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प्रमाणिकरि णमण िः-२०७७/०७/२५ 

ऐन नं. - २८ 

लिखु गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ 

प्रस्तावना : स्वच्छ र स्वस्थ वा ावरिमा बााँच्न पाउने नागररकको मौणिक अणिकारको संरक्षि गनन, प्राकृण क स्रो को समणुि  

उपयोग एवं दीगो व्यवस्थापन गनन, वा ावरि र णवकासबीि सन् ुिन कायम गनन  था प्राकृण क स्रो , वा ावरि र जैणवक णवणवि ाको 

संरक्षि गनन वाञ्छनीय भएकािे, 

नेपािको संणविानको िारा २२१ बमोणजम अनुसिूी ८ र अनुसिूी ९ मा उल्िेणि  वा ावरि, प्राकृण क स्रो  र जैणवक णवणवि ा 

सम्बन्िी स्थानीय  हको अणिकार कायानन्वयनका िाणग काननूी व्यवस्था गनन, 

णिि ुगाउाँपाणिकाको आठौं गाउाँसभाि ेयो ऐन बनाएको छ। 

 

पररच्छेद- १ 

प्रारलभिक 

 

१. संलक्षप्त नाम र प्रारभि: (१) यस ऐनको नाम णिि ुगाउाँपाणिकाको "वा ावरि  था प्राकृण क स्रो  संरक्षि ऐन, २०७७" रहकेो छ 

। 

(२) यो ऐन णिि ुगाउाँपाणिकाकोको स्थानीय राजपत्रमा सिूना प्रकाणि  गरेको णमण  दणेि प्रारम्भ हुनछे। 

२. पररिाषा : णवषय वा प्रसङ्गि ेअको अथन निागेमा यस ऐनमा,- 

(क) "अनुकुिन" भन्नाि े जिवाय ू पररव ननको असर र सम्भाव्य जोणिमको आाँकिन गरी पररवण न  जिवाय ू सहुाउाँदो 

अनुकुि हुने गरी रुपान् रि गन े था थप हानी नोक्सानी रोकथाम वा न्यणूनकरिगने कायन सम्झनपुछन । 

(ि) "उत्सजनन" भन्नािे कुनै णनणि  क्षेत्रबाट णनणि  समय अवणिमा वा ावरिमा हरर गहृ गयााँस वा अन्य कुनै गयााँस वा 

िवुााँ णनष्कासन गने कायन सम्झन ुपछन। 

(ग) "कायनपाणिका" भन्नाि ेणिि ुगाउाँपाणिकाको कायनपाणिकािाई सम्झनु पछन। 

(घ)  “िलु्िा क्षेत्र” भन्नािे माणनसहरु जमघट हुन सक्ने, णवणभन्न कायनक्रम र पवन मनाउन सक्ने, सावनजणनक णह   था णवपद ्

व्यवस्थापनमा समे  सहयोग पगुन ेगरी सरुणक्ष  गररएको िलु्िा स्थि सम्झनुपछन ।  

(ङ) "जिवाय ू पररव नन" भन्नाि े िामो समयको अन् रािमा प्राकृण क रुपमा हुने जिवायकूो उ ारिढावका अिावा 

प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा मानवीय णक्रयाकिापिे वायमुण्डिको बनोटमा हुन ेफेरवदिका कारि पथृ्वीको जिवायमूा 

क्रमि: दिेा पन ेपररव नन सम्झनपुछन। 

(ि) "जोणिमपिून फोहर" भन्नाि े प्राकृण क वा ावरिमा ह्रास ल्याउने र मानव  था अन्य प्रािीको स्वास्थ्यमा हाणन 

नोक्सानी परु् याउन ेणवणभन्न रुपमा णनष्काणि  वस् ,ु पदाथन  था रेणडयो णवणकरििाई सम्झनु पछन। 

(छ) “जैणवक णवणवि ा” भन्नाि े पाररणस्थण कीय प्रिािी (इको णसस्टम) को णवणवि ा, प्रजाण य णवणवि ा (स्पणेसज 

डाइभरणसटी)  था वंिािगु  णवणवि ा (जेनणेटक डाइभरणसटी) सम्झनपुछन । 

(ज) “ ोणकएको” वा “ ोणकए बमोणजम” भन्नाि े यस ऐन अन् गन  बनेको णनयम, कायनणवणि, णनदणेिका, मापदण्डमा 

 ोणकएको वा  ोणकए बमोणजम सम्झनुपछन । 

(झ)  “णनष्कािन” भन्नाि ेध्वणन,  ाप वा फोहरमिैा फाल्न,े थपुान,े वा णनष्कािन गन ेकायन सम्झनु पछन । 

(ञ)  "पररषद" भन्नािे दफा ४७ बमोणजमको स्थानीय वा ावरि  था प्राकृण क स्रो  संरक्षि पररषद सम्झनु पछन। 
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(ट)  “प्रदषूि” भन्नािे फोहरमिैा, रसायन, ध्वणन वा णवद्य ुीय, णवद्य ुीय-िमु्वकीय  रंगका कारि वा ावरिमा प्रत्यक्ष वा 

अप्रत्यक्ष रुपि ेपररव नन गरी वा ावरिमा उल्िेिनीय ह्रास ल्याउन,े क्षण  परु् याउन ेवा वा ावरिको िाभदायी वा 

उपयोगी प्रयोजनमा हाणन नोक्सानी परु् याउन ेणक्रयाकिाप सम्झन ुपछन । 

(ठ)  “प्रस् ाव” भन्नािे णवद्यमान वा ावरिीय अवस्थामा पररव नन ल्याउन सक्न े णकणसमको स्थानीय सरकार वा स्थानीय 

कानून बमोणजम संञ्िािन गररने वा अनुमण  प्राप्त णवकास कायन, भौण क णक्रयाकिाप वा भ-ूउपयोगको पररव नन गन े

कुनै योजना, आयोजना वा कायनक्रम सञ्िािन गन ेसम्बन्िमा  यार गररएको प्रस् ाव सम्झन ुपछन । 

(ड)  “प्रस् ावक” भन्नािे प्रस् ावको स्वीकृण को िाणग णनवेदन णदन ेर त्यस् ो प्रस् ाव कायानन्वयन गनन स्वीकृण  प्राप्त व्यणि, 

सरकारी, अिन सरकारी वा गैर सरकारी णनकाय वा संस्था सम्झनु पछन। 

(ढ) “फोहरमिैा” भन्नािे घरेि ुफोहरमिैा, औद्योणगक फोहरमिैा, रासायणनक फोहरमैिा, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैिा 

वा हाणनकारक फोहरमिैा सम्झन ु पछन र सो िब्दिे  त्काि प्रयोग हनु नसक्न े अबस्थामा रहकेो, फाणिएको वा 

सडेगिेको वा ावरिमा ह्रास आउने गरी णनष्कािन गररएको  रि, ठोस, गयास, िेदो, िवूााँ, ििूो, णवद्य ुीय  था 

सिूना प्रणवणिका िाणग प्रयोग भएका िगाय का पदाथन वा त्यस्  ै प्रकारका अन्य वस् हुरु वा अनाणिकृ  रुपमा 

सावनजणनक स्थिमा टााँणसएको पोष्टर, पम््िटे  था कायनपाणिकाि ेसमय समयमा सिूना प्रकािन गरी फोहरमिैा भणन 

 ोणकणदएका अन्य वस्  ुसमे िाई सम्झनु पछन । 

(ि)  "वन" भन्नाि ेपिून वा आंणिक रुपमा रुि वा बुट्यानि ेढाणकएको क्षते्र सम्झन ुपछन । 

( )  "वन पैदावार" भन्नािे वनमा रहकेा वा पाइएका वा वनबाट ल्याइएका दहेायका पैदावार सम्झन ुपछन:- 

 (१) काठ, दाउरा, गोि, िरैकि, िोटो, काठको  िे, बोक्रा, घााँस, िाहा, णपपिा-णपपिी 

 (२) रुि, णवरुवा, पा , डााँठ, फि, बीज, फूि, भवुा, जरा, गानो, बोक्रा, गमरजीन, िोहवान, जङ्गिी जडीबुटी एवं    

गैरकाष्ठ वन पैदावार, जङ्गिी मह, वनस्पण   था ण नको णवणभन्न भाग वा सकू्ष्म अङ्ग, 

 (३) िट्टान, माटो, िनु ढुङ्गा, ढुङ्गा, णगट्टी, बािवुा वा अन्य िणनजजन्य पदाथन वा 

 (४) वन्यजन् ,ु पिपुकं्षी वा वन्यजन् ुको ओिेटोपहार । 

(थ)  “वा ावरि” भन्नािे प्राकृण क, सांस्कृण क र सामाणजक प्रिािीहरु,आणथनक  था मानवीय णक्रयाकिापहरु र यीनको 

अवयवहरु  था  ी अवयवहरुको णबिको अन् रणक्रया  था अन् र सम्बन्ि सम्झनु पछन । 

(द) "वा ावरिीय अध्ययन" भन्नाि ेकुनै प्रस् ावको कायानन्वयन गदान त्यसवाट वा ावरिमा पने प्रण कूि प्रभाव णनराकरि 

वा न्यणूनकरि गननको िाणग अविम्वन गररन े उपायका सम्बन्िमा गररने संणक्षप्त वा ावरिीय अध्ययन वा प्रारणम्भक 

वा ावरिीय परीक्षि सम्झनु पछन । 

(ि) “सम्पदा”भन्नािे गााँउपाणिका क्षते्र णभत्र रहकेा प्राकृण क, सांस्कृण क, ऐण हाणसक, परुा ाणत्वक, वजै्ञाणनक, 

आध्याणत्मक, सौन्दयनपरक वा सामाणजक दृणष्टबाट महत्वपिून माणनने कुनै पणन वस् ु, भौण क संरिना स्थान, वनस्पण  

 था जीव जन्  ुसम्झनु पछन। 

(न)  “णसमसार”भन्नाि ेभणूमग  जिस्रो  वा वषान का कारि पानीको पररिाम रहने वा प्राकृण क वा मानव णनणमन , स्थायी 

वा अस्थायी जमेका वा वगेका, स्वच्छ वा नणुनिो पानी भएको िाणपिो जणमन (Swamp), दिदि ेजणमन (Marsh), 

नदीबाट प्रभाणव  जणमन (Revering Flood plain),  ाि (Lake), पोिरी (Pond), जिभण्डार क्षते्र (Water 

Storage Areas) र  यणह प्रकृण का कृणष जणमन (Agriculture Land) समे िाई सम्झन ुपछन । 

(प) “संरक्षि” भन्नाि ेवा ावरि, जैणवक णवणवि ा  था सम्पदाको सरुक्षा, स्याहार, सम्भार, सम्वर्द्नन, व्यवस्थापन  था 

सदपुयोग सम्झनु पछन । 

पररच्छेद - २ 

वातावरण संरक्षण 

३. वातावरण संरक्षण गनुुपने : (१) आफ्नो क्षेत्राणिकार क्षेत्र णभत्र वा ावरि संरक्षिगन ेप्रमिु णजम्मेवारी गाउाँपाणिकाको हुनछे। 
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(२) वा ावरि संरक्षि, प्रवर्द्नन र वा ावरिमैत्री समाज णनमानिमा योगदान गनुन नागररकको क नव्य हुनेछ। 

४. वातावरण संरक्षण लवशेष के्षत्र लनर्ाुरण गनु सक्ने : (१) प्रिणि  भ-ूउपयोग नीण  सम ेिाई मध्यनजर गरी गाउाँपाणिकाणभत्र 

वा ावरिका दृणष्टिे संरक्षि आवश्यक रहकेो क्षेत्र पणहिान गरी त्यस् ो क्षते्रिाई कायनपाणिकाबाट णनिनय गरी वा ावरि 

संरक्षि णविेष क्षते्र णनिानरि गनन सक्नेछ । 

(२) कुन ैसडक, भवन, नदी व्यवस्थापन वा अन्य कुन ैभौण क पवूानिार णनमानि गदान णनमानि कायनको प्रारणम्भक 

अध्ययन प्रणक्रया िरुु हुनु अगाणड नै संघ र प्रदिेका सम्बणन्ि  णनकायसाँग समन्वय गरी कायनपाणिकाि ेकुनै क्षते्र णविेषिाई 

वा ावरि संरक्षि गन ेउद्देश्यि ेिलु्िा वा हररयािी क्षेत्रको रुपमा  ोक्न सक्नेछ। 

(३) कुनै क्षेत्र वा स्थान णविेषमा अत्यणिक वा ावरिीय प्रदषूि, भिूःस्ििन, प्राकृण क सम्पदाको अत्यणिक दोहन 

वा प्राकृण क णवपणि हनु गई जनस्वास्थ्य वा वा ावरिमा नकारात्मक प्रभाव परेको वा पने सम्भावना दणेिएको अवस्थामा 

कायनपाणिकािे प्रदिे सरकार र संघीय सरकारसाँग समन्वय गरी त्यस् ो क्षते्र वा स्थानिाई वा ावरिीय दृणष्टिे संवेदनिीि 

क्षेत्र  ोक्न सक्नछे ।  

(४) उपफदा (१), (२) र (३) बमोणजमको वा ावरि संरक्षि णविेष क्षेत्र, िलु्िा वा हररयािी क्षेत्र र संवेदनिीि 

क्षेत्रको व्यवस्थापन  ोणकए बमोणजम कायनपाणिकाबाट हनुेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोणजम व्यवस्थापन गदान कायनपाणिकािे आवश्यक ा अनुसार संघ र प्रदिेसाँग समन्वय गनछे। 

५. सभपदाको संरक्षण गनुुपने : (१) गाउाँपाणिका णभत्र रहकेा सम्पदाको संरक्षि गनुनगाउाँपाणिका, नागररक र सम्बणन्ि  णनकायको 

क नव्य हुनछे। 

(२) सम्पदाको संरक्षिका िाणग कायनपाणिकाि ेसरकारी  था समदुायसाँग समन्वय  था साझेदारी गनन सक्नेछ। 

६. वातावरणीय अध्ययन गनुुपने : (१) प्रिणि  काननू  था मापदण्ड बमोणजम प्रस् ावकि ेप्रस् ावको वा ावरिीय अध्ययन गनुन 

पनेछ। 

(२) प्रस् ावकि ेस्थानीय  हको अणिकारक्षते्र णभत्र पन े णवषयसाँग सम्बणन्ि  णवकास णनमानि सम्बन्िी कायन वा 

आयोजना सम्बन्िी प्रस् ावको संणक्षप्त वा ावरिीय अध्ययन प्रण वेदन वा प्रारणम्भक वा ावरिीय प्रण वेदन स्वीकृण को 

िाणग पेि गनुनपनछे। 

(३) प्रस् ावकिे उपदफा (२) बमोणजमको वा ावरिीय अध्ययन प्रण वेदन पेि गदान त्यस् ो प्रस् ाव कायानन्वयन 

गन ेक्रममा वा ावरिमा पननसक्ने प्रण कूि प्रभाव र त्यसको न्यणूनकरिको िाणग अपनाउन सणकन े णवणभन्न णवकल्पहरूको 

णवस्  ृ णवष्िेषि गरी त्यस् ा णवकल्प मध्ये प्रस् ाव कायानन्वयन गनन उपयिु हनुे णवकल्प र सो णवकल्प कायानन्वयन गनन 

सणकने आिार र कारि सणह  णसफाररस गनुनपनेछ। 

(४) उपदफा (२) बमोणजमको संणक्षप्त वा ावरिीय प्रण वेदन वा प्रारणम्भक वा ावरिीय परीक्षि स्वीकृण  सम्बन्िी 

प्रणक्रया  ोणकए बमोणजम हुनेछ। 

७. मापदण्ड र गुणस्तर कायम गनुुपने: (१) प्रस् ावकिे यस ऐन बमोणजम वा ावरिीय अध्ययन प्रण वेदन  यार गदान नपेाि 

सरकारिे णनिानरि गरेको मापदण्ड एवं गिुस् र कायम हुनेगरी  ोणकए बमोणजमको ढााँिामा  यार गनुनपनछे । 

८. वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गनुुपने: (१) प्रस् ावकिे प्रस् ाव कायानन्वयन गनुन अगाणड  ोणकएबमोणजम वा ावरिीय 

व्यवस्थापन योजना  यार गनुनपनछे । 

(२) प्रस् ावकि ेउपदफा (१) बमोणजम वा ावरिीय व्यवस्थापन योजना  यार गदान वा ावरिीय प्रण कूि प्रभाव 

न्यणूनकरिका उपायहरू मध्ये कुन कुन उपायहरू आयोजना णनमानिको क्रममा र कुन कुन उपायहरू आयोजना सम्पन्न 

भएपणछ वा आयोजना कायानन्वयनको क्रममा अविम्बन गने हो सो को सम े उल्िेि गनुनपनछे । 

(३) प्रस् ावकिे उपदफा (१) बमोणजम  यार गरेको वा ावरिीय व्यवस्थापन योजना कायानन्वयनका िाणग स्पष्ट 

कायनयोजना वनाई सो बमोणजम कायानन्वयन गनुनपनेछ र सोको प्रगण  णववरि आयोजना कायानन्वयन िरुू भएपणछ प्रत्येक छ 

मणहनामा कायनपाणिका समक्ष पेि गनुनपनेछ। 
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९.  प्रस्ताव स्वीकृत नगराई कायाुन्वयन गनु नहुने: यो ऐन प्रारम्भ भएपणछ कसैिे पणन  ोके बमोणजम प्रस् ाव स्वीकृ  नगराई 

कायानन्वयन गनन गराउन ुहुाँदनै । 

१०.प्रस्ताव सभबन्र्ी अन्य व्यवस्था : (१) वा ावरिीय प्रभाव मलू्यांकन हुन ेप्रस् ावहरु सम्बन्िी कायनणवणि प्रिणि  संघीय  था 

प्रादणेिक कानून बमोणजम हुनछे । 

(२) संघीय  था प्रादणेिक काननू बमोणजम वा ावरिीय परीक्षि वा वा ावरिीय प्रभाव मलू्यांकन सम्बन्िमा 

सम्बणन्ि  संघीय  था प्रादणेिक णनकायसाँग समन्वय गने णजम्मेवारी गाउाँपाणिकाको वा ावरि हनेे िािाको हनुेछ । 

११. रोक िगाउन सक्ने: (१) कसैिे पणन यस ऐन र प्रिणि  काननूिे  ोके वमोणजमको णनकायवाट स्वीकृण  नणिई वा स्वीकृण  भए 

भन्दा णवपरी  हुने गरी कायानन्वयन गरेमा कायनपाणिकािे त्यस् ो प्रस् ाव कायानन्वयनमा रोक िगाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोणजम कुन ैप्रस् ाव कायानन्वयन गनन रोक िगाइएकोमा त्यसरी रोक िगाइएको कारिबाट क्षण  

पगुन गएमा प्रस् ावकि ेसो बाप  कुनै णकणसमको क्षण पणु नको िाणग दाबी गनन पाउने छैन । 

१२. अनुकूिन योजना बनाउन सक्ने: (१)जिवाय ुपररव ननको प्रण कूि असर न्यणूनकरि र सम्भाणव  जोणिमबाट बच्नका िाणग 

कायनपाणिकाि ेअनुकूिन योजना बनाई कायानन्वयन गननसक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोणजमको अनुकुिन योजना बनाउाँदा जिवाय ू पररव ननको असरवाट वढी जोणिममा पन े

मणहिा, अपाङ्ग ा भएका व्यणि, बािबाणिका, जेष्ठ नागररक र आणथनक रुपमा णवपन्न समदुायिाई णविेष प्राथणमक ा 

णदनुपनेछ । 

(३) कायनपाणिकाि े णवकास आयोजना  जुनमा गदान जिवाय ू पररव ननको प्रण कूि असर  था जोणिमको 

व्यवस्थापन गन ेप्रयोजनको िाणग नेपाि सरकारि ेणनिानरि गरेको मापदण्ड बमोणजम प्राथणमकीकरि गनुनपनछे । 

१३. हररतगृह गयाँस उत्सजुन न्यूलनकरण कायुहरू गनु सक्ने :  (१) गाउाँपाणिकाि े हरर गहृ गयााँस उत्सजनन न्यणूनकरि गनन 

आवश्यक कायनक्रम सञ्िािन गनन सक्नेछ । 

(२) न्यणूनकरि सम्बन्िी अन्य व्यवस्था प्रिणि  कानून बमोणजम हुनछे । 

१४. प्रदूषण रोकथाम तथा लनयन्त्रण गने: (१) कसैि ेपणन प्रिणि  मापदण्ड णवपरी  वा जनजीवन, जन-स्वास्थ््य र वा ावरिमा 

उल्िेिनीय प्रण कूि प्रभाव पान ेगरी प्रदषूि सजृना गनन वा गराउन हुाँदनै ।  

(२)  ोणकएको मापदण्ड णवपरी  कुनै याणन्त्रक सािन, औद्योणगक प्रण ष्ठान, होटि रेषु्टरेण्ट वा अन्य ठाउाँ वा 

मािसामान वा वस् ुबाट ध्वणन,  ाप, रेणडयोिमी णवणकरि,  रङ्ग वा फोहरमिैा वा दणुष  पानी णनष्कािन गनन गराउन हुाँदनै । 

(३) उपदफा (१) णवपरी  कसैि े कुन ै कायन गरी वा ावरिमा उल्िेिनीय प्रण कूि प्रभाव पारेको दणेिएमा 

गाउाँपाणिकािे    ्सम्बन्िमा आवश्यक ि नहरु  ोक्न वा त्यस् ो कायन गनन नपाउन ेगरी रोक िगाउन सक्नेछ । 

(४) कुनै णकणसमको पदाथन, इन्िन, औजार वा संयन्त्रको प्रयोगबाट वा ावरिमा उल्ििेनीय प्रण कूि प्रभाव 

परेको वा पने दणेिएमा प्रदिे र संघीय सरकारिाई सोको जानकारी गराई गाउाँपाणिकािे स्थानीय राजपत्रमा सिूना प्रकािन 

गरी त्यस् ो पदाथन, इन्िन, औजार वा संयन्त्रको प्रयोग, उत्पादन, णवणक्र णव रि, भण्डारनमा बन्दजे िगाउन सक्नछे र 

आवश्यक कारवाहीका िाणग णसफाररस गनछे । 

(५) प्रदषूिको रोकथाम  था णनयन्त्रि सम्बन्िी अन्य व्यवस्था  ोणकए बमोणजम हनुेछ ।    

१५. प्रयोगशािा स्थापना गनु सक्ने: (१) वा ावरि संरक्षि  था प्रदषूि णनयन्त्रि सम्बन्िी कायनमा सहयोग परु् याउन 

गाउाँपाणिकाि ेसंघीय सरकार र प्रदिे सरकार साँग समन्वय गरी आवश्यक ा अनुसार णवणभन्न प्रयोगिािाहरु स्थापना गनन 

वा संघ र प्रदिेिे स्थापना गरेका वा नपेाि सरकारि ेमान्य ा णदएको कुनै प्रयोगिािािाई सो कामको िाणग  ोक्न सक्नछे । 

(२) उपदफा (१) बमोणजम स्थापना गररएका वा  ोणकएका प्रयोगिािाको अन्य काम, क नव्य र अणिकार  ोणकए 

बमोणजम हुनेछ । 

१६. नमुना संकिन गनु लदनुपने: कुनै पणन उद्योग, कारिाना, यन्त्र, सवारी सािन आणदबाट सजृना वा णनष्कािन हुने वा हुन सक्न े

प्रदषूि, ध्वणन,  ाप  था फोहरमैिाको अध्ययन, परीक्षि वा णवशे्लषि गननका िाणग सम्बणन्ि  व्यणि वा संस्थाि े
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गाउाँपाणिकाबाट अणिकार प्राप्त व्यणि वा संस्थािाई आवश्यक ा अनुसार त्यस् ा वस्  ुवा पदाथनको नमनूा संकिन गनन णदन ु

पनेछ । 

१७. वातावरण लनरीक्षकको लनयुलि गनु सक्ने: गाउाँपाणिका णभत्र प्रदषूि कम गने, हटाउन े वा णनयन्त्रि गने  था स्वीकृ  

वा ावरिीय प्रण वेदन अनुसार गनुनपन े कामहरू प्रभावकारी रुपिे गनन गराउन, वा ावरि संरक्षि सम्वणन्ि प्रिणि  

मापदण्डको पािना भए नभएको सम्बन्िमा अनुगमन  था णनरीक्षि गनन कायनपाणिकािे नपेाि सरकारबाट मान्य ाप्राप्त 

िैणक्षक संस्थाबाट वा ावरि वा सोसाँग सम्बणन्ि  णवषयमा कणम् मा स्ना क हाणसि गरेको व्यणििाई प्रिणि  कानून 

बमोणजम णनिानरर  मापदण्ड र प्रणक्रया परुा गरी वा ावरि णनरीक्षक णनयिु गनन सक्नेछ । 

१८. वातावरण लनरीक्षकको काम, कतुव्य र अलर्कार: (१)वा ावरि णनरीक्षकको काम, क नब्य र अणिकार दहेाय बमोणजम 

हुनेछिः– 

(क) यो ऐन वा यस ऐन अन् गन  बनेको णनयम  था प्रिणि  संघीय र प्रदिे कानून  था मापदण्ड बमोणजम 

प्रदषूि कम गन,े हटाउन ेवा णनयन्त्रि गने कायन भए नभएको णनरीक्षि गने, 

(ि) यो ऐन वा यस ऐन अन् गन  बनेको णनयम  था प्रिणि  कानून र मापदण्ड णवपरी  कुनै ठाउाँबाट प्रदषूि 

णनष्कािन सम्बन्िी नकरात्मक कायन गरे नगरेको सम्बन्िमा णनरीक्षि गने, 

(ग) स्वीकृ  वा ावरिीय अध्ययन प्रण वेदनमा  ोणकएका स न बमोणजम काम भए नभएको सम्बन्िमा स्थिग  

जााँिबुझ  था णनरीक्षि गन,े 

(घ) िण्ड (क), (ि) र (ग) बमोणजम गररएको जााँिबुझ  था णनरीक्षि प्रण वेदन  ोणकएको अणिकारी समक्ष 

पेि गने, 

(ङ)  ोणकए बमोणजमका अन्य कायन गन,े 

(२) उपदफा (१) को िण्ड (क), (ि) र (ग) बमोणजम णनरीक्षि गने णसिणसिामा वा ावरि णनरीक्षकिे सम्बणन्ि  

व्यणि, संस्था वा प्रस् ावकिाई पवून सिूना णदई कुनै घर, जगगा, भवन, कारिाना, उद्योग, सवारी सािन, औद्योणगक संयन्त्र, 

औजार, मणेिनरी, जीव, वस् ु, अणभिेि, कागजा  वा अन्य मािसामान वा वस् हुरुको णनरीक्षि, परीक्षि वा जााँिबुझ गनन 

सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोणजम णनरीक्षिको णसिणसिामा वा ावरि णनरीक्षकिे माग गरेको णववरि वा जानकारी 

उपिव्ि गराई आवश्यक सहयोग गनुन सम्बणन्ि  व्यणि, संस्था वा प्रस् ावकको क नव्य हुनछे । 

(४) वा ावरि णनरीक्षकको अन्य काम, क नव्य र अणिकार  ोणकए बमोणजम हनुेछ । 

पररच्छेद-३ 

फोहरमैिा व्यवस्थापन सभबन्र्ी व्यवस्था 

१९. फोहरमैिाको प्रबन्र् गने दालयत्व: (१) फोहरमैिाको व्यवस्थापन गनन स्थानान् रि केन्र (ट्रान्सफर स्टेिन), ल्याण्डणफि 

साइट, प्रिोिन ्िाण्ट, बायो गयास ्िाण्ट िगाय  फोहरमैिाको संकिन, अणन् म णबसजनन  था प्रिोिनका िाणग 

आवश्यक पन ेपवूानिार  था संरिनाको णनमानि  था सञ्िािन गने णजम्मेवारी कायनपाणिकाको हुनछे । 

(२) फोहरमिैा संकिन केन्र, स्थानान् रि केन्र वा प्रिोिन स्थिमा फाणिएको वा राणिएको फोहरमिैा वा 

सरसफाईको णसिणसिामा जम्मा भएको फोहरमैिा प्रबन्ि गन े वा कुनै पणन णकणसमबाट प्रयोग गने णजम्मेवारी 

कायनपाणिकाको हुनछे । 

(३) यस दफाको प्रयोजनको िाणग फोहरमिैा संकिन केन्र, स्थानान् रि केन्र वा प्रिोिन स्थिमा फाणिएको वा 

राणिएको फोहरमिैा वा सरसफाईको णसिणसिामा जम्मा भएको कुन ैपणन पदाथन फोहरमैिा माणननछे । 

२०.फोहरमैिा व्यवस्थापन गने दालयत्व: (१)गाउाँपाणिका णभत्रको फोहरमैिा व्यवस्थापन गन े गराउन े दाणयत्व कायनपाणिकाको 

हुनेछ । 
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(२) उपदफा (१) जनुसकैु कुरा िेणिएको भए  ापणन हाणनकारक फोहरमैिा, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमिैा, 

रासायणनक फोहरमैिा वा औद्योणगक फोहरमैिा प्रिोिन र व्यवस्थापन गन े दाणयत्व णनिानरर  मापदण्डको अिीनमा रही 

त्यस् ो फोहरमिैा उत्पादन गन ेव्यणि वा णनकायको हनुेछ । 

(३) कुन ैउद्योग वा स्वास्थ्य संस्थाि ेहाणनकारक फोहरमिैा, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैिा रासायणनक फोहरमिैा 

 था औद्योणगक फोहरमिैा प्रिोिन गरी बााँकी रहकेो फोहरमिैा  था अन्य फोहरमैिाको व्यवस्थापन गरीणदन 

कायनपाणिकािाई अनुरोि गरेमा वा कायनपाणिकािे णनिानरि गरेको फोहरमैिा व्यवस्थापन स्थि प्रयोग गनन माग गरेमा 

कायनपाणिकाि ेणनिानरि गरे बमोणजम सेवा िलु्क णिई फोहरमैिाको व्यवस्थापन गररणदन वा फोहरमिैा व्यवस्थापन स्थि 

प्रयोग गनन णदन सक्नछे । 

(४) कायनपाणिकाि ेसामदुाणयक सरसफाई सम्बन्िी णनदणेिका बनाई िाग ूगनेछ । 

(५) फोहरमिैा व्यवस्थापनिे मानव स्वास्थ्यमा पारेको वा पाने प्रभावको जााँि पररक्षि र अनुसन्िान गन े

अणिकार सम्बणन्ि  जनस्वास्थ्य अणिकारीसाँग हनुेछ । 

(६) जााँि पररक्षिमा कुन ै णनकायमा फोहरमिैा व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकी मानव स्वास्थ्यमा प्रण कूि 

प्रभाव पारेको भेणटएमा कायनपाणिकािे उि णनकायिाई समयमै सिे  गराई प्रिणि  कानून बमोणजम आवश्यक कारवाही 

गनेछ ।  

२१.फोहरमैिा उत्पादन कम गने: (१)गाउाँपाणिका णभत्र कुनै व्यणि, संस्था वा णनकायिे कुनै काम कारोबार गनन उत्पादन हुन े

फोहरमिैा यथािक्य कम गनुन पनेछ। 

(२) “आफ्नो क्षते्र” णभत्र णवसजनन हुन सक्न े फोहरमिैाको णवसजनन वा पनु: प्रयोगको व्यवस्था णमिाई बााँकी 

फोहरमिैामात्र णनष्कािन गरी फोहरमिैाको पररिामिाई घटाउन ुप्रत्येक व्यणि, संस्था वा णनकायको क नव्य हनुेछ । 

स्पलिकरण: “आफ्नो क्षेत्र” भन्नाि ेगाउाँपाणिका णभत्रको णनजी घर कम्पाउण्ड, औद्योणगक क्षेत्रको पररसर, अस्प ाि वा 

स्वास्थ्य संस्थाको पररसर, औद्योणगक प्रण ष्ठानको पररसर िगाय  फोहरमिैा उत्पादन गने व्यणि, संस्था वा णनकायको 

पररसरिाई सम्झन ुपछन ।  

२२. फोहरमैिा पृथकीकरण: (१) कायनपाणिकािे फोहरमैिािाई  ोणकए बमोणजम जणैवक, अजैणवक र अन्य प्रकारमा णवभाजन गरी 

सो फोहरमैिािाई स्रो म ैछुट्याउन ेगरी  ोक्नछे । 

(२) उपदफा (१) बमोणजम  ोणकणदए बमोणजम फोहरमिैा स्रो म ै छुट्याई संकिन केन्रसम्म परु् याउन े दाणयत्व 

त्यस् ो फोहरमिैा उत्पादन गने व्यणि, संस्था वा णनकायको हुनछे र यसको िाणग कायनपाणिकाि ेआवश्यक प्रणवणि, 

मािसामान, उपकरि, कण्टेनर आणद उपिब्ि गराउन सक्नछे । 

२३. फोहरमैिाको लनष्काशन: (१)फोहरमिैा णनष्कािनको समय, स्थान र  ररका कायनपाणिकाि ेणनिानरि गरे बमोणजम हुनछे । 

(२) हाणनकारक फोहरमैिा वा रासायणनक फोहरमैिा उत्पादन गन ेव्यणि, संस्था वा णनकायिे त्यस् ो फोहरमिैा 

 ोणकए बमोणजम व्यवस्थापन गनुन पनेछ । 

(३) हाणनकारक फोहरमिैा वा रासायणनक फोहरमिैा संकिन केन्र वा स्थानान् रि केन्रमा णनष्कािन गनन पाइन े

छैन ।  

२४. फोहरमैिा व्यवस्थापन केन्र: (१) कायनपाणिकाि े फोहरमिैािाई व्यवणस्थ  रुपमा संकिन गनन प्रत्यक टोि वा वस् ीमा 

संकिन केन्र  ोकी आवश्यक कण्टेनरको व्यवस्था गनन सक्नछे । 

(२) उपदफा (१) बमोणजम संकिन केन्र  ोक्दा यथािक्य टोि वा वस् ीका सबैिाई पायक पने गरी वा ावरिीय 

रुपि ेउपयिु स्थान  ोक्न ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोणजमको संकिन केन्रमा फोहरमैिा णनष्कािन र संकिन गन ेसमय र  ररका कायनपाणिकाि े

णनिानरि गरे बमोणजम हुनछे । 
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२५. जोलखमपूणु फोहरको व्यवस्थापन: (१)कुनै जोणिमपिून फोहरको संकिन, भण्डारि, प्रिोिन, णवक्रीणव रि, णवसजनन वा 

ओसार पसार गदान उत्पादक वा सञ्िािकिे जनस्वास्थ्य र वा ावरिमा प्रण कूि असर नपने गरी उणि  व्यवस्थापन गनुन 

पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोणजम जोणिमपिून फोहरको व्यवस्थापन गदान उत्पादक वा संञ्िािकि े आफ्नै ििनमा 

व्यवस्थापन गनुन पनेछ । 

(३) जोणिमपिून फोहर व्यवस्थापन सम्वन्िी अन्य प्रणक्रया  ोणकए वमोणजम हुनेछ। 

२६. फोहरमैिाको न्यूलनकरण, पुन: प्रयोग तथा पुन: चक्रीय प्रयोग: (१) कायनपाणिकाि ेफोहरमिैा न्यणूनकरि, पनु: प्रयोग  था 

पनु: िक्रीय प्रयोगिाई प्रोत्साहन गनन आवश्यक कायन गनछे र यसको प्रभावकारी कायानन्वयनका िाणग आवश्यक णनदणेिका 

बनाई िाग ूगनन सक्नेछ । 

(२)उद्योग उत्पादन ्याणकङ्ग गनन प्रयोग गरेको वस् िुाई पनु: प्रयोग गरी फोहरमैिाको पररिामिाई घटाउन े

काममा प्रोत्साहन गनन सम्बणन्ि  उद्योगसाँग कायनपाणिकािे समन्वय गनन सक्नेछ ।  

२७. अनुमलत सभबन्र्ी व्यवस्था: (१) यस ऐन बमोणजम कायनपाणिकाको अनमुण  नणिई कसैिे पणन फोहरमैिा व्यवस्थापन 

सम्बन्िी काम गनन वा गराउन सक्नछैेन । 

(२) फोहरमिैा व्यवस्थापन गनन िाहने स्वदिेी वा णवदिेी कम्पनी, संस्था वा णनकायिे दहेायको णववरि ििुाई 

अनुमण को िाणग कायनपाणिकामा णनवेदन णदन ुपनेछ:- 

(क) फोहरमिैा व्यवस्थापन सम्बन्िी योजना, 

(ि) फोहरमिैा व्यवस्थापन सम्बन्िी आवश्यक जनिणि  था प्रणवणिको णववरि, 

(ग)  ोणकए बमोणजमको अन्य णववरि । 

(३) उपदफा (२) बमोणजम पनन आएको णनवेदन उपर कायनपाणिकािे आवश्यक जााँिबुझ गरी अनमुण पत्र णदन 

सक्नेछ । 

(४) फोहरमैिाको व्यवस्थापन, पनु: िणक्रय प्रयोग, प्रिोिन र णवसजननमा आवश्यक पन े प्रणवणि स्वदिेमा 

उपिब्ि हनु नसक्न ेदणेिएमा त्यस् ो प्रणवणि उपिब्ि गराउन सक्न ेकुनै णवदिेी कम्पनी, संस्था वा णनकायिाई सम्झौ ामा 

उल्िेणि  अवणि णभत्र त्यस् ो प्रणवणि हस् ान् रि गने ि नमा नपेाि सरकारको स्वीकृण  णिई कायनपाणिकाि ेउपदफा (३) 

बमोणजम अनमुण पत्र णदन सक्नछे । 

(५) अनुमण पत्र सम्बन्िी अन्य व्यवस्था  ोणकए बमोणजम हुनेछ । 

२८. फोहरमैिा व्यवस्थापनमा लनजी तथा सामुदालयक के्षत्रको संिगनता: (१)कायनपाणिकािे आवश्यक ा अनुसार यस ऐन 

बमोणजम अनुमण  प्राप्त णनजी क्षेत्रका कम्पनी वा सामदुाणयक क्षते्रबाट  ोणकए बमोणजम प्रण स्पिान गराई आफ्नो क्षते्रको 

फोहरमिैा व्यवस्थापन गराउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (२) बमोणजम फोहरमैिा व्यवस्थापन गदान णनजी क्षेत्रका कम्पनीको हकमा दहेायका सबै वा कुन ै र 

सामदुाणयक एवं गरैसरकारी संघ, संस्थाको हकमा दहेायको कुनै काम गराउन सणकनेछ:- 

(क) फोहरमिैाको न्यणूनकरिका िाणग जनिे ना अणभवणृर्द्, 

(ि) फोहरमिैा संकिन, 

(ग) फोहरमिैा ढुवानी, 

(घ) फोहरमिैाको प्रयोग, पनु: प्रयोग, पनु: िणक्रय प्रयोग वा प्रिोिन, 

(ङ) फोहरमिैा णवसजनन,  

(ि) बन्द पिा  ्व्यवस्थापन ।    
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२९. प्रलतस्पर्ाु गराई फोहरमैिा व्यवस्थापनको लजभमा लदने: (१) कायनपाणिकािे यस ऐन बमोणजम णनजी क्षेत्र वा सामदुाणयक 

संस्थाबाट फोहरमिैा व्यवस्थापन गराउाँदा बोिपत्रद्वारा प्रण स्पिान गराई व्यवस्थापकको छनौट गरी व्यवस्थापन गन े णजम्मा 

णदनु पनछे । 

(२) उपदफा (१) बमोणजम फोहरमिैा व्यवस्थापकको छनौट गदान दहेायका आिारमा गनुन पनेछ:- 

(क) कायनपाणिकािाई बुझाउन कबुि गरेको रकम, 

(ि) फोहरमिैाबाट ऊजान िणि उत्पादन गन ेवा प्राङ्गाररक मि उत्पादन गने क्षम ा, पूाँजी, प्रणवणि 

र जनिणिको क्षम ा, 

(ग) आणथनक  था प्राणवणिक क्षम ा, 

(घ) फोहरमिैा व्यवस्थापन अपनाउन प्रस् ाव गरीएको प्रणवणिको णदगोपन  था वा ावरिीय 

प्रभाव न्यणूनकरि,  

(ङ) व्यवस्थापन करार गनन प्रस् ाव गररएको व्यवस्थापन िलु्क,  

(ि) फोहरमिैाको प्रयोग, प्रिोिन वा पनु: प्रयोग गने सम्बन्िमा भए कायनपाणिकािाई बुझाउन 

मञ्जरु गररएको रोयल्टी । 

   (३) बोिपत्र सम्बन्िी अन्य व्यवस्था प्रिणि  कानून बमोणजम हुनछे । 

(४) उपदफा (१) बमोणजम फोहरमैिा व्यवस्थापनको णजम्मा पाएको कम्पनी, संस्था वा णनकायिे कायनपाणिका 

साँग गरेको सम्झौ ाको अिीनमा रही िलु्क उठाउन सक्नेछ । 

(५) फोहरमिैा व्यवस्थापनमा गैरसरकारी क्षेत्रको संिगन ा सम्बन्िी अन्य कुराहरु  ोणकए बमोणजम हनुछे । 

३०. फोहरमैिा व्यवस्थापन स्थि लनमाुण तथा सञ्चािन गनु स्वीकृलत लदन सलकने: (१) णनजी क्षेत्रबाट फोहरमैिा 

व्यवस्थापनका िाणग फोहरमैिा व्यवस्थापन स्थि, प्रिोिन स्थि वा अन्य संयन्त्र णनमानि गरी सञ्िािन गनन स्वीकृण  माग 

गरेमा वा ावरि  था अन्य प्रिणि  कानूनको अिीनमा रही त्यस् ो संयन्त्र णनमानि  था सञ्िािनका िाणग कायनपाणिकाि े

स्वीकृण  णदन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोणजम णनजी क्षेत्रबाट फोहरमैिा व्यवस्थापन संयन्त्रको णनमानि  था सञ्िािन गदान  ोणकएको 

वा ावरिीय मापदण्डको पािना भए वा नभएको अनगुमन कायनपाणिकाि ेगनछे । 

(३) उपदफा (२) बमोणजम अनुगमन गदान स्वीकृ  मापदण्डको पािना गरेको नपाइएमा त्यस् ो मापदण्ड पािनाको 

िाणग आवश्यक व्यवस्था गनन समयावणि  ोणकणदन सक्नछे र सो समयावणिमा पणन मापदण्डको पािनाको िाणग आवश्यक 

व्यवस्था नगरेमा त्यस् ो व्यणि वा कम्पनीको स्वीकृण  कायनपाणिकािे  ोणकए बमोणजम रद्द गनन सक्नेछ । 

३१. सावुजलनक लनजी साझेदारीमा फोहरमैिा व्यवस्थापन गनु सलकने: (१) कायनपाणिकाि ेप्रिणि  कानूनको अिीनमा रही 

णनजी क्षेत्र, सामदुाणयक एवं गरैसरकारी संघ, संस्थासाँगको साझेदारीमा फोहरमिैा व्यवस्थापन कायन गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेणिएको भए  ापणन सामदुाणयक एवं गैरसरकारी संघ, संस्थासाँगको साझेदारीमा 

फोहरमिैा न्यणूनकरिको िाणग जनिे ना अणभवणृर्द्, फोहरमैिा संकिन, ढुवानी, फोहरमिैा व्यवस्थापन स्थिको बन्द 

पिा  ्व्यवस्था, उद्यान णनमानि र सौन्दयनकरि जस् ा कायन मात्र गनन वा गराउन सणकनेछ । 

३२. सेवा शुल्क उठाउन सक्ने: (१) कायनपाणिकािे फोहरमिैा व्यवस्थापन गरे बाप  सम्बणन्ि  व्यणि, संस्था वा णनकायबाट सेवा 

िलु्क िगाई उठाउन सक्नछे । 

(२) उपदफा (१) बमोणजमको िलु्कको णनिानरि फोहरमिैाको पररमाि,  ौि  था प्रकृण  र  ोणकए बमोणजमका 

अन्य कुराहरुको आिारमा कायनपाणिकािे गनछे । 

(३) उपदफा (१) बमोणजमको िलु्क कायनपाणिका आफैं ि े वा णनजिे  ोकेको संस्था वा णनकाय माफन   ् सम े 

उठाउन सक्नछे । 
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(४) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िणेिएको भए  ापणन दफा २७ बमोणजम फोहरमैिा व्यवस्थापन गनन 

णजम्मेवारी पाएको व्यणि, संस्था वा णनकायि ेकायनपाणिकासाँग भएको सहमण को आिारमा फोहरमैिा व्यवस्थापन गरे 

बाप  सम्बणन्ि  व्यणि, संस्था वा णनकायबाट सेवा िलु्क उठाउन सक्नेछ । 

 र  ोणकए बमोणजमका णवपन्न वगनिाई सेवा िलु्कमा  ोणकए बमोणजम छूट णदइनछे । 

(५) यस दफा बमोणजम िलु्कबाट प्राप्त आम्दानी  था फोहरमिैा व्यवस्थापन णनजी क्षेत्रिाई संिगन गराउाँदा प्राप्त 

हुने आम्दानी कायनपाणिकािे एउटा छुट्टै िीषनकमा रािी  ोणकएको मापदण्डको अिीनमा रही फोहरमैिाको व्यवस्थापन, 

वा ावरिीय संरक्षि  था फोहरमिैा व्यवस्थापन प्रभाणव  क्षते्रको णवकासमा ििन गनुन पनछे ।   

पररच्छेद-४ 

जैलवक लवलवर्ता संरक्षण 

३३. जैलवक लवलवर्ताको संरक्षण गनुुपने: (१) आफ्नो क्षेत्रणभत्रको जैणवक णववि ाको संरक्षि गन ेणजम्मेवारी गाउाँपाणिकाको हुनेछ 

। 

(२) उपदफा (१) बमोणजम जणैवक णवणवि ाको संरक्षि सम्बन्िी कायनक्रम गदान संघीय  था प्रदिेको कानून  था 

मापदण्ड प्रण कूि नहुन ेगरी दहेाय बमोणजम गनुन पनछे,- 

(क) कृणषजन्य जैणवक णवणवि ा संरक्षि,-  

(१) णवकासका कायनक्रमहरु संिािन गदान कृणष जैणवक णवणवणि ाको संरक्षििाई णविेष महत्व णदने, 

(२) जैणवक णवणवि ा, वा ावरि र मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पानन सक्न ेजोणिम भएका 

णज.एम.ओ.(GMO)  था त्यसका उत्पादनिाई आवश्यक ा अनुसार णनयन्त्रि वा णनषेि गन,े 

(३) कृणष पयानवरिीय सेवाहरुको णदगो पररिािनको िाणग परागसेिक  था अन्य पयानवरिीय सेवा 

प्रदान गने जीवहरु सम्बन्िी अध्ययन, अनुसन्िान, अनुगमन गरी संरक्षिका कायनक्रमहरु 

सञ्िािन गन,े 

(४)  परम्पराग , ज्ञान सीप  था अभ्यासको संरक्षि र प्रवर्द्नन गन े।  

(ि) णसमसार संरक्षि,- 

(१) स्थानीय जनसमदुायको सहभाणग ामा उनीहरुको णह का िाणग आफ्नो क्षते्र अन् गन का 

णसमसारको पणहिान गद ैसोको संरक्षि र व्यवस्थापन गने; 

(२) स्थानीय जनसहभाणग ामा आिारर  णसमसार व्यवस्थापनको माध्यमद्वारा णसमसारको स्रो हरु 

माणथ समन्याणयक अवसर णदिाउाँद ैबुणर्द्मिापिून प्रयोगको अविारिािाई साथनक  ुल्याउन;े 

(३) स्थानीय व्यणि, समदुाय एवं णनकायिाई संिगन गराउाँद ै णसमसारको संरक्षि र व्यवस्थापन कायन 

प्रभावकारी बनाउने;  

(४) व नमान र भावी पसु् ाको फाइदाका िाणग प्राकृण क स्रो  संरक्षि गनन स्थानीय वाणसन्दाको णह  

हुने िािको सामाणजक र आणथनक णवकासका कायनक्रम संिािन गने,  

(५) णसमसारमा आणि  सङ्कटापन्न जीवजन् ु, जििर, सापेणक्षक जङ्गिी जनावर  था अन्य जि 

आणि  आनुवंणिक स्रो को संरक्षि गने, 

(६) वा ावरिीय असर न्यनू हुन ेगरी णसमसार क्षते्रमा वा ावरि अनुकूि पयनटनको णवकास गद ैप्राप्त 

िाभिाई यथासम्भव णसमसारको व्यवस्थापन र स्थानीय जनसमदुायको णह मा पररिािन गन,े 

(७) णसमसार संरक्षि र व्यवस्थापनका िाणग  यार गररन ेकायनयोजनाहरुमा स्थानीय जनसहभाणग ा 

सणुनणि  गन,े 
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(८) णसमसार क्षेत्रमा आणि  स्थानीयवासीको अनभुव, अभ्यास, सीप र ज्ञानको संरक्षि गद ै सोही 

आिारमा णसमसारको संरक्षि र व्यवस्थापन गनन प्रिय णदने, 

(९) णसमसार व्यवस्थापना दिेा पन े समस्याहरुको पणहिान गरी स्थानीय स् रमै समािानको 

उपायहरुको िोजी गनन जनसहमण का आिारमा व्यवस्थापन कायनयोजना बनाई िाग ूगन ेगराउन,े  

(१०) णसमसार व्यवस्थापन योजना  जुनमा गन ेर व्यवस्थापन सणमण मा स्थानीय जनसमदुायका साथै 

संघ संस्थाको प्रण णनणित्व गराउन आवश्यक काननुी एवं प्रिासणनक व्यवस्था गन,े 

(११) णसमसारमा आणि  स्थानीय जनसमदुायिाई णसमसारबाट प्राप्त हनुे िाभको न्यायोणि  

बााँडफााँडका िाणग आवश्यक व्यवस्था गने,  

 (३)   जणैवक णवणवि ा संरक्षि  था व्यवस्थापन सम्बन्िी अन्य व्यवस्था प्रिणि  कानून र मापदण्ड बमोणजम 

हुनेछ। 

३४. जैलवक लवलवर्ताको अलििेखीकरण गनुुपने:(१) गाउाँपाणिकािे आफ्नो क्षते्राणिकार णभत्र अवणस्थ  जैणवक णवणवि ाको 

वस् ुणस्थण  र णववरिको अणभिेिीकरि व्यवणस्थ  र वैज्ञाणनक ढङ्गिे राख्न ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोणजमको अणभििेीकरि जैणवक णवणवि ा सम्बन्िी णनदणेिका बनाई राणष्ट्रय मापदण्ड 

अनुरुप अद्यावणिक राख्ने णजम्मेवारी कायनपाणिकाको हनुेछ । 

(३) जैणवक णवणवि ाको अणभिेिीकरि सम्बन्िी अन्य व्यवस्था  ोणकए बमोणजम हनुेछ।    

३५. स्थानीय समुदायको परभपरागत ज्ञान, सीप, अभ्यास, आलदको संरक्षण गनुुपने: (१) जैणवक णवणवि ाको सम्बन्िमा 

स्थानीय समदुाय णभत्रका व्यणि वा समहूमा रहकेो ज्ञान, सीप, अभ्यास आणदको पणहिान, अणभिेिीकरि,  था संरक्षि गन े

णजम्मेवारी कायनपाणिकाको हनुेछ । 

(२) कायनपाणिकािे उपदफा (१) बमोणजमको अणभिेिीकरि वजै्ञाणनक र व्यवणस्थ  ढङ्गि े ोणकएको ढााँिा र 

प्रारुपमा राख्नछे ।  

३६. खलनज पदाथु संरक्षण सभबन्र्ी व्यवस्था: (१) कायनपाणिकाि ेआफ्नो क्षते्रणभत्र रहकेा िणनज पदाथनको अवस्था बुझ्न सभ े

 था िोज गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोणजमको सभे  था िोजबाट प्राप्त सिूना  था  थ्याङ्कको आिारमा प्रिणि  नेपािको 

कानून प्रण कूि नहनुे गरी कायनपाणिकािे िणनज पदाथनको संरक्षि  था प्रवर्द्ननमा कायनक्रमहरु सञ्िािन गनन सक्नछे ।  

३७. जिार्ार संरक्षण गनुुपने: (१)गाउाँपाणिका क्षेत्र णभत्र रहकेा जिािारको संरक्षि गनुन गाउाँपाणिका, नागररक र सम्बन्िी  

णनकायको क नव्य हुनछे । 

(२) कायनपाणिकाि े संघीय, प्रदिे र स्थानीय  हको कानून र मापदण्डको अिीनमा रही कायनणवणि वनाई 

गाउाँपाणिका णभत्रको जिािार संरक्षि  था व्यवस्थापन गनेछ । 

(३) आफ्नो क्षेत्रमा रहकेो िानपेानीको महुानको पणहिान, अणभिेिीकरि, संरक्षि  था व्यवस्थापन गन े

णजम्मेवारी कायनपाणिकको हुनछे । 

पररच्छेद- ५ 

वन तथा हररत के्षत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन 

३८. वन, वन पैदावार, वन्यजन्त ुतथा हररत के्षत्रको संरक्षण र प्रवरु्द्न गनुुपने: (१) आफ्नो क्षेत्राणिकार णभत्रको वन, वन पैदावार, 

वन्यजन् ु  था हरर  क्षेत्रको संरक्षि र प्रवर्द्नन गने प्रमिु णजम्मेवारी गाउाँपाणिकाको हुनेछ । 

(२) वन, वन पदैावार, वन्यजन्  ु था हरर  क्षते्रको संरक्षि र प्रवर्द्ननमा सहयोग गनुन नागररकको क नव्य हनुेछ । 

(३) वन  था वन पैदावार संरक्षि र प्रवर्द्नन गन े सम्बन्िमा गाउाँपाणिकािे संघीय, प्रदिे र स्थानीय कानूनको 

प्रण कूि नहुने गरी दहेाय बमोणजम गनुनपनेछ । 
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(क) संघ  था प्रदिेसाँग समन्वय गरी स्थानीय समदुायको सहभाणग मा आफ्नो णसमाणभत्रका समदुायमा 

आिारर  वन, णनजी वन, कृणष वन  था वनमा आिारर  उद्योगहरु संिािन  था व्यवस्थापन गने, 

(ि) सामदुाणयक वन उपभोिा समहू िगाय  समदुायमा आिारर  वन व्यवस्थापन गने समहूको 

प्राणवणिक, व्यवस्थापकीय, संस्थाग  क्षम ा णवकासमा प्राथणमक ा णदने,  

(घ)  वनसाँग सम्बणन्ि  प्राणवणिक सेवािाई प्रभावकारी बनाउनुका अण ररि क्षम ा णवकासको िाणग 

उत्प्रेरिात्मक अवसरहरु णसजनना गने,  

(ङ) स्थानीय समदुायमा रहकेो वनजन्य, जणडबुटी  था वनस्पण  उपयोग सम्बन्िी परम्पराग  ज्ञान, सीप 

र णिणकत्सा पर्द्ण िाई आिणुनक णवज्ञानसाँग संयोजन गद ैउन्न  प्रकारको ज्ञान, सीप र उत्पादनका 

िाणग उपयिु वा ावरि णनमानि गने,  

(ि) वन्यजन् ु र वनस्पण को संरक्षि  था प्रवर्द्नन गनन संघ, प्रदिेसाँगको समन्वयमा स्थानीय स् रका 

प्रािी उद्यान  था वनस्पण  उद्यानहरु स्थापना र संिािन गने, 

(छ) वन पदैावार संकिनमा णदगोपना र प्रभावकारर ाका िाणग आिणुनक प्रणवणिहरुको प्रयोगिाई 

प्रोत्साहन गन,े  

(ज) णदगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड अनुरुप सब ै वन व्यवस्थापनमा सामाणजक, आणथनक र 

वा ावरिीय दृणष्टिे दीगोपना सणुनणि  गन,े  

(झ) संघ  था प्रदिेको समन्वयमा संरणक्ष  क्षते्र, णसमसार क्षेत्र  था वन व्यवस्थापन पर्द्ण हरुबाट पयनटन 

प्रवर्द्नन गनन योगदान परु् याउन,े 

(ञ) वन, वनस्पण , वन्यजन् ु  था जैणवक णवणवि ार जिािार क्षते्रको संरक्षि, पनु:स्थापना र णदगो 

उपयोग गनन आवश्यक योजना र कायनक्रम संिािन गन,े 

(ट)  गाउाँपाणिका क्षते्र णभत्रका जििरको संरक्षि गने, 

(ठ)  संघ  था प्रदिेसाँग समन्वय र सहकायन गरी गररवीको रेिामणुन रहकेा जन ाको गररवी न्यणूनकरि 

गनन वनको संरक्षि र णवकास हनुे गरी आय आजनन  था पयनटनका कायनक्रमहरू संिािन गन,े 

(ड)  सामदुाणयक वन उपभोिा सणमण िे वन पैदावार णवक्री  था उपयोग गनन बनाएको वाणषनक 

कायनयोजना गाउाँपाणिकावाट स्वीकृ  गरी कायानन्वयन गराउने,  

(ढ) गाउाँप्ाणिका क्षेत्र णभत्रको सावनजणनक  था ऐिानी जगगामा रहकेो काठ दाउरा, जराजरुी, दहिर 

बहिर आणदको णबक्री गन,े 

(ि) सामदुाणयक भ-ूसंरक्षि र सोमा आिारर  आय आजनन कायनक्रमहरु संिािन गन,े 

( ) संघ  था प्रदिेको मापदण्डको अिीनमा रही गाउाँपाणिका क्षेत्र णभत्रको जणडबुटी  था अन्य गैरकाष्ट 

वन पैदावर सम्वणन्ि सवेक्षि, उत्पादन, संकिन प्रवर्द्नन, प्रिोिन र वजार व्यवस्थापन गने, 

३९. लनजी वन दताु तथा व्यवस्थापन: (१) णनजी वन द ान गराउन िाहने कुनै व्यणि वा संस्थाि ेणनजी वन द ानको िाणग णडणभजन 

वन कायानिय वा सब णडणभजन वन कायानियको णसफाररस सणह  कायनपाणिकामा णनवेदन णदन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोणजम कुन ै णनवेदन परेमा आवश्यक जााँिबुझ गरी कायनपाणिकाि े णनजी वन द ान गरी 

प्रमािपत्र णदनछे । 

(३) व्यवसाणयक प्रयोजनका िाणग णनजी वन वा णनजी आवादीमा रहकेो वन पैदावरको संकिन  था ओसारपसार 

गनुन परेमा कायनपाणिकाबाट स्वीकृ  णिन ुपनेछ । 

४०. सावुजलनक जगगामा वन लवकास सभबन्र्ी व्यवस्था: (१) कायनपाणिकाि ेप्रिणि  नपेाि कानून  था यस ऐनको अिीनमा 

रही सावनजणनक जगगामा वनको णवकास, संरक्षि, व्यवस्थापन गनन र वन पदैावरको उपयोग  था णबणक्र णव रि गनन सक्नेछ । 



- 12 - 
 

(२) कायनपाणिकािे सडक, नहर र बाटो णकनारमा िगाइएको  था बाटोमा छहारी पन ेरुिहरु र िौ ारा, कुिाको 

महुान, िाणमनक स्थि वा त्यस्  ैअन्य संवेदनिीि ठाउाँमा िगाइएका रुिहरुको संरक्षि गनन  था जोणिमपिून अवस्थामा 

प्रिणि  नेपाि कानूनको अणिनमा रही हटाउन सक्नेछ । 

४१. सहरी वनको लवकास र व्यवस्थापन: (१) कायनपाणिकाि ेआफ्नो क्षेत्र णभत्रको सहरी क्षेत्र  था वस् ीमा रहकेा सावनजणनक 

सडक  था पाकन  जस् ा स्थानमा आफैं ि े वा कुन ै संघसंस्था वा णनजी क्षेत्रसाँगको साझेदारीमा सहरी वनको णवकास  था 

व्यवस्थापन गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोणजम स्थापना हुन े सहरी वनको वन पैदावार कायनपाणिकाि े ोणकए बमोणजम प्रयोग गनन 

सक्नेछ । 

४२. वनके्षत्रको प्रयोग: कायनपाणिकाि े कुन ै णवकास आयोजना सञ्िािन गदान वन क्षते्रको प्रयोग गनुन बाहके अन्य कुन ै णवकल्प 

नभएमा र प्रिणि  काननू बमोणजमको वा ावरिीय अध्ययनबाट त्यस् ो योजना सञ्िािन गदान वा ावरिमा उल्ििेनीय 

प्रण कूि असर नपने दणेिएमा सो आयोजना सञ्िािन गनन त्यस् ो वन क्षेत्रको जगगा प्राप्त गननको िाणग संघीय सरकार समक्ष 

अनुरोि गनन सक्नेछ । 

४३. नसुरी र उद्यान स्थापना तथा व्यवस्थापन : (१) संघीय  था प्रादणेिक कानून प्रण कूि नहनुे गरी, प्रिणि  मापदण्ड  था 

 ोणकएको प्रणक्रया परूा गरेको सणुनणि  गरी गाउाँपाणिका क्षते्रणभत्र जो कोहीि ेपणन कायनपाणिकाको अनमुण  णिई नसनरी  था 

उद्यान सञ्िािन गनन सक्नेछन् । 

(२) गाउाँप्ाणिका क्षते्रणभत्र उपदफा (१) बमोणजम सञ्िािन हनु ेनसनरी  था उद्यानको सम्बन्िमा संघीय  था 

प्रादणेिक मापदण्डसाँग नबाणझने गरी सञ्िािन  था पूव्ानिार मापदण्ड णनदणेिका बनाई िाग ूगनेछ । 

(३)गाउाँपाणिका क्षेत्रणभत्र उपदफा (१) बमोणजम स्थापना हनुे सबै नसनरी  था उद्यानहरुको कणम् मा वषनको एक 

पटक  ोणकए बमोणजम अणनवायन अनुगमन णनरीक्षि गनुनपनेछ । 

४४. खुल्िा के्षत्र व्यवस्थापन तथा हररयािी प्रवरु्द्न:(१) गाउाँपाणिकािे आफ्नो क्षेत्रणभत्र रहकेो िलु्िा  था सावनजणनक क्षेत्रको 

संरक्षि, प्रवर्द्नन  था अणभिेिीकरि गनुन पनेछ । 

(२) कायनपाणिकाि ेआफ्नो क्षते्राणिकार णभत्र रहनेे िलु्िा  था सावनजणनक क्षते्रमा प्रिणि  काननूको प्रण कूि 

नहुने गरी वकृ्षारोपि, सम्भारर व्यवस्थापन गनन सक्नेछ । 

(३) िलु्िा  था सावनजणनक क्षते्रको व्यवस्थापन सम्बन्िी अन्य व्यवस्था  ोणकए बमोणजम हुनछे । 

४५. नदी लकनार, नदी उकास नहर लकनार र सडक लकनारमा वकृ्षारोपण : (१) गाउाँपाणिका णभत्रको नदी णकनार, नदी उकास नहर 

णकनार र सडक णकनारमा कायनपाणिकाको अनमुण  णिई वकृ्षारोपि गनन सक्नछे । 

(२) कायनपाणिकाि ेवकृ्षारोपि सम्बन्िी मापदण्ड बनाई िाग ूगननसक्नछे । 

पररच्छेद-६ 

संस्थागत व्यवस्था 

४६. वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत संरक्षण कोषको स्थापना र सञ्चािन: (१) गाउाँपाणिकामा वा ावरि संरक्षि, प्रदषूिको 

रोकथाम  था णनयन्त्रिका साथै जैणवक णवणवि ाको संरक्षि िाणग वा ावरि  थाप्राकृण क स्रो  संरक्षि कोषको स्थापना 

हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोणजमको कोषमा दहेायका रकमहरु रहन ेछन् : 

(क) संघ, प्रदिे सरकारबाट वा ावरि संरक्षिका िाणग प्राप्त रकम, 

(ि) णवणभन्न संघ संस्थावाट प्राप्त रकम, 

(ग)         अन्य स्रो वाट प्राप्त रकम । 

(३) वा ावरि  था प्राकृण क स्रो  संरक्षि कोषको संिािन  ोणकए बमोणजम हुनेछ । 
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४७. वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत संरक्षण पररषद गठन गनु सक्ने: (१) वा ावरि, जैणवक णवणवि ा र प्राकृण क स्रो  संरक्षि 

सम्बन्िी कायनिाई व्यवणस्थ  रुपमा कायानन्वयन गनन, नीण , योजना णनमानि गनन, णवणभन्न णनकायहरु वीि समन्वय गनन  था 

यस ऐन अन् गन  अनुगमन  था णनररक्षि गनन गाउाँपाणिकामा वा ावरि सम्बन्िी णविेषज्ञ सणम्मणि  वा ावरि  था 

प्राकृण क स्रो  संरक्षि पररषद रहनछे । 

(२) उपदफा (१) बमोणजमको पररषदमा दहेाय बमोणजमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन; 

(क) गाउाँपाणिका अध्यक्ष   - अध्यक्ष 

(ि) उपाध्यक्ष    - सदस्य 

(ग) प्रमिु प्रिासकीय अणिकृ   - सदस्य 

(घ) समाणजक णवकास सणमण  संयोजक  - सदस्य 

(ङ) वन, वा ावरि सणमण  संयोजक  - सदस्य 

(ि) वा ावरि  था प्राकृण क स्रो को क्षते्रमा काम गरेका णवज्ञ १ मणहिासणह  ३ जना- सदस्य 

(छ) स्थानीय वाणसन्दाहरूमध्ये वन उपभोिा सणमण हरूवाट १ जना सणह  कायनपाणिकाि े ोकेका १ 

मणहिा समे  ३ जना  - सदस्य 

(ज) कृणष क्षते्र हनेे कायनपाणिका सदस्य  - सदस्य 

(झ) वा ावरि णवषय हन ेिािा संयोजक - सदस्य सणिव 

(३) वा ावरि  था प्राकृण क स्रो  संरक्षि पररषदक्ो अन्य काम, क नव्य  था अणिकार  ोणकए बमोणजम हुनछे ।

  

४८. सलमलतहरु गठन गनु सक्ने: (१) गाउाँ कायनपाणिकाि ेयो ऐनको उद्देश्य पणू नको िाणग सम्बणन्ि  णवषयका णविेषज्ञहरु समे  

रहकेो णवणभन्न सणमण हरु गठन गनन सक्नेछन् । 

(२) उपदफा (१) बमोणजम गणठ  सणमण हरुको काम, क नव्य र अणिकार कायनपाणिकािे  ोणकणदए बमोणजम हुनछे 

। 

४९. अनुगमन तथा मूल्यांकन: (१) यस ऐन अन् गन  आवश्यक अनुगमन र मलू्यांकन दफा ४७ बमोणजम स्थाणप  वा ावरि  था 

जैणवक णवणवि ा संरक्षि पररषद वा पररषदि े ोकेको णनरीक्षि सणमण हरूवाट गनेछ । 

(२) अनुगमन  था मलू्यांकन सम्बन्िी अन्य व्यवस्था  ोणकए बमोणजम हनुेछ । 

५०. वातावरण संरक्षण योजना तजुुमा गने: (१) कायनपाणिकाि े वा ावरि  था जैणवक णवणवि ा संरक्षि योजना  जुनमा  था 

कायानन्वयन गनछे । 

(२) कायनपाणिकाि े वा ावरि संरक्षि योजना  जुनमा गदान वा ावरि संरक्षि, जैणवक णवणवि ाको संरक्षि र 

प्रवर्द्नन, दीगो उपयोग र वा ावरिीय र जैणवक णवणवि ाका स्रो हरूको परम्पराग  र स्थानीय अभ्यासहरूिाई सम े 

समावेि गनुनपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोणजमको वा ावरि  था जैणवक णवणवि ा संरक्षि योजना बनाउाँदा मणहिा, अपाङ्ग ा 

भएका व्यणि, बािबाणिका, जेष्ठ नागररक र आणथनक रुपमा णवपन्न समदुायिाई णविेष प्राथणमक ा णदनपुनेछ । 

(४) वा ावरि संरक्षि योजनामा समावेि गनुनपन ेणवषयवस् ु  ोणकए बमोणजम हनुेछ । 

पररच्छेद-७ 

कसूर, जररवाना तथा क्षलतपुती 

५१. कसूर: कसैि ेदहेायको कुन ैकाम गरेमा यस ऐन बमोणजम कसरू गरेको माणननछे :-  

(क) कायनपाणिकािे  ोणकणदएको समय र स्थान बाहके अन्यत्र फोहरमैिा णनष्कािन गने,  
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(ि) कण्टेनर वा फोहरमिैा संकिन केन्रमा राणिएको फोहरमिैा अनाणिकृ   वरिे प्रयोग गन,े  

(ग) फोहरमिैा संकिन केन्रमा राणिएको कण्टेनर  ोडफोड गने क्षण  परु् याउन,े राणिएको स्थानबाट हटाउन ेवा 

संकिन केन्रमा कुन ैनोक्सानी परु् याउन,े  

(घ) यस ऐन बमोणजम अनमुण  नणिई फोहरमिैा व्यवस्थापनको कायन गन,े  

(ड) यस ऐन बमोणजम फोहरमैिा व्यवस्थापनको िाणग प्रदान गररएको अनुमण पत्रमा उल्िेणि  ि नहरु उल्िङ् घन 

गने, 

(ि) फोहरमिैा संकिन केन्र, कण्टेनर वा फोहरमिैा थपुाने ठाउाँमा कुनै पणन णकणसमको हाणनकारक पदाथन फाल्ने, 

राख्न ेवा थपुान,े 

(छ) घर, कम्पाउण्ड  था पररसरको फोहरमैिा सडक वा अन्य सावनजणनक स्थानमा राख्ने, फाल्न ेवा थपुाने, 

(ज) फोहरबाट णनस्केको दणूष  पानी (णििटे) वा ढि िहुाई अन्य व्यणिको घर वा जगगा प्रदणूष  गराउन,े  

(झ) सडक वा अन्य सावनजणनक स्थानमा सरसफाई  था फोहरमिैा संकिन गनन कायनपाणिकाि े ोकेको समय वा 

सफाई गदानको समयमा त्यस् ो ठाउाँमा कुन ैपणन णकणसमको सवारी सािन णबसाउन ेवा णबसाइरािेको सवारी 

सािन हटाउन ेइन्कार गने,  

(ञ) कायनपाणिकािे  ोकेको ठाउाँमा बाहके जनस्वास्थ्यमा प्रण कूि असर पने गरी सडक वा अन्य सावनजणनक 

स्थानमा कुनै पणन णकणसमको हाणनकारक फोहरमैिा राख्न,े फाल्न,े थपुान ेवा णनष्कािन गन,े  

(ट) रासायणनक फोहरमिैा, औद्योणगक फोहरमिैा, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैिा वा हाणनकारक फोहरमिैा 

जथाभावी फाल्न,े राख्न ेवा णनष्कािन गने वा गराउने,  

(ठ) औद्योणगक प्रण ष्ठान वा स्वास्थ्य संस्थािे उद्योग वा स्वास्थ्य संस्थाबाट णनस्कने हाणनकारक फोहरमिैा 

जथाभावी फाल्न,े राख्न ेवा णनष्कािन गने वा गराउने,  

(ड) फोहरमिैा संकिन, ढुवानी  था फोहरमिैा व्यवस्थापनमा बािा अवरोि णसजनना गन,े  

(ढ) फोहरमिैा संकिन, ढुवानी  था अणन् म णनष्कािन स्थिमा अवरोि, बन्द, घेराउ गने वा फोहरमिैा 

व्यवस्थापन सम्बन्िी कायनमा हड ाि गने,  

(ि) फोहरमिैा अत्याणिक उत्पादन हुन ेवस् ु भनी नेपाि सरकारि ेनपेाि राजपत्रमा सिूना प्रकािन गरी प्रण बन्ि 

िगाएको कुन ैवस् ु उत्पादन  था णबक्री णव रि गने,  

( ) प्रिणि  काननू बमोणजम  ोणकएको मापदण्ड णवपरर  रासायणनक णवषादीको आया  गने वा समयावणि 

सणकएको रासायणनक णवषादी प्रिणि  काननू र मापदण्ड बमोणजम नष्ट गने णजम्मेवारी परूा नगन,े 

(थ) स्रो  म ैफोहरमिैाको पथृकीकरि नगरी फोहरमिैा णमसाएर णनष्कािन गन,े  

(द) मरेको वा मारेको पिपुक्षी र सोको िादी, ्वााँि, हड् डी  था माछाको कत्िा आणद सावनजणनक स्थि, सडक, 

गल्िी, िोकमा राख्ने, फाल्ने वा थपुाने।  

५२. सजाय तथा जररवाना: (१)फोहरमिैा व्यवस्थापन सम्बन्िमा कसैिे दहेायको कायन गरेमा दहेाय बमोणजमको सजाय  था 

जररवाना हुनेछ:   

(क) दफा ५१ को िण्ड (क) बमोणजमको कसरू गने व्यणििाई कायनपाणिकािे पणहिो पटक भए पााँि हजार 

रुपैयााँसम्म जररवाना, दोस्रो पटक सोही कसरू गरेमा पााँि हिार रुपैयााँदणेि दि हजार रुपैयााँसम्म जररवाना र 

सोही कसरू  ेस्रो वा सोभन्दा बढी पटक गरेमा प्रत्येक पटकको िाणग पन्र हजार रुपैयााँका दरि ेजररवाना गरी 

फोहरमिैा उठाउाँदा िागने ििन सम े णनजबाट असिू उपर गनन सक्नछे । 

(ि) दफा ५१ को िण्ड (ि) र (झ) बमोणजमको कसरू गनिेाई कायनपाणिकाि ेपााँि सय रुपैयााँदणेि पााँि हजार 

रुपैयााँसम्म जररवाना गनन सक्नछे । 
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(ग) दफा ५१ को िण्ड (ग) बमोणजमको कसरू गनिेाई कायनपाणिकािे पन्र हजार रुपैयााँदणेि पिास हजार 

रुपैयााँसम्म जररवाना गरी कण्टेनर वा संकिन केन्र व्यवस्थापन गनन िागने ििन असिू उपर गनन सक्नछे । 

(घ) दफा ५१ को िण्ड (घ) र (ङ) बमोणजमको कसरू गनिेाई कायनपाणिकािे पन्र हजार रुपैयााँदणेि पिास हजार 

रुपैयााँसम्म जररवाना गरी अनमुण  नणिएसम्म त्यस् ो कायन गनन रोक िगाउनेछ । 

(ङ) दफा ५१ को िण्ड (ि) बमोणजमको कसरू गनेिाई कायनपाणिकािे पााँि हजार रुपैयााँदणेि पन्र हजार 

रुपैयााँसम्म जररवाना गनन सक्नछे र त्यस् ो वस्  ुवा पदाथनबाट कुन ैक्षण  भइसकेको भए त्यस् ो क्षण  बाप को 

रकम समे  कसरूदा ाबाट असिू उपर गनन सक्नेछ ।  

(ि) दफा ५१ को ििड् (छ), (ज) र (द) बमोणजमको कसरू गनिेाई कायनपाणिकािे पााँि हजार रुपैयााँदणेि पन्र 

हजार रुपैयााँसम्म जररवाना गनन सक्नेछ । 

(छ) दफा ५१ को िण्ड (ञ) बमोणजमको कसरू गनेिाई कायनपाणिकािे  ीस हजार रुपैयााँदणेि पिास हजार रुपैयााँ 

सम्म जररवाना गनन सक्नछे । 

(ज) दफा ५१ को िण्ड (ट), (ठ) र ( ) बमोणजमको कसरू गनिेाई कायनपाणिकाि ेपिास हजार रुपैयााँदणेि एक 

िाि रुपैयााँसम्म जररवाना गनन सक्नेछ र सोही कसरू पनु: गरेमा पणहिो पटक गरेको जररवानाको दोब्बर 

जररवाना गरी प्रिणि  कानून बमोणजम अनुमण  रद्द गननको िाणग सम्बणन्ि  णनकायमा िेणि पठाउन सक्नछे 

। 

(झ) दफा ५१ को िण्ड (ड), (ढ) र (ि) बमणजमको कसरूिाई प्रिणि  संघीय काननू बमोणजम सजाय हुनछे । 

(ञ) दफा ५१ को िण्ड (थ) बमोणजमको कसरू गनिेाई सम्बणन्ि  कायनपाणिकािे प्रत्येक पटक पााँि सय रुपैयााँ 

जररवाना गनन सक्ने छ ।  

(२) वा ावरि संरक्षि सम्बन्िमा कसैिे दहेायको कायन गरेमा कायनपाणिकाि ेदहेाय बमोणजमको जररवाना गनछे: 

(क) संणक्षप्त वा ावरिीय अध्ययन प्रण वेदन स्वीकृ  गराउनु पने प्रस् ावको हकमा त्यस् ो प्रण वेदन स्वीकृ  नगराई 

वा स्वीकृ  प्रण वेदन णवपरी  हुन ेकायन गरेमा पााँििाि रुपैयााँसम्म,  

(ि) प्रारणम्भक वा ावरिीय पररक्षि प्रण वेदन स्वीकृ  नगराई वा स्वीकृ  प्रण वेदन णवपरी  हनुे कुन ै

प्रस् ाव कायानन्वयन गरेमा दििाि रुपैयााँसम्म । 

(३) कसैिे उपदफा (२) बमोणजमको कायन गरेमा सम्बणन्ि  कायनपाणिकािे  ुरुन्  रोकी वा ावरिीय अध्ययन प्रण वेदन 

स्वीकृ  नगराएमा यस ऐन बमोणजम त्यस् ो प्रण वेदन स्वीकृ  गराउन र त्यस् ो प्रण वेदन कायन भएकोमा सो कायनिाई सिुार 

गनन आदिे णदनछे र यसरी णदइएको आदिे बमोणजम गनुन सम्बणन्ि  व्यणि वा संस्थाको क नव्य हनुछे । यसरी णदइएको 

आदिे बमोणजम कायन नभएमा कायनपाणिकािे उपदफा (२) बमोणजम गररएको जररवानाको  ेब्बर जररवाना गनछे । 

(४) उपदफा (२) मा उल्िेणि  णवषय बाहके कसैि ेयो ऐन वा यस ऐन अन् गन  बनेको णनयम, णनदणेिका, कायनणवणि वा 

मापदण्ड णवपरी का कुनै कायन गरेमा कायनपाणिकािे त्यस् ो कायन गनन बन्दजे िगाई  ीन िाि रुपैयााँसम्म जररवाना गरी दईु 

मणहनाणभत्र यो ऐन वा यस ऐन बमोणजम बनेको णनयम, णनदणेिका, कायनणवणि वा मापदण्ड बमोणजमको कायन गनन आदिे णदन 

सक्नेछ । यसरी णदएको आदिे बमोणजम कायन नभएमा यस उपदफा बमोणजम गररएको जररवानाको  बे्बर जररवाना िागनछे । 

(५) उपदफा (३) वा (४) बमोणजम णदएको आदिे बमणजमको कायन नभएमा त्यस् ो कायनमा बन्दजे िगाइनछे र त्यस् ो 

व्यणि वा संस्थािाई कािोसिूीमा राख्ने सम्बन्िमा आवश्यक कारबाही गनन कायनपाणिकाि ेणसफाररस सणह  संघ र प्रदिे 

सरकारमा पठाउनु पनछे । 

(६) यस दफा बमोणजम जररवाना गनुन अणघ जररवाना गनन िागेको व्यणि वा संस्था वा आयोजनािाई सफाइ पेि गन े

मनाणसब मौका णदनु पनछे । 

५३. क्षलतपलूतु : (१) कसैि ेयो ऐन वा यस ऐन अन् गन  बनेको णनयम, णनदणेिका वा मापदण्ड णवपरी  प्रदषूि गरेको वा जोणिमपिून 

फोहर णनष्कासन गरेको वा कुनै दघुनटनाजन्य प्रदषूिका कारिबाट कुनै व्यणि वा संस्थािाई कुनै हानी नोक्सानी पगुन गएमा 
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त्यस् ो कायनबाट पीणड  व्यणि वा संस्थाि ेआफूिाई पगुन गएको क्षण  बाप  कायनपाणिका वा  ोणकएको णनकायबाट 

क्षण पणू न भराई पाउन णनवेदन णदन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोणजम परेको णनवेदन सम्बन्िमा छानणबन  था जााँिबुझ गदान णनवेदकिाई हानी नोक्सानी 

भएको ठहरेमा क्षण को यणकन गरी त्यसरी हाणन नोक्सानी परु् याउन े व्यणि, संस्था वा प्रस् ावकबाट पीणड िाई मनाणसब 

क्षण पणू न भराई णदनु पनछे । 

(३) गाउाँपाणिकाको कुनै णनकाय वा गाउाँपाणिकाको स्वाणमत्व र णनयन्त्रिमा रहकेो संस्थाि े प्रदषूि गरी क्षण  

पगुेको णवषयमा परेको णनवेदन सम्बन्िमा छानणबन गनन कायनपाणिकािे मनोनयन गरेको  ीन जना णवज्ञ रहकेो सणमण  गठन 

हुनेछ र सो सणम ण को णसफाररसको आिारमा उपदफा (१) वा (२) बमोणजम क्षण पणू न भराई णदनु पनछे। 

(५) यस दफा बमोणजम क्षण पणू न णनिानरि गन ेआिार र अन्य व्यवस्था  ोणकए बमोणजम हनुेछ । 

५४. लनवेदन लदन सक्ने: (१) कसैिे यस ऐन णवपरर  वा ावरिीय अध्ययन प्रण वदेेन स्वीकृ  नगराई वा स्वीकृ  प्रण वेदन णवपरी  

हुने गरी प्रस् ाव कायानन्वयन गरेमा वा यस ऐन णवपरर  हनुे कायन गरेमा वा गनन िागमेा कायनपाणिका वा कायनपाणिकाि े

 ोकेको अणिकारी समक्ष णनवदेन णदन सक्नछे । 

५५. पुनरावेदन: (१) दफा ५२ बमोणजम भएको जररवाना उपर णिि नबुझ्न ेपक्षि ेउि जररवाना उपर सम्बणन्ि  णजल्िा अदाि मा 

पैंण स णदनणभत्र पनुरावेदन गनन सक्नछे ।  

(२) दफा ५३ बमोणजम क्षण पणू न णनिानरि सम्बन्िमा भएको णनिनय उपर णिि नबुझ्ने पक्षि े पैंण स णदनणभत्र 

सम्बणन्ि  णजल्िा अदाि मा पनुरावेदन णदन सक्नेछ । 

५६. सहुलियत तथा सुलवर्ा प्रदान गनु सक्ने: वा ावरि  था जैणवक णवणवि ा संरक्षिमा सकारात्मक प्रभाव पान े कुन ै उद्योग, 

व्यवसाय, प्रणवणि वा प्रणक्रयािाई प्रोत्साणह  गनन कानून बमोणजम प्रदान गररएको सहणुिय   था सणुविाको अण ररि 

गाउाँपाणिकािे स्थानीय राजपत्रमा सिूना प्रकाणि  गरर सहणुिय   था सणुविा प्रदान गनन सक्नछे । 

 

पररच्छेद- ८ 

लवलवर् 

५७. ढुङ्गा, लगलि, वािुवा, मािोको उत्खनन, संकिन, उपयोग, लवक्री तथा लवतरण सभबन्र्मा: (१) गाउाँपाणिका क्षेत्राणिकार 

णभत्र रहकेा ढुङ्गा, णगणट, वािवुा  था माटोको उत्िनन, संकिन, उपयोग, णबणक्र  था णव रि सम्बन्िी व्यवस्था संघीय 

सरकारिे जारी गरेको मापदण्ड अनुरुप हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोणजमको मापदण्डको अिीनमा रही गाउाँपाणिकािे आफ्नो छुट्टै मापदण्ड र कायनणवणि बनाउन 

सक्नेछ। 

५८. िू-उपयोग योजना र िलूम व्यवस्थापन कायुक्रम सञ्चािन:  संघीय  था प्रदिे कानूनको अणिनमा रही गाउाँपाणिकाि े

स्थानीय  हको भ-ूउपयोग योजना र भणूम व्यवस्थापन कायनक्रम सञ्िािन गनन सक्नेछ ।  

५९. समन्वय र सहजीकरण गने: वा ावरि  था प्राकृण क स्रो  संरक्षि सम्बणन्ि राणष्ट्रय  था प्रादणेिक अणभयानमा गाउाँपाणिकाि े

आवश्यक समन्वय  था सहयोग गनेछ । 

६०. सवेक्षण: कायनपाणिकाि े आफ्नो क्षेत्रमा रहकेो वा ावरिीय  था जैणवक णवणवि ाको वस् ुणस्थण  बुझ्न  था यणकन गनन 

आवणिक रुपमा  ोणकए बमोणजमको ढााँिामा वा ावरिीय  था जैणवक णवणवि ा सवेक्षि गरन् सक्नछे । 

६१. गुनासो व्यवस्थापन: कायनपाणिकाि े वा ावरि, वा ावरि संरक्षि  था जैणवक णवणवि ा सम्बन्िण्  गनुासो र उजरुीको 

संकिन गन ेर त्यसको सम्बोिनको िाणग एक अणिकारी  ोक्न सक्नछे । 

६२. परामशु लिन सक्ने: गाउाँसभा, कायनपाणिका वा वा ावरि हनेे िािाि ेयस ऐनको कायानन्वनयको िाणग सम्बणन्ि  णवषयका 

णवज्ञसाँग सल्िाह र परामिन णिन सक्नेछ । 
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६३. अलर्कार प्रत्यायोजन गनु सक्ने: कायनपाणिकािे यस ऐन अन् गन   ोणकएका णजम्मेवारी  था अणिकार वा ावरि हनेे िािामा 

प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ । 

६४. प्रचलित कानून बमोलजम हुने: यस ऐनमा िेणिए जण  कुरामा यसै ऐन बमोणजम र अन्यमा प्रिणि  कानून बमोणजम हनुेछ ।

  

६५. लनयम बनाउन सक्ने: यस ऐनको कायानन्वयनको िाणग कायनपाणिकाि ेआवश्यक णनयम बनाउन सक्नेछ र त्यस् ो णनयम 

गाउाँपाणिकाको स्थानीय राजपत्रमा प्रकािन पिा  िाग ूहनुेछ । 

६६. मापदण्ड, लनदेलशका र कायुलवलर् बनाउन सक्ने: यस ऐन कायानन्वयनको िाणग कायनपाणिकाि े आवश्यक मापदण्ड, 

णनदणेिका  था कायनणवणि बनाउन सक्नेछ । 

 


