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स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृततक 
स्रोतको सरंक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गनन 

बनेको ववधेयक,  २०७८ 
 

 

 

 

 

खार्पननाथ गााँउर्ालिका 
याङ्चपबजार हपम्िा 
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स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा  व्यवस्था गनन बनेको 
ववधेयक 

प्रस्तावना : स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बााँच्न र्ाउने नागररकको मौलिक अधधकारको 
सरंक्षण गन,ु प्राकृततक स्रोतको समपधित उर्योग एवं दीगो व्यवस्थार्न गन,ु वातावरण र 
ववकासबीि सन्तपिन कायम गन ुतथा प्राकृततक स्रोत, वातावरण र जैववक ववववधताको 
संरक्षण गन ुवाञ्छनीय भएकािे,  

नेर्ािको संववधानको धारा २२१ बमोजजम अनपसूिी ८ र अनपसूिी ९ मा उल्िेखखत 
वातावरण, प्राकृततक स्रोत र जैववक ववववधता सम्बन्धी स्थानीय तहको अधधकार 
कायाुन्वयनका िाधग कानूनी व्यवस्था गन,ु  

[        ] गाउाँसभा/नगरसभािे यो ऐन बनाएको छ। 

 
र्ररच्छेद- १ 

प्रारम्म्िक 
 
१. संक्षक्षप्त नाम र प्रारम्ि : (१) यस ऐनको नाम खार्पनुाथ गाउाँर्ालिकाको"वातावरण तथा 

प्राकृततक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७८" रहेको छ ।  

(२) यो ऐन  खार्पनुाथ गााँउर्लिकाको स्थानीय राजर्त्रमा सूिना प्रकालित 
गरेको लमततदेखख प्रारम्भ हपनेछ।  

२. र्ररिाषा :  ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथ ुनिागेमा यस ऐनमा,- 

(क) "अनपकप िन" भन्नािे जिवायू र्ररवतनुको असर र सम्भाव्य जोखखमको      
आाँकिन गरी र्ररवतततु जिवायू सपहाउाँ दो अनपकप ि हपने गरी रुर्ान्तरण 
गने तथा थर् हानी नोक्सानी रोकथाम वा न्यूतनकरण गने काय ु
सम्झनप र्छु। 

(ख)  "उत्सजनु" भन्नािे कप नै तनजचित क्षेत्रबाट तनजचित समय अवधधमा 
वातावरणमा हररतगहृ गयााँस वा अन्य कप नै गयााँस वा धपवााँ तनष्कासन 
गने काय ुसम्झनप र्छु। 

(ग)   "कायरु्ालिका" भन्नािे खार्पनुाथ गाउाँर्ालिका कायरु्ालिकािाई सम्झनप 
र्छु। 

(घ)  “खपल्िा क्षेत्र” भन्नािे मातनसहरु जमघट हपन सक्ने, ववलभन्न कायकु्रम र 
र्व ुमनाउन सक्ने, सावजुतनक हहत तथा ववर्द् व्यवस्थार्नमा समेत 
सहयोग र्पगने गरी सपरक्षक्षत गररएको खपल्िा स्थि सम्झनप र्छु ।  
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(ङ)  "जिवायू र्ररवतनु" भन्नािे िामो समयको अन्तरािमा प्राकृततक रुर्मा 
हपने जिवायूको उतारिढावका अिावा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुर्मा 
मानवीय क्रक्रयाकिार्िे वायपमण्डिको बनोटमा हपने फेरवदिका कारण 
र्थृ्वीको जिवायूमा क्रमि: देखा र्ने र्ररवतनु सम्झनप र्छु।  

(ि)  "जोखखमर्ूण ुफोहर" भन्नािे प्राकृततक वातावरणमा ह्रास ल्याउने र मानव 
तथा अन्य प्राणीको स्वास्थ्यमा हातन नोक्सानी र्पर् याउने ववलभन्न रुर्मा 
तनष्कालित वस्तप, र्दाथ ुतथा रेडडयो ववक्रकरणिाई सम्झनप र्छु।  

(छ) “जैववक ववववधता” भन्नािे र्ाररजस्थततकीय प्रणािी (इको लसस्टम) को 
ववववधता, प्रजाततय ववववधता (स्र्ेलसज डाइभरलसटी) तथा वंिाणपगत 
ववववधता (जेनेहटक डाइभरलसटी) सम्झनप र्छु ।  

(ज)  “तोक्रकएको” वा “तोक्रकए बमोजजम” भन्नािे यस ऐन अन्तगतु बनेको 
तनयममा तोक्रकएको वा तोक्रकए बमोजजम सम्झनप र्छु ।  

(झ)  “तनष्कािन” भन्नािे ध्वतन, तार् वा फोहरमैिा फाल्ने, थपर्ाने, वा 
तनष्कािन गने काय ुसम्झनप र्छु । 

(ञ)  "र्ररषद" भन्नािे दफा ४८ बमोजजमको स्थानीय वातावरण तथा प्राकृततक 
स्रोत संरक्षण र्ररषद सम्झनप र्छु। 

(ट)  “प्रदषूण” भन्नािे फोहरमैिा, रसायन, ध्वतन वा ववद्यपतीय, ववद्यपतीय-
िपम्वकीय तरंगका कारण वातावरणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुर्िे 
र्ररवतनु गरी वातावरणमा उल्िेखनीय ह्रास ल्याउने, क्षतत र्पर् याउने वा 
वातावरणको िाभदायी वा उर्योगी प्रयोजनमा हातन नोक्सानी र्पर् याउने 
क्रक्रयाकिार् सम्झनप र्छु । 

(ठ)  “प्रस्ताव” भन्नािे ववद्यमान वातावरणीय अवस्थामा र्ररवतनु ल्याउन 
सक्ने क्रकलसमको स्थानीय सरकार वा स्थानीय कानून बमोजजम 
संञ्िािन गररने वा अनपमतत प्राप्त ववकास काय,ु भौततक क्रक्रयाकिार् वा 
भू-उर्योगको र्ररवतनु गने कप नै योजना, आयोजना वा कायकु्रम 
सञ्िािन गने सम्बन्धमा तयार गररएको प्रस्ताव सम्झनप र्छु । 

(ड)  “प्रस्तावक” भन्नािे प्रस्तावको स्वीकृततको िाधग तनवेदन हदने र त्यस्तो 
प्रस्ताव कायाुन्वयन गन ुस्वीकृतत प्राप्त व्यडि, सरकारी, अध ुसरकारी 
वा गैर सरकारी तनकाय वा संस्था सम्झनप र्छु। 

 (ढ)  “फोहरमैिा” भन्नािे घरेिप फोहरमैिा, औद्योधगक फोहरमैिा, 
रासायतनक फोहरमैिा, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैिा वा हातनकारक 
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फोहरमैिा सम्झनप र्छु र सो िब्दिे तत्काि प्रयोग हपन नसक्ने 
अबस्थामा रहेको, फालिएको वा सडगेिेको वातावरणमा ह्रास आउने गरी 
तनष्कािन गररएको तरि, ठोस, गयास, िेदो, धवूााँ, धिूो, ववद्यपतीय 
तथा सूिना प्रववधधका िाधग प्रयोग भएका िगायतका र्दाथ ुवा त्यस्तै 
प्रकारका अन्य वस्तपहरु वा अनाधधकृत रुर्मा सावुजतनक स्थिमा 
टााँलसएको र्ोष्टर, र्म््िेट तथा कायरु्ालिकािे समय समयमा सूिना 
प्रकािन गरी फोहरमैिा भतन तोक्रकहदएका अन्य वस्तप समेतिाई 
सम्झनप र्छु ।  

(ण)  "वन" भन्नािे र्ूण ुवा आंलिक रुर्मा रुख वा बपट्यानिे ढाक्रकएको क्षेत्र 
सम्झनप र्छु ।  

(त)  "वन र्ैदावार" भन्नािे वनमा रहेका वा र्ाइएका वा वनबाट ल्याइएका 
देहायका र्ैदावार सम्झनप र्छु:-  

 (१)  काठ, दाउरा, गोि, खरैकि, खोटो, काठको तेि, बोक्रा, 
घााँस, िाहा, वर्र्िा-वर्र्िी 

 (२)  रुख, ववरुवा, र्ात, डााँठ, फि, बीज, फूि, भपवा, जरा, 
गानो, बोक्रा, गमरजीन, िोहवान, जङ्गिी जडीबपटी एवं 
गैरकाष्ठ वन र्ैदावार, जङ्गिी मह, वनस्र्तत तथा ततनको 
ववलभन्न भाग वा सूक्ष्म अङ्ग, 

 (३)  िट्टान, माटो, िपन ढपङ्गा, ढपङ्गा, धगट्टी, बािपवा वा अन्य 
खतनजजन्य र्दाथ ुवा  

 (४)  वन्यजन्तप, र्िपर्ंक्षी वा वन्यजन्तपको ओखेटोर्हार ।  

 (थ)  “वातावरण” भन्नािे प्राकृततक, सांस्कृततक र सामाजजक प्रणािीहरु, 
आधथकु तथा मानवीय क्रक्रयाकिार्हरु र यीनको अवयवहरु तथा ती 
अवयवहरुको बबिको अन्तरक्रक्रया तथा अन्तर सम्बन्ध सम्झनप र्छु । 

(द)  "वातावरणीय अध्ययन" 
भन्नािे  कप नै  प्रस्तावको  कायाुन्वयन  गदा ु त्यसवाट वातावरणमा र्ने 
प्रततकूि  प्रभाव  तनराकरण वा न्यूतनकरण गनकुो िाधग अविम्वन 
गररने उर्ायका सम्बन्धमा गररने संक्षक्ष्त वातावरणीय अध्ययन वा 
प्रारजम्भक वातावरणीय र्रीक्षण सम्झनप र्छु ।  

(ध)  “सम्र्दा” भन्नािे खार्पनुाथ गााँउर्ालिका क्षेत्र लभत्र रहेका प्राकृततक, 
सांस्कृततक, ऐततहालसक, र्पराताजत्वक, वैज्ञातनक, आध्याजत्मक, 
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सौन्दयरु्रक वा सामाजजक दृविबाट महत्वर्ूण ुमातनने कप नै र्तन वस्तप, 
भौततक संरिना स्थान, वनस्र्तत तथा जीव जन्तप सम्झनप र्छु।  

(न)  “लसमसार” भन्नािे भूलमगत जिस्रोत वा वषाुतका कारण र्ानीको 
र्ररणाम रहने वा प्राकृततक वा मानव तनलमतु, स्थायी वा अस्थायी 
जमेका वा वगेका, स्वच्छ वा नपतनिो र्ानी भएको धावर्िो जलमन 
(Swamp) दिदिे जलमन (Marsh) नदीबाट प्रभाववत जलमन 
(Riverine Floodplain), ताि (Lake) र्ोखरी (Pond) जिभण्डार 
क्षेत्र (Water Storage Areas) र  यहह प्रकृततका कृवष जलमन 
(Agriculture Land) समेतिाई सम्झनप र्छु । 

 (र्)  “संरक्षण” भन्नािे वातावरण, जैववक ववववधता तथा सम्र्दाको सपरक्षा, 
स्याहार, सम्भार, सम्वर्द्ुन, व्यवस्थार्न तथा सदपर्योग सम्झनप र्छु ।  

र्ररच्छेद - २ 
वातावरण संरक्षण  
३. वातावरण संरक्षण गनपनर्न े: (१) आफ्नो क्षेत्राधधकार क्षेत्र लभत्र वातावरण संरक्षण गने 

प्रमपख जजम्मेवारी गाउाँर्ालिका/नगरर्ालिकाको हपनेछ ।  

(२) वातावरण संरक्षण, प्रवर्द्ुन र वातावरणमैत्री समाज तनमाुणमा योगदान गनप ु
नागररकको कतवु्य हपनेछ। 

४. वातावरण संरक्षण ववशषे क्षेत्र तनधानरण गनन सक्ने : (१) प्रिलित भ-ूउर्योग नीतत 
समेतिाई मध्यनजर गरी गाउाँर्ालिका/नगरर्ालिकालभत्र वातावरणका दृवििे संरक्षण 
आवचयक रहेको क्षेत्र र्हहिान गरी त्यस्तो क्षेत्रिाई कायरु्ालिकाबाट तनणयु गरी 
वातावरण संरक्षण वविषे क्षेत्र तनधाुरण गन ुसक्नेछ ।  

(२) कप नै सडक, भवन, नदी व्यवस्थार्न वा अन्य कप नै भौततक र्ूवाुधार तनमाुण 
गदाु तनमाुण कायकुो प्रारजम्भक अध्ययन प्रक्रक्रया िपरु हपनप अगाडड नै संघ र प्रदेिका 
सम्बजन्धत तनकायसाँग समन्वय गरी कायरु्ालिकािे कप नै क्षेत्र वविषेिाई वातावरण 
संरक्षण गने उदे्दचयिे खपल्िा वा हररयािी क्षेत्रको रुर्मा तोक्न सक्नेछ।  

(३) कप नै क्षेत्र वा स्थान वविषेमा अत्यधधक वातावरणीय प्रदषूण, भूूःस्खिन, 
प्राकृततक सम्र्दाको अत्यधधक दोहन वा प्राकृततक ववर्वि हपन गई जनस्वास्थ्य वा 
वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव र्रेको वा र्ने सम्भावना देखखएको अवस्थामा 
कायरु्ालिकािे प्रदेि सरकार र संघीय सरकारसाँग समन्वय गरी त्यस्तो क्षते्र वा 
स्थानिाई वातावरणीय दृवििे संवेदनिीि क्षेत्र तोक्न सक्नेछ ।  
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(४) उर्फदा (१),(२) र (३) बमोजजमको वातावरण संरक्षण वविषे क्षेत्र, खपल्िा 
वा हररयािी क्षेत्र र संवेदनिीि क्षेत्रको व्यवस्थार्न तोक्रकए बमोजजम कायुर्ालिकाबाट 
हपनेछ। 

(५) उर्दफा (४) बमोजजम व्यवस्थार्न गदाु कायरु्ालिकािे आवचयकता अनपसार 
संघ र प्रदेिसाँग समन्वय गनेछ। 

५. सम्र्दाको संरक्षण गनपनर्ने : (१) खार्पनुाथ गाउाँर्ालिका क्षेत्रलभत्र रहेका सम्र्दाको 
संरक्षण गनप ुगाउाँर्ालिका, नागररक र सम्बजन्धत तनकायको कतवु्य हपनेछ। 

(२) सम्र्दाको संरक्षणका िाधग कायरु्ालिकािे सरकारी तथा समपदायसाँग 
समन्वय तथा साझदेारी गन ुसक्नेछ। 

६. वातावरणीय अध्ययन गनपनर्ने : (१) प्रिलित कानून तथा मार्दण्ड बमोजजम 
प्रस्तावकिे प्रस्तावको वातावरणीय अध्ययन गनप ुर्नेछ । 

(२) प्रस्तावकिे स्थानीय तहको अधधकारक्षेत्र लभत्र र्ने ववषयसाँग सम्बजन्धत 
ववकास तनमाुण सम्बन्धी काय ुवा आयोजना सम्बन्धी प्रस्तावको संक्षक्षप्त वातावरणीय 
अध्ययन प्रततवेदन वा प्रारजम्भक वातावरणीय प्रततवेदन स्वीकृततको िाधग कायरु्ालिका 
समक्ष र्ेि गनपरु्नेछ। 

 (३) प्रस्तावकिे उर्दफा (२) बमोजजमको वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन र्ेि 
गदा ुत्यस्तो प्रस्ताव कायाुन्वयन गन ेक्रममा वातावरणमा र्नसुक्ने प्रततकूि प्रभाव र 
त्यसको न्यूतनकरणको िाधग अर्नाउन सक्रकने ववलभन्न ववकल्र्हरूको ववस्ततृ 
ववष्िेषण गरी त्यस्ता ववकल्र् मध्ये प्रस्ताव कायाुन्वयन गन ुउर्यपि हपने ववकल्र् र 
सो ववकल्र् कायाुन्वयन गन ुसक्रकने आधार र कारण सहहत लसफाररस गनपरु्नेछ। 

(४) उर्दफा (२) बमोजजमको संक्षक्षप्त वातावरणीय प्रततवेदन वा प्रारजम्भक 
वातावरणीय र्रीक्षण स्वीकृतत सम्बन्धी प्रक्रक्रया तोक्रकए बमोजजम हपनेछ।  

 (५) उर्दफा (२) बमोजजम प्रा्त वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन जााँिबपझ 
गदाु त्यस्तो प्रस्ताव कायाुन्वयनबाट वातावरणमा प्रततकूि प्रभाव र्ाने नदेखखएमा 
कायरु्ालिकािे आवचयकता अनपसार प्रस्तावकिे र्ािना गनपरु्ने ित ुतोक्रक त्यस्तो 
वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन स्वीकृत गनेछ।  

 (६) कायरु्ालिकािे उर्दफा (२) बमोजजमको वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन 
जााँिबपझ गदाु त्यस्तो प्रस्तावको थर् वातावरणीय अध्ययन गनरु्ने देखखएमा 
वातावरणीय मूल्याङ्कन गन ुगराउन आदेि हदन सक्नेछ। 

(७) उर्दफा (५) बमोजजम हदइएको आदेि बमोजजम प्रस्तावकिे थर् अध्ययन 
गरर सोको प्रततवेदन प्रदेि कानूनिे तोकेको तनकाय समक्ष र्ेि गनप ुर्नेछ। 
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(८) यस ऐन वमोजजम कप नै प्रस्तावको वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन तयार 
गनपरु्ूव ुसम्वजन्धत तनकायबाट कायसुूिी स्वीकृत गनपरु्नेछ। 

(९) वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रिलित कानून 
बमोजजम हपनेछ। 

(१०) यस दफामा जपनसपकै कप रा िेखखएको भएता र्तन प्रस्तावक 
गाउाँर्ालिका/नगरर्ालिका आाँफै संिगन भएको अबस्थामा त्यस्तो वातावरणीय अध्ययन 
प्रततवेदन प्रदेि कानून बमोजजम स्वीकृत हपनेछ। 

७.  मार्दण्ड र गपणस्तर कायम गनपनर्ने : (१) प्रस्तावकिे यस ऐन बमोजजम वातावरणीय 
अध्ययन प्रततवेदन तयार गदाु नेर्ाि सरकारिे तनधाुरण गरेको मार्दण्ड एवं गपणस्तर 
कायम हपनेगरी तोक्रकए बमोजजमको ढााँिामा तयार गनपरु्नेछ। 

८.    वातावरणीय व्यवस्थार्न योजना तयार गनपनर्ने : (१) प्रस्तावकिे प्रस्ताव कायाुन्वयन 
गनप ुअगाडड तोक्रकए बमोजजम वातावरणीय व्यवस्थार्न योजना तयार गनपरु्नेछ। 

(२) प्रस्तावकिे उर्दफा (१) बमोजजम वातावरणीय व्यवस्थार्न योजना तयार 
गदाु वातावरणीय प्रततकूि प्रभाव न्यूतनकरणका उर्ायहरू मध्ये कप न कप न उर्ायहरू 
आयोजना तनमाुणको क्रममा र कप न कप न उर्ायहरू आयोजना सम्र्न्न भएर्तछ वा 
आयोजना कायाुन्वयनको क्रममा अविम्बन गने हो सो को समेत उल्िेख गनपरु्नेछ। 

(३) प्रस्तावकिे उर्दफा (१) बमोजजम तयार गरेको वातावरणीय व्यवस्थार्न 
योजना कायाुन्वयनका िाधग स्र्ि काययुोजना वनाई सो बमोजजम कायाुन्वयन 
गनपरु्नेछ र सो को प्रगतत वववरण आयोजना कायाुन्वयन िपरू भएर्तछ प्रत्येक छ 
महहनामा कायरु्ालिका समक्ष र्ेि गनपरु्नेछ।  

९.    प्रस्ताव स्वीकृत नगराई कायानन्वयन गनन नहपने : यो ऐन प्रारम्भ भएर्तछ कसैिे र्तन 
कायरु्ालिकािे तोके बमोजजम प्रस्ताव स्वीकृत नगराई कायाुन्वयन गन ुगराउनप हप ाँदैन ।  

१०.  प्रस्ताव सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : (१) वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन हपने प्रस्तावहरु 
सम्बन्धी कायवुवधध प्रिलित संघीय तथा प्रादेलिक कानून बमोजजम हपनेछ । 

(२)संघीय तथा प्रादेलिक कानून बमोजजम वातावरणीय र्रीक्षण वा वातावरणीय 
प्रभाव मूल्यांकन सम्बन्धमा सम्बजन्धत संघीय तथा प्रादेलिक तनकायसाँग समन्वय 
गने जजम्मेवारी खार्पनुाथ गाउाँर्ालिकाको [वातावरण िाखा] को हपनेछ ।  

११. रोक िगाउन सक्ने : (१) कसैिे र्तन यस ऐन र प्रिलित कानूनिे तोके वमोजजमको 
तनकायवाट स्वीकृतत नलिई वा स्वीकृतत भए भन्दा ववर्रीत हपने गरी कायाुन्वयन 
गरेमा कायरु्ालिकािे त्यस्तो प्रस्ताव कायाुन्वयनमा रोक िगाउन वा रोक िगाउनको 
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िाधग प्रदेि सरकार तथा संघीय मन्त्रािय वा स्वीकृत गने तनकायमा लसफाररष गन ु
सक्नेछ।  

(२) उर्दफा (१) बमोजजम कप नै प्रस्ताव कायाुन्वयन गन ुरोक िगाइएकोमा 
त्यसरी रोक िगाइएको कारणबाट क्षतत र्पगन गएमा प्रस्तावकिे सो बार्त कप नै 
क्रकलसमको क्षततर्पततकुो िाधग दाबी गन ुर्ाउने छैन । 

१२.  अनपकूिन योजना बनाउन सक्ने : (१) जिवायप र्ररवतनुको प्रततकूि असर न्यूतनकरण र 
सम्भाववत जोखखमबाट बच्नका िाधग कायरु्ालिकािे अनपकूिन योजना बनाई 
कायाुन्वयन गन ुसक्नेछ। 

(२) उर्दफा (१) बमोजजमको अनपकप िन योजना बनाउाँदा जिवायू र्ररवतनुको 
असरवाट वढी जोखखममा र्ने महहिा, अर्ाङ्गता भएका व्यजक्त, बािबालिका, जेष्ठ 
नागररक र आधथकु रुर्मा ववर्न्न समपदायिाई वविषे प्राथलमकता हदनपर्नेछ। 

(३) कायरु्ालिकािे ववकास आयोजना तजपमुा गदाु जिवायू र्ररवतनुको प्रततकूि 
असर तथा जोखखमको व्यवस्थार्न गने प्रयोजनको िाधग नेर्ाि सरकारिे तनधाुरण 
गरेको मार्दण्ड बमोजजम प्राथलमकीकरण गनपरु्नेछ। 

१३.   हररतगहृ गयााँस उत्सजनन न्यूतनकरण कायनहरू गनन सक्ने :  (१) 
गाउाँर्ालिका/नगरर्ालिकािे हररतगहृ गयााँस उत्सजनु न्यूतनकरण गन ुआवचयक 
कायकु्रम सञ्िािन गन ुसक्नेछ। 

(२) न्यूतनकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रिलित कानून बमोजजम हपनेछ। 

१४. प्रदषूण रोकथाम तथा तनयन्त्रण गने :  (१) कसैिे र्तन प्रिलित मार्दण्ड ववर्रीत वा 
जनजीवन, जन-स्वास्थ र वातावरणमा उल्िेखनीय प्रततकूि प्रभाव र्ाने गरी प्रदषूण 
सजृना गन ुवा गराउन हपाँदैन ।  

(२) तोक्रकएको मार्दण्ड ववर्रीत कप नै याजन्त्रक साधन, औद्योधगक प्रततष्ठान, 
होटि रेिप रेण्ट वा अन्य ठाउाँ वा मािसामान वा वस्तपवाट ध्वतन, तार्, रेडडयोधमी 
ववक्रकरण, तरङ्ग वा फोहरमैिा वा दपवषत र्ानी तनष्कािन गन ुगराउन हपाँदैन ।  

(३) उर्दफा (१) ववर्रीत कसैिे कप नै काय ुगरी वातावरणमा उल्िेखनीय 
प्रततकूि प्रभाव र्ारेको देखखएमा गाउाँर्ालिका/नगरर्ालिकािे तत ्सम्बन्धमा आवचयक 
ितहुरु तोक्न वा त्यस्तो काय ुगन ुनर्ाउने गरी रोक िगाउन सक्नेछ । 

(४) कप नै क्रकलसमको र्दाथ,ु इन्धन, औजार वा संयन्त्रको प्रयोगबाट वातावरणमा 
उल्िेखनीय प्रततकूि प्रभाव र्रेको वा र्ने देखखएमा प्रदेि र संघीय सरकारिाई सो को 
जानकारी गराई गाउाँर्ालिका/नगरर्ालिकािे स्थानीय राजर्त्रमा सूिना प्रकािन गरी 
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त्यस्तो र्दाथ,ु इन्धन, औजार वा संयन्त्रको प्रयोग, उत्र्ादन, ववक्रक्र ववतरण, 
भण्डारनमा बन्देज िगाउन सक्नेछ र आवचयक कारवाहीका िाधग लसफाररष गनेछ। 

(५) प्रदषूणको रोकथाम तथा तनयन्त्रण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोक्रकए 
बमोजजम हपनेछ।      

१५. प्रयोगशािा स्थार्ना गनन सक्ने : (१) वातावरण संरक्षण तथा प्रदषूण तनयन्त्रण 
सम्बन्धी कायमुा सहयोग र्पर् याउन खार्पनुाथ गाउाँर्ालिकािे संघीय सरकार र प्रदेि 
सरकारसाँग समन्वय गरी आवचयकता अनपसार ववलभन्न प्रयोगिािाहरु स्थार्ना गन ुवा 
संघ र प्रदेििे स्थार्ना गरेका वा नेर्ाि सरकारिे मान्यता हदएको कप नै 
प्रयोगिािािाई सो कामको िाधग तोक्न सक्नेछ। 

(२) उर्दफा (१) बमोजजम स्थार्ना गररएका वा तोक्रकएका प्रयोगिािाको अन्य 
काम, कतवु्य र अधधकार तोक्रकए बमोजजम हपनेछ । 

१६. नमपना संकिन गनन ददनपर्ने : कप नै र्तन उद्योग, कारखाना, यन्त्र, सवारी साधन 
आहदबाट सजृना वा तनष्कािन हपने वा हपन सक्न ेप्रदषूण, ध्वतन, तार् तथा 
फोहरमैिाको अध्ययन, र्रीक्षण वा ववशे्लषण गनकुा िाधग सम्बजन्धत व्यडि वा 
संस्थािे गाउाँर्ालिका/नगरर्ालिकाबाट अधधकारप्राप्त व्यडि वा संस्थािाई आवचयकता 
अनपसार त्यस्ता वस्तप वा र्दाथकुो नमूना संकिन गन ुहदनप र्नेछ । 

१७.   वातावरण तनरीक्षकको तनयपम्क्त गनन सक्ने : खार्नुाथ गाउाँर्ालिका लभत्र प्रदषूण कम 
गने, हटाउने वा तनयन्त्रण गने तथा स्वीकृत वातावरणीय प्रततवेदन अनपसार गनपरु्ने 
कामहरू प्रभावकारी रुर्िे गन ुगराउन, वातावरण संरक्षण सम्वजन्ध प्रिलित 
मार्दण्डको र्ािना भए नभएको सम्बन्धमा अनपगमन तथा तनरीक्षण गन ु
कायरु्ालिकािे नेर्ाि सरकारबाट मान्यताप्राप्त िैक्षक्षक संस्थाबाट वातावरण वा सोसाँग 
सम्बजन्धत ववषयमा कजम्तमा स्नातक हालसि गरेको व्यजक्तिाई प्रिलित कानून 
बमोजजम तनधाुररत मार्दण्ड र प्रक्रक्रया र्परा गरी वातावरण तनरीक्षक तनयपि गन ु
सक्नेछ । 

१८. वातावरण तनरीक्षकको काम, कतनव्य र अधधकार: (१) वातावरण तनरीक्षकको काम, 
कतबु्य र अधधकार देहाय बमोजजम हपनेछूः– 

(क)   यो ऐन वा यस ऐन अन्तगतु बनेको तनयम तथा प्रिलित संघीय 
र प्रदेि कानून  तथा मार्दण्ड बमोजजम प्रदषूण कम गने, 
हटाउने वा तनयन्त्रण गने काय ुभए नभएको तनरीक्षण गने, 

(ख)     यो ऐन वा यस ऐन अन्तगतु बनेको तनयम तथा प्रिलित 
कानून र मार्दण्ड  ववर्रीत कप नै ठाउाँबाट प्रदषूण तनष्कािन 
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सम्बन्धी नकरात्मक काय ुगरे नगरेको सम्बन्धमा तनरीक्षण 
गने, 

(ग)  स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदनमा तोक्रकएका सत ु
बमोजजम काम भए नभएको सम्बन्धमा स्थिगत जााँिबपझ तथा 
तनरीक्षण गने, 

(घ)   खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजजम गररएको जााँिबपझ 
तथा  तनरीक्षण प्रततवेदन तोक्रकएको अधधकारी समक्ष र्ेि गने, 

(ङ)   तोक्रकए बमोजजमका अन्य काय ुगने, 

(२) उर्दफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजजम तनरीक्षण गने 
लसिलसिामा वातावरण तनरीक्षकिे सम्बजन्धत व्यडि, संस्था वा प्रस्तावकिाई र्ूव ु
सूिना हदई कप नै घर, जगगा, भवन, कारखाना, उद्योग, सवारी साधन, औद्योधगक 
संयन्त्र, औजार, मेलिनरी, जीव, वस्तप, अलभिेख, कागजात वा अन्य मािसामान वा 
वस्तपहरुको तनरीक्षण, र्रीक्षण वा जााँिबपझ गन ुसक्नेछ । 

(३) उर्दफा (२) बमोजजम तनरीक्षणको लसिलसिामा वातावरण तनरीक्षकिे माग 
गरेको वववरण वा जानकारी उर्िव्ध गराई आवचयक सहयोग गनप ुसम्बजन्धत व्यडि, 
संस्था वा प्रस्तावकको कतवु्य हपनेछ ।  

(४) वातावरण तनरीक्षकको अन्य काम, कतवु्य र अधधकार तोक्रकए बमोजजम 
हपनेछ। 

र्ररच्छेद-३ 
फोहरमैिा व्यवस्थार्न सम्बन्धी व्यवस्था 
१९.  फोहरमैिाको प्रबन्ध गने दातयत्व : (१) फोहरमैिाको व्यवस्थार्न गन ुस्थानान्तरण 

केन्र (ट्रान्सफर स्टेिन), ल्याण्डक्रफि साइट, प्रिोधन ्िाण्ट, बायो गयास ्िाण्ट 
िगायत फोहरमैिाको संकिन, अजन्तम बबसजनु तथा प्रिोधनका िाधग आवचयक र्ने 
र्ूवाुधार तथा संरिनाको तनमाुण तथा सञ्िािन गने जजम्मेवारी कायरु्ालिकाको हपनेछ 
। 

(२) फोहरमैिा संकिन केन्र, स्थानान्तरण केन्र वा प्रिोधन स्थिमा 
फालिएको वा राखखएको फोहरमैिा वा सरसफाईको लसिलसिामा जम्मा भएको 
फोहरमैिा प्रबन्ध गने वा कप नै र्तन क्रकलसमबाट प्रयोग गने जजम्मेवारी कायरु्ालिकाको 
हपनेछ । 
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(३) यस दफाको प्रयोजनको िाधग फोहरमैिा संकिन केन्र, स्थानान्तरण केन्र 
वा प्रिोधन स्थिमा फालिएको वा राखखएको फोहरमैिा वा सरसफाईको लसिलसिामा 
जम्मा भएको कप नै र्तन र्दाथ ुफोहरमैिा मातननेछ ।  

२०. फोहरमैिा व्यवस्थार्न गने दातयत्व: (१)  खार्पनुाथ गाउाँर्ालिकालभत्रको फोहरमैिा 
व्यवस्थार्न गने गराउने दातयत्व कायरु्ालिकाको हपनेछ । 

(२) उर्दफा (१) जपनसपकै कप रा िेखखएको भए तार्तन हातनकारक फोहरमैिा, 
स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैिा, रासायतनक फोहरमैिा वा औद्योधगक फोहरमैिा 
प्रिोधन र व्यवस्थार्न गने दातयत्व तनधाुररत मार्दण्डको अधीनमा रही त्यस्तो 
फोहरमैिा उत्र्ादन गने व्यडि वा तनकायको हपनेछ ।  

(३) कप नै उद्योग वा स्वास्थ्य संस्थािे हातनकारक फोहरमैिा, स्वास्थ्य 
संस्थाजन्य फोहरमैिा रासायतनक फोहरमैिा तथा औद्योधगक फोहरमैिा प्रिोधन गरी 
बााँकी रहेको फोहरमैिा तथा अन्य फोहरमैिाको व्यवस्थार्न गरीहदन कायुर्ालिकािाई 
अनपरोध गरेमा वा कायरु्ालिकािे तनधाुरण गरेको फोहरमैिा व्यवस्थार्न स्थि प्रयोग 
गन ुमाग गरेमा कायरु्ालिकािे तनधाुरण गरे बमोजजम सेवा िपल्क लिई फोहरमैिाको 
व्यवस्थार्न गररहदन वा फोहरमैिा व्यवस्थार्न स्थि प्रयोग गन ुहदन सक्नेछ । 

(४) कायरु्ालिकािे सामपदातयक सरसफाई सम्बन्धी तनदेलिका बनाई िागू 
गनेछ। 

(५) फोहरमैिा व्यवस्थार्निे मानव स्वास्थ्यमा र्ारेको वा र्ाने प्रभावको जााँि 
र्ररक्षण र अनपसन्धान गने अधधकार सम्बजन्धत जनस्वास्थ्य अधधकारीसाँग हपनेछ ।  

(६) जााँि र्ररक्षणमा कप नै तनकायमा फोहरमैिा व्यवस्थार्न प्रभावकारी हपन 
नसकी मानव स्वास्थ्यमा प्रततकूि प्रभाव र्ारेको भेहटएमा कायरु्ालिकािे उि 
तनकायिाई समयमै सिते गराई प्रिलित कानून बमोजजम आवचयक कारवाही गनेछ।   

२१.  फोहरमैिा उत्र्ादन कम गने : (१) खार्पनुाथ गाउाँर्ालिका लभत्र कप नै व्यडि, संस्था वा 
तनकायिे कप नै काम कारोबार गन ुउत्र्ादन हपने फोहरमैिा यथािक्य कम गनप ुर्नेछ। 

(२) “आफ्नो क्षेत्र” लभत्र ववसजनु हपन सक्ने फोहरमैिाको ववसजनु वा र्पन: 
प्रयोगको व्यवस्था लमिाई बााँकी फोहरमैिा मात्र तनष्कािन गरी फोहरमैिाको 
र्ररणामिाई घटाउनप प्रत्येक व्यडि, संस्था वा तनकायको कतवु्य हपनेछ । 

स्र्विकरण: “आफ्नो क्षेत्र” भन्नािे खार्पनुाथ गाउाँ र्ालिका लभत्रको तनजी घर कम्र्ाउण्ड, 
औद्योधगक क्षेत्रको र्ररसर, अस्र्ताि वा स्वास्थ्य संस्थाको र्ररसर, औद्योधगक 
प्रततष्ठानको र्ररसर िगायत फोहरमैिा उत्र्ादन गने व्यडि, संस्था वा तनकायको 
र्ररसरिाई सम्झनप र्छु।   
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२२. फोहरमैिा र्थृकीकरण : (१) कायरु्ालिकािे फोहरमैिािाई तोक्रकए बमोजजम जैववक, 
अजैववक र अन्य प्रकारमा ववभाजन गरी सो फोहरमैिािाई स्रोतमै छप ट्याउने गरी 
तोक्नेछ । 

(२) उर्दफा (१) बमोजजम तोक्रकहदए बमोजजम फोहरमैिा स्रोतमै छप ट्याई 
संकिन केन्रसम्म र्पर् याउने दातयत्व त्यस्तो फोहरमैिा उत्र्ादन गने व्यडि, संस्था वा 
तनकायको हपनेछ र यसको िाधग कायरु्ालिकािे आवचयक प्रववधध, मािसामान, 
उर्करण, कण्टेनर आहद उर्िब्ध गराउन सक्नेछ । 

२३.  फोहरमैिाको तनष्काशन : (१) फोहरमैिा तनष्कािनको समय, स्थान र तररका 
कायरु्ालिकािे तनधाुरण गरे बमोजजम हपनेछ । 

(२) हातनकारक फोहरमैिा वा रासायतनक फोहरमैिा उत्र्ादन गने व्यडि, 
संस्था वा तनकायिे त्यस्तो फोहरमैिा तोक्रकए बमोजजम व्यवस्थार्न गनप ुर्नेछ । 

(३) हातनकारक फोहरमैिा वा रासायतनक फोहरमैिा संकिन केन्र वा 
स्थानान्तरण केन्रमा तनष्कािन गन ुर्ाइने छैन ।  

२४.  फोहरमैिा व्यवस्थार्न केन्र : (१) कायरु्ालिकािे फोहरमैिािाई व्यवजस्थत रुर्मा 
संकिन गन ुप्रत्यक टोि वा वस्तीमा संकिन केन्र तोकी आवचयक कण्टेनरको 
व्यवस्था गन ुसक्नेछ । 

(२) उर्दफा (१) बमोजजम संकिन केन्र तोक्दा यथािक्य टोि वा वस्तीका 
सबैिाई र्ायक र्ने गरी वातावरणीय रुर्िे उर्यपि स्थान तोक्नप र्नेछ । 

(३) उर्दफा (१) बमोजजमको संकिन केन्रमा फोहरमैिा तनष्कािन र संकिन 
गने समय र तररका कायरु्ालिकािे तनधाुरण गरे बमोजजम हपनेछ ।  

२५. जोखखमर्ूणन फोहरको व्यवस्थार्न : (१) कप नै जोखखमर्ूण ुफोहरको संकिन, भण्डारण, 
प्रिोधन, ववक्री ववतरण, ववसजनु वा ओसार र्सार गदाु उत्र्ादक वा सञ्िािकिे 
जनस्वास्थ्य र वातावरणमा प्रततकूि असर नर्ने गरी उधित व्यवस्थार्न गनप ुर्नेछ । 

(२) उर्दफा (१) बमोजजम जोखखमर्ूण ुफोहरको व्यवस्थार्न गदाु उत्र्ादक वा 
संञ्िािकिे आफ्नै खिमुा व्यवस्थार्न गनप ुर्नेछ । 

(३) जोखखमर्ूण ुफोहर व्यवस्थार्न सम्वन्धी अन्य प्रक्रक्रया तोक्रकए वमोजजम 
हपनेछ। 

२६. फोहरमैिाको न्यूतनकरण, र्पन: प्रयोग तथा र्पन: चक्रीय प्रयोग : (१) कायरु्ालिकािे 
फोहरमैिा न्यूतनकरण, र्पन: प्रयोग तथा र्पन: िक्रीय प्रयोगिाई प्रोत्साहन गन ु
आवचयक काय ुगनेछ र यसको प्रभावकारी कायाुन्वयनका िाधग आवचयक तनदेलिका 
बनाई िागू गन ुसक्नेछ ।  
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(२) उद्योग उत्र्ादन ्याक्रकङ्ग गन ुप्रयोग गरेको वस्तपिाई र्पन: प्रयोग गरी 
फोहरमैिाको र्ररणामिाई घटाउने काममा प्रोत्साहन गन ुसम्बजन्धत उद्योगसाँग 
कायरु्ालिकािे समन्वय गन ुसक्नेछ ।   

२७. अनपमतत सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यस ऐन बमोजजम कायरु्ालिकाको अनपमतत नलिई 
कसैिे र्तन फोहरमैिा व्यवस्थार्न सम्बन्धी काम गन ुवा गराउन सक्नछैेन । 

(२) फोहरमैिा व्यवस्थार्न गन ुिाहहने स्वदेिी वा ववदेिी कम्र्नी, संस्था वा 
तनकायिे देहायको वववरण खपिाई अनपमततको िाधग कायरु्ालिकामा तनवेदन हदनप 
र्नेछ:- 

(क) फोहरमैिा व्यवस्थार्न सम्बन्धी योजना, 

(ख) फोहरमैिा व्यवस्थार्न सम्बन्धी आवचयक जनिडि तथा 
प्रववधधको वववरण, 

(ग) तोक्रकए बमोजजमको अन्य वववरण । 

(३) उर्दफा (२) बमोजजम र्न ुआएको तनवेदन उर्र कायरु्ालिकािे आवचयक 
जााँिबपझ गरी अनपमततर्त्र हदन सक्नेछ ।  

(४) फोहरमैिाको व्यवस्थार्न, र्पन: िक्रक्रय प्रयोग, प्रिोधन र ववसजनुमा 
आवचयक र्ने प्रववधध स्वदेिमा उर्िब्ध हपन नसक्ने देखखएमा त्यस्तो प्रववधध उर्िब्ध 
गराउन सक्ने कप नै ववदेिी कम्र्नी, संस्था वा तनकायिाई सम्झौतामा उल्िेखखत 
अवधधलभत्र त्यस्तो प्रववधध हस्तान्तरण गने ितमुा नेर्ाि सरकारको स्वीकृतत लिई 
कायरु्ालिकािे उर्दफा (३) बमोजजम अनपमततर्त्र हदन सक्नेछ ।  

(५) अनपमततर्त्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोक्रकए बमोजजम हपनेछ । 

२८. फोहरमैिा व्यवस्थार्नमा तनजी तथा सामपदातयक क्षेत्रको संिगनता : (१) कायरु्ालिकािे 
आवचयकता अनपसार यस ऐन बमोजजम अनपमतत प्राप्त तनजी क्षेत्रका कम्र्नी वा 
सामपदातयक क्षेत्रबाट तोक्रकए बमोजजम प्रततस्र्धाु गराई आफ्नो क्षेत्रको फोहरमैिा 
व्यवस्थार्न गराउन सक्नेछ । 

(२) उर्दफा (२) बमोजजम फोहरमैिा व्यवस्थार्न गदाु तनजी क्षेत्रका कम्र्नीको 
हकमा देहायका सबै वा कप नै र सामपदातयक एवं गैरसरकारी संघ, संस्थाको हकमा 
देहायको कप नै काम गराउन सक्रकनेछ:- 

(क) फोहरमैिाको न्यूतनकरणका िाधग जनितेना अलभववृर्द्, 

(ख) फोहरमैिा संकिन, 

(ग) फोहरमैिा ढपवानी, 
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(घ) फोहरमैिाको प्रयोग, र्पन: प्रयोग, र्पन: िक्रक्रय प्रयोग वा 
प्रिोधन, 

(ङ) फोहरमैिा ववसजनु,  

(ि) बन्द र्श्चात ्व्यवस्थार्न ।     

२९. प्रततस्र्धान गराई फोहरमैिा व्यवस्थार्नको म्जम्मा ददने : (१) कायरु्ालिकािे यस ऐन 
बमोजजम तनजी क्षेत्र वा सामपदातयक संस्थाबाट फोहरमैिा व्यवस्थार्न गराउाँदा बोिर्त्र 
आह्वान गरी प्रततस्र्धाु गराई व्यवस्थार्कको छनौट गरी व्यवस्थार्न गने जजम्मा हदनप 
र्नेछ । 

(२) उर्दफा (१) बमोजजम फोहरमैिा व्यवस्थार्कको छनौट गदाु देहायका 
आधारमा गनप ुर्नेछ:- 

(क) कायरु्ालिकािाई बपझाउन कबपि गरेको रकम, 

(ख) फोहरमैिाबाट ऊजाु िडि उत्र्ादन गने वा प्राङ्गाररक मि 
उत्र्ादन गने क्षमता, र्ूाँजी, प्रववधध र जनिडिको क्षमता, 

(ग) आधथकु तथा प्राववधधक क्षमता, 

(घ) फोहरमैिा व्यवस्थार्न अर्नाउन प्रस्ताव गरीएको प्रववधधको 
हदगोर्न तथा वातावरणीय प्रभाव न्यूतनकरण,  

(ङ) व्यवस्थार्न करार गन ुप्रस्ताव गररएको व्यवस्थार्न िपल्क,  

(ि) फोहरमैिाको प्रयोग, प्रिोधन वा र्पन: प्रयोग गने सम्बन्धमा 
भए कायरु्ालिकािाई बपझाउन मञ्जपर गररएको रोयल्टी ।  

(३) बोिर्त्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रिलित कानून बमोजजम हपनेछ । 

(४) उर्दफा (१) बमोजजम फोहरमैिा व्यवस्थार्नको जजम्मा र्ाएको कम्र्नी, 
संस्था वा तनकायिे कायुर्ालिकासाँग गरेको सम्झौताको अधीनमा रही िपल्क उठाउन 
सक्नेछ । 

(५) फोहरमैिा व्यवस्थार्नमा गैरसरकारी क्षेत्रको संिगनता सम्बन्धी अन्य 
कप राहरु तोक्रकए बमोजजम हपनेछ ।  

३०. फोहरमैिा व्यवस्थार्न स्थि तनमानण तथा सञ्चािन गनन स्वीकृतत ददन सककने : (१) 
तनजी क्षेत्रबाट फोहरमैिा व्यवस्थार्नका िाधग फोहरमैिा व्यवस्थार्न स्थि, प्रिोधन 
स्थि वा अन्य संयन्त्र तनमाुण गरी सञ्िािन गन ुस्वीकृतत माग गरेमा वातावरण 
तथा अन्य प्रिलित कानूनको अधीनमा रही त्यस्तो संयन्त्र तनमाुण तथा सञ्िािनका 
िाधग कायरु्ालिकािे स्वीकृतत हदन सक्नेछ । 
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(२) उर्दफा (१) बमोजजम तनजी क्षेत्रबाट फोहरमैिा व्यवस्थार्न संयन्त्रको 
तनमाुण तथा सञ्िािन गदाु तोक्रकएको वातावरणीय मार्दण्डको र्ािना भए वा 
नभएको अनपगमन कायरु्ालिकािे गनेछ । 

(३) उर्दफा (२) बमोजजम अनपगमन गदाु स्वीकृत मार्दण्डको र्ािना गरेको 
नर्ाइएमा त्यस्तो मार्दण्ड र्ािनाको िाधग आवचयक व्यवस्था गन ुसमयावधध 
तोक्रकहदन सक्नेछ र सो समयावधधमा र्तन मार्दण्डको र्ािनाको िाधग आवचयक 
व्यवस्था नगरेमा त्यस्तो व्यडि वा कम्र्नीको स्वीकृतत कायरु्ालिकािे तोक्रकए 
बमोजजम रद्द गन ुसक्नेछ । 

३१. सावनजतनक तनजी साझेदारीमा फोहरमैिा व्यवस्थार्न गनन सककने : (१) कायरु्ालिकािे 
प्रिलित कानूनको अधीनमा रही तनजी क्षेत्र, सामपदातयक एवं गैरसरकारी संघ, 
संस्थासाँगको साझेदारीमा फोहरमैिा व्यवस्थार्न काय ुगन ुसक्नेछ । 

(२) उर्दफा (१) मा जपनसपकै कप रा िेखखएको भए तार्तन सामपदातयक एवं 
गैरसरकारी संघ, संस्थासाँगको साझदेारीमा फोहरमैिा न्यूतनकरणको िाधग जनितेना 
अलभववृर्द्, फोहरमैिा संकिन, ढपवानी, फोहरमैिा व्यवस्थार्न स्थिको बन्द र्श्चात ्
व्यवस्था, उद्यान तनमाुण र सौन्दयकुरण जस्ता काय ुमात्र गन ुवा गराउन सक्रकनेछ । 

३२. सेवा शपल्क उठाउन सक्ने : (१) कायरु्ालिकािे फोहरमैिा व्यवस्थार्न गरे बार्त 
सम्बजन्धत व्यडि, संस्था वा तनकायबाट सेवा िपल्क िगाई उठाउन सक्नेछ । 

(२) उर्दफा (१) बमोजजमको िपल्कको तनधाुरण फोहरमैिाको र्ररमाण, तौि 
तथा प्रकृतत र तोक्रकए बमोजजमका अन्य कप राहरुको आधारमा कायरु्ालिकािे गनेछ ।  

(३) उर्दफा (१) बमोजजमको िपल्क कायरु्ालिका आफैं िे वा तनजिे तोकेको 
संस्था वा तनकाय माफुत ्समेत उठाउन सक्नेछ । 

(४) यस दफामा अन्यत्र जपनसपकै कप रा िेखखएको भए तार्तन दफा २६ बमोजजम 
फोहरमैिा व्यवस्थार्न गन ुजजम्मेवारी र्ाएको व्यडि, संस्था वा तनकायिे 
कायरु्ालिकासाँग भएको सहमततको आधारमा फोहरमैिा व्यवस्थार्न गरे बार्त 
सम्बजन्धत व्यडि, संस्था वा तनकायबाट सेवा िपल्क उठाउन सक्नेछ ।  

तर तोक्रकए बमोजजमका ववर्न्न वगिुाई सेवा िपल्कमा तोक्रकए बमोजजम छूट 
हदइनेछ। 

(५) यस दफा बमोजजम िपल्कबाट प्राप्त आम्दानी तथा फोहरमैिा व्यवस्थार्न 
तनजी क्षेत्रिाई संिगन गराउाँदा प्राप्त हपने आम्दानी कायरु्ालिकािे एउटा छप टै्ट िीषकुमा 
राखी तोक्रकएको मार्दण्डको अधीनमा रही फोहरमैिाको व्यवस्थार्न, वातावरणीय 
संरक्षण तथा फोहरमैिा व्यवस्थार्न प्रभाववत क्षेत्रको ववकासमा खि ुगनप ुर्नेछ ।    
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र्ररच्छेद-४ 
जैववक ववववधता संरक्षण 
३३. जैववक ववववधताको संरक्षण गनपनर्ने : (१) आफ्नो क्षेत्रलभत्रको जैववक वववधताको 

संरक्षण गने जजम्मेवारी गाउाँर्ालिका/नगरर्ालिकाको हपनेछ । 

(२) उर्दफा (१) बमोजजम जैववक ववववधताको संरक्षण सम्बन्धी कायुक्रम गदाु 
संघीय तथा प्रदेिको कानून तथा मार्दण्ड प्रततकूि नहपने गरी देहाय बमोजजम गनप ु
र्नेछ,- 

(क) कृवषजन्य जैववक ववववधता संरक्षण,-   

(१) ववकासका कायकु्रमहरु संिािन गदाु कृवष जैववक 
ववववधधताको संरक्षणिाई वविषे महत्व हदने, 

(२) जैववक ववववधता, वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा 
नकारात्मक प्रभाव र्ान ुसक्ने जोखखम भएका 
जज.एम.ओ.(GMO)तथा त्यसका उत्र्ादनिाई 
आवचयकता अनपसार तनयन्त्रण वा तनषेध गने, 

(३) कृवष र्याुवरणीय सेवाहरुको हदगो र्ररिािनको िाधग 
र्राग सेिक तथा अन्य र्याुवरणीय सेवा प्रदान गने 
जीवहरु सम्बन्धी अध्ययन, अनपसन्धान, अनपगमन गरी 
संरक्षणका कायकु्रमहरु सञ्िािन गने, 

(४)    र्रम्र्रागत, ज्ञान सीर् तथा अभ्यासको संरक्षण र 
प्रवर्द्ुन गने।   

(ख) लसमसार संरक्षण,- 

(१) स्थानीय जनसमपदायको सहभाधगतामा उनीहरुको हहतका 
िाधग आफ्नो क्षेत्र अन्तगतुका लसमसारको र्हहिान गदै 
सो को संरक्षण र व्यवस्थार्न गने; 

(२) स्थानीय जनसहभाधगतामा आधाररत लसमसार 
व्यवस्थार्नको माध्यमद्वारा लसमसारको स्रोतहरुमाधथ 
समन्यातयक अवसर हदिाउाँ दै बपवर्द्मिार्ूण ुप्रयोगको 
अवधारणािाई साथकु तपल्याउने; 

(३) स्थानीय व्यडि, समपदाय एवं तनकायिाई संिगन गराउाँ दै 
लसमसारको संरक्षण र व्यवस्थार्न काय ुप्रभावकारी 
बनाउने;  
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(४) वतमुान र भावी र्पस्ताको फाइदाका िाधग प्राकृततक स्रोत 
संरक्षण गन ुस्थानीय वालसन्दाको हहत हपने खािको 
सामाजजक र आधथकु ववकासका कायकु्रम संिािन गने,  

(५) लसमसारमा आधित सङ्कटार्न्न जीवजन्तप, जििर, 
सार्ेक्षक्षक जङ्गिी जनावर तथा अन्य जि आधित 
आनपवंलिक स्रोतको संरक्षण गने, 

(६) वातावरणीय असर न्यून हपने गरी लसमसार क्षेत्रमा 
वातावरण अनपकूि र्यटुनको ववकास गदै प्राप्त िाभिाई 
यथासम्भव लसमसारको व्यवस्थार्न र स्थानीय 
जनसमपदायको हहतमा र्ररिािन गन,े 

(७) लसमसार संरक्षण र व्यवस्थार्नका िाधग तयार गररने 
काययुोजनाहरुमा स्थानीय जनसहभाधगता सपतनजश्चत गने, 

(८) लसमसार क्षेत्रमा आधित स्थानीयवासीको अनपभव, 
अभ्यास, सीर् र ज्ञानको संरक्षण गदै सोही आधारमा 
लसमसारको संरक्षण र व्यवस्थार्न गन ुप्रिय हदने, 

(९) लसमसार व्यवस्थार्ना देखा र्ने समस्याहरुको र्हहिान 
गरी स्थानीय स्तरमै समाधानको उर्ायहरुको खोजी गन ु
जनसहमततका आधारमा व्यवस्थार्न काययुोजना बनाई 
िागू गने गराउने,  

(१०) लसमसार व्यवस्थार्न योजना तजपमुा गने र व्यवस्थार्न 
सलमततमा स्थानीय जनसमपदायका साथ ैसंघ संस्थाको 
प्रतततनधधत्व गराउन आवचयक कानपनी एवं प्रिासतनक 
व्यवस्था गन,े 

(११) लसमसारमा आधित स्थानीय जनसमपदायिाई 
लसमसारबाट प्राप्त हपने िाभको न्यायोधित बााँडफााँडका 
िाधग आवचयक व्यवस्था गने,  

 (३)    जैववक ववववधता संरक्षण तथा व्यवस्थार्न सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
प्रिलित कानून र मार्दण्ड बमोजजम हपनेछ। 

३४. जैववक ववववधताको अलििेखीकरण गनपनर्ने : (१) खार्पनुाथ गाउाँर्ालिकािे आफ्नो 
क्षेत्राधधकार लभत्र अवजस्थत जैववक ववववधताको वस्तपजस्थतत र वववरणको 
अलभिेखीकरण व्यवजस्थत र वैज्ञातनक ढङ्गिे राख्नप र्नेछ । 
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(२) उर्दफा (१) बमोजजमको अलभिेखीकरण जैववक ववववधता सम्बन्धी 
तनदेलिका बनाई राविय मार्दण्ड अनपरुर् अद्यावधधक राख्न ेजजम्मेवारी कायरु्ालिकाको 
हपनेछ । 

(३) जैववक ववववधताको अलभिेखीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोक्रकए 
बमोजजम हपनेछ।     

३५. स्थानीय समपदायको र्रम्र्रागत ज्ञान, सीर्, अभ्यास, आददको संरक्षण गनपनर्न े: (१) 
जैववक ववववधताको सम्बन्धमा स्थानीय समपदाय लभत्रका व्यडि वा समूहमा रहेको 
ज्ञान, सीर्, अभ्यास आहदको र्हहिान, अलभिेखीकरण, तथा संरक्षण गने जजम्मेवारी 
कायरु्ालिकाको हपनेछ ।  

(२) कायरु्ालिकािे उर्दफा (१) बमोजजमको अलभिेखीकरण वैज्ञातनक र 
व्यवजस्थत ढङ्गिे तोक्रकएको ढााँिा र प्रारुर्मा राख्नेछ ।   

३६. खतनज र्दाथन संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कायरु्ालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र रहेका 
खतनज र्दाथकुो अवस्था बपझ्न सभे तथा खोज गन ुसक्नेछ । 

(२) उर्दफा (१) बमोजजमको सभे तथा खोजबाट प्राप्त सूिना तथा तथ्याङ्कको 
आधारमा प्रिलित नेर्ािको कानून प्रततकूि नहपने गरी कायरु्ालिकािे खतनज र्दाथकुो 
संरक्षण तथा प्रवर्द्ुनमा कायकु्रमहरु सञ्िािन गन ुसक्नेछ ।   

३७.  जिाधार संरक्षण गनपनर्ने : (१) गाउाँर्ालिका/नगरर्ालिका क्षेत्रलभत्र रहेका जिाधारको 
संरक्षण गनप ुगाउाँर्ालिका/नगरर्ालिका, नागररक र सम्बन्धीत तनकायको कतवु्य हपनेछ। 

(२) कायरु्ालिकािे संघीय र प्रदेिको कानून र मार्दण्डको अधीनमा रही 
कायवुवधध वनाई गाउाँर्ालिका/नगरर्ालिका लभत्रको जिाधार संरक्षण तथा व्यवस्थार्न 
गनेछ। 

(३) आफ्नो क्षेत्रमा रहेको खानेर्ानीको मपहानको र्हहिान, अलभिेखीकरण, 
संरक्षण तथा व्यवस्थार्न गने जजम्मेवारी कायरु्ालिकको हपनेछ। 

र्ररच्छेद- ५ 

वन तथा हररत क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थार्न  

३८. वन, वन र्ैदावार, वन्यजन्तप तथा हररत क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्नन गनपनर्ने : (१) 
आफ्नो क्षेत्राधधकार लभत्रको वन, वन र्ैदावार, वन्यजन्तप तथा हररत क्षेत्रको संरक्षण र 
प्रवर्द्ुन गने प्रमपख जजम्मेवारी गाउाँर्ालिका/नगरर्ालिकाको हपनेछ ।  

(२) वन, वन र्ैदावार, वन्यजन्तप तथा हररत क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्ुनमा 
सहयोग गनप ुनागररकको कतवु्य हपनेछ। 
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(३) वन तथा वन र्ैदावार संरक्षण र प्रवदु्धन गने सम्बन्धमा 
गाउाँर्ालिका/नगरर्ालिकािे संघीय र प्रदेि कानूनको प्रततकूि नहपने गरी देहाय 
बमोजजम गनपरु्नेछ। 

(क)  संघ तथा प्रदेिसाँग समन्वय गरी स्थानीय समपदायको 
सहभाधगतमा आफ्नो लसमालभत्रका समपदायमा आधाररत वन, 
तनजी वन, कृवष वन तथा वनमा आधाररत उद्योगहरु संिािन 
तथा व्यवस्थार्न गने, 

(ख)    सामपदातयक वन उर्भोिा समूह िगायत समपदायमा आधाररत 
वन व्यवस्थार्न गने समूहको प्राववधधक, व्यवस्थार्कीय, 
संस्थागत क्षमता ववकासमा प्राथलमकता हदने,  

(घ)   वनसाँग सम्बजन्धत प्राववधधक सेवािाई प्रभावकारी बनाउनपका 
अततररि क्षमता ववकासको िाधग उत्प्रेरणात्मक अवसरहरु 
लसजनुा गने,  

(ङ)  स्थानीय समपदायमा रहेको वनजन्य, जडडबपटी तथा वनस्र्तत 
उर्योग सम्बन्धी र्रम्र्रागत ज्ञान, सीर् र धिक्रकत्सा र्र्द्ततिाई 
आधपतनक ववज्ञानसाँग संयोजन गदै उन्नत प्रकारको ज्ञान, सीर् 
र उत्र्ादनका िाधग उर्यपि वातावरण तनमाुण गन,े  

(ि)   वन्यजन्तप र वनस्र्ततको संरक्षण तथा प्रवर्द्ुन गन ुसंघ, 
प्रदेिसाँगको समन्वयमा स्थानीय स्तरका प्राणी उद्यान तथा 
वनस्र्तत उद्यानहरु स्थार्ना र संिािन गने, 

(छ)  वन र्ैदावार संकिनमा हदगोर्ना र प्रभावकाररताका िाधग 
आधपतनक प्रववधधहरुको प्रयोगिाई प्रोत्साहन गन,े  

(ज)   हदगो वन व्यवस्थार्नको मार्दण्ड अनपरुर् सबै वन 
व्यवस्थार्नमा सामाजजक, आधथकु र वातावरणीय दृवििे 
दीगोर्ना सपतनजश्चत गने,  

(झ)   संघ तथा प्रदेिको समन्वयमा संरक्षक्षत क्षेत्र, लसमसार क्षेत्र तथा 
वन व्यवस्थार्न र्र्द्ततहरुबाट र्यटुन प्रवर्द्ुन गन ुयोगदान 
र्पर् याउने, 

(ञ)   वन, वनस्र्तत, वन्यजन्तप तथा जैववक ववववधता र जिाधार 
क्षेत्रको संरक्षण, र्पन:स्थार्ना र हदगो उर्योग गन ुआवचयक 
योजना र कायकु्रम संिािन गने, 
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(ट)    गाउाँर्ालिका/नगरर्ालिका क्षेत्रलभत्रका जििरको संरक्षण गने, 

(ठ)   संघ तथा प्रदेिसाँग समन्वय र सहकाय ुगरी गररवीको रेखामपतन 
रहेका जनताको गररवी न्यूतनकरण गन ुवनको संरक्षण र 
ववकास हपने गरी आय आजनु तथा र्यटुनका कायकु्रमहरू 
संिािन गने, 

(ड)   सामपदातयक वन उर्भोिा सलमततिे वन र्ैदावार ववक्री तथा 
उर्योग गन ुबनाएको वावषकु काययुोजना 
नगरर्ालिका/गाउाँर्ालिकावाट स्वीकृत गरी कायाुन्वयन गराउने  

(ढ)  गाउाँर्ालिका/ नगरर्ालिका क्षेत्रलभत्रको सावजुतनक तथा ऐिानी 
जगगामा रहेको काठ दाउरा, जराजपरी, दहिर बहिर आहदको 
बबक्री गने, 

(ण)  सामपदातयक भू-संरक्षण र सो मा आधाररत आय आजनु 
कायकु्रमहरु संिािन गने, 

(त) संघ तथा प्रदेिको मार्दण्डको अधीनमा रही गाउाँर्ालिका/ 
नगरर्ालिका क्षेत्रलभत्रको जडडबपटी तथा अन्य गैरकाि वन र्ैदावर 
सम्वजन्ध सवेक्षण, उत्र्ादन, संकिन प्रवर्द्ुन, प्रिोधन र वजार 
व्यवस्थार्न गने, 

३९. तनजी वन दतान तथा व्यवस्थार्न : (१) तनजी वन दताु गराउन िाहने कप नै व्यडि वा 
संस्थािे तनजी वन दताुको िाधग डडलभजन वन कायाुिय वा सब डडलभजन वन 
कायाुियको लसफाररस सहहत कायरु्ालिकामा तनवेदन हदनप र्नेछ । 

(२) उर्दफा (१) बमोजजम कप नै तनवेदन र्रेमा आवचयक जााँिबपझ गरी 
कायरु्ालिकािे तनजी वन दताु गरी प्रमाणर्त्र हदनेछ ।  

(३) व्यवसातयक प्रयोजनका िाधग तनजी वन वा तनजी आवादीमा रहेको वन 
र्ैदावरको संकिन तथा ओसारर्सार गनप ुर्रेमा कायरु्ालिकाबाट स्वीकृत लिनप र्नेछ । 

४०. सावनजतनक जगगामा वन ववकास सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कायरु्ालिकािे प्रिलित 
नेर्ाि कानून तथा यस ऐनको अधीनमा रही सावुजतनक जगगामा वनको ववकास, 
संरक्षण, व्यवस्थार्न गन ुर वन र्ैदावरको उर्योग तथा बबक्रक्र ववतरण गन ुसक्नेछ । 

(२) कायरु्ालिकािे सडक, नहर र बाटो क्रकनारमा िगाइएको तथा बाटोमा 
छहारी र्ने रुखहरु र िौतारा, कप िाको मपहान, धालमुक स्थि वा त्यस्तै अन्य 
संवेदनिीि ठाउाँमा िगाइएका रुखहरुको संरक्षण गन ुतथा जोखखमर्ूण ुअवस्थामा 
प्रिलित नेर्ाि कानूनको अधधनमा रही हटाउन सक्नेछ । 
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४१. सहरी वनको ववकास र व्यवस्थार्न : (१) कायरु्ालिकािे आफ्नो क्षेत्र लभत्रको सहरी 
क्षेत्र तथा वस्तीमा रहेका सावजुतनक सडक तथा र्ाकु जस्ता स्थानमा आफैं िे वा कप नै 
संघसंस्था वा तनजी क्षेत्रसाँगको साझदेारीमा सहरी वनको ववकास तथा व्यवस्थार्न गन ु
सक्नेछ । 

(२) उर्दफा (१) बमोजजम स्थार्ना हपने सहरी वनको वन र्ैदावार 
कायरु्ालिकािे तोक्रकए बमोजजम प्रयोग गन ुसक्नछे । 

४२. वनक्षेत्रको प्रयोग : कायरु्ालिकािे कप न ैववकास आयोजना सञ्िािन गदाु वन क्षेत्रको 
प्रयोग गनप ुबाहेक अन्य कप नै ववकल्र् नभएमा र प्रिलित कानून बमोजजमको 
वातावरणीय अध्ययनबाट त्यस्तो योजना सञ्िािन गदाु वातावरणमा उल्िेखनीय 
प्रततकूि असर नर्ने देखखएमा सो आयोजना सञ्िािन गन ुत्यस्तो वन क्षेत्रको जगगा 
प्राप्त गनकुो िाधग संघीय सरकार समक्ष अनपरोध गन ुसक्नेछ । 

४३. नसनरी र उद्यान स्थार्ना तथा व्यवस्थार्न : (१) संघीय तथा प्रादेलिक कानून प्रततकूि 
नहपने गरी, प्रिलित मार्दण्ड तथा तोक्रकएको प्रक्रक्रया र्ूरा गरेको सपतनजश्चत गरी 
गाउाँ /नगरर्ालिका क्षेत्रलभत्र जो कोहीिे र्तन कायरु्ालिकाको अनपमतत लिई नसरुी तथा 
उद्यान सञ्िािन गन ुसक्नेछन ्।  

(२) खार्पनुाथ गाउाँर्लिका क्षेत्रलभत्र उर्दफा (१) बमोजजम सञ्िािन हपने नसरुी 
तथा उद्यानको सम्बन्धमा संघीय तथा प्रादेलिक मार्दण्डसाँग नबाखझने गरी सञ्िािन 
तथा र्ूव्ाुधार मार्दण्ड तनदेलिका बनाई िागू गनेछ । 

(३) खार्पनुाथ गाउाँर्ालिका क्षेत्रलभत्र उर्दफा (१) बमोजजम स्थार्ना हपने सबै 
नसरुी तथा उद्यानहरुको कजम्तमा वषकुो एक र्टक तोक्रकए बमोजजम अतनवाय ु
अनपगमन तनरीक्षण गनपरु्नेछ । 

४४. खपल्िा क्षेत्र व्यवस्थार्न तथा हररयािी प्रवर्द्नन : (१) खार्पनुाथ गाउाँर्ालिकािे आफ्नो 
क्षेत्रलभत्र रहेको खपल्िा तथा सावजुतनक क्षेत्रको संरक्षण, प्रवद्ुधन तथा अलभिेखीकरण 
गनप ुर्नेछ । 

(२) कायरु्ालिकािे आफ्नो क्षेत्राधधकार लभत्र रहेने खपल्िा तथा सावजुतनक 
क्षेत्रमा प्रिलित कानूनको प्रततकूि नहपने गरी वकृ्षारोर्ण, सम्भार र व्यवस्थार्न गन ु
सक्नेछ ।  

 (३) खपल्िा तथा सावजुतनक क्षेत्रको व्यवस्थार्न सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
तोक्रकए बमोजजम हपनेछ । 
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४५. नदी ककनार, नदी उकास नहर ककनार र सडक ककनारमा वकृ्षारोर्ण  : (१) खार्पनुाथ 
गाउाँर्ालिकालभत्रको नदी क्रकनार, नदी उकास नहर क्रकनार र सडक क्रकनारमा 
कायरु्ालिकाको अनपमतत लिई वकृ्षारोर्ण गन ुसक्नछे । 

(२) कायरु्ालिकािे वकृ्षारोर्ण सम्बन्धी मार्दण्ड बनाई िागू गन ुसक्नेछ ।  

र्ररच्छेद-६  
संस्थागत व्यवस्था  
४६. वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण कोषको स्थार्ना र सञ्चािन : (१) खार्पनुाथ 

गाउाँर्ालिकामा वातावरण संरक्षण, प्रदषूणको रोकथाम तथा तनयन्त्रणका साथै जैववक 
ववववधताको संरक्षण िाधग वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण कोषको स्थार्ना 
हपनेछ । 

(२) उर्दफा (१) बमोजजमको कोषमा देहायका रकमहरु रहने छन ्: 

(क) संघ, प्रदेि सरकारबाट वातावरण संरक्षणका िाधग प्राप्त रकम,  

(ख) ववलभन्न संघ संस्थावाट प्राप्त रकम, 

(ग)     अन्य स्रोतवाट प्राप्त रकम। 

(३) वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण कोषको संिािन तोक्रकए बमोजजम 
हपनेछ। 

४७. वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण र्ररषद गठन गनन सक्ने : (१) वातावरण, 
जैववक ववववधता र प्राकृततक स्रोत संरक्षण सम्बन्धी कायिुाई व्यवजस्थत रुर्मा 
कायाुन्वयन गन,ु नीतत योजना तनमाुण गन,ु ववलभन्न तनकायहरु वीि समन्वय गन ु
तथा यस ऐन अन्तगतु अनपगमन तथा तनररक्षण गन ुगाउाँर्ालिकामा वातावरण 
सम्बन्धी वविषेज्ञ सजम्मलित वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण र्ररषद रहनेछ । 

(२) उर्दफा (१) बमोजजमको र्ररषदमा देहाय बमोजजमका अध्यक्ष र सदस्यहरू 
रहनेछन; 

(क) खार्पनुाथ गाउाँर्ालिका अध्यक्ष- अध्यक्ष 

(ख) उर्ाध्यक्ष -सदस्य 

(ग) प्रमपख प्रिासकीय अधधकृत- सदस्य 

(घ) स्वास्थ्य सलमतत संयोजक- सदस्य  

(ङ) वन, वातावरण सलमतत संयोजक-सदस्य 

(ि) वातावरण तथा प्राकृततक स्रोतको क्षेत्रमा काम गरेका ववज्ञ १ 
महहिा सहहत ३ जना-सदस्य 
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(छ) स्थानीय वालसन्दाहरूमध्ये वन उर्भोक्ता सलमततहरूवाट १जना 
सहहत कायरु्ालिकािे तोकेका १ महहिा समेत ३ जना-सदस्य 

(ज) कृवष क्षेत्र हेने कायरु्ालिका सदस्य- सदस्य 

(झ) वातावरण िाखा संयोजक- सदस्य सधिव 

 (३) वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण र्ररषद्को अन्य काम, कतवु्य 
तथा अधधकार तोक्रकए बमोजजम हपनेछ ।  

४८.  सलमततहरु गठन गनन सक्ने : (१) खार्पनुाथ गाउाँ  कायरु्ालिकािे यो ऐनको उदे्दचय र्ूततकुो 
िाधग सम्बजन्धत ववषयका वविषेज्ञहरु समेत रहेको ववलभन्न सलमततहरु गठन गन ु
सक्नेछन।्  

(२) उर्दफा (१) बमोजजम गहठत सलमततहरुको काम, कतवु्य र अधधकार 
गााँउकायरु्ालिकािे तोक्रकहदए बमोजजम हपनेछ । 

४९. अनपगमन तथा मूल्यांकन : (१) यस ऐन अन्तगतु आवचयक अनपगमन र मूल्यांकन 
दफा ५८ बमोजजम स्थावर्त वातावरण तथा जैववक ववववधता संरक्षण र्ररषद वा 
र्ररषदिे तोकेको तनरीक्षण सलमततहरूवाट गनेछ ।  

(२) अनपगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोक्रकए बमोजजम 
हपनेछ। 

५०.  वातावरण संरक्षण योजना तजपनमा गने : (१) कायरु्ालिकािे वातावरण तथा जैववक 
ववववधता संरक्षण योजना तजपमुा तथा कायाुन्वयन गनेछ। 

(२) कायरु्ालिकािे वातावरण संरक्षण योजना तजपमुा गदाु वातावरण संरक्षण, 
जैववक ववववधताको संरक्षण र प्रवदु्धन, दीगो उर्योग र वातावरणीय र जवैवक 
ववववधताका स्रोतहरूको र्रम्र्रागत र स्थानीय अभ्यासहरूिाई समेत समावेि 
गनपरु्नेछ।  

(३) उर्दफा (१) बमोजजमको वातावरण तथा जैववक ववववधता संरक्षण योजना 
बनाउाँदा महहिा, अर्ाङ्गता भएका व्यजक्त, बािबालिका, जेष्ठ नागररक र आधथकु 
रुर्मा ववर्न्न समपदायिाई वविषे प्राथलमकता हदनपर्नेछ। 

(४) वातावरण संरक्षण योजनामा समावेि गनपरु्ने ववषयवस्तप तोक्रकए बमोजजम 
हपनेछ। 

र्ररच्छेद-७ 
कसूर, जररवाना तथा क्ष ततर्पती 
५१. कसूर: कसैिे देहायको कप नै काम गरेमा यस ऐन बमोम्जम कसूर गरेको मातननेछ :-  
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(क) कायरु्ालिकािे तोक्रकहदएको समय र स्थान बाहेक अन्यत्र फोहरमैिा 
तनष्कािन गने,  

(ख) कण्टेनर वा फोहरमैिा संकिन केन्रमा राखखएको फोहरमैिा अनाधधकृत 
तवरिे प्रयोग गने,  

(ग) फोहरमैिा संकिन केन्रमा राखखएको कण्टेनर तोडफोड गने क्षतत 
र्पर् याउने, राखखएको स्थानबाट हटाउने वा संकिन केन्रमा कप नै 
नोक्सानी र्पर् याउने,  

(घ) यस ऐन बमोजजम अनपमतत नलिई फोहरमैिा व्यवस्थार्नको काय ुगने,  

(ड) यस ऐन बमोजजम फोहरमैिा व्यवस्थार्नको िाधग प्रदान गररएको 
अनपमततर्त्रमा उल्िेखखत ितहुरु उल्िङ् घन गने, 

(ि) फोहरमैिा संकिन केन्र, कण्टेनर वा फोहरमैिा थपर्ाने ठाउाँमा कप नै 
र्तन क्रकलसमको हातनकारक र्दाथ ुफाल्ने, राख्न ेवा थपर्ाने, 

(छ) घर, कम्र्ाउण्ड तथा र्ररसरको फोहरमैिा सडक वा अन्य सावजुतनक 
स्थानमा राख्न,े फाल्ने वा थपर्ाने, 

(ज) फोहरबाट तनस्केको दवूषत र्ानी (लििेट) वा ढि िपहाई अन्य व्यडिको 
घर वा जगगा प्रदवूषत गराउने,  

(झ) सडक वा अन्य सावजुतनक स्थानमा सरसफाई तथा फोहरमैिा संकिन 
गन ुकायरु्ालिकािे तोकेको समय वा सफाई गदाुको समयमा त्यस्तो 
ठाउाँमा कप नै र्तन क्रकलसमको सवारी साधन बबसाउने वा बबसाइ राखेको 
सवारी साधन हटाउने इन्कार गने,  

(ञ) कायरु्ालिकािे तोकेको ठाउाँमा बाहेक जनस्वास्थ्यमा प्रततकूि असर र्ने 
गरी सडक वा अन्य सावजुतनक स्थानमा कप नै र्तन क्रकलसमको 
हातनकारक फोहरमैिा राख्न,े फाल्ने, थपर्ाने वा तनष्कािन गने,  

(ट) रासायतनक फोहरमैिा, औद्योधगक फोहरमैिा, स्वास्थ्य संस्थाजन्य 
फोहरमैिा वा हातनकारक फोहरमैिा जथाभावी फाल्ने, राख्न ेवा 
तनष्कािन गने वा गराउने,  

(ठ) औद्योधगक प्रततष्ठान वा स्वास्थ्य संस्थािे उद्योग वा स्वास्थ्य संस्थाबाट 
तनस्कने हातनकारक फोहरमैिा जथाभावी फाल्ने, राख्न ेवा तनष्कािन 
गने वा गराउने,  

(ड) फोहरमैिा संकिन, ढपवानी तथा फोहरमैिा व्यवस्थार्नमा बाधा अवरोध 
लसजनुा गने,  
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(ढ) फोहरमैिा संकिन, ढपवानी तथा अजन्तम तनष्कािन स्थिमा अवरोध, 
बन्द, घेराउ गने वा फोहरमैिा व्यवस्थार्न सम्बन्धी कायमुा हडताि 
गने,  

(ण) फोहरमैिा अत्याधधक उत्र्ादन हपने वस्तप भनी नेर्ाि सरकारिे नेर्ाि 
राजर्त्रमा सूिना प्रकािन गरी प्रततबन्ध िगाएको कप नै वस्तप उत्र्ादन 
तथा बबक्री ववतरण गने,  

(त) प्रिलित कानून बमोजजम तोक्रकएको मार्दण्ड ववर्ररत रासायतनक 
ववषादीको आयात गने वा समयावधध सक्रकएको रासायतनक ववषादी 
प्रिलित कानून र मार्दण्ड बमोजजम नि गने जजम्मेवारी र्ूरा नगने, 

(थ) स्रोत मै फोहरमैिाको र्थृकीकरण नगरी फोहरमैिा लमसाएर तनष्कािन 
गने,  

(द) मरेको वा मारेको र्िपर्क्षी र सोको िादी, ्वााँख, हड् डी तथा माछाको 
कत्िा आहद सावजुतनक स्थि, सडक, गल्िी, िोकमा राख्न,े फाल्ने वा 
थपर्ाने।  

५२. सजाय तथा जररवाना : (१) फोहरमैिा व्यवस्थार्न सम्बन्धमा कसैिे देहायको काय ु
गरेमा देहाय बमोजजमको सजाय तथा जररवाना गनेछ:   

(क) दफा ५१ को खण्ड (क) बमोजजमको कसूर गने व्यडििाई 
कायरु्ालिकािे र्हहिो र्टक भए र्ााँि हजार रुर्ैयााँसम्म 
जररवाना, दोस्रो र्टक सोही कसूर गरेमा र्ााँि हिार रुर्ैयााँदेखख 
दि हजार रुर्ैयााँसम्म जररवाना र सोही कसूर तेस्रो वा सोभन्दा 
बढी र्टक गरेमा प्रत्येक र्टकको िाधग र्न्र हजार रुर्ैयााँका 
दरिे जररवाना गरी फोहरमैिा उठाउाँदा िागने खि ुसमेत 
तनजबाट असूि उर्र गनु सक्नेछ । 

(ख) दफा ५१ को खण्ड (ख) र (झ) बमोजजमको कसूर गनेिाई 
कायरु्ालिकािे र्ााँि सय रुर्ैयााँदेखख र्ााँि हजार रुर्ैयााँसम्म 
जररवाना गन ुसक्नेछ । 

(ग) दफा ५१ को खण्ड (ग) बमोजजमको कसूर गनेिाई 
कायरु्ालिकािे र्न्र हजार रुर्ैयााँदेखख र्िास हजार रुर्ैयााँसम्म 
जररवाना गरी कण्टेनर वा संकिन केन्र व्यवस्थार्न गन ुिागने 
खि ुअसूि उर्र गन ुसक्नेछ । 
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(घ) दफा ५१ को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजजमको कसूर गनेिाई 
कायरु्ालिकािे र्न्र हजार रुर्ैयााँदेखख र्िास हजार रुर्ैयााँसम्म 
जररवाना गरी अनपमतत नलिएसम्म त्यस्तो काय ुगन ुरोक 
िगाउनेछ । 

(ङ) दफा ५१ को खण्ड (ि) बमोजजमको कसूर गनेिाई 
कायरु्ालिकािे र्ााँि हजार रुर्ैयााँदेखख र्न्र हजार रुर्ैयााँसम्म 
जररवाना गन ुसक्नेछ र त्यस्तो वस्तप वा र्दाथबुाट कप नै क्षतत 
भइसकेको भए त्यस्तो क्षतत बार्तको रकम समेत कसूरदाताबाट 
असूि उर्र गन ुसक्नेछ ।  

(ि) दफा ५१ को खण्ि (छ), (ज) र (द) बमोजजमको कसूर गनेिाई 
कायरु्ालिकािे र्ााँि हजार रुर्ैयााँदेखख र्न्र हजार रुर्ैयााँसम्म 
जररवाना गन ुसक्नेछ । 

(छ) दफा ५१ को खण्ड (ञ) बमोजजमको कसूर गनेिाई 
कायरु्ालिकािे तीस हजार रुर्ैयााँदेखख र्िास हजार रुर्ैयााँसम्म 
जररवाना गन ुसक्नेछ । 

(ज) दफा ५१ को खण्ड (ट), (ठ) र (त) बमोजजमको कसूर गनेिाई 
कायरु्ालिकािे र्िास हजार रुर्ैयााँदेखख एक िाख रुर्ैयााँसम्म 
जररवाना गन ुसक्नेछ र सोही कसूर र्पन: गरेमा र्हहिो र्टक 
गरेको जररवानाको दोब्बर जररवाना गरी प्रिलित कानून 
बमोजजम अनपमतत रद्द गनकुो िाधग सम्बजन्धत तनकायमा िेखख 
र्ठाउन सक्नेछ । 

(झ) दफा ५१ को खण्ड (ड), (ढ) र (ण) बमजजमको कसूरिाई 
प्रिलित संघीय कानून बमोजजम सजाय हपनेछ । 

(ञ) दफा ५१ को खण्ड (थ) बमोजजमको कसूर गनेिाई सम्बजन्धत 
कायरु्ालिकािे प्रत्येक र्टक र्ााँि सय रुर्ैयााँ जररवाना गन ु
सक्ने छ ।  

(२) वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा कसैिे देहायको काय ुगरेमा कायरु्ालिकािे 
देहाय बमोजजमको जररवाना गनेछ: 

 (क)  संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन स्वीकृत गराउनप र्ने 
प्रस्तावको हकमा त्यस्तो प्रततवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत 
प्रततवेदन ववर्रीत हपने काय ुगरेमा र्ााँििाख रुर्ैयााँसम्म,  
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(ख) प्रारजम्भक वातावरणीय र्ररक्षण प्रततवेदन स्वीकृत नगराई वा 
स्वीकृत प्रततवेदन ववर्रीत हपने कप नै प्रस्ताव  कायाुन्वयन गरेमा 
दििाख रुर्ैयााँसम्म । 

(३) कसैिे उर्दफा (२) बमोजजमको काय ुगरेमा सम्बजन्धत कायरु्ालिकािे 
तपरुन्त रोकी वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन स्वीकृत नगराएमा यस ऐन बमोजजम 
त्यस्तो प्रततवेदन स्वीकृत गराउन र त्यस्तो प्रततवदेन काय ुभएकोमा सो कायिुाई 
सपधार गन ुआदेि हदनेछ र यसरी हदइएको आदेि बमोजजम गनप ुसम्बजन्धत व्यडि वा 
संस्थाको कतवु्य हपनेछ ।यसरी हदइएको आदेि बमोजजम काय ुनभएमा कायरु्ालिकािे 
उर्दफा (१) बमोजजम गररएको जररवानाको तेब्बर जररवाना गनेछ । 

(४) उर्दफा (२) मा उल्िेखखत ववषय बाहेक कसैिे यो ऐन वा यस ऐन 
अन्तगतु बनेको तनयम, तनदेलिका, कायवुवधध वा मार्दण्ड ववर्रीतका कप नै काय ुगरेमा 
कायरु्ालिकािे त्यस्तो काय ुगन ुबन्देज िगाई तीन िाख रुर्ैयााँसम्म जररवाना गरी 
दपई महहनालभत्र यो ऐन वा यस ऐन बमोजजम बनेको तनयम, तनदेलिका, कायवुवधध वा 
मार्दण्ड बमोजजमको काय ुगन ुआदेि हदन सक्नछे ।यसरी हदएको आदेि बमोजजम 
काय ुनभएमा यस उर्दफा बमोजजम गररएको जररवानाको तेब्बर जररवाना िागनेछ ।  

(५) उर्दफा (३) वा (४) बमोजजम हदएको आदेि बमजजमको काय ुनभएमा 
त्यस्तो कायमुा बन्देज िगाइनेछ र त्यस्तो व्यडि वा संस्थािाई कािोसूिीमा राख्न े
सम्बन्धमा आवचयक कारबाही गन ुकायरु्ालिकािे लसफाररस सहहत संघ र प्रदेि 
सरकारमा र्ठाउनप र्नेछ । 

(६) यस दफा बमोजजम जररवाना गनप ुअतघ जररवाना गन ुिागेको व्यडि वा 
संस्था वा आयोजनािाई सफाइ र्ेि गने मनालसब मौका हदनप र्नेछ । 

५३.  क्षततर्ूतत न :  (१) कसैिे यो ऐन वा यस ऐन अन्तगतु बनेको तनयम, तनदेलिका वा 
मार्दण्ड ववर्रीत प्रदषूण गरेको वा जोखखमर्ूण ुफोहर तनष्कासन गरेको वा कप नै 
दपघटुनाजन्य प्रदषूणका कारणबाट कप नै व्यडि वा संस्थािाई कप नै हानी नोक्सानी र्पगन 
गएमा त्यस्तो कायबुाट र्ीडडत व्यडि वा संस्थािे आफूिाई र्पगन गएको क्षतत बार्त 
कायरु्ालिका वा तोक्रकएको तनकायबाट क्षततर्ूतत ुभराई र्ाउन तनवेदन हदन सक्नेछ । 

(२) उर्दफा (१) बमोजजम र्रेको तनवेदन सम्बन्धमा छानबबन तथा जााँिबपझ 
गदाु तनवेदकिाई हानी नोक्सानी भएको ठहरेमा क्षततको यक्रकन गरी त्यसरी हातन 
नोक्सानी र्पर् याउने व्यडि, संस्था वा प्रस्तावकबाट र्ीडडतिाई मनालसब क्षततर्ूतत ुभराई 
हदनप र्नेछ ।  

(३) खार्पनुाथ गाउाँर्ालिकाको कप नै तनकाय वा गाउाँर्ालिकाको स्वालमत्व र 
तनयन्त्रणमा रहेको संस्थािे प्रदषूण गरी क्षतत र्पगेको ववषयमा र्रेको तनवेदन 
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सम्बन्धमा छानबबन गनु कायरु्ालिकािे मनोनयन गरेको तीन जना ववज्ञ रहेको 
सलमतत गठन हपनेछ र सो सलमतततको लसफाररसको आधारमा उर्दफा (२) वा (३) 
बमोजजम क्षततर्ूतत ुभराई हदनप र्नेछ। 

(५) यस दफा बमोजजम क्षततर्ूतत ुतनधाुरण गने आधार र अन्य व्यवस्था 
तोक्रकए बमोजजम हपनेछ । 

५४.  तनवेदन ददन सक्ने : (१) कसैिे यस ऐन ववर्ररत वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदेन 
स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रततवेदन ववर्रीत हपने गरी प्रस्ताव कायाुन्वयन गरेमा वा 
यस ऐन ववर्ररत हपने काय ुगरेमा वा गन ुिागेमा कायरु्ालिका वा कायरु्ालिकािे 
तोकेको अधधकारी समक्ष तनवेदन हदन सक्नेछ । 

५५. र्पनरावेदन : (१) दफा ५२ बमोजजम भएको जररवाना उर्र धिि नबपझ्ने र्क्षिे उि 
जररवाना उर्र सम्बजन्धत जजल्िा अदाितमा र्ैंततस हदनलभत्र र्पनरावेदन गन ुसक्नेछ 
।   

(२) दफा ५३ बमोजजम क्षततर्ूतत ुतनधाुरण सम्बन्धमा भएको तनणयु उर्र धिि 
नबपझ्ने र्क्षिे र्ैंततस हदनलभत्रस सम्बजन्धत जजल्िा अदाितमा र्पनरावेदन हदन सक्नेछ 
।  

५६.  सहपलियत तथा सपववधा प्रदान गनन सक्ने : वातावरण तथा जैववक ववववधता संरक्षणमा 
सकारात्मक प्रभाव र्ाने कप नै उद्योग, व्यवसाय, प्रववधध वा प्रक्रक्रयािाई प्रोत्साहहत गन ु
कानून बमोजजम प्रदान गररएको सहपलियत तथा सपववधाको अततररि 
गाउाँर्ालिका/नगरर्ालिकािे स्थानीय राजर्त्रमा सूिना प्रकालित गरर सहपलियत तथा 
सपववधा प्रदान गन ुसक्नेछ । 

 
 

र्ररच्छेद- ८ 
ववववध 
५७. ढपङ्गा, धगदि, वािपवा, मािोको उत्खनन, संकिन, उर्योग, ववक्री तथा ववतरण 

सम्बन्धमा : (१) खार्पनुाथ गाउाँर्ालिका क्षेत्राधधकार लभत्र रहेका ढपङ्गा, धगहट, वािपवा 
तथा माटोको उत्खनन, संकिन, उर्योग, बबक्रक्र तथा ववतरण सम्बन्धी व्यवस्था 
संघीय सरकारिे जारी गरेको मार्दण्ड अनपरुर् हपनेछ । 

(२) उर्दफा(१)बमोजजमको मार्दण्डको अधीनमा रही गाउाँर्ालिकािे आफ्नो 
छप ट्टै मार्दण्ड र कायवुवधध बनाउन सक्नेछ। 
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५८. िू-उर्योग योजना र िूलम व्यवस्थार्न कायनक्रम सञ्चािन :  संघीय तथा प्रदेि 
कानूनको अधधनमा रही खार्पनुाथ गाउाँर्ालिकािे स्थानीय तहको भू-उर्योग योजना र 
भूलम व्यवस्थार्न कायकु्रम सञ्िािन गन ुसक्नेछ ।   

५९. समन्वय र सहजीकरण गने : वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण सम्बजन्ध राविय 
तथा प्रादेलिक अलभयानमा खार्पनुाथ गाउाँर्ालिकािे आवचयक समन्वय तथा सहयोग 
गनेछ। 

६०. सवेक्षण : कायरु्ालिकािे आफ्नो क्षेत्रमा रहेको वातावरणीय तथा जैववक ववववधताको 
वस्तपजस्थतत बपझ्न तथा यक्रकन गन ुआवधधक रुर्मा तोक्रकए बमोजजमको ढााँिामा 
वातावरणीय तथा जैववक ववववधता सवेक्षण गरन् सक्नेछ । 

६१. गपनासो व्यवस्थार्न : कायरु्ालिकािे वातावरण, वातावरण संरक्षण तथा जैववक 
ववववधता सम्बन्धज त गपनासो र उजपरीको संकिन गने र त्यसको सम्बोधनको िाधग 
एक अधधकारी तोक्न सक्नेछ ।  

६२. र्रामशन लिन सक्ने : गाउाँसभा कायरु्ालिका वा वातावरण िाखा (इकाई) िे यस 
ऐनको कायाुन्वनयको िाधग सम्बजन्धत ववषयका ववज्ञसाँग सल्िाह र र्रामि ुलिन 
सक्नेछ। 

६३. अधधकार प्रत्यायोजन गनन सक्ने : कायरु्ालिकािे यस ऐन अन्तगतु तोक्रकएका 
जजम्मेवारी तथा अधधकार वातावरण िाखा (इकाई) मा प्रत्यायोजन गन ुसक्नेछ । 

६४.  प्रचलित कानून बमोम्जम हपने : यस ऐनमा िेखखए जतत कप रामा यसै ऐन बमोजजम र 
अन्यमा प्रिलित कानून बमोजजम हपनेछ।   

६५. तनयम बनाउन सक्ने : यस ऐनको कायाुन्वयनको िाधग कायरु्ालिकािे आवचयक 
तनयम बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो तनयम खार्पनुाथ गाउाँर्ालिकाको स्थानीय राजर्त्रमा 
प्रकािन र्श्चात िागू हपनछे । 

६६. मार्दण्ड, तनदेलशका र कायनववधध बनाउन सक्ने : यस ऐन कायाुन्वयनको िाधग 
कायरु्ालिकािे आवचयक मार्दण्ड, तनदेलिका तथा कायवुवधध बनाउन सक्नेछ । 

 


