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वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण 

ऐन, २०७६ 

अरुघाट गाईँपातिका, गोरखा गण्डकी प्रदशे । 
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प्रस्तावना : 

 स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बााँच्न पाउने नागररकको मौलिक अलधकारको 

संरक्षण गनन, प्राकृलतक स्रोतको समलुित उपयोग एवं दीगो व्यवस्थापन गनन, 

वातावरण र लवकासबीि सन्तिुन कायम गनन तथा प्राकृलतक स्रोत, वातावरण र 

जैलवक लवलवधताको संरक्षण गनन वाञ्छनीय भएकािे, नपेािको संलवधानको 

धारा २२१ बमोलजम अनसुिूी ८ र अनसुिूी ९ मा उल्िेलित वातावरण, 

प्राकृलतक स्रोत र जलैवक लवलवधता सम्बन्धी स्थानीय तहको अलधकार 

कायानन्वयनका िालग काननूी व्यवस्था गनन, आरुघाट गाउाँसभािे यो ऐन 

बनाएको छ । 

 

पररच्छेद- १ 

प्रारमभभक 

 

१. समंिप्त नाम र प्रारभभ :  

(१) यस ऐनको नाम अरुघाट गाईँपातिकाको "वातावरण तथा 

प्राकृततक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७६" रहकेो छ ।  

(२) यो ऐन अरुघाट गाईँपातिकाको स्थानीय राजपत्रमा सचूना 

प्रकातशत गरेको तमततदतेख प्रारम्भ हुनेछ ।  

२. पररभाषा :  तवषय वा प्रसङ्गिे ऄको ऄथथ निागमेा यस ऐनमा,- 

(क)  "ऄनकुुिन" भन्नािे जिवाय ूपररवतथनको ऄसर 

र सम्भाव्य जोतखमको अँकिन गरी पररवततथत 

जिवाय ू सहुाईँदो ऄनकुुि हुन े गरी रुपान्तरण 

गने तथा थप हानी नोक्सानी रोकथाम वा 

न्यतूनकरण गने कायथ सम्झन ुपछथ। 
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(ख)   "ईत्सजथन" भन्नािे कुनै तनतित क्षते्रबाट तनतित 

समय ऄवतधमा वातावरणमा हररतगहृ गयाँस वा 

ऄन्य कुनै गयाँस वा धवुाँ तनष्कासन गने कायथ 

सम्झन ुपछथ । 

(ग)    "कायथपातिका" भन्नािे अरुघाट 

गाईँपातिकाको कायथपातिकािाइ सम्झन ुपछथ । 

(घ)   “खलु्िा क्षेत्र” भन्नािे मातनसहरु जमघट हुन 

सक्ने, तवतभन्न कायथक्रम र पवथ मनाईन सक्ने, 

सावथजतनक तहत तथा तवपद ्व्यवस्थापनमा समेत 

सहयोग पगुने गरी सरुतक्षत गररएको खलु्िा स्थि 

सम्झन ुपछथ ।  

(ङ)  "जिवाय ू पररवतथन" भन्नािे िामो समयको 

ऄन्तरािमा प्राकृततक रुपमा हुन े जिवायकूो 

ईतारचढावका ऄिावा प्रत्यक्ष वा ऄप्रत्यक्ष 

रुपमा मानवीय तक्रयाकिापिे वायमुण्डिको 

बनोटमा हुन े फेरवदिका कारण पथृ्वीको 

जिवायमूा क्रमश: दखेा पन े पररवतथन सम्झन ु

पछथ।  

(च)   "जोतखमपणूथ फोहर" भन्नािे प्राकृततक 

वातावरणमा ह्रास ल्याईने र मानव तथा ऄन्य 

प्राणीको स्वास्थ्यमा हातन नोक्सानी परु् याईन े

तवतभन्न रुपमा तनष्कातशत वस्तु, पदाथथ तथा 

रेतडयो तवतकरणिाइ सम्झन ुपछथ।  

(छ)  “जैतवक तवतवधता” भन्नािे पाररतस्थततकीय 

प्रणािी (आको तसस्टम) को तवतवधता, प्रजाततय 

तवतवधता (स्पेतसज डाआभरतसटी) तथा 
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वंशाणगुत तवतवधता (जेनेतटक डाआभरतसटी) 

सम्झन ुपछथ ।  

(ज)   “तोतकएको” वा “तोतकए बमोतजम” भन्नािे 

यस ऐन ऄन्तगथत बनेको तनयममा तोतकएको वा 

तोतकए बमोतजम सम्झन ुपछथ ।  

(झ)   “तनष्काशन” भन्नािे ध्वतन, ताप वा फोहरमिैा 

फाल्न,े थपुान,े वा तनष्काशन गन े कायथ सम्झन ु

पछथ । 

(ञ)   "पररषद" भन्नािे दफा ४८ बमोतजमको स्थानीय 

वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण पररषद 

सम्झन ुपछथ । 

(ट)   “प्रदषूण” भन्नािे फोहरमिैा, रसायन, ध्वतन वा 

तवद्यतुीय, तवद्यतुीय-चमु्वकीय तरंगका कारण 

वातावरणमा प्रत्यक्ष वा ऄप्रत्यक्ष रुपिे पररवतथन 

गरी वातावरणमा ईल्िेखनीय ह्रास ल्याईने, 

क्षतत परु् याईने वा वातावरणको िाभदायी वा 

ईपयोगी प्रयोजनमा हातन नोक्सानी परु् याईन े

तक्रयाकिाप सम्झन ुपछथ । 

(ठ)   “प्रस्ताव” भन्नािे तवद्यमान वातावरणीय 

ऄवस्थामा पररवतथन ल्याईन सक्ने तकतसमको 

स्थानीय सरकार वा स्थानीय काननू बमोतजम 

संञ्चािन गररने वा ऄनमुतत प्राप्त तवकास कायथ, 

भौततक तक्रयाकिाप वा भ-ूईपयोगको पररवतथन 

गने कुन ै योजना, अयोजना वा कायथक्रम 

सञ्चािन गन ेसम्बन्धमा तयार गररएको प्रस्ताव 

सम्झन ुपछथ । 
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(ड)   “प्रस्तावक” भन्नािे प्रस्तावको स्वीकृततको 

िातग तनवेदन तदने र त्यस्तो प्रस्ताव कायाथन्वयन 

गनथ स्वीकृतत प्राप्त व्यति, सरकारी, ऄधथ सरकारी 

वा गरै सरकारी तनकाय वा संस्था सम्झन ुपछथ । 

 (ढ)   “फोहरमिैा” भन्नािे घरेि ु फोहरमिैा, 

औद्योतगक फोहरमिैा, रासायतनक फोहरमैिा, 

स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैिा वा हातनकारक 

फोहरमिैा सम्झन ु पछथ र सो शब्दिे तत्काि 

प्रयोग हुन नसक्ने ऄबस्थामा रहकेो, फातिएको 

वा सडेगिेको वातावरणमा ह्रास अईन े गरी 

तनष्काशन गररएको तरि, ठोस, गयास, िेदो, 

धवूाँ, धिूो, तवद्यतुीय तथा सचूना प्रतवतधका 

िातग प्रयोग भएका िगायतका पदाथथ वा त्यस्तै 

प्रकारका ऄन्य वस्तुहरु वा ऄनातधकृत रुपमा 

सावथजतनक स्थिमा टाँतसएको पोष्टर, पम््िेट 

तथा कायथपातिकािे समय समयमा सचूना 

प्रकाशन गरी फोहरमैिा भतन तोतकतदएका ऄन्य 

वस्तु समेतिाइ सम्झन ुपछथ ।  

(ण)   "वन" भन्नािे पणूथ वा अंतशक रुपमा रुख वा 

बट्ुयानिे ढातकएको क्षेत्र सम्झन ुपछथ ।  

(त)   "वन पैदावार" भन्नािे वनमा रहकेा वा पाआएका 

वा वनबाट ल्याआएका दहेायका पदैावार सम्झन ु

पछथ:-  

 (१)  काठ, दाईरा, गोि, खैरकच, 

खोटो, काठको तेि, बोक्रा, 

घाँस, िाहा, तपपिा-तपपिी 
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 (२)   रुख, तवरुवा, पात, डाँठ, फि, 

बीज, फूि, भवुा, जरा, गानो, 

बोक्रा, गमरजीन, िोहवान, 

जङ्गिी जडीबटुी एवं 

गैरकाष्ठ वन पदैावार, जङ्गिी 

मह, वनस्पतत तथा ततनको 

तवतभन्न भाग वा सकू्ष्म ऄङ्ग, 

 (३)   चट्टान, माटो, चनु ढुङ्गा, 

ढुङ्गा, तगट्टी, बािुवा वा 

ऄन्य खतनजजन्य पदाथथ वा  

 (४) वन्यजन्त,ु पशपुकं्षी वा 

वन्यजन्तुको ओखेटोपहार ।  

 (थ)  “वातावरण” भन्नािे प्राकृततक, सांस्कृततक र 

सामातजक प्रणािीहरु, अतथथक तथा मानवीय 

तक्रयाकिापहरु र यीनको ऄवयवहरु तथा ती 

ऄवयवहरुको तबचको ऄन्तरतक्रया तथा ऄन्तर 

सम्बन्ध सम्झन ुपछथ । 

(द) "वातावरणीय ऄध्ययन" 

भन्नािे  कुनै  प्रस्तावको  कायाथन्वयन  गदाथ  त्य

सवाट वातावरणमा पन े

प्रततकूि  प्रभाव  तनराकरण वा न्यतूनकरण 

गनथको िातग ऄविम्वन गररने ईपायका 

सम्बन्धमा गररन े संतक्षप्त वातावरणीय ऄध्ययन 

वा प्रारतम्भक वातावरणीय परीक्षण सम्झन ुपछथ ।  

(ध)   “सम्पदा” भन्नािे गाँईपातिका/नगरपातिका 

क्षेत्र तभत्र रहकेा प्राकृततक, सांस्कृततक, 
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ऐततहातसक, परुातातत्वक, वैज्ञातनक, 

अध्यातत्मक, सौन्दयथपरक वा सामातजक 

दृतष्टबाट महत्वपणूथ मातनने कुन ै पतन वस्त,ु 

भौततक संरचना स्थान, वनस्पतत तथा जीव जन्त ु

सम्झन ुपछथ।  

(न)   “तसमसार” भन्नािे भतूमगत जिस्रोत वा 

वषाथतका कारण पानीको पररणाम रहने वा 

प्राकृततक वा मानव तनतमथत, स्थायी वा ऄस्थायी 

जमेका वा वगेका, स्वच्छ वा नतुनिो पानी 

भएको धातपिो जतमन (Swamp) दिदिे 

जतमन (Marsh) नदीबाट प्रभातवत जतमन 

(Riverine Floodplain), ताि (Lake) 

पोखरी (Pond) जिभण्डार क्षेत्र (Water 

Storage Areas) र  यतह प्रकृततका कृतष 

जतमन (Agriculture Land) समेतिाइ 

सम्झन ुपछथ । 

 (प)   “संरक्षण” भन्नािे वातावरण, जैतवक तवतवधता 

तथा सम्पदाको सरुक्षा, स्याहार, सम्भार, 

सम्वर्द्थन, व्यवस्थापन तथा सदपुयोग सम्झन ु

पछथ ।  

पररच्छेद - २ 

वातावरण सरंिण 

३. वातावरण सरंिण गननुपने :  

     (१) अफ्नो क्षेत्रातधकार क्षेत्र तभत्र वातावरण संरक्षण गने प्रमखु 

तजम्मेवारी गाईँपातिका/नगरपातिकाको हुनछे ।  
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                 (२) वातावरण संरक्षण, प्रवर्द्थन र वातावरणमतै्री समाज तनमाथणमा 

योगदान गनुथ नागररकको कतथव्य हुनछे । 

४. वातावरण सरंिण मविेष िेत्र मनधाुरण गनु सक्ने : 

 (१)  प्रचतित भ-ूईपयोग नीतत समतेिाइ मध्यनजर गरी 

गाईँपातिकातभत्र वातावरणका दृतष्टिे  संरक्षण अवश्यक रहकेो 

क्षेत्र  पतहचान गरी त्यस्तो क्षते्रिाइ कायथपातिकाबाट तनणथय गरी 

वातावरण संरक्षण तवशेष क्षेत्र तनधाथरण गनथ सक्नछे ।  

(२)  कुनै सडक, भवन, नदी व्यवस्थापन वा ऄन्य कुनै भौततक 

पवूाथधार तनमाथण गदाथ तनमाथण कायथको प्रारतम्भक ऄध्ययन प्रतक्रया शरुु 

हुन ु ऄगातड नै संघ र प्रदशेका सम्बतन्धत तनकायसँग समन्वय 

गरी कायथपातिकािे कुन ै क्षेत्र तवशेषिाइ वातावरण संरक्षण गन े

ईद्दशे्यिे  खलु्िा वा हररयािी क्षेत्रको रुपमा तोक्न सक्नेछ।  

(३)  कुनै क्षते्र वा स्थान तवशेषमा ऄत्यतधक वातावरणीय 

प्रदषूण, भःूस्खिन, प्राकृततक सम्पदाको ऄत्यतधक दोहन 

वा प्राकृततक तवपति हुन गइ जनस्वास्थ्य वा वातावरणमा 

नकारात्मक प्रभाव परेको वा पने सम्भावना दतेखएको 

ऄवस्थामा कायथपातिकािे प्रदशे सरकार र संघीय 

सरकारसँग समन्वय गरी त्यस्तो क्षेत्र वा स्थानिाइ 

वातावरणीय दृतष्टिे संवेदनशीि क्षते्र तोक्न सक्नेछ ।  

(४)  ईपफदा (१), (२) र (३) बमोतजमको वातावरण संरक्षण 

तवशेष क्षेत्र, खलु्िा वा हररयािी क्षते्र र संवेदनशीि 

क्षेत्रको व्यवस्थापन तोतकए बमोतजम कायथपातिकाबाट 

हुनेछ। 

(५)  ईपदफा (४) बमोतजम व्यवस्थापन गदाथ कायथपातिकािे 

अवश्यकता ऄनसुार संघ र प्रदशेसँग समन्वय  गनेछ । 
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५. सभपदाको सरंिण गननुपने : 

 (१)  गाईँपातिका क्षते्रतभत्र रहकेा सम्पदाको संरक्षण गनुथ 

गाईँपातिका/नगरपातिका, नागररक र सम्बतन्धत  तनकायको कतथव्य 

हुनेछ । 

 (२)  सम्पदाको संरक्षणका िातग कायथपातिकािे सरकारी तथा 

समदुायसँग समन्वय तथा साझेदारी गनथ सक्नेछ । 

 

६. वातावरणीय अध्ययन गननुपने :  

(१)  प्रचतित काननू तथा मापदण्ड बमोतजम प्रस्तावकिे 

प्रस्तावको वातावरणीय ऄध्ययन गनुथ पनेछ । 

(२)  प्रस्तावकिे स्थानीय तहको ऄतधकारक्षते्र तभत्र पन े

तवषयसँग सम्बतन्धत तवकास तनमाथण सम्बन्धी कायथ वा 

अयोजना सम्बन्धी प्रस्तावको संतक्षप्त वातावरणीय 

ऄध्ययन प्रततवेदन वा प्रारतम्भक वातावरणीय प्रततवेदन 

स्वीकृततको िातग कायथपातिका समक्ष पेश गनुथपनछे । 

(३)  प्रस्तावकिे ईपदफा (२) बमोतजमको वातावरणीय 

ऄध्ययन प्रततवेदन पशे गदाथ त्यस्तो प्रस्ताव कायाथन्वयन गन े क्रममा 

वातावरणमा  पनथसक्न े प्रततकूि प्रभाव र त्यसको 

न्यतूनकरणको िातग ऄपनाईन सतकने तवतभन्न तवकल्पहरूको तवस्ततृ 

तवष्िेषण गरी त्यस्ता  तवकल्प मध्य ेप्रस्ताव कायाथन्वयन गनथ 

ईपयिु हुन ेतवकल्प र सो तवकल्प कायाथन्वयन गनथ सतकन ेअधार र 

कारण सतहत तसफाररस  गनुथपनेछ । 

(४)  ईपदफा (२) बमोतजमको संतक्षप्त वातावरणीय प्रततवेदन वा 

प्रारतम्भक वातावरणीय परीक्षण स्वीकृतत सम्बन्धी प्रतक्रया तोतकए 

 बमोतजम हुनेछ ।  
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 (५)  ईपदफा (२) बमोतजम प्राप्त वातावरणीय ऄध्ययन 

प्रततवेदन जाँचबझु गदाथ त्यस्तो प्रस्ताव कायाथन्वयनबाट वातावरणमा 

प्रततकूि  प्रभाव पान े नदतेखएमा कायथपातिकािे अवश्यकता 

ऄनसुार प्रस्तावकिे पािना  गनुथपने शतथ तोकी त्यस्तो वातावरणीय 

ऄध्ययन  प्रततवेदन स्वीकृत गनछे ।  

 (६)  कायथपातिकािे ईपदफा (२) बमोतजमको वातावरणीय 

ऄध्ययन प्रततवेदन जाँचबझु गदाथ त्यस्तो प्रस्तावको थप वातावरणीय 

 ऄध्ययन गनथपन े दतेखएमा वातावरणीय मलू्याङ्कन गनथ 

गराईन अदशे तदन सक्नेछ । 

(७)  ईपदफा (५) बमोतजम तदआएको अदशे बमोतजम 

प्रस्तावकिे थप ऄध्ययन गरर सोको प्रततवदेन प्रदशे 

 काननूिे तोकेको तनकाय  समक्ष पेश गनुथ पनेछ । 

(८)  यस ऐन वमोतजम कुनै प्रस्तावको वातावरणीय ऄध्ययन 

प्रततवेदन तयार गनुथपवूथ सम्वतन्धत तनकायबाट कायथसचूी स्वीकृत 

गनुथपनेछ। 

(९)  वातावरणीय ऄध्ययन प्रततवेदन सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था 

प्रचतित काननू बमोतजम हुनछे । 

(१०)  यस दफामा जनुसकैु कुरा िेतखएको भएता पतन प्रस्तावक 

गाईँपातिका/नगरपातिका अँफै संिगन भएको ऄबस्थामा त्यस्तो 

 वातावरणीय ऄध्ययन प्रततवेदन प्रदशे काननू बमोतजम 

स्वीकृत हुनछे । 

७.  मापदण्ड र गनणस्तर कायम गननुपने : 

 (१)  प्रस्तावकिे यस ऐन बमोतजम वातावरणीय ऄध्ययन 

प्रततवेदन तयार गदाथ नपेाि सरकारिे तनधाथरण गरेको मापदण्ड एवं 
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गणुस्तर  कायम हुनेगरी तोतकए बमोतजमको ढाँचामा तयार 

गनुथपनेछ। 

 

 

 

८.    वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गननुपने :  

(१)  प्रस्तावकिे प्रस्ताव कायाथन्वयन गनुथ ऄगातड तोतकए 

बमोतजम वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गनुथपनेछ । 

(२)  प्रस्तावकिे ईपदफा (१) बमोतजम वातावरणीय 

व्यवस्थापन योजना तयार गदाथ वातावरणीय प्रततकूि 

प्रभाव न्यतूनकरणका ईपायहरू मध्ये कुन कुन ईपायहरू 

अयोजना तनमाथणको क्रममा र कुन कुन ईपायहरू 

अयोजना सम्पन्न भएपतछ वा अयोजना कायाथन्वयनको 

क्रममा ऄविम्बन गने हो सो को समेत ईल्िेख गनुथपनछे । 

(३)  प्रस्तावकिे ईपदफा (१) बमोतजम तयार गरेको 

वातावरणीय व्यवस्थापन योजना कायाथन्वयनका िातग 

स्पष्ट कायथयोजना वनाइ सो बमोतजम कायाथन्वयन गनुथपनेछ 

र सो को प्रगतत तववरण अयोजना कायाथन्वयन शरुू 

 भएपतछ प्रत्येक छ मतहनामा कायथपातिका 

समक्ष पेश गनुथपनछे।  

९.    प्रस्ताव स्वीकृत नगराई कायाुन्वयन गनु नहुने :  

यो ऐन प्रारम्भ भएपतछ कसैिे पतन कायथपातिकािे तोके बमोतजम 

प्रस्ताव स्वीकृत नगराइ कायाथन्वयन गनथ गराईन ुहुदँनै ।  

१०.  प्रस्ताव सभबन्धी अन्य व्यवस्था :  



efu–!            v08–@              ;+Vof–^ 
 

वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७६"  12 
 

(१)  वातावरणीय प्रभाव मलू्यांकन हुने प्रस्तावहरु सम्बन्धी 

कायथतवतध प्रचतित संघीय तथा प्रादतेशक काननू  बमोतजम हुनेछ । 

(२) संघीय तथा प्रादतेशक काननू बमोतजम वातावरणीय 

परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मलू्यांकन सम्बन्धमा 

सम्बतन्धत संघीय तथा प्रादतेशक तनकायसँग समन्वय गन े

तजम्मेवारी गाईँपातिकाको [वातावरण शाखा] को हुनेछ ।  

११. रोक लगाउन सक्ने :  

(१)  कसैिे पतन यस ऐन र प्रचतित काननूिे तोके वमोतजमको 

तनकायवाट स्वीकृतत नतिइ वा स्वीकृतत भए  भन्दा 

तवपरीत हुन ेगरी कायाथन्वयन गरेमा कायथपातिकािे त्यस्तो 

प्रस्ताव कायाथन्वयनमा रोक िगाईन वा  रोक िगाईनको 

िातग प्रदशे सरकार तथा संघीय मन्त्रािय वा स्वीकृत गन े

तनकायमा तसफाररष गनथ सक्नेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोतजम कुनै प्रस्ताव कायाथन्वयन गनथ 

रोक िगाआएकोमा त्यसरी रोक िगाआएको कारणबाट क्षतत 

पगुन गएमा प्रस्तावकिे सो बापत कुन ै तकतसमको 

क्षततपतुतथको िातग दाबी गनथ पाईने छैन । 

१२.  अननकूलन योजना बनाउन सक्ने : 

(१)  जिवाय ु पररवतथनको प्रततकूि ऄसर न्यतूनकरण र 

सम्भातवत जोतखमबाट बच्नका िातग कायथपातिकािे 

ऄनकूुिन योजना बनाइ कायाथन्वयन गनथ सक्नछे। 

(२)  ईपदफा (१) बमोतजमको ऄनकुुिन योजना बनाईँदा 

जिवाय ू पररवतथनको ऄसरवाट वढी जोतखममा पन े

मतहिा, ऄपाङ्गता भएका व्यति, बािबातिका, जेष्ठ 
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नागररक र अतथथक रुपमा तवपन्न समदुायिाइ तवशेष 

प्राथतमकता तदनपुनछे । 

(३)  कायथपातिकािे तवकास अयोजना तजुथमा गदाथ जिवाय ू

पररवतथनको प्रततकूि ऄसर तथा जोतखमको व्यवस्थापन गन े

प्रयोजनको िातग नपेाि सरकारिे तनधाथरण गरेको मापदण्ड बमोतजम 

प्राथतमकीकरण गनुथपनेछ । 

१३.   हररतगृह गयााँस उत्सजुन न्यूमनकरण कायुहरू गनु सक्ने :  

  (१)  गाईँपातिकािे हररतगहृ गयाँस ईत्सजथन न्यतूनकरण गनथ 

अवश्यक कायथक्रम सञ्चािन गनथ सक्नेछ । 

 (२)  न्यतूनकरण सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था प्रचतित काननू 

बमोतजम हुनेछ । 

१४. प्रदूषण रोकथाम तथा मनयन्त्रण गने :   

(१)  कसैिे पतन प्रचतित मापदण्ड तवपरीत वा जनजीवन, जन-

स्वास्थ र वातावरणमा ईल्िेखनीय प्रततकूि प्रभाव पान े

गरी प्रदषूण सजृना गनथ वा गराईन हुदँनै ।  

(२)  तोतकएको मापदण्ड तवपरीत कुनै यातन्त्रक साधन, 

औद्योतगक प्रततष्ठान, होटि रेषु्टरेण्ट वा ऄन्य ठाईँ वा 

 मािसामान वा वस्तुवाट  ध्वतन, ताप, रेतडयोधमी 

तवतकरण, तरङ्ग वा फोहरमिैा वा दतुषत पानी तनष्काशन  गनथ 

गराईन हुदँनै ।  

(३)  ईपदफा (१) तवपरीत कसैिे कुन ै कायथ गरी वातावरणमा 

ईल्िेखनीय प्रततकूि प्रभाव पारेको दतेखएमा  गाईँपातिकािे 

तत ् सम्बन्धमा अवश्यक शतथहरु तोक्न वा त्यस्तो कायथ गनथ 

नपाईने गरी रोक िगाईन सक्नेछ । 



efu–!            v08–@              ;+Vof–^ 
 

वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७६"  14 
 

(४)  कुनै तकतसमको पदाथथ, आन्धन, औजार वा संयन्त्रको 

प्रयोगबाट वातावरणमा ईल्िेखनीय प्रततकूि प्रभाव परेको 

वा पने दतेखएमा प्रदशे र संघीय सरकारिाइ सो को 

जानकारी गराइ गाईँपातिका/नगरपातिकािे स्थानीय 

राजपत्रमा सचूना प्रकाशन गरी त्यस्तो पदाथथ, आन्धन, 

औजार वा संयन्त्रको प्रयोग, ईत्पादन, तवतक्र 

 तवतरण, भण्डारनमा बन्दजे िगाईन सक्नेछ र 

अवश्यक कारवाहीका िातग तसफाररष गनछे । 

(५)  प्रदषूणको रोकथाम तथा तनयन्त्रण सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था 

तोतकए बमोतजम हुनेछ ।      

१५. प्रयोगिाला स्थापना गनु सक्ने : 

(१)  वातावरण संरक्षण तथा प्रदषूण तनयन्त्रण सम्बन्धी कायथमा 

सहयोग परु् याईन गाईँपातिकािे संघीय सरकार र प्रदशे 

सरकारसँग समन्वय गरी अवश्यकता ऄनसुार तवतभन्न 

प्रयोगशािाहरु स्थापना गनथ वा संघ र प्रदशेिे स्थापना 

गरेका वा नेपाि सरकारिे मान्यता तदएको कुन ै

प्रयोगशािािाइ सो कामको िातग तोक्न सक्नेछ । 

(२)  ईपदफा (१) बमोतजम स्थापना गररएका वा तोतकएका 

प्रयोगशािाको ऄन्य काम, कतथव्य र ऄतधकार  तोतकए बमोतजम 

हुनेछ । 

१६. नमनना सकंलन गनु मदननपने : 

 कुनै पतन ईद्योग, कारखाना, यन्त्र, सवारी साधन अतदबाट सजृना वा 

तनष्काशन हुन ेवा हुन सक्न ेप्रदषूण, ध्वतन, ताप तथा फोहरमिैाको 

ऄध्ययन, परीक्षण वा तवशे्लषण गनथका िातग सम्बतन्धत व्यति वा 

संस्थािे गाईँपातिकाबाट ऄतधकारप्राप्त व्यति वा संस्थािाइ 
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अवश्यकता ऄनसुार त्यस्ता वस्त ु वा पदाथथको नमनूा संकिन गनथ 

तदन ुपनछे । 

१७.   वातावरण मनरीिकको मनयनमि गनु सक्ने : 

 गाईँपातिकातभत्र प्रदषूण कम गने, हटाईन े वा तनयन्त्रण गन े तथा 

स्वीकृत वातावरणीय प्रततवेदन ऄनसुार गनुथपन ेकामहरू प्रभावकारी 

रुपिे गनथ गराईन, वातावरण संरक्षण सम्वतन्ध प्रचतित मापदण्डको 

पािना भए नभएको सम्बन्धमा ऄनगुमन तथा तनरीक्षण गनथ 

कायथपातिकािे नेपाि सरकारबाट मान्यताप्राप्त शैतक्षक संस्थाबाट 

वातावरण वा सोसँग सम्बतन्धत तवषयमा कतम्तमा स्नातक हातसि 

गरेको व्यतििाइ प्रचतित काननू बमोतजम तनधाथररत मापदण्ड र 

प्रतक्रया परुा गरी वातावरण तनरीक्षक तनयिु गनथ सक्नेछ । 

१८. वातावरण मनरीिकको काम, कतुव्य र अमधकार:  

(१) वातावरण तनरीक्षकको काम, कतथब्य र ऄतधकार दहेाय बमोतजम 

हुनेछः– 

(क)   यो ऐन वा यस ऐन ऄन्तगथत बनेको तनयम 

तथा प्रचतित संघीय र प्रदशे काननू 

तथा मापदण्ड बमोतजम प्रदषूण कम 

गन,े हटाईन े वा तनयन्त्रण गने कायथ 

भए नभएको तनरीक्षण गन,े 

(ख)     यो ऐन वा यस ऐन ऄन्तगथत बनेको 

तनयम तथा प्रचतित काननू र 

मापदण्ड तवपरीत कुन ैठाईँबाट प्रदषूण 

तनष्काशन सम्बन्धी नकरात्मक कायथ 

गरे नगरेको सम्बन्धमा तनरीक्षण गने, 
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(ग)  स्वीकृत वातावरणीय ऄध्ययन प्रततवेदनमा 

तोतकएका सतथ बमोतजम काम भए 

नभएको सम्बन्धमा स्थिगत जाँचबझु 

तथा तनरीक्षण गने, 

(घ)   खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोतजम गररएको 

जाँचबझु तथा  तनरीक्षण प्रततवदेन 

तोतकएको ऄतधकारी समक्ष पेश गने, 

(ङ)   तोतकए बमोतजमका ऄन्य कायथ गन,े 

(२)  ईपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोतजम तनरीक्षण 

गने तसितसिामा वातावरण तनरीक्षकिे सम्बतन्धत व्यति, 

संस्था वा प्रस्तावकिाइ पवूथ सचूना तदइ कुन ै घर, जगगा, 

भवन, कारखाना, ईद्योग, सवारी साधन, औद्योतगक 

संयन्त्र, औजार, मेतशनरी, जीव, वस्त,ु ऄतभिेख, 

कागजात वा ऄन्य मािसामान वा वस्तुहरुको तनरीक्षण, 

परीक्षण वा जाँचबझु गनथ सक्नेछ । 

(३)  ईपदफा (२) बमोतजम तनरीक्षणको तसितसिामा वातावरण 

तनरीक्षकिे माग गरेको तववरण वा जानकारी ईपिव्ध गराइ 

अवश्यक  सहयोग गनुथ सम्बतन्धत व्यति, संस्था वा 

प्रस्तावकको कतथव्य हुनेछ ।  

(४)  वातावरण तनरीक्षकको ऄन्य काम, कतथव्य र ऄतधकार 

तोतकए बमोतजम हुनेछ । 

 

 

 

पररच्छेद-३ 
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फोहरमैला व्यवस्थापन सभबन्धी व्यवस्था 

१९.  फोहरमैलाको प्रबन्ध गने दामयत्व :  

(१)  फोहरमैिाको व्यवस्थापन गनथ स्थानान्तरण केन्र 

(ट्रान्सफर स्टेशन), ल्याण्डतफि साआट, प्रशोधन ्िाण्ट, 

बायो गयास ्िाण्ट िगायत फोहरमिैाको संकिन, 

ऄतन्तम तबसजथन तथा प्रशोधनका िातग अवश्यक पन े

पवूाथधार तथा संरचनाको तनमाथण तथा सञ्चािन गन े

तजम्मेवारी कायथपातिकाको हुनेछ । 

(२)  फोहरमिैा संकिन केन्र, स्थानान्तरण केन्र वा प्रशोधन 

स्थिमा फातिएको वा रातखएको फोहरमैिा वा 

सरसफाइको तसितसिामा जम्मा भएको फोहरमिैा प्रबन्ध 

गने वा कुनै पतन तकतसमबाट प्रयोग गन े तजम्मेवारी 

 कायथपातिकाको हुनछे । 

(३)  यस दफाको प्रयोजनको िातग फोहरमिैा संकिन केन्र, 

स्थानान्तरण केन्र वा प्रशोधन स्थिमा फातिएको वा 

रातखएको फोहरमैिा वा सरसफाइको तसितसिामा जम्मा 

भएको कुनै पतन पदाथथ फोहरमैिा मातननेछ ।  

२०. फोहरमैला व्यवस्थापन गने दामयत्व:  

(१)  गाईँपातिकातभत्रको फोहरमिैा व्यवस्थापन गने गराईन े

दातयत्व कायथपातिकाको हुनेछ । 

(२)  ईपदफा (१) जनुसकैु कुरा िेतखएको भए तापतन 

हातनकारक फोहरमैिा, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमिैा, 

रासायतनक फोहरमैिा वा औद्योतगक फोहरमिैा प्रशोधन र 

व्यवस्थापन गन े दातयत्व तनधाथररत मापदण्डको ऄधीनमा 

रही त्यस्तो फोहरमिैा ईत्पादन गने व्यति वा तनकायको 

हुनेछ ।  
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(३) कुनै ईद्योग वा स्वास्थ्य संस्थािे हातनकारक फोहरमिैा, 

स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमिैा रासायतनक फोहरमैिा तथा 

औद्योतगक फोहरमिैा प्रशोधन गरी बाँकी रहकेो 

फोहरमिैा तथा ऄन्य फोहरमिैाको व्यवस्थापन गरीतदन 

कायथपातिकािाइ ऄनरुोध गरेमा वा कायथपातिकािे 

तनधाथरण गरेको फोहरमैिा व्यवस्थापन स्थि प्रयोग गनथ 

माग गरेमा कायथपातिकािे तनधाथरण गरे बमोतजम सेवा 

शलु्क तिइ फोहरमैिाको व्यवस्थापन गररतदन वा 

फोहरमिैा व्यवस्थापन स्थि प्रयोग गनथ तदन सक्नछे । 

(४)  कायथपातिकािे सामदुातयक सरसफाइ सम्बन्धी तनदतेशका 

बनाइ िाग ूगनछे। 

(५)  फोहरमिैा व्यवस्थापनिे मानव स्वास्थ्यमा पारेको वा पान े

प्रभावको जाँच पररक्षण र ऄनसुन्धान गने ऄतधकार सम्बतन्धत 

 जनस्वास्थ्य ऄतधकारीसँग हुनछे ।  

(६)  जाँच पररक्षणमा कुन ै तनकायमा फोहरमिैा व्यवस्थापन 

प्रभावकारी हुन नसकी मानव स्वास्थ्यमा प्रततकूि प्रभाव 

पारेको भेतटएमा कायथपातिकािे ईि तनकायिाइ समयम ै

सचेत गराइ प्रचतित काननू बमोतजम अवश्यक कारवाही 

गनेछ ।   

२१.  फोहरमैला उत्पादन कम गने :  

(१)  गाईँपातिकातभत्र कुन ै व्यति, संस्था वा तनकायिे कुन ै

काम कारोबार गनथ ईत्पादन हुन ेफोहरमिैा यथाशक्य कम गनुथ पनेछ । 

(२)  “अफ्नो क्षेत्र” तभत्र तवसजथन हुन सक्न े फोहरमिैाको 

तवसजथन वा पनु: प्रयोगको व्यवस्था तमिाइ बाँकी  फोहरमिैा मात्र 

तनष्काशन  गरी फोहरमैिाको पररणामिाइ घटाईन ु प्रत्येक 

व्यति, संस्था वा तनकायको कतथव्य  हुनेछ । 
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स्पमिकरण: “अफ्नो क्षते्र” भन्नािे गाईँपातिका तभत्रको तनजी घर 

कम्पाईण्ड, औद्योतगक क्षेत्रको पररसर, ऄस्पताि वा स्वास्थ्य 

संस्थाको पररसर, औद्योतगक प्रततष्ठानको पररसर िगायत फोहरमिैा 

ईत्पादन गने व्यति, संस्था वा तनकायको पररसरिाइ सम्झन ुपछथ ।   

२२. फोहरमैला पृथकीकरण :  

(१)  यथपातिकािे फोहरमैिािाइ तोतकए बमोतजम जैतवक, 

ऄजैतवक र ऄन्य प्रकारमा तवभाजन गरी सो 

फोहरमिैािाइ स्रोतमै छुट्याईन ेगरी तोक्नछे । 

(२)  ईपदफा (१) बमोतजम तोतकतदए बमोतजम फोहरमैिा 

स्रोतमै छुट्याइ संकिन केन्रसम्म परु् याईन ेदातयत्व त्यस्तो 

फोहरमिैा ईत्पादन गन ेव्यति, संस्था वा तनकायको हुनेछ 

र यसको िातग कायथपातिकािे अवश्यक 

 प्रतवतध, मािसामान, ईपकरण, कण्टेनर अतद 

ईपिब्ध गराईन सक्नछे । 

 

 

 

२३.  फोहरमैलाको मनष्कािन :  

 (१)  फोहरमिैा तनष्काशनको समय, स्थान र तररका 

कायथपातिकािे तनधाथरण गरे बमोतजम हुनेछ । 

(२)  हातनकारक फोहरमिैा वा रासायतनक फोहरमिैा ईत्पादन 

गने व्यति, संस्था वा तनकायिे त्यस्तो फोहरमिैा तोतकए बमोतजम 

 व्यवस्थापन गनुथ पनेछ । 
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(३)  हातनकारक फोहरमिैा वा रासायतनक फोहरमिैा संकिन 

केन्र वा स्थानान्तरण केन्रमा तनष्काशन गनथ पाआने छैन ।  

२४.  फोहरमैला व्यवस्थापन केन्र : 

  (१)  कायथपातिकािे फोहरमैिािाइ व्यवतस्थत रुपमा संकिन 

गनथ प्रत्यक टोि वा वस्तीमा संकिन केन्र तोकी अवश्यक 

 कण्टेनरको व्यवस्था गनथ सक्नछे । 

(२)  ईपदफा (१) बमोतजम संकिन केन्र तोक्दा यथाशक्य 

टोि वा वस्तीका सबैिाइ पायक पने गरी वातावरणीय रुपिे ईपयिु 

 स्थान  तोक्न ुपनेछ । 

(३)  ईपदफा (१) बमोतजमको संकिन केन्रमा फोहरमैिा 

तनष्काशन र संकिन गने समय र तररका कायथपातिकािे तनधाथरण गरे 

बमोतजम  हुनेछ ।  

२५. जोमखमपूणु फोहरको व्यवस्थापन :  

 (१) कुनै जोतखमपणूथ फोहरको संकिन, भण्डारण, प्रशोधन, 

तवक्री तवतरण, तवसजथन वा ओसार पसार गदाथ  ईत्पादक वा 

सञ्चािकिे  जनस्वास्थ्य र वातावरणमा प्रततकूि ऄसर नपन े

गरी ईतचत व्यवस्थापन गनुथ पनछे  । 

(२)  ईपदफा (१) बमोतजम जोतखमपणूथ फोहरको व्यवस्थापन 

गदाथ ईत्पादक वा संञ्चािकिे अफ्नै खचथमा  व्यवस्थापन गनुथ 

पनेछ । 

(३)  जोतखमपणूथ फोहर व्यवस्थापन सम्वन्धी ऄन्य प्रतक्रया 

तोतकए वमोतजम हुनेछ। 

२६. फोहरमैलाको न्यूमनकरण, पनन: प्रयोग तथा पनन: चक्रीय प्रयोग 

:  
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 (१)  कायथपातिकािे फोहरमिैा न्यतूनकरण, पनु: प्रयोग तथा 

पनु: चक्रीय प्रयोगिाइ प्रोत्साहन गनथ अवश्यक कायथ गनछे र यसको 

 प्रभावकारी कायाथन्वयनका िातग अवश्यक तनदतेशका 

बनाइ िाग ूगनथ सक्नेछ ।  

(२)  ईद्योग ईत्पादन ्यातकङ्ग गनथ प्रयोग गरेको वस्तिुाइ पनु: 

प्रयोग गरी फोहरमिैाको पररणामिाइ घटाईने काममा प्रोत्साहन गनथ 

 सम्बतन्धत ईद्योगसँग कायथपातिकािे समन्वय गनथ सक्नछे 

।   

२७. अननममत सभबन्धी व्यवस्था : 

  (१)  यस ऐन बमोतजम कायथपातिकाको ऄनमुतत नतिइ कसैिे 

पतन फोहरमिैा व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गनथ वा गराईन सक्नछैेन । 

(२)  फोहरमिैा व्यवस्थापन गनथ चातहने स्वदशेी वा तवदशेी 

कम्पनी, संस्था वा तनकायिे दहेायको तववरण खिुाइ ऄनमुततको 

िातग  कायथपातिकामा तनवेदन तदन ुपनछे:- 

(क) फोहरमिैा व्यवस्थापन सम्बन्धी 

योजना, 

(ख) फोहरमिैा व्यवस्थापन सम्बन्धी 

अवश्यक जनशति तथा प्रतवतधको 

तववरण, 

(ग) तोतकए बमोतजमको ऄन्य तववरण । 

(३)  ईपदफा (२) बमोतजम पनथ अएको तनवेदन ईपर 

कायथपातिकािे अवश्यक जाँचबझु गरी ऄनमुततपत्र तदन सक्नछे ।  

(४)  फोहरमिैाको व्यवस्थापन, पनु: चतक्रय प्रयोग, प्रशोधन र 

तवसजथनमा अवश्यक पन े प्रतवतध स्वदशेमा ईपिब्ध हुन 

नसक्ने दतेखएमा त्यस्तो प्रतवतध ईपिब्ध गराईन सक्ने कुन ै
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तवदशेी कम्पनी, संस्था वा तनकायिाइ सम्झौतामा 

ईल्िेतखत ऄवतधतभत्र त्यस्तो प्रतवतध हस्तान्तरण गन े

शतथमा नेपाि सरकारको स्वीकृतत तिइ कायथपातिकािे 

ईपदफा (३) बमोतजम ऄनमुततपत्र तदन सक्नछे ।  

(५)  ऄनमुततपत्र सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था तोतकए बमोतजम 

हुनेछ । 

 

 

 

२८. फोहरमैला व्यवस्थापनमा मनजी तथा सामनदामयक िेत्रको सलंगनता 

:  

 (१)  कायथपातिकािे अवश्यकता ऄनसुार यस ऐन बमोतजम 

ऄनमुतत प्राप्त तनजी क्षेत्रका कम्पनी वा सामदुातयक क्षते्रबाट तोतकए 

 बमोतजम प्रततस्पधाथ गराइ अफ्नो क्षेत्रको फोहरमैिा 

व्यवस्थापन गराईन सक्नेछ । 

(२)  ईपदफा (२) बमोतजम फोहरमैिा व्यवस्थापन गदाथ तनजी 

क्षेत्रका कम्पनीको हकमा दहेायका सबै वा कुन ै र सामदुातयक एवं 

 गैरसरकारी संघ, संस्थाको हकमा दहेायको कुन ै काम 

गराईन सतकनेछ:- 

(क) फोहरमिैाको न्यतूनकरणका िातग 

जनचेतना ऄतभवतृर्द्, 

(ख) फोहरमिैा संकिन, 

(ग) फोहरमिैा ढुवानी, 
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(घ) फोहरमिैाको प्रयोग, पनु: प्रयोग, पनु: 

चतक्रय प्रयोग वा प्रशोधन, 

(ङ) फोहरमिैा तवसजथन,  

(च) बन्द पिात ्व्यवस्थापन ।     

२९. प्रमतस्पधाु गराई फोहरमैला व्यवस्थापनको मजभमा मदने :  

 (१)  कायथपातिकािे यस ऐन बमोतजम तनजी क्षेत्र वा 

सामदुातयक संस्थाबाट फोहरमिैा व्यवस्थापन गराईँदा 

 बोिपत्र अह्वान गरी  प्रततस्पधाथ गराइ 

व्यवस्थापकको छनौट गरी व्यवस्थापन गने तजम्मा तदन ुपनेछ । 

(२)  ईपदफा (१) बमोतजम फोहरमिैा व्यवस्थापकको छनौट 

गदाथ दहेायका अधारमा गनुथ पनछे:- 

(क) कायथपातिकािाइ बझुाईन कबिु 

गरेको रकम, 

(ख) फोहरमिैाबाट उजाथ शति ईत्पादन 

गने वा प्राङ्गाररक मि ईत्पादन गन े

क्षमता, पूँजी, प्रतवतध र जनशतिको 

क्षमता, 

(ग) अतथथक तथा प्रातवतधक क्षमता, 

(घ) फोहरमिैा व्यवस्थापन ऄपनाईन 

प्रस्ताव गरीएको प्रतवतधको तदगोपन 

तथा वातावरणीय प्रभाव न्यतूनकरण,  

(ङ) व्यवस्थापन करार गनथ प्रस्ताव 

गररएको व्यवस्थापन शलु्क,  
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(च) फोहरमिैाको प्रयोग, प्रशोधन वा पनु: 

प्रयोग गन े सम्बन्धमा भए 

कायथपातिकािाइ बझुाईन मञ्जरु 

गररएको रोयल्टी ।  

 (३)  बोिपत्र सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था प्रचतित काननू बमोतजम 

हुनेछ । 

(४)  ईपदफा (१) बमोतजम फोहरमिैा व्यवस्थापनको तजम्मा 

पाएको कम्पनी, संस्था वा तनकायिे कायथपातिकासँग गरेको 

सम्झौताको  ऄधीनमा रही शलु्क ईठाईन सक्नछे । 

(५)  फोहरमिैा व्यवस्थापनमा गैरसरकारी क्षेत्रको संिगनता 

सम्बन्धी ऄन्य कुराहरु तोतकए बमोतजम हुनेछ ।  

३०. फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल मनमाुण तथा सञ्चालन गनु 

स्वीकृमत मदन समकने :  

(१)  तनजी क्षेत्रबाट फोहरमिैा व्यवस्थापनका िातग फोहरमैिा 

व्यवस्थापन स्थि, प्रशोधन स्थि वा ऄन्य संयन्त्र तनमाथण 

गरी सञ्चािन गनथ स्वीकृतत माग गरेमा वातावरण तथा 

ऄन्य प्रचतित काननूको ऄधीनमा रही त्यस्तो संयन्त्र 

तनमाथण तथा सञ्चािनका िातग कायथपातिकािे स्वीकृतत 

तदन सक्नछे । 

(२)  ईपदफा (१) बमोतजम तनजी क्षेत्रबाट फोहरमिैा 

व्यवस्थापन संयन्त्रको तनमाथण तथा सञ्चािन गदाथ तोतकएको 

वातावरणीय  मापदण्डको पािना भए वा नभएको ऄनगुमन 

कायथपातिकािे गनेछ । 

(३)  ईपदफा (२) बमोतजम ऄनगुमन गदाथ स्वीकृत मापदण्डको 

पािना गरेको नपाआएमा त्यस्तो मापदण्ड पािनाको िातग 
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अवश्यक व्यवस्था गनथ समयावतध तोतकतदन सक्नछे र सो 

समयावतधमा पतन मापदण्डको पािनाको िातग अवश्यक 

व्यवस्था नगरेमा त्यस्तो व्यति वा कम्पनीको स्वीकृतत 

कायथपातिकािे तोतकए बमोतजम रद्द गनथ सक्नछे । 

 

३१. सावुजमनक मनजी साझेदारीमा फोहरमैला व्यवस्थापन गनु 

समकने :  

(१)  कायथपातिकािे प्रचतित काननूको ऄधीनमा रही तनजी 

क्षेत्र, सामदुातयक एवं गैरसरकारी संघ, संस्थासँगको साझेदारीमा 

फोहरमिैा  व्यवस्थापन कायथ गनथ सक्नेछ । 

(२)  ईपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेतखएको भए तापतन 

सामदुातयक एवं गैरसरकारी संघ, संस्थासँगको साझेदारीमा फोहरमैिा 

 न्यतूनकरणको िातग जनचेतना ऄतभवतृर्द्, फोहरमैिा 

संकिन, ढुवानी, फोहरमिैा  व्यवस्थापन स्थिको बन्द पिात ्

व्यवस्था,  ईद्यान तनमाथण र सौन्दयथकरण जस्ता कायथ मात्र गनथ वा 

गराईन  सतकनेछ । 

३२. सेवा िनल्क उठाउन सक्ने :  

 (१)  कायथपातिकािे फोहरमैिा व्यवस्थापन गरे बापत 

सम्बतन्धत व्यति, संस्था वा तनकायबाट सेवा शलु्क िगाइ ईठाईन 

सक्नेछ । 

(२)  ईपदफा (१) बमोतजमको शलु्कको तनधाथरण फोहरमिैाको 

पररमाण, तौि तथा प्रकृतत र तोतकए बमोतजमका ऄन्य कुराहरुको 

 अधारमा कायथपातिकािे गनछे ।  

(३)  ईपदफा (१) बमोतजमको शलु्क कायथपातिका अफैं िे वा 

तनजिे तोकेको संस्था वा तनकाय माफथ त् समेत ईठाईन सक्नछे । 
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(४)  यस दफामा ऄन्यत्र जनुसकैु कुरा िेतखएको भए तापतन 

दफा २६ बमोतजम फोहरमिैा व्यवस्थापन गनथ 

 तजम्मेवारी पाएको व्यति, संस्था वा तनकायिे 

कायथपातिकासँग भएको सहमततको अधारमा फोहरमिैा 

व्यवस्थापन गरे बापत सम्बतन्धत व्यति, संस्था वा 

तनकायबाट सेवा शलु्क ईठाईन सक्नेछ ।  

तर तोतकए बमोतजमका तवपन्न वगथिाइ सेवा शलु्कमा 

तोतकए बमोतजम छूट तदआनछे । 

(५)    यस दफा बमोतजम शलु्कबाट प्राप्त अम्दानी तथा फोहरमैिा 

व्यवस्थापन तनजी क्षेत्रिाइ संिगन गराईँदा प्राप्त हुने अम्दानी 

कायथपातिकािे  एईटा छुटै्ट शीषथकमा राखी तोतकएको 

मापदण्डको ऄधीनमा रही फोहरमैिाको व्यवस्थापन, वातावरणीय 

संरक्षण तथा  फोहरमिैा व्यवस्थापन प्रभातवत 

क्षेत्रको तवकासमा खचथ गनुथ पनछे ।    

पररच्छेद-४ 

जैमवक मवमवधता सरंिण 

३३. जैमवक मवमवधताको सरंिण गननुपने :  

 (१)  अफ्नो क्षेत्रतभत्रको जतैवक तववधताको संरक्षण गन ेतजम्मेवारी 

गाईँपातिका/नगरपातिकाको हुनेछ । 

(२)  ईपदफा (१) बमोतजम जतैवक तवतवधताको संरक्षण सम्बन्धी 

कायथक्रम गदाथ संघीय तथा प्रदशेको काननू तथा    मापदण्ड प्रततकूि 

नहुने  गरी दहेाय बमोतजम गनुथ पनेछ,- 

(क) कृतषजन्य जैतवक तवतवधता संरक्षण,-
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(१) तवकासका कायथक्रमहरु 

संचािन गदाथ कृतष जैतवक 

तवतवतधताको संरक्षणिाइ 

तवशेष महत्व तदन,े 

(२) जैतवक तवतवधता, 

वातावरण र मानव 

स्वास्थ्यमा नकारात्मक 

प्रभाव पानथ सक्ने जोतखम 

भएका 

तज.एम.ओ.(GMO)तथा 

त्यसका ईत्पादनिाइ 

अवश्यकता ऄनसुार 

तनयन्त्रण वा तनषेध गन,े 

(३) कृतष पयाथवरणीय 

सेवाहरुको तदगो 

पररचािनको िातग पराग 

सेचक तथा ऄन्य 

पयाथवरणीय सेवा प्रदान गन े

जीवहरु सम्बन्धी ऄध्ययन, 

ऄनसुन्धान, ऄनगुमन गरी 

संरक्षणका कायथक्रमहरु 

सञ्चािन गन,े 

(४)    परम्परागत, ज्ञान सीप तथा 

ऄभ्यासको संरक्षण र 

प्रवर्द्थन गन े।   

(ख) तसमसार संरक्षण,- 
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(१) स्थानीय जनसमदुायको 

सहभातगतामा ईनीहरुको 

तहतका िातग अफ्नो क्षते्र 

ऄन्तगथतका तसमसारको 

पतहचान गद ैसो को संरक्षण 

र व्यवस्थापन गन;े 

(२) स्थानीय जनसहभातगतामा 

अधाररत तसमसार 

व्यवस्थापनको माध्यमद्वारा 

तसमसारको स्रोतहरुमातथ 

समन्यातयक ऄवसर 

तदिाईँद ै बतुर्द्मिापणूथ 

प्रयोगको ऄवधारणािाइ 

साथथक तुल्याईन;े 

(३) स्थानीय व्यति, समदुाय 

एवं तनकायिाइ संिगन 

गराईँद ै तसमसारको संरक्षण 

र व्यवस्थापन कायथ 

प्रभावकारी बनाईन;े  

(४) वतथमान र भावी पसु्ताको 

फाआदाका िातग प्राकृततक 

स्रोत संरक्षण गनथ स्थानीय 

वातसन्दाको तहत हुन े

खािको सामातजक र 

अतथथक तवकासका 

कायथक्रम संचािन गन,े  
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(५) तसमसारमा अतित 

सङ्कटापन्न जीवजन्त,ु 

जिचर, सापेतक्षक 

जङ्गिी जनावर तथा 

ऄन्य जि अतित 

अनवंुतशक स्रोतको 

संरक्षण गन,े 

(६) वातावरणीय ऄसर न्यनू हुन े

गरी तसमसार क्षते्रमा 

वातावरण ऄनकूुि 

पयथटनको तवकास गद ै प्राप्त 

िाभिाइ यथासम्भव 

तसमसारको व्यवस्थापन र 

स्थानीय जनसमदुायको 

तहतमा पररचािन गने, 

(७) तसमसार संरक्षण र 

व्यवस्थापनका िातग तयार 

गररन े कायथयोजनाहरुमा 

स्थानीय जनसहभातगता 

सतुनतित गन,े 

(८) तसमसार क्षेत्रमा अतित 

स्थानीयवासीको ऄनभुव, 

ऄभ्यास, सीप र ज्ञानको 

संरक्षण गद ैसोही अधारमा 

तसमसारको संरक्षण र 

व्यवस्थापन गनथ प्रिय तदने, 
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(९) तसमसार व्यवस्थापना दखेा 

पने समस्याहरुको पतहचान 

गरी स्थानीय स्तरम ै

समाधानको ईपायहरुको 

खोजी गनथ जनसहमततका 

अधारमा व्यवस्थापन 

कायथयोजना बनाइ िाग ूगन े

गराईन,े  

(१०) तसमसार व्यवस्थापन 

योजना तजुथमा गन े र 

व्यवस्थापन सतमततमा 

स्थानीय जनसमदुायका 

साथै संघ संस्थाको 

प्रतततनतधत्व गराईन 

अवश्यक काननुी एवं 

प्रशासतनक व्यवस्था गन,े 

(११) तसमसारमा अतित 

स्थानीय जनसमदुायिाइ 

तसमसारबाट प्राप्त हुन े

िाभको न्यायोतचत 

बाँडफाँडका िातग 

अवश्यक व्यवस्था गन,े  

 (३)      जैतवक तवतवधता संरक्षण तथा व्यवस्थापन 

सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था प्रचतित काननू र मापदण्ड बमोतजम हुनेछ । 

३४. जैमवक मवमवधताको अमभलेखीकरण गननुपने :  
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 (१)  गाईँपातिकािे अफ्नो क्षेत्रातधकार तभत्र ऄवतस्थत जतैवक 

तवतवधताको वस्तुतस्थतत र तववरणको ऄतभिेखीकरण व्यवतस्थत र 

 वैज्ञातनक ढङ्गिे राख्न ुपनेछ । 

(२)  ईपदफा (१) बमोतजमको ऄतभिेखीकरण जैतवक 

तवतवधता सम्बन्धी तनदतेशका बनाइ रातष्ट्रय मापदण्ड 

 ऄनरुुप ऄद्यावतधक राख्न े तजम्मेवारी कायथपातिकाको 

हुनेछ । 

(३)  जैतवक तवतवधताको ऄतभिेखीकरण सम्बन्धी ऄन्य 

व्यवस्था तोतकए बमोतजम हुनछे ।     

३५. स्थानीय समनदायको परभपरागत ज्ञान, सीप, अभ्यास, आमदको 

सरंिण गननुपने :  

(१)  जैतवक तवतवधताको सम्बन्धमा स्थानीय समदुाय तभत्रका 

व्यति वा समहूमा रहकेो ज्ञान, सीप, ऄभ्यास  अतदको 

पतहचान,  ऄतभिेखीकरण, तथा संरक्षण गने तजम्मेवारी 

कायथपातिकाको हुनछे ।  

(२)  कायथपातिकािे ईपदफा (१) बमोतजमको ऄतभिेखीकरण 

वैज्ञातनक र व्यवतस्थत ढङ्गिे तोतकएको ढाँचा र प्रारुपमा राख्नछे । 

  

३६. खमनज पदाथु सरंिण सभबन्धी व्यवस्था :  

(१)  कायथपातिकािे अफ्नो क्षते्रतभत्र रहकेा खतनज पदाथथको 

ऄवस्था बझु्न सभ ेतथा खोज गनथ सक्नेछ । 

(२)  ईपदफा (१) बमोतजमको सभे तथा खोजबाट प्राप्त सचूना 

तथा तथ्याङ्कको अधारमा प्रचतित नपेािको काननू 

प्रततकूि नहुने गरी कायथपातिकािे खतनज पदाथथको 
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संरक्षण तथा प्रवर्द्थनमा कायथक्रमहरु सञ्चािन गनथ सक्नछे 

।   

३७.  जलाधार सरंिण गननुपने :  

(१)  गाईँपातिका क्षेत्रतभत्र रहकेा जिाधारको संरक्षण गनुथ 

गाईँपातिका/नगरपातिका, नागररक र सम्बन्धीत  तनकायको 

कतथव्य हुनछे । 

(२)  कायथपातिकािे संघीय र प्रदशेको काननू र मापदण्डको 

ऄधीनमा रही कायथतवतध वनाइ गाईँपातिका तभत्रको 

जिाधार संरक्षण तथा व्यवस्थापन गनेछ । 

(३)  अफ्नो क्षेत्रमा रहकेो खानेपानीको महुानको पतहचान, 

ऄतभिेखीकरण, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गन े

 तजम्मेवारी कायथपातिकको हुनछे । 

पररच्छेद- ५ 

वन तथा हररत िेत्रको सरंिण तथा व्यवस्थापन 

३८. वन, वन पैदावार, वन्यजन्तन तथा हररत िेत्रको सरंिण र 

प्रवरु्द्न गननुपने :  

 (१)  अफ्नो क्षेत्रातधकार तभत्रको वन, वन पैदावार, वन्यजन्त ु

तथा हररत क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्थन गन ेप्रमखु  तजम्मेवारी 

गाईँपातिकाको  हुनेछ ।  

(२)  वन, वन पैदावार, वन्यजन्तु तथा हररत क्षेत्रको संरक्षण र 

प्रवर्द्थनमा सहयोग गनुथ नागररकको कतथव्य हुनछे । 

(३)  वन तथा वन पदैावार संरक्षण र प्रवर्द्थन गन े सम्बन्धमा 

गाईँपातिका/नगरपातिकािे संघीय र प्रदशे काननूको प्रततकूि नहुन े

गरी दहेाय  बमोतजम गनुथपनेछ । 
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(क)  संघ तथा प्रदशेसँग समन्वय गरी 

स्थानीय समदुायको सहभातगतमा 

अफ्नो तसमातभत्रका समदुायमा 

अधाररत वन, तनजी वन, कृतष वन 

तथा वनमा अधाररत ईद्योगहरु 

संचािन तथा व्यवस्थापन गन,े 

(ख)      सामदुातयक वन ईपभोिा समहू 

िगायत समदुायमा अधाररत वन 

व्यवस्थापन गन े समहूको प्रातवतधक, 

व्यवस्थापकीय, संस्थागत क्षमता 

तवकासमा प्राथतमकता तदन,े  

(घ)        वनसँग सम्बतन्धत प्रातवतधक सेवािाइ 

प्रभावकारी बनाईनकुा ऄततररि 

क्षमता तवकासको िातग ईत्प्रेरणात्मक 

ऄवसरहरु तसजथना गन,े  

(ङ)  स्थानीय समदुायमा रहकेो वनजन्य, 

जतडबटुी तथा वनस्पतत ईपयोग 

सम्बन्धी परम्परागत ज्ञान, सीप र 

तचतकत्सा पर्द्ततिाइ अधतुनक 

तवज्ञानसँग संयोजन गद ै ईन्नत 

प्रकारको ज्ञान, सीप र ईत्पादनका 

िातग ईपयिु वातावरण तनमाथण गने,  

(च)        वन्यजन्त ुर वनस्पततको संरक्षण तथा 

प्रवर्द्थन गनथ संघ, प्रदशेसँगको 

समन्वयमा स्थानीय स्तरका प्राणी 



efu–!            v08–@              ;+Vof–^ 
 

वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७६"  34 
 

ईद्यान तथा वनस्पतत ईद्यानहरु 

स्थापना र संचािन गन,े 

(छ)       वन पैदावार संकिनमा तदगोपना र 

प्रभावकाररताका िातग अधतुनक 

प्रतवतधहरुको प्रयोगिाइ प्रोत्साहन 

गन,े  

(ज)    तदगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड 

ऄनरुुप सबै वन व्यवस्थापनमा 

सामातजक, अतथथक र वातावरणीय 

दृतष्टिे दीगोपना सतुनतित गन,े  

(झ)    संघ तथा प्रदशेको समन्वयमा संरतक्षत 

क्षेत्र, तसमसार क्षेत्र तथा वन 

व्यवस्थापन पर्द्ततहरुबाट पयथटन 

प्रवर्द्थन गनथ योगदान परु् याईन,े 

(ञ)    वन, वनस्पतत, वन्यजन्तु तथा 

जैतवक तवतवधता र जिाधार क्षेत्रको 

संरक्षण, पनु:स्थापना र तदगो ईपयोग 

गनथ अवश्यक योजना र कायथक्रम 

संचािन गन,े 

(ट)     गाईँपातिकाक्षते्रतभत्रका जिचरको 

संरक्षण गन,े 

(ठ)   संघ तथा प्रदशेसँग समन्वय र 

सहकायथ गरी गररवीको रेखामतुन 

रहकेा जनताको गररवी न्यतूनकरण गनथ 

वनको संरक्षण र तवकास हुने गरी 
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अय अजथन तथा पयथटनका 

कायथक्रमहरू संचािन गन,े 

(ड)   सामदुातयक वन ईपभोिा सतमततिे 

वन पैदावार तवक्री तथा ईपयोग गनथ 

बनाएको वातषथक कायथयोजना 

नगरपातिका/गाईँपातिकावाट 

स्वीकृत गरी कायाथन्वयन गराईने  

(ढ)     गाईँपातिकाक्षते्रतभत्रको सावथजतनक तथा 

ऐिानी जगगामा रहकेो काठ दाईरा, 

जराजरुी, दहिर बहिर अतदको 

तबक्री गन,े 

(ण)   सामदुातयक भ-ूसंरक्षण र सो मा 

अधाररत अय अजथन कायथक्रमहरु 

संचािन गन,े 

(त)  संघ तथा प्रदशेको मापदण्डको 

ऄधीनमा रही गाईँपातिका 

क्षेत्रतभत्रको जतडबटुी तथा ऄन्य 

गैरकाष्ट वन पैदावर सम्वतन्ध सवके्षण, 

ईत्पादन, संकिन प्रवर्द्थन, प्रशोधन र 

वजार व्यवस्थापन गन,े 

 

 

३९. मनजी वन दताु तथा व्यवस्थापन :  

(१)  तनजी वन दताथ गराईन चाहने कुन ैव्यति वा संस्थािे तनजी 

वन दताथको िातग तडतभजन वन कायाथिय वा सब तडतभजन वन 
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 कायाथियको तसफाररस सतहत कायथपातिकामा तनवेदन तदन ु

पनेछ । 

(२)  ईपदफा (१) बमोतजम कुन ै तनवेदन परेमा अवश्यक 

जाँचबझु गरी कायथपातिकािे तनजी वन दताथ गरी प्रमाणपत्र तदनेछ ।  

(३)  व्यवसातयक प्रयोजनका िातग तनजी वन वा तनजी 

अवादीमा रहकेो वन पदैावरको संकिन तथा ओसारपसार गनुथ परेमा 

 कायथपातिकाबाट स्वीकृत तिन ुपनछे । 

४०. सावुजमनक जगगामा वन मवकास सभबन्धी व्यवस्था : 

(१)  कायथपातिकािे प्रचतित नपेाि काननू तथा यस ऐनको 

ऄधीनमा रही सावथजतनक जगगामा वनको तवकास, संरक्षण, 

व्यवस्थापन गनथ र वन पैदावरको ईपयोग तथा तबतक्र 

तवतरण गनथ सक्नेछ । 

(२)  कायथपातिकािे सडक, नहर र बाटो तकनारमा िगाआएको 

तथा बाटोमा छहारी पने रुखहरु र चौतारा, कुिाको महुान, धातमथक 

स्थि  वा त्यस्तै ऄन्य संवेदनशीि ठाईँमा िगाआएका रुखहरुको 

संरक्षण गनथ तथा जोतखमपणूथ ऄवस्थामा प्रचतित नपेाि काननूको 

ऄतधनमा  रही हटाईन सक्नछे । 

४१. सहरी वनको मवकास र व्यवस्थापन :  

(१)  कायथपातिकािे अफ्नो क्षते्र तभत्रको सहरी क्षते्र तथा 

वस्तीमा रहकेा सावथजतनक सडक तथा पाकथ  जस्ता 

 स्थानमा अफैं िे वा कुनै संघसंस्था वा तनजी 

क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सहरी वनको तवकास तथा 

व्यवस्थापन  गनथ सक्नछे । 

(२)  ईपदफा (१) बमोतजम स्थापना हुने सहरी वनको वन 

पैदावार कायथपातिकािे तोतकए बमोतजम प्रयोग गनथ सक्नेछ । 
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४२. वनिेत्रको प्रयोग :  

कायथपातिकािे कुन ै तवकास अयोजना सञ्चािन गदाथ वन क्षेत्रको 

प्रयोग गनुथ बाहके ऄन्य कुन ै तवकल्प नभएमा र प्रचतित काननू 

बमोतजमको वातावरणीय ऄध्ययनबाट त्यस्तो योजना सञ्चािन गदाथ 

वातावरणमा ईल्िेखनीय प्रततकूि ऄसर नपने दतेखएमा सो 

अयोजना सञ्चािन गनथ त्यस्तो वन क्षते्रको जगगा प्राप्त गनथको िातग 

संघीय सरकार समक्ष ऄनरुोध गनथ सक्नेछ । 

४३. नसुरी र उद्यान स्थापना तथा व्यवस्थापन :  

(१)  संघीय तथा प्रादतेशक काननू प्रततकूि नहुने गरी, प्रचतित 

मापदण्ड तथा तोतकएको प्रतक्रया परूा गरेको 

 सतुनतित गरी गाईँपातिका क्षते्रतभत्र जो कोहीि े

पतन कायथपातिकाको ऄनमुतत तिइ नसथरी तथा ईद्यान 

सञ्चािन गनथ सक्नेछन ्।  

(२)        गाईँपातिका क्षेत्रतभत्र ईपदफा (१) बमोतजम सञ्चािन हुन े

नसथरी तथा ईद्यानको सम्बन्धमा संघीय तथा  प्रादतेशक 

मापदण्डसँग  नबातझन ेगरी सञ्चािन तथा पूव्ाथधार मापदण्ड 

तनदतेशका बनाइ िाग ूगनछे । 

(३)  गाईँपातिका क्षते्रतभत्र ईपदफा (१) बमोतजम स्थापना हुन े

सबै नसथरी तथा ईद्यानहरुको कतम्तमा वषथको एक पटक तोतकए 

बमोतजम  ऄतनवायथ ऄनगुमन तनरीक्षण गनुथपनछे । 

 

 

४४. खनल्ला िेत्र व्यवस्थापन तथा हररयाली प्रवरु्द्न :  

 (१)  गाईँपातिकािे अफ्नो क्षेत्रतभत्र रहकेो खलु्िा तथा 

सावथजतनक क्षेत्रको संरक्षण, प्रवर्द्थन तथा ऄतभिेखीकरण गनुथ पनछे । 
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(२)  कायथपातिकािे अफ्नो क्षेत्रातधकार तभत्र रहनेे खलु्िा तथा 

सावथजतनक क्षेत्रमा प्रचतित काननूको प्रततकूि नहुने गरी वकृ्षारोपण, 

 सम्भार र व्यवस्थापन गनथ सक्नछे ।  

 (३)  खलु्िा तथा सावथजतनक क्षेत्रको व्यवस्थापन सम्बन्धी 

ऄन्य व्यवस्था तोतकए बमोतजम हुनेछ । 

४५. नदी मकनार, नदी उकास नहर मकनार र सडक मकनारमा 

वृिारोपण  :  

 (१)  गाईँपातिकातभत्रको नदी तकनार, नदी ईकास नहर तकनार र 

सडक तकनारमा कायथपातिकाको ऄनमुतत तिइ वकृ्षारोपण गनथ 

सक्नेछ । 

(२)  कायथपातिकािे वकृ्षारोपण सम्बन्धी मापदण्ड बनाइ िाग ू

गनथ सक्नेछ ।  

 

 

पररच्छेद-६ 

ससं्थागत व्यवस्था 

 

४६. वातावरण तथा प्राकृमतक स्रोत सरंिण कोषको स्थापना र 

सञ्चालन :  

(१)  गाईँपातिकामा वातावरण संरक्षण, प्रदषूणको रोकथाम 

तथा तनयन्त्रणका साथै जैतवक तवतवधताको संरक्षण िातग वातावरण 

तथा  प्राकृततक स्रोत संरक्षण कोषको स्थापना हुनेछ । 

(२)  ईपदफा (१) बमोतजमको कोषमा दहेायका रकमहरु रहन े

छन ्: 
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(क) संघ, प्रदशे सरकारबाट वातावरण 

संरक्षणका िातग प्राप्त रकम,  

(ख) तवतभन्न संघ संस्थावाट प्राप्त रकम, 

(ग)     ऄन्य स्रोतवाट प्राप्त रकम। 

(३)  वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण कोषको संचािन 

तोतकए बमोतजम हुनेछ। 

४७. वातावरण तथा प्राकृमतक स्रोत सरंिण पररषद गठन गनु सक्ने 

:  

(१)  वातावरण, जैतवक तवतवधता र प्राकृततक स्रोत संरक्षण 

सम्बन्धी कायथिाइ व्यवतस्थत रुपमा कायाथन्वयन गनथ, नीतत 

योजना तनमाथण गनथ, तवतभन्न तनकायहरु वीच समन्वय गनथ 

तथा यस ऐन ऄन्तगथत ऄनगुमन तथा तनररक्षण गनथ 

गाईँपातिकामा वातावरण सम्बन्धी तवशेषज्ञ सतम्मतित 

वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण पररषद रहनेछ । 

(२)  ईपदफा (१) बमोतजमको पररषदमा दहेाय बमोतजमका 

ऄध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन; 

(क) गाईँपातिका ऄध्यक्ष- ऄध्यक्ष 

(ख) ईपाध्यक्ष -सदस्य 

(ग) प्रमखु प्रशासकीय ऄतधकृत- सदस्य 

(घ) स्वास्थ्य सतमतत संयोजक- सदस्य  

(ङ) वन, वातावरण सतमतत संयोजक-सदस्य 
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(च) वातावरण तथा प्राकृततक स्रोतको क्षते्रमा 

काम गरेका तवज्ञ १ मतहिा सतहत ३ 

जना-सदस्य 

(छ) स्थानीय वातसन्दाहरूमध्य े वन ईपभोिा 

सतमततहरूवाट १जना सतहत 

कायथपातिकािे तोकेका १ मतहिा 

समेत ३ जना-सदस्य 

(ज) कृतष क्षते्र हनेे कायथपातिका सदस्य- सदस्य 

(झ) वातावरण शाखा संयोजक- सदस्य सतचव 

(३)   वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण पररषदक्ो ऄन्य काम, 

कतथव्य तथा ऄतधकार तोतकए बमोतजम हुनेछ ।  

४८.  समममतहरु गठन गनु सक्ने :  

(१)  गाईँ कायथपातिकािे यो ऐनको ईद्दशे्य पतूतथको िातग 

सम्बतन्धत तवषयका तवशेषज्ञहरु समेत रहकेो तवतभन्न सतमततहरु गठन 

गनथ  सक्नेछन ्।  

(२)  ईपदफा (१) बमोतजम गतठत सतमततहरुको काम, कतथव्य र 

ऄतधकार नगर कायथपातिकािे तोतकतदए बमोतजम हुनछे । 

४९. अननगमन तथा मूल्यांकन :  

(१)  यस ऐन ऄन्तगथत अवश्यक ऄनगुमन र मलू्यांकन दफा 

५८ बमोतजम स्थातपत वातावरण तथा जैतवक तवतवधता संरक्षण 

पररषद वा  पररषदिे तोकेको तनरीक्षण सतमततहरूवाट गनछे 

।  

(२)  ऄनगुमन तथा मलू्यांकन सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था तोतकए 

बमोतजम हुनेछ। 
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५०.  वातावरण सरंिण योजना तजनुमा गने : 

 (१)  कायथपातिकािे वातावरण तथा जैतवक तवतवधता संरक्षण 

योजना तजुथमा तथा कायाथन्वयन गनछे। 

(२)  कायथपातिकािे वातावरण संरक्षण योजना तजुथमा गदाथ 

वातावरण संरक्षण, जैतवक तवतवधताको संरक्षण र प्रवर्द्थन, 

दीगो ईपयोग र वातावरणीय र जैतवक तवतवधताका 

स्रोतहरूको परम्परागत र स्थानीय ऄभ्यासहरूिाइ समते 

समावेश गनुथपनेछ।  

(३)  ईपदफा (१) बमोतजमको वातावरण तथा जतैवक तवतवधता 

संरक्षण योजना बनाईँदा मतहिा, ऄपाङ्गता  भएकाव्यति, 

 बािबातिका, जेष्ठ नागररक र अतथथक रुपमा तवपन्न 

समदुायिाइ तवशेष प्राथतमकता तदनपुनछे। 

 ४)  वातावरण संरक्षण योजनामा समावेश गनुथपन े तवषयवस्त ु

तोतकए बमोतजम हुनेछ। 

पररच्छेद-७ 

कसरू, जररवाना तथा िमतपनती 

५१. कसरू: कसैले देहायको कन नै काम गरेमा यस ऐन बमोमजम 

कसरू गरेको मामननेछ :-  

(क) कायथपातिकािे तोतकतदएको समय र स्थान 

बाहके ऄन्यत्र फोहरमिैा तनष्काशन गने,  

(ख) कण्टेनर वा फोहरमैिा संकिन केन्रमा 

रातखएको फोहरमैिा ऄनातधकृत तवरिे प्रयोग 

गन,े  

(ग) फोहरमिैा संकिन केन्रमा रातखएको कण्टेनर 

तोडफोड गने क्षतत परु् याईन,े रातखएको 
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स्थानबाट हटाईन े वा संकिन केन्रमा कुन ै

नोक्सानी परु् याईन,े  

(घ) यस ऐन बमोतजम ऄनमुतत नतिइ फोहरमिैा 

व्यवस्थापनको कायथ गन,े  

(ड) यस ऐन बमोतजम फोहरमिैा व्यवस्थापनको 

िातग प्रदान गररएको ऄनमुततपत्रमा ईल्िेतखत 

शतथहरु ईल्िङ् घन गन,े 

(च) फोहरमिैा संकिन केन्र, कण्टेनर वा फोहरमिैा 

थपुाने ठाईँमा कुनै पतन तकतसमको हातनकारक 

पदाथथ फाल्न,े राख्न ेवा थपुान,े 

(छ) घर, कम्पाईण्ड तथा पररसरको फोहरमिैा सडक 

वा ऄन्य सावथजतनक स्थानमा राख्ने, फाल्ने वा 

थपुान,े 

(ज) फोहरबाट तनस्केको दतूषत पानी (तिचेट) वा 

ढि चहुाइ ऄन्य व्यतिको घर वा जगगा प्रदतूषत 

गराईन,े  

(झ) सडक वा ऄन्य सावथजतनक स्थानमा सरसफाइ 

तथा फोहरमैिा संकिन गनथ कायथपातिकािे 

तोकेको समय वा सफाइ गदाथको समयमा त्यस्तो 

ठाईँमा कुनै पतन तकतसमको सवारी साधन 

तबसाईने वा तबसाआ राखेको सवारी साधन 

हटाईन ेआन्कार गन,े  

(ञ) कायथपातिकािे तोकेको ठाईँमा बाहके 

जनस्वास्थ्यमा प्रततकूि ऄसर पन ेगरी सडक वा 

ऄन्य सावथजतनक स्थानमा कुन ै पतन तकतसमको 
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हातनकारक फोहरमिैा राख्ने, फाल्ने, थपुाने वा 

तनष्काशन गन,े  

(ट) रासायतनक फोहरमिैा, औद्योतगक फोहरमैिा, 

स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैिा वा हातनकारक 

फोहरमिैा जथाभावी फाल्न,े राख्न े वा 

तनष्काशन गने वा गराईन,े  

(ठ) औद्योतगक प्रततष्ठान वा स्वास्थ्य संस्थािे ईद्योग 

वा स्वास्थ्य संस्थाबाट तनस्कन े हातनकारक 

फोहरमिैा जथाभावी फाल्न,े राख्न े वा 

तनष्काशन गने वा गराईन,े  

(ड) फोहरमिैा संकिन, ढुवानी तथा फोहरमिैा 

व्यवस्थापनमा बाधा ऄवरोध तसजथना गने,  

(ढ) फोहरमिैा संकिन, ढुवानी तथा ऄतन्तम 

तनष्काशन स्थिमा ऄवरोध, बन्द, घरेाई गने वा 

फोहरमिैा व्यवस्थापन सम्बन्धी कायथमा 

हडताि गन,े  

(ण) फोहरमिैा ऄत्यातधक ईत्पादन हुने वस्तु भनी 

नेपाि सरकारिे नेपाि राजपत्रमा सचूना 

प्रकाशन गरी प्रततबन्ध िगाएको कुन ै वस्त ु

ईत्पादन तथा तबक्री तवतरण गने,  

(त) प्रचतित काननू बमोतजम तोतकएको मापदण्ड 

तवपररत रासायतनक तवषादीको अयात गन े वा 

समयावतध सतकएको रासायतनक तवषादी 

प्रचतित काननू र मापदण्ड बमोतजम नष्ट गन े

तजम्मेवारी परूा नगन,े 
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(थ) स्रोत मै फोहरमिैाको पथृकीकरण नगरी 

फोहरमिैा तमसाएर तनष्काशन गने,  

(द) मरेको वा मारेको पशपुक्षी र सोको िादी, ्वाँख, 

हड् डी तथा माछाको कत्िा अतद सावथजतनक 

स्थि, सडक, गल्िी, चोकमा राख्ने, फाल्न ेवा 

थपुाने।  

५२. सजाय तथा जररवाना :  

(१)  फोहरमिैा व्यवस्थापन सम्बन्धमा कसैिे दहेायको कायथ 

गरेमा दहेाय बमोतजमको सजाय तथा जररवाना गनेछ:   

(क) दफा ५१ को खण्ड (क) बमोतजमको 

कसरू गने व्यतििाइ कायथपातिकािे 

पतहिो पटक भए पाँच हजार 

रुपैयाँसम्म जररवाना, दोस्रो पटक 

सोही कसरू गरेमा पाँच हचार 

रुपैयाँदतेख दश हजार रुपैयाँसम्म 

जररवाना र सोही कसरू तेस्रो वा 

सोभन्दा बढी पटक गरेमा प्रत्येक 

पटकको िातग पन्र हजार रुपैयाँका 

दरिे जररवाना गरी फोहरमिैा 

ईठाईँदा िागने खचथ समेत तनजबाट 

ऄसिू ईपर गनथ सक्नछे । 

(ख) दफा ५१ को खण्ड (ख) र (झ) 

बमोतजमको कसरू गनिेाइ 

कायथपातिकािे पाँच सय रुपैयाँदतेख 

पाँच हजार रुपैयाँसम्म जररवाना गनथ 

सक्नेछ । 
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(ग) दफा ५१ को खण्ड (ग) बमोतजमको 

कसरू गनिेाइ कायथपातिकािे पन्र 

हजार रुपैयाँदतेख पचास हजार 

रुपैयाँसम्म जररवाना गरी कण्टेनर वा 

संकिन केन्र व्यवस्थापन गनथ िागन े

खचथ ऄसिू ईपर गनथ सक्नेछ । 

(घ) दफा ५१ को खण्ड (घ) र (ङ) 

बमोतजमको कसरू गनिेाइ 

कायथपातिकािे पन्र हजार रुपैयाँदतेख 

पचास हजार रुपैयाँसम्म जररवाना गरी 

ऄनमुतत नतिएसम्म त्यस्तो कायथ गनथ 

रोक िगाईनछे । 

(ङ) दफा ५१ को खण्ड (च) बमोतजमको 

कसरू गनिेाइ कायथपातिकािे पाँच 

हजार रुपैयाँदतेख पन्र हजार 

रुपैयाँसम्म जररवाना गनथ सक्नछे र 

त्यस्तो वस्त ु वा पदाथथबाट कुनै क्षतत 

भआसकेको भए त्यस्तो क्षतत बापतको 

रकम समते कसरूदाताबाट ऄसिू 

ईपर गनथ सक्नेछ ।  

(च) दफा ५१ को खण्च (छ), (ज) र (द) 

बमोतजमको कसरू गनिेाइ 

कायथपातिकािे पाँच हजार रुपैयाँदतेख 

पन्र हजार रुपैयाँसम्म जररवाना गनथ 

सक्नेछ । 
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(छ) दफा ५१ को खण्ड (ञ) बमोतजमको 

कसरू गनिेाइ कायथपातिकािे तीस 

हजार रुपैयाँदतेख पचास हजार 

रुपैयाँसम्म जररवाना गनथ सक्नछे । 

(ज) दफा ५१ को खण्ड (ट), (ठ) र (त) 

बमोतजमको कसरू गनिेाइ 

कायथपातिकािे पचास हजार 

रुपैयाँदतेख एक िाख रुपैयाँसम्म 

जररवाना गनथ सक्नेछ र सोही कसरू 

पनु: गरेमा पतहिो पटक गरेको 

जररवानाको दोब्बर जररवाना गरी 

प्रचतित काननू बमोतजम ऄनमुतत रद्द 

गनथको िातग सम्बतन्धत तनकायमा 

िेतख पठाईन सक्नछे । 

(झ) दफा ५१ को खण्ड (ड), (ढ) र (ण) 

बमतजमको कसरूिाइ प्रचतित संघीय 

काननू बमोतजम सजाय हुनेछ । 

(ञ) दफा ५१ को खण्ड (थ) बमोतजमको 

कसरू गनिेाइ सम्बतन्धत 

कायथपातिकािे प्रत्येक पटक पाँच 

सय रुपैयाँ जररवाना गनथ सक्ने छ ।  

(२)  वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा कसैिे दहेायको 

कायथ गरेमा कायथपातिकािे दहेाय बमोतजमको  जररवाना  गनेछ: 

 (क)  संतक्षप्त वातावरणीय ऄध्ययन प्रततवेदन 

स्वीकृत गराईन ुपन ेप्रस्तावको हकमा 

त्यस्तो प्रततवेदन स्वीकृत नगराइ वा 
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स्वीकृत प्रततवेदन तवपरीत हुने कायथ 

गरेमा पाँचिाख रुपैयाँसम्म,  

(ख) प्रारतम्भक वातावरणीय पररक्षण 

प्रततवेदन स्वीकृत नगराइ वा स्वीकृत 

प्रततवेदन तवपरीत हुन े कुन ै प्रस्ताव 

कायाथन्वयन गरेमा दशिाख 

रुपैयाँसम्म । 

(३)  कसैिे ईपदफा (२) बमोतजमको कायथ गरेमा 

सम्बतन्धत कायथपातिकािे तरुुन्त रोकी 

वातावरणीय ऄध्ययन प्रततवेदन स्वीकृत 

नगराएमा यस ऐन बमोतजम त्यस्तो प्रततवेदन 

स्वीकृत गराईन र त्यस्तो प्रततवेदन कायथ 

भएकोमा सो कायथिाइ सधुार गनथ अदशे तदनछे 

र यसरी तदआएको अदशे बमोतजम गनुथ 

सम्बतन्धत व्यति वा संस्थाको कतथव्य हुनछे । 

यसरी तदआएको अदशे बमोतजम कायथ नभएमा 

कायथपातिकािे ईपदफा (१) बमोतजम गररएको 

जररवानाको तेब्बर जररवाना गनेछ । 

(४)  ईपदफा (२) मा ईल्िेतखत तवषय बाहके कसैिे 

यो ऐन वा यस ऐन ऄन्तगथत बनेको तनयम, 

तनदतेशकाकायथतवतध वा मापदण्ड तवपरीतका 

कुनै कायथ गरेमा कायथपातिकािे त्यस्तो कायथ गनथ 

बन्दजे िगाइ तीन िाख रुपैयाँसम्म जररवाना 

गरी दइु मतहनातभत्र यो ऐन वा यस ऐन बमोतजम 

बनेको तनयम, तनदतेशका, कायथतवतध वा 

मापदण्ड बमोतजमको कायथ गनथ अदशे तदन 

सक्नेछ । यसरी तदएको अदशे बमोतजम कायथ 
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नभएमा यस ईपदफा बमोतजम गररएको 

जररवानाको तेब्बर जररवाना िागनछे ।  

(५)  ईपदफा (३) वा (४) बमोतजम तदएको अदशे 

बमतजमको कायथ नभएमा त्यस्तो कायथमा बन्दजे 

िगाआनेछ र त्यस्तो व्यति वा संस्थािाइ 

कािोसचूीमा राख्ने सम्बन्धमा अवश्यक 

कारबाही गनथ  कायथपातिकािे तसफाररस 

सतहत संघ र प्रदशे सरकारमा पठाईन ुपनेछ । 

(६)  यस दफा बमोतजम जररवाना गनुथ ऄतघ जररवाना 

गनथ िागेको व्यति वा संस्था वा अयोजनािाइ   

  सफाआ पशे गने मनातसब मौका तदन ुपनछे । 

५३.  िमतपूमतु :  

(१)      कसैिे यो ऐन वा यस ऐन ऄन्तगथत बनेको तनयम, तनदतेशका 

वा मापदण्ड तवपरीत प्रदषूण गरेको वा जोतखमपणूथ फोहर तनष्कासन 

गरेको  वा कुनै दघुथटनाजन्य प्रदषूणका कारणबाट कुन ै व्यति वा 

संस्थािाइ कुनै हानी नोक्सानी पगुन गएमा त्यस्तो कायथबाट पीतडत 

व्यति  वा संस्थािे अफूिाइ पगुन गएको क्षतत बापत 

कायथपातिका वा तोतकएको तनकायबाट क्षततपतूतथ भराइ पाईन 

तनवेदन तदन सक्नछे । 

(२)  ईपदफा (१) बमोतजम परेको तनवदेन सम्बन्धमा छानतबन 

तथा जाँचबझु गदाथ तनवेदकिाइ हानी नोक्सानी भएको ठहरेमा 

क्षततको  यतकन गरी त्यसरी हातन नोक्सानी परु् याईने व्यति, संस्था 

वा प्रस्तावकबाट पीतडतिाइ मनातसब क्षततपतूतथ भराइ तदन ुपनछे ।  

(३)  गाईँपातिकाको कुन ै तनकाय वा 

गाईँपातिका/नगरपातिकाको स्वातमत्व र तनयन्त्रणमा 

रहकेो संस्थािे प्रदषूण गरी क्षतत पगुेको तवषयमा परेको 
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तनवेदन सम्बन्धमा छानतबन गनथ कायथपातिकािे मनोनयन 

गरेको तीन जना तवज्ञ रहकेो सतमतत गठन हुनेछ र सो 

सतमतततको तसफाररसको अधारमा ईपदफा (२) वा (३) 

बमोतजम क्षततपतूतथ भराइ तदन ुपनछे। 

(५)  यस दफा बमोतजम क्षततपतूतथ तनधाथरण गने अधार र ऄन्य 

व्यवस्था तोतकए बमोतजम हुनछे । 

५४.  मनवेदन मदन सक्ने :  

(१)   कसैिे यस ऐन तवपररत वातावरणीय ऄध्ययन प्रततवेदेन 

स्वीकृत नगराइ वा स्वीकृत प्रततवेदन तवपरीत हुन े गरी 

प्रस्ताव कायाथन्वयन गरेमा वा यस ऐन तवपररत हुन े कायथ 

गरेमा वा गनथ िागेमा कायथपातिका वा कायथपातिकािे 

तोकेको ऄतधकारी समक्ष तनवदेन तदन सक्नछे । 

५५. पननरावेदन : 

 (१)  दफा ५२ बमोतजम भएको जररवाना ईपर तचि नबझु्न े

पक्षिे ईि जररवाना ईपर सम्बतन्धत तजल्िा ऄदाितमा (३५) 

पैंततस तदनतभत्र  पनुरावेदन गनथ सक्नछे ।   

(२)  दफा ५३ बमोतजम क्षततपतूतथ तनधाथरण सम्बन्धमा भएको 

तनणथय ईपर तचि नबझु्ने पक्षिे पैंततस तदनतभत्रस सम्बतन्धत 

 तजल्िा ऄदाितमा पनुरावेदन तदन सक्नेछ ।  

५६.  सहुमलयत तथा सनमवधा प्रदान गनु सक्ने : 

 वातावरण तथा जैतवक तवतवधता संरक्षणमा सकारात्मक प्रभाव पान े

कुनै ईद्योग, व्यवसाय, प्रतवतध वा प्रतक्रयािाइ प्रोत्सातहत गनथ काननू 

बमोतजम प्रदान गररएको सहुतियत तथा सतुवधाको ऄततररि 

गाईँपातिकािे स्थानीय राजपत्रमा सचूना प्रकातशत गरर सहुतियत 

तथा सतुवधा प्रदान गनथ सक्नेछ । 
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 पररच्छेद- ८ 

मवमवध 

५७. ढनङ्गा, मगमि, वालनवा, मािोको उत्खनन, सकंलन, उपयोग, 

मवक्री तथा मवतरण सभबन्धमा :  

(१)  गाईँपातिकाको क्षेत्रातधकार तभत्र रहकेा ढुङ्गा, तगतट, 

वािुवा तथा माटोको ईत्खनन, संकिन, ईपयोग, तबतक्र तथातवतरण 

 सम्बन्धी व्यवस्था संघीय सरकारिे जारी गरेको मापदण्ड 

ऄनरुुप हुनेछ । 

(२)  ईपदफा(१)बमोतजमको मापदण्डको ऄधीनमा रही 

गाईँपातिकािे अफ्नो छुटै्ट मापदण्ड र कायथतवतध बनाईन सक्नछे । 

५८. भू-उपयोग योजना र भूमम व्यवस्थापन कायुक्रम सञ्चालन :   

 संघीय तथा प्रदशे काननूको ऄतधनमा रही गाईँपातिकािे 

स्थानीय तहको भ-ूईपयोग योजना र भतूम व्यवस्थापन कायथक्रम 

सञ्चािन  गनथ सक्नछे ।   

५९. समन्वय र सहजीकरण गने :  

वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण सम्बतन्ध रातष्ट्रय तथा 

प्रादतेशक ऄतभयानमा गाईँपातिकािे अवश्यक समन्वय तथा 

सहयोग गनछे । 

६०. सवेिण :  

कायथपातिकािे अफ्नो क्षते्रमा रहकेो वातावरणीय तथा जैतवक 

तवतवधताको वस्तुतस्थतत बझु्न तथा यतकन गनथ अवतधक रुपमा 

तोतकए बमोतजमको ढाँचामा वातावरणीय तथा जतैवक तवतवधता 

सवेक्षण गरन् सक्नछे । 

६१. गननासो व्यवस्थापन :  
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कायथपातिकािे वातावरण, वातावरण संरक्षण तथा जैतवक तवतवधता 

सम्बतन्धत गनुासो र ईजरुीको संकिन गन े र त्यसको सम्बोधनको 

िातग एक ऄतधकारी तोक्न सक्नेछ ।  

६२. परामिु मलन सक्ने : 

 गाईँसभा, कायथपातिका वा वातावरण शाखा (आकाइ) िे यस ऐनको 

कायाथन्वनयको िातग सम्बतन्धत तवषयका तवज्ञसँग सल्िाह र परामशथ 

तिन सक्नेछ । 

६३. अमधकार प्रत्यायोजन गनु सक्ने : 

  कायथपातिकािे यस ऐन ऄन्तगथत तोतकएका तजम्मेवारी तथा 

ऄतधकार वातावरण शाखा (आकाइ) मा प्रत्यायोजन गनथ सक्नछे । 

६४.  प्रचमलत कानून बमोमजम हुने :  

यस ऐनमा िेतखए जतत कुरामा यसै ऐन बमोतजम र ऄन्यमा प्रचतित 

काननू बमोतजम हुनछे ।   

६५. मनयम बनाउन सक्ने :  

यस ऐनको कायाथन्वयनको िातग कायथपातिकािे अवश्यक तनयम 

बनाईन सक्नछे र त्यस्तो तनयम गाईँपातिकाको स्थानीय राजपत्रमा 

प्रकाशन पिात िाग ूहुनेछ । 

६६. मापदण्ड, मनदेमिका र कायुमवमध बनाउन सक्ने : 

 यस ऐन कायाथन्वयनको िातग कायथपातिकािे अवश्यक मापदण्ड, 

तनदतेशका तथा कायथतवतध बनाईन सक्नेछ । 

cf1fn] 
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