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लिखु गाउँपालिका यसम, ओखिढुुंगा  

प्रदेश नुं.-१ 

 

लिखु गाउँपालिकाद्वारा प्रकालशत  

 

भाग-१ 

नेपालको संविधानको धारा २२२ िमोविम गवित गाउँ सभाले धारा २२६ को उपधारा १ र स्थानीय सरकार संचालन 

ऐन २०७४ दफा १०२ उपदफा ३ को अवधनमा रवि वलख ुगाउँपावलकाको िातािरण तथा प्राकृवतक स्रोत संरक्षण ऐन, 

२०७७ वलख ुगाउँपावलकाले सिवसाधारणको िानकारीका लावग प्रकाशन गररएको छ ।  

लिखु गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत सुंरक्षण ऐन, २०७७ 

प्रस्तावना : स्िच्छ र स्िस्थ िातािरणमा बाँच्न पाउने नागररकको मौवलक अवधकारको संरक्षण गनव, प्राकृवतक स्रोतको समवुचत 

उपयोग एिं दीगो व्यिस्थापन गनव, िातािरण र विकासबीच सन्तुलन कायम गनव तथा प्राकृवतक स्रोत, िातािरण र िैविक विविधताको 

संरक्षण गनव िाञ्छनीय भएकाले, 

नेपालको संविधानको धारा २२१ बमोविम अनुसचूी ८ र अनुसचूी ९ मा उल्लेवखत िातािरण, प्राकृवतक स्रोत र िैविक विविधता 

सम्बन्धी स्थानीय तिको अवधकार कायावन्ियनका लावग काननूी व्यिस्था गनव, 

वलख ुगाउँपावलकाको आिौं गाउँसभाल ेयो ऐन बनाएको छ। 

 

पररच्छेद- १ 

प्रारलभभक 

 

१. सुंलक्षप्त नाम र प्रारभभ: (१) यस ऐनको नाम वलख ुगाउँपावलकाको "िातािरण तथा प्राकृवतक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७" रिकेो छ 

। 

(२) यो ऐन वलख ुगाउँपावलकाकोको स्थानीय रािपत्रमा सचूना प्रकावशत गरेको वमवत दवेख प्रारम्भ िुनछे। 
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२. पररभाषा : विषय िा प्रसङ्गल ेअको अथव नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क) "अनुकुलन" भन्नाल े िलिाय ू पररितवनको असर र सम्भाव्य िोवखमको आँकलन गरी पररिवतवत िलिाय ू सिुाउँदो 

अनुकुल िुने गरी रुपान्तरण गन ेतथा थप िानी नोक्सानी रोकथाम िा न्यवूनकरणगने कायव सम्झनपुछव । 

(ख) "उत्सिवन" भन्नाले कुनै वनवित क्षेत्रबाट वनवित समय अिवधमा िातािरणमा िररतगिृ गयाँस िा अन्य कुनै गयाँस िा 

धिुाँ वनष्कासन गने कायव सम्झन ुपछव। 

(ग) "कायवपावलका" भन्नाल ेवलख ुगाउँपावलकाको कायवपावलकालाई सम्झनु पछव। 

(घ)  “खलु्ला क्षेत्र” भन्नाले मावनसिरु िमघट िुन सक्ने, विवभन्न कायवक्रम र पिव मनाउन सक्ने, सािविवनक वित तथा विपद ्

व्यिस्थापनमा समेत सियोग पगुन ेगरी सरुवक्षत गररएको खलु्ला स्थल सम्झनुपछव ।  

(ङ) "िलिाय ू पररितवन" भन्नाल े लामो समयको अन्तरालमा प्राकृवतक रुपमा िुने िलिायकूो उतारचढािका अलािा 

प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रुपमा मानिीय वक्रयाकलापले िायमुण्डलको बनोटमा िुन ेफेरिदलका कारण पथृ्िीको िलिायमूा 

क्रमश: दखेा पन ेपररितवन सम्झनपुछव। 

(च) "िोवखमपणूव फोिर" भन्नाल े प्राकृवतक िातािरणमा ह्रास ल्याउने र मानि तथा अन्य प्राणीको स्िास्थ्यमा िावन 

नोक्सानी परु् याउन ेविवभन्न रुपमा वनष्कावशत िस्त,ु पदाथव तथा रेवडयो विवकरणलाई सम्झनु पछव। 

(छ) “िैविक विविधता” भन्नाल े पाररवस्थवतकीय प्रणाली (इको वसस्टम) को विविधता, प्रिावतय विविधता (स्पवेसि 

डाइभरवसटी) तथा िंशाणगुत विविधता (िेनवेटक डाइभरवसटी) सम्झनपुछव । 

(ि) “तोवकएको” िा “तोवकए बमोविम” भन्नाल े यस ऐन अन्तगवत बनेको वनयम, कायवविवध, वनदवेशका, मापदण्डमा 

तोवकएको िा तोवकए बमोविम सम्झनुपछव । 

(झ)  “वनष्काशन” भन्नाल ेध्िवन, ताप िा फोिरमलैा फाल्न,े थपुान,े िा वनष्काशन गन ेकायव सम्झनु पछव । 

(ञ)  "पररषद" भन्नाले दफा ४७ बमोविमको स्थानीय िातािरण तथा प्राकृवतक स्रोत संरक्षण पररषद सम्झनु पछव। 

(ट)  “प्रदषूण” भन्नाले फोिरमलैा, रसायन, ध्िवन िा विद्यतुीय, विद्यतुीय-चमु्िकीय तरंगका कारण िातािरणमा प्रत्यक्ष िा 

अप्रत्यक्ष रुपल े पररितवन गरी िातािरणमा उल्लेखनीय ह्रास ल्याउने, क्षवत परु् याउन े िा िातािरणको लाभदायी िा 

उपयोगी प्रयोिनमा िावन नोक्सानी परु् याउन ेवक्रयाकलाप सम्झन ुपछव । 

(ि)  “प्रस्ताि” भन्नाले विद्यमान िातािरणीय अिस्थामा पररितवन ल्याउन सक्न े वकवसमको स्थानीय सरकार िा स्थानीय 

कानून बमोविम संञ्चालन गररने िा अनुमवत प्राप्त विकास कायव, भौवतक वक्रयाकलाप िा भ-ूउपयोगको पररितवन गन े

कुनै योिना, आयोिना िा कायवक्रम सञ्चालन गन ेसम्बन्धमा तयार गररएको प्रस्ताि सम्झन ुपछव । 

(ड)  “प्रस्तािक” भन्नाले प्रस्तािको स्िीकृवतको लावग वनिेदन वदन ेर त्यस्तो प्रस्ताि कायावन्ियन गनव स्िीकृवत प्राप्त व्यवि, 

सरकारी, अधव सरकारी िा गैर सरकारी वनकाय िा संस्था सम्झनु पछव। 

(ढ) “फोिरमलैा” भन्नाले घरेल ुफोिरमलैा, औद्योवगक फोिरमलैा, रासायवनक फोिरमैला, स्िास्थ्य संस्थािन्य फोिरमैला 

िा िावनकारक फोिरमलैा सम्झन ु पछव र सो शब्दले तत्काल प्रयोग िनु नसक्न े अबस्थामा रिकेो, फावलएको िा 

सडेगलेको िातािरणमा ह्रास आउने गरी वनष्काशन गररएको तरल, िोस, गयास, लेदो, धिूा,ँ धलूो, विद्यतुीय तथा 

सचूना प्रविवधका लावग प्रयोग भएका लगायतका पदाथव िा त्यस्त ै प्रकारका अन्य िस्तिुरु िा अनावधकृत रुपमा 

सािविवनक स्थलमा टाँवसएको पोष्टर, पम््लटे तथा कायवपावलकाल ेसमय समयमा सचूना प्रकाशन गरी फोिरमलैा भवन 

तोवकवदएका अन्य िस्त ुसमेतलाई सम्झनु पछव । 

(ण)  "िन" भन्नाल ेपणूव िा आंवशक रुपमा रुख िा बुट्यानल ेढावकएको क्षते्र सम्झन ुपछव । 

(त)  "िन पैदािार" भन्नाले िनमा रिकेा िा पाइएका िा िनबाट ल्याइएका दिेायका पैदािार सम्झन ुपछव:- 

 (१) काि, दाउरा, गोल, खरैकच, खोटो, कािको तले, बोक्रा, घाँस, लािा, वपपला-वपपली 
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 (२) रुख, विरुिा, पात, डाँि, फल, बीि, फूल, भिुा, िरा, गानो, बोक्रा, गमरिीन, लोििान, िङ्गली िडीबुटी एिं    

गैरकाष्ठ िन पैदािार, िङ्गली मि, िनस्पवत तथा वतनको विवभन्न भाग िा सकू्ष्म अङ्ग, 

 (३) चट्टान, माटो, चनु ढुङ्गा, ढुङ्गा, वगट्टी, बालिुा िा अन्य खवनििन्य पदाथव िा 

 (४) िन्यिन्त,ु पशपुकं्षी िा िन्यिन्तुको ओखेटोपिार । 

(थ)  “िातािरण” भन्नाले प्राकृवतक, सांस्कृवतक र सामाविक प्रणालीिरु,आवथवक तथा मानिीय वक्रयाकलापिरु र यीनको 

अियििरु तथा ती अियििरुको वबचको अन्तरवक्रया तथा अन्तर सम्बन्ध सम्झनु पछव । 

(द) "िातािरणीय अध्ययन" भन्नाल ेकुनै प्रस्तािको कायावन्ियन गदाव त्यसिाट िातािरणमा पने प्रवतकूल प्रभाि वनराकरण 

िा न्यवूनकरण गनवको लावग अिलम्िन गररन े उपायका सम्बन्धमा गररने संवक्षप्त िातािरणीय अध्ययन िा प्रारवम्भक 

िातािरणीय परीक्षण सम्झनु पछव । 

(ध) “सम्पदा”भन्नाले गाँउपावलका क्षते्र वभत्र रिकेा प्राकृवतक, सांस्कृवतक, ऐवतिावसक, परुातावत्िक, िजै्ञावनक, 

आध्यावत्मक, सौन्दयवपरक िा सामाविक दृवष्टबाट मित्िपणूव मावनने कुनै पवन िस्त,ु भौवतक संरचना स्थान, िनस्पवत 

तथा िीि िन्त ुसम्झनु पछव। 

(न)  “वसमसार”भन्नाल ेभवूमगत िलस्रोत िा िषावतका कारण पानीको पररणाम रिने िा प्राकृवतक िा मानि वनवमवत, स्थायी 

िा अस्थायी िमेका िा िगेका, स्िच्छ िा नवुनलो पानी भएको धावपलो िवमन (Swamp), दलदल ेिवमन (Marsh), 

नदीबाट प्रभावित िवमन (Revering Flood plain), ताल (Lake), पोखरी (Pond), िलभण्डार क्षते्र (Water 

Storage Areas) र  यवि प्रकृवतका कृवष िवमन (Agriculture Land) समेतलाई सम्झन ुपछव । 

(प) “संरक्षण” भन्नाल े िातािरण, िैविक विविधता तथा सम्पदाको सरुक्षा, स्यािार, सम्भार, सम्िर्द्वन, व्यिस्थापन तथा 

सदपुयोग सम्झनु पछव । 

पररच्छेद - २ 

वातावरण सुंरक्षण 

३. वातावरण सुंरक्षण गनुुपने : (१) आफ्नो क्षेत्रावधकार क्षेत्र वभत्र िातािरण संरक्षणगन ेप्रमखु विम्मेिारी गाउँपावलकाको िुनछे। 

(२) िातािरण संरक्षण, प्रिर्द्वन र िातािरणमैत्री समाि वनमावणमा योगदान गनुव नागररकको कतवव्य िुनेछ। 

४. वातावरण सुंरक्षण लवशेष के्षत्र लनर्ाुरण गनु सक्ने : (१) प्रचवलत भ-ूउपयोग नीवत समतेलाई मध्यनिर गरी गाउँपावलकावभत्र 

िातािरणका दृवष्टले संरक्षण आिश्यक रिकेो क्षेत्र पविचान गरी त्यस्तो क्षते्रलाई कायवपावलकाबाट वनणवय गरी िातािरण 

संरक्षण विशेष क्षते्र वनधावरण गनव सक्नेछ । 

(२) कुन ैसडक, भिन, नदी व्यिस्थापन िा अन्य कुन ैभौवतक पिूावधार वनमावण गदाव वनमावण कायवको प्रारवम्भक 

अध्ययन प्रवक्रया शरुु िुनु अगावड नै संघ र प्रदशेका सम्बवन्धत वनकायसँग समन्िय गरी कायवपावलकाल ेकुनै क्षते्र विशेषलाई 

िातािरण संरक्षण गन ेउद्देश्यल ेखलु्ला िा िररयाली क्षेत्रको रुपमा तोक्न सक्नेछ। 

(३) कुनै क्षेत्र िा स्थान विशेषमा अत्यवधक िातािरणीय प्रदषूण, भःूस्खलन, प्राकृवतक सम्पदाको अत्यवधक दोिन 

िा प्राकृवतक विपवि िनु गई िनस्िास्थ्य िा िातािरणमा नकारात्मक प्रभाि परेको िा पने सम्भािना दवेखएको अिस्थामा 

कायवपावलकाले प्रदशे सरकार र संघीय सरकारसँग समन्िय गरी त्यस्तो क्षते्र िा स्थानलाई िातािरणीय दृवष्टले संिेदनशील 

क्षेत्र तोक्न सक्नछे ।  

(४) उपफदा (१), (२) र (३) बमोविमको िातािरण संरक्षण विशेष क्षेत्र, खलु्ला िा िररयाली क्षेत्र र संिेदनशील 

क्षेत्रको व्यिस्थापन तोवकए बमोविम कायवपावलकाबाट िनुेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोविम व्यिस्थापन गदाव कायवपावलकाले आिश्यकता अनुसार संघ र प्रदशेसँग समन्िय गनछे। 

५. सभपदाको सुंरक्षण गनुुपने : (१) गाउँपावलका वभत्र रिकेा सम्पदाको संरक्षण गनुवगाउँपावलका, नागररक र सम्बवन्धत वनकायको 

कतवव्य िुनछे। 

(२) सम्पदाको संरक्षणका लावग कायवपावलकाल ेसरकारी तथा समदुायसँग समन्िय तथा साझेदारी गनव सक्नेछ। 
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६. वातावरणीय अध्ययन गनुुपने : (१) प्रचवलत काननू तथा मापदण्ड बमोविम प्रस्तािकल ेप्रस्तािको िातािरणीय अध्ययन गनुव 

पनेछ। 

(२) प्रस्तािकल ेस्थानीय तिको अवधकारक्षते्र वभत्र पन े विषयसँग सम्बवन्धत विकास वनमावण सम्बन्धी कायव िा 

आयोिना सम्बन्धी प्रस्तािको संवक्षप्त िातािरणीय अध्ययन प्रवतिेदन िा प्रारवम्भक िातािरणीय प्रवतिेदन स्िीकृवतको 

लावग पेश गनुवपनछे। 

(३) प्रस्तािकले उपदफा (२) बमोविमको िातािरणीय अध्ययन प्रवतिेदन पेश गदाव त्यस्तो प्रस्ताि कायावन्ियन 

गन ेक्रममा िातािरणमा पनवसक्ने प्रवतकूल प्रभाि र त्यसको न्यवूनकरणको लावग अपनाउन सवकन े विवभन्न विकल्पिरूको 

विस्ततृ विष्लेषण गरी त्यस्ता विकल्प मध्ये प्रस्ताि कायावन्ियन गनव उपयिु िनुे विकल्प र सो विकल्प कायावन्ियन गनव 

सवकने आधार र कारण सवित वसफाररस गनुवपनेछ। 

(४) उपदफा (२) बमोविमको संवक्षप्त िातािरणीय प्रवतिेदन िा प्रारवम्भक िातािरणीय परीक्षण स्िीकृवत सम्बन्धी 

प्रवक्रया तोवकए बमोविम िुनेछ। 

७. मापदण्ड र गुणस्तर कायम गनुुपने: (१) प्रस्तािकले यस ऐन बमोविम िातािरणीय अध्ययन प्रवतिेदन तयार गदाव नपेाल 

सरकारले वनधावरण गरेको मापदण्ड एिं गणुस्तर कायम िुनेगरी तोवकए बमोविमको ढाचँामा तयार गनुवपनछे । 

८. वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गनुुपने: (१) प्रस्तािकले प्रस्ताि कायावन्ियन गनुव अगावड तोवकएबमोविम िातािरणीय 

व्यिस्थापन योिना तयार गनुवपनछे । 

(२) प्रस्तािकल ेउपदफा (१) बमोविम िातािरणीय व्यिस्थापन योिना तयार गदाव िातािरणीय प्रवतकूल प्रभाि 

न्यवूनकरणका उपायिरू मध्ये कुन कुन उपायिरू आयोिना वनमावणको क्रममा र कुन कुन उपायिरू आयोिना सम्पन्न 

भएपवछ िा आयोिना कायावन्ियनको क्रममा अिलम्बन गने िो सो को समते उल्लेख गनुवपनछे । 

(३) प्रस्तािकले उपदफा (१) बमोविम तयार गरेको िातािरणीय व्यिस्थापन योिना कायावन्ियनका लावग स्पष्ट 

कायवयोिना िनाई सो बमोविम कायावन्ियन गनुवपनेछ र सोको प्रगवत वििरण आयोिना कायावन्ियन शरुू भएपवछ प्रत्येक छ 

मविनामा कायवपावलका समक्ष पेश गनुवपनेछ। 

९.  प्रस्ताव स्वीकृत नगराई कायाुन्वयन गनु नहुने: यो ऐन प्रारम्भ भएपवछ कसैले पवन तोके बमोविम प्रस्ताि स्िीकृत नगराई 

कायावन्ियन गनव गराउन ुिुदँनै । 

१०.प्रस्ताव सभबन्र्ी अन्य व्यवस्था : (१) िातािरणीय प्रभाि मलू्यांकन िुन ेप्रस्ताििरु सम्बन्धी कायवविवध प्रचवलत संघीय तथा 

प्रादवेशक कानून बमोविम िुनछे । 

(२) संघीय तथा प्रादवेशक काननू बमोविम िातािरणीय परीक्षण िा िातािरणीय प्रभाि मलू्यांकन सम्बन्धमा 

सम्बवन्धत संघीय तथा प्रादवेशक वनकायसँग समन्िय गने विम्मेिारी गाउँपावलकाको िातािरण िनेे शाखाको िनुेछ । 

११. रोक िगाउन सक्ने: (१) कसैले पवन यस ऐन र प्रचवलत काननूले तोके िमोविमको वनकायिाट स्िीकृवत नवलई िा स्िीकृवत भए 

भन्दा विपरीत िुने गरी कायावन्ियन गरेमा कायवपावलकाले त्यस्तो प्रस्ताि कायावन्ियनमा रोक लगाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोविम कुन ैप्रस्ताि कायावन्ियन गनव रोक लगाइएकोमा त्यसरी रोक लगाइएको कारणबाट क्षवत 

पगुन गएमा प्रस्तािकल ेसो बापत कुनै वकवसमको क्षवतपवुतवको लावग दाबी गनव पाउने छैन । 

१२. अनुकूिन योजना बनाउन सक्ने: (१)िलिाय ुपररितवनको प्रवतकूल असर न्यवूनकरण र सम्भावित िोवखमबाट बच्नका लावग 

कायवपावलकाल ेअनुकूलन योिना बनाई कायावन्ियन गनवसक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोविमको अनुकुलन योिना बनाउँदा िलिाय ू पररितवनको असरिाट िढी िोवखममा पन े

मविला, अपाङ्गता भएका व्यवि, बालबावलका, िेष्ठ नागररक र आवथवक रुपमा विपन्न समदुायलाई विशेष प्राथवमकता 

वदनुपनेछ । 

(३) कायवपावलकाल े विकास आयोिना तिुवमा गदाव िलिाय ू पररितवनको प्रवतकूल असर तथा िोवखमको 

व्यिस्थापन गन ेप्रयोिनको लावग नेपाल सरकारल ेवनधावरण गरेको मापदण्ड बमोविम प्राथवमकीकरण गनुवपनछे । 
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१३. हररतगृह गयाँस उत्सजुन न्यूलनकरण कायुहरू गनु सक्ने :  (१) गाउँपावलकाल े िररतगिृ गयाँस उत्सिवन न्यवूनकरण गनव 

आिश्यक कायवक्रम सञ्चालन गनव सक्नेछ । 

(२) न्यवूनकरण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था प्रचवलत कानून बमोविम िुनछे । 

१४. प्रदूषण रोकथाम तथा लनयन्त्रण गने: (१) कसैल ेपवन प्रचवलत मापदण्ड विपरीत िा िनिीिन, िन-स्िास्थ््य र िातािरणमा 

उल्लेखनीय प्रवतकूल प्रभाि पान ेगरी प्रदषूण सिृना गनव िा गराउन िुदँनै ।  

(२) तोवकएको मापदण्ड विपरीत कुनै यावन्त्रक साधन, औद्योवगक प्रवतष्ठान, िोटल रेषु्टरेण्ट िा अन्य िाउँ िा 

मालसामान िा िस्तुबाट ध्िवन, ताप, रेवडयोधमी विवकरण, तरङ्ग िा फोिरमलैा िा दवुषत पानी वनष्काशन गनव गराउन िुदँनै । 

(३) उपदफा (१) विपरीत कसैल े कुन ै कायव गरी िातािरणमा उल्लेखनीय प्रवतकूल प्रभाि पारेको दवेखएमा 

गाउँपावलकाले तत ्सम्बन्धमा आिश्यक शतविरु तोक्न िा त्यस्तो कायव गनव नपाउन ेगरी रोक लगाउन सक्नेछ । 

(४) कुनै वकवसमको पदाथव, इन्धन, औिार िा संयन्त्रको प्रयोगबाट िातािरणमा उल्लखेनीय प्रवतकूल प्रभाि 

परेको िा पने दवेखएमा प्रदशे र संघीय सरकारलाई सोको िानकारी गराई गाउँपावलकाले स्थानीय रािपत्रमा सचूना प्रकाशन 

गरी त्यस्तो पदाथव, इन्धन, औिार िा संयन्त्रको प्रयोग, उत्पादन, विवक्र वितरण, भण्डारनमा बन्दिे लगाउन सक्नछे र 

आिश्यक कारिािीका लावग वसफाररस गनछे । 

(५) प्रदषूणको रोकथाम तथा वनयन्त्रण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोविम िनुेछ ।    

१५. प्रयोगशािा स्थापना गनु सक्ने: (१) िातािरण संरक्षण तथा प्रदषूण वनयन्त्रण सम्बन्धी कायवमा सियोग परु् याउन 

गाउँपावलकाल ेसंघीय सरकार र प्रदशे सरकार सँग समन्िय गरी आिश्यकता अनुसार विवभन्न प्रयोगशालािरु स्थापना गनव 

िा संघ र प्रदशेले स्थापना गरेका िा नपेाल सरकारल ेमान्यता वदएको कुनै प्रयोगशालालाई सो कामको लावग तोक्न सक्नछे । 

(२) उपदफा (१) बमोविम स्थापना गररएका िा तोवकएका प्रयोगशालाको अन्य काम, कतवव्य र अवधकार तोवकए 

बमोविम िुनेछ । 

१६. नमुना सुंकिन गनु लदनुपने: कुनै पवन उद्योग, कारखाना, यन्त्र, सिारी साधन आवदबाट सिृना िा वनष्काशन िुने िा िुन सक्न े

प्रदषूण, ध्िवन, ताप तथा फोिरमैलाको अध्ययन, परीक्षण िा विशे्लषण गनवका लावग सम्बवन्धत व्यवि िा संस्थाल े

गाउँपावलकाबाट अवधकार प्राप्त व्यवि िा संस्थालाई आिश्यकता अनुसार त्यस्ता िस्त ुिा पदाथवको नमनूा संकलन गनव वदन ु

पनेछ । 

१७. वातावरण लनरीक्षकको लनयुलि गनु सक्ने: गाउँपावलका वभत्र प्रदषूण कम गने, िटाउन े िा वनयन्त्रण गने तथा स्िीकृत 

िातािरणीय प्रवतिेदन अनुसार गनुवपन े कामिरू प्रभािकारी रुपले गनव गराउन, िातािरण संरक्षण सम्िवन्ध प्रचवलत 

मापदण्डको पालना भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन तथा वनरीक्षण गनव कायवपावलकाले नपेाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त 

शैवक्षक संस्थाबाट िातािरण िा सोसँग सम्बवन्धत विषयमा कवम्तमा स्नातक िावसल गरेको व्यविलाई प्रचवलत कानून 

बमोविम वनधावररत मापदण्ड र प्रवक्रया परुा गरी िातािरण वनरीक्षक वनयिु गनव सक्नेछ । 

१८. वातावरण लनरीक्षकको काम, कतुव्य र अलर्कार: (१)िातािरण वनरीक्षकको काम, कतवब्य र अवधकार दिेाय बमोविम 

िुनेछः– 

(क) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगवत बनेको वनयम तथा प्रचवलत संघीय र प्रदशे कानून तथा मापदण्ड बमोविम 

प्रदषूण कम गन,े िटाउन ेिा वनयन्त्रण गने कायव भए नभएको वनरीक्षण गने, 

(ख) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगवत बनेको वनयम तथा प्रचवलत कानून र मापदण्ड विपरीत कुनै िाउँबाट प्रदषूण 

वनष्काशन सम्बन्धी नकरात्मक कायव गरे नगरेको सम्बन्धमा वनरीक्षण गने, 

(ग) स्िीकृत िातािरणीय अध्ययन प्रवतिेदनमा तोवकएका सतव बमोविम काम भए नभएको सम्बन्धमा स्थलगत 

िाँचबुझ तथा वनरीक्षण गन,े 

(घ) खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोविम गररएको िाचँबुझ तथा वनरीक्षण प्रवतिेदन तोवकएको अवधकारी समक्ष 

पेश गने, 
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(ङ) तोवकए बमोविमका अन्य कायव गन,े 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोविम वनरीक्षण गने वसलवसलामा िातािरण वनरीक्षकले सम्बवन्धत 

व्यवि, संस्था िा प्रस्तािकलाई पिूव सचूना वदई कुनै घर, िगगा, भिन, कारखाना, उद्योग, सिारी साधन, औद्योवगक संयन्त्र, 

औिार, मवेशनरी, िीि, िस्तु, अवभलेख, कागिात िा अन्य मालसामान िा िस्तिुरुको वनरीक्षण, परीक्षण िा िाँचबुझ गनव 

सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोविम वनरीक्षणको वसलवसलामा िातािरण वनरीक्षकले माग गरेको वििरण िा िानकारी 

उपलव्ध गराई आिश्यक सियोग गनुव सम्बवन्धत व्यवि, संस्था िा प्रस्तािकको कतवव्य िुनछे । 

(४) िातािरण वनरीक्षकको अन्य काम, कतवव्य र अवधकार तोवकए बमोविम िनुेछ । 

पररच्छेद-३ 

फोहरमैिा व्यवस्थापन सभबन्र्ी व्यवस्था 

१९. फोहरमैिाको प्रबन्र् गने दालयत्व: (१) फोिरमैलाको व्यिस्थापन गनव स्थानान्तरण केन्र (ट्रान्सफर स्टेशन), ल्याण्डवफल 

साइट, प्रशोधन ्लाण्ट, बायो गयास ्लाण्ट लगायत फोिरमैलाको संकलन, अवन्तम वबसिवन तथा प्रशोधनका लावग 

आिश्यक पन ेपिूावधार तथा संरचनाको वनमावण तथा सञ्चालन गने विम्मेिारी कायवपावलकाको िुनछे । 

(२) फोिरमलैा संकलन केन्र, स्थानान्तरण केन्र िा प्रशोधन स्थलमा फावलएको िा रावखएको फोिरमलैा िा 

सरसफाईको वसलवसलामा िम्मा भएको फोिरमैला प्रबन्ध गन े िा कुनै पवन वकवसमबाट प्रयोग गने विम्मेिारी 

कायवपावलकाको िुनछे । 

(३) यस दफाको प्रयोिनको लावग फोिरमलैा संकलन केन्र, स्थानान्तरण केन्र िा प्रशोधन स्थलमा फावलएको िा 

रावखएको फोिरमलैा िा सरसफाईको वसलवसलामा िम्मा भएको कुन ैपवन पदाथव फोिरमैला मावननछे । 

२०.फोहरमैिा व्यवस्थापन गने दालयत्व: (१)गाउँपावलका वभत्रको फोिरमैला व्यिस्थापन गन े गराउन े दावयत्ि कायवपावलकाको 

िुनेछ । 

(२) उपदफा (१) िनुसकैु कुरा लेवखएको भए तापवन िावनकारक फोिरमैला, स्िास्थ्य संस्थािन्य फोिरमलैा, 

रासायवनक फोिरमैला िा औद्योवगक फोिरमैला प्रशोधन र व्यिस्थापन गन े दावयत्ि वनधावररत मापदण्डको अधीनमा रिी 

त्यस्तो फोिरमलैा उत्पादन गन ेव्यवि िा वनकायको िनुेछ । 

(३) कुन ैउद्योग िा स्िास्थ्य संस्थाल ेिावनकारक फोिरमलैा, स्िास्थ्य संस्थािन्य फोिरमैला रासायवनक फोिरमलैा 

तथा औद्योवगक फोिरमलैा प्रशोधन गरी बाँकी रिकेो फोिरमलैा तथा अन्य फोिरमैलाको व्यिस्थापन गरीवदन 

कायवपावलकालाई अनुरोध गरेमा िा कायवपावलकाले वनधावरण गरेको फोिरमैला व्यिस्थापन स्थल प्रयोग गनव माग गरेमा 

कायवपावलकाल ेवनधावरण गरे बमोविम सेिा शलु्क वलई फोिरमैलाको व्यिस्थापन गररवदन िा फोिरमलैा व्यिस्थापन स्थल 

प्रयोग गनव वदन सक्नछे । 

(४) कायवपावलकाल ेसामदुावयक सरसफाई सम्बन्धी वनदवेशका बनाई लाग ूगनेछ । 

(५) फोिरमलैा व्यिस्थापनले मानि स्िास्थ्यमा पारेको िा पाने प्रभािको िाचँ पररक्षण र अनुसन्धान गन े

अवधकार सम्बवन्धत िनस्िास्थ्य अवधकारीसँग िनुेछ । 

(६) िाचँ पररक्षणमा कुन ै वनकायमा फोिरमलैा व्यिस्थापन प्रभािकारी िुन नसकी मानि स्िास्थ्यमा प्रवतकूल 

प्रभाि पारेको भेवटएमा कायवपावलकाले उि वनकायलाई समयमै सचेत गराई प्रचवलत कानून बमोविम आिश्यक कारिािी 

गनेछ ।  

२१.फोहरमैिा उत्पादन कम गने: (१)गाउँपावलका वभत्र कुनै व्यवि, संस्था िा वनकायले कुनै काम कारोबार गनव उत्पादन िुन े

फोिरमलैा यथाशक्य कम गनुव पनेछ। 

(२) “आफ्नो क्षते्र” वभत्र विसिवन िुन सक्न े फोिरमलैाको विसिवन िा पनु: प्रयोगको व्यिस्था वमलाई बाँकी 

फोिरमलैामात्र वनष्काशन गरी फोिरमलैाको पररणामलाई घटाउन ुप्रत्येक व्यवि, संस्था िा वनकायको कतवव्य िनुेछ । 
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स्पलिकरण: “आफ्नो क्षेत्र” भन्नाल ेगाउँपावलका वभत्रको वनिी घर कम्पाउण्ड, औद्योवगक क्षेत्रको पररसर, अस्पताल िा 

स्िास्थ्य संस्थाको पररसर, औद्योवगक प्रवतष्ठानको पररसर लगायत फोिरमलैा उत्पादन गने व्यवि, संस्था िा वनकायको 

पररसरलाई सम्झन ुपछव ।  

२२. फोहरमैिा पृथकीकरण: (१) कायवपावलकाले फोिरमैलालाई तोवकए बमोविम िवैिक, अिैविक र अन्य प्रकारमा विभािन गरी 

सो फोिरमैलालाई स्रोतम ैछुट्याउन ेगरी तोक्नछे । 

(२) उपदफा (१) बमोविम तोवकवदए बमोविम फोिरमैला स्रोतम ै छुट्याई संकलन केन्रसम्म परु् याउन े दावयत्ि 

त्यस्तो फोिरमलैा उत्पादन गने व्यवि, संस्था िा वनकायको िुनछे र यसको लावग कायवपावलकाल े आिश्यक प्रविवध, 

मालसामान, उपकरण, कण्टेनर आवद उपलब्ध गराउन सक्नछे । 

२३. फोहरमैिाको लनष्काशन: (१)फोिरमलैा वनष्काशनको समय, स्थान र तररका कायवपावलकाल ेवनधावरण गरे बमोविम िुनछे । 

(२) िावनकारक फोिरमैला िा रासायवनक फोिरमैला उत्पादन गन ेव्यवि, संस्था िा वनकायले त्यस्तो फोिरमलैा 

तोवकए बमोविम व्यिस्थापन गनुव पनेछ । 

(३) िावनकारक फोिरमलैा िा रासायवनक फोिरमलैा संकलन केन्र िा स्थानान्तरण केन्रमा वनष्काशन गनव पाइन े

छैन ।  

२४. फोहरमैिा व्यवस्थापन केन्र: (१) कायवपावलकाल े फोिरमलैालाई व्यिवस्थत रुपमा संकलन गनव प्रत्यक टोल िा िस्तीमा 

संकलन केन्र तोकी आिश्यक कण्टेनरको व्यिस्था गनव सक्नछे । 

(२) उपदफा (१) बमोविम संकलन केन्र तोक्दा यथाशक्य टोल िा िस्तीका सबैलाई पायक पने गरी िातािरणीय 

रुपल ेउपयिु स्थान तोक्न ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोविमको संकलन केन्रमा फोिरमैला वनष्काशन र संकलन गन ेसमय र तररका कायवपावलकाल े

वनधावरण गरे बमोविम िुनछे । 

२५. जोलखमपूणु फोहरको व्यवस्थापन: (१)कुनै िोवखमपणूव फोिरको संकलन, भण्डारण, प्रशोधन, विक्रीवितरण, विसिवन िा 

ओसार पसार गदाव उत्पादक िा सञ्चालकले िनस्िास्थ्य र िातािरणमा प्रवतकूल असर नपने गरी उवचत व्यिस्थापन गनुव 

पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोविम िोवखमपणूव फोिरको व्यिस्थापन गदाव उत्पादक िा संञ्चालकल े आफ्नै खचवमा 

व्यिस्थापन गनुव पनेछ । 

(३) िोवखमपणूव फोिर व्यिस्थापन सम्िन्धी अन्य प्रवक्रया तोवकए िमोविम िुनेछ। 

२६. फोहरमैिाको न्यूलनकरण, पुन: प्रयोग तथा पुन: चक्रीय प्रयोग: (१) कायवपावलकाल ेफोिरमलैा न्यवूनकरण, पनु: प्रयोग तथा 

पनु: चक्रीय प्रयोगलाई प्रोत्सािन गनव आिश्यक कायव गनछे र यसको प्रभािकारी कायावन्ियनका लावग आिश्यक वनदवेशका 

बनाई लाग ूगनव सक्नेछ । 

(२)उद्योग उत्पादन ्यावकङ्ग गनव प्रयोग गरेको िस्तलुाई पनु: प्रयोग गरी फोिरमैलाको पररणामलाई घटाउन े

काममा प्रोत्सािन गनव सम्बवन्धत उद्योगसँग कायवपावलकाले समन्िय गनव सक्नेछ ।  

२७. अनुमलत सभबन्र्ी व्यवस्था: (१) यस ऐन बमोविम कायवपावलकाको अनमुवत नवलई कसैले पवन फोिरमैला व्यिस्थापन 

सम्बन्धी काम गनव िा गराउन सक्नछैेन । 

(२) फोिरमलैा व्यिस्थापन गनव चािने स्िदशेी िा विदशेी कम्पनी, संस्था िा वनकायले दिेायको वििरण खलुाई 

अनुमवतको लावग कायवपावलकामा वनिेदन वदन ुपनेछ:- 

(क) फोिरमलैा व्यिस्थापन सम्बन्धी योिना, 

(ख) फोिरमलैा व्यिस्थापन सम्बन्धी आिश्यक िनशवि तथा प्रविवधको वििरण, 

(ग) तोवकए बमोविमको अन्य वििरण । 
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(३) उपदफा (२) बमोविम पनव आएको वनिेदन उपर कायवपावलकाले आिश्यक िाचँबुझ गरी अनमुवतपत्र वदन 

सक्नेछ । 

(४) फोिरमैलाको व्यिस्थापन, पनु: चवक्रय प्रयोग, प्रशोधन र विसिवनमा आिश्यक पन े प्रविवध स्िदशेमा 

उपलब्ध िनु नसक्न ेदवेखएमा त्यस्तो प्रविवध उपलब्ध गराउन सक्न ेकुनै विदशेी कम्पनी, संस्था िा वनकायलाई सम्झौतामा 

उल्लेवखत अिवध वभत्र त्यस्तो प्रविवध िस्तान्तरण गने शतवमा नपेाल सरकारको स्िीकृवत वलई कायवपावलकाल ेउपदफा (३) 

बमोविम अनमुवतपत्र वदन सक्नछे । 

(५) अनुमवतपत्र सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोविम िुनेछ । 

२८. फोहरमैिा व्यवस्थापनमा लनजी तथा सामुदालयक के्षत्रको सुंिगनता: (१)कायवपावलकाले आिश्यकता अनुसार यस ऐन 

बमोविम अनुमवत प्राप्त वनिी क्षेत्रका कम्पनी िा सामदुावयक क्षते्रबाट तोवकए बमोविम प्रवतस्पधाव गराई आफ्नो क्षते्रको 

फोिरमलैा व्यिस्थापन गराउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (२) बमोविम फोिरमैला व्यिस्थापन गदाव वनिी क्षेत्रका कम्पनीको िकमा दिेायका सबै िा कुन ै र 

सामदुावयक एिं गरैसरकारी संघ, संस्थाको िकमा दिेायको कुनै काम गराउन सवकनेछ:- 

(क) फोिरमलैाको न्यवूनकरणका लावग िनचेतना अवभिवृर्द्, 

(ख) फोिरमलैा संकलन, 

(ग) फोिरमलैा ढुिानी, 

(घ) फोिरमलैाको प्रयोग, पनु: प्रयोग, पनु: चवक्रय प्रयोग िा प्रशोधन, 

(ङ) फोिरमलैा विसिवन,  

(च) बन्द पिात ्व्यिस्थापन ।    

२९. प्रलतस्पर्ाु गराई फोहरमैिा व्यवस्थापनको लजभमा लदने: (१) कायवपावलकाले यस ऐन बमोविम वनिी क्षेत्र िा सामदुावयक 

संस्थाबाट फोिरमलैा व्यिस्थापन गराउँदा बोलपत्रद्वारा प्रवतस्पधाव गराई व्यिस्थापकको छनौट गरी व्यिस्थापन गन े विम्मा 

वदनु पनछे । 

(२) उपदफा (१) बमोविम फोिरमलैा व्यिस्थापकको छनौट गदाव दिेायका आधारमा गनुव पनेछ:- 

(क) कायवपावलकालाई बुझाउन कबुल गरेको रकम, 

(ख) फोिरमलैाबाट ऊिाव शवि उत्पादन गन ेिा प्राङ्गाररक मल उत्पादन गने क्षमता, पूँिी, प्रविवध 

र िनशविको क्षमता, 

(ग) आवथवक तथा प्राविवधक क्षमता, 

(घ) फोिरमलैा व्यिस्थापन अपनाउन प्रस्ताि गरीएको प्रविवधको वदगोपन तथा िातािरणीय 

प्रभाि न्यवूनकरण,  

(ङ) व्यिस्थापन करार गनव प्रस्ताि गररएको व्यिस्थापन शलु्क,  

(च) फोिरमलैाको प्रयोग, प्रशोधन िा पनु: प्रयोग गने सम्बन्धमा भए कायवपावलकालाई बुझाउन 

मञ्िरु गररएको रोयल्टी । 

   (३) बोलपत्र सम्बन्धी अन्य व्यिस्था प्रचवलत कानून बमोविम िुनछे । 

(४) उपदफा (१) बमोविम फोिरमैला व्यिस्थापनको विम्मा पाएको कम्पनी, संस्था िा वनकायले कायवपावलका 

सँग गरेको सम्झौताको अधीनमा रिी शलु्क उिाउन सक्नेछ । 

(५) फोिरमलैा व्यिस्थापनमा गैरसरकारी क्षेत्रको संलगनता सम्बन्धी अन्य कुरािरु तोवकए बमोविम िनुछे । 



खण्डः- ३                                       संखयाः- ७                          वमवतः- २०७७ / ०७ /२६ 

- 9 - 
 

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

व्यिस्थापनका लावग फोिरमैला व्यिस्थापन स्थल, प्रशोधन स्थल िा अन्य संयन्त्र वनमावण गरी सञ्चालन गनव स्िीकृवत माग 

गरेमा िातािरण तथा अन्य प्रचवलत कानूनको अधीनमा रिी त्यस्तो संयन्त्र वनमावण तथा सञ्चालनका लावग कायवपावलकाल े

स्िीकृवत वदन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोविम वनिी क्षेत्रबाट फोिरमैला व्यिस्थापन संयन्त्रको वनमावण तथा सञ्चालन गदाव तोवकएको 

िातािरणीय मापदण्डको पालना भए िा नभएको अनगुमन कायवपावलकाल ेगनछे । 

(३) उपदफा (२) बमोविम अनुगमन गदाव स्िीकृत मापदण्डको पालना गरेको नपाइएमा त्यस्तो मापदण्ड पालनाको 

लावग आिश्यक व्यिस्था गनव समयािवध तोवकवदन सक्नछे र सो समयािवधमा पवन मापदण्डको पालनाको लावग आिश्यक 

व्यिस्था नगरेमा त्यस्तो व्यवि िा कम्पनीको स्िीकृवत कायवपावलकाले तोवकए बमोविम रद्द गनव सक्नेछ । 

३१. सावुजलनक लनजी साझेदारीमा फोहरमैिा व्यवस्थापन गनु सलकने: (१) कायवपावलकाल ेप्रचवलत कानूनको अधीनमा रिी 

वनिी क्षेत्र, सामदुावयक एिं गरैसरकारी संघ, संस्थासँगको साझेदारीमा फोिरमलैा व्यिस्थापन कायव गनव सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेवखएको भए तापवन सामदुावयक एिं गैरसरकारी संघ, संस्थासँगको साझेदारीमा 

फोिरमलैा न्यवूनकरणको लावग िनचेतना अवभिवृर्द्, फोिरमैला संकलन, ढुिानी, फोिरमलैा व्यिस्थापन स्थलको बन्द 

पिात ्व्यिस्था, उद्यान वनमावण र सौन्दयवकरण िस्ता कायव मात्र गनव िा गराउन सवकनेछ । 

३२. सेवा शुल्क उठाउन सक्ने: (१) कायवपावलकाले फोिरमलैा व्यिस्थापन गरे बापत सम्बवन्धत व्यवि, संस्था िा वनकायबाट सेिा 

शलु्क लगाई उिाउन सक्नछे । 

(२) उपदफा (१) बमोविमको शलु्कको वनधावरण फोिरमलैाको पररमाण, तौल तथा प्रकृवत र तोवकए बमोविमका 

अन्य कुरािरुको आधारमा कायवपावलकाले गनछे । 

(३) उपदफा (१) बमोविमको शलु्क कायवपावलका आफैं ल े िा वनिले तोकेको संस्था िा वनकाय माफव त ् समते 

उिाउन सक्नछे । 

(४) यस दफामा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लवेखएको भए तापवन दफा २७ बमोविम फोिरमैला व्यिस्थापन गनव 

विम्मेिारी पाएको व्यवि, संस्था िा वनकायल े कायवपावलकासँग भएको सिमवतको आधारमा फोिरमैला व्यिस्थापन गरे 

बापत सम्बवन्धत व्यवि, संस्था िा वनकायबाट सेिा शलु्क उिाउन सक्नेछ । 

तर तोवकए बमोविमका विपन्न िगवलाई सेिा शलु्कमा तोवकए बमोविम छूट वदइनछे । 

(५) यस दफा बमोविम शलु्कबाट प्राप्त आम्दानी तथा फोिरमलैा व्यिस्थापन वनिी क्षेत्रलाई संलगन गराउँदा प्राप्त 

िुने आम्दानी कायवपावलकाले एउटा छुट्टै शीषवकमा राखी तोवकएको मापदण्डको अधीनमा रिी फोिरमैलाको व्यिस्थापन, 

िातािरणीय संरक्षण तथा फोिरमलैा व्यिस्थापन प्रभावित क्षते्रको विकासमा खचव गनुव पनछे ।   

पररच्छेद-४ 

जैलवक लवलवर्ता सुंरक्षण 

३३. जैलवक लवलवर्ताको सुंरक्षण गनुुपने: (१) आफ्नो क्षेत्रवभत्रको िैविक वििधताको संरक्षण गन ेविम्मेिारी गाउँपावलकाको िुनेछ 

। 

(२) उपदफा (१) बमोविम िवैिक विविधताको संरक्षण सम्बन्धी कायवक्रम गदाव संघीय तथा प्रदशेको कानून तथा 

मापदण्ड प्रवतकूल निुन ेगरी दिेाय बमोविम गनुव पनछे,- 

(क) कृवषिन्य िैविक विविधता संरक्षण,-  

(१) विकासका कायवक्रमिरु संचालन गदाव कृवष िैविक विविवधताको संरक्षणलाई विशेष मित्ि वदने, 

(२) िैविक विविधता, िातािरण र मानि स्िास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाि पानव सक्न ेिोवखम भएका 

वि.एम.ओ.(GMO) तथा त्यसका उत्पादनलाई आिश्यकता अनुसार वनयन्त्रण िा वनषेध गन,े 
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(३) कृवष पयाविरणीय सेिािरुको वदगो पररचालनको लावग परागसेचक तथा अन्य पयाविरणीय सेिा 

प्रदान गने िीििरु सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, अनुगमन गरी संरक्षणका कायवक्रमिरु 

सञ्चालन गन,े 

(४)  परम्परागत, ज्ञान सीप तथा अभ्यासको संरक्षण र प्रिर्द्वन गन े।  

(ख) वसमसार संरक्षण,- 

(१) स्थानीय िनसमदुायको सिभावगतामा उनीिरुको वितका लावग आफ्नो क्षते्र अन्तगवतका 

वसमसारको पविचान गद ैसोको संरक्षण र व्यिस्थापन गने; 

(२) स्थानीय िनसिभावगतामा आधाररत वसमसार व्यिस्थापनको माध्यमद्वारा वसमसारको स्रोतिरु 

मावथ समन्यावयक अिसर वदलाउँद ैबुवर्द्मिापणूव प्रयोगको अिधारणालाई साथवक तुल्याउन;े 

(३) स्थानीय व्यवि, समदुाय एिं वनकायलाई संलगन गराउँद ै वसमसारको संरक्षण र व्यिस्थापन कायव 

प्रभािकारी बनाउने;  

(४) ितवमान र भािी पसु्ताको फाइदाका लावग प्राकृवतक स्रोत संरक्षण गनव स्थानीय िावसन्दाको वित 

िुने खालको सामाविक र आवथवक विकासका कायवक्रम संचालन गने,  

(५) वसमसारमा आवित सङ्कटापन्न िीििन्तु, िलचर, सापेवक्षक िङ्गली िनािर तथा अन्य िल 

आवित आनुिंवशक स्रोतको संरक्षण गने, 

(६) िातािरणीय असर न्यनू िुन ेगरी वसमसार क्षते्रमा िातािरण अनुकूल पयवटनको विकास गद ैप्राप्त 

लाभलाई यथासम्भि वसमसारको व्यिस्थापन र स्थानीय िनसमदुायको वितमा पररचालन गन,े 

(७) वसमसार संरक्षण र व्यिस्थापनका लावग तयार गररन े कायवयोिनािरुमा स्थानीय िनसिभावगता 

सवुनवित गन,े 

(८) वसमसार क्षेत्रमा आवित स्थानीयिासीको अनभुि, अभ्यास, सीप र ज्ञानको संरक्षण गद ै सोिी 

आधारमा वसमसारको संरक्षण र व्यिस्थापन गनव प्रिय वदने, 

(९) वसमसार व्यिस्थापना दखेा पन े समस्यािरुको पविचान गरी स्थानीय स्तरमै समाधानको 

उपायिरुको खोिी गनव िनसिमवतका आधारमा व्यिस्थापन कायवयोिना बनाई लाग ूगन ेगराउन,े  

(१०) वसमसार व्यिस्थापन योिना तिुवमा गन ेर व्यिस्थापन सवमवतमा स्थानीय िनसमदुायका साथै 

संघ संस्थाको प्रवतवनवधत्ि गराउन आिश्यक काननुी एिं प्रशासवनक व्यिस्था गन,े 

(११) वसमसारमा आवित स्थानीय िनसमदुायलाई वसमसारबाट प्राप्त िनुे लाभको न्यायोवचत 

बाँडफाँडका लावग आिश्यक व्यिस्था गने,  

 (३)   िवैिक विविधता संरक्षण तथा व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था प्रचवलत कानून र मापदण्ड बमोविम 

िुनेछ। 

३४. जैलवक लवलवर्ताको अलभिेखीकरण गनुुपने:(१) गाउँपावलकाले आफ्नो क्षते्रावधकार वभत्र अिवस्थत िैविक विविधताको 

िस्तुवस्थवत र वििरणको अवभलेखीकरण व्यिवस्थत र िैज्ञावनक ढङ्गले राखन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोविमको अवभलखेीकरण िैविक विविधता सम्बन्धी वनदवेशका बनाई रावष्ट्रय मापदण्ड 

अनुरुप अद्यािवधक राखने विम्मेिारी कायवपावलकाको िनुेछ । 

(३) िैविक विविधताको अवभलेखीकरण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोविम िनुेछ।    

३५. स्थानीय समुदायको परभपरागत ज्ञान, सीप, अभ्यास, आलदको सुंरक्षण गनुुपने: (१) िैविक विविधताको सम्बन्धमा 

स्थानीय समदुाय वभत्रका व्यवि िा समिूमा रिकेो ज्ञान, सीप, अभ्यास आवदको पविचान, अवभलेखीकरण, तथा संरक्षण गन े

विम्मेिारी कायवपावलकाको िनुेछ । 
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(२) कायवपावलकाले उपदफा (१) बमोविमको अवभलेखीकरण िजै्ञावनक र व्यिवस्थत ढङ्गल ेतोवकएको ढाँचा र 

प्रारुपमा राखनछे ।  

३६. खलनज पदाथु सुंरक्षण सभबन्र्ी व्यवस्था: (१) कायवपावलकाल ेआफ्नो क्षते्रवभत्र रिकेा खवनि पदाथवको अिस्था बुझ्न सभ े

तथा खोि गनव सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोविमको सभे तथा खोिबाट प्राप्त सचूना तथा तथ्याङ्कको आधारमा प्रचवलत नेपालको 

कानून प्रवतकूल निनुे गरी कायवपावलकाले खवनि पदाथवको संरक्षण तथा प्रिर्द्वनमा कायवक्रमिरु सञ्चालन गनव सक्नछे ।  

३७. जिार्ार सुंरक्षण गनुुपने: (१)गाउँपावलका क्षेत्र वभत्र रिकेा िलाधारको संरक्षण गनुव गाउँपावलका, नागररक र सम्बन्धीत 

वनकायको कतवव्य िुनछे । 

(२) कायवपावलकाल े संघीय, प्रदशे र स्थानीय तिको कानून र मापदण्डको अधीनमा रिी कायवविवध िनाई 

गाउँपावलका वभत्रको िलाधार संरक्षण तथा व्यिस्थापन गनेछ । 

(३) आफ्नो क्षेत्रमा रिकेो खानपेानीको मिुानको पविचान, अवभलेखीकरण, संरक्षण तथा व्यिस्थापन गन े

विम्मेिारी कायवपावलकको िुनछे । 

पररच्छेद- ५ 

वन तथा हररत के्षत्रको सुंरक्षण तथा व्यवस्थापन 

३८. वन, वन पैदावार, वन्यजन्त ुतथा हररत के्षत्रको सुंरक्षण र प्रवरु्द्न गनुुपने: (१) आफ्नो क्षेत्रावधकार वभत्रको िन, िन पैदािार, 

िन्यिन्तु तथा िररत क्षेत्रको संरक्षण र प्रिर्द्वन गने प्रमखु विम्मेिारी गाउँपावलकाको िुनेछ । 

(२) िन, िन पदैािार, िन्यिन्त ुतथा िररत क्षते्रको संरक्षण र प्रिर्द्वनमा सियोग गनुव नागररकको कतवव्य िनुेछ । 

(३) िन तथा िन पैदािार संरक्षण र प्रिर्द्वन गन े सम्बन्धमा गाउँपावलकाले संघीय, प्रदशे र स्थानीय कानूनको 

प्रवतकूल निुने गरी दिेाय बमोविम गनुवपनेछ । 

(क) संघ तथा प्रदशेसँग समन्िय गरी स्थानीय समदुायको सिभावगतमा आफ्नो वसमावभत्रका समदुायमा 

आधाररत िन, वनिी िन, कृवष िन तथा िनमा आधाररत उद्योगिरु संचालन तथा व्यिस्थापन गने, 

(ख) सामदुावयक िन उपभोिा समिू लगायत समदुायमा आधाररत िन व्यिस्थापन गने समिूको 

प्राविवधक, व्यिस्थापकीय, संस्थागत क्षमता विकासमा प्राथवमकता वदने,  

(घ)  िनसँग सम्बवन्धत प्राविवधक सेिालाई प्रभािकारी बनाउनुका अवतररि क्षमता विकासको लावग 

उत्प्रेरणात्मक अिसरिरु वसिवना गने,  

(ङ) स्थानीय समदुायमा रिकेो िनिन्य, िवडबुटी तथा िनस्पवत उपयोग सम्बन्धी परम्परागत ज्ञान, सीप 

र वचवकत्सा पर्द्वतलाई आधवुनक विज्ञानसँग संयोिन गद ैउन्नत प्रकारको ज्ञान, सीप र उत्पादनका 

लावग उपयिु िातािरण वनमावण गने,  

(च) िन्यिन्तु र िनस्पवतको संरक्षण तथा प्रिर्द्वन गनव संघ, प्रदशेसँगको समन्ियमा स्थानीय स्तरका 

प्राणी उद्यान तथा िनस्पवत उद्यानिरु स्थापना र संचालन गने, 

(छ) िन पदैािार संकलनमा वदगोपना र प्रभािकाररताका लावग आधवुनक प्रविवधिरुको प्रयोगलाई 

प्रोत्सािन गन,े  

(ि) वदगो िन व्यिस्थापनको मापदण्ड अनुरुप सब ै िन व्यिस्थापनमा सामाविक, आवथवक र 

िातािरणीय दृवष्टले दीगोपना सवुनवित गन,े  

(झ) संघ तथा प्रदशेको समन्ियमा संरवक्षत क्षते्र, वसमसार क्षेत्र तथा िन व्यिस्थापन पर्द्वतिरुबाट पयवटन 

प्रिर्द्वन गनव योगदान परु् याउन,े 
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(ञ) िन, िनस्पवत, िन्यिन्तु तथा िैविक विविधतार िलाधार क्षते्रको संरक्षण, पनु:स्थापना र वदगो 

उपयोग गनव आिश्यक योिना र कायवक्रम संचालन गन,े 

(ट)  गाउँपावलका क्षते्र वभत्रका िलचरको संरक्षण गने, 

(ि)  संघ तथा प्रदशेसँग समन्िय र सिकायव गरी गररिीको रेखामवुन रिकेा िनताको गररिी न्यवूनकरण 

गनव िनको संरक्षण र विकास िनुे गरी आय आिवन तथा पयवटनका कायवक्रमिरू संचालन गन,े 

(ड)  सामदुावयक िन उपभोिा सवमवतले िन पैदािार विक्री तथा उपयोग गनव बनाएको िावषवक 

कायवयोिना गाउँपावलकािाट स्िीकृत गरी कायावन्ियन गराउने,  

(ढ) गाउँप्ावलका क्षेत्र वभत्रको सािविवनक तथा ऐलानी िगगामा रिकेो काि दाउरा, िरािरुी, दििर 

बििर आवदको वबक्री गन,े 

(ण) सामदुावयक भ-ूसंरक्षण र सोमा आधाररत आय आिवन कायवक्रमिरु संचालन गन,े 

(त) संघ तथा प्रदशेको मापदण्डको अधीनमा रिी गाउँपावलका क्षेत्र वभत्रको िवडबुटी तथा अन्य गैरकाष्ट 

िन पैदािर सम्िवन्ध सिेक्षण, उत्पादन, संकलन प्रिर्द्वन, प्रशोधन र ििार व्यिस्थापन गने, 

३९. लनजी वन दताु तथा व्यवस्थापन: (१) वनिी िन दताव गराउन चािने कुनै व्यवि िा संस्थाल ेवनिी िन दतावको लावग वडवभिन 

िन कायावलय िा सब वडवभिन िन कायावलयको वसफाररस सवित कायवपावलकामा वनिेदन वदन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोविम कुन ै वनिेदन परेमा आिश्यक िाँचबुझ गरी कायवपावलकाल े वनिी िन दताव गरी 

प्रमाणपत्र वदनछे । 

(३) व्यिसावयक प्रयोिनका लावग वनिी िन िा वनिी आिादीमा रिकेो िन पैदािरको संकलन तथा ओसारपसार 

गनुव परेमा कायवपावलकाबाट स्िीकृत वलन ुपनेछ । 

४०. सावुजलनक जगगामा वन लवकास सभबन्र्ी व्यवस्था: (१) कायवपावलकाल ेप्रचवलत नपेाल कानून तथा यस ऐनको अधीनमा 

रिी सािविवनक िगगामा िनको विकास, संरक्षण, व्यिस्थापन गनव र िन पदैािरको उपयोग तथा वबवक्र वितरण गनव सक्नेछ । 

(२) कायवपावलकाले सडक, निर र बाटो वकनारमा लगाइएको तथा बाटोमा छिारी पन ेरुखिरु र चौतारा, कुलाको 

मिुान, धावमवक स्थल िा त्यस्त ै अन्य संिेदनशील िाउँमा लगाइएका रुखिरुको संरक्षण गनव तथा िोवखमपणूव अिस्थामा 

प्रचवलत नेपाल कानूनको अवधनमा रिी िटाउन सक्नेछ । 

४१. सहरी वनको लवकास र व्यवस्थापन: (१) कायवपावलकाल े आफ्नो क्षेत्र वभत्रको सिरी क्षेत्र तथा िस्तीमा रिकेा सािविवनक 

सडक तथा पाकव  िस्ता स्थानमा आफैं ल े िा कुन ै संघसंस्था िा वनिी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सिरी िनको विकास तथा 

व्यिस्थापन गनव सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोविम स्थापना िुन े सिरी िनको िन पैदािार कायवपावलकाल े तोवकए बमोविम प्रयोग गनव 

सक्नेछ । 

४२. वनके्षत्रको प्रयोग: कायवपावलकाल े कुन ै विकास आयोिना सञ्चालन गदाव िन क्षते्रको प्रयोग गनुव बािके अन्य कुन ै विकल्प 

नभएमा र प्रचवलत काननू बमोविमको िातािरणीय अध्ययनबाट त्यस्तो योिना सञ्चालन गदाव िातािरणमा उल्लखेनीय 

प्रवतकूल असर नपने दवेखएमा सो आयोिना सञ्चालन गनव त्यस्तो िन क्षेत्रको िगगा प्राप्त गनवको लावग संघीय सरकार समक्ष 

अनुरोध गनव सक्नेछ । 

४३. नसुरी र उद्यान स्थापना तथा व्यवस्थापन : (१) संघीय तथा प्रादवेशक कानून प्रवतकूल निनुे गरी, प्रचवलत मापदण्ड तथा 

तोवकएको प्रवक्रया परूा गरेको सवुनवित गरी गाउँपावलका क्षते्रवभत्र िो कोिील ेपवन कायवपावलकाको अनमुवत वलई नसवरी तथा 

उद्यान सञ्चालन गनव सक्नेछन् । 

(२) गाउँप्ावलका क्षते्रवभत्र उपदफा (१) बमोविम सञ्चालन िनु ेनसवरी तथा उद्यानको सम्बन्धमा संघीय तथा 

प्रादवेशक मापदण्डसँग नबावझने गरी सञ्चालन तथा पूि्ावधार मापदण्ड वनदवेशका बनाई लाग ूगनेछ । 
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(३)गाउँपावलका क्षेत्रवभत्र उपदफा (१) बमोविम स्थापना िनुे सबै नसवरी तथा उद्यानिरुको कवम्तमा िषवको एक 

पटक तोवकए बमोविम अवनिायव अनुगमन वनरीक्षण गनुवपनेछ । 

४४. खुल्िा के्षत्र व्यवस्थापन तथा हररयािी प्रवरु्द्न:(१) गाउँपावलकाले आफ्नो क्षेत्रवभत्र रिकेो खलु्ला तथा सािविवनक क्षेत्रको 

संरक्षण, प्रिर्द्वन तथा अवभलेखीकरण गनुव पनेछ । 

(२) कायवपावलकाल ेआफ्नो क्षते्रावधकार वभत्र रिनेे खलु्ला तथा सािविवनक क्षते्रमा प्रचवलत काननूको प्रवतकूल 

निुने गरी िकृ्षारोपण, सम्भारर व्यिस्थापन गनव सक्नेछ । 

(३) खलु्ला तथा सािविवनक क्षते्रको व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोविम िुनछे । 

४५. नदी लकनार, नदी उकास नहर लकनार र सडक लकनारमा वकृ्षारोपण : (१) गाउँपावलका वभत्रको नदी वकनार, नदी उकास निर 

वकनार र सडक वकनारमा कायवपावलकाको अनमुवत वलई िकृ्षारोपण गनव सक्नछे । 

(२) कायवपावलकाल ेिकृ्षारोपण सम्बन्धी मापदण्ड बनाई लाग ूगनवसक्नछे । 

पररच्छेद-६ 

सुंस्थागत व्यवस्था 

४६. वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत सुंरक्षण कोषको स्थापना र सञ्चािन: (१) गाउँपावलकामा िातािरण संरक्षण, प्रदषूणको 

रोकथाम तथा वनयन्त्रणका साथै िैविक विविधताको संरक्षण लावग िातािरण तथाप्राकृवतक स्रोत संरक्षण कोषको स्थापना 

िुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोविमको कोषमा दिेायका रकमिरु रिन ेछन् : 

(क) संघ, प्रदशे सरकारबाट िातािरण संरक्षणका लावग प्राप्त रकम, 

(ख) विवभन्न संघ संस्थािाट प्राप्त रकम, 

(ग)         अन्य स्रोतिाट प्राप्त रकम । 

(३) िातािरण तथा प्राकृवतक स्रोत संरक्षण कोषको संचालन तोवकए बमोविम िुनेछ । 

४७. वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत सुंरक्षण पररषद गठन गनु सक्ने: (१) िातािरण, िैविक विविधता र प्राकृवतक स्रोत संरक्षण 

सम्बन्धी कायवलाई व्यिवस्थत रुपमा कायावन्ियन गनव, नीवत, योिना वनमावण गनव, विवभन्न वनकायिरु िीच समन्िय गनव तथा 

यस ऐन अन्तगवत अनुगमन तथा वनररक्षण गनव गाउँपावलकामा िातािरण सम्बन्धी विशेषज्ञ सवम्मवलत िातािरण तथा 

प्राकृवतक स्रोत संरक्षण पररषद रिनछे । 

(२) उपदफा (१) बमोविमको पररषदमा दिेाय बमोविमका अध्यक्ष र सदस्यिरू रिनेछन; 

(क) गाउँपावलका अध्यक्ष   - अध्यक्ष 

(ख) उपाध्यक्ष    - सदस्य 

(ग) प्रमखु प्रशासकीय अवधकृत  - सदस्य 

(घ) समाविक विकास सवमवत संयोिक  - सदस्य 

(ङ) िन, िातािरण सवमवत संयोिक  - सदस्य 

(च) िातािरण तथा प्राकृवतक स्रोतको क्षते्रमा काम गरेका विज्ञ १ मविलासवित ३ िना- सदस्य 

(छ) स्थानीय िावसन्दािरूमध्ये िन उपभोिा सवमवतिरूिाट १ िना सवित कायवपावलकाल ेतोकेका १ 

मविला समेत ३ िना  - सदस्य 

(ि) कृवष क्षते्र िनेे कायवपावलका सदस्य  - सदस्य 

(झ) िातािरण विषय िन ेशाखा संयोिक - सदस्य सवचि 
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(३) िातािरण तथा प्राकृवतक स्रोत संरक्षण पररषदक्ो अन्य काम, कतवव्य तथा अवधकार तोवकए बमोविम िुनछे ।

  

४८. सलमलतहरु गठन गनु सक्ने: (१) गाउँ कायवपावलकाल े यो ऐनको उद्देश्य पवूतवको लावग सम्बवन्धत विषयका विशेषज्ञिरु समेत 

रिकेो विवभन्न सवमवतिरु गिन गनव सक्नेछन् । 

(२) उपदफा (१) बमोविम गवित सवमवतिरुको काम, कतवव्य र अवधकार कायवपावलकाले तोवकवदए बमोविम िुनछे 

। 

४९. अनुगमन तथा मूल्याुंकन: (१) यस ऐन अन्तगवत आिश्यक अनुगमन र मलू्यांकन दफा ४७ बमोविम स्थावपत िातािरण तथा 

िैविक विविधता संरक्षण पररषद िा पररषदल ेतोकेको वनरीक्षण सवमवतिरूिाट गनेछ । 

(२) अनुगमन तथा मलू्यांकन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोविम िनुेछ । 

५०. वातावरण सुंरक्षण योजना तजुुमा गने: (१) कायवपावलकाल े िातािरण तथा िैविक विविधता संरक्षण योिना तिुवमा तथा 

कायावन्ियन गनछे । 

(२) कायवपावलकाल े िातािरण संरक्षण योिना तिुवमा गदाव िातािरण संरक्षण, िैविक विविधताको संरक्षण र 

प्रिर्द्वन, दीगो उपयोग र िातािरणीय र िैविक विविधताका स्रोतिरूको परम्परागत र स्थानीय अभ्यासिरूलाई समते 

समािेश गनुवपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोविमको िातािरण तथा िैविक विविधता संरक्षण योिना बनाउँदा मविला, अपाङ्गता 

भएका व्यवि, बालबावलका, िेष्ठ नागररक र आवथवक रुपमा विपन्न समदुायलाई विशेष प्राथवमकता वदनपुनेछ । 

(४) िातािरण संरक्षण योिनामा समािेश गनुवपन ेविषयिस्तु तोवकए बमोविम िनुेछ । 

पररच्छेद-७ 

कसूर, जररवाना तथा क्षलतपुती 

५१. कसूर: कसैल ेदिेायको कुन ैकाम गरेमा यस ऐन बमोविम कसरू गरेको मावननछे :-  

(क) कायवपावलकाले तोवकवदएको समय र स्थान बािके अन्यत्र फोिरमैला वनष्काशन गने,  

(ख) कण्टेनर िा फोिरमलैा संकलन केन्रमा रावखएको फोिरमलैा अनावधकृत तिरले प्रयोग गन,े  

(ग) फोिरमलैा संकलन केन्रमा रावखएको कण्टेनर तोडफोड गने क्षवत परु् याउन,े रावखएको स्थानबाट िटाउन ेिा 

संकलन केन्रमा कुन ैनोक्सानी परु् याउन,े  

(घ) यस ऐन बमोविम अनमुवत नवलई फोिरमलैा व्यिस्थापनको कायव गन,े  

(ड) यस ऐन बमोविम फोिरमैला व्यिस्थापनको लावग प्रदान गररएको अनुमवतपत्रमा उल्लेवखत शतविरु उल्लङ् घन 

गने, 

(च) फोिरमलैा संकलन केन्र, कण्टेनर िा फोिरमलैा थपुाने िाउँमा कुनै पवन वकवसमको िावनकारक पदाथव फाल्ने, 

राखन ेिा थपुान,े 

(छ) घर, कम्पाउण्ड तथा पररसरको फोिरमैला सडक िा अन्य सािविवनक स्थानमा राखने, फाल्न ेिा थपुाने, 

(ि) फोिरबाट वनस्केको दवूषत पानी (वलचटे) िा ढल चिुाई अन्य व्यविको घर िा िगगा प्रदवूषत गराउन,े  

(झ) सडक िा अन्य सािविवनक स्थानमा सरसफाई तथा फोिरमलैा संकलन गनव कायवपावलकाल ेतोकेको समय िा 

सफाई गदावको समयमा त्यस्तो िाउँमा कुन ैपवन वकवसमको सिारी साधन वबसाउन ेिा वबसाइराखेको सिारी 

साधन िटाउन ेइन्कार गने,  

(ञ) कायवपावलकाले तोकेको िाउँमा बािके िनस्िास्थ्यमा प्रवतकूल असर पने गरी सडक िा अन्य सािविवनक 

स्थानमा कुनै पवन वकवसमको िावनकारक फोिरमैला राखन,े फाल्न,े थपुान ेिा वनष्काशन गन,े  
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(ट) रासायवनक फोिरमलैा, औद्योवगक फोिरमलैा, स्िास्थ्य संस्थािन्य फोिरमैला िा िावनकारक फोिरमलैा 

िथाभािी फाल्न,े राखन ेिा वनष्काशन गने िा गराउने,  

(ि) औद्योवगक प्रवतष्ठान िा स्िास्थ्य संस्थाले उद्योग िा स्िास्थ्य संस्थाबाट वनस्कने िावनकारक फोिरमलैा 

िथाभािी फाल्न,े राखन ेिा वनष्काशन गने िा गराउने,  

(ड) फोिरमलैा संकलन, ढुिानी तथा फोिरमलैा व्यिस्थापनमा बाधा अिरोध वसिवना गन,े  

(ढ) फोिरमलैा संकलन, ढुिानी तथा अवन्तम वनष्काशन स्थलमा अिरोध, बन्द, घेराउ गने िा फोिरमलैा 

व्यिस्थापन सम्बन्धी कायवमा िडताल गने,  

(ण) फोिरमलैा अत्यावधक उत्पादन िुन ेिस्तु भनी नेपाल सरकारल ेनपेाल रािपत्रमा सचूना प्रकाशन गरी प्रवतबन्ध 

लगाएको कुन ैिस्तु उत्पादन तथा वबक्री वितरण गने,  

(त) प्रचवलत काननू बमोविम तोवकएको मापदण्ड विपररत रासायवनक विषादीको आयात गने िा समयािवध 

सवकएको रासायवनक विषादी प्रचवलत काननू र मापदण्ड बमोविम नष्ट गने विम्मेिारी परूा नगन,े 

(थ) स्रोत म ैफोिरमलैाको पथृकीकरण नगरी फोिरमलैा वमसाएर वनष्काशन गन,े  

(द) मरेको िा मारेको पशपुक्षी र सोको लादी, ्िाँख, िड् डी तथा माछाको कत्ला आवद सािविवनक स्थल, सडक, 

गल्ली, चोकमा राखने, फाल्ने िा थपुाने।  

५२. सजाय तथा जररवाना: (१)फोिरमलैा व्यिस्थापन सम्बन्धमा कसैले दिेायको कायव गरेमा दिेाय बमोविमको सिाय तथा 

िररिाना िुनेछ:   

(क) दफा ५१ को खण्ड (क) बमोविमको कसरू गने व्यविलाई कायवपावलकाले पविलो पटक भए पाँच ििार 

रुपैयाँसम्म िररिाना, दोस्रो पटक सोिी कसरू गरेमा पाचँ िचार रुपैयाँदवेख दश ििार रुपैयाँसम्म िररिाना र 

सोिी कसरू तेस्रो िा सोभन्दा बढी पटक गरेमा प्रत्येक पटकको लावग पन्र ििार रुपैयाँका दरल ेिररिाना गरी 

फोिरमलैा उिाउँदा लागने खचव समते वनिबाट असलू उपर गनव सक्नछे । 

(ख) दफा ५१ को खण्ड (ख) र (झ) बमोविमको कसरू गनलेाई कायवपावलकाल ेपाँच सय रुपैयादँवेख पाचँ ििार 

रुपैयाँसम्म िररिाना गनव सक्नछे । 

(ग) दफा ५१ को खण्ड (ग) बमोविमको कसरू गनलेाई कायवपावलकाले पन्र ििार रुपैयाँदवेख पचास ििार 

रुपैयाँसम्म िररिाना गरी कण्टेनर िा संकलन केन्र व्यिस्थापन गनव लागने खचव असलू उपर गनव सक्नछे । 

(घ) दफा ५१ को खण्ड (घ) र (ङ) बमोविमको कसरू गनलेाई कायवपावलकाले पन्र ििार रुपैयादँवेख पचास ििार 

रुपैयाँसम्म िररिाना गरी अनमुवत नवलएसम्म त्यस्तो कायव गनव रोक लगाउनेछ । 

(ङ) दफा ५१ को खण्ड (च) बमोविमको कसरू गनेलाई कायवपावलकाले पाँच ििार रुपैयाँदवेख पन्र ििार 

रुपैयाँसम्म िररिाना गनव सक्नछे र त्यस्तो िस्त ुिा पदाथवबाट कुन ैक्षवत भइसकेको भए त्यस्तो क्षवत बापतको 

रकम समेत कसरूदाताबाट असलू उपर गनव सक्नेछ ।  

(च) दफा ५१ को खणड् (छ), (ि) र (द) बमोविमको कसरू गनलेाई कायवपावलकाले पाचँ ििार रुपैयाँदवेख पन्र 

ििार रुपैयाँसम्म िररिाना गनव सक्नेछ । 

(छ) दफा ५१ को खण्ड (ञ) बमोविमको कसरू गनेलाई कायवपावलकाले तीस ििार रुपैयादँवेख पचास ििार रुपैया ँ

सम्म िररिाना गनव सक्नछे । 

(ि) दफा ५१ को खण्ड (ट), (ि) र (त) बमोविमको कसरू गनलेाई कायवपावलकाल ेपचास ििार रुपैयादँवेख एक 

लाख रुपैयाँसम्म िररिाना गनव सक्नेछ र सोिी कसरू पनु: गरेमा पविलो पटक गरेको िररिानाको दोब्बर 

िररिाना गरी प्रचवलत कानून बमोविम अनुमवत रद्द गनवको लावग सम्बवन्धत वनकायमा लेवख पिाउन सक्नछे 

। 

(झ) दफा ५१ को खण्ड (ड), (ढ) र (ण) बमविमको कसरूलाई प्रचवलत संघीय काननू बमोविम सिाय िुनछे । 
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(ञ) दफा ५१ को खण्ड (थ) बमोविमको कसरू गनलेाई सम्बवन्धत कायवपावलकाले प्रत्येक पटक पाचँ सय रुपैया ँ

िररिाना गनव सक्ने छ ।  

(२) िातािरण संरक्षण सम्बन्धमा कसैले दिेायको कायव गरेमा कायवपावलकाल ेदिेाय बमोविमको िररिाना गनछे: 

(क) संवक्षप्त िातािरणीय अध्ययन प्रवतिेदन स्िीकृत गराउनु पने प्रस्तािको िकमा त्यस्तो प्रवतिेदन स्िीकृत नगराई 

िा स्िीकृत प्रवतिेदन विपरीत िुन ेकायव गरेमा पाचँलाख रुपैयाँसम्म,  

(ख) प्रारवम्भक िातािरणीय पररक्षण प्रवतिेदन स्िीकृत नगराई िा स्िीकृत प्रवतिेदन विपरीत िनुे कुन ै

प्रस्ताि कायावन्ियन गरेमा दशलाख रुपैयाँसम्म । 

(३) कसैले उपदफा (२) बमोविमको कायव गरेमा सम्बवन्धत कायवपावलकाले तुरुन्त रोकी िातािरणीय अध्ययन प्रवतिेदन 

स्िीकृत नगराएमा यस ऐन बमोविम त्यस्तो प्रवतिेदन स्िीकृत गराउन र त्यस्तो प्रवतिेदन कायव भएकोमा सो कायवलाई सधुार 

गनव आदशे वदनछे र यसरी वदइएको आदशे बमोविम गनुव सम्बवन्धत व्यवि िा संस्थाको कतवव्य िनुछे । यसरी वदइएको 

आदशे बमोविम कायव नभएमा कायवपावलकाले उपदफा (२) बमोविम गररएको िररिानाको तेब्बर िररिाना गनछे । 

(४) उपदफा (२) मा उल्लेवखत विषय बािके कसैल ेयो ऐन िा यस ऐन अन्तगवत बनेको वनयम, वनदवेशका, कायवविवध िा 

मापदण्ड विपरीतका कुनै कायव गरेमा कायवपावलकाले त्यस्तो कायव गनव बन्दिे लगाई तीन लाख रुपैयाँसम्म िररिाना गरी दईु 

मविनावभत्र यो ऐन िा यस ऐन बमोविम बनेको वनयम, वनदवेशका, कायवविवध िा मापदण्ड बमोविमको कायव गनव आदशे वदन 

सक्नेछ । यसरी वदएको आदशे बमोविम कायव नभएमा यस उपदफा बमोविम गररएको िररिानाको तबे्बर िररिाना लागनछे । 

(५) उपदफा (३) िा (४) बमोविम वदएको आदशे बमविमको कायव नभएमा त्यस्तो कायवमा बन्दिे लगाइनछे र त्यस्तो 

व्यवि िा संस्थालाई कालोसचूीमा राखने सम्बन्धमा आिश्यक कारबािी गनव कायवपावलकाल ेवसफाररस सवित संघ र प्रदशे 

सरकारमा पिाउनु पनछे । 

(६) यस दफा बमोविम िररिाना गनुव अवघ िररिाना गनव लागेको व्यवि िा संस्था िा आयोिनालाई सफाइ पेश गन े

मनावसब मौका वदनु पनछे । 

५३. क्षलतपलूतु : (१) कसैल ेयो ऐन िा यस ऐन अन्तगवत बनेको वनयम, वनदवेशका िा मापदण्ड विपरीत प्रदषूण गरेको िा िोवखमपणूव 

फोिर वनष्कासन गरेको िा कुनै दघुवटनािन्य प्रदषूणका कारणबाट कुनै व्यवि िा संस्थालाई कुनै िानी नोक्सानी पगुन गएमा 

त्यस्तो कायवबाट पीवडत व्यवि िा संस्थाल े आफूलाई पगुन गएको क्षवत बापत कायवपावलका िा तोवकएको वनकायबाट 

क्षवतपवूतव भराई पाउन वनिेदन वदन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोविम परेको वनिेदन सम्बन्धमा छानवबन तथा िाँचबुझ गदाव वनिेदकलाई िानी नोक्सानी 

भएको ििरेमा क्षवतको यवकन गरी त्यसरी िावन नोक्सानी परु् याउन े व्यवि, संस्था िा प्रस्तािकबाट पीवडतलाई मनावसब 

क्षवतपवूतव भराई वदनु पनछे । 

(३) गाउँपावलकाको कुनै वनकाय िा गाउँपावलकाको स्िावमत्ि र वनयन्त्रणमा रिकेो संस्थाल े प्रदषूण गरी क्षवत 

पगुेको विषयमा परेको वनिेदन सम्बन्धमा छानवबन गनव कायवपावलकाले मनोनयन गरेको तीन िना विज्ञ रिकेो सवमवत गिन 

िुनेछ र सो सवमतवतको वसफाररसको आधारमा उपदफा (१) िा (२) बमोविम क्षवतपवूतव भराई वदनु पनछे। 

(५) यस दफा बमोविम क्षवतपवूतव वनधावरण गन ेआधार र अन्य व्यिस्था तोवकए बमोविम िनुेछ । 

५४. लनवेदन लदन सक्ने: (१) कसैले यस ऐन विपररत िातािरणीय अध्ययन प्रवतिदेेन स्िीकृत नगराई िा स्िीकृत प्रवतिेदन विपरीत 

िुने गरी प्रस्ताि कायावन्ियन गरेमा िा यस ऐन विपररत िनुे कायव गरेमा िा गनव लागमेा कायवपावलका िा कायवपावलकाल े

तोकेको अवधकारी समक्ष वनिदेन वदन सक्नछे । 

५५. पुनरावेदन: (१) दफा ५२ बमोविम भएको िररिाना उपर वचि नबुझ्न ेपक्षल ेउि िररिाना उपर सम्बवन्धत विल्ला अदालतमा 

पैंवतस वदनवभत्र पनुरािेदन गनव सक्नछे ।  

(२) दफा ५३ बमोविम क्षवतपवूतव वनधावरण सम्बन्धमा भएको वनणवय उपर वचि नबुझ्ने पक्षल े पैंवतस वदनवभत्र 

सम्बवन्धत विल्ला अदालतमा पनुरािेदन वदन सक्नेछ । 
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५६. सहुलियत तथा सुलवर्ा प्रदान गनु सक्ने: िातािरण तथा िैविक विविधता संरक्षणमा सकारात्मक प्रभाि पान े कुन ै उद्योग, 

व्यिसाय, प्रविवध िा प्रवक्रयालाई प्रोत्सावित गनव कानून बमोविम प्रदान गररएको सिवुलयत तथा सवुिधाको अवतररि 

गाउँपावलकाले स्थानीय रािपत्रमा सचूना प्रकावशत गरर सिवुलयत तथा सवुिधा प्रदान गनव सक्नछे । 

 

पररच्छेद- ८ 

लवलवर् 

५७. ढुङ्गा, लगलि, वािुवा, मािोको उत्खनन, सुंकिन, उपयोग, लवक्री तथा लवतरण सभबन्र्मा: (१) गाउँपावलका क्षेत्रावधकार 

वभत्र रिकेा ढुङ्गा, वगवट, िालिुा तथा माटोको उत्खनन, संकलन, उपयोग, वबवक्र तथा वितरण सम्बन्धी व्यिस्था संघीय 

सरकारले िारी गरेको मापदण्ड अनुरुप िुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोविमको मापदण्डको अधीनमा रिी गाउँपावलकाले आफ्नो छुट्टै मापदण्ड र कायवविवध बनाउन 

सक्नेछ। 

५८. भू-उपयोग योजना र भलूम व्यवस्थापन कायुक्रम सञ्चािन:  संघीय तथा प्रदशे कानूनको अवधनमा रिी गाउँपावलकाल े

स्थानीय तिको भ-ूउपयोग योिना र भवूम व्यिस्थापन कायवक्रम सञ्चालन गनव सक्नेछ ।  

५९. समन्वय र सहजीकरण गने: िातािरण तथा प्राकृवतक स्रोत संरक्षण सम्बवन्ध रावष्ट्रय तथा प्रादवेशक अवभयानमा गाउँपावलकाल े

आिश्यक समन्िय तथा सियोग गनेछ । 

६०. सवेक्षण: कायवपावलकाल े आफ्नो क्षेत्रमा रिकेो िातािरणीय तथा िैविक विविधताको िस्तुवस्थवत बुझ्न तथा यवकन गनव 

आिवधक रुपमा तोवकए बमोविमको ढाँचामा िातािरणीय तथा िैविक विविधता सिेक्षण गरन् सक्नछे । 

६१. गुनासो व्यवस्थापन: कायवपावलकाल े िातािरण, िातािरण संरक्षण तथा िैविक विविधता सम्बन्धव्त गनुासो र उिरुीको 

संकलन गन ेर त्यसको सम्बोधनको लावग एक अवधकारी तोक्न सक्नछे । 

६२. परामशु लिन सक्ने: गाउँसभा, कायवपावलका िा िातािरण िनेे शाखाल ेयस ऐनको कायावन्िनयको लावग सम्बवन्धत विषयका 

विज्ञसँग सल्लाि र परामशव वलन सक्नेछ । 

६३. अलर्कार प्रत्यायोजन गनु सक्ने: कायवपावलकाले यस ऐन अन्तगवत तोवकएका विम्मेिारी तथा अवधकार िातािरण िनेे शाखामा 

प्रत्यायोिन गनव सक्नेछ । 

६४. प्रचलित कानून बमोलजम हुने: यस ऐनमा लेवखए िवत कुरामा यसै ऐन बमोविम र अन्यमा प्रचवलत कानून बमोविम िनुेछ ।

  

६५. लनयम बनाउन सक्ने: यस ऐनको कायावन्ियनको लावग कायवपावलकाल े आिश्यक वनयम बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो वनयम 

गाउँपावलकाको स्थानीय रािपत्रमा प्रकाशन पिात लाग ूिनुेछ । 

६६. मापदण्ड, लनदेलशका र कायुलवलर् बनाउन सक्ने: यस ऐन कायावन्ियनको लावग कायवपावलकाल े आिश्यक मापदण्ड, 

वनदवेशका तथा कायवविवध बनाउन सक्नेछ । 

आज्ञाल े

अभय कुमार गपु्ता 

प्रमखु प्रशासकीय अवधकृत 

वमवतः- २०७७/०७/२६ 

 


