
 

 

 
दहु ुँ गाउुँपालिका 

दहु ुँ राजपत्र 

खण्ड -४      संख्या – ३       लिल िः २०७७।११।०८ 

 

भाग - १ 

 

 

 

 

दुह ुँ गाउुँपालिकामा वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत सरंक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बरे्को लवधेयक २०७७ 

 

प्रस्तावर्ा : स्वच्छ र स्वस्थ वा ावरणिा बाुँच्न पाउने नागररकको िौलिक अलिकारको संरक्षण गनन, प्राकृल क स्रो को सिुलि  उपयोग एवं दीगो व्यवस्थापन 

गनन, वा ावरण र लवकासबीि सन् ुिनकायि गनन  थाप्राकृल क स्रो , वा ावरण र जैलवक लवलवि ाको संरक्षण गनन वाञ्छनीयभएकािे,  

नेपािको संलविानको िारा२२१ बिोलजि अनसुिूी८रअनसुिूी९िाउल्िेलख  वा ावरण, प्राकृल कस्रो  र जैलवक लवलवि ा सम्बन्िीस्थानीय  हको 

अलिकारकायानन्वयनका िालगकाननूीव्यवस्थागनन, दहु ुँ गाउुँसभािेयोऐनबनाएकोछ। 

 

पररच्छेद- १ 

प्रारलम्भक 

गाउुँसभाबाट स्वीकृ  लिल  २०७७।११।०१ 



 

१. सलंक्षप्त र्ाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाि दहु ुँ गाउुँपालिकाको "वा ावरण  था प्राकृल क स्रो  संरक्षण ऐन, २०७७"रहेको छ । 

(२) यो ऐन दहु ुँ गाउुँपालिकाकोस्थानीयराजपत्रिा सिूनाप्रकालि  गरेको लिल देलख प्रारम्भ ह नेछ। 

२. पररभाषा : लवषय वा प्रसङ्गिे अको अथन निागेिा यस ऐनिा,- 

(क)"अनकुुिन" भन्नािे जिवाय ूपररव ननको असर र सम्भाव्य जोलखिको      आुँकिन गरी पररवल न  जिवाय ूसुहाउुँदो अनकुुि ह ने 

गरी रुपान् रण गने  था थप हानी नोक्सानी रोकथाि वा न्यलूनकरणगने कायन सम्झन ुपछन। 

(ख) "उत्सजनन" भन्नािे कुनै लनलि  के्षत्रबाट लनलि  सिय अवलििा वा ावरणिा हरर गहृ गयाुँस वा अन्य कुनै गयाुँस वा िवुाुँ लनष्कासन 

गने कायन सम्झनु पछन। 

(ग)   "कायनपालिका" भन्नािे गाउुँपालिकाको कायनपालिकािाई सम्झन ुपछन। 

(घ)  “खलु्िा के्षत्र” भन्नािे िालनसहरु जिघट ह न सक्ने, लवलभन्न कायनक्रि र पवन िनाउन सक्ने, सावनजलनक लह   था लवपद ्

व्यवस्थापनिा सिे  सहयोग पगुने गरी सुरलक्ष  गररएको खलु्िा स्थि सम्झन ुपछन  ।  

(ङ)  "जिवाय ू पररव नन" भन्नािे िािो सियको अन् राििा प्राकृल क रुपिा ह ने जिवायकूो उ ारिढावका अिावा प्रत्यक्ष वा 

अप्रत्यक्ष रुपिा िानवीय लक्रयाकिापिे वायिुण्डिको बनोटिा ह ने फेरवदिका कारण पथृ्वीको जिवायिूा क्रिि: देखा पने 

पररव नन सम्झनु पछन। 

(ि)  "जोलखिपणून फोहर" भन्नािे प्राकृल क वा ावरणिा ह्रास ल्याउने र िानव  था अन्य प्राणीको स्वास्थ्यिा हालन नोक्सानी परु् याउने 

लवलभन्न रुपिा लनष्कालि  वस् ु, पदाथन  था रेलडयो लवलकरणिाई सम्झनु पछन।  

(छ) “जैलवक लवलवि ा” भन्नािे पाररलस्थल कीय प्रणािी (इको लसस्टि) को लवलवि ा, प्रजाल य लवलवि ा (स्पेलसज डाइभरलसटी)  था 

वंिाणगु  लवलवि ा (जेनेलटक डाइभरलसटी) सम्झन ुपछन । 

(ज)  “ ोलकएको” वा “ ोलकए बिोलजि” भन्नािे यस ऐन अन् गन  बनेको लनयििा  ोलकएको वा  ोलकए बिोलजि सम्झन ुपछन । 

(झ)  “लनष्कािन” भन्नािे ध्वलन,  ाप वा फोहरिैिा फाल्ने, थपुाने, वा लनष्कािन गने कायन सम्झन ुपछन  । 

(ञ)  "पररषद" भन्नािे दफा ४८ बिोलजिको स्थानीय वा ावरण  था प्राकृल क स्रो  संरक्षण पररषद सम्झन ुपछन। 

(ट)  “प्रदषूण” भन्नािेफोहरिैिा, रसायन, ध्वलन वा लवद्य ुीय, लवद्य ुीय-िमु्वकीय  रंगका कारणवा ावरणिा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपिे 

पररव नन गरी वा ावरणिा उल्िेखनीय ह्रास ल्याउने, क्षल  परु् याउने वा वा ावरणको िाभदायी वा उपयोगी प्रयोजनिा हालन 

नोक्सानी परु् याउने लक्रयाकिाप सम्झनु पछन । 

(ठ)  “प्रस् ाव” भन्नािे लवद्यिान वा ावरणीय अवस्थािा पररव नन ल्याउन सक्ने लकलसिको स्थानीय सरकार वा स्थानीय काननू बिोलजि 

संञ्िािन गररने वा अनिुल  प्राप्त लवकास कायन, भौल क लक्रयाकिाप वा भ-ूउपयोगको पररव नन गने कुनै योजना, आयोजना 

वा कायनक्रि सञ्िािन गने सम्बन्ििा  यार गररएको प्रस् ाव सम्झन ुपछन । 

(ड)  “प्रस् ावक” भन्नािे प्रस् ावको स्वीकृल को िालग लनवेदन लदने र त्यस् ो प्रस् ाव कायानन्वयन गनन स्वीकृल  प्राप्त व्यलि, सरकारी, 

अिन सरकारी वा गैर सरकारी लनकाय वा संस्था सम्झन ुपछन। 

(ढ)  “फोहरिैिा” भन्नािे घरेि ु फोहरिैिा, औद्योलगक फोहरिैिा, रासायलनक फोहरिैिा, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरिैिा वा 

हालनकारक फोहरिैिा सम्झनु पछन  र सो िब्दिे  त्काि प्रयोग ह न नसक्ने अबस्थािा रहकेो, फालिएको वा सडेगिेको 

वा ावरणिा ह्रास आउने गरी लनष्कािन गररएको  रि, ठोस, गयास, िेदो, िूवाुँ, ििूो, लवद्य ुीय  था सिूना प्रलवलिका 

िालग प्रयोग भएका िगाय का पदाथन वा त्यस् ै प्रकारका अन्य वस् ुहरु वा अनालिकृ  रुपिा सावनजलनक स्थििा टाुँलसएको 

पोष्टर, पम््िेट  था कायनपालिकािे सिय सियिा सिूना प्रकािन गरी फोहरिैिा भलन  ोलकलदएका अन्य वस् ु सिे िाई 

सम्झन ुपछन । 

(ण)  "वन" भन्नािे पणून वा आंलिक रुपिा रुख वा बुट्यानिे ढालकएको के्षत्र सम्झन ुपछन । 

( )  "वन पैदावार" भन्नािे वनिा रहकेा वा पाइएका वा वनबाट ल्याइएका देहायका पैदावार सम्झनु पछन:- 

 (१)  काठ, दाउरा, गोि, खैरकि, खोटो, काठको  ेि, बोक्रा, घाुँस, िाहा, लपपिा-लपपिी 

(२)  रुख, लवरुवा, पा , डाुँठ, फि, बीज, फूि, भवुा, जरा, गानो, बोक्रा, गिरजीन, िोहवान, जङ्गिी जडीबुटी 

एवं गैरकाष्ठ वन पैदावार, जङ्गिी िह, वनस्पल   था ल नको लवलभन्न भाग वा सूक्ष्ि अङ्ग, 

 (३)  िट्टान, िाटो, िनु ढुङ्गा, ढुङ्गा, लगट्टी, बािवुा वा अन्य खलनजजन्य पदाथन वा  

 (४)  वन्यजन् ु, पिपंुक्षी वा वन्यजन् ुको ओखेटोपहार । 

(थ)  “वा ावरण” भन्नािे प्राकृल क, सांस्कृल क र सािालजक प्रणािीहरु, आलथनक  था िानवीय लक्रयाकिापहरु र यीनको अवयवहरु 

 था  ी अवयवहरुको लबिको अन् रलक्रया  था अन् र सम्बन्ि सम्झन ुपछन । 

(द) "वा ावरणीय अध्ययन" भन्नािे  कुनै  प्रस् ावको  कायानन्वयन  गदान  त्यसवाट वा ावरणिापने प्रल कूि  प्रभाव  लनराकरण वा 

न्यलूनकरण गननको िालग अविम्वन गररने उपायका सम्बन्ििा गररने संलक्षप्त वा ावरणीय अध्ययन वा प्रारलम्भक वा ावरणीय 



परीक्षण सम्झनु पछन । 

(ि)  “सम्पदा” भन्नािे गाुँउपालिका के्षत्र लभत्र रहकेा प्राकृल क, सांस्कृल क, ऐल हालसक, परुा ालत्वक, वैज्ञालनक, आध्यालत्िक, 

सौन्दयनपरक वा सािालजक दृलष्टबाट िहत्वपणून िालनने कुनै पलन वस् ु, भौल क संरिना स्थान, वनस्पल   था जीव जन् ु सम्झन ु

पछन। 

(न)  “लसिसार” भन्नािे भलूिग  जिस्रो  वा वषान का कारण पानीको पररणाि रहने वा प्राकृल क वा िानव लनलिन , स्थायी वा अस्थायी 

जिेका वा वगेका, स्वच्छ वा नुलनिो पानी भएको िालपिो जलिन (Swamp) दिदिे जलिन (Marsh) नदीबाट प्रभालव  

जलिन (Riverine Floodplain),  ाि (Lake) पोखरी (Pond) जिभण्डार के्षत्र (Water Storage Areas) र  यलह 

प्रकृल का कृलष जलिन (Agriculture Land) सिे िाई सम्झन ुपछन । 

(प)  “संरक्षण” भन्नािे वा ावरण, जैलवक लवलवि ा थासम्पदाको सरुक्षा, स्याहार, सम्भार, सम्वर्द्नन, व्यवस्थापन  था सदपुयोग सम्झन ु

पछन । 

पररच्छेद - २ 

वातावरण सरंक्षण 

३. वातावरण सरंक्षण गरु्नपरे् : (१) आफ्नो के्षत्रालिकार के्षत्र लभत्र वा ावरण संरक्षणगने प्रिखु लजम्िेवारी गाउुँपालिकाको ह नेछ। 

(२) वा ावरण संरक्षण, प्रवर्द्नन र वा ावरणिैत्रीसिाजलनिानणिा योगदान गनुन नागररकको क नव्य ह नेछ। 

४. वातावरण सरंक्षण लवशेष के्षत्र लर्धानरण गर्न सक्रे् : (१) प्रिलि  भ-ूउपयोग नील  सिे िाई िध्यनजर गरीगाउुँपालिकालभत्र वा ावरणका दृलष्टिे 

संरक्षण आवश्यक रहकेो के्षत्र पलहिान गरी त्यस् ो के्षत्रिाई कायनपालिकाबाट लनणनय गरी वा ावरण संरक्षण लविेष के्षत्र लनिानरण गनन सक्नेछ । 

(२) कुनै सडक, भवन, नदी व्यवस्थापन वा अन्य कुनै भौल क पवूानिार लनिानण गदान लनिानण कायनको प्रारलम्भक अध्ययन प्रलक्रया िरुु ह न ु

अगालड नै संघ र प्रदेिका सम्बलन्ि  लनकायसुँग सिन्वय गरी कायनपालिकािे कुनै के्षत्र लविेषिाई वा ावरण संरक्षण गने उद्देश्यिे खलु्िा वा 

हररयािी के्षत्रको रुपिा  ोक्न सक्नेछ। 

(३) कुनै के्षत्र वा स्थान लविेषिा अत्यलिक वा ावरणीय प्रदषूण, भिूःस्खिन, प्राकृल क सम्पदाको अत्यलिक दोहन वा प्राकृल क लवपलि 

ह न गई जनस्वास्थ्य वा वा ावरणिा नकारात्िक प्रभाव परेको वा पने सम्भावना देलखएको अवस्थािा कायनपालिकािे प्रदेि सरकार र संघीय 

सरकारसुँग सिन्वय गरी त्यस् ो के्षत्र वा स्थानिाई वा ावरणीय दृलष्टिे संवेदनिीि के्षत्र  ोक्न सक्नेछ ।  

(४) उपफदा (१),(२) र (३) बिोलजिको वा ावरण संरक्षण लविेष के्षत्र, खलु्िा वा हररयािी के्षत्र र संवेदनिीि के्षत्रको व्यवस्थापन 

 ोलकए बिोलजि कायनपालिकाबाट ह नेछ। 

(५) उपदफा (४) बिोलजि व्यवस्थापन गदान कायनपालिकािे आवश्यक ा अनसुार संघ र प्रदेिसुँग सिन्वय गनेछ। 

५. सम्पदाको सरंक्षण गरु्नपरे् : (१)गाउुँपालिका के्षत्रलभत्र रहकेा सम्पदाको संरक्षण गनुन गाउुँपालिका, नागररक र सम्बलन्ि  लनकायको क नव्य ह नेछ। 

(२) सम्पदाको संरक्षणका िालग कायनपालिकािे सरकारी  था सिदुायसुँग सिन्वय  था साझेदारी गनन सक्नेछ। 

६. वातावरणीय अध्ययर्गरु्नपरे् : (१)प्रिलि  काननू  था िापदण्डबिोलजि प्रस् ावकिे प्रस् ावकोवा ावरणीय अध्ययन गनुन पनेछ। 

(२) प्रस् ावकिे स्थानीय  हको अलिकारके्षत्र लभत्र पने लवषयसुँग सम्बलन्ि  लवकास लनिानण सम्बन्िी कायन वा आयोजना सम्बन्िी 

प्रस् ावको संलक्षप्त वा ावरणीय अध्ययन प्रल वेदन वा प्रारलम्भक वा ावरणीय प्रल वेदन स्वीकृल को िालग कायनपालिका सिक्ष पेि गनुनपनेछ। 

(३) प्रस् ावकिे उपदफा (२) बिोलजिको वा ावरणीय अध्ययन प्रल वेदन पेि गदान त्यस् ो प्रस् ाव कायानन्वयन गने क्रििा वा ावरणिा 

पननसक्ने प्रल कूि प्रभाव र त्यसको न्यलूनकरणको िालग अपनाउन सलकने लवलभन्न लवकल्पहरूको लवस्  ृ लवष्िेषण गरी त्यस् ा लवकल्प िध्ये प्रस् ाव 

कायानन्वयन गनन उपयिु ह ने लवकल्प र सो लवकल्प कायानन्वयन गनन सलकने आिार र कारण सलह  लसफाररस गनुनपनेछ। 

(४) उपदफा (२) बिोलजिको संलक्षप्त वा ावरणीय प्रल वेदन वाप्रारलम्भक वा ावरणीय परीक्षणस्वीकृल  सम्बन्िी प्रलक्रया  ोलकए बिोलजि 

ह नेछ। 

(५) उपदफा (२) बिोलजि प्राप्त वा ावरणीय अध्ययन प्रल वेदन जाुँिबुझ गदान त्यस् ो प्रस् ाव कायानन्वयनबाट वा ावरणिा प्रल कूि 

प्रभाव पाने नदेलखएिा कायनपालिकािे आवश्यक ा अनसुार प्रस् ावकिे पािना गनुनपने ि न  ोलक त्यस् ो वा ावरणीय अध्ययन प्रल वेदन स्वीकृ  

गनेछ। 

(६) कायनपालिकािेउपदफा (२) बिोलजिको वा ावरणीय अध्ययन प्रल वेदन जाुँिबुझ गदान त्यस् ो प्रस् ावको थप वा ावरणीय अध्ययन 

गननपने देलखएिा वा ावरणीय िलू्याङ्कन गनन गराउन आदेि लदन सक्नेछ। 

(७) उपदफा (५) बिोलजि लदइएको आदेि बिोलजि प्रस् ावकिे थप अध्ययन गरर सोको प्रल वेदन प्रदेि काननूिे  ोकेको लनकाय सिक्ष 

पेि गनुन पनेछ। 

(८) यस ऐन विोलजि कुनै प्रस् ावको वा ावरणीय अध्ययन प्रल वेदन  यार गनुनपूवन सम्वलन्ि  लनकायबाट कायनसिूी स्वीकृ  गनुनपनेछ। 

(९) वा ावरणीय अध्ययन प्रल वेदन सम्बन्िी अन्य व्यवस्था प्रिलि  कानून बिोलजि ह नेछ। 

(१०) यस दफािा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए ा पलन प्रस् ावक गाउुँपालिका आुँफै संिगन भएको अबस्थािा त्यस् ो वा ावरणीय 

अध्ययन प्रल वेदन प्रदेि कानून बिोलजि स्वीकृ  ह नेछ। 



७. मापदण्ड र गुणस्तर कायम गरु्नपरे् :(१) प्रस् ावकिे यस ऐन बिोलजि वा ावरणीय अध्ययन प्रल वेदन  यार गदान नेपाि सरकारिे लनिानरण गरेको 

िापदण्ड एवं गुणस् र कायि ह नेगरी  ोलकए बिोलजिको ढाुँिािा  यार गनुनपनेछ। 

८.  वातावरणीय व्यवस्थापर् योजर्ा तयार गरु्नपरे् :(१) प्रस् ावकिे प्रस् ाव कायानन्वयन गनुन अगालड  ोलकए बिोलजि वा ावरणीय व्यवस्थापन योजना 

 यार गनुनपनेछ। 

(२) प्रस् ावकिे उपदफा (१) बिोलजि वा ावरणीय व्यवस्थापन योजना  यार गदान वा ावरणीय प्रल कूि प्रभाव न्यलूनकरणका उपायहरू 

िध्ये कुन कुन उपायहरू आयोजना लनिानणको क्रििा र कुन कुन उपायहरू आयोजना सम्पन्न भएपलछ वा आयोजना कायानन्वयनको क्रििा 

अविम्बन गने हो सो को सिे  उल्िेख गनुनपनेछ। 

(३) प्रस् ावकिे उपदफा (१) बिोलजि  यार गरेको वा ावरणीय व्यवस्थापन योजना कायानन्वयनका िालग स्पष्ट कायनयोजना वनाई सो 

बिोलजि कायानन्वयन गनुनपनेछ र सो को प्रगल  लववरण आयोजना कायानन्वयन िुरू भएपलछ प्रत्येक छ िलहनािा कायनपालिका सिक्ष पेि गनुनपनेछ। 

९.   प्रस्ताव स्वीकृत र्गराई कायानन्वयर् गर्न र्ह रे्: यो ऐन प्रारम्भ भएपलछ कसैिे पलनकायनपालिकािे  ोकेबिोलजि प्रस् ाव स्वीकृ  नगराई कायानन्वयन गनन 

गराउन ुह ुँदैन । 

१०.प्रस्ताव सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : (१)वा ावरणीय प्रभाव िलू्यांकन ह ने प्रस् ावहरु सम्बन्िी कायनलवलि प्रिलि  संघीय  था प्रादेलिक काननू बिोलजि 

ह नेछ । 

(२)संघीय  था प्रादेलिक काननू बिोलजि वा ावरणीय परीक्षण वा वा ावरणीय प्रभाव िलू्यांकन सम्बन्ििा सम्बलन्ि  संघीय  था 

प्रादेलिक लनकायसुँग सिन्वय गने लजम्िेवारी गाउुँपालिकाको [वा ावरण िाखा] को ह नेछ । 

११. रोक िगाउर् सक्रे्:(१)कसैिे पलन यस ऐन र प्रिलि  काननूिे  ोके विोलजिको लनकायवाट स्वीकृल  नलिई वा स्वीकृल  भए भन्दा लवपरी  ह ने 

गरी कायानन्वयन गरेिा कायनपालिकािे त्यस् ो प्रस् ाव कायानन्वयनिा रोक िगाउन वा रोक िगाउनको िालग प्रदेि सरकार  था संघीय िन्त्रािय वा 

स्वीकृ  गने लनकायिा लसफाररष गनन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोलजि कुनै प्रस् ाव कायानन्वयन गनन रोक िगाइएकोिा त्यसरी रोक िगाइएको कारणबाट क्षल  पगुन गएिा प्रस् ावकिे 

सो बाप  कुनै लकलसिको क्षल पलु नको िालग दाबी गनन पाउने छैन । 

१२.  अरु्कूिर् योजर्ा बर्ाउर् सक्रे् : (१)जिवायु पररव ननको प्रल कूि असरन्यलूनकरण र सम्भालव  जोलखिबाट बच्नका िालग कायनपालिकािे अनकूुिन 

योजना बनाई कायानन्वयन गनन सक्नेछ। 

(२)उपदफा (१) बिोलजिको अनकुुिन योजना बनाउुँदा जिवाय ूपररव ननको असरवाट वढी जोलखििा पने िलहिा, अपाङ्ग ा भएका 

व्यलि, बािबालिका, जेष्ठ नागररक र आलथनक रुपिा लवपन्न सिदुायिाई लविेष प्राथलिक ा लदनपुनेछ। 

(३)कायनपालिकािे लवकास आयोजना  जुनिा गदान जिवाय ू पररव ननको प्रल कूि असर  था जोलखिको व्यवस्थापन गने प्रयोजनको 

िालग नेपाि सरकारिे लनिानरण गरेको िापदण्ड बिोलजि प्राथलिकीकरण गनुनपनेछ। 

१३.  हररतगृह गयाुँस उत्सजनर् न्यूलर्करण कायनहरू गर्न सक्रे् :  (१) गाउुँपालिकािे हरर गहृ गयाुँस उत्सजनन न्यूलनकरण गनन आवश्यक कायनक्रि सञ्िािन गनन 

सक्नेछ। 

(२) न्यलूनकरण सम्बन्िी अन्य व्यवस्था प्रिलि  काननू बिोलजि ह नेछ। 

१४. प्रदूषण रोकथाम तथा लर्यन्त्रण गरे् :(१)कसैिे पलनप्रिलि िापदण्ड लवपरी  वा जनजीवन, जन-स्वास्थर वा ावरणिा उल्िेखनीय प्रल कूि 

प्रभाव पाने गरी प्रदषूण सजृना गनन वा गराउन ह ुँदैन ।  

(२)  ोलकएको िापदण्ड लवपरी  कुनै यालन्त्रक सािन, औद्योलगक प्रल ष्ठान, होटि रेष्ट रेण्टवा अन्य ठाउुँवा िािसािान वा वस् ुवाटध्वलन, 

 ाप, रेलडयोििी लवलकरण,  रङ्ग वाफोहरिैिावा दलुष  पानीलनष्कािन गनन गराउन ह ुँदैन । 

(३)उपदफा(१)लवपरी  कसैिे कुनै कायन गरी वा ावरणिा उल्िेखनीय प्रल कूि प्रभाव पारेको देलखएिा गाउुँपालिकािे   ् सम्बन्ििा 

आवश्यक ि नहरु  ोक्न वा त्यस् ो कायन गनन नपाउने गरी रोक िगाउन सक्नेछ । 

(४)कुनै लकलसिको पदाथन, इन्िन, औजार वा संयन्त्रको प्रयोगबाट वा ावरणिा उल्िेखनीय प्रल कूि प्रभाव परेको वा पने देलखएिाप्रदेि 

र संघीय सरकारिाई सो को जानकारी गराईगाउुँपालिकािे स्थानीय राजपत्रिा सूिना प्रकािन गरी त्यस् ो पदाथन, इन्िन, औजार वा संयन्त्रको प्रयोग, 

उत्पादन, लवलक्र लव रण, भण्डारनिा बन्देज िगाउनसक्नेछ रआवश्यक कारवाहीका िालग लसफाररष गनेछ। 

(५)प्रदषूणको रोकथाि  था लनयन्त्रण सम्बन्िी अन्य व्यवस्था  ोलकए बिोलजि ह नेछ।     

१५. प्रयोगशािा स्थापर्ा गर्न सक्रे् :(१)वा ावरण संरक्षण  था प्रदषूण लनयन्त्रण सम्बन्िी कायनिा सहयोग परु् याउन गाउुँपालिकािे संघीय सरकार र 

प्रदेि सरकारसुँग सिन्वय गरी आवश्यक ा अनसुार लवलभन्न प्रयोगिािाहरु स्थापना गनन वा संघ र प्रदेििे स्थापना गरेका वा नेपाि सरकारिे 

िान्य ा लदएको कुनै प्रयोगिािािाई सो कािको िालग  ोक्न सक्नेछ। 

(२)उपदफा(१)बिोलजि स्थापना गररएका वा  ोलकएका प्रयोगिािाको अन्य काि, क नव्य र अलिकार  ोलकए बिोलजि ह नेछ । 

१६. र्मुर्ा सकंिर् गर्न लदरु्परे् : कुनै पलन उद्योग, कारखाना, यन्त्र, सवारी सािन आलदबाट सजृना वा लनष्कािन ह ने वा ह न सक्ने प्रदषूण, ध्वलन,  ाप 

 था फोहरिैिाको अध्ययन, परीक्षण वा लवशे्लषण गननका िालग सम्बलन्ि  व्यलि वासंस्थािे गाउुँपालिकाबाट अलिकारप्राप्त व्यलि वा संस्थािाई 

आवश्यक ा अनसुार त्यस् ा वस् ु वा पदाथनको निनूा संकिन गनन लदनु पनेछ । 



१७.  वातावरण लर्रीक्षकको लर्युलि गर्न सक्रे्: गाउुँपालिकालभत्र प्रदषूण कि गने, हटाउने वा लनयन्त्रण गने  थास्वीकृ  वा ावरणीय प्रल वेदन अनुसार 

गनुनपने कािहरू प्रभावकारी रुपिे गनन गराउन, वा ावरण संरक्षण सम्वलन्ि प्रिलि  िापदण्डको पािना भए नभएको सम्बन्ििा अनगुिन  था 

लनरीक्षण गनन कायनपालिकािे नेपाि सरकारबाट िान्य ाप्राप्त िैलक्षक संस्थाबाट वा ावरण वा सोसुँग सम्बलन्ि  लवषयिा कलम् िा स्ना क हालसि 

गरेको व्यलििाईप्रिलि  काननू बिोलजि लनिानरर  िापदण्ड र प्रलक्रया परुा गरी वा ावरण लनरीक्षक लनयिु गनन सक्नेछ । 

१८. वातावरण लर्रीक्षकको काम, कतनव्य र अलधकार:(१)वा ावरण लनरीक्षकको काि, क नब्य र अलिकार देहाय बिोलजि ह नेछिः– 

(क)   यो ऐन वा यस ऐन अन् गन  बनेको लनयि  था प्रिलि  संघीय र प्रदेि काननू था िापदण्ड बिोलजि प्रदषूण कि गने, 

हटाउने वा लनयन्त्रण गने कायन भए नभएको लनरीक्षण गने, 

(ख)     यो ऐन वा यस ऐन अन् गन  बनेको लनयि  था प्रिलि  काननू र िापदण्डलवपरी  कुनै ठाउुँबाट प्रदषूण लनष्कािन 

सम्बन्िी नकरात्िक कायन गरे नगरेको सम्बन्ििा लनरीक्षण गने, 

(ग)  स्वीकृ  वा ावरणीय अध्ययन प्रल वेदनिा  ोलकएका स न बिोलजि काि भए नभएको सम्बन्ििा स्थिग  जाुँिबुझ 

 था लनरीक्षण गने, 

(घ)   खण्ड (क), (ख) र (ग) बिोलजि गररएको जाुँिबुझ  था  लनरीक्षण प्रल वेदन  ोलकएको अलिकारी सिक्ष पेि गने, 

(ङ)    ोलकए बिोलजिका अन्य कायन गने, 

(२)उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) बिोलजि लनरीक्षण गने लसिलसिािा वा ावरण लनरीक्षकिे सम्बलन्ि  व्यलि, संस्था वा 

प्रस् ावकिाई पवून सिूना लदई कुनै घर, जगगा, भवन, कारखाना, उद्योग, सवारी सािन, औद्योलगक संयन्त्र, औजार, िेलिनरी, जीव, वस् ,ु अलभिेख, 

कागजा  वा अन्य िािसािान वा वस् ुहरुको लनरीक्षण, परीक्षण वा जाुँिबुझ गनन सक्नेछ । 

(३)उपदफा (२) बिोलजि लनरीक्षणको लसिलसिािा वा ावरण लनरीक्षकिे िाग गरेको लववरण वा जानकारी उपिव्ि गराई आवश्यक 

सहयोग गनुन सम्बलन्ि  व्यलि, संस्था वा प्रस् ावकको क नव्य ह नेछ ।  

(४) वा ावरण लनरीक्षकको अन्य काि, क नव्य र अलिकार  ोलकए बिोलजि ह नेछ। 

पररच्छेद-३ 

फोहरमैिा व्यवस्थापर् सम्बन्धी व्यवस्था 

१९. फोहरमैिाको प्रबन्धगरे् दालयत्व : (१)फोहरिैिाको व्यवस्थापन गनन स्थानान् रण केन्र (ट्रान्सफर स्टेिन), ल्याण्डलफि साइट, प्रिोिन ्िाण्ट, 

बायो गयास ्िाण्ट िगाय  फोहरिैिाको संकिन, अलन् ि लबसजनन  था प्रिोिनका िालग आवश्यक पने पवूानिार  था संरिनाको लनिानण  था 

सञ्िािन गने लजम्िेवारी कायनपालिकाको ह नेछ । 

(२) फोहरिैिा संकिन केन्र, स्थानान् रण केन्र वा प्रिोिन स्थििा फालिएको वा रालखएको फोहरिैिा वा सरसफाईको लसिलसिािा 

जम्िा भएको फोहरिैिा प्रबन्ि गने वा कुनै पलन लकलसिबाट प्रयोग गने लजम्िेवारी कायनपालिकाको ह नेछ । 

(३) यस दफाको प्रयोजनको िालग फोहरिैिा संकिन केन्र, स्थानान् रण केन्र वा प्रिोिन स्थििा फालिएको वा रालखएको फोहरिैिा 

वा सरसफाईको लसिलसिािा जम्िा भएको कुनै पलन पदाथन फोहरिैिा िालननेछ । 

२०. फोहरमैिा व्यवस्थापर् गरे् दालयत्व:(१)गाउुँपालिकालभत्रको फोहरिैिा व्यवस्थापन गने गराउने दालयत्व कायनपालिकाको ह नेछ । 

(२) उपदफा (१) जनुसकैु कुरा िेलखएको भए  ापलन हालनकारक फोहरिैिा, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरिैिा, रासायलनक फोहरिैिा वा 

औद्योलगक फोहरिैिा प्रिोिन र व्यवस्थापन गने दालयत्व लनिानरर  िापदण्डको अिीनिा रही त्यस् ो फोहरिैिा उत्पादन गने व्यलि वा लनकायको 

ह नेछ । 

(३) कुनै उद्योग वा स्वास्थ्य संस्थािे हालनकारक फोहरिैिा, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरिैिा रासायलनक फोहरिैिा  था औद्योलगक 

फोहरिैिा प्रिोिन गरी बाुँकी रहकेो फोहरिैिा  था अन्य फोहरिैिाको व्यवस्थापन गरीलदन कायनपालिकािाई अनरुोि गरेिा वा कायनपालिकािे 

लनिानरण गरेको फोहरिैिा व्यवस्थापन स्थि प्रयोग गनन िाग गरेिा कायनपालिकािे लनिानरण गरे बिोलजि सेवा िलु्क लिई फोहरिैिाको व्यवस्थापन 

गररलदन वा फोहरिैिा व्यवस्थापन स्थि प्रयोग गनन लदन सक्नेछ । 

(४)कायनपालिकािे सािदुालयक सरसफाई सम्बन्िी लनदेलिका बनाई िागू गनेछ। 

(५) फोहरिैिा व्यवस्थापनिे िानव स्वास्थ्यिा पारेको वा पाने प्रभावको जाुँि पररक्षण र अनुसन्िान गने अलिकार सम्बलन्ि  

जनस्वास्थ्य अलिकारीसुँग ह नेछ । 

(६) जाुँि पररक्षणिा कुनै लनकायिा फोहरिैिा व्यवस्थापन प्रभावकारी ह न नसकी िानव स्वास्थ्यिा प्रल कूि प्रभाव पारेको भेलटएिा 

कायनपालिकािे उि लनकायिाई सियिै सिे  गराई प्रिलि  कानून बिोलजि आवश्यक कारवाही गनेछ।   

२१.  फोहरमैिा उत्पादर् कम गरे् :(१)गाउुँपालिका लभत्र कुनै व्यलि, संस्था वा लनकायिे कुनै काि कारोबार गनन उत्पादन ह ने फोहरिैिा यथािक्य कि गनुन 

पनेछ। 

(२) “आफ्नो के्षत्र” लभत्र लवसजनन ह न सक्ने फोहरिैिाको लवसजनन वा पुन: प्रयोगको व्यवस्था लििाई बाुँकी फोहरिैिा िात्र लनष्कािन 

गरी फोहरिैिाको पररणाििाई घटाउन ुप्रत्येक व्यलि, संस्था वा लनकायको क नव्य ह नेछ । 

स्पलिकरण: “आफ्नो के्षत्र” भन्नािे गाउुँपालिका लभत्रको लनजी घर कम्पाउण्ड, औद्योलगक के्षत्रको पररसर, अस्प ाि वा स्वास्थ्य संस्थाको पररसर, 



औद्योलगक प्रल ष्ठानको पररसर िगाय  फोहरिैिा उत्पादन गने व्यलि, संस्था वा लनकायको पररसरिाई सम्झनु पछन।   

२२. फोहरमैिा पृथकीकरण :(१)कायनपालिकािे फोहरिैिािाई  ोलकए बिोलजि जैलवक, अजैलवक र अन्य प्रकारिा लवभाजन गरी सो फोहरिैिािाई 

स्रो िै छुट्याउने गरी  ोक्नेछ । 

(२)उपदफा (१) बिोलजि  ोलकलदए बिोलजि फोहरिैिा स्रो िै छुट्याई संकिन केन्रसम्ि परु् याउने दालयत्व त्यस् ो फोहरिैिा उत्पादन 

गने व्यलि, संस्था वा लनकायको ह नेछ र यसको िालग कायनपालिकािे आवश्यक प्रलवलि, िािसािान, उपकरण, कण्टेनर आलद उपिब्ि गराउन 

सक्नेछ । 

२३. फोहरमैिाको लर्ष्काशर् :(१)फोहरिैिा लनष्कािनको सिय, स्थान र  ररका कायनपालिकािे लनिानरण गरे बिोलजि ह नेछ । 

(२)हालनकारक फोहरिैिा वा रासायलनक फोहरिैिा उत्पादन गने व्यलि, संस्था वा लनकायिे त्यस् ो फोहरिैिा  ोलकए बिोलजि 

व्यवस्थापन गनुन पनेछ । 

(३)हालनकारक फोहरिैिा वा रासायलनक फोहरिैिा संकिन केन्र वा स्थानान् रण केन्रिा लनष्कािन गनन पाइने छैन ।  

२४.  फोहरमैिा व्यवस्थापर् केन्र:(१)कायनपालिकािे फोहरिैिािाई व्यवलस्थ  रुपिा संकिन गनन प्रत्यक टोि वा वस् ीिा संकिन केन्र  ोकी आवश्यक 

कण्टेनरको व्यवस्था गनन सक्नेछ । 

(२)उपदफा (१) बिोलजि संकिन केन्र  ोक्दा यथािक्य टोि वा वस् ीका सबैिाई पायक पने गरी वा ावरणीय रुपिे उपयिु स्थान 

 ोक्न ुपनेछ । 

(३)उपदफा (१) बिोलजिको संकिन केन्रिा फोहरिैिा लनष्कािन र संकिन गने सिय र  ररका कायनपालिकािे लनिानरण गरे बिोलजि 

ह नेछ । 

२५. जोलिमपूणन फोहरको व्यवस्थापर्:(१)कुनै जोलखिपणून फोहरको संकिन, भण्डारण, प्रिोिन, लवक्री लव रण, लवसजनन वा ओसार पसार गदान 

उत्पादक वा सञ्िािकिे जनस्वास्थ्य र वा ावरणिा प्रल कूि असर नपने गरी उलि  व्यवस्थापन गनुन पनेछ । 

(२)उपदफा (१) बिोलजि जोलखिपणून फोहरको व्यवस्थापन गदान उत्पादक वा संञ्िािकिे आफ्नै खिनिा व्यवस्थापन गनुन पनेछ । 

(३)जोलखिपणून फोहर व्यवस्थापन सम्वन्िी अन्य प्रलक्रया  ोलकए विोलजि ह नेछ। 

२६. फोहरमैिाको न्यूलर्करण, पुर्: प्रयोग तथा पुर्: चक्रीय प्रयोग :(१)कायनपालिकािे फोहरिैिा न्यलूनकरण, पनु: प्रयोग  था पुन: िक्रीय 

प्रयोगिाई प्रोत्साहन गनन आवश्यक कायन गनेछ र यसको प्रभावकारी कायानन्वयनका िालग आवश्यक लनदेलिका बनाई िागू गनन सक्नेछ । 

(२)उद्योग उत्पादन ्यालकङ्ग गनन प्रयोग गरेको वस् ुिाई पनु: प्रयोग गरी फोहरिैिाको पररणाििाई घटाउने काििा प्रोत्साहन गनन 

सम्बलन्ि  उद्योगसुँग कायनपालिकािे सिन्वय गनन सक्नेछ ।   

२७. अरु्मलत सम्बन्धी व्यवस्था :(१)यस ऐन बिोलजि कायनपालिकाको अनिुल  नलिई कसैिे पलन फोहरिैिा व्यवस्थापन सम्बन्िी काि गनन वा 

गराउन सक्नेछैन । 

(२)फोहरिैिा व्यवस्थापन गनन िालहने स्वदेिी वा लवदेिी कम्पनी, संस्था वा लनकायिे देहायको लववरण खिुाई अनुिल को िालग 

कायनपालिकािा लनवेदन लदन ुपनेछ:- 

(क) फोहरिैिा व्यवस्थापन सम्बन्िी योजना, 

(ख) फोहरिैिा व्यवस्थापन सम्बन्िी आवश्यक जनिलि  था प्रलवलिको लववरण, 

(ग)  ोलकए बिोलजिको अन्य लववरण । 

(३)उपदफा (२) बिोलजि पनन आएको लनवेदन उपर कायनपालिकािे आवश्यक जाुँिबुझ गरी अनिुल पत्र लदन सक्नेछ । 

(४) फोहरिैिाको व्यवस्थापन, पनु: िलक्रय प्रयोग, प्रिोिन र लवसजननिा आवश्यक पने प्रलवलि स्वदेििा उपिब्ि ह न नसक्ने देलखएिा 

त्यस् ो प्रलवलि उपिब्ि गराउन सक्ने कुनै लवदेिी कम्पनी, संस्था वा लनकायिाई सम्झौ ािा उल्िेलख  अवलिलभत्र त्यस् ो प्रलवलि हस् ान् रण गने 

ि निा नेपाि सरकारको स्वीकृल  लिई कायनपालिकािे उपदफा (३) बिोलजि अनिुल पत्र लदन सक्नेछ । 

(५) अनिुल पत्र सम्बन्िी अन्य व्यवस्था  ोलकए बिोलजि ह नेछ । 

२८.फोहरमैिा व्यवस्थापर्मा लर्जी तथा सामुदालयक के्षत्रको सिंगर्ता :(१)कायनपालिकािे आवश्यक ा अनसुार यस ऐन बिोलजि अनुिल  प्राप्त लनजी 

के्षत्रका कम्पनी वा सािदुालयक के्षत्रबाट  ोलकए बिोलजि प्रल स्पिान गराई आफ्नो के्षत्रको फोहरिैिा व्यवस्थापन गराउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (२) बिोलजि फोहरिैिा व्यवस्थापन गदान लनजी के्षत्रका कम्पनीको हकिा देहायका सबै वा कुनै र सािदुालयक एवं 

गैरसरकारी संघ, संस्थाको हकिा देहायको कुनै काि गराउन सलकनेछ:- 

(क) फोहरिैिाको न्यलूनकरणका िालग जनिे ना अलभवलृर्द्, 

(ख) फोहरिैिा संकिन, 

(ग) फोहरिैिा ढुवानी, 

(घ) फोहरिैिाको प्रयोग, पनु: प्रयोग, पनु: िलक्रय प्रयोग वा प्रिोिन, 

(ङ) फोहरिैिा लवसजनन,  

(ि) बन्द पिा ् व्यवस्थापन ।     



२९. प्रलतस्पधान गराई फोहरमैिा व्यवस्थापर्को लजम्मा लदरे्: (१) कायनपालिकािे यस ऐन बिोलजि लनजी के्षत्र वा सािुदालयक संस्थाबाट फोहरिैिा 

व्यवस्थापन गराउुँदा बोिपत्र आह्वान गरी प्रल स्पिान गराई व्यवस्थापकको छनौट गरी व्यवस्थापन गने लजम्िा लदन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि फोहरिैिा व्यवस्थापकको छनौट गदान देहायका आिारिा गनुन पनेछ:- 

(क) कायनपालिकािाई बुझाउन कबुि गरेको रकि, 

(ख) फोहरिैिाबाट ऊजान िलि उत्पादन गने वा प्राङ्गाररक िि उत्पादन गने क्षि ा, पूुँजी, प्रलवलि र जनिलिको 

क्षि ा, 

(ग) आलथनक  था प्रालवलिक क्षि ा, 

(घ) फोहरिैिा व्यवस्थापन अपनाउन प्रस् ाव गरीएको प्रलवलिको लदगोपन  था वा ावरणीय प्रभाव न्यूलनकरण,  

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

(ि) फोहरिैिाको प्रयोग, प्रिोिन वा पनु: प्रयोग गने सम्बन्ििा भए कायनपालिकािाई बुझाउन िञ्जरु गररएको 

रोयल्टी । 

(३) बोिपत्र सम्बन्िी अन्य व्यवस्था प्रिलि  काननू बिोलजि ह नेछ । 

(४) उपदफा (१) बिोलजि फोहरिैिा व्यवस्थापनको लजम्िा पाएको कम्पनी, संस्था वा लनकायिे कायनपालिकासुँग गरेको सम्झौ ाको 

अिीनिा रही िलु्क उठाउन सक्नेछ । 

(५) फोहरिैिा व्यवस्थापनिा गैरसरकारी के्षत्रको संिगन ा सम्बन्िी अन्य कुराहरु  ोलकए बिोलजि ह नेछ । 

३०. फोहरमैिा व्यवस्थापर् स्थि लर्मानण तथा सञ्चािर् गर्न स्वीकृलत लदर् सलकरे् :(१) लनजी के्षत्रबाट फोहरिैिा व्यवस्थापनका िालग 

फोहरिैिा व्यवस्थापन स्थि, प्रिोिन स्थि वा अन्य संयन्त्र लनिानण गरी सञ्िािन गनन स्वीकृल  िाग गरेिा वा ावरण  था अन्य प्रिलि  कानूनको 

अिीनिा रही त्यस् ो संयन्त्र लनिानण  था सञ्िािनका िालग कायनपालिकािे स्वीकृल  लदन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि लनजी के्षत्रबाट फोहरिैिा व्यवस्थापन संयन्त्रको लनिानण  था सञ्िािन गदान  ोलकएको वा ावरणीय 

िापदण्डको पािना भए वा नभएको अनुगिन कायनपालिकािे गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोलजि अनगुिन गदान स्वीकृ  िापदण्डको पािना गरेको नपाइएिा त्यस् ो िापदण्ड पािनाको िालग आवश्यक 

व्यवस्था गनन सियावलि  ोलकलदन सक्नेछ र सो सियावलििा पलन िापदण्डको पािनाको िालग आवश्यक व्यवस्था नगरेिा त्यस् ो व्यलि वा 

कम्पनीको स्वीकृल  कायनपालिकािे  ोलकए बिोलजि रद्द गनन सक्नेछ । 

३१. सावनजलर्क लर्जी साझेदारीमा फोहरमैिा व्यवस्थापर् गर्न सलकरे् :(१) कायनपालिकािे प्रिलि  काननूको अिीनिा रही लनजी के्षत्र, 

सािदुालयक एवं गैरसरकारी संघ, संस्थासुँगको साझेदारीिा फोहरिैिा व्यवस्थापन कायन गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए  ापलन सािदुालयक एवं गैरसरकारी संघ, संस्थासुँगको साझेदारीिा फोहरिैिा 

न्यलूनकरणको िालग जनिे ना अलभवलृर्द्, फोहरिैिा संकिन, ढुवानी, फोहरिैिा व्यवस्थापन स्थिको बन्द पिा ् व्यवस्था, उद्यान लनिानण र 

सौन्दयनकरण जस् ा कायन िात्र गनन वा गराउन सलकनेछ । 

३२. सेवा शुल्क उठाउर् सक्रे् :(१) कायनपालिकािे फोहरिैिा व्यवस्थापन गरे बाप  सम्बलन्ि  व्यलि, संस्था वा लनकायबाट सेवा िलु्क िगाई 

उठाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजिको िलु्कको लनिानरण फोहरिैिाको पररिाण,  ौि  था प्रकृल  र  ोलकए बिोलजिका अन्य कुराहरुको 

आिारिा कायनपालिकािे गनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोलजिको िलु्क कायनपालिका आफैं िे वा लनजिे  ोकेको संस्था वा लनकाय िाफन  ् सिे  उठाउन सक्नेछ । 

(४) यस दफािा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भए  ापलन दफा २६ बिोलजि फोहरिैिा व्यवस्थापन गनन लजम्िेवारी पाएको व्यलि, 

संस्था वा लनकायिे कायनपालिकासुँग भएको सहिल को आिारिा फोहरिैिा व्यवस्थापन गरे बाप  सम्बलन्ि  व्यलि, संस्था वा लनकायबाट सेवा 

िलु्क उठाउन सक्नेछ । 

 र  ोलकए बिोलजिका लवपन्न वगनिाई सेवा िलु्किा  ोलकए बिोलजि छूट लदइनेछ। 

(५) यस दफा बिोलजि िलु्कबाट प्राप्त आम्दानी  था फोहरिैिा व्यवस्थापन लनजी के्षत्रिाई संिगन गराउुँदा प्राप्त ह ने आम्दानी 

कायनपालिकािे एउटा छुटै्ट िीषनकिा राखी  ोलकएको िापदण्डको अिीनिा रही फोहरिैिाको व्यवस्थापन, वा ावरणीय संरक्षण  था फोहरिैिा 

व्यवस्थापन प्रभालव  के्षत्रको लवकासिा खिन गनुन पनेछ ।    

पररच्छेद-४ 

जैलवक लवलवधता सरंक्षण 

३३. जैलवक लवलवधताकोसरंक्षण गरु्नपरे्: (१) आफ्नो के्षत्रलभत्रको जैलवक लववि ाको संरक्षण गने लजम्िेवारी गाउुँपालिकाको ह नेछ । 

(२)उपदफा(१)बिोलजि जैलवक लवलवि ाको संरक्षण सम्बन्िी कायनक्रि गदान संघीय  था प्रदेिको कानून  था िापदण्ड प्रल कूि नह ने 

गरी देहाय बिोलजि गनुन पनेछ,- 

(क) कृलषजन्य जैलवक लवलवि ा संरक्षण,-   



(१) लवकासका कायनक्रिहरु संिािन गदान कृलष जैलवक लवलवलि ाको संरक्षणिाई लविेष िहत्वलदने, 

(२) जैलवक लवलवि ा, वा ावरण र िानव स्वास्थ्यिा नकारात्िक प्रभाव पानन सक्ने जोलखि 

भएकालज.एि.ओ.(GMO) था त्यसका उत्पादनिाई आवश्यक ा अनसुार लनयन्त्रण वा लनषेिगने, 

(३) कृलष पयानवरणीय सेवाहरुको लदगो पररिािनको िालग पराग सेिक  था अन्य पयानवरणीय सेवा 

प्रदान गने जीवहरु सम्बन्िी अध्ययन, अनसुन्िान, अनगुिन गरी संरक्षणका कायनक्रिहरु सञ्िािन 

गने, 

(४)    परम्पराग , ज्ञान सीप  था अभ्यासको संरक्षण र प्रवर्द्नन गने।   

(ख) लसिसार संरक्षण,- 

(१) स्थानीय जनसिदुायको सहभालग ािा उनीहरुको लह का िालग आफ्नो के्षत्र अन् गन का लसिसारको 

पलहिान गदै सो को संरक्षण र व्यवस्थापन गने; 

(२) स्थानीय जनसहभालग ािा आिारर  लसिसार व्यवस्थापनको िाध्यिद्वारा लसिसारको स्रो हरुिालथ 

सिन्यालयक अवसर लदिाउुँदै बुलर्द्ििापूणन प्रयोगको अविारणािाई साथनक  ुल्याउने; 

(३) स्थानीय व्यलि, सिदुाय एवं लनकायिाई संिगन गराउुँदै लसिसारको संरक्षण र व्यवस्थापन कायन 

प्रभावकारी बनाउने;  

(४) व निान र भावी पसु् ाको फाइदाका िालग प्राकृल क स्रो  संरक्षण गनन स्थानीय वालसन्दाको लह  ह ने 

खािको सािालजक र आलथनक लवकासका कायनक्रि संिािन गने,  

(५) लसिसारिा आलि  सङ्कटापन्न जीवजन् ,ु जििर, सापेलक्षक जङ्गिी जनावर  था अन्य जि 

आलि  आनवुंलिक स्रो को संरक्षण गने, 

(६) वा ावरणीय असर न्यून ह ने गरी लसिसार के्षत्रिा वा ावरण अनकूुि पयनटनको लवकास गदै प्राप्त 

िाभिाई यथासम्भव लसिसारको व्यवस्थापन र स्थानीय जनसिदुायको लह िा पररिािन गने, 

(७) लसिसार संरक्षण र व्यवस्थापनका िालग  यार गररने कायनयोजनाहरुिा स्थानीय जनसहभालग ा 

सलुनलि  गने, 

(८) लसिसार के्षत्रिा आलि स्थानीयवासीकोअनभुव, अभ्यास, सीप र ज्ञानको संरक्षण गदै सोही 

आिारिा लसिसारको संरक्षण र व्यवस्थापन गनन प्रिय लदने, 

(९) लसिसार व्यवस्थापना देखा पने सिस्याहरुको पलहिान गरी स्थानीय स् रिै सिािानको उपायहरुको 

खोजी गनन जनसहिल का आिारिा व्यवस्थापन कायनयोजना बनाई िागू गने गराउने,  

(१०) लसिसार व्यवस्थापन योजना  जुनिा गने र व्यवस्थापन सलिल िा स्थानीय जनसिदुायका साथै संघ 

संस्थाको प्रल लनलित्व गराउन आवश्यक काननुी एवं प्रिासलनक व्यवस्था गने, 

(११) लसिसारिा आलि  स्थानीय जनसिदुायिाई लसिसारबाट प्राप्त ह ने िाभको न्यायोलि  बाुँडफाुँडका 

िालग आवश्यक व्यवस्था गने,  

 (३)    जैलवक लवलवि ा संरक्षण था व्यवस्थापनसम्बन्िी अन्य व्यवस्थाप्रिलि  काननू र िापदण्ड बिोलजि ह नेछ। 

३४. जैलवक लवलवधताको अलभिेिीकरण गरु्नपरे्:(१) गाउुँपालिकािे आफ्नो के्षत्रालिकार लभत्र अवलस्थ  जैलवक लवलवि ाको वस् ुलस्थल  र 

लववरणको अलभिेखीकरण व्यवलस्थ  र वैज्ञालनक ढङ्गिे राख्न ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजिको अलभिेखीकरण जैलवक लवलवि ा सम्बन्िी लनदेलिका बनाई रालष्ट्रय िापदण्ड अनरुुप अद्यावलिक राख्ने 

लजम्िेवारी कायनपालिकाको ह नेछ । 

(३) जैलवक लवलवि ाको अलभिेखीकरण सम्बन्िी अन्य व्यवस्था  ोलकए बिोलजि ह नेछ।     

३५. स्थार्ीय समुदायको परम्परागत ज्ञार्, सीप, अभ्यास, आलदको सरंक्षण गरु्नपरे्: (१) जैलवक लवलवि ाको सम्बन्ििा स्थानीय सिदुाय लभत्रका 

व्यलि वा सिहूिा रहकेो ज्ञान, सीप, अभ्यास आलदको पलहिान, अलभिेखीकरण,  था संरक्षण गने लजम्िेवारी कायनपालिकाको ह नेछ । 

(२) कायनपालिकािे उपदफा (१) बिोलजिको अलभिेखीकरण वैज्ञालनक र व्यवलस्थ  ढङ्गिे  ोलकएको ढाुँिा र प्रारुपिा राख्नेछ ।  

३६. िलर्ज पदाथन सरंक्षण सम्बन्धी व्यवस्था:(१) कायनपालिकािे आफ्नो के्षत्रलभत्र रहकेा खलनज पदाथनको अवस्था बुझ्न सभे  था खोज गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजिको सभे  था खोजबाट प्राप्त सिूना  था  थ्याङ्कको आिारिा प्रिलि  नेपािको कानून प्रल कूि नह ने गरी 

कायनपालिकािे खलनज पदाथनको संरक्षण  था प्रवर्द्ननिा कायनक्रिहरु सञ्िािन गनन सक्नेछ ।   

३७.  जिाधार सरंक्षण गरु्नपरे्: (१)गाउुँपालिकाके्षत्रलभत्र रहकेा जिािारको संरक्षण गनुन गाउुँपालिका, नागररक र सम्बन्िी  लनकायको क नव्य ह नेछ। 

(२) कायनपालिकािे संघीय र प्रदेिको काननू र िापदण्डको अिीनिा रही कायनलवलि वनाई गाउुँपालिकालभत्रको जिािार संरक्षण  था 

व्यवस्थापन गनेछ। 

(३) आफ्नो के्षत्रिा रहकेो खानेपानीको िहुानको पलहिान, अलभिेखीकरण, संरक्षण  था व्यवस्थापन गने लजम्िेवारी कायनपालिकको 



ह नेछ। 

पररच्छेद- ५ 

वर् तथा हररत के्षत्रको सरंक्षण तथा व्यवस्थापर्  

३८. वर्, वर् पैदावार, वन्यजन्तु तथा हररत के्षत्रको सरंक्षण र प्रवर्द्नर् गरु्नपरे् : (१)आफ्नो के्षत्रालिकार लभत्रको वन, वन पैदावार, वन्यजन् ु  था 

हरर  के्षत्रको संरक्षण र प्रवर्द्नन गने प्रिखु लजम्िेवारी गाउुँपालिकाको ह नेछ । 

(२) वन, वन पैदावार, वन्यजन् ु  था हरर  के्षत्रको संरक्षण र प्रवर्द्ननिा सहयोग गनुन नागररकको क नव्य ह नेछ। 

(३)वन  था वन पैदावारसंरक्षण र प्रवर्द्नन गने सम्बन्ििा गाउुँपालिकािे संघीय र प्रदेि काननूको प्रल कूि नह ने गरी देहाय बिोलजि 

गनुनपनेछ। 

(क) संघ  था प्रदेिसुँग सिन्वय गरी स्थानीय सिदुायको सहभालग िा आफ्नो लसिालभत्रका सिदुायिा आिारर  वन, 

लनजी वन, कृलष वन  था वनिा आिारर  उद्योगहरु संिािन  था व्यवस्थापन गन,े 

(ख)    सािदुालयक वन उपभोिा सिहू िगाय  सिदुायिा आिारर  वन व्यवस्थापन गने सिूहको प्रालवलिक, 

व्यवस्थापकीय, संस्थाग  क्षि ा लवकासिा प्राथलिक ा लदने,  

(घ)   वनसुँग सम्बलन्ि  प्रालवलिक सेवािाई प्रभावकारी बनाउनकुा अल ररि क्षि ा लवकासको िालग उत्प्रेरणात्िक 

अवसरहरु लसजनना गने,  

(ङ) स्थानीय सिदुायिा रहकेो वनजन्य, जलडबुटी  था वनस्पल  उपयोग सम्बन्िी परम्पराग  ज्ञान, सीप र लिलकत्सा 

पर्द्ल िाई आिलुनक लवज्ञानसुँग संयोजन गदै उन्न  प्रकारको ज्ञान, सीप र उत्पादनका िालग उपयिु वा ावरण 

लनिानण गने,  

(ि)   वन्यजन् ु र वनस्पल को संरक्षण  था प्रवर्द्नन गनन संघ, प्रदेिसुँगको सिन्वयिा स्थानीय स् रका प्राणी उद्यान  था 

वनस्पल  उद्यानहरु स्थापना र संिािन गने, 

(छ) वन पैदावार संकिनिा लदगोपना र प्रभावकारर ाका िालग आिलुनक प्रलवलिहरुको प्रयोगिाई प्रोत्साहन गने,  

(ज)   लदगो वन व्यवस्थापनको िापदण्डअनरुुपसबै वन व्यवस्थापनिा सािालजक, आलथनक र वा ावरणीय दृलष्टिे दीगोपना 

सलुनलि  गने,  

(झ)   संघ  था प्रदेिको सिन्वयिासंरलक्ष  के्षत्र, लसिसार के्षत्र  था वन व्यवस्थापन पर्द्ल हरुबाट पयनटन प्रवर्द्ननगननयोगदान 

परु् याउने, 

(ञ)   वन, वनस्पल , वन्यजन् ु  था जैलवक लवलवि ार जिािार के्षत्रको संरक्षण, पनु:स्थापना र लदगो उपयोग गननआवश्यक 

योजना र कायनक्रि संिािन गने, 

(ट)    गाउुँपालिका के्षत्रलभत्रका जििरको संरक्षण गने, 

(ठ)   संघ  था प्रदेिसुँग सिन्वय र सहकायन गरी गररवीको रेखािलुन रहकेा जन ाको गररवी न्यूलनकरण गनन वनको 

संरक्षण र लवकास ह ने गरी आय आजनन  था पयनटनका कायनक्रिहरू संिािन गने, 

(ड)   सािदुालयक वन उपभोिा सलिल िे वन पैदावार लवक्री  था उपयोग गनन बनाएको वालषनक कायनयोजना 

गाउुँपालिकावाट स्वीकृ  गरी कायानन्वयन गराउने  

(ढ)  गाउुँपालिकापालिकाके्षत्रलभत्रको सावनजलनक  था ऐिानी जगगािा रहकेो काठ दाउरा, जराजरुी, दहिर बहिर आलदको 

लबक्री गने, 

(ण) सािदुालयक भू-संरक्षण र सो िा आिारर  आय आजनन कायनक्रिहरु संिािन गने, 

( ) संघ  था प्रदेिको िापदण्डको अिीनिा रही गाउुँपालिका के्षत्रलभत्रको जलडबुटी  था अन्य गैरकाष्ट वन पैदावर सम्वलन्ि 

सवेक्षण, उत्पादन, संकिन प्रवर्द्नन, प्रिोिन र वजार व्यवस्थापन गने, 

३९. लर्जी वर् दतान तथा व्यवस्थापर् :(१) लनजी वन द ान गराउन िाहने कुनै व्यलि वा संस्थािे लनजी वन द ानको िालग लडलभजन वन कायानिय वा सब 

लडलभजन वन कायानिय वा अलपनम्पा संरक्षण के्षत्रको लसफाररस सलह  कायनपालिकािा लनवेदन लदन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि कुनै लनवेदन परेिा आवश्यक जाुँिबुझ गरी कायनपालिकािे लनजी वन द ान गरी प्रिाणपत्र लदनेछ । 

(३) व्यवसालयक प्रयोजनका िालग लनजी वन वा लनजी आवादीिा रहकेो वन पैदावरको संकिन  था ओसारपसार गनुन परेिा 

कायनपालिकाबाट स्वीकृ  लिन ुपनेछ । 

४०. सावनजलर्क जगगामा वर् लवकास सम्बन्धी व्यवस्था :(१) कायनपालिकािे प्रिलि  नेपाि कानून  था यस ऐनको अिीनिा रही सावनजलनक 

जगगािा वनको लवकास, संरक्षण, व्यवस्थापन गनन र वन पैदावरको उपयोग  था लबलक्र लव रण गनन सक्नेछ । 

(२) कायनपालिकािे सडक, नहर र बाटो लकनारिा िगाइएको  था बाटोिा छहारी पने रुखहरु र िौ ारा, कुिाको िहुान, िालिनक स्थि 

वा त्यस् ै अन्य संवेदनिीि ठाउुँिा िगाइएका रुखहरुको संरक्षण गनन  था जोलखिपणून अवस्थािा प्रिलि  नेपाि काननूको अलिनिा रही हटाउन 

सक्नेछ । 



४१. सहरी वर्को लवकास र व्यवस्थापर् :(१) कायनपालिकािे आफ्नो के्षत्र लभत्रको सहरी के्षत्र  था वस् ीिा रहकेा सावनजलनक सडक  था पाकन  जस् ा 

स्थानिा आफैं िे वा कुनै संघसंस्था वा लनजी के्षत्रसुँगको साझेदारीिा सहरी वनको लवकास  था व्यवस्थापन गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि स्थापना ह ने सहरी वनको वन पैदावार कायनपालिकािे  ोलकए बिोलजि प्रयोग गनन सक्नेछ । 

४२. वर्के्षत्रको प्रयोग :कायनपालिकािे कुनै लवकास आयोजना सञ्िािन गदान वन के्षत्रको प्रयोग गनुन बाहके अन्य कुनै लवकल्प नभएिा र प्रिलि  

काननू बिोलजिको वा ावरणीय अध्ययनबाट त्यस् ो योजना सञ्िािन गदान वा ावरणिा उल्िेखनीय प्रल कूि असर नपने देलखएिा सो आयोजना 

सञ्िािन गनन त्यस् ो वन के्षत्रको जगगा प्राप्त गननको िालग संघीय सरकार सिक्ष अनरुोि गनन सक्नेछ । 

४३. र्सनरी र उद्यार् स्थापर्ा तथा व्यवस्थापर् : (१)संघीय  था प्रादेलिक काननू प्रल कूि नह ने गरी, प्रिलि  िापदण्ड  था  ोलकएको प्रलक्रया परूा 

गरेको सलुनलि  गरी गाउुँपालिका के्षत्रलभत्र जो कोहीिे पलन कायनपालिकाको अनुिल  लिईनसनरी  था उद्यान सञ्िािन गनन सक्नेछन ्। 

(२)गाउुँपलिका के्षत्रलभत्र उपदफा(१)बिोलजि सञ्िािन ह ने नसनरी  था उद्यानको सम्बन्ििा संघीय  था प्रादेलिक िापदण्डसुँग नबालझने 

गरी सञ्िािन  था पूव्ानिार िापदण्ड लनदेलिका बनाई िागू गनेछ । 

(३)गाउुँपालिका के्षत्रलभत्र उपदफा(१)बिोलजि स्थापना ह ने सबै नसनरी  था उद्यानहरुको कलम् िा वषनको एक पटक  ोलकए बिोलजि 

अलनवायन अनगुिन लनरीक्षण गनुनपनेछ । 

४४. िुल्िा के्षत्र व्यवस्थापर् तथा हररयािी प्रवर्द्नर् :(१) गाउुँपालिकािे आफ्नो के्षत्रलभत्र रहकेो खलु्िा था सावनजलनकके्षत्रको संरक्षण, प्रवर्द्नन  था 

अलभिेखीकरण गनुन पनेछ । 

(२) कायनपालिकािे आफ्नो के्षत्रालिकार लभत्र रहनेे खलु्िा था सावनजलनकके्षत्रिा प्रिलि  काननूको प्रल कूि नह ने गरी वकृ्षारोपण, 

सम्भार र व्यवस्थापन गनन सक्नेछ । 

(३) खलु्िा था सावनजलनकके्षत्रको व्यवस्थापन सम्बन्िी अन्य व्यवस्था  ोलकए बिोलजि ह नेछ । 

४५. र्दी लकर्ार, र्दी उकास र्हर लकर्ार र सडक लकर्ारमा वृक्षारोपण : (१) गाउुँपालिकालभत्रको नदी लकनार, नदी उकास नहर लकनार र सडक 

लकनारिा कायनपालिकाको अनुिल  लिई वकृ्षारोपण गनन सक्नेछ । 

(२) कायनपालिकािे वकृ्षारोपण सम्बन्िी िापदण्ड बनाई िागू गननसक्नेछ । 

पररच्छेद-६ 

ससं्थागत व्यवस्था 

४६. वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत सरंक्षण कोषको स्थापर्ा र सञ्चािर्: (१)गाउुँपालिकािा वा ावरण संरक्षण, प्रदषूणको रोकथाि  था 

लनयन्त्रणका साथै जैलवक लवलवि ाको संरक्षण िालग वा ावरण  थाप्राकृल क स्रो  संरक्षण कोषको स्थापना ह नेछ । 

(२)उपदफा(१)बिोलजिको कोषिा देहायका रकिहरु रहने छन् : 

(क) संघ, प्रदेि सरकारबाट वा ावरण संरक्षणका िालग प्राप्त रकि, 

(ख) लवलभन्न संघ संस्थावाट प्राप्त रकि, 

(ग)   अन्य स्रो वाट प्राप्त रकि। 

(३)वा ावरण  था प्राकृल क स्रो  संरक्षण कोषको संिािन  ोलकए बिोलजि ह नेछ। 

४७. वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत सरंक्षणपररषदगठर् गर्न सक्रे्:(१) वा ावरण, जैलवक लवलवि ा र प्राकृल क स्रो  संरक्षणसम्बन्िीकायनिाई 

व्यवलस्थ  रुपिा कायानन्वयन गनन, नील योजना लनिानण गनन, लवलभन्न लनकायहरु वीि सिन्वय गनन  था यस ऐन अन् गन  अनगुिन  था लनररक्षण गनन 

गाउुँपालिकािा वा ावरण सम्बन्िी लविेषज्ञसलम्िलि वा ावरण था प्राकृल क स्रो संरक्षणपररषदरहनेछ । 

(२)उपदफा (१) बिोलजिको पररषदिा देहाय बिोलजिका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन; 

(क) गाउुँपालिका अध्यक्ष-    अध्यक्ष 

(ख) उपाध्यक्ष -     सदस्य 

(ग) प्रिखु प्रिासकीय अलिकृ -   सदस्य 

(घ) स्वास्थ्य सलिल  संयोजक-    सदस्य 

(ङ) वन, वा ावरण सलिल  संयोजक-  सदस्य 

(ि) वा ावरण  था प्राकृल क स्रो को के्षत्रिा काि गरेका लवज्ञ १ िलहिा सलह  ३ जना-   

 सदस्य 

(छ) स्थानीय वालसन्दाहरूिध्ये वन उपभोिा सलिल हरूवाट १जना सलह  कायनपालिकािे  ोकेका १ िलहिा सिे  ३ जना

  -सदस्य 

(ज) कृलष के्षत्र हनेे कायनपालिका सदस्य    -सदस्य 

(झ) वा ावरण िाखा संयोजक    - सदस्य सलिव 

(३)वा ावरण  था प्राकृल क स्रो  संरक्षण पररषदक्ो अन्य काि, क नव्य  था अलिकार  ोलकए बिोलजि ह नेछ ।  

४८.  सलमलतहरु गठर् गर्न सक्रे् : (१) गाउुँ कायनपालिकािे यो ऐनको उद्देश्य पलू नको िालग सम्बलन्ि  लवषयका लविेषज्ञहरु सिे  रहकेो लवलभन्न सलिल हरु 



गठन गनन सक्नेछन।् 

(२)उपदफा (१)बिोलजि गलठ  सलिल हरुको काि, क नव्य र अलिकार गाउुँ कायनपालिकािे  ोलकलदए बिोलजि ह नेछ । 

४९. अरु्गमर् तथा मूल्यांकर् :(१)यस ऐन अन् गन  आवश्यक अनगुिन र िलू्यांकन दफा५८ बिोलजि स्थालप  वा ावरण  था जैलवक लवलवि ा 

संरक्षणपररषद वा पररषदिे  ोकेको लनरीक्षण सलिल हरूवाट गनेछ । 

(२)अनगुिन  था िलू्यांकन सम्बन्िी अन्य व्यवस्था  ोलकए बिोलजि ह नेछ। 

५०.  वातावरण सरंक्षण योजर्ा तजुनमा गरे्: (१) कायनपालिकािे वा ावरण  था जैलवक लवलवि ा संरक्षण योजना  जुनिा  था कायानन्वयन गनेछ। 

(२) कायनपालिकािे वा ावरण संरक्षण योजना  जुनिा गदान वा ावरण संरक्षण, जैलवक लवलवि ाको संरक्षण र प्रवर्द्नन, दीगो उपयोग र 

वा ावरणीय र जैलवक लवलवि ाका स्रो हरूको परम्पराग  र स्थानीय अभ्यासहरूिाई सिे  सिावेि गनुनपनेछ। 

(३) उपदफा (१) बिोलजिको वा ावरण  था जैलवक लवलवि ा संरक्षण योजना बनाउुँदा िलहिा, अपाङ्ग ा भएका व्यलि, 

बािबालिका, जेष्ठ नागररक र आलथनक रुपिा लवपन्न सिदुायिाई लविेष प्राथलिक ा लदनपुनेछ। 

(४) वा ावरण संरक्षण योजनािा सिावेि गनुनपने लवषयवस् ु  ोलकए बिोलजि ह नेछ। 

 

पररच्छेद-७ 

कसरू, जररवार्ा तथा क्षलतपुती 

 

५१. कसरू: कसैिे देहायको कुरै् काम गरेमा यस ऐर् बमोलजम कसरू गरेको मालर्रे्छ :-  

(क) कायनपालिकािे  ोलकलदएको सिय र स्थान बाहके अन्यत्र फोहरिैिा लनष्कािन गने,  

(ख) कण्टेनर वा फोहरिैिा संकिन केन्रिा रालखएको फोहरिैिा अनालिकृ   वरिे प्रयोग गने,  

(ग) फोहरिैिा संकिन केन्रिा रालखएको कण्टेनर  ोडफोड गने क्षल  परु् याउने, रालखएको स्थानबाट हटाउने वा संकिन केन्रिा 

कुनै नोक्सानी पुर् याउने,  

(घ) यस ऐन बिोलजि अनुिल  नलिई फोहरिैिा व्यवस्थापनको कायन गने,  

(ड) यस ऐन बिोलजि फोहरिैिा व्यवस्थापनको िालग प्रदान गररएको अनुिल पत्रिा उल्िेलख  ि नहरु उल्िङ् घन गने, 

(ि) फोहरिैिा संकिन केन्र, कण्टेनर वा फोहरिैिा थपुाने ठाउुँिा कुनै पलन लकलसिको हालनकारक पदाथन फाल्ने, राख्ने वा थपुाने, 

(छ) घर, कम्पाउण्ड  था पररसरको फोहरिैिा सडक वा अन्य सावनजलनक स्थानिा राख्ने, फाल्ने वा थुपाने, 

(ज) फोहरबाट लनस्केको दलूष  पानी (लििेट) वा ढि िहुाई अन्य व्यलिको घर वा जगगा प्रदलूष  गराउने,  

(झ) सडक वा अन्य सावनजलनक स्थानिा सरसफाई  था फोहरिैिा संकिन गनन कायनपालिकािे  ोकेको सिय वा सफाई गदानको 

सियिा त्यस् ो ठाउुँिा कुनै पलन लकलसिको सवारी सािन लबसाउने वा लबसाइ राखेको सवारी सािन हटाउने इन्कार गने,  

(ञ) कायनपालिकािे  ोकेको ठाउुँिा बाहके जनस्वास्थ्यिा प्रल कूि असर पने गरी सडक वा अन्य सावनजलनक स्थानिा कुनै पलन 

लकलसिको हालनकारक फोहरिैिा राख्ने, फाल्न,े थपुाने वा लनष्कािन गने,  

(ट) रासायलनक फोहरिैिा, औद्योलगक फोहरिैिा, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरिैिा वा हालनकारक फोहरिैिा जथाभावी फाल्ने, 

राख्ने वा लनष्कािन गने वा गराउन,े  

(ठ) औद्योलगक प्रल ष्ठान वा स्वास्थ्य संस्थािे उद्योग वा स्वास्थ्य संस्थाबाट लनस्कने हालनकारक फोहरिैिा जथाभावी फाल्ने, 

राख्ने वा लनष्कािन गने वा गराउने,  

(ड) फोहरिैिा संकिन, ढुवानी  था फोहरिैिा व्यवस्थापनिा बािा अवरोि लसजनना गने,  

(ढ) फोहरिैिा संकिन, ढुवानी  था अलन् ि लनष्कािन स्थििा अवरोि, बन्द, घेराउ गने वा फोहरिैिा व्यवस्थापन सम्बन्िी 

कायनिा हड ाि गने,  

(ण) फोहरिैिा अत्यालिक उत्पादन ह ने वस् ु भनी नेपाि सरकारिे नेपाि राजपत्रिा सिूना प्रकािन गरी प्रल बन्ि िगाएको कुनै 

वस् ु उत्पादन  था लबक्री लव रण गने,  

( ) प्रिलि  काननू बिोलजि  ोलकएको िापदण्ड लवपरर  रासायलनक लवषादीको आया  गने वा सियावलि सलकएको 

रासायलनक लवषादी प्रिलि  काननू र िापदण्ड बिोलजि नष्ट गने लजम्िेवारी परूा नगने, 

(थ) स्रो  िै फोहरिैिाको पथृकीकरण नगरी फोहरिैिा लिसाएर लनष्कािन गने,  

(द) िरेको वा िारेको पिपुक्षी र सोको िादी, ्वाुँख, हड् डी  था िाछाको कत्िा आलद सावनजलनक स्थि, सडक, गल्िी, िोकिा 

राख्न,े फाल्ने वा थपुाने।  

५२. सजाय तथा जररवार्ा:(१)फोहरिैिा व्यवस्थापन सम्बन्ििा कसैिे देहायको कायन गरेिा देहाय बिोलजिको सजाय  था जररवाना गनेछ:   

(क) दफा ५१ को खण्ड (क) बिोलजिको कसरू गने व्यलििाई कायनपालिकािे पलहिो पटक भए पाुँि हजार 

रुपैयाुँसम्ि जररवाना, दोस्रो पटक सोही कसरू गरेिा पाुँि हिार रुपैयाुँदेलख दि हजार रुपैयाुँसम्ि जररवाना र सोही 



कसरू  ेस्रो वा सोभन्दा बढी पटक गरेिा प्रत्येक पटकको िालग पन्र हजार रुपैयाुँका दरिे जररवाना गरी 

फोहरिैिा उठाउुँदा िागने खिन सिे  लनजबाट असिू उपर गनन सक्नेछ । 

(ख) दफा ५१ को खण्ड (ख) र (झ) बिोलजिको कसरू गनेिाई कायनपालिकािे पाुँि सय रुपैयाुँदेलख पाुँि हजार 

रुपैयाुँसम्ि जररवाना गनन सक्नेछ । 

(ग) दफा ५१ को खण्ड (ग) बिोलजिको कसरू गनेिाई कायनपालिकािे पन्र हजार रुपैयाुँदेलख पिास हजार 

रुपैयाुँसम्ि जररवाना गरी कण्टेनर वा संकिन केन्र व्यवस्थापन गनन िागने खिन असिू उपर गनन सक्नेछ । 

(घ) दफा ५१ को खण्ड (घ) र (ङ) बिोलजिको कसरू गनेिाई कायनपालिकािे पन्र हजार रुपैयाुँदेलख पिास हजार 

रुपैयाुँसम्ि जररवाना गरी अनिुल  नलिएसम्ि त्यस् ो कायन गनन रोक िगाउनेछ । 

(ङ) दफा ५१ को खण्ड (ि) बिोलजिको कसरू गनेिाई कायनपालिकािे पाुँि हजार रुपैयाुँदेलख पन्र हजार रुपैयाुँसम्ि 

जररवाना गनन सक्नेछ र त्यस् ो वस् ु वा पदाथनबाट कुनै क्षल  भइसकेको भए त्यस् ो क्षल  बाप को रकि सिे  

कसरूदा ाबाट असिू उपर गनन सक्नेछ ।  

(ि) दफा ५१ को खण्ि (छ), (ज) र (द) बिोलजिको कसरू गनेिाई कायनपालिकािे पाुँि हजार रुपैयाुँदेलख पन्र हजार 

रुपैयाुँसम्ि जररवाना गनन सक्नेछ । 

(छ) दफा ५१ को खण्ड (ञ) बिोलजिको कसरू गनेिाई कायनपालिकािे  ीस हजार रुपैयाुँदेलख पिास हजार 

रुपैयाुँसम्ि जररवाना गनन सक्नेछ । 

(ज) दफा ५१ को खण्ड (ट), (ठ) र ( ) बिोलजिको कसरू गनेिाई कायनपालिकािे पिास हजार रुपैयाुँदेलख एक िाख 

रुपैयाुँसम्ि जररवाना गनन सक्नेछ र सोही कसरू पनु: गरेिा पलहिो पटक गरेको जररवानाको दोब्बर जररवाना गरी 

प्रिलि  काननू बिोलजि अनुिल  रद्द गननको िालग सम्बलन्ि  लनकायिा िेलख पठाउन सक्नेछ । 

(झ) दफा ५१ को खण्ड (ड), (ढ) र (ण) बिलजिको कसरूिाई प्रिलि  संघीय काननू बिोलजि सजाय ह नेछ । 

(ञ) दफा ५१ को खण्ड (थ) बिोलजिको कसरू गनेिाई सम्बलन्ि  कायनपालिकािे प्रत्येक पटक पाुँि सय रुपैयाुँ 

जररवाना गनन सक्ने छ ।  

(२)वा ावरण संरक्षण सम्बन्ििा कसैिे देहायको कायन गरेिा कायनपालिकािे देहाय बिोलजिको जररवाना गनेछ: 

(क)  संलक्षप्त वा ावरणीय अध्ययन प्रल वेदनस्वीकृ  गराउन ु पने प्रस् ावको हकिा त्यस् ो प्रल वेदन स्वीकृ  नगराई वा 

स्वीकृ  प्रल वेदन लवपरी  ह ने कायन गरेिा पाुँििाख रुपैयाुँसम्ि,  

(ख) प्रारलम्भक वा ावरणीय पररक्षण प्रल वेदन स्वीकृ  नगराई वा स्वीकृ  प्रल वेदन लवपरी  ह ने कुनै 

प्रस् ावकायानन्वयन गरेिा दििाख रुपैयाुँसम्ि । 

(३) कसैिे उपदफा (२) बिोलजिको कायन गरेिा सम्बलन्ि  कायनपालिकािे  ुरुन्  रोकी वा ावरणीय अध्ययन प्रल वेदन स्वीकृ  

नगराएिा यस ऐन बिोलजि त्यस् ो प्रल वेदन स्वीकृ  गराउन र त्यस् ो प्रल वेदन कायन भएकोिा सो कायनिाई सिुार गनन आदेि लदनेछ र यसरी 

लदइएको आदेि बिोलजि गनुन सम्बलन्ि  व्यलि वा संस्थाको क नव्य ह नेछ ।यसरी लदइएको आदेि बिोलजि कायन नभएिा कायनपालिकािे उपदफा 

(१) बिोलजि गररएको जररवानाको  ेब्बर जररवाना गनेछ । 

(४) उपदफा (२) िा उल्िेलख  लवषय बाहके कसैिे यो ऐन वा यस ऐन अन् गन  बनेको लनयि, लनदेलिका, कायनलवलि वा िापदण्ड 

लवपरी का कुनै कायन गरेिा कायनपालिकािे त्यस् ो कायन गनन बन्देज िगाई  ीन िाख रुपैयाुँसम्ि जररवाना गरी दईु िलहनालभत्र यो ऐन वा यस ऐन 

बिोलजि बनेको लनयि, लनदेलिका, कायनलवलि वा िापदण्ड बिोलजिको कायन गनन आदेि लदन सक्नेछ ।यसरी लदएको आदेि बिोलजि कायन नभएिा 

यस उपदफा बिोलजि गररएको जररवानाको  ेब्बर जररवाना िागनेछ । 

(५) उपदफा (३) वा (४) बिोलजि लदएको आदेि बिलजिको कायन नभएिा त्यस् ो कायनिा बन्देज िगाइनेछ र त्यस् ो व्यलि वा 

संस्थािाई कािोसिूीिा राख्ने सम्बन्ििा आवश्यक कारबाही गनन कायनपालिकािे लसफाररस सलह  संघ र प्रदेि सरकारिा पठाउन ुपनेछ । 

(६) यस दफा बिोलजि जररवाना गनुन अलघ जररवाना गनन िागेको व्यलि वा संस्था वा आयोजनािाई सफाइ पेि गने िनालसब िौका लदनु 

पनेछ । 

५३.  क्षलतपूलतन :  (१) कसैिे यो ऐन वा यस ऐन अन् गन  बनेको लनयि, लनदेलिका वा िापदण्ड लवपरी  प्रदषूण गरेको वा जोलखिपणून फोहर लनष्कासन गरेको वा 

कुनै दघुनटनाजन्य प्रदषूणका कारणबाट कुनै व्यलि वा संस्थािाई कुनै हानी नोक्सानी पगुन गएिा त्यस् ो कायनबाट पीलड  व्यलि वा संस्थािे आफूिाई 

पगुन गएको क्षल  बाप  कायनपालिका वा  ोलकएको लनकायबाटक्षल पलू न भराई पाउन लनवेदन लदन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि परेको लनवेदन सम्बन्ििा छानलबन  था जाुँिबुझ गदान लनवेदकिाई हानी नोक्सानी भएको ठहरेिा क्षल को 

यलकन गरी त्यसरी हालन नोक्सानी पुर् याउने व्यलि, संस्था वा प्रस् ावकबाट पीलड िाई िनालसब क्षल पलू न भराई लदनु पनेछ । 

(३) गाउुँपालिकाको कुनै लनकाय वा गाउुँपालिकाको स्वालित्व र लनयन्त्रणिा रहकेो संस्थािे प्रदषूण गरी क्षल  पगेुको लवषयिा परेको 

लनवेदन सम्बन्ििा छानलबन गननकायनपालिकािे िनोनयन गरेको  ीन जना लवज्ञ रहकेो सलिल  गठन ह नेछ र सो सलि ल को लसफाररसको आिारिा 

उपदफा (२) वा (३) बिोलजि क्षल पलू न भराई लदन ुपनेछ। 



(५) यस दफा बिोलजि क्षल पलू न लनिानरण गने आिार र अन्य व्यवस्था  ोलकए बिोलजि ह नेछ। 

५४.  लर्वेदर् लदर् सक्रे् :(१) कसैिे यस ऐन लवपरर  वा ावरणीय अध्ययन प्रल वेदेन स्वीकृ  नगराई वा स्वीकृ  प्रल वेदन लवपरी  ह ने गरी प्रस् ाव कायानन्वयन 

गरेिा वा यस ऐन लवपरर  ह ने कायन गरेिा वा गनन िागेिा कायनपालिका वा कायनपालिकािे  ोकेको अलिकारी सिक्ष लनवेदन लदन सक्नेछ । 

५५. पुर्रावेदर् :(१) दफा ५२ बिोलजि भएको जररवाना उपर लिि नबुझ्ने पक्षिे उि जररवाना उपर सम्बलन्ि  लजल्िा अदाि िा पैंल स लदनलभत्र 

पनुरावेदन गनन सक्नेछ ।   

(२) दफा ५३ बिोलजि क्षल पलू न लनिानरण सम्बन्ििा भएको लनणनय उपर लिि नबुझ्ने पक्षिे पैंल स लदनलभत्रस सम्बलन्ि  लजल्िा 

अदाि िा पनुरावेदन लदन सक्नेछ । 

५६.सह लियत तथा सलुवधा प्रदार् गर्न सक्रे्:वा ावरण  था जैलवक लवलवि ा संरक्षणिा सकारात्िक प्रभाव पाने कुनै उद्योग, व्यवसाय, प्रलवलि वा 

प्रलक्रयािाई प्रोत्सालह  गनन काननू बिोलजि प्रदान गररएको सह लिय   था सुलविाको अल ररि गाउुँपालिकािे स्थानीय राजपत्रिा सिूना प्रकालि  

गरर सह लिय   था सलुविा प्रदान गनन सक्नेछ । 

 

 

पररच्छेद- ८ 

लवलवध 

५७. ढुङ्गा, लगलि, वािुवा, मािोको उत्िर्र्, सकंिर्, उपयोग, लवक्री तथा लवतरण सम्बन्धमा:(१) गाउुँपालिका के्षत्रालिकार लभत्र रहकेा ढुङ्गा, 

लगलट, वािवुा  था िाटोको उत्खनन, संकिन, उपयोग, लबलक्र  था लव रण सम्बन्िी व्यवस्था संघीय सरकारिे जारी गरेको िापदण्ड अनरुुप ह नेछ । 

(२) उपदफा(१)बिोलजिको िापदण्डको अिीनिा रही गाउुँपालिकािे आफ्नो छुटै्ट िापदण्ड र कायनलवलि बनाउन सक्नेछ। 

५८. भू-उपयोग योजर्ा र भूलम व्यवस्थापर् कायनक्रम सञ्चािर्:  संघीय  था प्रदेि काननूको अलिनिा रहीगाउुँपालिकािे स्थानीय  हको भू-

उपयोग योजना र भलूि व्यवस्थापन कायनक्रि सञ्िािन गनन सक्नेछ ।   

५९. समन्वय र सहजीकरण गरे्: वा ावरण  था प्राकृल क स्रो  संरक्षण सम्बलन्िरालष्ट्रय  था प्रादेलिक अलभयानिा गाउुँपालिकािे आवश्यक सिन्वय 

 था सहयोग गनेछ। 

६०. सवेक्षण: कायनपालिकािे आफ्नो के्षत्रिा रहकेो वा ावरणीय  था जैलवक लवलवि ाको वस् ुलस्थल  बुझ्न  था यलकन गनन आवलिक रुपिा ोलकए 

बिोलजिको ढाुँिािावा ावरणीय  था जैलवक लवलवि ा सवेक्षण गनन सक्नेछ । 

६१. गुर्ासो व्यवस्थापर्:कायनपालिकािे वा ावरण, वा ावरण संरक्षण  था जैलवक लवलवि ा सम्बलन्ि  गुनासोर उजरुीको संकिन गने र त्यसको 

सम्बोिनको िालग एक अलिकारी  ोक्न सक्नेछ । 

६२. परामशनलिर् सक्रे्: गाउुँसभा कायनपालिकावा वा ावरण िाखा (इकाई) िे यस ऐनको कायानन्वनयको िालग सम्बलन्ि  लवषयका लवज्ञसुँग सल्िाह र 

पराििन लिन सक्नेछ। 

६३. अलधकार प्रत्यायोजर् गर्न सक्रे्:कायनपालिकािे यस ऐन अन् गन   ोलकएका लजम्िेवारी  था अलिकार वा ावरण िाखा (इकाई) िा प्रत्यायोजन 

गनन सक्नेछ । 

६४. प्रचलित कारू्र् बमोलजम ह रे् :यस ऐनिा िेलखए जल  कुरािा यसै ऐन बिोलजि र अन्यिा प्रिलि  काननू बिोलजि ह नेछ।  

६५. लर्यम बर्ाउर् सक्रे्: यस ऐनको कायानन्वयनको िालग कायनपालिकािे आवश्यक लनयि बनाउन सक्नेछ र त्यस् ो लनयि गाउुँपालिकाको स्थानीय 

राजपत्रिा प्रकािन पिा  िागू ह नेछ । 

६६. मापदण्ड, लर्देलशका र कायनलवलध बर्ाउर् सक्रे्:यस ऐन कायानन्वयनको िालग कायनपालिकािे आवश्यक िापदण्ड, लनदेलिका था कायनलवलि 

बनाउन सक्नेछ । 

 

 

 

 

 

आज्ञािे, 

िहिेबहादरु बि 



प्रिखु प्रिासकीय अलिकृ  

 

 

 

 

 

 


