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तिमरुक गाउाँपातिकाको "वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७६ 

                                               

      सभाबाट पारित झमझतिः२०७६/१०/१४ 

                                                     प्रमाझिकिि झमझत:२०७६/१०/१७ 

 

प्रस्तावना : स्वच्छ ि स्वस्थ वातावििमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौझिक अझिकािको संिक्षि गनन, प्राकृझतक 

स्रोतको समझुित उपयोग एवं दीगो व्यवस्थापन गनन, वाताविि ि झवकास बीि सन्तिुन कायम गनन तथा प्राकृझतक 

स्रोत, वाताविि ि जैझवक झवझविताको संिक्षि गनन वाञ्छनीय भएकािे,  

नेपािको संझविानको िािा २२१ बमोझजम अनसुिूी ८ ि अनसुिूी ९ मा उझलिझित वाताविि, प्राकृझतक स्रोत ि 

जैझवक झवझविता सम्बन्िी स्थानीय तहको अझिकाि कायानन्वयनका िाझग काननूी व्यवस्था गनन, झिमरुक 

गाउँपाझिकाको गाउँसभािे यो ऐन बनाएको छ। 

 

पररच्छेद- १ 

प्रारतभिक 

 

१. संतक्षप्त नाम र प्रारभि : (१) यस ऐनको नाम झिमरुक गाउँपाझिकाको "वाताविि तथा प्राकृझतक स्रोत 

संिक्षि ऐन, २०७६" िहकेो छ ।  

(२) यो ऐन झिमरुकको स्थानीय िाजपत्रमा सिूना प्रकाझित गिेको झमझतदझेि प्रािम्भ हुनेछ।  

२. पररिाषा :  झवषय वा प्रसङ्गिे अको अथन निागेमा यस ऐनमा,- 

(क) "अनकुुिन" भन्नािे जिवाय ू परिवतननको असि ि सम्भाव्य जोझिमको आँकिन गिी 

परिवझतनत जिवाय ू सहुाउँदो अनकुुि हुने गिी रुपान्तिि गने तथा थप हानी नोक्सानी, 

िोकथाम वा न्यझूनकिि गने कायन सम्िन ुपछन। 

(ि)  "उत्सजनन" भन्नािे कुनै झनझित के्षत्रबाट झनझित समय अवझिमा वातावििमा हरितगहृ गयाँस 

वा अन्य कुनै गयाँस वा िवुाँ झनष्कासन गने कायन सम्िन ुपछन। 

(ग)   "कायनपाझिका" भन्नािे झिमरुक गाउँपाझिकाको कायनपाझिकािाई सम्िन ुपछन। 

(घ)  “िलुिा के्षत्र” भन्नािे माझनसहरु जमघट हुन सक्ने, झवझभन्न कायनक्रम ि पवन मनाउन सक्ने, 

सावनजझनक झहत तथा झवपद ् व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पगुने गिी सिुझक्षत गरिएको 

िलुिा स्थि सम्िन ुपछन ।  

(ङ)  "जिवाय ू परिवतनन" भन्नािे िामो समयको अन्तिािमा प्राकृझतकरुपमा हुने जिवायकूो 

उताि िढावका अिावा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा मानवीय झक्रयाकिापिे वायमुण्डिको 

बनोटमा हुने फेिवदिका कािि पथृ्वीको जिवायमूा क्रमि: दिेा पने परिवतनन सम्िन ु

पछन।  

(ि)  "जोझिमपिून फोहि" भन्नािे प्राकृझतक वातावििमा ह्रास लयाउने ि मानव तथा अन्य प्रािीको 

स्वास्थ्यमा हानी नोक्सानी परु् याउने झवझभन्नरुपमा झनष्काझित वस्त,ु पदाथन तथा िेझडयो 

झवझकिििाई सम्िन ुपछन।  
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(छ) “जैझवक झवझविता” भन्नािे पारिझस्थझतकीय प्रिािी (इको झसस्टम) को झवझविता, प्रजातीय 

झवझविता (स्पेझसज डाइभिझसटी) तथा वंिािगुत झवझविता (जेनेझटक डाइभिझसटी) सम्िन ु

पछन ।  

(ज)  “तोझकएको” वा “तोझकए बमोझजम” भन्नािे यस ऐन अन्तगनत बनेको झनयममा तोझकएको वा 

तोझकए बमोझजम सम्िन ुपछन ।  

(ि)  “झनष्कािन” भन्नािे ध्वझन,ताप वा फोहिमैिा फालने, थपुाने, वा झनष्कािन गने कायन सम्िन ु

पछन। 

(ञ)  "परिषद" भन्नािे दफा ४८ बमोझजमको स्थानीय वाताविि तथा प्राकृझतक स्रोत संिक्षि 

परिषद सम्िन ुपछन। 

(ट)  “प्रदषूि” भन्नािे फोहिमैिा, िसायन, ध्वझन वा झवद्युतीय, झवद्युतीय-िमु्वकीय तिंगका कािि 

वातावििमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपिे परिवतनन गिी वातावििमा उलिेिनीय ह्रास 

लयाउने, क्षझत परु् याउने वा वातावििको िाभदायी वा उपयोगी प्रयोजनमा हानी नोक्सानी 

परु् याउने झक्रयाकिाप सम्िन ुपछन । 

(ठ)  “प्रस्ताव” भन्नािे झवद्यमान वातावििीय अवस्थामा परिवतनन लयाउन सक्ने झकझसमको 

स्थानीय सिकाि वा स्थानीय काननू बमोझजम संञ्िािन गरिने वा अनमुझत प्राप्त झवकास 

कायन, भौझतक झक्रयाकिाप वा भ-ूउपयोगको परिवतनन गने कुनै योजना, आयोजना वा 

कायनक्रम सञ्िािन गने सम्बन्िमा तयाि गरिएको प्रस्ताव सम्िन ुपछन । 

(ड)  “प्रस्तावक” भन्नािे प्रस्तावको स्वीकृझतको िाझग झनवेदन झदने ि त्यस्तो प्रस्ताव कायानन्वयन 

गनन स्वीकृझत प्राप्त व्यझि, सिकािी, अिन सिकािी वा गैि सिकािी झनकाय वा संस्था सम्िन ु

पछन। 

 (ढ)  “फोहिमैिा” भन्नािे घिेि ु फोहिमैिा, औद्योझगक फोहिमैिा, िासायझनक फोहिमैिा, 

स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहिमैिा वा हाझनकािक फोहिमैिा सम्िन ु पछन ि सो िब्दिे 

तत्काि प्रयोग हुन नसक्ने अबस्थामा िहकेो, फाझिएको वा सडेगिेको वातावििमा ह्रास 

आउने गिी झनष्कािन गरिएको तिि, ठोस, गयास, िेदो, िवूाँ, ििूो, झवद्यतुीय तथा सिूना 

प्रझवझिका िाझग प्रयोग भएका िगायतका पदाथन वा त्यस्तै प्रकािका अन्य वस्तहुरु वा 

अनाझिकृत रुपमा सावनजझनक स्थिमा टाँझसएको पोष्टि, पम््िेट तथा कायनपाझिकािे 

समय समयमा सिूना प्रकािन गिी फोहिमैिा भनी तोझकझदएका अन्य वस्त ु समेतिाई 

सम्िन ुपछन ।  

(ि)  "वन" भन्नािे पिून वा आंझिकरुपमा रुि वा बट्ुयानिे ढाझकएको के्षत्र सम्िन ुपछन ।  

(त)  "वन पैदावाि" भन्नािे वनमा िहकेा वा पाइएका वा वनबाट लयाइएका दहेायका पैदावाि 

सम्िन ुपछन:-  

 (१)  काठ, दाउिा, गोि, िैिकि, िोटो, काठको तेि, बोक्रा, घाँस, िाहा, 

झपपिा-झपपिी 
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 (२)  रुि, झवरुवा, पात, डाँठ, फि, बीज, फूि, भवुा, जिा, गानो, बोक्रा, 

गमिजीन, िोहवान, जङ्गिी जडीबटुी एवं गैिकाष्ठ वन पैदावाि, जङ्गिी 

मह, वनस्पझत तथा झतनको झवझभन्न भाग वा सकू्ष्म अङ्ग, 

 (३)  िट्टान, माटो, िनु ढुङ्गा, ढुङ्गा, झगट्टी, बािवुा वा अन्य िझनजजन्य पदाथन 

वा  

 (४)  वन्यजन्त,ु पिपुंक्षी वा वन्यजन्तकुो ओिेटोपहाि ।  

 (थ “वाताविि” भन्नािे प्राकृझतक, सांस्कृझतक ि सामाझजक प्रिािीहरु, आझथनक तथा मानवीय 

झक्रयाकिापहरु ि यीनको अवयवहरु तथा ती अवयवहरुको झबिको अन्तिझक्रया तथा 

अन्ति सम्बन्ि सम्िन ुपछन । 

(द) "वातावििीय अध्ययन"भन्नािे  कुन ै प्रस्तावको  कायानन्वयन  गदान  त्यसवाट वातावििमा पने 

प्रझतकूि  प्रभाव  झनिाकिि वा न्यझूनकिि गननको िाझग अविम्वन गरिने उपायका 

सम्बन्िमा गरिने संझक्षप्त वातावििीय अध्ययन वा प्रािझम्भक वातावििीय पिीक्षि सम्िन ु

पछन ।  

(ि)  “सम्पदा” भन्नािे गाँउपाझिका के्षत्रझभत्र िहकेा प्राकृझतक, सांस्कृझतक, ऐझतहाझसक, 

पिुाताझत्वक, वैज्ञाझनक, आध्याझत्मक, सौन्दयनपिक वा सामाझजक दृझष्टबाट महत्वपिून 

माझनने कुनै पझन वस्त,ु भौझतक संििना स्थान, वनस्पझत तथा जीव जन्त ुसम्िन ुपछन।  

(न)  “झसमसाि” भन्नािे भझूमगत जिस्रोत वा वषानतका कािि पानीको परििाम िहने वा प्राकृझतक 

वा मानव झनझमनत, स्थायी वा अस्थायी जमेका वा वगेका, स्वच्छ वा नझुनिो पानी भएको 

िाझपिो जझमन,दिदिे जझमन,  नदीबाट प्रभाझवत जझमन, ताि, पोििी,जिभण्डाि क्षेत्र, ि 

यही प्रकृझतका कृझष जझमन समेतिाई सम्िन ुपछन । 

 (प)  “संिक्षि” भन्नािे वाताविि, जैझवक झवझविता तथा सम्पदाको सिुक्षा, स्याहाि, सम्भाि, 

सम्वर्द्नन, व्यवस्थापन तथा सदपुयोग सम्िन ुपछन । 

 

पररच्छेद - २ 

वातावरण संरक्षण 

 

३. वातावरण संरक्षण गनुयपने : (१) आफ्नो क्षेत्राझिकाि क्षेत्रझभत्र वाताविि संिक्षि गने प्रमुि झजम्मेवािी 

गाउँपाझिकाको हुनेछ ।  

(२) वाताविि संिक्षि, प्रवर्द्नन ि वातावििमैत्री समाज झनमानिमा योगदान गनुन नागरिकको कतनव्य 

हुनेछ। 

४. वातावरण संरक्षण तवशेष के्षत्र तनर्ायरण गनय सक्ने : (१) प्रिझित भ-ूउपयोग नीझत समेतिाई मध्यनजि 

गिी गाउँपाझिकाझभत्र वातावििका दृझष्टिे संिक्षि आवश्यक िहकेो के्षत्र पझहिान गिी त्यस्तो के्षत्रिाई 

कायनपाझिकाबाट झनिनय गिी वाताविि संिक्षि झविेष के्षत्र झनिानिि गनन सक्नेछ ।  

(२) कुनै सडक, भवन, नदी व्यवस्थापन वा अन्य कुनै भौझतक पवूानिाि झनमानि गदान झनमानि कायनको 

प्रािझम्भक अध्ययन प्रझक्रया िरुु हुन ुअगाझड नै संघ ि प्रदिेका सम्बझन्ित झनकायसँग समन्वय गिी 
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कायनपाझिकािे कुनै के्षत्र झविेषिाई वाताविि संिक्षि गने उद्दशे्यिे िुलिा वा हरियािी के्षत्रको 

रुपमा तोक्न सक्नेछ।  

(३) कुनै के्षत्र वा स्थान झविेषमा अत्यझिक वातावििीय प्रदषूि, भूिःस्ििन, प्राकृझतक सम्पदाको 

अत्यझिक दोहन वा प्राकृझतक झवपझि हुन गई जनस्वास्थ्य वा वातावििमा नकािात्मक प्रभाव पिेको 

वा पने सम्भावना दझेिएको अवस्थामा कायनपाझिकािे प्रदिे सिकाि ि संघीय सिकािसँग समन्वय 

गिी त्यस्तो के्षत्र वा स्थानिाई वातावििीय दृझष्टिे संवेदनिीि के्षत्र तोक्न सक्नेछ ।  

(४) उपफदा (१),(२) ि (३) बमोझजमको वाताविि संिक्षि झविेष के्षत्र, िलुिा वा हरियािी के्षत्र ि 

संवेदनिीि के्षत्रको व्यवस्थापन तोझकए बमोझजम कायनपाझिकाबाट हुनेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोझजम व्यवस्थापन गदान कायनपाझिकािे आवश्यकता अनसुाि संघ ि प्रदिेसँग 

समन्वय गनेछ। 

५. सभपदाको संरक्षण गनुयपने : (१) गाउँपाझिका के्षत्रझभत्र िहेका सम्पदाको संिक्षि गनुन गाउँपाझिका, नागरिक 

ि सम्बझन्ित झनकायको कतनव्य हुनेछ। 

(२) सम्पदाको संिक्षिका िाझग कायनपाझिकािे सिकािी तथा समदुायसँग समन्वय तथा सािेदािी 

गनन सक्नेछ। 

६. वातावरणीर् अध्र्र्न गनुयपने : (१) प्रिझित काननू तथा मापदण्ड बमोझजम प्रस्तावकिे प्रस्तावको 

वातावििीय अध्ययन गनुन पनेछ । 

(२) प्रस्तावकिे स्थानीय तहको अझिकाि क्षेत्रझभत्र पने झवषयसँग सम्बझन्ित झवकास झनमानि 

सम्बन्िी कायन वा आयोजना सम्बन्िी प्रस्तावको संझक्षप्त वातावििीय अध्ययन प्रझतवेदन वा 

प्रािझम्भक वातावििीय प्रझतवेदन स्वीकृझतको िाझग कायनपाझिका समक्ष पेि गनुन पनेछ। 

(३) प्रस्तावकिे उपदफा (२) बमोझजमको वातावििीय अध्ययन प्रझतवेदन पेि गदान त्यस्तो प्रस्ताव 

कायानन्वयन गने क्रममा वातावििमा पननसक्ने प्रझतकूि प्रभाव ि त्यसको न्यझूनकििको िाझग 

अपनाउन सझकने झवझभन्न झवकलपहरूको झवस्ततृ झवष्िेषि गिी त्यस्ता झवकलप मध्ये प्रस्ताव 

कायानन्वयन गनन उपयिु हुने झवकलप ि सो झवकलप कायानन्वयन गनन सझकने आिाि ि कािि सझहत 

झसफारिस गनुनपनेछ। 

(४) उपदफा (२) बमोझजमको संझक्षप्त वातावििीय प्रझतवेदन वा प्रािझम्भक वातावििीय पिीक्षि 

स्वीकृझत सम्बन्िी प्रझक्रया तोझकए बमोझजम हुनेछ।  

(५) उपदफा (२) बमोझजम प्राप्त वातावििीय अध्ययन प्रझतवेदन जाँिबिु गदान त्यस्तो प्रस्ताव 

कायानन्वयनबाट वातावििमा प्रझतकूि प्रभाव पाने नदझेिएमा कायनपाझिकािे आवश्यकता अनसुाि 

प्रस्तावकिे पािना गनुनपने ितन तोकी त्यस्तो वातावििीय अध्ययन प्रझतवेदन स्वीकृत गनेछ।  

(६) कायनपाझिकािे उपदफा (२) बमोझजमको वातावििीय अध्ययन प्रझतवेदन जाँिबिु गदान 

त्यस्तो प्रस्तावको थप वातावििीय अध्ययन गननपने दझेिएमा वातावििीय मूलयाङ्कन गनन गिाउन 

आदिे झदन सक्नेछ। 

(७) उपदफा (५) बमोझजम झदइएको आदिे बमोझजम प्रस्तावकिे थप अध्ययन गिी सोको प्रझतवेदन 

प्रदिे काननूिे तोकेको झनकाय समक्ष पेि गनुन पनेछ। 
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(८) यस ऐन वमोझजम कुनै प्रस्तावको वातावििीय अध्ययन प्रझतवेदन तयाि गनुनपवून सम्वझन्ित 

झनकायबाट कायनसिूी स्वीकृत गनुनपनेछ। 

(९) वातावििीय अध्ययन प्रझतवेदन सम्बन्िी अन्य व्यवस्था प्रिझित काननू बमोझजम हुनेछ। 

(१०) यस दफामा जनुसकैु कुिा िेझिएको भएता पझन प्रस्तावक गाउँपाझिका आँफै संिगन भएको 

अबस्थामा त्यस्तो वातावििीय अध्ययन प्रझतवेदन प्रदिे काननू बमोझजम स्वीकृत हुनेछ। 

७.  मापदण्ड र गुणस्तर कार्म गनुयपने : (१) प्रस्तावकिे यस ऐन बमोझजम वातावििीय अध्ययन प्रझतवेदन 

तयाि गदान नेपाि सिकाििे झनिानिि गिेको मापदण्ड एवं गिुस्ति कायम हुने गिी तोझकए बमोझजमको 

ढाँिामा तयाि गनुनपनेछ। 

८.    वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजना तर्ार गनुयपने : (१) प्रस्तावकिे प्रस्ताव कायानन्वयन गनुन अगाझड तोझकए 

बमोझजम वातावििीय व्यवस्थापन योजना तयाि गनुन पनेछ। 

(२) प्रस्तावकिे उपदफा (१) बमोझजम वातावििीय व्यवस्थापन योजना तयाि गदान वातावििीय 

प्रझतकूि प्रभाव न्यझूनकििका उपायहरू मध्ये कुन कुन उपायहरू आयोजना झनमानिको क्रममा ि 

कुन कुन उपायहरू आयोजना सम्पन्न भएपझछ वा आयोजना कायानन्वयनको क्रममा अविम्बन गने 

हो सो समेत उलिेि गनुनपनेछ। 

(३) प्रस्तावकिे उपदफा (१) बमोझजम तयाि गिेको वातावििीय व्यवस्थापन योजना 

कायानन्वयनका िाझग स्पष्ट कायनयोजना वनाई सो बमोझजम कायानन्वयन गनुनपनेछ ि सो को प्रगझत 

झवविि आयोजना कायानन्वयन िरुू भएपझछ प्रत्येक छ मझहनामा कायनपाझिका समक्ष पेि गनुनपनेछ।  

९.    प्रस्ताव स्वीकृत नगराई कार्ायन्वर्न गनय नहुने : यो ऐन प्रािम्भ भएपझछ कसैिे पझन कायनपाझिकािे तोके 

बमोझजम प्रस्ताव स्वीकृत नगिाई कायानन्वयन गनन गिाउन ुहुदँैन ।  

१०.  प्रस्ताव सभबन्र्ी अन्र् व्र्वस्था : (१) वातावििीय प्रभाव मलूयांकन हुने प्रस्तावहरु सम्बन्िी कायनझवझि 

प्रिझित संघीय तथा प्रादझेिक काननू बमोझजम हुनेछ । 

(२) संघीय तथा प्रादझेिक काननू बमोझजम वातावििीय पिीक्षि वा वातावििीय प्रभाव मलूयांकन 

सम्बन्िमा सम्बझन्ित संघीय तथा प्रादझेिक झनकायसँग समन्वय गने झजम्मेवािी गाउँपाझिकाको 

हुनेछ ।  

११. रोक िगाउन सक्ने : (१) कसैिे पझन यस ऐन ि प्रिझित काननूिे तोके वमोझजमको झनकायवाट स्वीकृझत 

नझिई वा स्वीकृझत भए भन्दा झवपिीत हुने गिी कायानन्वयन गिेमा कायनपाझिकािे त्यस्तो प्रस्ताव 

कायानन्वयनमा िोक िगाउन वा िोक िगाउनको िाझग प्रदिे सिकाि तथा संघीय मन्त्रािय वा स्वीकृत गने 

झनकायमा झसफारिस गनन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोझजम कुनै प्रस्ताव कायानन्वयन गनन िोक िगाइएकोमा त्यसिी िोक िगाइएको 

काििबाट क्षझत पगुन गएमा प्रस्तावकिे सो बापत कुनै झकझसमको क्षझतपझूतनको िाझग दाबी गनन पाउने 

छैन । 

१२.  अनुकूिन र्ोजना बनाउन सक्ने : (१) जिवाय ु परिवतननको प्रझतकूि असि न्यझूनकिि ि सम्भाझवत 

जोझिमबाट बच्नका िाझग कायनपाझिकािे अनकूुिन योजना बनाई कायानन्वयन गनन सक्नेछ। 
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(२) उपदफा (१) बमोझजमको अनकुुिन योजना बनाउँदा जिवाय ू परिवतननको असिवाट वढी 

जोझिममा पने मझहिा, अपाङ्गता भएका व्यझि, बािबाझिका, जेष्ठ नागरिक ि आझथनक रुपमा 

झवपन्न समदुायिाई झविेष प्राथझमकता झदनपुनेछ। 

(३) कायनपाझिकािे झवकास आयोजना तजुनमा गदान जिवाय ू परिवतननको प्रझतकूि असि तथा 

जोझिमको व्यवस्थापन गने प्रयोजनको िाझग नेपाि सिकाििे झनिानिि गिेको मापदण्ड बमोझजम 

प्राथझमकीकिि गनुनपनेछ। 

१३.   हररतगृह गर्ााँस उत्सजयन न्र्ूतनकरण कार्यहरू गनय सक्ने :  (१) गाउँपाझिकािे हरितगहृ गयाँस उत्सजनन 

न्यझूनकिि गनन आवश्यक कायनक्रम सञ्िािन गनन सक्नेछ। 

(२) न्यझूनकिि सम्बन्िी अन्य व्यवस्था प्रिझित काननू बमोझजम हुनेछ। 

१४. प्रदूषण रोकथाम तथा तनर्न्त्रण गने :  (१) कसैिे पझन प्रिझित मापदण्ड झवपिीत वा जनजीवन, जन-

स्वास्थ ि वातावििमा उलिेिनीय प्रझतकूि प्रभाव पाने गिी प्रदषूि सजृना गनन वा गिाउन हुँदनै ।  

(२) तोझकएको मापदण्ड झवपिीत कुनै याझन्त्रक सािन, औद्योझगक प्रझतष्ठान, होटि िेषु्टिेण्ट वा अन्य 

ठाउँ वा मािसामान वा वस्तवुाट ध्वझन, ताप, िेझडयोिमी झवझकिि, तिङ्ग वा फोहिमैिा वा दझुषत 

पानी झनष्कािन गनन गिाउन हुदँैन ।  

(३) उपदफा (१) झवपिीत कसैिे कुनै कायन गिी वातावििमा उलिेिनीय प्रझतकूि प्रभाव पािेको 

दझेिएमा गाउँपाझिकािे तत ्सम्बन्िमा आवश्यक ितनहरु तोक्न वा त्यस्तो कायन गनन नपाउने गिी 

िोक िगाउन सक्नेछ । 

(४) कुनै झकझसमको पदाथन, इन्िन, औजाि वा संयन्त्रको प्रयोगबाट वातावििमा उलिेिनीय 

प्रझतकूि प्रभाव पिेको वा पने दझेिएमा प्रदिे ि संघीय सिकाििाई सो को जानकािी गिाई 

गाउँपाझिकािे स्थानीय िाजपत्रमा सिूना प्रकािन गिी त्यस्तो पदाथन, इन्िन, औजाि वा संयन्त्रको 

प्रयोग, उत्पादन, झवक्री झवतिि, भण्डािनमा बन्दजे िगाउन सक्नेछ ि आवश्यक कािवाहीका िाझग 

झसफारिस गनेछ। 

(५) प्रदषूिको िोकथाम तथा झनयन्त्रि सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोझकए बमोझजम हुनेछ।      

१५. प्रर्ोगशािा स्थापना गनय सक्ने : (१) वाताविि संिक्षि तथा प्रदषूि झनयन्त्रि सम्बन्िी कायनमा सहयोग 

परु् याउन गाउँपाझिकािे संघीय सिकाि ि प्रदिे सिकािसँग समन्वय गिी आवश्यकता अनसुाि झवझभन्न 

प्रयोगिािाहरु स्थापना गनन वा संघ ि प्रदिेिे स्थापना गिेका वा नेपाि सिकाििे मान्यता झदएको कुन ै

प्रयोगिािािाई सो कामको िाझग तोक्न सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोझजम स्थापना गरिएका वा तोझकएका प्रयोगिािाको अन्य काम, कतनव्य ि 

अझिकाि तोझकए बमोझजम हुनेछ । 

१६. नमूना संकिन गनय तदनुपने : कुनै पझन उद्योग, काििाना, यन्त्र, सवािी सािन आझदबाट सजृना वा 

झनष्कािन हुने वा हुन सक्ने प्रदषूि, ध्वझन, ताप तथा फोहिमैिाको अध्ययन, पिीक्षि वा झवशे्लषि गननका 

िाझग सम्बझन्ित व्यझि वा संस्थािे गाउँपाझिकाबाट अझिकाि प्राप्त व्यझि वा संस्थािाई आवश्यकता 

अनसुाि त्यस्ता वस्त ुवा पदाथनको नमनूा संकिन गनन झदन ुपनेछ । 

१७.   वातावरण तनरीक्षकको तनर्ुति गनय सक्ने : गाउँपाझिकाझभत्र प्रदषूि कम गने, हटाउने वा झनयन्त्रि गने तथा 

स्वीकृत वातावििीय प्रझतवेदन अनसुाि गनुनपने कामहरू प्रभावकािी रुपिे गनन गिाउन, वाताविि संिक्षि 
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सम्वन्िी प्रिझित मापदण्डको पािना भए नभएको सम्बन्िमा अनगुमन तथा झनिीक्षि गनन कायनपाझिकािे 

नेपाि सिकािबाट मान्यता प्राप्त िैझक्षक संस्थाबाट वाताविि वा सोसँग सम्बझन्ित झवषयमा कझम्तमा 

स्नातक तह उतीिन गिेको व्यझििाई प्रिझित काननू बमोझजम झनिानरित मापदण्ड ि प्रझक्रया पिुा गिी 

वाताविि झनिीक्षक झनयिु गनन सक्ने छ । 

१८. वातावरण तनरीक्षकको काम, कतयव्र् र अतर्कार: (१) वाताविि झनिीक्षकको काम, कतनब्य ि अझिकाि 

दहेाय बमोझजम हुनेछिः– 

(क)  यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको झनयम तथा प्रिझित संघीय ि प्रदिे काननू  तथा 

मापदण्ड बमोझजम प्रदषूि कम गने, हटाउने वा झनयन्त्रि गने कायन भए नभएको 

झनिीक्षि गने, 

(ि)     यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको झनयम तथा प्रिझित काननू ि 

मापदण्ड  झवपिीत कुनै ठाउँबाट प्रदषूि झनष्कािन सम्बन्िी नकिात्मक कायन गिे 

नगिेको सम्बन्िमा झनिीक्षि गने, 

(ग)  स्वीकृत वातावििीय अध्ययन प्रझतवेदनमा तोझकएका सतन बमोझजम काम भए 

नभएको सम्बन्िमा स्थिगत जाँिबिु तथा झनिीक्षि गने, 

(घ)   िण्ड (क), (ि) ि (ग) बमोझजम गरिएको जाँिबिु तथा  झनिीक्षि प्रझतवेदन 

तोझकएको अझिकािी समक्ष पेि गने, 

(ङ)   तोझकए बमोझजमका अन्य कायन गन,े 

(२) उपदफा (१) को िण्ड (क), (ि) ि (ग) बमोझजम झनिीक्षि गने झसिझसिामा वाताविि 

झनिीक्षकिे सम्बझन्ित व्यझि, संस्था वा प्रस्तावकिाई पवून सिूना झदई कुनै घि, जगगा, भवन, 

काििाना, उद्योग, सवािी सािन, औद्योझगक संयन्त्र, औजाि, मेझिनिी, जीव, वस्त,ु अझभिेि, 

कागजात वा अन्य मािसामान वा वस्तहुरुको झनिीक्षि, पिीक्षि वा जाँिबिु गनन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२)बमोझजम झनिीक्षिको झसिझसिामा वाताविि झनिीक्षकिे माग गिेको झवविि वा 

जानकािी उपिव्ि गिाई आवश्यक सहयोग गनुन सम्बझन्ित व्यझि,संस्था वा प्रस्तावकको कतनव्य 

हुनेछ।  

(४) वाताविि झनिीक्षकको अन्य काम, कतनव्य ि अझिकाि तोझकए बमोझजम हुनेछ। 

 

 

पररच्छेद-३ 

फोहरमैिा व्र्वस्थापन सभबन्र्ी व्र्वस्था 

 

१९.  फोहरमैिाको प्रबन्र् गने दातर्त्व : (१) फोहिमैिाको व्यवस्थापन गनन स्थानान्तिि केन्र (ट्रान्सफि 

स्टेिन), लयाण्डझफि साइट, प्रिोिन ्िाण्ट, बायो गयास ्िाण्ट िगायत फोहिमैिाको संकिन, अझन्तम 

झबसजनन तथा प्रिोिनका िाझग आवश्यक पने पवूानिाि तथा संििनाको झनमानि तथा सञ्िािन गने 

झजम्मेवािी गाउँपाझिकाको हुनेछ । 
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(२) फोहिमैिा संकिन केन्र, स्थानान्तिि केन्र वा प्रिोिन स्थिमा फाझिएको वा िाझिएको 

फोहिमैिा वा सिसफाईको झसिझसिामा जम्मा भएको फोहिमैिा प्रबन्ि गने वा कुनै पझन 

झकझसमबाट प्रयोग गने झजम्मेवािी गाउँपाझिकाको हुनेछ । 

(३) यस दफाको प्रयोजनको िाझग फोहिमैिा संकिन केन्र, स्थानान्तिि केन्र वा प्रिोिन स्थिमा 

फाझिएको वा िाझिएको फोहिमैिा वा सिसफाईको झसिझसिामा जम्मा भएको कुनै पझन पदाथन 

फोहिमैिा माझननेछ ।  

२०. फोहरमैिा व्र्वस्थापन गने दातर्त्व: (१) गाउँपाझिकाझभत्रको फोहिमैिा व्यवस्थापन गने, गिाउने दाझयत्व 

गाउँपाझिकाको हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसुकै कुिा िेझिएको भए तापझन हाझनकािक फोहिमैिा, स्वास्थ्य 

संस्थाजन्य फोहिमैिा, िासायझनक फोहिमैिा वा औद्योझगक फोहिमैिा प्रिोिन ि व्यवस्थापन गन े

दाझयत्व झनिानरित मापदण्डको अिीनमा िही त्यस्तो फोहिमैिा उत्पादन गने व्यझि वा झनकायको 

हुनेछ ।  

(३) कुनै उद्योग वा स्वास्थ्य संस्थािे हाझनकािक फोहिमैिा, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहिमैिा 

िासायझनक फोहिमैिा तथा औद्योझगक फोहिमैिा प्रिोिन गिी बाँकी िहकेो फोहिमैिा तथा अन्य 

फोहिमैिाको व्यवस्थापन गिीझदन गाउँपाझिकािाई अनिुोि गिेमा वा कायनपाझिकािे झनिानिि 

गिेको फोहिमैिा व्यवस्थापन स्थि प्रयोग गनन माग गिेमा गाउँपाझिकािे झनिानिि गिे बमोझजम 

सेवा िलुक झिई फोहिमैिाको व्यवस्थापन गरिझदन वा फोहिमैिा व्यवस्थापन स्थि प्रयोग गनन झदन 

सक्नेछ । 

(४) कायनपाझिकािे सामदुाझयक सिसफाई सम्बन्िी झनदझेिका बनाई िाग ूगनेछ। 

(५) फोहिमैिा व्यवस्थापनिे मानव स्वास्थ्यमा पािेको वा पान े प्रभावको जाँि पिीक्षि ि 

अनसुन्िान गने अझिकाि सम्बझन्ित जनस्वास्थ्य अझिकािीसँग हुनेछ ।  

(६) जाँि परिक्षिमा कुनै झनकायमा फोहिमैिा व्यवस्थापन प्रभावकािी हुन नसकी मानव 

स्वास्थ्यमा प्रझतकूि प्रभाव पािेको भेझटएमा गाउँपाझिकािे उि झनकायिाई समयमै सिेत गिाई 

प्रिझित काननू बमोझजम आवश्यक कािवाही गनेछ।   

२१.  फोहरमैिा उत्पादन कम गने : (१) गाउँपाझिका झभत्र कुनै व्यझि, संस्था वा झनकायिे कुनै काम कािोबाि गनन 

उत्पादन हुने फोहिमैिा यथािक्य कम गनुन पनेछ। 

(२) “आफ्नो क्षेत्र” झभत्र झवसजनन हुन सक्ने फोहिमैिाको झवसजनन वा पनु: प्रयोगको व्यवस्था 

झमिाई बाँकी फोहिमैिा मात्र झनष्कािन गिी फोहिमैिाको परििामिाई घटाउन ु प्रत्येक व्यझि, 

संस्था वा झनकायको कतनव्य हुनेछ । 

स्पतिकरण: “आफ्नो क्षेत्र” भन्नािे गाउँपाझिका झभत्रको झनजी घि कम्पाउण्ड, औद्योझगक क्षेत्रको 

परिसि, अस्पताि वा स्वास्थ्य संस्थाको परिसि, औद्योझगक प्रझतष्ठानको परिसि िगायत फोहिमैिा 

उत्पादन गने व्यझि, संस्था वा झनकायको परिसििाई सम्िन ुपछन।   

२२. फोहरमैिा पृथकीकरण : (१) गाउँपाझिकािे फोहिमैिािाई तोझकए बमोझजम जैझवक, अजैझवक ि अन्य 

प्रकािमा झवभाजन गिी सो फोहिमैिािाई स्रोतमै छुट्याउने गिी तोक्ने छ । 
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(२) उपदफा (१) बमोझजम तोझकझदए बमोझजम फोहिमैिा स्रोतमै छुट्याई संकिन केन्रसम्म 

परु् याउने दाझयत्व त्यस्तो फोहिमैिा उत्पादन गने व्यझि, संस्था वा झनकायको हुनेछ ि यसको िाझग 

गाउँपाझिकािे आवश्यक प्रझवझि, मािसामान, उपकिि, कण्टेनि आझद उपिब्ि गिाउन सक्ने छ । 

२३.  फोहरमैिाको तनष्काशन : (१) फोहिमैिा झनष्कािनको समय, स्थान ि तरिका गाउँपाझिकािे झनिानिि 

गिे बमोझजम हुनेछ । 

(२) हाझनकािक फोहिमैिा वा िासायझनक फोहिमैिा उत्पादन गने व्यझि, संस्था वा झनकायिे 

त्यस्तो फोहिमैिा तोझकए बमोझजम व्यवस्थापन गनुन पनेछ । 

(३) हाझनकािक फोहिमैिा वा िासायझनक फोहिमैिा संकिन केन्र वा स्थानान्तिि केन्रमा 

झनष्कािन गनन पाइने छैन ।  

२४.  फोहरमैिा व्र्वस्थापन केन्र : (१) गाउँपाझिकािे फोहिमैिािाई व्यवझस्थत रुपमा संकिन गनन प्रत्यक टोि 

वा वस्तीमा संकिन केन्र तोकी आवश्यक कण्टेनिको व्यवस्था गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोझजम संकिन केन्र तोक्दा यथािक्य टोि वा वस्तीका सबैिाई पायक पन े

गिी वातावििीय रुपिे उपयिु स्थान तोक्न ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोझजमको संकिन केन्रमा फोहिमैिा झनष्कािन ि संकिन गने समय ि तरिका 

गाउँपाझिकािे झनिानिि गिे बमोझजम हुनेछ ।  

२५. जोतिमपूणय फोहरको व्र्वस्थापन : (१) कुनै जोझिमपूिन फोहिको संकिन, भण्डािि, प्रिोिन, झवक्री 

झवतिि, झवसजनन वा ओसाि पसाि गदान उत्पादक वा सञ्िािकिे जनस्वास्थ्य ि वातावििमा प्रझतकूि असि 

नपने गिी उझित व्यवस्थापन गनुन पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोझजम जोझिमपिून फोहिको व्यवस्थापन गदान उत्पादक वा संञ्िािकिे आफ्नै 

ििनमा व्यवस्थापन गनुन पनेछ । 

(३) जोझिमपिून फोहि व्यवस्थापन सम्वन्िी अन्य प्रझक्रया तोझकए वमोझजम हुनेछ। 

२६. फोहरमैिाको न्र्ूतनकरण, पुन: प्रर्ोग तथा पुन: चक्रीर् प्रर्ोग : (१) कायनपाझिकािे फोहिमैिा 

न्यझूनकिि, पनु: प्रयोग तथा पनु: िक्रीय प्रयोगिाई प्रोत्साहन गनन आवश्यक कायन गनेछ ि यसको प्रभावकािी 

कायानन्वयनका िाझग आवश्यक झनदझेिका बनाई िाग ूगनन सक्नेछ ।  

(२) उद्योग उत्पादन ्याझकङ्ग गनन प्रयोग गिेको वस्तुिाई पनु: प्रयोग गिी फोहिमैिाको 

परििामिाई घटाउने काममा प्रोत्साहन गनन सम्बझन्ित उद्योगसँग गाउँपाझिकािे समन्वय गनन 

सक्नेछ ।   

२७. अनुमतत सभबन्र्ी व्र्वस्था : (१) यस ऐन बमोझजम गाउँपाझिकाको अनुमझत नझिई कसैिे पझन फोहिमैिा 

व्यवस्थापन सम्बन्िी काम गनन वा गिाउन सक्नेछैन । 

(२) फोहिमैिा व्यवस्थापन गनन िाझहने स्वदिेी वा झवदेिी कम्पनी, संस्था वा झनकायिे दहेायको 

झवविि िुिाई अनुमझतको िाझग गाउँपाझिकामा झनवेदन झदनु पनेछ:- 

(क) फोहिमैिा व्यवस्थापन सम्बन्िी योजना, 

(ि) फोहिमैिा व्यवस्थापन सम्बन्िी आवश्यक जनिझि तथा प्रझवझिको झवविि, 

(ग) तोझकए बमोझजमको अन्य झवविि । 
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(३) उपदफा (२) बमोझजम पनन आएको झनवेदन उपि गाउँपाझिकािे आवश्यक जाँिबिु गिी 

अनमुझतपत्र झदन सक्नेछ ।  

(४) फोहिमैिाको व्यवस्थापन, पनु: िझक्रय प्रयोग, प्रिोिन ि झवसजननमा आवश्यक पने प्रझवझि 

स्वदिेमा उपिब्ि हुन नसक्ने दझेिएमा त्यस्तो प्रझवझि उपिब्ि गिाउन सक्ने कुनै झवदिेी कम्पनी, 

संस्था वा झनकायिाई सम्िौतामा उलिेझित अवझिझभत्र त्यस्तो प्रझवझि हस्तान्तिि गने ितनमा 

नेपाि सिकािको स्वीकृझत झिई कायनपाझिकािे उपदफा (३) बमोझजम अनमुझतपत्र झदन सक्ने छ । 

(५) अनमुझतपत्र सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोझकए बमोझजम हुनेछ । 

२८. फोहरमैिा व्र्वस्थापनमा तनजी तथा सामुदातर्क के्षत्रको संिगनता : (१) गाउँपाझिकािे आवश्यकता 

अनसुाि यस ऐन बमोझजम अनमुझत प्राप्त झनजी के्षत्रका कम्पनी वा सामदुाझयक क्षेत्रबाट तोझकए बमोझजम 

प्रझतस्पिान गिाई आफ्नो क्षेत्रको फोहिमैिा व्यवस्थापन गिाउन सक्ने छ । 

(२) उपदफा (२) बमोझजम फोहिमैिा व्यवस्थापन गदान झनजी क्षेत्रका कम्पनीको हकमा दहेायका 

सबै वा कुनै ि सामदुाझयक एवं गैिसिकािी संघ, संस्थाको हकमा दहेायको कुनै काम गिाउन सझकन े

छ:- 

(क) फोहिमैिाको न्यझूनकििका िाझग जनिेतना अझभवझृर्द्, 

(ि) फोहिमैिा संकिन, 

(ग) फोहिमैिा ढुवानी, 

(घ) फोहिमैिाको प्रयोग, पनु: प्रयोग, पनु: िझक्रय प्रयोग वा प्रिोिन, 

(ङ) फोहिमैिा झवसजनन,  

(ि) बन्द पिात ्व्यवस्थापन ।     

२९. प्रततस्पर्ाय गराई फोहरमैिा व्र्वस्थापनको तजभमा तदने : (१) गाउँपाझिकािे यस ऐन बमोझजम झनजी 

के्षत्र वा सामदुाझयक संस्थाबाट फोहिमैिा व्यवस्थापन गिाउँदा बोिपत्र आह्वान गिी प्रझतस्पिान गिाई 

व्यवस्थापकको छनौट गिी व्यवस्थापन गने झजम्मा झदन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोझजम फोहिमैिा व्यवस्थापकको छनौट गदान दहेायका आिािमा गनुन पनेछ:- 

(क) गाउँपाझिकािाई बिुाउन कबुि गिेको िकम, 

(ि) फोहिमैिाबाट ऊजान िझि उत्पादन गने वा प्राङ्गारिक मि उत्पादन गने क्षमता, 

पूँजी, प्रझवझि ि जनिझिको क्षमता, 

(ग) आझथनक तथा प्राझवझिक क्षमता, 

(घ) फोहिमैिा व्यवस्थापन अपनाउन प्रस्ताव गिीएको प्रझवझिको झदगोपन तथा 

वातावििीय प्रभाव न्यझूनकिि,  

(ङ) व्यवस्थापन किाि गनन प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थापन िलुक,  

(ि) फोहिमैिाको प्रयोग, प्रिोिन वा पनु: प्रयोग गने सम्बन्िमा भए गाउँपाझिकािाई 

बिुाउन मञ्जिु गरिएको िोयलटी ।  

(३) बोिपत्र सम्बन्िी अन्य व्यवस्था प्रिझित काननू बमोझजम हुनेछ । 
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(४) उपदफा (१) बमोझजम फोहिमैिा व्यवस्थापनको झजम्मा पाएको कम्पनी, संस्था वा झनकायिे 

गाउँपाझिकासँग गिेको सम्िौताको अिीनमा िही िलुक उठाउन सक्नेछ । 

(५) फोहिमैिा व्यवस्थापनमा गैिसिकािी के्षत्रको संिगनता सम्बन्िी अन्य कुिाहरु तोझकए बमोझजम 

हुनेछ ।  

३०. फोहरमैिा व्र्वस्थापन स्थि तनमायण तथा सञ्चािन गनय स्वीकृतत तदन सतकने : (१) झनजी क्षेत्रबाट 

फोहिमैिा व्यवस्थापनका िाझग फोहिमैिा व्यवस्थापन स्थि, प्रिोिन स्थि वा अन्य संयन्त्र झनमानि गिी 

सञ्िािन गनन स्वीकृझत माग गिेमा वाताविि तथा अन्य प्रिझित काननूको अिीनमा िही त्यस्तो संयन्त्र 

झनमानि तथा सञ्िािनका िाझग गाउँपाझिकािे स्वीकृझत झदन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोझजम झनजी के्षत्रबाट फोहिमैिा व्यवस्थापन संयन्त्रको झनमानि तथा सञ्िािन 

गदान तोझकएको वातावििीय मापदण्डको पािना भए वा नभएको अनगुमन गाउँपाझिकािे गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोझजम अनगुमन गदान स्वीकृत मापदण्डको पािना गिेको नपाइएमा त्यस्तो 

मापदण्ड पािनाको िाझग आवश्यक व्यवस्था गनन समयावझि तोझकझदन सक्नेछ ि सो समयावझिमा 

पझन मापदण्डको पािनाको िाझग आवश्यक व्यवस्था नगिेमा त्यस्तो व्यझि वा कम्पनीको स्वीकृझत 

गाउँपाझिकािे तोझकए बमोझजम िद्द गनन सक्नेछ । 

३१. सावयजतनक तनजी सािेदारीमा फोहरमैिा व्र्वस्थापन गनय सतकने : (१) गाउँपाझिकािे प्रिझित 

काननूको अिीनमा िही झनजी क्षेत्र, सामदुाझयक एवं गैिसिकािी संघ, संस्थासँगको सािेदािीमा फोहिमैिा 

व्यवस्थापन कायन गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुिा िेझिएको भए तापझन सामदुाझयक एवं गैिसिकािी संघ, 

संस्थासँगको सािेदािीमा फोहिमैिा न्यझूनकििको िाझग जनिेतना अझभवझृर्द्, फोहिमिैा संकिन, 

ढुवानी, फोहिमैिा व्यवस्थापन स्थिको बन्द पिात ्व्यवस्था, उद्यान झनमानि ि सौन्दयनकिि जस्ता 

कायन मात्र गनन वा गिाउन सझकनेछ । 

३२. सेवा शुल्क उठाउन सक्ने : (१) गाउँपाझिकािे फोहिमैिा व्यवस्थापन गिे बापत सम्बझन्ित व्यझि, संस्था 

वा झनकायबाट सेवा िलुक िगाई उठाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोझजमको िलुकको झनिानिि फोहिमैिाको परिमाि, तौि तथा प्रकृझत ि तोझकए 

बमोझजमका अन्य कुिाहरुको आिािमा गाउँपाझिकािे गनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोझजमको िलुक गाउँपाझिका आफैं िे वा झनजिे तोकेको संस्था वा झनकाय 

माफन त ्समेत उठाउन सक्नेछ । 

(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसकैु कुिा िेझिएको भए तापझन दफा २६ बमोझजम फोहिमैिा 

व्यवस्थापन गनन झजम्मेवािी पाएको व्यझि, संस्था वा झनकायिे गाउँपाझिकासँग भएको सहमझतको 

आिािमा फोहिमैिा व्यवस्थापन गिे बापत सम्बझन्ित व्यझि, संस्था वा झनकायबाट सेवा िलुक 

उठाउन सक्नेछ ।  

ति तोझकए बमोझजमका झवपन्न वगनिाई सेवा िलुकमा तोझकए बमोझजम छूट झदइनेछ। 

(५) यस दफा बमोझजम िुलकबाट प्राप्त आम्दानी तथा फोहिमैिा व्यवस्थापन झनजी के्षत्रिाई संिगन 

गिाउँदा प्राप्त हुन े आम्दानी गाउँपाझिकािे एउटा छुटै्ट िीषनकमा िािी तोझकएको मापदण्डको 
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अिीनमा िही फोहिमैिाको व्यवस्थापन, वातावििीय संिक्षि तथा फोहिमैिा व्यवस्थापन 

प्रभाझवत क्षेत्रको झवकासमा ििन गनुन पनेछ ।    

पररच्छेद-४ 

जैतवक तवतवर्ता संरक्षण 

 

३३. जैतवक तवतवर्ताको संरक्षण गनुयपने : (१) आफ्नो क्षेत्रझभत्रको जैझवक झवविताको संिक्षि गने झजम्मेवािी 

गाउँपाझिकाको हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोझजम जैझवक झवझविताको संिक्षि सम्बन्िी कायनक्रम गदान संघीय तथा 

प्रदिेको काननू तथा मापदण्ड प्रझतकूि नहुने गिी दहेाय बमोझजम गनुन पनेछ,- 

(क) कृतषजन्र् जैतवक तवतवर्ता संरक्षण,-   

(१) झवकासका कायनक्रमहरु संिािन गदान कृझष जैझवक झवझवझिताको 

संिक्षििाई झविेष महत्व झदने, 

(२) जैझवक झवझविता, वाताविि ि मानव स्वास्थ्यमा नकािात्मक प्रभाव पानन 

सक्ने जोझिम भएका झज.एम.ओ.तथा त्यसका उत्पादनिाई 

आवश्यकता अनुसाि झनयन्त्रि वा झनषेि गन,े 

(३) कृझष पयानवििीय सेवाहरुको झदगो परििािनको िाझग पिाग सेिक तथा 

अन्य पयानवििीय सेवा प्रदान गने जीवहरु सम्बन्िी अध्ययन, 

अनसुन्िान, अनगुमन गिी संिक्षिका कायनक्रमहरु सञ्िािन गने, 

(४)    पिम्पिागत, ज्ञान सीप तथा अभ्यासको संिक्षि ि प्रवर्द्नन गने।   

(ि) तसमसार संरक्षण,- 

(१) स्थानीय जनसमदुायको सहभाझगतामा उनीहरुको झहतका िाझग आफ्नो 

क्षेत्र अन्तगनतका झसमसािको पझहिान गद ैसो को संिक्षि ि व्यवस्थापन 

गन;े 

(२) स्थानीय जनसहभाझगतामा आिारित झसमसाि व्यवस्थापनको 

माध्यमद्वािा झसमसािको स्रोतहरुमाझथ समन्याझयक अवसि झदिाउँदै 

बझुर्द्मिापिून प्रयोगको अविाििािाई साथनक तुलयाउने; 

(३) स्थानीय व्यझि, समदुाय एवं झनकायिाई संिगन गिाउँद ै झसमसािको 

संिक्षि ि व्यवस्थापन कायन प्रभावकािी बनाउने;  

(४) वतनमान ि भावी पसु्ताको फाइदाका िाझग प्राकृझतक स्रोत संिक्षि गनन 

स्थानीय वाझसन्दाको झहत हुन ेिािको सामाझजक ि आझथनक झवकासका 

कायनक्रम संिािन गने,  

(५) झसमसािमा आझित सङ्कटापन्न जीवजन्त,ु जििि, सापेझक्षक जङ्गिी 

जनावि तथा अन्य जि आझित आनवंुझिक स्रोतको संिक्षि गने, 
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(६) वातावििीय असि न्यनू हुने गिी झसमसाि के्षत्रमा वाताविि अनकूुि 

पयनटनको झवकास गद ै प्राप्त िाभिाई यथासम्भव झसमसािको 

व्यवस्थापन ि स्थानीय जनसमदुायको झहतमा परििािन गने, 

(७) झसमसाि संिक्षि ि व्यवस्थापनका िाझग तयाि गरिने कायनयोजनाहरुमा 

स्थानीय जनसहभाझगता सझुनझित गने, 

(८) झसमसाि क्षेत्रमा आझित स्थानीयवासीको अनुभव, अभ्यास, सीप ि 

ज्ञानको संिक्षि गद ैसोही आिािमा झसमसािको संिक्षि ि व्यवस्थापन 

गनन प्रिय झदने, 

(९) झसमसाि व्यवस्थापना दिेा पने समस्याहरुको पझहिान गिी स्थानीय 

स्तिमै समािानको उपायहरुको िोजी गनन जनसहमझतका आिािमा 

व्यवस्थापन कायनयोजना बनाई िाग ूगने गिाउने,  

(१०) झसमसाि व्यवस्थापन योजना तजुनमा गने ि व्यवस्थापन सझमझतमा 

स्थानीय जनसमदुायका साथै संघ संस्थाको प्रझतझनझित्व गिाउन 

आवश्यक काननुी एवं प्रिासझनक व्यवस्था गने, 

(११) झसमसािमा आझित स्थानीय जनसमदुायिाई झसमसािबाट प्राप्त हुन े

िाभको न्यायोझित बाँडफाँडका िाझग आवश्यक व्यवस्था गने,  

(३)    जैझवक झवझविता संिक्षि तथा व्यवस्थापन सम्बन्िी अन्य व्यवस्था प्रिझित काननू ि 

मापदण्ड बमोझजम हुनेछ। 

३४. जैतवक तवतवर्ताको अतििेिीकरण गनुयपने : (१) गाउँपाझिकािे आफ्नो क्षेत्राझिकाि झभत्र अवझस्थत 

जैझवक झवझविताको वस्तझुस्थझत ि झववििको अझभिेिीकिि व्यवझस्थत ि वैज्ञाझनक ढङ्गिे िाख्न ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोझजमको अझभिेिीकिि जैझवक झवझविता सम्बन्िी झनदझेिका बनाई िाझष्ट्रय 

मापदण्ड अनरुुप अद्यावझिक िाख्ने झजम्मेवािी कायनपाझिकाको हुनेछ । 

(३) जैझवक झवझविताको अझभिेिीकिि सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोझकए बमोझजम हुनेछ।     

३५. स्थानीर् समुदार्को परभपरागत ज्ञान, सीप, अभ्र्ास, आतदको संरक्षण गनुयपने : (१) जैझवक 

झवझविताको सम्बन्िमा स्थानीय समदुाय झभत्रका व्यझि वा समहूमा िहकेो ज्ञान, सीप, अभ्यास आझदको 

पझहिान, अझभिेिीकिि, तथा संिक्षि गने झजम्मेवािी गाउँपाझिकाको हुनेछ ।  

(२) गाउँपाझिकािे उपदफा (१) बमोझजमको अझभिेिीकिि वैज्ञाझनक ि व्यवझस्थत ढङ्गिे 

तोझकएको ढाँिा ि प्रारुपमा िाख्नेछ ।   

३६. ितनज पदाथय संरक्षण सभबन्र्ी व्र्वस्था : (१) गाउँपाझिकािे आफ्नो क्षेत्रझभत्र िहकेा िझनज पदाथनको 

अवस्था बझु्न सभे तथा िोज गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोझजमको सभे तथा िोजबाट प्राप्त सिूना तथा तथ्याङ्कको आिािमा प्रिझित 

नेपािको काननू प्रझतकूि नहुने गिी गाउँपाझिकािे िझनज पदाथनको संिक्षि तथा प्रवर्द्ननमा 

कायनक्रमहरु सञ्िािन गनन सक्नेछ ।   
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३७.  जिार्ार संरक्षण गनुयपने : (१) गाउँपाझिका के्षत्रझभत्र िहकेा जिािािको संिक्षि गनुन गाउँपाझिका,नागरिक ि 

सम्बन्िीत झनकायको कतनव्य हुनेछ। 

(२) कायनपाझिकािे संघीय ि प्रदिेको काननू ि मापदण्डको अिीनमा िही कायनझवझि वनाई 

गाउँपाझिकाझभत्रको जिािाि संिक्षि तथा व्यवस्थापन गनेछ। 

(३) आफ्नो के्षत्रमा िहकेो िानेपानीको महुानको पझहिान, अझभििेीकिि, संिक्षि तथा 

व्यवस्थापन गने झजम्मेवािी गाउँपाझिकाको हुनेछ। 

पररच्छेद- ५ 

वन तथा हररत के्षत्रको संरक्षण तथा व्र्वस्थापन 

 

३८. वन, वन पैदावार, वन्र्जन्त ुतथा हररत के्षत्रको संरक्षण र प्रवर्द्यन गनुयपने : (१) आफ्नो क्षेत्राझिकाि 

झभत्रको वन, वन पैदावाि, वन्यजन्त ु तथा हरित के्षत्रको संिक्षि ि प्रवर्द्नन गने प्रमिु झजम्मेवािी 

गाउँपाझिकाको हुनेछ ।  

(२) वन, वन पैदावाि, वन्यजन्त ु तथा हरित के्षत्रको संिक्षि ि प्रवर्द्ननमा सहयोग गनुन नागरिकको 

कतनव्य हुनेछ। 

(३) वन तथा वन पैदावाि संिक्षि ि प्रवर्द्नन गने सम्बन्िमा गाउँपाझिका संघीय ि प्रदिे काननूको 

प्रझतकूि नहुने गिी दहेाय बमोझजम गनुन पनेछ। 

(क)  संघ तथा प्रदिेसँग समन्वय गिी स्थानीय समदुायको सहभाझगतमा आफ्नो झसमाझभत्रका 

समदुायमा आिारित वन, झनजी वन, कृझष वन तथा वनमा आिारित उद्योगहरु संिािन 

तथा व्यवस्थापन गने, 

(ि)    सामदुाझयक वन उपभोिा समहू िगायत समदुायमा आिारित वन व्यवस्थापन गन े

समहूको प्राझवझिक, व्यवस्थापकीय, संस्थागत क्षमता झवकासमा प्राथझमकता झदने,  

(घ)   वनसँग सम्बझन्ित प्राझवझिक सेवािाई प्रभावकािी बनाउनकुा अझतरिि क्षमता झवकासको 

िाझग उत्प्रेििात्मक अवसिहरु झसजनना गने,  

(ङ)  स्थानीय समदुायमा िहकेो वनजन्य, जझडबटुी तथा वनस्पझत उपयोग सम्बन्िी पिम्पिागत 

ज्ञान, सीप ि झिझकत्सा पर्द्झतिाई आिझुनक झवज्ञानसँग संयोजन गद ैउन्नत प्रकािको ज्ञान, 

सीप ि उत्पादनका िाझग उपयुि वाताविि झनमानि गने,  

(ि)   वन्यजन्त ु ि वनस्पझतको संिक्षि तथा प्रवर्द्नन गनन संघ, प्रदिेसँगको समन्वयमा स्थानीय 

स्तिका प्रािी उद्यान तथा वनस्पझत उद्यानहरु स्थापना ि संिािन गने, 

(छ)  वन पैदावाि संकिनमा झदगोपना ि प्रभावकारिताका िाझग आिझुनक प्रझवझिहरुको 

प्रयोगिाई प्रोत्साहन गने,  

(ज)   झदगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड अनरुुप सबै वन व्यवस्थापनमा सामाझजक, आझथनक ि 

वातावििीय दृझष्टिे दीगोपना सझुनझित गने,  

(ि)   संघ तथा प्रदिेको समन्वयमा संिझक्षत क्षेत्र, झसमसाि क्षेत्र तथा वन व्यवस्थापन 

पर्द्झतहरुबाट पयनटन प्रवर्द्नन गनन योगदान परु् याउने, 
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(ञ)   वन, वनस्पझत, वन्यजन्त ुतथा जैझवक झवझविता ि जिािाि के्षत्रको संिक्षि, पनु:स्थापना ि 

झदगो उपयोग गनन आवश्यक योजना ि कायनक्रम संिािन गने, 

(ट)    गाउँपाझिका के्षत्रझभत्रका जिििको संिक्षि गने, 

(ठ)   संघ तथा प्रदिेसँग समन्वय ि सहकायन गिी गरिवीको िेिामझुन िहकेा जनताको गरिवी 

न्यझूनकिि गनन वनको संिक्षि ि झवकास हुने गिी आय आजनन तथा पयनटनका कायनक्रमहरू 

संिािन गने, 

(ड)   सामदुाझयक वन उपभोिा सझमझतिे वन पैदावाि झवक्री तथा उपयोग गनन बनाएको वाझषनक 

कायनयोजना गाउँपाझिकावाट स्वीकृत गिी कायानन्वयन गिाउने  

(ढ)   गाउँपाझिका क्षेत्रझभत्रको सावनजझनक तथा ऐिानी जगगामा िहकेो काठ दाउिा, जिाजिुी, 

दहिि बहिि आझदको झबक्री गन,े 

(ि)   सामदुाझयक भ-ूसंिक्षि ि सोमा आिारित आय आजनन कायनक्रमहरु संिािन गने, 

(त)  संघ तथा प्रदिेको मापदण्डको अिीनमा िही गाउँपाझिका के्षत्रझभत्रको जझडबटुी तथा अन्य 

गैिकाष्ट वन पैदावि सम्वन्िी सवेक्षि, उत्पादन, संकिन प्रवर्द्नन, प्रिोिन ि वजाि 

व्यवस्थापन गने, 

३९. तनजी वन दताय तथा व्र्वस्थापन : (१) झनजी वन दतान गिाउन िाहने कुनै व्यझि वा संस्थािे झनजी वन 

दतानको िाझग झडझभजन वन कायानिय वा सब झडझभजन वन कायानियको झसफारिस सझहत गाउँपाझिकामा 

झनवेदन झदन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोझजम कुनै झनवेदन पिेमा आवश्यक जाँिबिु गिी गाउँपाझिकािे झनजी वन 

दतान गिी प्रमािपत्र झदनेछ ।  

(३) व्यवसाझयक प्रयोजनका िाझग झनजी वन वा झनजी आवादीमा िहकेो वन पैदाविको संकिन 

तथा ओसािपसाि गनुन पिेमा गाउँपाझिकाबाट स्वीकृत झिन ुपनेछ । 

४०. सावयजतनक जगगामा वन तवकास सभबन्र्ी व्र्वस्था : (१) गाउँपाझिकािे प्रिझित नेपाि काननू तथा 

यस ऐनको अिीनमा िही सावनजझनक जगगामा वनको झवकास, संिक्षि, व्यवस्थापन गनन ि वन पैदाविको 

उपयोग तथा झबक्री झवतिि गनन सक्नेछ । 

(२) गाउँपाझिकािे सडक, नहि ि बाटो झकनािमा िगाइएको तथा बाटोमा छहािी पने रुिहरु ि 

िौतािा, कुिाको महुान, िाझमनक स्थि वा त्यस्तै अन्य संवेदनिीि ठाउँमा िगाइएका रुिहरुको 

संिक्षि गनन तथा जोझिमपूिन अवस्थामा प्रिझित नेपाि काननूको अझिनमा िही हटाउन सक्नेछ । 

४१. शहरी वनको तवकास र व्र्वस्थापन : (१) गाउँपाझिकािे आफ्नो क्षेत्र झभत्रको िहिी क्षेत्र तथा वस्तीमा 

िहकेा सावनजझनक सडक तथा पाकन  जस्ता स्थानमा आफैं िे वा कुनै संघसंस्था वा झनजी के्षत्रसँगको 

सािेदािीमा िहिी वनको झवकास तथा व्यवस्थापन गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोझजम स्थापना हुने िहिी वनको वन पैदावाि गाउँपाझिकािे तोके बमोझजम 

प्रयोग गनन सक्नेछ । 

४२. वन के्षत्रको प्रर्ोग : गाउँपाझिकािे कुनै झवकास आयोजना सञ्िािन गदान वन के्षत्रको प्रयोग गनुन बाहके 

अन्य कुनै झवकलप नभएमा ि प्रिझित काननू बमोझजमको वातावििीय अध्ययनबाट त्यस्तो योजना 
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सञ्िािन गदान वातावििमा उलिेिनीय प्रझतकूि असि नपने दझेिएमा सो आयोजना सञ्िािन गनन त्यस्तो 

वन क्षेत्रको जगगा प्राप्त गननको िाझग संघीय सिकाि समक्ष अनिुोि गनन सक्नेछ । 

४३. नसयरी र उद्यान स्थापना तथा व्र्वस्थापन : (१) संघीय तथा प्रादझेिक काननू प्रझतकूि नहुने गिी, प्रिझित 

मापदण्ड तथा तोझकएको प्रझक्रया पिूा गिेको सझुनझित गिी गाउँपाझिका क्षेत्रझभत्र जो कोहीिे पझन 

गाउँपाझिकाको अनुमझत झिई नसनिी तथा उद्यान सञ्िािन गनन सक्नेछन ्।  

(२) गाउँपाझिका क्षेत्रझभत्र उपदफा (१) बमोझजम सञ्िािन हुने नसनिी तथा उद्यानको सम्बन्िमा संघीय 

तथा प्रादझेिक मापदण्डसँग नबाझिने गिी सञ्िािन तथा पूव्ानिाि मापदण्ड झनदझेिका बनाई िागू 

गनेछ। 

(३) गाउँपाझिका क्षेत्रझभत्र उपदफा (१) बमोझजम स्थापना हुने सबै नसनिी तथा उद्यानहरुको कझम्तमा 

वषनको एक पटक तोझकए बमोझजम अझनवायन अनगुमन झनिीक्षि गनुनपनेछ । 

४४. िुल्िा के्षत्र व्र्वस्थापन तथा हररर्ािी प्रवर्द्यन : (१) गाउँपाझिकािे आफ्नो के्षत्रझभत्र िहकेो िलुिा 

तथा सावनजझनक क्षेत्रको संिक्षि, प्रवर्द्नन तथा अझभिेिीकिि गनुन पनेछ । 

(२) गाउँपाझिकािे आफ्नो के्षत्राझिकाि झभत्र िहनेे िलुिा तथा सावनजझनक क्षेत्रमा प्रिझित 

काननूको प्रझतकूि नहुने गिी वकृ्षािोपि, सम्भाि ि व्यवस्थापन गनन सक्नेछ ।  

 (३) िुलिा तथा सावनजझनक के्षत्रको व्यवस्थापन सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोझकए बमोझजम हुनेछ । 

४५. नदी तकनार, नदी उकास नहर तकनार र सडक तकनारमा वृक्षारोपण  : (१) गाउँपाझिकाझभत्रको नदी 

झकनाि, नदी उकास नहि झकनाि ि सडक झकनािमा गाउँपाझिकाको अनमुझत झिई वकृ्षािोपि गनन सक्नेछ । 

(२) कायनपाझिकािे वकृ्षािोपि सम्बन्िी मापदण्ड बनाई िागू गनन सक्नेछ ।  

 

पररच्छेद-६ 

संस्थागत व्र्वस्था 

 

४६. वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण कोषको स्थापना र सञ्चािन : (१) गाउँपाझिकामा वाताविि 

संिक्षि, प्रदषूिको िोकथाम तथा झनयन्त्रिका साथै जैझवक झवझविताको संिक्षि िाझग वाताविि तथा 

प्राकृझतक स्रोत संिक्षि कोषको स्थापना हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोझजमको कोषमा दहेायका िकमहरु िहने छन ्: 

(क) संघ, प्रदिे सिकािबाट वाताविि संिक्षिका िाझग प्राप्त िकम,  

(ि) झवझभन्न संघ संस्थावाट प्राप्त िकम, 

(ग)     अन्य स्रोतवाट प्राप्त िकम। 

(३) वाताविि तथा प्राकृझतक स्रोत संिक्षि कोषको संिािन तोझकए बमोझजम हुनेछ। 

४७. वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण पररषद गठन गनय सक्ने : (१) वाताविि, जैझवक झवझविता ि 

प्राकृझतक स्रोत संिक्षि सम्बन्िी कायनिाई व्यवझस्थत रुपमा कायानन्वयन गनन, नीझत योजना झनमानि गनन, 

झवझभन्न झनकायहरु वीि समन्वय गनन तथा यस ऐन अन्तगनत अनगुमन तथा झनरिक्षि गनन गाउँपाझिकामा 

वाताविि सम्बन्िी झविेषज्ञ सझम्मझित वाताविि तथा प्राकृझतक स्रोत संिक्षि परिषद िहनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोझजमको परिषदमा दहेाय बमोझजमका अध्यक्ष ि सदस्यहरू िहने छन; 

(क) गाउँपाझिका अध्यक्ष- अध्यक्ष 

(ि) उपाध्यक्ष -सदस्य 

(ग) प्रमुि प्रिासकीय अझिकृत- सदस्य 

(घ) स्वास्थ्य सझमझत संयोजक- सदस्य  

(ङ) वन, वाताविि सझमझत संयोजक-सदस्य 

(ि) वाताविि तथा प्राकृझतक स्रोतको क्षेत्रमा काम गिेका झवज्ञ १ मझहिा सझहत ३ 

जनासदस्य 

(छ) स्थानीय वाझसन्दाहरूमध्ये वन उपभोिा सझमझतहरूवाट १जना सझहत कायनपाझिकािे 

तोकेका १ मझहिा समेत ३ जना-सदस्य 

(ज) कृझष के्षत्र हनेे कायनपाझिकाको १ जना सदस्य- सदस्य 

(ि) वाताविि िािा संयोजक वा सो िािाको काम गनन झजम्मेवािी ताझकएको कमनिािी- 

सदस्य सझिव 

(३) वाताविि तथा प्राकृझतक स्रोत संिक्षि परिषदक्ो अन्य काम, कतनव्य तथा अझिकाि तोझकए 

बमोझजम हुनेछ ।  

४८.  सतमततहरु गठन गनय सक्ने : (१) गाउँ कायनपाझिकािे यो ऐनको उद्दशे्य पझूतनको िाझग सम्बझन्ित झवषयका 

झविेषज्ञहरु समेत िहकेो झवझभन्न सझमझतहरु गठन गनन सक्नेछन।्  

(२) उपदफा (१) बमोझजम गझठत सझमझतहरुको काम, कतनव्य ि अझिकाि गाउँ कायनपाझिकािे 

तोझकझदए बमोझजम हुनेछ । 

४९. अनुगमन तथा मूल्र्ांकन : (१) यस ऐन अन्तगनत आवश्यक अनगुमन ि मलूयांकन दफा ५८ बमोझजम 

स्थाझपत वाताविि तथा जैझवक झवझविता संिक्षि परिषद वा परिषदिे तोकेको झनिीक्षि सझमझतहरूवाट 

गनेछ ।  

(२) अनगुमन तथा मलूयांकन सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोझकए बमोझजम हुनेछ। 

५०.  वातावरण संरक्षण र्ोजना तजुयमा गने : (१) गाउँपाझिकािे वाताविि तथा जैझवक झवझविता संिक्षि 

योजना तजुनमा तथा कायानन्वयन गनेछ। 

(२) गाउँपाझिकािे वाताविि संिक्षि योजना तजुनमा गदान वाताविि संिक्षि, जैझवक झवझविताको 

संिक्षि ि प्रवर्द्नन, दीगो उपयोग ि वातावििीय ि जैझवक झवझविताका स्रोतहरूको पिम्पिागत ि 

स्थानीय अभ्यासहरूिाई समेत समावेि गनुनपनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोझजमको वाताविि तथा जैझवक झवझविता संिक्षि योजना बनाउँदा मझहिा, 

अपाङ्गता भएका व्यझि, बािबाझिका, जेष्ठ नागरिक ि आझथनक रुपमा झवपन्न समदुायिाई झविेष 

प्राथझमकता झदनपुनेछ। 

(४) वाताविि संिक्षि योजनामा समावेि गनुनपने झवषयवस्त ुतोझकए बमोझजम हुनेछ। 
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पररच्छेद-७ 

कसूर, जररवाना तथा क्षततपूती 

 

५१. कसूर: कसैिे देहार्को कुनै काम गरेमा र्स ऐन बमोतजम कसूर गरेको मातनने छ :-  

(क) गाउँपाझिकािे तोझकझदएको समय ि स्थान बाहके अन्यत्र फोहिमैिा झनष्कािन गने,  

(ि) कण्टेनि वा फोहिमैिा संकिन केन्रमा िाझिएको फोहिमैिा अनाझिकृत तवििे प्रयोग 

गन,े  

(ग) फोहिमैिा संकिन केन्रमा िाझिएको कण्टेनि तोडफोड गने क्षझत परु् याउने, िाझिएको 

स्थानबाट हटाउने वा संकिन केन्रमा कुनै नोक्सानी परु् याउने,  

(घ) यस ऐन बमोझजम अनमुझत नझिई फोहिमैिा व्यवस्थापनको कायन गने,  

(ड) यस ऐन बमोझजम फोहिमैिा व्यवस्थापनको िाझग प्रदान गरिएको अनमुझतपत्रमा 

उझलिझित ितनहरु उलिङ् घन गने, 

(ि) फोहिमैिा संकिन केन्र, कण्टेनि वा फोहिमैिा थपुाने ठाउँमा कुनै पझन झकझसमको 

हाझनकािक पदाथन फालने, िाख्ने वा थपुाने, 

(छ) घि, कम्पाउण्ड तथा परिसिको फोहिमैिा सडक वा अन्य सावनजझनक स्थानमा िाख्ने, 

फालने वा थपुाने, 

(ज) फोहिबाट झनस्केको दझूषत पानी (झििेट) वा ढि िहुाई अन्य व्यझिको घि वा जगगा 

प्रदझूषत गिाउने,  

(ि) सडक वा अन्य सावनजझनक स्थानमा सिसफाई तथा फोहिमैिा संकिन गनन गाउँपाझिकािे 

तोकेको समय वा सफाई गदानको समयमा त्यस्तो ठाउँमा कुनै पझन झकझसमको सवािी सािन 

झबसाउने वा झबसाइ िािेको सवािी सािन हटाउने इन्काि गने,  

(ञ) गाउँपाझिकािे तोकेको ठाउँमा बाहके जनस्वास्थ्यमा प्रझतकूि असि पने गिी सडक वा 

अन्य सावनजझनक स्थानमा कुनै पझन झकझसमको हाझनकािक फोहिमैिा िाख्ने, फालने, थपुान े

वा झनष्कािन गने,  

(ट) िासायझनक फोहिमैिा, औद्योझगक फोहिमैिा, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहिमैिा वा 

हाझनकािक फोहिमैिा जथाभावी फालने, िाख्ने वा झनष्कािन गने वा गिाउने,  

(ठ) औद्योझगक प्रझतष्ठान वा स्वास्थ्य संस्थािे उद्योग वा स्वास्थ्य संस्थाबाट झनस्कन े

हाझनकािक फोहिमैिा जथाभावी फालने, िाख्ने वा झनष्कािन गने वा गिाउने,  

(ड) फोहिमैिा संकिन, ढुवानी तथा फोहिमैिा व्यवस्थापनमा बािा अविोि झसजनना गने,  

(ढ) फोहिमैिा संकिन, ढुवानी तथा अझन्तम झनष्कािन स्थिमा अविोि, बन्द, घेिाउ गने वा 

फोहिमैिा व्यवस्थापन सम्बन्िी कायनमा हडताि गने,  

(ि) फोहिमैिा अत्याझिक उत्पादन हुने वस्त ु भनी नेपाि सिकाििे नेपाि िाजपत्रमा सिूना 

प्रकािन गिी प्रझतबन्ि िगाएको कुनै वस्त ुउत्पादन तथा झबक्री झवतिि गने,  
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(त) प्रिझित काननू बमोझजम तोझकएको मापदण्ड झवपरित िासायझनक झवषादीको आयात गने 

वा समयावझि सझकएको िासायझनक झवषादी प्रिझित काननू ि मापदण्ड बमोझजम नष्ट गने 

झजम्मेवािी पिूा नगने, 

(थ) स्रोतमै फोहिमैिाको पथृकीकिि नगिी फोहिमैिा झमसाएि झनष्कािन गने,  

(द) मिेको वा मािेको पिपुक्षी ि सोको िादी, ्वाँि, हड् डी तथा माछाको कत्िा आझद 

सावनजझनक स्थि, सडक, गलिी, िोकमा िाख्ने, फालने वा थपुाने।  

५२. सजार् तथा जररवाना : (१) फोहिमैिा व्यवस्थापन सम्बन्िमा कसैिे दहेायको कायन गिेमा दहेाय 

बमोझजमको सजाय तथा जरिवाना गनेछ:   

(क) दफा ५१ को िण्ड (क) बमोझजमको कसिू गने व्यझििाई गाउँपाझिकािे पझहिो 

पटक भए पाँि हजाि रुपैयाँसम्म जरिवाना, दोस्रो पटक सोही कसिू गिेमा पािँ 

हिाि रुपैयाँदझेि दि हजाि रुपैयाँसम्म जरिवाना ि सोही कसिू तेस्रो वा सोभन्दा 

बढी पटक गिेमा प्रत्येक पटकको िाझग पन्र हजाि रुपैयाँका दििे जरिवाना गिी 

फोहिमैिा उठाउँदा िागने ििन समेत झनजबाट असिू उपि गनन सक्नेछ । 

(ि) दफा ५१ को िण्ड (ि) ि (ि) बमोझजमको कसिू गनेिाई गाउँपाझिकािे पाँि 

सय रुपैयाँदझेि पाँि हजाि रुपयैाँसम्म जरिवाना गनन सक्नेछ । 

(ग) दफा ५१ को िण्ड (ग) बमोझजमको कसिू गनेिाई गाउँपाझिकािे पन्र हजाि 

रुपैयाँदझेि पिास हजाि रुपयैाँसम्म जरिवाना गिी कण्टेनि वा संकिन केन्र 

व्यवस्थापन गनन िागने ििन असिू उपि गनन सक्नेछ । 

(घ) दफा ५१ को िण्ड (घ) ि (ङ) बमोझजमको कसिू गनेिाई गाउँपाझिकािे पन्र 

हजाि रुपैयाँदझेि पिास हजाि रुपैयाँसम्म जरिवाना गिी अनमुझत नझिएसम्म 

त्यस्तो कायन गनन िोक िगाउनेछ । 

(ङ) दफा ५१ को िण्ड (ि) बमोझजमको कसिू गनेिाई गाउँपाझिकािे पाँि हजाि 

रुपैयाँदझेि पन्र हजाि रुपैयासँम्म जरिवाना गनन सक्नेछ ि त्यस्तो वस्त ु वा 

पदाथनबाट कुनै क्षझत भइसकेको भए त्यस्तो क्षझत बापतको िकम समेत 

कसिूदाताबाट असिू उपि गनन सक्नेछ।  

(ि) दफा ५१ को िण्ि (छ), (ज) ि (द) बमोझजमको कसिू गनेिाई गाउँपाझिकािे 

पाँि हजाि रुपैयाँदझेि पन्र हजाि रुपैयाँसम्म जरिवाना गनन सक्नेछ । 

(छ) दफा ५१ को िण्ड (ञ) बमोझजमको कसिू गनेिाई गाउँपाझिकािे तीस हजाि 

रुपैयाँदझेि पिास हजाि रुपैयासँम्म जरिवाना गनन सक्नेछ । 

(ज) दफा ५१ को िण्ड (ट), (ठ) ि (त) बमोझजमको कसिू गनेिाई गाउँपाझिकािे 

पिास हजाि रुपैयाँदझेि एक िाि रुपैयाँसम्म जरिवाना गनन सक्नेछ ि सोही कसिू 

पनु: गिेमा पझहिो पटक गिेको जरिवानाको दोब्बि जरिवाना गिी प्रिझित काननू 

बमोझजम अनमुझत िद्द गननको िाझग सम्बझन्ित झनकायमा िेिी पठाउन सक्नेछ । 

(ि) दफा ५१ को िण्ड (ड), (ढ) ि (ि) बमझजमको कसिूिाई प्रिझित संघीय काननू 

बमोझजम सजाय हुनेछ । 
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(ञ) दफा ५१ को िण्ड (थ) बमोझजमको कसिू गनेिाई सम्बझन्ित गाउँपाझिकािे 

प्रत्येक पटक पाँि सय रुपैयाँ जरिवाना गनन सक्ने छ ।  

(२) वाताविि संिक्षि सम्बन्िमा कसैिे दहेायको कायन गिेमा गाउँपाझिकािे दहेाय बमोझजमको 

जरिवाना गनेछ: 

 (क)  संझक्षप्त वातावििीय अध्ययन प्रझतवेदन स्वीकृत गिाउन ु पने प्रस्तावको हकमा 

त्यस्तो प्रझतवेदन स्वीकृत नगिाई वा स्वीकृत प्रझतवेदन झवपिीत हुने कायन गिेमा 

पाँििाि रुपैयाँसम्म,  

(ि) प्रािझम्भक वातावििीय पिीक्षि प्रझतवेदन स्वीकृत नगिाई वा स्वीकृत प्रझतवेदन 

झवपिीत हुने कुनै प्रस्ताव  कायानन्वयन गिेमा दििाि रुपैयाँसम्म । 

(३) कसैिे उपदफा (२) बमोझजमको कायन गिेमा सम्बझन्ित गाउँपाझिकािे तरुुन्त िोकी 

वातावििीय अध्ययन प्रझतवेदन स्वीकृत नगिाएमा यस ऐन बमोझजम त्यस्तो प्रझतवेदन स्वीकृत 

गिाउन ि त्यस्तो प्रझतवेदन कायन भएकोमा सो कायनिाई सिुाि गनन आदिे झदनेछ ि यसिी झदइएको 

आदिे बमोझजम गनुन सम्बझन्ित व्यझि वा संस्थाको कतनव्य हुनेछ ।यसिी झदइएको आदिे बमोझजम 

कायन नभएमा गाउँपाझिकािे उपदफा (१)  बमोझजम गरिएको जरिवानाको तेब्बि जरिवाना गनेछ । 

(४) उपदफा (२) मा उझलिझित झवषय बाहके कसैिे यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनकेो झनयम, 

झनदझेिका, कायनझवझि वा मापदण्ड झवपिीतका कुनै कायन गिेमा गाउँपाझिकािे त्यस्तो कायन गनन 

बन्दजे िगाई तीन िाि रुपैयाँसम्म जरिवाना गिी दईु मझहनाझभत्र यो ऐन वा यस ऐन बमोझजम 

बनेको झनयम, झनदझेिका, कायनझवझि वा मापदण्ड बमोझजमको कायन गनन आदेि झदन सक्नेछ ।यसिी 

झदएको आदिे बमोझजम कायन नभएमा यस उपदफा बमोझजम गरिएको जरिवानाको तेब्बि जरिवाना 

िागनेछ ।  

(५) उपदफा (३) वा (४) बमोझजम झदएको आदिे बमोझजमको कायन नभएमा त्यस्तो कायनमा बन्दजे 

िगाइनेछ ि त्यस्तो व्यझि वा संस्थािाई कािोसिूीमा िाख्ने सम्बन्िमा आवश्यक कािबाही गनन 

गाउँपाझिकािे झसफारिस सझहत संघ ि प्रदिे सिकािमा पठाउन ुपनेछ । 

(६) यस दफा बमोझजम जरिवाना गनुन अझघ जरिवाना गनन िागेको व्यझि वा संस्था वा 

आयोजनािाई सफाइ पेि गने मनाझसब मौका झदन ुपनेछ । 

५३.  क्षततपूततय :  (१) कसैिे यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको झनयम, झनदझेिका वा मापदण्ड झवपिीत प्रदषूि 

गिेको वा जोझिमपिून फोहि झनष्कासन गिेको वा कुन ै दघुनटनाजन्य प्रदषूिका काििबाट कुनै व्यझि वा 

संस्थािाई कुनै हानी नोक्सानी पगुन गएमा त्यस्तो कायनबाट पीझडत व्यझि वा संस्थािे आफूिाई पगुन गएको 

क्षझत बापत गाउँपाझिका वा तोझकएको झनकायबाट क्षझतपझूतन भिाई पाउन झनवेदन झदन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोझजम पिेको झनवेदन सम्बन्िमा छानझबन तथा जाँिबिु गदान झनवेदकिाई हानी 

नोक्सानी भएको ठहिेमा क्षझतको यझकन गिी त्यसिी हानी नोक्सानी परु् याउने व्यझि, संस्था वा 

प्रस्तावकबाट पीझडतिाई मनाझसब क्षझतपझूतन भिाई झदन ुपनेछ ।  

(३) गाउँपाझिकाको कुनै झनकाय वा गाउँपाझिकाको स्वाझमत्व ि झनयन्त्रिमा िहकेो संस्थािे प्रदषूि 

गिी क्षझत पगेुको झवषयमा पिेको झनवेदन सम्बन्िमा छानझबन गनन कायनपाझिकािे मनोनयन गिेको 

तीन जना झवज्ञ िहकेो सझमझत गठन हुनेछ ि सो सझमतझतको झसफारिसको आिािमा उपदफा (२) वा 

(३) बमोझजम क्षझतपझूतन भिाई झदन ुपनेछ। 
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(५) यस दफा बमोझजम क्षझतपझूतन झनिानिि गने आिाि ि अन्य व्यवस्था तोझकए बमोझजम हुनेछ । 

५४.  तनवेदन तदन सक्ने : (१) कसैिे यस ऐन झवपरित वातावििीय अध्ययन प्रझतवेदने स्वीकृत नगिाई वा स्वीकृत 

प्रझतवेदन झवपिीत हुने गिी प्रस्ताव कायानन्वयन गिेमा वा यस ऐन झवपरित हुन े कायन गिेमा वा गनन िागेमा 

कायनपाझिका वा कायनपाझिकािे तोकेको अझिकािी समक्ष झनवेदन झदन सक्नेछ । 

५५. पुनरावेदन : (१) दफा ५२ बमोझजम भएको जरिवाना उपि झिि नबझु्ने पक्षिे उि जरिवाना उपि सम्बझन्ित 

झजलिा अदाितमा पैंझतस झदनझभत्र पनुिावेदन गनन सक्नेछ ।   

(२) दफा ५३ बमोझजम क्षझतपझूतन झनिानिि सम्बन्िमा भएको झनिनय उपि झिि नबझु्ने पक्षिे पैंझतस 

झदनझभत्र सम्बझन्ित झजलिा अदाितमा पनुिावेदन झदन सक्नेछ ।  

५६.  सहुतिर्त तथा सुतवर्ा प्रदान गनय सक्ने : वाताविि तथा जैझवक झवझविता संिक्षिमा सकािात्मक प्रभाव 

पाने कुनै उद्योग, व्यवसाय, प्रझवझि वा प्रझक्रयािाई प्रोत्साझहत गनन काननू बमोझजम प्रदान गरिएको सहुझियत 

तथा सझुविाको अझतरिि गाउँपाझिकािे स्थानीय िाजपत्रमा सिूना प्रकाझित गिी सहुझियत तथा सझुविा 

प्रदान गनन सक्नेछ । 

 

पररच्छेद- ८ 

तवतवर् 

५७. ढुङ्गा, तगटी, वािुवा, माटोको उत्िनन, संकिन, उपर्ोग, तवक्री तथा तवतरण सभबन्र्मा : (१) 

गाउँपाझिका के्षत्राझिकािझभत्र िहकेा ढुङ्गा, झगटी, वािवुा तथा माटोको उत्िनन, संकिन, उपयोग, झबक्री 

तथा झवतिि सम्बन्िी व्यवस्था संघीय सिकाििे जािी गिेको मापदण्ड अनरुुप हुनेछ । 

(२) उपदफा(१)बमोझजमको मापदण्डको अिीनमा िही गाउँपाझिकािे आफ्नो छुटै्ट मापदण्ड ि 

कायनझवझि बनाउन सक्नेछ। 

५८. िू-उपर्ोग र्ोजना र िूतम व्र्वस्थापन कार्यक्रम सञ्चािन :  संघीय तथा प्रदिे काननूको अझिनमा 

िही गाउँपाझिकािे स्थानीय तहको भ-ूउपयोग योजना ि भझूम व्यवस्थापन कायनक्रम सञ्िािन गनन सक्नेछ ।   

५९. समन्वर् र सहजीकरण गने : वाताविि तथा प्राकृझतक स्रोत संिक्षि सम्बन्िी िाझष्ट्रय तथा प्रादझेिक 

अझभयानमा गाउँपाझिकािे आवश्यक समन्वय तथा सहयोग गनछे। 

६०. सवेक्षण : गाउँपाझिकािे आफ्नो के्षत्रमा िहकेो वातावििीय तथा जैझवक झवझविताको वस्तझुस्थझत बझु्न 

तथा यझकन गनन आवझिक रुपमा तोझकए बमोझजमको ढाँिामा वातावििीय तथा जैझवक झवझविता सवेक्षि 

गनन सक्नेछ । 

६१. गुनासो व्र्वस्थापन : गाउँपाझिकािे वाताविि, वाताविि संिक्षि तथा जैझवक झवझविता सम्बझन्ित 

गनुासो ि उजिुीको संकिन गने ि त्यसको सम्बोिनको िाझग एक अझिकािी तोक्न सक्नेछ ।  

६२. परामशय तिन सक्ने : गाउाँसभा कायनपाझिका वा वाताविि िािा (इकाई) िे यस ऐनको कायानन्वनयको 

िाझग सम्बझन्ित झवषयका झवज्ञसँग सलिाह ि पिामिन झिन सक्नेछ। 

६३. अतर्कार प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्ने : गाउँपाझिकािे यस ऐन अन्तगनत तोझकएका झजम्मेवािी तथा अझिकाि 

वाताविि िािा (इकाई) मा प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ । 
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६४.  प्रचतित कानून बमोतजम हुने : यस ऐनमा िेझिए जझत कुिामा यसै ऐन बमोझजम ि अन्यमा प्रिझित 

काननू बमोझजम हुनेछ।   

६५. तनर्म बनाउन सक्ने : यस ऐनको कायानन्वयनको िाझग कायनपाझिकािे आवश्यक झनयम बनाउन सक्नेछ ि 

त्यस्तो झनयम गाउँपाझिकाको स्थानीय िाजपत्रमा प्रकािन पिात िाग ूहुनेछ । 

६६. मापदण्ड, तनदेतशका र कार्यतवतर् बनाउन सक्ने : यस ऐन कायानन्वयनको िाझग कायनपाझिकािे 

आवश्यक मापदण्ड, झनदझेिका तथा कायनझवझि बनाउन सक्नेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

झिमरुक गाउँपाझिकाको गाउँसभाको बैठकबाट झमझत २०७६/१०/१४ गते 

पारित यो ऐन स्थानीय सिकाि संिािन ऐन, २०७४ को दफा १९ को उपदफा 

८ बमोझजम प्रमाझित गदनछु ।  

                                                  ………………………… 

                                                         (झतिक बहादिु झज.सी.) 

झमझत:- २०७६/१०/१७                                    अध्यक्ष 

 

 


