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नेपालको संविधानको धारा नेपालको संविधानको धारा २२२२२२  बमोवजम गाईँसभाले बनाएको तल लेवखए बमोवजमको बमोवजम गाईँसभाले बनाएको तल लेवखए बमोवजमको 

ऐन सिवसाधारणको जानकारीको लावग प्रकाशन गररएको छ । ऐन सिवसाधारणको जानकारीको लावग प्रकाशन गररएको छ ।   

  

  

संवत संवत २०७७ २०७७ सालसालको ऐन नं. को ऐन नं. ४४  
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५६.सहुललयत तथा सुलवधा प्रदान गनन सक्ने:िातािरण तथा जैविक विविधता संरक्षणमा सकारात्मक प्रभाि पाने कुनै ईद्योग, 

व्यिसाय, प्रविवध िा प्रवियालाइ प्रोत्सावहत गनव काननू बमोवजम प्रदान गररएको सहुवलयत तथा सवुिधाको ऄवतररक्त 

गाईँपावलकाले स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकावशत गरर सहुवलयत तथा सवुिधा प्रदान गनव सक्नेछ । 

पररच्छेद- ८ 

लवलवध 

५७.ढुङ्गा, लगलि, वालुवा, मािोको उत्खनन, संकलन, उपयोग, लवक्री तथा लवतरण सम्बन्धमा:(१) गाईँपावलका क्षेत्रावधकार 

वभत्र रहकेा ढुङ्गा, वगवट, िालुिा तथा माटोको ईत्खनन, संकलन, ईपयोग, वबवि तथा वितरण सम्बन्धी व्यिस्था संघीय 

सरकारले जारी गरेको मापदण्ड ऄनरुुप हुनेछ । 

(२) ईपदफा(१)बमोवजमको मापदण्डको ऄधीनमा रही गाईँपावलकाले अफ्नो छुटै्ट मापदण्ड र कायवविवध बनाईन सक्नेछ। 

५८.भू-उपयोग योजना र भूलम व्यवस्थापन कायनक्रम सञ्चालन:  संघीय तथा प्रदेश काननूको ऄवधनमा रहीगाईँपावलकाले 

स्थानीय तहकोभ-ूईपयोग योजना र भवूम व्यिस्थापन कायविम सञ्चालन गनव सक्नेछ ।  

५९.समन्वय र सहजीकरण गने: िातािरण तथा प्राकृवतक स्रोत संरक्षण सम्बवन्धरावरिय तथा प्रादेवशक ऄवभयानमा गाईँपावलकाले 

अिश्यक समन्िय तथा सहयोग गनछे। 

६०.सवेक्षण: कायवपावलकाले अफ्नो के्षत्रमा रहकेो िातािरणीय तथा जैविक विविधताको िस्तवुस्थवत बझु्न तथा यवकन गनव 

अिवधक रुपमातोवकए बमोवजमको ढाँचामािातािरणीय तथा जैविक विविधता सिेक्षण गरन् सक्नेछ । 

६१.गुनासो व्यवस्थापन:कायवपावलकाले िातािरण, िातािरण संरक्षण तथा जैविक विविधता सम्बवन्धत गनुासोर ईजुरीको संकलन 

गने र त्यसको सम्बोधनको लावग एक ऄवधकारी तोक्न सक्नेछ । 

६२.परामर्नललन सक्ने: गाउँसभा कायवपावलकािा िातािरण शाखा (आकाइ) ले यस ऐनको कायावन्िनयको लावग सम्बवन्धत विषयका 

विज्ञसँग सल्लाह र परामशव वलनसक्नेछ। 

६३.अलधकार प्रत्यायोजन गनन सक्ने:कायवपावलकाले यस ऐन ऄन्तगवत तोवकएका वजम्मेिारी तथा ऄवधकार िातािरण शाखा 

(आकाइ) मा प्रत्यायोजन गनव सक्नेछ । 

६४.प्रचललत काननू बमोलजम हुने:यस ऐनमा लेवखएजवत कुरामा यसै ऐन बमोवजम र ऄन्यमा प्रचवलत काननू बमोवजम हुनेछ।  

६५.लनयम बनाउन सक्ने: यस ऐनको कायावन्ियनको लावग कायवपावलकाले अिश्यक वनयम बनाईन सक्नेछ र त्यस्तो वनयम 

गाईँपावलकाको स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन पश्चात लाग ूहुनेछ । 

६६.मापदण्ड, लनदेलर्का र कायनलवलध बनाउन सक्ने: यस ऐन कायावन्ियनको लावग कायवपावलकाले अिश्यक मापदण्ड, वनदेवशका 

तथा कायवविवध बनाईन सक्नेछ। 

 

प्रमावणकरण वमवतः २०७७ ऄसार  १६                       अज्ञाले,  

                  वबिम वलम्ब ु
     प्रमखु प्रशासकीय ऄवधकृत 

 

प्रस्तावना : स्िच्छ र स्िस्थ िातािरणमा बाँच्न पाईने नागररकको मौवलक ऄवधकारकोसंरक्षण गनव, प्राकृवतक स्रोतको 

समवुचत ईपयोग एिं दीगो व्यिस्थापन गनव, िातािरण र विकासबीच सन्तुलनकायम गनव तथाप्राकृवतक स्रोत, िातािरण र 

जैविक विविधताको संरक्षण गनव िाञ्छनीयभएकाले, 

नेपालको संविधानको धारा२२१ बमोवजम ऄनुसचूी८रऄनुसचूी९माईल्लेवखत िातािरण, प्राकृवतकस्रोत र जैविक 

विविधता सम्बन्धीस्थानीय तहको ऄवधकारकायावन्ियनका लावगकाननूीव्यिस्थागनवगाईँसभालेयोऐनबनाएकोछ। 

पररच्छेद- १ 

प्रारलम्भक 

 

१.सलंक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम वहवलहाङगाईँपावलकाको "िातािरण तथा प्राकृवतक स्रोत संरक्षणऐन, 

२०७७ "रहकेो छ । 

(२) यो ऐन वहवलहाङ गाईँपावलकाकोस्थानीयराजपत्रमा सचूनाप्रकावशत गरेको वमवतदेवख प्रारम्भ हुनेछ। 

२.पररभाषा : विषय िा प्रसङ्गले ऄको ऄथव नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क)"ऄनकुुलन" भन्नाले जलिाय ूपररितवनको ऄसर र सम्भाव्य जोवखमकोअँकलन गरी पररिवतवत जलिाय ू

सहुाईँदो ऄनकुुल हुने गरी रुपान्तरण गने तथा थप हानी नोक्सानी रोकथाम िा न्यवूनकरणगने कायव 

सम्झनपुछव। 

(ख) "ईत्सजवन" भन्नाले कुनै वनवश्चत के्षत्रबाट वनवश्चत समय ऄिवधमा िातािरणमा हररतगहृ गयाँस िा ऄन्य कुनै 

गयाँस िा धिुाँ वनरकासन गने कायव सम्झनु पछव। 

(ग) "कायवपावलका" भन्नाले वहवलहाङ गाईँपावलकाकोकायवपावलकालाइ सम्झन ुपछव। 

(घ)  “खलु्ला के्षत्र”भन्नाले मावनसहरु जमघट हुन सक्ने, विवभन्न कायविम र पिव मनाईन सक्ने, सािवजवनक वहत 

तथा विपद ्व्यिस्थापनमा समेत सहयोग पगुने गरी सरुवक्षत गररएको खलु्ला स्थल सम्झनपुछव ।  

(ङ)  "जलिाय ूपररितवन" भन्नाले लामो समयको ऄन्तरालमा प्राकृवतक रुपमा हुने जलिायकूो ईतारचढािका 

ऄलािा प्रत्यक्ष िा ऄप्रत्यक्ष रुपमा मानिीय वियाकलापले िायुमण्डलको बनोटमा हुने फेरिदलका 

कारण पथृ्िीको जलिायमूा िमश: देखा पने पररितवन सम्झनपुछव। 

(च)  "जोवखमपणूव फोहर" भन्नाले प्राकृवतक िातािरणमा ह्रास ल्याईने र मानि तथा ऄन्य प्राणीको स्िास्थ्यमा 

हावन नोक्सानी पुर् याईने विवभन्न रुपमा वनरकावशत िस्तु, पदाथव तथा रेवडयो विवकरणलाइ सम्झनु 

पछव। 
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(छ) “जैविक विविधता”भन्नाले पाररवस्थवतकीय प्रणाली (आको वसस्टम) को विविधता, प्रजावतय विविधता 

(स्पेवसज डाआभरवसटी) तथा िंशाणगुत विविधता (जेनेवटक डाआभरवसटी) सम्झनपुछव । 

(ज)  “तोवकएको”िा“तोवकए बमोवजम”भन्नाले यस ऐन ऄन्तगवत बनेको वनयममा तोवकएको िा तोवकए 

बमोवजम सम्झनपुछव । 

(झ)  “वनरकाशन”भन्नाले ध्िवन, ताप िा फोहरमैला फाल्ने, थपुाने, िा वनरकाशन गने कायव सम्झनु पछव । 

(ञ)  "पररषद" भन्नाले दफा ४८ बमोवजमको स्थानीय िातािरण तथा प्राकृवतक स्रोत संरक्षण पररषद सम्झन ुपछव। 

(ट)  “प्रदषूण”भन्नालेफोहरमैला, रसायन, ध्िवन िा विद्यतुीय, विद्यतुीय-चमु्िकीय तरंगका कारणिातािरणमा 

प्रत्यक्ष िा ऄप्रत्यक्ष रुपले पररितवन गरी िातािरणमा ईल्लेखनीय ह्रास ल्याईने, क्षवत परु् याईने िा 

िातािरणको लाभदायी िा ईपयोगी प्रयोजनमा हावन नोक्सानी पुर् याईने वियाकलाप सम्झनु पछव । 

(ठ)  “प्रस्ताि”भन्नाले विद्यमान िातािरणीय ऄिस्थामा पररितवन ल्याईन सक्ने वकवसमको स्थानीय सरकार िा 

स्थानीय काननू बमोवजम संञ्चालन गररने िा ऄनुमवत प्राप्त विकास कायव, भौवतक वियाकलाप िा 

भ-ूईपयोगको पररितवन गने कुनै योजना, अयोजना िा कायविम सञ्चालन गने सम्बन्धमा 

तयारगररएको प्रस्ताि सम्झन ुपछव  । 

(ड)  “प्रस्तािक”भन्नाले प्रस्तािको स्िीकृवतको लावग वनिेदन वदने र त्यस्तो प्रस्ताि कायावन्ियन गनव स्िीकृवत 

प्राप्त व्यवक्त, सरकारी, ऄधव सरकारी िा गैर सरकारी वनकाय िा संस्था सम्झन ुपछव। 

(ढ) “फोहरमैला”भन्नाले घरेल ुफोहरमैला, औद्योवगक फोहरमैला, रासायवनक फोहरमैला, स्िास्थ्य संस्थाजन्य 

फोहरमैला िा हावनकारक फोहरमैला सम्झन ुपछव र सो शब्दले तत्काल प्रयोग हुन नसक्ने ऄबस्थामा 

रहकेो, फावलएको िा सडेगलेको िातािरणमा ह्रास अईने गरी वनरकाशन गररएको तरल, ठोस, 

गयास, लेदो, धिूा,ँ धलूो, विद्यतुीय तथा सचूना प्रविवधका लावग प्रयोग भएका लगायतका पदाथव िा 

त्यस्तै प्रकारका ऄन्य िस्तुहरु िा ऄनावधकृत रुपमा सािवजवनक स्थलमा टाँवसएको पोष्टर, पम््लेट 

तथा कायवपावलकाले समय समयमा सचूना प्रकाशन गरी फोहरमैला भवन तोवकवदएका ऄन्य िस्तु 

समेतलाइ सम्झन ुपछव । 

(ण)  "िन" भन्नाले पणूव िा अंवशक रुपमा रुख िा बुट्यानले ढावकएको के्षत्र सम्झन ुपछव । 

(त)  "िन पैदािार" भन्नाले िनमा रहकेा िा पाआएका िा िनबाट ल्याआएका देहायका पैदािार सम्झनु पछव:- 

 (१) काठ, दाईरा, गोल, खैरकच, खोटो, काठको तेल, बोिा, घाँस, लाहा, वपपला-वपपली 

(२) रुख, विरुिा, पात, डाँठ, फल, बीज, फूल, भिुा, जरा, गानो, बोिा, गमरजीन, लोहिान, जङ्गली जडीबुटी एिं 

गैरकाष्ठ िन पैदािार, जङ्गली मह, िनस्पवत तथा वतनको विवभन्न भाग िा सकू्ष्म ऄङ्ग, 

 

 

(४) ईपदफा (२) मा ईल्लेवखत विषय बाहके कसैले यो ऐन िा यस ऐन ऄन्तगवत बनेको वनयम, वनदेवशका, 

कायवविवध िा मापदण्ड विपरीतका कुनै कायव गरेमा कायवपावलकाले त्यस्तो कायव गनव बन्देज लगाइ तीन लाख 

रुपैयाँसम्म जररिाना गरी दइु मवहनावभत्र यो ऐन िा यस ऐन बमोवजम बनेको वनयम, वनदेवशका, कायवविवध िा 

मापदण्ड बमोवजमको कायव गनव अदेश वदन सक्नेछ ।यसरी वदएको अदेश बमोवजम कायव नभएमा यस ईपदफा 

बमोवजम गररएको जररिानाको तेब्बर जररिाना लागनेछ । 

(५) ईपदफा (३) िा (४) बमोवजम वदएको अदेश बमवजमको कायव नभएमा त्यस्तो कायवमा बन्देज लगाआनेछ र 

त्यस्तो व्यवक्त िा संस्थालाइ कालोसचूीमा राख्ने सम्बन्धमा अिश्यक कारबाही गनव कायवपावलकाले वसफाररस 

सवहत संघ र प्रदेश सरकारमा पठाईन ुपनेछ । 

(६) यस दफा बमोवजम जररिाना गनुव ऄवघ जररिाना गनव लागेको व्यवक्त िा संस्था िा अयोजनालाइ सफाआ 

पेश गने मनावसब मौका वदन ुपनेछ । 

५३.क्षलतपूलतन :  (१) कसलैे यो ऐन िा यस ऐन ऄन्तगवत बनेको वनयम, वनदेवशका िा मापदण्ड विपरीत प्रदषूण गरेको िा 

जोवखमपणूव फोहर वनरकासन गरेको िा कुनै दघुवटनाजन्य प्रदषूणका कारणबाट कुनै व्यवक्त िा संस्थालाइ कुनै 

हानी नोक्सानी पुगन गएमा त्यस्तो कायवबाट पीवडत व्यवक्त िा संस्थाले अफूलाइ पुगन गएको क्षवत बापत 

कायवपावलका िा तोवकएको वनकायबाटक्षवतपवूतव भराइ पाईन वनिेदन वदन सक्नेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोवजम परेको वनिेदन सम्बन्धमा छानवबन तथा जाँचबुझ गदाव वनिेदकलाइ हानी नोक्सानी 

भएको ठहरेमा क्षवतको यवकन गरी त्यसरी हावन नोक्सानी परु् याईने व्यवक्त, संस्था िा प्रस्तािकबाट पीवडतलाइ 

मनावसब क्षवतपवूतव भराइ वदन ुपनेछ । 

(३) गाईँपावलकाको कुनै वनकाय िा गाईँपावलकाको स्िावमत्ि र वनयन्त्रणमा रहकेो संस्थाले प्रदषूण गरी क्षवत 

पगेुको विषयमा परेको वनिेदन सम्बन्धमा छानवबन गनवकायवपावलकाले मनोनयन गरेको तीन जना विज्ञ रहकेो 

सवमवत गठन हुनेछ र सो सवमतवतको वसफाररसको अधारमा ईपदफा (२) िा (३) बमोवजम क्षवतपूवतव भराइ वदन ु

पनेछ। 

(५) यस दफा बमोवजम क्षवतपवूतव वनधावरण गने अधार र ऄन्य व्यिस्था तोवकए बमोवजम हुनेछ। 

५४.  लनवेदन लदन सक्ने:(१) कसैले यस ऐन विपररत िातािरणीय ऄध्ययन प्रवतिेदेन स्िीकृत नगराइ िा स्िीकृत 

प्रवतिेदन विपरीत हुने गरी प्रस्ताि कायावन्ियन गरेमा िा यस ऐन विपररत हुने कायव गरेमा िा गनव लागेमा 

कायवपावलका िा कायवपावलकाले तोकेको ऄवधकारी समक्ष वनिेदन वदन सक्नेछ । 

५५. पुनरावेदन:(१) दफा ५२ बमोवजम भएको जररिाना ईपर वचत्त नबुझ्ने पक्षले ईक्त जररिाना ईपर सम्बवन्धत 

वजल्ला ऄदालतमा पैंवतस वदनवभत्र पुनरािेदन गनव सक्नेछ ।  

(२) दफा ५३ बमोवजम क्षवतपूवतव वनधावरण सम्बन्धमा भएको वनणवय ईपर वचत्त नबुझ्ने पक्षले पैंवतस वदनवभत्रस 

सम्बवन्धत वजल्ला ऄदालतमा पनुरािेदन वदन सक्नेछ । 
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(घ) दफा ५१ को खण्ड (घ) र (ङ) बमोवजमको कसरू गनेलाइ कायवपावलकाले पन्र हजार रुपैयाँदेवख 

पचास हजार रुपैयाँसम्म जररिाना गरी ऄनमुवत नवलएसम्म त्यस्तो कायव गनव रोक लगाईनेछ । 

(ङ) दफा ५१ को खण्ड (च) बमोवजमको कसूर गनेलाइ कायवपावलकाले पाँच हजार रुपैयाँदेवख पन्र 

हजार रुपैयाँसम्म जररिाना गनव सक्नेछ र त्यस्तो िस्तु िा पदाथवबाट कुनै क्षवत भआसकेको भए 

त्यस्तो क्षवत बापतको रकम समेत कसरूदाताबाट ऄसलू ईपर गनव सक्नेछ ।  

(च) दफा ५१ को खण्च (छ), (ज) र (द) बमोवजमको कसरू गनेलाइ कायवपावलकाले पाँच हजार 

रुपैयाँदेवख पन्र हजार रुपैयाँसम्म जररिाना गनव सक्नेछ । 

(छ) दफा ५१ को खण्ड (ञ) बमोवजमको कसूर गनेलाइ कायवपावलकाले तीस हजार रुपैयाँदेवख पचास 

हजार रुपैयाँसम्म जररिाना गनव सक्नेछ । 

(ज) दफा ५१ को खण्ड (ट), (ठ) र (त) बमोवजमको कसरू गनेलाइ कायवपावलकाले पचास हजार 

रुपैयाँदेवख एक लाख रुपैयाँसम्म जररिाना गनव सक्नेछ र सोही कसरू पनु: गरेमा पवहलो पटक 

गरेको जररिानाको दोब्बर जररिाना गरी प्रचवलत काननू बमोवजम ऄनुमवत रद्द गनवको लावग 

सम्बवन्धत वनकायमा लेवख पठाईन सक्नेछ । 

(झ) दफा ५१ को खण्ड (ड), (ढ) र (ण) बमवजमको कसरूलाइ प्रचवलत संघीय काननू बमोवजम सजाय 

हुनेछ । 

(ञ) दफा ५१ को खण्ड (थ) बमोवजमको कसूर गनेलाइ सम्बवन्धत कायवपावलकाले प्रत्येक पटक पाँच 

सय रुपैयाँ जररिाना गनव सक्ने छ ।  

(२)िातािरण संरक्षण सम्बन्धमा कसैले देहायको कायव गरेमा कायवपावलकाले देहाय बमोवजमको जररिाना गनेछ: 

(क) संवक्षप्त िातािरणीय ऄध्ययन प्रवतिेदनस्िीकृत गराईन ुपने प्रस्तािको हकमा त्यस्तो प्रवतिेदन स्िीकृत नगराइ िा 

स्िीकृत प्रवतिेदन विपरीत हुने कायव गरेमा पाँचलाख रुपैयाँसम्म,  

(ख) प्रारवम्भक िातािरणीय पररक्षण प्रवतिेदन स्िीकृत नगराइ िा स्िीकृत प्रवतिेदन विपरीत हुने कुनै 

प्रस्ताि कायावन्ियन गरेमा दशलाख रुपैयाँसम्म । 

(३) कसैले ईपदफा (२) बमोवजमको कायव गरेमा सम्बवन्धत कायवपावलकाले तुरुन्त रोकी िातािरणीय ऄध्ययन 

प्रवतिेदन स्िीकृत नगराएमा यस ऐन बमोवजम त्यस्तो प्रवतिेदन स्िीकृत गराईन र त्यस्तो प्रवतिेदन कायव 

भएकोमा सो कायवलाइ सधुार गनव अदेश वदनेछ र यसरी वदआएको अदेश बमोवजम गनुव सम्बवन्धत व्यवक्त िा 

संस्थाको कतवव्य हुनेछ ।यसरी वदआएको अदेश बमोवजम कायव नभएमा कायवपावलकाले ईपदफा (१) बमोवजम 

गररएको जररिानाको तेब्बर जररिाना गनेछ । 

 

 

(३) चट्टान, माटो, चनु ढुङ्गा, ढुङ्गा, वगट्टी, बालिुा िा ऄन्य खवनजजन्य पदाथव िा 

(४) िन्यजन्त,ु पशपंुक्षी िा िन्यजन्तुको ओखेटोपहार । 

(थ)  “िातािरण”भन्नाले प्राकृवतक, सांस्कृवतक र सामावजक प्रणालीहरु,अवथवक तथा मानिीय वियाकलापहरु 

र यीनको ऄियिहरु तथा ती ऄियिहरुको वबचको ऄन्तरविया तथा ऄन्तर सम्बन्ध सम्झन ुपछव  । 

(द) "िातािरणीयऄध्ययन" भन्नाले कुनै प्रस्तािको कायावन्ियन गदाव त्यसिाट िातािरणमापने 

प्रवतकूल प्रभाि वनराकरण िा न्यवूनकरण गनवको लावग ऄिलम्िन गररनेईपायका सम्बन्धमा गररने संवक्षप्त 

िातािरणीय ऄध्ययन िा प्रारवम्भक िातािरणीय परीक्षण सम्झन ुपछव  । 

(ध)  “सम्पदा”भन्नाले गाँईपावलका के्षत्र वभत्र रहकेा प्राकृवतक, सांस्कृवतक, ऐवतहावसक, परुातावत्िक, िैज्ञावनक, 

अध्यावत्मक, सौन्दयवपरक िा सामावजक दृवष्टबाट महत्िपणूव मावनने कुनै पवन िस्तु, भौवतक संरचना स्थान, 

िनस्पवत तथा जीि जन्तु सम्झनु पछव। 

(न)  “वसमसार”भन्नाले भवूमगत जलस्रोत िा िषावतका कारण पानीको पररणाम रहने िा प्राकृवतक िा मानि 

वनवमवत, स्थायी िा ऄस्थायी जमेका िा िगेका, स्िच्छ िा नुवनलो पानी भएको धावपलो जवमन (Swamp) 

दलदले जवमन (Marsh) नदीबाट प्रभावित जवमन (Riverine Floodplain), ताल (Lake) पोखरी 

(Pond) जलभण्डार के्षत्र (Water Storage Areas) र  यवह प्रकृवतका कृवष जवमन (Agriculture 

Land) समेतलाइ सम्झन ुपछव  । 

(प)  “संरक्षण”भन्नाले िातािरण, जैविक विविधतातथासम्पदाको सरुक्षा, स्याहार, सम्भार, सम्िर्द्वन, 

व्यिस्थापन तथा सदपुयोग सम्झनु पछव । 

पररच्छेद - २ 

वातावरण सरंक्षण 

३.वातावरण सरंक्षण गनुनपने : (१) अफ्नो के्षत्रावधकार के्षत्र वभत्र िातािरण संरक्षणगने प्रमखु वजम्मेिारी 

गाईँपावलकाको हुनेछ। 

(२) िातािरण संरक्षण, प्रिर्द्वन र िातािरणमैत्रीसमाजवनमावणमा योगदान गनुव नागररकको कतवव्य 

हुनेछ। 

४.वातावरण सरंक्षण लवरे्ष के्षत्र लनधानरण गनन सक्ने : (१) प्रचवलत भ-ूईपयोग नीवत समेतलाइ मध्यनजर 

गरीगाईँपावलकावभत्र िातािरणका दृवष्टले संरक्षण अिश्यक रहकेो के्षत्र पवहचान गरी त्यस्तो 

के्षत्रलाइकायवपावलकाबाट वनणवय गरी िातािरण संरक्षण विशेष के्षत्र वनधावरण गनव सक्नेछ । 
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(२) कुनै सडक, भिन, नदी व्यिस्थापन िा ऄन्य कुनै भौवतक पिूावधार वनमावण गदाव वनमावण कायवको प्रारवम्भक 

ऄध्ययन प्रविया शुरु हुनु ऄगावड नै संघ र प्रदेशका सम्बवन्धत वनकायसँग समन्िय गरी कायवपावलकाले कुनै 

के्षत्र विशेषलाइ िातािरण संरक्षण गने ईद्देश्यले खलु्ला िा हररयाली के्षत्रको रुपमा तोक्न सक्नेछ। 

(३) कुनै के्षत्र िा स्थान विशेषमा ऄत्यवधक िातािरणीय प्रदषूण, भःूस्खलन, प्राकृवतक सम्पदाको ऄत्यवधक 

दोहन िा प्राकृवतक विपवत्त हुन गइ जनस्िास्थ्य िा िातािरणमा नकारात्मक प्रभाि परेको िा पने सम्भािना 

देवखएको ऄिस्थामा कायवपावलकाले प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग समन्िय गरी त्यस्तो के्षत्र िा स्थानलाइ 

िातािरणीय दृवष्टले संिेदनशील के्षत्र तोक्न सक्नेछ ।  

(४) ईपफदा (१),(२) र (३) बमोवजमको िातािरण संरक्षण विशेष के्षत्र, खलु्ला िा हररयाली के्षत्र र संिेदनशील 

के्षत्रको व्यिस्थापन तोवकए बमोवजमकायवपावलकाबाट हुनेछ। 

(५) ईपदफा(४) बमोवजम व्यिस्थापन गदाव कायवपावलकाले अिश्यकता ऄनसुार संघ र प्रदेशसँग समन्िय 

गनेछ। 

५.सम्पदाको सरंक्षण गनुनपने : (१)गाईँपावलकाके्षत्रवभत्र रहकेा सम्पदाको संरक्षण गनुवगाईँपावलका, नागररक र सम्बवन्धत 

वनकायको कतवव्य हुनेछ। 

(२) सम्पदाको संरक्षणका लावग कायवपावलकाले सरकारी तथा समदुायसँग समन्िय तथा साझेदारी 

गनव सक्नेछ। 

६.वातावरणीय अध्ययनगनुनपने : (१)प्रचवलतकाननू तथा मापदण्डबमोवजम प्रस्तािकले प्रस्तािकोिातािरणीय ऄध्ययन 

गनुव पनेछ। 

(२) प्रस्तािकले स्थानीय तहको ऄवधकारके्षत्र वभत्र पने विषयसँग सम्बवन्धत विकास वनमावण सम्बन्धी कायव िा 

अयोजना सम्बन्धी प्रस्तािको संवक्षप्त िातािरणीय ऄध्ययन प्रवतिेदन िा प्रारवम्भक िातािरणीय प्रवतिेदन 

स्िीकृवतको लावग कायवपावलका समक्ष पेश गनुवपनेछ । 

(३) प्रस्तािकल ेईपदफा (२) बमोवजमको िातािरणीय ऄध्ययन प्रवतिेदन पेश गदाव त्यस्तो प्रस्ताि कायावन्ियन 

गने िममा िातािरणमा पनवसक्ने प्रवतकूल प्रभाि र त्यसको न्यवूनकरणको लावग ऄपनाईन सवकने विवभन्न 

विकल्पहरूको विस्ततृ विरलेषण गरी त्यस्ता विकल्प मध्ये प्रस्ताि कायावन्ियन गनव ईपयकु्त हुने विकल्प र सो 

विकल्प कायावन्ियन गनव सवकने अधार र कारण सवहत वसफाररस गनुवपनेछ। 

(४) ईपदफा (२) बमोवजमको संवक्षप्त िातािरणीय प्रवतिेदन िाप्रारवम्भक िातािरणीय परीक्षणस्िीकृवत 

सम्बन्धी प्रविया तोवकए बमोवजम हुनेछ। 

 

 

 

(ट) रासायवनक फोहरमैला, औद्योवगक फोहरमैला, स्िास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैला िा हावनकारक 

फोहरमैला जथाभािी फाल्ने, राख्ने िा वनरकाशन गने िा गराईने,  

(ठ) औद्योवगक प्रवतष्ठान िा स्िास्थ्य संस्थाले ईद्योग िा स्िास्थ्य संस्थाबाट वनस्कने हावनकारक 

फोहरमैला जथाभािी फाल्ने, राख्ने िा वनरकाशन गने िा गराईने,  

(ड) फोहरमैला संकलन, ढुिानी तथा फोहरमैला व्यिस्थापनमा बाधा ऄिरोध वसजवना गने,  

(ढ) फोहरमैला संकलन, ढुिानी तथा ऄवन्तम वनरकाशन स्थलमा ऄिरोध, बन्द, घेराई गने िा 

फोहरमैला व्यिस्थापन सम्बन्धी कायवमा हडताल गने,  

(ण) फोहरमैला ऄत्यावधक ईत्पादन हुने िस्तु भनी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन 

गरी प्रवतबन्ध लगाएको कुनै िस्तु ईत्पादन तथा वबिी वितरण गने,  

(त) प्रचवलत काननू बमोवजम तोवकएको मापदण्ड विपररत रासायवनक विषादीको अयात गने िा 

समयािवध सवकएको रासायवनक विषादी प्रचवलत काननू र मापदण्ड बमोवजम नष्ट गने वजम्मेिारी 

परूा नगने, 

(थ) स्रोत मै फोहरमैलाको पथृकीकरण नगरी फोहरमैला वमसाएर वनरकाशन गने,  

(द) मरेको िा मारेको पशपुक्षी र सोको लादी, ्िाँख, हड् डी तथा माछाको कत्ला अवद सािवजवनक 

स्थल, सडक, गल्ली, चोकमा राख्ने, फाल्ने िा थपुाने।  

५२.सजाय तथा जररवाना:(१)फोहरमैला व्यिस्थापन सम्बन्धमा कसैले देहायको कायव गरेमा देहाय बमोवजमको सजाय 

तथा जररिाना गनेछ:   

(क) दफा ५१ को खण्ड (क) बमोवजमको कसूर गने व्यवक्तलाइ कायवपावलकाले पवहलो पटक भए पाँच 

हजार रुपैयाँसम्म जररिाना, दोस्रो पटक सोही कसरू गरेमा पाँच हचार रुपैयाँदेवख दश हजार 

रुपैयाँसम्म जररिाना र सोही कसरू तेस्रो िा सोभन्दा बढी पटक गरेमा प्रत्येक पटकको लावग पन्र 

हजार रुपैयाँका दरले जररिाना गरी फोहरमैला ईठाईँदा लागने खचव समेत वनजबाट ऄसलू ईपर गनव 

सक्नेछ । 

(ख) दफा ५१ को खण्ड (ख) र (झ) बमोवजमको कसरू गनेलाइ कायवपावलकाले पाँच सय रुपैयाँदेवख 

पाँच हजार रुपैयाँसम्म जररिाना गनव सक्नेछ । 

(ग) दफा ५१ को खण्ड (ग) बमोवजमको कसूर गनेलाइ कायवपावलकाले पन्र हजार रुपैयाँदेवख पचास 

हजार रुपैयाँसम्म जररिाना गरी कण्टेनर िा संकलन केन्र व्यिस्थापन गनव लागने खचव ऄसलू ईपर 

गनव सक्नेछ । 

 

 ४ २१ 



खण्ड : ३)  प ाँचथर, १ नं. प्रदशे,०१श्र वण २०७७   (सङ्ख्य  : ४                                                खण्ड : ३)  प ाँचथर, १ नं. प्रदशे,०१श्र वण २०७७   (सङ्ख्य  : ४ 

 
 
 

(३) ईपदफा (१) बमोवजमको िातािरण तथा जैविक विविधता संरक्षण योजना बनाईँदा मवहला, ऄपाङ्गता 

भएका व्यवक्त, बालबावलका, जेष्ठ नागररक र अवथवक रुपमा विपन्न समदुायलाइ विशेष प्राथवमकता वदनपुनेछ। 

(४)िातािरण संरक्षण योजनामा समािेश गनुवपने विषयिस्तु तोवकए बमोवजम हुनेछ। 

पररच्छेद-७ 

कसरू, जररवाना तथा क्षलतपुती 

५१.कसरू: कसैले देहायको कुनै काम गरेमा यस ऐन बमोलजम कसरू गरेको मालननेछ :-  

(क) कायवपावलकाले तोवकवदएको समय र स्थान बाहके ऄन्यत्र फोहरमैला वनरकाशन गने,  

(ख) कण्टेनर िा फोहरमैला संकलन केन्रमा रावखएको फोहरमैला ऄनावधकृत तिरले प्रयोग गने,  

(ग) फोहरमैला संकलन केन्रमा रावखएको कण्टेनर तोडफोड गने क्षवत परु् याईने, रावखएको स्थानबाट 

हटाईने िा संकलन केन्रमा कुनै नोक्सानी परु् याईने,  

(घ) यस ऐन बमोवजम ऄनुमवत नवलइ फोहरमैला व्यिस्थापनको कायव गने,  

(ड) यस ऐन बमोवजम फोहरमैला व्यिस्थापनको लावग प्रदान गररएको ऄनुमवतपत्रमा ईल्लेवखत शतवहरु 

ईल्लङ् घन गने, 

(च) फोहरमैला संकलन केन्र, कण्टेनर िा फोहरमैला थपुाने ठाईँमा कुनै पवन वकवसमको हावनकारक 

पदाथव फाल्ने, राख्ने िा थपुाने, 

(छ) घर, कम्पाईण्ड तथा पररसरको फोहरमैला सडक िा ऄन्य सािवजवनक स्थानमा राख्ने, फाल्ने िा 

थपुाने, 

(ज) फोहरबाट वनस्केको दवूषत पानी (वलचेट) िा ढल चहुाइ ऄन्य व्यवक्तको घर िा जगगा प्रदवूषत 

गराईन,े  

(झ) सडक िा ऄन्य सािवजवनक स्थानमा सरसफाइ तथा फोहरमैला संकलन गनव कायवपावलकाले तोकेको 

समय िा सफाइ गदावको समयमा त्यस्तो ठाईँमा कुनै पवन वकवसमको सिारी साधन वबसाईने िा 

वबसाआराखेको सिारी साधन हटाईने आन्कार गने,  

(ञ) कायवपावलकाले तोकेको ठाईँमा बाहके जनस्िास्थ्यमा प्रवतकूल ऄसर पने गरी सडक िा ऄन्य 

सािवजवनक स्थानमा कुनै पवन वकवसमको हावनकारक फोहरमैला राख्ने, फाल्न,े थपुाने िा वनरकाशन 

गने,  

 

 

 

(५) ईपदफा (२)बमोवजम प्राप्त िातािरणीय ऄध्ययन प्रवतिेदन जाँचबुझ गदाव त्यस्तो प्रस्ताि कायावन्ियनबाट 

िातािरणमा प्रवतकूल प्रभाि पाने नदेवखएमा कायवपावलकाले अिश्यकता ऄनसुार प्रस्तािकले पालना गनुवपने 

शतव तोवक त्यस्तो िातािरणीय ऄध्ययन प्रवतिेदन स्िीकृत गनेछ। 

(६) कायवपावलकालेईपदफा(२) बमोवजमको िातािरणीय ऄध्ययन प्रवतिेदन जाँचबुझ गदाव त्यस्तो प्रस्तािको 

थप िातािरणीय ऄध्ययन गनवपने देवखएमा िातािरणीय मलू्याङ्कन गनव गराईन अदेश वदन सक्नेछ। 

(७) ईपदफा (५) बमोवजम वदआएको अदेश बमोवजम प्रस्तािकले थप ऄध्ययन गरर सोको प्रवतिेदन प्रदेश 

काननूले तोकेको वनकाय समक्ष पेश गनुव पनेछ। 

(८) यस ऐन िमोवजम कुनै प्रस्तािको िातािरणीय ऄध्ययन प्रवतिेदन तयार गनुवपूिव सम्िवन्धत वनकायबाट 

कायवसचूी स्िीकृत गनुवपनेछ। 

(९)िातािरणीय ऄध्ययन प्रवतिेदनसम्बन्धी ऄन्य व्यिस्था प्रचवलत काननू बमोवजम हुनेछ। 

(१०)यस दफामा जनुसकैु कुरा लेवखएको भएता पवन प्रस्तािक गाईँपावलकाअँफै संलगन भएको ऄबस्थामा 

त्यस्तो िातािरणीय ऄध्ययन प्रवतिेदन प्रदेश काननू बमोवजम स्िीकृत हुनेछ। 

७.मापदण्ड र गुणस्तर कायम गनुनपने:(१) प्रस्तािकले यस ऐन बमोवजम िातािरणीय ऄध्ययन प्रवतिेदन तयार गदाव 

नेपाल सरकारले वनधावरण गरेको मापदण्ड एिं गुणस्तर कायम हुनेगरी तोवकए बमोवजमको ढाँचामा तयार 

गनुवपनेछ। 

८. वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गनुनपने:(१) प्रस्तािकले प्रस्ताि कायावन्ियन गनुव ऄगावड तोवकएबमोवजम 

िातािरणीय व्यिस्थापन योजना तयार गनुवपनेछ। 

(२)प्रस्तािकले ईपदफा (१) बमोवजम िातािरणीय व्यिस्थापन योजना तयार गदाव िातािरणीय प्रवतकूल प्रभाि 

न्यवूनकरणका ईपायहरू मध्ये कुन कुन ईपायहरू अयोजना वनमावणको िममा र कुन कुन ईपायहरू अयोजना 

सम्पन्न भएपवछ िा अयोजना कायावन्ियनको िममा ऄिलम्बन गने हो सो को समेत ईल्लेख गनुवपनेछ। 

(३) प्रस्तािकले ईपदफा (१) बमोवजम तयार गरेको िातािरणीय व्यिस्थापन योजना कायावन्ियनका लावग स्पष्ट 

कायवयोजना िनाइ सो बमोवजम कायावन्ियन गनुवपनेछ र सोको प्रगवत वििरण अयोजना कायावन्ियन शरुू 

भएपवछ प्रत्येक छ मवहनामा कायवपावलका समक्ष पेश गनुवपनेछ। 

९.  प्रस्ताव स्वीकृत नगराई कायानन्वयन गनन नहुने: यो ऐन प्रारम्भ भएपवछ कसैले पवनकायवपावलकाले तोकेबमोवजम 

प्रस्ताि स्िीकृत नगराइ कायावन्ियन गनव गराईन ुहुदँैन । 

१०.प्रस्ताव सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : (१)िातािरणीय प्रभाि मलू्यांकन हुने प्रस्तािहरु सम्बन्धी कायवविवध प्रचवलत 

संघीय तथा प्रादेवशक काननू बमोवजम हुनेछ । 
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(२)संघीय तथा प्रादेवशक काननू बमोवजम िातािरणीय परीक्षण िा िातािरणीय प्रभाि मलू्यांकन सम्बन्धमा 

सम्बवन्धत संघीय तथा प्रादेवशक वनकायसँग समन्िय गने वजम्मेिारी गाईँपावलकाको[िातािरण शाखा]को हुनेछ 

। 

११.रोक लगाउन सक्ने:(१)कसैले पवन यस ऐन र प्रचवलत काननूले तोके िमोवजमको वनकायिाट स्िीकृवत नवलइ िा 

स्िीकृवत भए भन्दा विपरीत हुने गरी कायावन्ियन गरेमा कायवपावलकाले त्यस्तो प्रस्ताि कायावन्ियनमा रोक 

लगाईन िा रोक लगाईनको लावग प्रदेश सरकार तथा संघीय मन्त्रालय िा स्िीकृत गने वनकायमा वसफाररष गनव 

सक्नेछ। 

(२) ईपदफा (१) बमोवजम कुनै प्रस्ताि कायावन्ियन गनव रोक लगाआएकोमा त्यसरी रोक लगाआएको कारणबाट 

क्षवत पगुन गएमा प्रस्तािकले सो बापत कुनै वकवसमको क्षवतपवुतवको लावग दाबी गनव पाईने छैन । 

१२. अनुकूलन योजना बनाउन सक्ने: (१)जलिाय ुपररितवनको प्रवतकूल ऄसरन्यवूनकरण र सम्भावित जोवखमबाट 

बच्नका लावग कायवपावलकाले ऄनकूुलन योजना बनाइ कायावन्ियन गनवसक्नेछ। 

(२)ईपदफा (१) बमोवजमको ऄनकुुलन योजना बनाईँदा जलिायू पररितवनको ऄसरिाट िढी जोवखममा पने 

मवहला, ऄपाङ्गता भएका व्यवक्त, बालबावलका, जेष्ठ नागररक र अवथवक रुपमा विपन्न समदुायलाइ विशेष 

प्राथवमकता वदनपुनेछ। 

(३)कायवपावलकाले विकास अयोजना तजुवमा गदाव जलिाय ूपररितवनको प्रवतकूल ऄसर तथा जोवखमको 

व्यिस्थापन गने प्रयोजनको लावग नेपाल सरकारले वनधावरण गरेको मापदण्ड बमोवजम प्राथवमकीकरण गनुवपनेछ। 

१३. हररतगृह गयाँस उत्सजनन न्यूलनकरण कायनहरू गनन सक्ने :  (१) गाईँपावलकाले हररतगहृ गयाँस ईत्सजवन न्यवूनकरण 

गनव अिश्यक कायविम सञ्चालन गनव सक्नेछ। 

(२) न्यवूनकरण सम्बन्धी ऄन्य व्यिस्था प्रचवलत काननू बमोवजम हुनेछ। 

१४.प्रदूषण रोकथाम तथा लनयन्त्रण गने:(१)कसैले पवनप्रचवलतमापदण्ड विपरीत िा जनजीिन, जन-स्िास्थर 

िातािरणमा ईल्लेखनीय प्रवतकूल प्रभाि पाने गरी प्रदषूण सजृना गनव िा गराईन हुँदैन ।  

(२) तोवकएको मापदण्ड विपरीत कुनै यावन्त्रक साधन, औद्योवगक प्रवतष्ठान, होटल रेषु्टरेण्टिा ऄन्य ठाईँिा 

मालसामान िा िस्तुिाटध्िवन, ताप, रेवडयोधमी विवकरण, तरङ्ग िाफोहरमैलािा दवुषत पानीवनरकाशन गनव 

गराईन हुदँैन । 

(३)ईपदफा(१)विपरीत कसैले कुनै कायव गरी िातािरणमा ईल्लेखनीय प्रवतकूल प्रभाि पारेको देवखएमा 

गाईँपावलकाले तत् सम्बन्धमा अिश्यक शतवहरु तोक्न िा त्यस्तो कायव गनव नपाईने गरी रोक लगाईन सक्नेछ । 

(४)कुनै वकवसमको पदाथव, आन्धन, औजार िा संयन्त्रको प्रयोगबाट िातािरणमा ईल्लेखनीय प्रवतकूल प्रभाि 

परेको िा पने देवखएमाप्रदेश र संघीय सरकारलाइ सोको जानकारी गराइगाईँपावलकाले स्थानीय राजपत्रमा  

 

(क) गाईँपावलका ऄध्यक्ष- ऄध्यक्ष 

(ख) ईपाध्यक्ष -सदस्य 

(ग) प्रमखु प्रशासकीय ऄवधकृत- सदस्य 

(घ) स्िास्थ्य सवमवत संयोजक- सदस्य 

(ङ) िन, िातािरण सवमवत संयोजक-सदस्य 

(च) िातािरण तथा प्राकृवतक स्रोतको के्षत्रमा काम गरेका विज्ञ १ मवहलासवहत ३ जना-सदस्य 

(छ) स्थानीय िावसन्दाहरूमध्ये िन ईपभोक्ता सवमवतहरूिाट १जना सवहत कायवपावलकाले तोकेका १ 

मवहला समेत ३ जना-सदस्य 

(ज) कृवष के्षत्र हनेे कायवपावलका सदस्य- सदस्य 

(झ) िातािरण शाखा संयोजक- सदस्य सवचि 

(३)िातािरण तथा प्राकृवतक स्रोत संरक्षण पररषदक्ो ऄन्य काम, कतवव्य तथा ऄवधकार तोवकए 

बमोवजम हुनेछ ।  

४८.सलमलतहरु गठन गनन सक्ने: (१)गाईँ कायवपावलकाले यो ऐनको ईद्देश्य पूवतवको लावग सम्बवन्धत विषयका विशेषज्ञहरु 

समेत रहकेो विवभन्न सवमवतहरु गठन गनव सक्नेछन।् 

(२)ईपदफा (१)बमोवजम गवठत सवमवतहरुको काम, कतवव्य र ऄवधकार  कायवपावलकाले तोवकवदए बमोवजम 

हुनेछ । 

४९.अनुगमन तथा मूलयांकन:(१)यस ऐन ऄन्तगवत अिश्यक ऄनगुमन र मलू्यांकन दफा५८ बमोवजम स्थावपत िातािरण 

तथा जैविक विविधता संरक्षणपररषद िा पररषदले तोकेको वनरीक्षण सवमवतहरूिाट गनेछ । 

(२)ऄनगुमन तथा मलू्यांकन सम्बन्धी ऄन्य व्यिस्था तोवकए बमोवजम हुनेछ। 

५०. वातावरण सरंक्षण योजना तजुनमा गने: (१)कायवपावलकाले िातािरण तथा जैविक विविधता संरक्षण योजना तजुवमा 

तथा कायावन्ियन गनेछ। 

(२) कायवपावलकाले िातािरण संरक्षण योजना तजुवमा गदाव िातािरण संरक्षण, जैविक विविधताको संरक्षण र 

प्रिर्द्वन, दीगो ईपयोग र िातािरणीय र जैविक विविधताका स्रोतहरूको परम्परागत र स्थानीय ऄभ्यासहरूलाइ 

समेत समािेश गनुवपनेछ। 
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(२)गाईँपावलका के्षत्रवभत्र ईपदफा(१)बमोवजम सञ्चालन हुने नसवरी तथा ईद्यानको सम्बन्धमा संघीय तथा 

प्रादेवशक मापदण्डसँग नबावझने गरी सञ्चालन तथा पूि्ावधार मापदण्ड वनदेवशका बनाइ लागू गनेछ । 

(३)गाईँपावलका के्षत्रवभत्र ईपदफा(१)बमोवजम स्थापना हुने सबै नसवरी तथा ईद्यानहरुको कवम्तमा िषवको एक 

पटक तोवकए बमोवजम ऄवनिायव ऄनगुमन वनरीक्षण गनुवपनेछ । 

४४.खुलला के्षत्र व्यवस्थापन तथा हररयाली प्रवर्द्नन:(१) गाईँपावलकाले अफ्नो के्षत्रवभत्र रहकेो खलु्लातथा 

सािवजवनकके्षत्रको संरक्षण, प्रिर्द्वन तथा ऄवभलेखीकरणगनुव पनेछ । 

(२) कायवपावलकाले अफ्नो के्षत्रावधकार वभत्र रहनेे खलु्लातथा सािवजवनकके्षत्रमा प्रचवलत काननूको प्रवतकूल 

नहुने गरी िकृ्षारोपण, सम्भारर व्यिस्थापन गनव सक्नेछ । 

(३) खलु्लातथा सािवजवनकके्षत्रको व्यिस्थापन सम्बन्धी ऄन्य व्यिस्था तोवकए बमोवजम हुनेछ । 

४५.नदी लकनार, नदी उकास नहर लकनार र सडक लकनारमा वृक्षारोपण : (१) गाईँपावलकावभत्रको नदी वकनार, नदी 

ईकास नहर वकनार र सडक वकनारमा कायवपावलकाको ऄनमुवत वलइ िकृ्षारोपण गनव सक्नेछ । 

(२) कायवपावलकाले िकृ्षारोपण सम्बन्धी मापदण्ड बनाइ लागू गनवसक्नेछ । 

पररच्छेद-६ 

ससं्थागत व्यवस्था 

४६.वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत संरक्षण कोषको स्थापना र सञ्चालन: (१)गाईँपावलकामा िातािरण संरक्षण, 

प्रदषूणको रोकथाम तथा वनयन्त्रणका साथै जैविक विविधताको संरक्षण लावग िातािरण तथाप्राकृवतक स्रोत 

संरक्षण कोषको स्थापना हुनेछ । 

(२)ईपदफा(१)बमोवजमको कोषमा देहायका रकमहरु रहने छन् : 

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

(ख) विवभन्न संघ संस्थािाट प्राप्त रकम, 

(ग)  ऄन्य स्रोतिाट प्राप्त रकम। 

(३)िातािरण तथा प्राकृवतक स्रोत संरक्षण कोषको संचालन तोवकए बमोवजम हुनेछ। 

४७.वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत संरक्षणपररषदगठन गनन सक्ने:(१) िातािरण, जैविक विविधता र प्राकृवतक स्रोत 

संरक्षणसम्बन्धीकायवलाइ व्यिवस्थत रुपमा कायावन्ियन गनव, नीवतयोजना वनमावण गनव, विवभन्न वनकायहरु िीच 

समन्िय गनव तथा यस ऐन ऄन्तगवत ऄनगुमन तथा वनररक्षण गनव गाईँपावलकामा िातािरण सम्बन्धी 

विशेषज्ञसवम्मवलतिातािरणतथा प्राकृवतक स्रोतसंरक्षणपररषदरहनेछ । 

(२)ईपदफा (१) बमोवजमको पररषदमा देहाय बमोवजमका ऄध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन; 

 

सचूना प्रकाशन गरी त्यस्तो पदाथव, आन्धन, औजार िा संयन्त्रको प्रयोग, ईत्पादन, विवि वितरण, भण्डारनमा 

बन्देज लगाईनसक्नेछ रअिश्यक कारिाहीका लावग वसफाररष गनेछ। 

(५)प्रदषूणको रोकथाम तथा वनयन्त्रण सम्बन्धी ऄन्य व्यिस्था तोवकए बमोवजम हुनेछ।    

१५.प्रयोगर्ाला स्थापना गनन सक्ने:(१)िातािरण संरक्षण तथा प्रदषूण वनयन्त्रण सम्बन्धी कायवमा सहयोग परु् याईन 

गाईँपावलकाले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्िय गरी अिश्यकता ऄनसुार विवभन्न प्रयोगशालाहरु 

स्थापना गनव िा संघ र प्रदेशले स्थापना गरेका िा नेपाल सरकारले मान्यता वदएको कुनै प्रयोगशालालाइ सो 

कामको लावग तोक्न सक्नेछ। 

(२)ईपदफा(१)बमोवजम स्थापना गररएका िा तोवकएका प्रयोगशालाको ऄन्य काम, कतवव्य र ऄवधकार तोवकए 

बमोवजम हुनेछ । 

१६.नमुना सकंलन गनन लदनुपने:कुनै पवन ईद्योग, कारखाना, यन्त्र, सिारी साधन अवदबाट सजृना िा वनरकाशन हुने िा 

हुन सक्ने प्रदषूण, ध्िवन, ताप तथा फोहरमैलाको ऄध्ययन, परीक्षण िा विशे्लषण गनवका लावग सम्बवन्धत व्यवक्त 

िासंस्थाले गाईँपावलकाबाट ऄवधकारप्राप्त व्यवक्त िा संस्थालाइ अिश्यकता ऄनुसार त्यस्ता िस्तु िा पदाथवको 

नमनूा संकलन गनव वदन ुपनेछ । 

१७. वातावरण लनरीक्षकको लनयुलि गनन सक्ने:गाईँपावलकावभत्र प्रदषूण कम गने, हटाईने िा वनयन्त्रण गने तथास्िीकृत 

िातािरणीय प्रवतिेदन ऄनसुार गनुवपने कामहरू प्रभािकारी रुपले गनव गराईन, िातािरण संरक्षण सम्िवन्ध 

प्रचवलत मापदण्डको पालना भए नभएको सम्बन्धमा ऄनगुमन तथा वनरीक्षण गनव कायवपावलकाले नेपाल 

सरकारबाट मान्यताप्राप्त शैवक्षक संस्थाबाट िातािरण िा सोसँग सम्बवन्धत विषयमा कवम्तमा स्नातक हावसल 

गरेको व्यवक्तलाइप्रचवलत काननू बमोवजम वनधावररत मापदण्ड र प्रविया परुा गरी िातािरण वनरीक्षक वनयकु्त गनव 

सक्नेछ । 

१८.वातावरण लनरीक्षकको काम, कतनव्य र अलधकार:(१)िातािरण वनरीक्षकको काम, कतवब्य र ऄवधकार देहाय 

बमोवजम हुनेछः– 

(क) यो ऐन िा यस ऐन ऄन्तगवत बनेको वनयम तथा प्रचवलत संघीय र प्रदेश काननू तथा मापदण्ड बमोवजम प्रदषूण कम गने, 

हटाईने िा वनयन्त्रण गने कायव भए नभएको वनरीक्षण गने, 

(ख)   यो ऐन िा यस ऐन ऄन्तगवत बनेको वनयम तथा प्रचवलत काननू र मापदण्ड विपरीत कुनै ठाईँबाट प्रदषूण वनरकाशन 

सम्बन्धी नकरात्मक कायव गरे नगरेको सम्बन्धमा वनरीक्षण गने, 

(ग)  स्िीकृत िातािरणीय ऄध्ययन प्रवतिेदनमा तोवकएका सतव बमोवजम काम भए नभएको सम्बन्धमा स्थलगत 

जाँचबुझ तथा वनरीक्षण गने, 

(घ)खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोवजम गररएको जाँचबुझ तथा वनरीक्षण प्रवतिेदन तोवकएको ऄवधकारी समक्ष पेश गने, 

 

(ङ) तोवकए बमोवजमका ऄन्य कायव गने, 
१८ ७ 
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(२)ईपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोवजम वनरीक्षण गने वसलवसलामा िातािरण 

वनरीक्षकले सम्बवन्धत व्यवक्त, संस्था िा प्रस्तािकलाइ पिूव सचूना वदइ कुनै घर, जगगा, भिन, कारखाना, ईद्योग, 

सिारी साधन, औद्योवगक संयन्त्र, औजार, मेवशनरी, जीि, िस्त,ु ऄवभलेख, कागजात िा ऄन्य मालसामान िा 

िस्तुहरुको वनरीक्षण, परीक्षण िा जाँचबुझ गनव सक्नेछ । 

(३)ईपदफा (२) बमोवजम वनरीक्षणको वसलवसलामा िातािरण वनरीक्षकले माग गरेको वििरण िा 

जानकारी ईपलव्ध गराइ अिश्यक सहयोग गनुव सम्बवन्धत व्यवक्त, संस्था िा प्रस्तािकको कतवव्य हुनेछ । 

(४) िातािरण वनरीक्षकको ऄन्य काम, कतवव्य र ऄवधकार तोवकए बमोवजम हुनेछ। 

 

पररच्छेद-३ 

फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था 

१९.फोहरमैलाको प्रबन्धगने दालयत्व: (१)फोहरमैलाको व्यिस्थापन गनव स्थानान्तरण केन्र (िान्सफर स्टेशन), 

ल्याण्डवफल साआट, प्रशोधन ्लाण्ट, बायो गयास ्लाण्ट लगायत फोहरमैलाको संकलन, ऄवन्तम वबसजवन तथा 

प्रशोधनका लावग अिश्यक पने पिूावधार तथा संरचनाको वनमावण तथा सञ्चालन गने वजम्मेिारी 

कायवपावलकाको हुनेछ । 

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

सरसफाइको वसलवसलामा जम्मा भएको फोहरमैला प्रबन्ध गने िा कुनै पवन वकवसमबाट प्रयोग गने वजम्मेिारी 

कायवपावलकाको हुनेछ । 

(३) यस दफाको प्रयोजनको लावग फोहरमैला संकलन केन्र, स्थानान्तरण केन्र िा प्रशोधन स्थलमा फावलएको 

िा रावखएको फोहरमैला िा सरसफाइको वसलवसलामा जम्मा भएको कुनै पवन पदाथव फोहरमैला मावननेछ । 

२०.फोहरमैला व्यवस्थापन गने दालयत्व:(१)गाईँपावलकावभत्रको फोहरमैला व्यिस्थापन गने गराईने दावयत्ि 

कायवपावलकाको हुनेछ । 

(२) ईपदफा (१) जनुसकैु कुरा लेवखएको भए तापवन हावनकारक फोहरमैला, स्िास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैला, 

रासायवनक फोहरमैला िा औद्योवगक फोहरमैला प्रशोधन र व्यिस्थापन गने दावयत्ि वनधावररत मापदण्डको 

ऄधीनमा रही त्यस्तो फोहरमैला ईत्पादन गने व्यवक्त िा वनकायको हुनेछ । 

(३) कुनै ईद्योग िा स्िास्थ्य संस्थाले हावनकारक फोहरमैला, स्िास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैला रासायवनक 

फोहरमैला तथा औद्योवगक फोहरमैला प्रशोधन गरी बाँकी रहकेो फोहरमैला तथा ऄन्य फोहरमैलाको 

व्यिस्थापन गरीवदन कायवपावलकालाइ ऄनरुोध गरेमा िा कायवपावलकाले वनधावरण गरेको फोहरमैला व्यिस्थापन 

 

 

 

(ण)सामदुावयक भू-संरक्षण र सोमा अधाररत अय अजवन कायविमहरु संचालन गने, 

(त)संघ तथा प्रदेशको मापदण्डको ऄधीनमा रही गाईँपावलकाके्षत्रवभत्रको जवडबुटी तथा ऄन्य गैरकाष्ट िन 

पैदािर सम्िवन्ध सिेक्षण, ईत्पादन, संकलन प्रिर्द्वन, प्रशोधन र िजार व्यिस्थापन गने, 

३९.लनजी वन दतान तथा व्यवस्थापन:(१) वनजी िन दताव गराईन चाहने कुनै व्यवक्त िा संस्थाले वनजी िन दतावको लावग 

वडवभजन िन कायावलय िा सब वडवभजन िन कायावलयको वसफाररस सवहत कायवपावलकामा वनिेदन वदन ुपनेछ 

। 

(२) ईपदफा (१) बमोवजम कुनै वनिेदन परेमा अिश्यक जाँचबुझ गरी कायवपावलकाले वनजी िन दताव गरी 

 प्रमाणपत्र वदनेछ । 

(३) व्यिसावयकप्रयोजनका लावग वनजी िन िा वनजी अिादीमा रहकेो िन पैदािरको संकलन तथा 

ओसारपसार गनुव परेमा कायवपावलकाबाट स्िीकृत वलन ुपनेछ । 

४०.सावनजलनक जगगामा वन लवकास सम्बन्धी व्यवस्था:(१) कायवपावलकाले प्रचवलत नेपाल काननू तथा यस ऐनको 

ऄधीनमा रही सािवजवनक जगगामा िनको विकास, संरक्षण, व्यिस्थापन गनव र िन पैदािरको ईपयोग तथा वबवि 

वितरण गनव सक्नेछ । 

(२) कायवपावलकाले सडक, नहर र बाटो वकनारमा लगाआएको तथा बाटोमा छहारी पने रुखहरु र चौतारा, 

कुलाको महुान, धावमवक स्थल िा त्यस्तै ऄन्य संिेदनशील ठाईँमा लगाआएका रुखहरुको संरक्षण गनव 

तथाजोवखमपणूव ऄिस्थामा प्रचवलत नेपाल काननूको ऄवधनमा रही हटाईन सक्नेछ । 

४१.सहरी वनको लवकास र व्यवस्थापन:(१) कायवपावलकाले अफ्नो के्षत्र वभत्रको सहरी के्षत्र तथा िस्तीमा रहकेा 

सािवजवनक सडक तथा पाकव  जस्ता स्थानमा अफैं ले िा कुनै संघसंस्था िा वनजी के्षत्रसँगको साझेदारीमा सहरी 

िनको विकास तथा व्यिस्थापन गनव सक्नेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोवजम स्थापना हुने सहरी िनको िन पैदािार कायवपावलकाले तोवकए बमोवजम 

प्रयोग गनव सक्नेछ । 

४२.वनके्षत्रको प्रयोग:कायवपावलकाले कुनै विकास अयोजना सञ्चालन गदाव िन के्षत्रको प्रयोग गनुव बाहके ऄन्य कुनै 

विकल्प नभएमा र प्रचवलत काननू बमोवजमको िातािरणीय ऄध्ययनबाट त्यस्तो योजना सञ्चालन गदाव 

िातािरणमा ईल्लेखनीय प्रवतकूल ऄसर नपने देवखएमा सो अयोजना सञ्चालन गनव त्यस्तो िन के्षत्रको जगगा 

प्राप्त गनवको लावग संघीय सरकार समक्ष ऄनरुोध गनवसक्नेछ । 

४३.नसनरी र उद्यान स्थापना तथा व्यवस्थापन : (१)संघीय तथा प्रादेवशक कानून प्रवतकूल नहुने गरी, प्रचवलत मापदण्ड 

तथा तोवकएको प्रविया परूा गरेको सुवनवश्चत गरी गाईँपावलका के्षत्रवभत्र जोकोहीले पवन कायवपावलकाको 

ऄनमुवत वलइनसवरी तथा ईद्यान सञ्चालन गनव सक्नेछन् । 
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(क) संघ तथा प्रदेशसँग समन्िय गरी स्थानीय समदुायको सहभावगतमा अफ्नो वसमावभत्रका समदुायमा 

अधाररत िन, वनजी िन, कृवष िन तथा िनमा अधाररत ईद्योगहरु संचालन तथा व्यिस्थापन 

गन,े 

(ख) सामदुावयक िन ईपभोक्ता समहू लगायत समदुायमा अधाररत िन व्यिस्थापन गने समहूको 

प्राविवधक, व्यिस्थापकीय, संस्थागत क्षमता विकासमा प्राथवमकता वदने,  

(घ)  िनसँग सम्बवन्धत प्राविवधक सेिालाइ प्रभािकारी बनाईनकुा ऄवतररक्त क्षमता विकासको लावग 

ईत्प्रेरणात्मक ऄिसरहरु वसजवना गने,  

(ङ) स्थानीय समदुायमा रहकेो िनजन्य, जवडबुटी तथा िनस्पवत ईपयोग सम्बन्धी परम्परागत ज्ञान, 

सीप र वचवकत्सा पर्द्वतलाइ अधवुनक विज्ञानसँग संयोजन गदै ईन्नत प्रकारको ज्ञान, सीप र 

ईत्पादनका लावग ईपयकु्त िातािरण वनमावण गने,  

(च) िन्यजन्तु र िनस्पवतको संरक्षण तथा प्रिर्द्वन गनव संघ, प्रदेशसँगको समन्ियमा स्थानीय स्तरका प्राणी 

ईद्यान तथा िनस्पवत ईद्यानहरु स्थापना र संचालन गने, 

(छ)िन पैदािार संकलनमा वदगोपना र प्रभािकाररताका लावग अधवुनक प्रविवधहरुको प्रयोगलाइ 

प्रोत्साहन गने,  

(ज) वदगो िन व्यिस्थापनकोमापदण्डऄनरुुपसबै िन व्यिस्थापनमा सामावजक, अवथवक र िातािरणीय 

दृवष्टले दीगोपना सवुनवश्चत गने,  

(झ) संघ तथा प्रदेशको समन्ियमासंरवक्षत के्षत्र, वसमसार के्षत्र तथा िन व्यिस्थापन पर्द्वतहरुबाट पयवटन 

प्रिर्द्वनगनवयोगदान परु् याईने, 

(ञ) िन, िनस्पवत, िन्यजन्तु तथा जैविक विविधतार जलाधार के्षत्रको संरक्षण, पनु:स्थापना र वदगो 

ईपयोग गनवअिश्यक योजना र कायविम संचालन गने, 

(ट)  गाईँपावलकाके्षत्रवभत्रका जलचरको संरक्षण गने, 

(ठ)  संघ तथा प्रदेशसँग समन्िय र सहकायव गरी गररिीको रेखामवुन रहकेा जनताको गररिी न्यवूनकरण 

गनव िनको संरक्षण र विकास हुने गरी अय अजवन तथा पयवटनका कायविमहरू संचालन गने, 

(ड)  सामदुावयक िन ईपभोक्ता सवमवतले िन पैदािार वििी तथा ईपयोग गनव बनाएको िावषवक 

कायवयोजनागाईँपावलकािाट स्िीकृत गरी कायावन्ियन गराईने  

(ढ)गाईँपावलकाके्षत्रवभत्रको सािवजवनक तथा ऐलानी जगगामा रहकेो काठ दाईरा, जराजरुी, दहत्तर बहत्तर 

अवदको वबिी गने, 

 

 स्थल प्रयोग गनव माग गरेमा कायवपावलकाले वनधावरण गरे बमोवजम सेिा शलु्क वलइ फोहरमैलाको व्यिस्थापन 

गररवदन िा फोहरमैला व्यिस्थापन स्थल प्रयोग गनव वदन सक्नेछ । 

(४)कायवपावलकाले सामदुावयक सरसफाइ सम्बन्धी वनदेवशका बनाइ लागू गनेछ। 

(५)फोहरमैला व्यिस्थापनले मानि स्िास्थ्यमा पारेको िा पाने प्रभािको जाँच पररक्षण र ऄनसुन्धान गने 

ऄवधकार सम्बवन्धत जनस्िास्थ्य ऄवधकारीसँग हुनेछ । 

(६)जाँच पररक्षणमा कुनै वनकायमा फोहरमैला व्यिस्थापन प्रभािकारी हुन नसकी मानि स्िास्थ्यमा प्रवतकूल 

प्रभाि पारेको भेवटएमा कायवपावलकाले ईक्त वनकायलाइ समयमै सचेत गराइ प्रचवलत काननू बमोवजम 

अिश्यक कारिाही गनेछ।  

२१.फोहरमैला उत्पादन कम गने:(१)गाईँपावलका वभत्र कुनै व्यवक्त, संस्था िा वनकायले कुनै काम कारोबार गनव ईत्पादन 

हुने फोहरमैला यथाशक्य कम गनुव पनेछ। 

(२)“अफ्नो के्षत्र”वभत्र विसजवन हुन सक्ने फोहरमैलाको विसजवन िा पनु: प्रयोगको व्यिस्था वमलाइ बाँकी 

फोहरमैलामात्र वनरकाशन गरी फोहरमैलाको पररणामलाइ घटाईन ुप्रत्येक व्यवक्त, संस्था िा वनकायको कतवव्य 

हुनेछ । 

स्पलिकरण:“अफ्नो के्षत्र”भन्नाले गाईँपावलका वभत्रको वनजी घर कम्पाईण्ड, औद्योवगक के्षत्रको पररसर, 

ऄस्पताल िा स्िास्थ्य संस्थाको पररसर, औद्योवगक प्रवतष्ठानको पररसर लगायत फोहरमैला ईत्पादन गने व्यवक्त, 

संस्था िा वनकायको पररसरलाइ सम्झन ुपछव।  

२२.फोहरमैला पृथकीकरण:(१)कायवपावलकाले फोहरमैलालाइ तोवकए बमोवजम जैविक, ऄजैविक र ऄन्य प्रकारमा 

विभाजन गरी सो फोहरमैलालाइ स्रोतमै छुट्याईने गरी तोक्नेछ । 

(२)ईपदफा (१) बमोवजम तोवकवदए बमोवजम फोहरमैला स्रोतमै छुट्याइ संकलन केन्रसम्म परु् याईने दावयत्ि 

त्यस्तो फोहरमैला ईत्पादन गने व्यवक्त, संस्था िा वनकायको हुनेछ र यसको लावग कायवपावलकाले अिश्यक 

प्रविवध, मालसामान, ईपकरण, कण्टेनर अवद ईपलब्ध गराईन सक्नेछ । 

२३.फोहरमैलाको लनष्कार्न:(१)फोहरमैला वनरकाशनको समय, स्थान र तररका कायवपावलकाले वनधावरण गरे बमोवजम 

हुनेछ । 

(२)हावनकारक फोहरमैला िा रासायवनक फोहरमैला ईत्पादन गने व्यवक्त, संस्था िा वनकायले त्यस्तो फोहरमैला 

तोवकए बमोवजम व्यिस्थापन गनुव पनेछ । 

(३)हावनकारक फोहरमैला िा रासायवनक फोहरमैला संकलन केन्र िा स्थानान्तरण केन्रमा वनरकाशन गनव पाआने 

छैन ।  
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२४.फोहरमैला व्यवस्थापन केन्र:(१)कायवपावलकाले फोहरमैलालाइ व्यिवस्थत रुपमा संकलन गनव प्रत्यक टोल िा 

िस्तीमा संकलन केन्र तोकी अिश्यक कण्टेनरको व्यिस्था गनव सक्नेछ । 

(२)ईपदफा (१) बमोवजम संकलन केन्र तोक्दा यथाशक्य टोल िा िस्तीका सबैलाइ पायक पने गरी 

िातािरणीय रुपले ईपयकु्त स्थान तोक्नु पनेछ । 

(३)ईपदफा (१) बमोवजमको संकलन केन्रमा फोहरमैला वनरकाशन र संकलन गने समय र तररका 

कायवपावलकाले वनधावरण गरे बमोवजम हुनेछ । 

२५.जोलखमपूणन फोहरको व्यवस्थापन:(१)कुनै जोवखमपणूव फोहरको संकलन, भण्डारण, प्रशोधन, वििीवितरण, 

विसजवन िा ओसार पसार गदाव ईत्पादक िा सञ्चालकले जनस्िास्थ्य र िातािरणमा प्रवतकूल ऄसर नपने गरी 

ईवचत व्यिस्थापन गनुव पनेछ । 

(२)ईपदफा (१) बमोवजम जोवखमपणूव फोहरको व्यिस्थापन गदाव ईत्पादक िा संञ्चालकले अफ्नै खचवमा 

व्यिस्थापन गनुव पनेछ । 

(३)जोवखमपणूव फोहर व्यिस्थापन सम्िन्धी ऄन्य प्रविया तोवकए िमोवजम हुनेछ। 

२६.फोहरमैलाको न्यूलनकरण, पुन: प्रयोग तथा पुन: चक्रीय प्रयोग:(१)कायवपावलकाले फोहरमैला न्यूवनकरण, पनु: 

प्रयोग तथा पुन: चिीय प्रयोगलाइ प्रोत्साहन गनव अिश्यक कायव गनेछ र यसको प्रभािकारी कायावन्ियनका 

लावग अिश्यक वनदेवशका बनाइ लागू गनव सक्नेछ । 

(२)ईद्योग ईत्पादन ्यावकङ्ग गनव प्रयोग गरेको िस्तुलाइ पनु: प्रयोग गरी फोहरमैलाको पररणामलाइ घटाईने 

काममा प्रोत्साहन गनव सम्बवन्धत ईद्योगसँग कायवपावलकाले समन्िय गनव सक्नेछ ।  

२७.अनुमलत सम्बन्धी व्यवस्था:(१)यस ऐन बमोवजम कायवपावलकाको ऄनमुवत नवलइ कसैले पवन फोहरमैला 

व्यिस्थापन सम्बन्धी काम गनव िा गराईन सक्नेछैन । 

(२)फोहरमैला व्यिस्थापन गनव चावहने स्िदेशी िा विदेशी कम्पनी, संस्था िा वनकायले देहायको वििरण खलुाइ 

ऄनमुवतको लावग कायवपावलकामा वनिेदन वदन ुपनेछ:- 

(क) फोहरमैला व्यिस्थापन सम्बन्धी योजना, 

(ख) फोहरमैला व्यिस्थापन सम्बन्धी अिश्यक जनशवक्त तथा प्रविवधको वििरण, 

(ग) तोवकए बमोवजमको ऄन्य वििरण । 

(३)ईपदफा (२) बमोवजम पनव अएको वनिेदन ईपर कायवपावलकाले अिश्यक जाँचबुझ गरी ऄनमुवतपत्र वदन 

सक्नेछ । 

 

 

(२) ईपदफा (१) बमोवजमको ऄवभलेखीकरण जैविक विविधता सम्बन्धी वनदेवशका बनाइ रावरिय मापदण्ड 

ऄनरुुप ऄद्यािवधक राख्ने वजम्मेिारी कायवपावलकाको हुनेछ । 

(३) जैविक विविधताको ऄवभलेखीकरण सम्बन्धी ऄन्य व्यिस्था तोवकए बमोवजम हुनेछ।    

३५.स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप, अभ्यास, आलदको सरंक्षण गनुनपने: (१) जैविक विविधताको 

सम्बन्धमा स्थानीय समदुाय वभत्रका व्यवक्त िा समहूमा रहकेो ज्ञान, सीप, ऄभ्यास अवदको पवहचान, 

ऄवभलेखीकरण, तथा संरक्षण गने वजम्मेिारी कायवपावलकाको हुनेछ । 

(२) कायवपावलकाले ईपदफा (१) बमोवजमको ऄवभलेखीकरण िैज्ञावनक र व्यिवस्थत ढङ्गले तोवकएको ढाँचा 

र प्रारुपमा राख्नेछ ।  

३६.खलनज पदाथन सरंक्षण सम्बन्धी व्यवस्था:(१) कायवपावलकाले अफ्नो के्षत्रवभत्र रहकेा खवनज पदाथवको ऄिस्था 

बुझ्न सभे तथा खोज गनव सक्नेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोवजमको सभे तथा खोजबाट प्राप्त सचूना तथा तथ्याङ्कको अधारमा प्रचवलत नेपालको 

काननू प्रवतकूल नहुने गरी कायवपावलकाले खवनज पदाथवको संरक्षण तथा प्रिर्द्वनमा कायविमहरु सञ्चालन गनव 

सक्नेछ ।  

३७.  जलाधार सरंक्षण गनुनपने: (१)गाईँपावलकाके्षत्रवभत्र रहकेा जलाधारको संरक्षण गनुव गाईँपावलका, नागररक र 

सम्बन्धीत वनकायको कतवव्य हुनेछ। 

(२) कायवपावलकाले संघीय र प्रदेशको काननू र मापदण्डको ऄधीनमा रही कायवविवध िनाइ 

गाईँपावलकावभत्रकोजलाधार संरक्षण तथा व्यिस्थापन गनेछ। 

(३) अफ्नो के्षत्रमा रहकेो खानेपानीको मुहानको पवहचान, ऄवभलेखीकरण, संरक्षण तथा व्यिस्थापन गने 

वजम्मेिारी कायवपावलकको हुनेछ। 

 

पररच्छेद- ५ 

वन तथा हररत के्षत्रको सरंक्षण तथा व्यवस्थापन 

३८.वन, वन पैदावार, वन्यजन्तु तथा हररत के्षत्रको सरंक्षण र प्रवर्द्नन गनुनपने:(१)अफ्नो के्षत्रावधकार वभत्रको िन, िन 

पैदािार, िन्यजन्तु तथा हररत के्षत्रको संरक्षण र प्रिर्द्वन गने प्रमखु वजम्मेिारी गाईँपावलकाको हुनेछ । 

(२) िन, िन पैदािार, िन्यजन्तु तथा हररत के्षत्रको संरक्षण र प्रिर्द्वनमा सहयोग गनुव नागररकको कतवव्य हुनेछ । 

(३)िन तथा िन पैदािारसंरक्षण र प्रिर्द्वन गने सम्बन्धमा गाईँपावलकाले संघीय र प्रदेश काननूको प्रवतकूल नहुने 

गरी देहाय बमोवजम गनुवपनेछ। 
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(२) स्थानीय जनसहभावगतामा अधाररत वसमसार व्यिस्थापनको माध्यमद्वारा वसमसारको 

स्रोतहरुमावथ समन्यावयक ऄिसर वदलाईँदै बुवर्द्मत्तापूणव प्रयोगको ऄिधारणालाइ साथवक 

तुल्याईने; 

(३) स्थानीय व्यवक्त, समदुाय एिं वनकायलाइ संलगन गराईँदै वसमसारको संरक्षण र व्यिस्थापन 

कायव प्रभािकारी बनाईने;  

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

वहत हुने खालको सामावजक र अवथवक विकासका कायविम संचालन गने,  

(५) वसमसारमा अवित सङ्कटापन्न जीिजन्तु, जलचर, सापेवक्षक जङ्गली जनािर तथा ऄन्य 

जल अवित अनिुंवशक स्रोतको संरक्षण गने, 

(६) िातािरणीय ऄसर न्यनू हुने गरी वसमसार के्षत्रमा िातािरण ऄनकूुल पयवटनको विकास गदै 

प्राप्त लाभलाइ यथासम्भि वसमसारको व्यिस्थापन र स्थानीय जनसमदुायको वहतमा 

पररचालन गने, 

(७) वसमसार संरक्षण र व्यिस्थापनका लावग तयार गररने कायवयोजनाहरुमा स्थानीय 

जनसहभावगता सुवनवश्चत गने, 

(८) वसमसार के्षत्रमा अवितस्थानीयिासीकोऄनभुि, ऄभ्यास, सीप र ज्ञानको संरक्षण गदै सोही 

अधारमा वसमसारको संरक्षण र व्यिस्थापन गनव प्रिय वदने, 

(९) वसमसार व्यिस्थापना देखा पने समस्याहरुको पवहचान गरी स्थानीय स्तरमै समाधानको 

ईपायहरुको खोजी गनव जनसहमवतका अधारमा व्यिस्थापन कायवयोजना बनाइ लागू गने 

गराईन,े  

(१०) वसमसार व्यिस्थापन योजना तजुवमा गने र व्यिस्थापन सवमवतमा स्थानीय जनसमदुायका 

साथै संघ संस्थाको प्रवतवनवधत्ि गराईन अिश्यक काननुी एिं प्रशासवनक व्यिस्था गने, 

(११) वसमसारमा अवित स्थानीय जनसमदुायलाइ वसमसारबाट प्राप्त हुने लाभको न्यायोवचत 

बाँडफाँडका लावग अिश्यक व्यिस्था गने,  

 (३)   जैविक विविधतासंरक्षणतथा व्यिस्थापनसम्बन्धी ऄन्य व्यिस्थाप्रचवलत काननू र मापदण्ड 

बमोवजम हुनेछ। 

३४.जैलवक लवलवधताको अलभलेखीकरण गनुनपने:(१) गाईँपावलकाले अफ्नो के्षत्रावधकार वभत्र ऄिवस्थत जैविक 

विविधताको िस्तुवस्थवत र वििरणको ऄवभलेखीकरण व्यिवस्थत र िैज्ञावनक ढङ्गले राख्न ुपनेछ । 

 

 

(४) फोहरमैलाको व्यिस्थापन, पनु: चविय प्रयोग, प्रशोधन र विसजवनमा अिश्यक पने प्रविवध स्िदेशमा 

ईपलब्ध हुन नसक्ने देवखएमा त्यस्तो प्रविवध ईपलब्ध गराईन सक्ने कुनै विदेशी कम्पनी, संस्था िा वनकायलाइ 

सम्झौतामा ईल्लेवखत ऄिवधवभत्र त्यस्तो प्रविवध हस्तान्तरण गने शतवमा नेपाल सरकारको स्िीकृवत वलइ 

कायवपावलकाले ईपदफा (३) बमोवजम ऄनमुवतपत्र वदन सक्नेछ । 

(५) ऄनमुवतपत्र सम्बन्धी ऄन्य व्यिस्था तोवकए बमोवजम हुनेछ । 

२८.फोहरमैला व्यवस्थापनमा लनजी तथा सामुदालयक के्षत्रको सलंगनता:(१)कायवपावलकाले अिश्यकता ऄनसुार 

यस ऐन बमोवजम ऄनुमवत प्राप्त वनजी के्षत्रका कम्पनी िा सामदुावयक के्षत्रबाट तोवकए बमोवजम प्रवतस्पधाव 

गराइअफ्नो के्षत्रको फोहरमैला व्यिस्थापन गराईन सक्नेछ । 

(२) ईपदफा (२) बमोवजम फोहरमैला व्यिस्थापन गदाव वनजी के्षत्रका कम्पनीको हकमा देहायका सबै िा कुनै र 

सामदुावयक एिं गैरसरकारी संघ, संस्थाको हकमा देहायको कुनै काम गराईन सवकनेछ:- 

(क) फोहरमैलाको न्यवूनकरणका लावग जनचेतना ऄवभिवृर्द्, 

(ख) फोहरमैला संकलन, 

(ग) फोहरमैला ढुिानी, 

(घ) फोहरमैलाको प्रयोग, पनु: प्रयोग, पनु: चविय प्रयोग िा प्रशोधन, 

(ङ) फोहरमैला विसजवन,  

(च) बन्द पश्चात् व्यिस्थापन ।    

२९.प्रलतस्पधान गराई फोहरमैला व्यवस्थापनको लजम्मा लदने: (१) कायवपावलकाले यस ऐन बमोवजम वनजी के्षत्र िा 

सामदुावयक संस्थाबाट फोहरमैला व्यिस्थापन गराईँदा बोलपत्र अह्वान गरी प्रवतस्पधाव गराइ व्यिस्थापकको 

छनौट गरी व्यिस्थापन गने वजम्मा वदन ुपनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोवजम फोहरमैला व्यिस्थापकको छनौट गदाव देहायका अधारमा गनुव पनेछ:- 

(क) कायवपावलकालाइ बुझाईन कबुल गरेको रकम, 

(ख) फोहरमैलाबाट उजाव शवक्त ईत्पादन गने िा प्राङ्गाररक मल ईत्पादन गने क्षमता, पूँजी, प्रविवध 

र जनशवक्तको क्षमता, 

(ग) अवथवक तथा प्राविवधक क्षमता, 

(घ) फोहरमैला व्यिस्थापन ऄपनाईन प्रस्ताि गरीएको प्रविवधको वदगोपन तथा िातािरणीय प्रभाि 

न्यवूनकरण,  
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(ङ) व्यिस्थापन करार गनव प्रस्ताि गररएको व्यिस्थापन शलु्क,  

(च) फोहरमैलाको प्रयोग, प्रशोधन िा पनु: प्रयोग गने सम्बन्धमा भए कायवपावलकालाइ 

बुझाईन मञ्जरु गररएको रोयल्टी । 

(३) बोलपत्र सम्बन्धी ऄन्य व्यिस्था प्रचवलत काननू बमोवजम हुनेछ । 

(४) ईपदफा (१) बमोवजम फोहरमैला व्यिस्थापनको वजम्मा पाएको कम्पनी, संस्था िा वनकायले 

कायवपावलकासँग गरेको सम्झौताको ऄधीनमा रही शलु्क ईठाईन सक्नेछ । 

(५) फोहरमैला व्यिस्थापनमा गैरसरकारी के्षत्रको संलगनता सम्बन्धी ऄन्य कुराहरु तोवकए बमोवजम हुनेछ । 

३०.फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल लनमानण तथा सञ्चालन गनन स्वीकृलत लदन सलकने:(१) वनजी के्षत्रबाट फोहरमैला 

व्यिस्थापनका लावग फोहरमैला व्यिस्थापन स्थल, प्रशोधन स्थल िा ऄन्य संयन्त्र वनमावण गरी सञ्चालन गनव 

स्िीकृवत माग गरेमा िातािरण तथा ऄन्य प्रचवलत काननूको ऄधीनमा रही त्यस्तो संयन्त्र वनमावण तथा 

सञ्चालनका लावग कायवपावलकाले स्िीकृवत वदन सक्नेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोवजम वनजी के्षत्रबाट फोहरमैला व्यिस्थापन संयन्त्रको वनमावण तथा सञ्चालन गदाव 

तोवकएको िातािरणीय मापदण्डको पालना भए िा नभएको ऄनगुमन कायवपावलकाले गनेछ । 

(३) ईपदफा (२) बमोवजम ऄनगुमन गदाव स्िीकृत मापदण्डको पालना गरेको नपाआएमा त्यस्तो मापदण्ड 

पालनाको लावग अिश्यक व्यिस्था गनव समयािवध तोवकवदन सक्नेछ र सो समयािवधमा पवन मापदण्डको 

पालनाको लावग अिश्यक व्यिस्था नगरेमा त्यस्तो व्यवक्त िा कम्पनीको स्िीकृवत कायवपावलकाले तोवकए 

बमोवजम रद्द गनव सक्नेछ । 

३१. सावनजलनक लनजी साझेदारीमा फोहरमैला व्यवस्थापन गनन सलकने:(१) कायवपावलकाले प्रचवलत 

काननूको ऄधीनमा रही वनजी के्षत्र, सामुदावयक एिं गैरसरकारी संघ, संस्थासँगको साझेदारीमा फोहरमैला 

व्यिस्थापन कायव गनव सक्नेछ । 

(२) ईपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेवखएको भए तापवन सामदुावयक एिं गैरसरकारी संघ, संस्थासँगको 

साझेदारीमा फोहरमैला न्यवूनकरणको लावग जनचेतना ऄवभिवृर्द्, ?फोहरमैला संकलन, ढुिानी, फोहरमैला 

व्यिस्थापन स्थलको बन्द पश्चात् व्यिस्था, ईद्यान वनमावण र सौन्दयवकरण जस्ता कायव मात्र गनव िा गराईन 

सवकनेछ । 

३२. सेवा रु्लक उठाउन सक्ने:(१) कायवपावलकाले फोहरमैला व्यिस्थापन गरे बापत सम्बवन्धत व्यवक्त, संस्था िा 

वनकायबाट सेिा शलु्क लगाइ ईठाईन सक्नेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोवजमको शलु्कको वनधावरण फोहरमैलाको पररमाण, तौल तथा प्रकृवत र तोवकए 

बमोवजमका ऄन्य कुराहरुको अधारमा कायवपावलकाले गनेछ । 

 

(३) ईपदफा (१) बमोवजमको शलु्क कायवपावलका अफैं ले िा वनजले तोकेको संस्था िा वनकाय माफव त् समेत  

ईठाईन सक्नेछ । 

(४) यस दफामा ऄन्यत्र जनुसकैु कुरा लेवखएको भए तापवन दफा २६ बमोवजम फोहरमैला व्यिस्थापन गनव 

वजम्मेिारी पाएको व्यवक्त, संस्था िा वनकायले कायवपावलकासँग भएको सहमवतको अधारमा फोहरमैला 

व्यिस्थापन गरे बापत सम्बवन्धत व्यवक्त, संस्था िा वनकायबाट सेिा शलु्क ईठाईन सक्नेछ । 

तर तोवकए बमोवजमका विपन्न िगवलाइ सेिा शलु्कमा तोवकए बमोवजम छूट वदआनेछ। 

(५) यस दफा बमोवजम शलु्कबाट प्राप्त अम्दानी तथा फोहरमैला व्यिस्थापन वनजी के्षत्रलाइ संलगन गराईँदा 

प्राप्त हुने अम्दानी कायवपावलकाले एईटा छुटै्ट शीषवकमा राखी तोवकएको मापदण्डको ऄधीनमा रही 

फोहरमैलाको व्यिस्थापन, िातािरणीय संरक्षण तथा फोहरमैला व्यिस्थापन प्रभावित के्षत्रको विकासमा खचव 

गनुव पनेछ ।   

पररच्छेद-४ 

जैलवक लवलवधता सरंक्षण 

३३.जैलवक लवलवधताकोसरंक्षण गनुनपने: (१) अफ्नो के्षत्रवभत्रको जैविक वििधताको संरक्षण गने वजम्मेिारी 

गाईँपावलकाको हुनेछ । 

(२)ईपदफा(१)बमोवजम जैविक विविधताको संरक्षण सम्बन्धी कायविम गदाव संघीय तथा प्रदेशको काननू तथा 

मापदण्ड प्रवतकूल नहुने गरी देहाय बमोवजम गनुव पनेछ,- 

(क)कृवषजन्य जैविक विविधता संरक्षण,-  

(१) विकासका कायविमहरु संचालनगदाव कृवष जैविक विविवधताको संरक्षणलाइ विशेष महत्िवदने, 

(२) जैविक विविधता, िातािरण र मानि स्िास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाि पानव सक्ने जोवखम 

भएकावज.एम.ओ.(GMO)तथा त्यसका ईत्पादनलाइ अिश्यकता ऄनसुार वनयन्त्रण िा वनषेधगने, 

(३) कृवष पयाविरणीय सेिाहरुको वदगो पररचालनको लावग परागसेचक तथा ऄन्य पयाविरणीय सेिा 

प्रदान गने जीिहरु सम्बन्धी ऄध्ययन, ऄनसुन्धान, ऄनगुमन गरी संरक्षणका कायविमहरु सञ्चालन गने, 

(४) परम्परागत, ज्ञान सीप तथा ऄभ्यासको संरक्षण र प्रिर्द्वन गने।  

(ख) वसमसार संरक्षण,- 

(१) स्थानीय जनसमदुायको सहभावगतामा ईनीहरुको वहतका लावग अफ्नो के्षत्र ऄन्तगवतका 

वसमसारको पवहचान गदै सोको संरक्षण र व्यिस्थापन गने; 
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