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प्रस्तावना : स्वच्छ र सफा वातावरणमा बााँच्न पाउने नागररकको मौललक अलिकारको संरक्षण गनन, 

प्राकृलतक स्रोतको समनु्ित उपयोग एवम ्दिगो व्यवस्थापन गनन, वातावरण र हवकास बीि सधतलुन 

कायम गनन तथा प्राकृलतक स्रोत, वातावरण र जैहवक हवहविताको संरक्षण गनन वाञ्छनीय भएकाले 

नेपालको संहविानको िारा २२१ बमोन्जम अनसूुिी ८ र अनसूुिी ९ मा उल्लेन्ित वातावरण, 

प्राकृलतक स्रोत र जैहवक हवहविता सम्बधिी स्थानीय तिको अलिकार कायानधवयनका लालग कानूनी 

व्यवस्था गनन हिमाली गाउाँपाललकाले यो ऐन बनाएको छ। 

पररच्छेि-१ 

प्रारन्म्भक 

१. संन्क्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम " हिमाली वातावरण संरक्षण सम्बन्धि ऐन, 

२०७७" रिेको छ । 

(२) यो ऐन हिमाली गाउाँपाललकाको स्थानीय राजपत्रमा प्रकान्ित गरेको लमलतिेन्ि 

प्रारम्भ िनुेछ। 

२. पररभाषा : हवषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा- 

(क) "अनकुुलन" भन्नाले जलवायू पररवतननको असर र सम्भाव्य जोन्िमको 

आाँकलन गरी पररवलतनत जलवायू सिुाउाँिो अनकुुल िनुे गरी रुपाधतरण गने 

तथा थप िानी नोक्सानी रोकथाम वा धयूलनकरण गने कायन सम्झन ुपछन। 

(ि) "उत्सजनन" भन्नाले कुनै लनन्ित क्षेत्रबाट लनन्ित समय अवलिमा वातावरणमा 

िररतगिृ गयााँस वा अधय कुनै गयााँस वा िवुााँ लनष्कासन गने कायन सम्झन ु

पछन। 

(ग) "कायनपाललका" भन्नाले हिमाली गाउाँपाललकाको कायनपाललकालाई सम्झन ु

पछन। 

(घ) “िलु्ला क्षेत्र” भन्नाले मालनसिरु जमघट िनु सक्न,े हवलभन्न कायनक्रम र पवन 

मनाउन सक्ने, सावनजलनक हित तथा हवपद् व्यवस्थापनमा समेत सियोग पगुन े

गरी सरुन्क्षत गररएको िलु्ला स्थल सम्झनपुछन ।  
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(ङ) "जलवायू पररवतनन" भन्नाले लामो समयको अधतरालमा प्राकृलतक रुपमा िनुे 

जलवायूको उतारिढाव का अलावा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा मानवीय 

हक्रयाकलापले वायमुण्डलको बनोटमा िनुे फेरविलका कारण पथृ्वीको 

जलवायूमा क्रमि: िेिा पने पररवतनन सम्झनपुछन। 

(ि) "जोन्िमपूणन फोिर" भन्नाले प्राकृलतक वातावरणमा ह्रास ल्याउने र मानव तथा 

अधय प्राणीको स्वास्थ्यमा िालन नोक्सानी परु् याउन े हवलभन्न रुपमा लनष्कान्ित 

वस्त,ु पिाथन तथा रेलडयो हवहकरणलाई सम्झन ुपछन। 

(छ) “जैहवक हवहविता” भन्नाले पाररन्स्थलतकीय प्रणाली (इको लसस्टम) को 

हवहविता, प्रजालतय हवहविता (स्पेलसज डाइभरलसटी) तथा वंिाणगुत हवहविता 

(जेनेहटक डाइभरलसटी) सम्झनपुछन । 

(ज) “तोहकएको” वा “तोहकए बमोन्जम” भन्नाले यस ऐन अधतगनत बनेको लनयममा 

तोहकएको वा तोहकए बमोन्जम सम्झनपुछन । 

(झ) “लनष्कािन” भन्नाले ध्वलन, ताप वा फोिरमैला फाल्ने, थपुाने वा लनष्कािन 

गने कायन सम्झन ुपछन । 

(ञ) "पररषि" भन्नाले िफा ४८ बमोन्जमको स्थानीय वातावरण तथा प्राकृलतक 

स्रोत संरक्षण पररषि सम्झन ुपछन। 

(ट) “प्रिूषण” भन्नाले फोिर मैला, रसायन, लससा, पलाहिक, ध्वलन वा हवद्यतुीय, 

हवद्यतुीय-िमु्वकीय तरंगका कारण वातावरणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले 

पररवतनन गरी वातावरणमा उल्लेिनीय ह्रास ल्याउने, क्षलत परु् याउने वा 

वातावरणको लाभिायी वा उपयोगी प्रयोजनमा िालन नोक्सानी परु् याउने 

हक्रयाकलाप सम्झन ुपछन । 

(ठ) “प्रस्ताव” भन्नाले हवद्यमान वातावरणीय अवस्थामा पररवतनन ल्याउन सक्न े

हकलसमको स्थानीय सरकार वा स्थानीय कानून बमोन्जम संञ्चालन गररने वा 

अनमुलत प्राप्त हवकास कायन, भौलतक हक्रयाकलाप वा भ-ूउपयोगको पररवतनन 

गने कुनै योजना, आयोजना वा कायनक्रम सञ्चालन गने सम्बधिमा तयार 

गररएको प्रस्ताव सम्झन ुपछन । 
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(ड) “प्रस्तावक” भन्नाले प्रस्तावको स्वीकृलतको लालग लनवेिन दिने र त्यस्तो प्रस्ताव 

कायानधवयन गनन स्वीकृलत प्राप्त व्यन्ि, सरकारी, अिन सरकारी वा गैर 

सरकारी लनकाय वा संस्था सम्झन ुपछन। 

(ढ) “फोिरमैला” भन्नाले घरेल ु फोिरमैला, औद्योलगक फोिरमैला, रासायलनक 

फोिरमैला, स्वास्थ्य संस्थाजधय फोिरमैला वा िालनकारक फोिरमैला सम्झन ु

पछन र सो िब्िले तत्काल प्रयोग िनु नसक्ने अवस्थामा रिेको, फाललएको 

वा सडेगलेको वातावरणमा ह्रास आउने गरी लनष्कािन गररएको तरल, ठोस, 

गयास, लेिो, िूवााँ, िूलो, हवद्यतुीय तथा सूिना प्रहवलिका लालग प्रयोग भएका 

लगायतका पिाथन वा त्यस्तै प्रकारका अधय वस्तिुरु वा अनालिकृत रुपमा 

सावनजलनक स्थलमा टााँलसएको पोष्टर, पम््लेट तथा कायनपाललकाले समय 

समयमा सूिना प्रकािन गरी फोिरमैला भलन तोहकदिएका अधय वस्त ु

समेतलाई सम्झन ुपछन । 

(ण) "वन" भन्नाले पूणन वा आंन्िक रुपमा रुि वा बटु्यानले ढाहकएको क्षते्र 

सम्झन ुपछन । 

(त) "वन पैिावार" भन्नाले वनमा रिेका वा पाइएका वा वनबाट ल्याइएका 

िेिायका पैिावार सम्झन ुपछन:- 

(१) काठ, िाउरा, गोल, िैरकि, िोटो, काठको तेल, बोक्रा, घााँस, लािा, 

हपपला-हपपली 

(२) रुि, हवरुवा, पात, डााँठ, फल, बीज, फूल, भवुा, जरा, गानो, बोक्रा, 

गमरजीन, लोिवान, जङ्गली जडीबटुी एवं गैरकाष्ठ वन पैिावार, जङ्गली 

मि, वनस्पलत तथा लतनको हवलभन्न भाग वा सूक्ष्म अङ्ग, 

(३) िट्टान, माटो, िनु ढुङ्गा, ढुङ्गा, लगट्टी, बालवुा वा अधय िलनजजधय 

पिाथन वा 

(४) वधयजधत,ु पिपंुक्षी वा वधयजधतकुो ओिेटोपिार । 

(थ) “वातावरण” भन्नाले प्राकृलतक, सांस्कृलतक र सामान्जक प्रणालीिरु, आलथनक 

तथा मानवीय हक्रयाकलापिरु र हयनको अवयविरु तथा ती अवयविरुको 

लबिको अधतरहक्रया तथा अधतर सम्बधि सम्झन ुपछन । 
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(ि) "वातावरणीय अध्ययन" भन्नाले कुनै प्रस्तावको कायानधवयन गिान त्यसबाट 

वातावरणमा पने प्रलतकूल प्रभाव लनराकरण वा धयूलनकरण गननको लालग 

अवलम्वन गररने उपायका सम्बधिमा गररन ेसंन्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन वा 

प्रारन्म्भक वातावरणीय परीक्षण सम्झन ुपछन । 

(ि) “सम्पिा” भन्नाले गाउाँपाललका क्षेत्र लभत्र रिेका प्राकृलतक, सांस्कृलतक, 

ऐलतिालसक, परुातान्त्वक, वैज्ञालनक, आध्यान्त्मक, सौधियनपरक वा सामान्जक 

दृहष्टबाट मित्वपूणन मालनने कुनै पलन वस्त,ु भौलतक संरिना स्थान, वनस्पलत 

तथा जीव जधत ुसम्झन ुपछन। 

(न) “लसमसार” भन्नाले भलूमगत जलस्रोत वा वषानतका कारण पानीको पररणाम रिन े

वा प्राकृलतक वा मानव लनलमनत, स्थायी वा अस्थायी जमेका वा वगेका, स्वच्छ 

वा नलुनलो पानी भएको िाहपलो जलमन (Swamp) िलिले जलमन (Marsh) 

निीबाट प्रभाहवत जलमन (Riverine Floodplain), ताल (Lake) पोिरी 

(Pond) जलभण्डार क्षेत्र (Water Storage Areas) र  यहि प्रकृलतका कृहष 

जलमन (Agriculture Land) समेतलाई सम्झन ुपछन । 

(प) “संरक्षण”भन्नाले वातावरण, जैहवक हवहविता तथा सम्पिाको सरुक्षा, स्यािार, 

सम्भार, सम्वर्द्नन, व्यवस्थापन तथा सिपुयोग सम्झन ुपछन । 

पररच्छेि-२ 

वातावरण संरक्षण 

३. वातावरण संरक्षण गनुनपने : (१) आफ्नो क्षेत्रालिकार क्षेत्र लभत्र वातावरण संरक्षण गने प्रमिु 

न्जम्मेवारी गाउाँपाललकाको  िनुेछ। 

(२) वातावरण संरक्षण, प्रवर्द्नन र वातावरण मैत्री समाज लनमानणमा योगिान गनुन 

नागररकको कतनव्य िनुेछ। 

४. वातावरण संरक्षण हविषे क्षते्र लनिानरण गनन सक्न े: (१) प्रिललत भ-ूउपयोग नीलत समेतलाई 

मध्यनजर गरी गाउाँपाललका लभत्र वातावरणका दृहष्टले संरक्षण आवश्यक रिेको क्षेत्र पहििान 

गरी त्यस्तो क्षेत्रलाई कायनपाललकाबाट लनणनय गरी वातावरण संरक्षण हविेष क्षते्र लनिानरण गनन 

सक्नेछ । 
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(२) कुनै सडक, भवन, निी व्यवस्थापन वा अधय कुनै भौलतक पूवानिार लनमानण गिान 

लनमानण कायनको प्रारन्म्भक अध्ययन प्रहक्रया िरुु िनु ुअगालड नै संघ र प्रिेिका सम्बन्धित 

लनकायसाँग समधवय गरी कायनपाललकाले कुनै क्षेत्र हविेषलाई वातावरण संरक्षण गने 

उदे्दश्यले िलु्ला वा िररयाली क्षेत्रको रुपमा तोक्न सक्नेछ। 

(३) कुनै क्षेत्र वा स्थान हविेषमा अत्यलिक वातावरणीय प्रिूषण, भूूःस्िलन, 

प्राकृलतक सम्पिाको अत्यलिक िोिन वा प्राकृलतक हवपत्तीी िनु गई जनस्वास्थ्य वा 

वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव परेको वा पने सम्भावना िेन्िएको अवस्थामा कायनपाललकाले 

प्रिेि सरकार र संघीय सरकारसाँग समधवय गरी त्यस्तो क्षेत्र वा स्थानलाई वातावरणीय 

दृहष्टले संवेिनिील क्षेत्र तोक्न सक्नेछ ।  

(४) उपफिा (१), (२) र (३) बमोन्जमको वातावरण संरक्षण हविेष क्षेत्र, िलु्ला 

वा िररयाली क्षेत्र र संवेिनिील क्षेत्रको व्यवस्थापन तोहकए बमोन्जम कायनपाललकाबाट 

िनुेछ। 

(५) उपिफा (४) बमोन्जम व्यवस्थापन गिान कायनपाललकाले आवश्यकता अनसुार 

संघ र प्रिेिसाँग समधवय गनेछ। 

५. सम्पिाको संरक्षण गनुनपने : (१) गाउाँपाललका क्षेत्रलभत्र रिेका सम्पिाको संरक्षण गनुन 

गाउाँपाललका, नागररक र सम्बन्धित लनकायको कतनव्य िनुेछ। 

(२) सम्पिाको संरक्षणका लालग कायनपाललकाले सरकारी तथा समिुायसाँग समधवय 

तथा साझेिारी गनन सक्नेछ। 

६. वातावरणीय अध्ययन गनुनपने : (१) प्रिललत कानून तथा मापिण्ड बमोन्जम प्रस्तावकले 

प्रस्तावको वातावरणीय अध्ययन गनुन पनेछ। 

(२) प्रस्तावकले स्थानीय तिको अलिकारक्षेत्र लभत्र पने हवषयसाँग सम्बन्धित हवकास 

लनमानण सम्बधिी कायन वा आयोजना सम्बधिी प्रस्तावको संन्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन 

प्रलतवेिन वा प्रारन्म्भक वातावरणीय प्रलतवेिन स्वीकृलतको लालग कायनपाललका समक्ष पेि 

गनुनपनेछ। 

(३) प्रस्तावकले उपिफा (२) बमोन्जमको वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेिन पेि गिान 

त्यस्तो प्रस्ताव कायानधवयन गने क्रममा वातावरणमा पनन सक्ने प्रलतकूल प्रभाव र त्यसको 
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धयूलनकरणको लालग अपनाउन सहकने हवलभन्न हवकल्पिरूको हवस्ततृ हवष्लेषण गरी त्यस्ता 

हवकल्प मध्ये प्रस्ताव कायानधवयन गनन उपयिु िनु ेहवकल्प र सो हवकल्प कायानधवयन गनन 

सहकने आिार र कारण सहित लसफाररस गनुनपनेछ। 

(४) उपिफा (२) बमोन्जमको संन्क्षप्त वातावरणीय प्रलतवेिन वा प्रारन्म्भक 

वातावरणीय परीक्षण स्वीकृलत सम्बधिी प्रहक्रया तोहकए बमोन्जम िनुेछ। 

(५) उपिफा (२) बमोन्जम प्राप्त वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेिन जााँिबझु गिान 

त्यस्तो प्रस्ताव कायानधवयनबाट वातावरणमा प्रलतकूल प्रभाव पाने निेन्िएमा कायनपाललकाले 

आवश्यकता अनसुार प्रस्तावकले पालना गनुनपने ितन तोहक त्यस्तो वातावरणीय अध्ययन 

प्रलतवेिन स्वीकृत गनेछ। 

(६) कायनपाललकाले उपिफा (२) बमोन्जमको वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेिन 

जााँिबझु गिान त्यस्तो प्रस्तावको थप वातावरणीय अध्ययन गननपने िेन्िएमा वातावरणीय 

मूल्याङ्कन गनन गराउन आिेि दिन सक्नेछ। 

(७) उपिफा (५) बमोन्जम दिइएको आिेि बमोन्जम प्रस्तावकले थप अध्ययन गरर 

सोको प्रलतवेिन प्रिेि कानूनले तोकेको लनकाय समक्ष पेि गनुन पनेछ। 

(८) यस ऐन बमोन्जम कुनै प्रस्तावको वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेिन तयार गनुनपूवन 

सम्वन्धित लनकायबाट कायनसूिी स्वीकृत गनुनपनेछ। 

(९) वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेिनसम्बधिी अधय व्यवस्था प्रिललत कानून बमोन्जम 

िनुेछ। 

(१०) यस िफामा जनुसकैु कुरा लेन्िएको भएता पलन प्रस्तावक गाउाँपाललका आाँफै 

संलगन भएको अबस्थामा त्यस्तो वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेिन प्रिेि कानून बमोन्जम 

स्वीकृत िनुेछ। 

७. मापिण्ड र गणुस्तर कायम गनुनपने: (१) प्रस्तावकले यस ऐन बमोन्जम वातावरणीय अध्ययन 

प्रलतवेिन तयार गिान नेपाल सरकारले लनिानरण गरेको मापिण्ड एवं गणुस्तर कायम िनुेगरी 

तोहकए बमोन्जमको ढााँिामा तयार गनुनपनेछ। 

८. वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गनुनपने: (१) प्रस्तावकले प्रस्ताव कायानधवयन गनुन 

अगालड तोहकए बमोन्जम वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गनुनपनेछ। 
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(२) प्रस्तावकले उपिफा (१) बमोन्जम वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गिान 

वातावरणीय प्रलतकूल प्रभाव धयूलनकरणका उपायिरू मध्ये कुन कुन उपायिरू आयोजना 

लनमानणको क्रममा र कुन कुन उपायिरू आयोजना सम्पन्न भएपलछ वा आयोजना 

कायानधवयनको क्रममा अवलम्बन गने िो सो को समेत उल्लेि गनुनपनेछ। 

(३) प्रस्तावकले उपिफा (१) बमोन्जम तयार गरेको वातावरणीय व्यवस्थापन 

योजना कायानधवयनका लालग स्पष्ट कायनयोजना वनाई सो बमोन्जम कायानधवयन गनुनपनेछ र 

सोको प्रगलत हववरण आयोजना कायानधवयन िरुू भएपलछ प्रत्येक छ महिनामा कायनपाललका 

समक्ष पेि गनुनपनेछ। 

९.  प्रस्ताव स्वीकृत नगराई कायानधवयन गनन निनु:े यो ऐन प्रारम्भ भएपलछ कसैले पलन 

कायनपाललकाले तोके बमोन्जम प्रस्ताव स्वीकृत नगराई कायानधवयन गनन गराउन ुिुाँिैन । 

१०. प्रस्ताव सम्बधिी अधय व्यवस्था : (१) वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन िनुे प्रस्ताविरु सम्बधिी 

कायनहवलि प्रिललत संघीय तथा प्रािेन्िक कानून बमोन्जम िनुेछ । 

(२) संघीय तथा प्रािेन्िक कानून बमोन्जम वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय 

प्रभाव मूल्यांकन सम्बधिमा सम्बन्धित संघीय तथा प्रािेन्िक लनकायसाँग समधवय गने 

न्जम्मेवारी गाउाँपाललकाको वातावरण िािाको िनुेछ । 

११. रोक लगाउन सक्न:े (१) कसैले पलन यस ऐन र प्रिललत कानूनले तोके बमोन्जमको 

लनकायवाट स्वीकृलत नललई वा स्वीकृलत भए भधिा हवपरीत िनुे गरी कायानधवयन गरेमा 

कायनपाललकाले त्यस्तो प्रस्ताव कायानधवयनमा रोक लगाउन वा रोक लगाउनको लालग प्रिेि 

सरकार तथा संघीय मधत्रालय वा स्वीकृत गने लनकायमा लसफाररष गनन सक्नेछ। 

(२) उपिफा (१) बमोन्जम कुनै प्रस्ताव कायानधवयन गनन रोक लगाइएकोमा त्यसरी 

रोक लगाइएको कारणबाट क्षलत पगुन गएमा प्रस्तावकले सो वापत कुनै हकलसमको 

क्षलतपलुतनको लालग िाबी गनन पाउने छैन । 

१२. अनकूुलन योजना बनाउन सक्न:े (१) जलवाय ु पररवतननको प्रलतकूल असर धयूलनकरण र 

सम्भाहवत जोन्िमबाट बच्नका लालग कायनपाललकाले अनकूुलन योजना बनाई कायानधवयन 

गननसक्नेछ। 
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(२) उपिफा (१) बमोन्जमको अनकुुलन योजना बनाउाँिा जलवायू पररवतननको 

असरबाट बढी जोन्िममा पने महिला, अपाङ्गता भएका व्यन्ि, बालबाललका, जेष्ठ नागररक र 

आलथनक रुपमा हवपन्न समिुायलाई हविेष प्राथलमकता दिनपुनेछ। 

(३) कायनपाललकाले हवकास आयोजना तजुनमा गिान जलवायू पररवतननको प्रलतकूल 

असर तथा जोन्िमको व्यवस्थापन गने प्रयोजनको लालग नेपाल सरकारले लनिानरण गरेको 

मापिण्ड बमोन्जम प्राथलमकीकरण गनुनपनेछ। 

१३.  िररतगिृ गयााँस उत्सजनन धयूलनकरण कायनिरू गनन सक्न े:  (१) गाउाँपाललकाले िररतगिृ गयााँस 

उत्सजनन धयूलनकरण गनन आवश्यक कायनक्रम सञ्चालन गनन सक्नेछ। 

(२) धयूलनकरण सम्बधिी अधय व्यवस्था प्रिललत कानून बमोन्जम िनुेछ। 

१४. प्रिूषण रोकथाम तथा लनयधत्रण गने: (१) कसैले पलन प्रिललत मापिण्ड हवपरीत वा 

जनजीवन, जन-स्वास्थ र वातावरणमा उल्लेिनीय प्रलतकूल प्रभाव पाने गरी प्रिूषण सजृना 

गनन वा गराउन िुाँिैन ।  

(२) तोहकएको मापिण्ड हवपरीत कुनै यान्धत्रक सािन, औद्योलगक प्रलतष्ठान, िोटल 

रेषु्टरेण्टवा अधय ठाउाँवा मालसामान वा वस्तबुाट ध्वलन, ताप, रेलडयोिमी हवहकरण, तरङ्ग वा 

फोिरमैला वा िहुषत पानी लनष्कािन गनन गराउन िुाँिैन । 

(३) उपिफा (१) हवपरीत कसैले कुनै कायन गरी वातावरणमा उल्लेिनीय प्रलतकूल 

प्रभाव पारेको िेन्िएमा गाउाँपाललकाले तत ्सम्बधिमा आवश्यक ितनिरु तोक्न वा त्यस्तो 

कायन गनन नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ । 

(४) कुनै हकलसमको पिाथन, इधिन, औजार वा संयधत्रको प्रयोगबाट वातावरणमा 

उल्लेिनीय प्रलतकूल प्रभाव परेको वा पने िेन्िएमा प्रिेि र संघीय सरकारलाई सोको 

जानकारी गराई गाउाँपाललकाले स्थानीय राजपत्रमा सूिना प्रकािन गरी त्यस्तो पिाथन, 

इधिन, औजार वा संयधत्रको प्रयोग, उत्पािन, लबक्रीी हवतरण, भण्डारनमा बधिेज लगाउन 

सक्नेछ रआवश्यक कारवािीका लालग लसफाररष गनेछ। 

(५) प्रिूषणको रोकथाम तथा लनयधत्रण सम्बधिी अधय व्यवस्था तोहकए बमोन्जम 

िनुेछ।    
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१५. प्रयोगिाला स्थापना गनन सक्न:े (१) वातावरण संरक्षण तथा प्रिूषण लनयधत्रण सम्बधिी 

कायनमा सियोग परु् याउन गाउाँपाललकाले संघीय सरकार र प्रिेि सरकारसाँग समधवय गरी 

आवश्यकता अनसुार हवलभन्न प्रयोगिालािरु स्थापना गनन वा संघ र प्रिेिले स्थापना गरेका 

वा नेपाल सरकारले माधयता दिएको कुनै प्रयोगिालालाई सो कामको लालग तोक्न सक्नेछ। 

(२) उपिफा (१) बमोन्जम स्थापना गररएका वा तोहकएका प्रयोगिालाको अधय 

काम, कतनव्य र अलिकार तोहकए बमोन्जम िनुेछ । 

१६. नमनुा संकलन गनन दिन ु पने: कुनै पलन उद्योग, कारिाना, यधत्र, सवारी सािन आदिबाट 

सजृना वा लनष्कािन िनुे वा िनु सक्ने प्रिूषण, ध्वलन, ताप तथा फोिरमैलाको अध्ययन, 

परीक्षण वा हवश्लषेण गननका लालग सम्बन्धित व्यन्ि वा संस्थाले गाउाँपाललकाबाट अलिकार 

प्राप्त व्यन्ि वा संस्थालाई आवश्यकता अनसुार त्यस्ता वस्त ुवा पिाथनको नमूना संकलन गनन 

दिन ुपनेछ । 

१७. वातावरण लनरीक्षकको लनयनु्ि गनन सक्न:े गाउाँपाललका लभत्र प्रिूषण कम गने, िटाउने वा 

लनयधत्रण गने तथा स्वीकृत वातावरणीय प्रलतवेिन अनसुार गनुनपने कामिरू प्रभावकारी रुपले 

गनन गराउन, वातावरण संरक्षण सम्वन्धि प्रिललत मापिण्डको पालना भए नभएको सम्बधिमा 

अनगुमन तथा लनरीक्षण गनन कायनपाललकाले नपेाल सरकारबाट माधयता प्राप्त िैन्क्षक 

संस्थाबाट वातावरण वा सोसाँग सम्बन्धित हवषयमा कन्म्तमा स्नातक ति िालसल गरेको 

व्यन्िलाई प्रिललत कानून बमोन्जम लनिानररत मापिण्ड र प्रहक्रया परुा गरी वातावरण 

लनरीक्षक लनयिु गनन सक्नेछ । 

१८. वातावरण लनरीक्षकको काम, कतनव्य र अलिकार: (१) वातावरण लनरीक्षकको काम, कतनब्य र 

अलिकार िेिाय बमोन्जम िनुेछूः– 

(क) यो ऐन वा यस ऐन अधतगनत बनेको लनयम तथा प्रिललत संघीय र प्रिेि 

कानून तथा मापिण्ड बमोन्जम प्रिूषण कम गने, िटाउने वा लनयधत्रण 

गने कायन भए नभएको लनरीक्षण गने, 

(ि) यो ऐन वा यस ऐन अधतगनत बनेको लनयम तथा प्रिललत कानून र 

मापिण्ड हवपरीत कुनै ठाउाँबाट प्रिूषण लनष्कािन सम्बधिी नकरात्मक 

कायन गरे नगरेको सम्बधिमा लनरीक्षण गने, 
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(ग) स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेिनमा तोहकएका सतन बमोन्जम काम 

भए नभएको सम्बधिमा स्थलगत जााँिबझु तथा लनरीक्षण गने, 

(घ) िण्ड (क), (ि) र (ग) बमोन्जम गररएको जााँिबझु तथा लनरीक्षण 

प्रलतवेिन तोहकएको अलिकारी समक्ष पेि गने, 

(ङ) तोहकए बमोन्जमका अधय कायन गने, 

(२) उपिफा (१) को िण्ड (क), (ि) र (ग) बमोन्जम लनरीक्षण गने लसललसलामा 

वातावरण लनरीक्षकले सम्बन्धित व्यन्ि, संस्था वा प्रस्तावकलाई पूवन सूिना दिई कुनै घर, 

जगगा, भवन, कारिाना, उद्योग, सवारी सािन, औद्योलगक संयधत्र, औजार, मेन्िनरी, जीव, 

वस्त,ु अलभलेि, कागजात वा अधय मालसामान वा वस्तिुरुको लनरीक्षण, परीक्षण वा 

जााँिबझु गनन सक्नेछ । 

(३) उपिफा (२) बमोन्जम लनरीक्षणको लसललसलामा वातावरण लनरीक्षकले माग 

गरेको हववरण वा जानकारी उपलब्ि गराई आवश्यक सियोग गनुन सम्बन्धित व्यन्ि, संस्था 

वा प्रस्तावकको कतनव्य िनुेछ । 

(४) वातावरण लनरीक्षकको अधय काम, कतनव्य र अलिकार तोहकए बमोन्जम 

िनुेछ। 

पररच्छेि-३ 

फोिरमैला व्यवस्थापन सम्बधिी व्यवस्था 

१९. फोिरमैलाको प्रबधि गने िाहयत्व: (१) फोिरमैलाको व्यवस्थापन गनन स्थानाधतरण केधर 

(ट्राधसफर स्टेिन), ल्याण्डहफल साइट, प्रिोिन ्लाण्ट, बायो गयास ्लाण्ट लगायत 

फोिरमैलाको संकलन, अन्धतम लबसजनन तथा प्रिोिनका लालग आवश्यक पने पूवानिार तथा 

संरिनाको लनमानण तथा सञ्चालन गने न्जम्मेवारी कायनपाललकाको िनुेछ । 

(२) फोिरमैला संकलन केधर, स्थानाधतरण केधर वा प्रिोिन स्थलमा फाललएको 

वा रान्िएको फोिरमैला वा सरसफाईको लसललसलामा जम्मा भएको फोिरमैला प्रबधि गने 

वा कुनै पलन हकलसमबाट प्रयोग गने न्जम्मेवारी कायनपाललकाको िनुेछ । 
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(३) यस िफाको प्रयोजनको लालग फोिरमैला संकलन केधर, स्थानाधतरण केधर वा 

प्रिोिन स्थलमा फाललएको वा रान्िएको फोिरमैला वा सरसफाईको लसललसलामा जम्मा 

भएको कुनै पलन पिाथन फोिरमैला मालननेछ । 

२०. फोिरमैला व्यवस्थापन गने िाहयत्व: (१) गाउाँपाललका लभत्रको फोिरमैला व्यवस्थापन गने 

गराउने िाहयत्व कायनपाललकाको िनुेछ । 

(२) उपिफा (१) जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापलन िालनकारक फोिरमैला, 

स्वास्थ्य संस्थाजधय फोिरमैला, लससा तथा पलाहष्टकजधय सामाग्री, रासायलनक फोिरमैला वा 

औद्योलगक फोिरमैला प्रिोिन र व्यवस्थापन गने िाहयत्व लनिानररत मापिण्डको अिीनमा 

रिी त्यस्तो फोिरमैला उत्पािन गने, आयात तथा ल्याउने व्यन्ि वा लनकायको िनुेछ । 

(३) कुनै उद्योग वा स्वास्थ्य संस्थाले िालनकारक फोिरमैला, स्वास्थ्य संस्थाजधय 

फोिरमैला रासायलनक फोिरमैला तथा औद्योलगक फोिरमैला प्रिोिन गरी बााँकी रिेको 

फोिरमैला तथा अधय फोिरमैलाको व्यवस्थापन गरी दिन कायनपाललकालाई अनरुोि गरेमा 

वा कायनपाललकाले लनिानरण गरेको फोिरमैला व्यवस्थापन स्थल प्रयोग गनन माग गरेमा 

कायनपाललकाले लनिानरण गरे बमोन्जम सेवा िलु्क ललई फोिरमैलाको व्यवस्थापन गररदिन वा 

फोिरमैला व्यवस्थापन स्थल प्रयोग गनन दिन सक्नेछ । 

(४) कायनपाललकाले सामिुाहयक सरसफाई सम्बधिी लनिेन्िका बनाई लागू गनेछ। 

(५) फोिरमैला व्यवस्थापनले मानव स्वास्थ्यमा पारेको वा पाने प्रभावको जााँि 

पररक्षण र अनसुधिान गने अलिकार सम्बन्धित जनस्वास्थ्य अलिकारीसाँग िनुेछ । 

(६) जााँि पररक्षणमा कुनै लनकायमा फोिरमैला व्यवस्थापन प्रभावकारी िनु नसकी 

मानव स्वास्थ्यमा प्रलतकूल प्रभाव पारेको भेहटएमा कायनपाललकाले उि लनकायलाई समयमै 

सिेत गराई प्रिललत कानून बमोन्जम आवश्यक कारवािी गनेछ।  

२१. फोिरमैला उत्पािन कम गने: (१) गाउाँपाललका लभत्र कुनै व्यन्ि, संस्था वा लनकायले कुनै 

काम कारोबार गनन उत्पािन िनुे फोिरमैला यथािक्य कम गनुन पनेछ। 

(२) “आफ्नो क्षेत्र” लभत्र लबसजनन िनु सक्ने फोिरमैलाको लबसजनन वा पनु: प्रयोगको 

व्यवस्था लमलाई बााँकी फोिरमैला मात्र लनष्कािन गरी फोिरमैलाको पररणामलाई घटाउन ु

प्रत्येक व्यन्ि, संस्था वा लनकायको कतनव्य िनुेछ । 
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स्पहष्टकरण: “आफ्नो क्षेत्र” भन्नाले गाउाँपाललका लभत्रको लनजी घर कम्पाउण्ड, औद्योलगक 

क्षेत्रको पररसर, अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाको पररसर, औद्योलगक प्रलतष्ठानको पररसर, 

हवद्यालय लगायत फोिरमैला उत्पािन गने व्यन्ि, संस्था वा लनकायको पररसरलाई सम्झन ु

पछन।  

२२. फोिरमैला पथृकीकरण: (१) कायनपाललकाले फोिरमैलालाई तोहकए बमोन्जम जैहवक, 

अजैहवक र अधय प्रकारमा हवभाजन गरी सो फोिरमैलालाई स्रोतमै छुट्याउने गरी तोक्नेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोन्जम तोहकदिए बमोन्जम फोिरमैला स्रोतमै छुट्याई संकलन 

केधरसम्म परु् याउने िाहयत्व त्यस्तो फोिरमैला उत्पािन गने तथा ल्याउने व्यन्ि, संस्था वा 

लनकायको िनुेछ र यसको लालग कायनपाललकाले आवश्यक प्रहवलि, मालसामान, उपकरण, 

कण्टेनर आदि उपलब्ि गराउन सक्नेछ । 

२३. फोिरमैलाको लनष्कािन: (१) फोिरमैला लनष्कािनको समय, स्थान र तररका कायनपाललकाले 

लनिानरण गरे बमोन्जम िनुेछ । 

(२) िालनकारक फोिरमैला वा रासायलनक फोिरमैला उत्पािन गने व्यन्ि, संस्था 

वा लनकायले त्यस्तो फोिरमैला तोहकए बमोन्जम व्यवस्थापन गनुन पनेछ । 

(३) िालनकारक फोिरमैला वा रासायलनक फोिरमैला संकलन केधर वा स्थानाधतरण 

केधरमा लनष्कािन गनन पाइने छैन ।  

२४. फोिरमैला व्यवस्थापन केधर: (१) कायनपाललकाले फोिरमैलालाई व्यवन्स्थत रुपमा संकलन 

गनन प्रत्यीेक टोल वा बस्तीमा संकलन केधर तोकी आवश्यक कण्टेनरको व्यवस्था गनन 

सक्नेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोन्जम संकलन केधर तोक्िा यथािक्य टोल वा बस्तीका 

सबैलाई पायक पने गरी वातावरणीय रुपले उपयिु स्थान तोक्न ुपनेछ । 

(३) उपिफा (१) बमोन्जमको संकलन केधरमा फोिरमैला लनष्कािन र संकलन 

गने समय र तररका कायनपाललकाले लनिानरण गरे बमोन्जम िनुेछ । 

२५. जोन्िमपूणन फोिरको व्यवस्थापन: (१) कुनै जोन्िमपूणन फोिरको संकलन, भण्डारण, प्रिोिन, 

लबक्री हवतरण, लबसजनन वा ओसार पसार गिान उत्पािक वा सञ्चालकले जनस्वास्थ्य र 

वातावरणमा प्रलतकूल असर नपने गरी उन्ित व्यवस्थापन गनुन पनेछ । 
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(२) उपिफा (१) बमोन्जम जोन्िमपूणन फोिरको व्यवस्थापन गिान उत्पािक वा 

संञ्चालकले आफ्नै ििनमा व्यवस्थापन गनुन पनेछ । 

(३) जोन्िमपूणन फोिर व्यवस्थापन सम्वधिी अधय प्रहक्रया तोहकए बमोन्जम िनुेछ। 

२६. फोिरमैलाको धयूलनकरण, पनु: प्रयोग तथा पनु: िक्रीय प्रयोग: (१) कायनपाललकाले फोिरमैला 

धयूलनकरण, पनु: प्रयोग तथा पनु: िक्रीय प्रयोगलाई प्रोत्सािन गनन आवश्यक कायन गनेछ र 

यसको प्रभावकारी कायानधवयनका लालग आवश्यक लनिेन्िका बनाई लागू गनन सक्नेछ । 

(२) उद्योग उत्पािन ्याहकङ्ग गनन प्रयोग गरेको वस्तलुाई पनु: प्रयोग गरी 

फोिरमैलाको पररणामलाई घटाउने काममा प्रोत्सािन गनन सम्बन्धित उद्योगसाँग 

कायनपाललकाले समधवय गनन सक्नेछ ।  

२७. अनमुलत सम्बधिी व्यवस्था: (१) यस ऐन बमोन्जम कायनपाललकाको अनमुलत नललई कसैले 

पलन फोिरमैला व्यवस्थापन सम्बधिी काम गनन वा गराउन सक्ने छैन । 

(२) फोिरमैला व्यवस्थापन गनन िाहिने स्विेिी वा हविेिी कम्पनी, संस्था वा 

लनकायले िेिायको हववरण िलुाई अनमुलतको लालग कायनपाललकामा लनवेिन दिन ुपनेछ:- 

(क) फोिरमैला व्यवस्थापन सम्बधिी योजना, 

(ि) फोिरमैला व्यवस्थापन सम्बधिी आवश्यक जनिन्ि तथा प्रहवलिको 

हववरण, 

(ग) तोहकए बमोन्जमको अधय हववरण । 

(३) उपिफा (२) बमोन्जम पनन आएको लनवेिन उपर कायनपाललकाले आवश्यक 

जााँिबझु गरी अनमुलतपत्र दिन सक्नेछ । 

(४) फोिरमैलाको व्यवस्थापन, पनु: िहक्रय प्रयोग, प्रिोिन र हवसजननमा आवश्यक 

पने प्रहवलि स्विेिमा उपलब्ि िनु नसक्ने िेन्िएमा त्यस्तो प्रहवलि उपलब्ि गराउन सक्ने 

कुनै हविेिी कम्पनी, संस्था वा लनकायलाई सम्झौतामा उल्लेन्ित अवलिलभत्र त्यस्तो प्रहवलि 

िस्ताधतरण गने ितनमा नेपाल सरकारको स्वीकृलत ललई कायनपाललकाले उपिफा (३) 

बमोन्जम अनमुलतपत्र दिन सक्नेछ । 

(५) अनमुलतपत्र सम्बधिी अधय व्यवस्था तोहकए बमोन्जम िनुेछ । 
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२८. फोिरमैला व्यवस्थापनमा लनजी तथा सामिुाहयक क्षते्रको संलगनता: (१) कायनपाललकाले 

आवश्यकता अनसुार यस ऐन बमोन्जम अनमुलत प्राप्त लनजी क्षेत्रका कम्पनी वा सामिुाहयक 

क्षेत्रबाट तोहकए बमोन्जम प्रलतस्पिान गराई आफ्नो क्षेत्रको फोिरमैला व्यवस्थापन गराउन 

सक्नेछ । 

(२) उपिफा (२) बमोन्जम फोिरमैला व्यवस्थापन गिान लनजी क्षेत्रका कम्पनीको 

िकमा िेिायका सबै वा कुनै र सामिुाहयक एवं गैरसरकारी संघ, संस्थाको िकमा िेिायको 

कुनै काम गराउन सहकनेछ:- 

(क) फोिरमैलाको धयूलनकरणका लालग जनिेतना अलभवहृर्द्, 

(ि) फोिरमैला संकलन, 

(ग) फोिरमैला ढुवानी, 

(घ) फोिरमैलाको प्रयोग, पनु: प्रयोग, पनु: िहक्रय प्रयोग वा प्रिोिन, 

(ङ) फोिरमैला लबसजनन,  

(ि) बधि पिात ्व्यवस्थापन ।    

२९. प्रलतस्पिान गराई फोिरमैला व्यवस्थापनको न्जम्मा दिने: (१) कायनपाललकाले यस ऐन बमोन्जम 

लनजी क्षेत्र वा सामिुाहयक संस्थाबाट फोिरमैला व्यवस्थापन गराउाँिा बोलपत्र आह्वान गरी 

प्रलतस्पिान गराई व्यवस्थापकको छनौट गरी व्यवस्थापन गने न्जम्मा दिन ुपनेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोन्जम फोिरमैला व्यवस्थापकको छनौट गिान िेिायका 

आिारमा गनुन पनेछ:- 

(क) कायनपाललकालाई बझुाउन कबलु गरेको रकम, 

(ि) फोिरमैलाबाट ऊजान िन्ि उत्पािन गने वा प्राङ्गाररक मल उत्पािन गने 

क्षमता, पूाँजी, प्रहवलि र जनिन्िको क्षमता, 

(ग) आलथनक तथा प्राहवलिक क्षमता, 

(घ) फोिरमैला व्यवस्थापन अपनाउन प्रस्ताव गरीएको प्रहवलिको दिगोपन 

तथा वातावरणीय प्रभाव धयूलनकरण,  

(ङ) व्यवस्थापन करार गनन प्रस्ताव गररएको व्यवस्थापन िलु्क,  
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(ि) फोिरमैलाको प्रयोग, प्रिोिन वा पनु: प्रयोग गने सम्बधिमा भए 

कायनपाललकालाई बझुाउन मञ्जुर गररएको रोयल्टी । 

(३) बोलपत्र सम्बधिी अधय व्यवस्था प्रिललत कानून बमोन्जम िनुेछ। 

(४) उपिफा (१) बमोन्जम फोिरमैला व्यवस्थापनको न्जम्मा पाएको कम्पनी, 

संस्था वा लनकायले कायनपाललकासाँग गरेको सम्झौताको अिीनमा रिी िलु्क उठाउन 

सक्नेछ। 

(५) फोिरमैला व्यवस्थापनमा गैरसरकारी क्षेत्रको संलगनता सम्बधिी अधय कुरािरु 

तोहकए बमोन्जम िनुेछ। 

३०. फोिरमैला व्यवस्थापन स्थल लनमानण तथा सञ्चालन गनन स्वीकृलत दिन सहकन:े (१) लनजी 

क्षेत्रबाट फोिरमैला व्यवस्थापनका लालग फोिरमैला व्यवस्थापन स्थल, प्रिोिन स्थल वा 

अधय संयधत्र लनमानण गरी सञ्चालन गनन स्वीकृलत माग गरेमा वातावरण तथा अधय प्रिललत 

कानूनको अिीनमा रिी त्यस्तो संयधत्र लनमानण तथा सञ्चालनका लालग कायनपाललकाले स्वीकृलत 

दिन सक्नेछ। 

(२) उपिफा (१) बमोन्जम लनजी क्षेत्रबाट फोिरमैला व्यवस्थापन संयधत्रको लनमानण 

तथा सञ्चालन गिान तोहकएको वातावरणीय मापिण्डको पालना भए वा नभएको अनगुमन 

कायनपाललकाले गनेछ। 

(३) उपिफा (२) बमोन्जम अनगुमन गिान स्वीकृत मापिण्डको पालना गरेको 

नपाइएमा त्यस्तो मापिण्ड पालनाको लालग आवश्यक व्यवस्था गनन समयावलि तोहकदिन 

सक्नेछ र सो समयावलिमा पलन मापिण्डको पालनाको लालग आवश्यक व्यवस्था नगरेमा 

त्यस्तो व्यन्ि वा कम्पनीको स्वीकृलत कायनपाललकाले तोहकए बमोन्जम रद्द गनन सक्नेछ । 

३१. सावनजलनक लनजी साझेिारीमा फोिरमैला व्यवस्थापन गनन सहकन:े (१) कायनपाललकाले प्रिललत 

कानूनको अिीनमा रिी लनजी क्षेत्र, सामिुाहयक एवं गैरसरकारी संघ, संस्थासाँगको 

साझेिारीमा फोिरमैला व्यवस्थापन कायन गनन सक्नेछ । 

(२) उपिफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापलन सामिुाहयक एवं 

गैरसरकारी संघ, संस्थासाँगको साझेिारीमा फोिरमैला धयूलनकरणको लालग जनिेतना 
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अलभवहृर्द्, फोिरमैला संकलन, ढुवानी, फोिरमैला व्यवस्थापन स्थलको बधि पिात ्

व्यवस्था, उद्यान लनमानण र सौधियनकरण जस्ता कायन मात्र गनन वा गराउन सहकनेछ । 

३२. सेवा िलु्क उठाउन सक्न:े (१) कायनपाललकाले फोिरमैला व्यवस्थापन गरे बापत सम्बन्धित 

व्यन्ि, संस्था वा लनकायबाट सेवा िलु्क लगाई उठाउन सक्नेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोन्जमको िलु्कको लनिानरण फोिरमैलाको पररमाण, तौल तथा 

प्रकृलत र तोहकए बमोन्जमका अधय कुरािरुको आिारमा कायनपाललकाले गनेछ । 

(३) उपिफा (१) बमोन्जमको िलु्क कायनपाललका आफैं ले वा लनजले तोकेको संस्था 

वा लनकाय माफन त ्समेत उठाउन सक्नेछ । 

(४) यस िफामा अधयत्र जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापलन िफा २६ बमोन्जम 

फोिरमैला व्यवस्थापन गनन न्जम्मेवारी पाएको व्यन्ि, संस्था वा लनकायले कायनपाललकासाँग 

भएको सिमलतको आिारमा फोिरमैला व्यवस्थापन गरे बापत सम्बन्धित व्यन्ि, संस्था वा 

लनकायबाट सेवा िलु्क उठाउन सक्नेछ । 

तर तोहकए बमोन्जमका हवपन्न वगनलाई सेवा िलु्कमा तोहकए बमोन्जम छूट 

दिइनेछ। 

(५) यस िफा बमोन्जम िलु्कबाट प्राप्त आम्िानी तथा फोिरमैला व्यवस्थापन लनजी 

क्षेत्रलाई संलगन गराउाँिा प्राप्त िनुे आम्िानी कायनपाललकाले एउटा छुटै्ट िीषनकमा रािी 

तोहकएको मापिण्डको अिीनमा रिी फोिरमैलाको व्यवस्थापन, वातावरणीय संरक्षण तथा 

फोिरमैला व्यवस्थापन प्रभाहवत क्षेत्रको हवकासमा ििन गनुन पनेछ ।   

पररच्छेि-४ 

जैहवक हवहविता संरक्षण 

३३. जैहवक हवहविताको संरक्षण गनुनपने: (१) आफ्नो क्षेत्रलभत्रको जैहवक हवविताको संरक्षण गने 

न्जम्मेवारी गाउाँपाललकाको िनुेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोन्जम जैहवक हवहविताको संरक्षण सम्बधिी कायनक्रम गिान 

संघीय तथा प्रिेिको कानून तथा मापिण्ड प्रलतकूल निनुे गरी िेिाय बमोन्जम गनुन पनेछ,- 

(क) कृहषजधय जैहवक हवहविता संरक्षण-  
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(१) हवकासका कायनक्रमिरु संिालनगिान कृहष जैहवक हवहवलिताको 

संरक्षणलाई हविेष मित्व दिने, 

(२) जैहवक हवहविता, वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव 

पानन सक्ने जोन्िम भएका न्ज.एम.ओ. (GMO) तथा त्यसका 

उत्पािनलाई आवश्यकता अनसुार लनयधत्रण वा लनषिे गने, 

(३) कृहष पयानवरणीय सेवािरुको दिगो पररिालनको लालग परागसेिक 

तथा अधय पयानवरणीय सेवा प्रिान गने जीविरु सम्बधिी अध्ययन, 

अनसुधिान, अनगुमन गरी संरक्षणका कायनक्रमिरु सञ्चालन गने, 

(४) परम्परागत, ज्ञान सीप तथा अभ्यासको संरक्षण र प्रवर्द्नन गने।  

(ि) लसमसार संरक्षण- 

(१) स्थानीय जनसमिुायको सिभालगतामा उनीिरुको हितका लालग 

आफ्नो क्षेत्र अधतगनतका लसमसारको पहििान गिै सोको संरक्षण र 

व्यवस्थापन गने; 

(२) स्थानीय जनसिभालगतामा आिाररत लसमसार व्यवस्थापनको 

माध्यमद्वारा लसमसारको स्रोतिरु मालथ समधयाहयक अवसर 

दिलाउाँिै बहुर्द्मत्तापूणन प्रयोगको अविारणालाई साथनक तलु्याउन;े 

(३) स्थानीय व्यन्ि, समिुाय एवं लनकायलाई संलगन गराउाँिै 

लसमसारको संरक्षण र व्यवस्थापन कायन प्रभावकारी बनाउने;  

(४) वतनमान र भावी पसु्ताको फाइिाका लालग प्राकृलतक स्रोत संरक्षण 

गनन स्थानीय वालसधिाको हित िनुे िालको सामान्जक र आलथनक 

हवकासका कायनक्रम संिालन गने,  

(५) लसमसारमा आन्ित सङ्कटापन्न जीवजधत,ु जलिर, सापेन्क्षक जङ्गली 

जनावर तथा अधय जल आन्ित आनवंुन्िक स्रोतको संरक्षण गने, 

(६) वातावरणीय असर धयून िनुे गरी लसमसार क्षेत्रमा वातावरण 

अनकूुल पयनटनको हवकास गिै प्राप्त लाभलाई यथासम्भव 

लसमसारको व्यवस्थापन र स्थानीय जनसमिुायको हितमा 

पररिालन गने, 
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(७) लसमसार संरक्षण र व्यवस्थापनका लालग तयार गररन े

कायनयोजनािरुमा स्थानीय जनसिभालगता सलुनन्ित गने, 

(८) लसमसार क्षेत्रमा आन्ित स्थानीय बासीको अनभुव, अभ्यास, सीप 

र ज्ञानको संरक्षण गिै सोिी आिारमा लसमसारको संरक्षण र 

व्यवस्थापन गनन प्रिय दिने, 

(९) लसमसार व्यवस्थापना िेिा पने समस्यािरुको पहििान गरी 

स्थानीय स्तरमै समािानको उपायिरुको िोजी गनन जनसिमलतका 

आिारमा व्यवस्थापन कायनयोजना बनाई लागू गने गराउने,  

(१०) लसमसार व्यवस्थापन योजना तजुनमा गने र व्यवस्थापन सलमलतमा 

स्थानीय जनसमिुायका साथै संघ संस्थाको प्रलतलनलित्व गराउन 

आवश्यक काननुी एवं प्रिासलनक व्यवस्था गने, 

(११) लसमसारमा आन्ित स्थानीय जनसमिुायलाई लसमसारबाट प्राप्त िनुे 

लाभको धयायोन्ित बााँडफााँडका लालग आवश्यक व्यवस्था गने,  

 (३) जैहवक हवहविता संरक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बधिी अधय व्यवस्था प्रिललत 

कानून र मापिण्ड बमोन्जम िनुेछ। 

३४. जैहवक हवहविताको अलभलेिीकरण गनुनपने: (१) गाउाँपाललकाले आफ्नो क्षेत्रालिकार लभत्र 

अवन्स्थत जैहवक हवहविताको वस्तनु्स्थलत र हववरणको अलभलेिीकरण व्यवन्स्थत र वैज्ञालनक 

ढङ्गले राख्न ुपनेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोन्जमको अलभलेिीकरण जैहवक हवहविता सम्बधिी लनिेन्िका 

बनाई राहिय मापिण्ड अनरुुप अद्यावलिक राख्न ेन्जम्मेवारी कायनपाललकाको िनुेछ । 

(३) जैहवक हवहविताको अलभलेिीकरण सम्बधिी अधय व्यवस्था तोहकए बमोन्जम 

िनुेछ।    

३५. स्थानीय समिुायको परम्परागत ज्ञान, सीप, अभ्यास, आदिको संरक्षण गनुनपने: (१) जैहवक 

हवहविताको सम्बधिमा स्थानीय समिुाय लभत्रका व्यन्ि वा समूिमा रिेको ज्ञान, सीप, 

अभ्यास आदिको पहििान, अलभलेिीकरण, तथा संरक्षण गने न्जम्मेवारी कायनपाललकाको 

िनुेछ। 



20|हिमाली वातावरण संरक्षाण सम्बन्धि ऐन, २०७७ 

(२) कायनपाललकाले उपिफा (१) बमोन्जमको अलभलेिीकरण वैज्ञालनक र व्यवन्स्थत 

ढङ्गले तोहकएको ढााँिा र प्रारुपमा राख्नछे ।  

३६. िलनज पिाथन संरक्षण सम्बधिी व्यवस्था: (१) कायनपाललकाले आफ्नो क्षेत्रलभत्र रिेका िलनज 

पिाथनको अवस्था बझु्न सभे तथा िोज गनन सक्नेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोन्जमको सभे तथा िोजबाट प्राप्त सूिना तथा तथ्याङ्कको 

आिारमा प्रिललत नेपालको कानून प्रलतकूल निनुे गरी कायनपाललकाले िलनज पिाथनको 

संरक्षण तथा प्रवर्द्ननमा कायनक्रमिरु सञ्चालन गनन सक्नेछ ।  

३७. जलािार संरक्षण गनुनपने: (१) गाउाँपाललका क्षेत्र लभत्र रिेका जलािारको संरक्षण गनुन 

गाउाँपाललका, नागररक र सम्बन्धित लनकायको कतनव्य िनुेछ। 

(२) कायनपाललकाले संघीय र प्रिेिको कानून र मापिण्डको अिीनमा रिी कायनहवलि 

बनाई गाउाँपाललका लभत्रको जलािार संरक्षण तथा व्यवस्थापन गनेछ। 

(३) आफ्नो क्षेत्रमा रिेको िानेपानीको मिुानको पहििान, अलभलेिीकरण, संरक्षण 

तथा व्यवस्थापन गने न्जम्मेवारी कायनपाललकको िनुछे। 

पररच्छेि-५ 

वन तथा िररत क्षते्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन 

३८. वन, वन पैिावार, वधयजधत ु तथा िररत क्षते्रको संरक्षण र प्रवर्द्नन गनुनपने: (१) आफ्नो 

क्षेत्रालिकार लभत्रको वन, वन पैिावार, वधयजधत ुतथा िररत क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्नन गने 

प्रमिु न्जम्मेवारी गाउाँपाललकाको िनुेछ । 

(२) वन, वन पैिावार, वधयजधत ुतथा िररत क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्ननमा सियोग 

गनुन नागररकको कतनव्य िनुेछ। 

(३) वन तथा वन पैिावार संरक्षण र प्रवर्द्नन गने सम्बधिमा गाउाँपाललकाले संघीय 

र प्रिेि कानूनको प्रलतकूल निनुे गरी िेिाय बमोन्जम गनुनपनेछ। 

(क) संघ तथा प्रिेिसाँग समधवय गरी स्थानीय समिुायको सिभालगतमा 

आफ्नो लसमालभत्रका समिुायमा आिाररत वन, लनजी वन, कृहष वन तथा 

वनमा आिाररत उद्योगिरु संिालन तथा व्यवस्थापन गने, 
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(ि) सामिुाहयक वन उपभोिा समूि लगायत समिुायमा आिाररत वन 

व्यवस्थापन गने समूिको प्राहवलिक, व्यवस्थापकीय, संस्थागत क्षमता 

हवकासमा प्राथलमकता दिने,  

(घ) वनसाँग सम्बन्धित प्राहवलिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउनकुा अलतररि 

क्षमता हवकासको लालग उत्प्ररेणात्मक अवसरिरु लसजनना गने,  

(ङ) स्थानीय समिुायमा रिेको वनजधय, जलडबटुी तथा वनस्पलत उपयोग 

सम्बधिी परम्परागत ज्ञान, सीप र न्िहकत्सा पर्द्लतलाई आिलुनक 

हवज्ञानसाँग संयोजन गिै उन्नत प्रकारको ज्ञान, सीप र उत्पािनका लालग 

उपयिु वातावरण लनमानण गने,  

(ि) वधयजधत ु र वनस्पलतको संरक्षण तथा प्रवर्द्नन गनन संघ, प्रिेिसाँगको 

समधवयमा स्थानीय स्तरका प्राणी उद्यान तथा वनस्पती उद्यानिरु 

स्थापना र संिालन गने, 

(छ) वन पैिावार संकलनमा दिगोपना र प्रभावकाररताका लालग आिलुनक 

प्रहवलििरुको प्रयोगलाई प्रोत्सािन गने,  

(ज) दिगो वन व्यवस्थापनको मापिण्ड अनरुुप सबै वन व्यवस्थापनमा 

सामान्जक, आलथनक र वातावरणीय दृहष्टले िीगोपना सलुनन्ित गने,  

(झ) संघ तथा प्रिेिको समधवयमा संरन्क्षत क्षेत्र, लसमसार क्षेत्र तथा वन 

व्यवस्थापन पर्द्लतिरुबाट पयनटन प्रवर्द्नन गनन योगिान परु् याउने, 

(ञ) वन, वनस्पलत, वधयजधत ु तथा जैहवक हवहवितार जलािार क्षेत्रको 

संरक्षण, पनु:स्थापना र दिगो उपयोग गनन आवश्यक योजना र कायनक्रम 

संिालन गने, 

(ट) गाउाँपाललका क्षेत्रलभत्रका जलिरको संरक्षण गने, 

(ठ) संघ तथा प्रिेिसाँग समधवय र सिकायन गरी गररवीको रेिामलुन रिेका 

जनताको गररवी धयूलनकरण गनन वनको संरक्षण र हवकास िनुे गरी आय 

आजनन तथा पयनटनका कायनक्रमिरू संिालन गने, 
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(ड) सामिुाहयक वन उपभोिा सलमलतले वन पैिावार हवक्री तथा उपयोग गनन 

बनाएको वाहषनक कायनयोजना गाउाँपाललकाबाट स्वीकृत गरी कायानधवयन 

गराउने, 

(ढ) गाउाँपाललका क्षेत्रलभत्रको सावनजलनक तथा ऐलानी जगगामा रिेको काठ 

िाउरा, जराजरुी, िित्तर बित्तर आदिको लबक्री गने, 

(ण) सामिुाहयक भ-ूसंरक्षण र सोमा आिाररत आय आजनन कायनक्रमिरु 

संिालन गने, 

(त) संघ तथा प्रिेिको मापिण्डको अिीनमा रिी गाउाँपाललका क्षेत्रलभत्रको 

जलडबटुी तथा अधय गैरकाष्ट वन पैिावर सम्वन्धि सवेक्षण, उत्पािन, 

संकलन प्रवर्द्नन, प्रिोिन र वजार व्यवस्थापन गने, 

३९. लनजी वन ितान तथा व्यवस्थापन: (१) लनजी वन ितान गराउन िािने कुनै व्यन्ि वा संस्थाले 

लनजी वन ितानको लालग लडलभजन वन कायानलय वा सब लडलभजन वन कायानलयको लसफाररस 

सहित कायनपाललकामा लनवेिन दिन ुपनेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोन्जम कुनै लनवेिन परेमा आवश्यक जााँिबझु गरी 

कायनपाललकाले लनजी वन ितान गरी प्रमाणपत्र दिनेछ । 

(३) व्यवसाहयक प्रयोजनका लालग लनजी वन वा लनजी आवािीमा रिेको वन 

पैिावरको संकलन तथा ओसारपसार गनुन परेमा कायनपाललकाबाट स्वीकृत ललन ुपनेछ । 

४०. सावनजलनक जगगामा वन हवकास सम्बधिी व्यवस्था: (१) कायनपाललकाले प्रिललत नेपाल कानून 

तथा यस ऐनको अिीनमा रिी सावनजलनक जगगामा वनको हवकास, संरक्षण, व्यवस्थापन गनन 

र वन पैिावरको उपयोग तथा लबक्री हवतरण गनन सक्नेछ । 

(२) कायनपाललकाले सडक, निर र बाटो हकनारमा लगाइएको तथा बाटोमा छिारी 

पने रुििरु र िौतारा, कुलाको मिुान, िालमनक स्थल वा त्यस्तै अधय संवेिनिील ठाउाँमा 

लगाइएका रुििरुको संरक्षण गनन तथा जोन्िमपूणन अवस्थामा प्रिललत नपेाल कानूनको 

अलिनमा रिी िटाउन सक्नेछ । 
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४१. सिरी वनको हवकास र व्यवस्थापन: (१) कायनपाललकाले आफ्नो क्षेत्र लभत्रको सिरी क्षेत्र 

तथा बस्तीमा रिेका सावनजलनक सडक तथा पाकन  जस्ता स्थानमा आफैं ले वा कुनै संघसंस्था 

वा लनजी क्षेत्रसाँगको साझेिारीमा सिरी वनको हवकास तथा व्यवस्थापन गनन सक्नेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोन्जम स्थापना िनुे सिरी वनको वन पैिावार कायनपाललकाले 

तोहकए बमोन्जम प्रयोग गनन सक्नेछ । 

४२. वन क्षते्रको प्रयोग: कायनपाललकाले कुनै हवकास आयोजना सञ्चालन गिान वन क्षेत्रको प्रयोग 

गनुन बािेक अधय कुनै हवकल्प नभएमा र प्रिललत कानून बमोन्जमको वातावरणीय 

अध्ययनबाट त्यस्तो योजना सञ्चालन गिान वातावरणमा उल्लेिनीय प्रलतकूल असर नपने 

िेन्िएमा सो आयोजना सञ्चालन गनन त्यस्तो वन क्षेत्रको जगगा प्राप्त गननको लालग संघीय 

सरकार समक्ष अनरुोि गननसक्ने छ । 

४३. नसनरी र उद्यान स्थापना तथा व्यवस्थापन : (१) संघीय तथा प्रािेन्िक कानून प्रलतकूल निनु े

गरी, प्रिललत मापिण्ड तथा तोहकएको प्रहक्रया पूरा गरेको सलुनन्ित गरी गाउाँपाललका 

क्षेत्रलभत्र जो कोिीले पलन कायनपाललकाको अनमुलत ललईनसनरी तथा उद्यान सञ्चालन गनन 

सक्नेछन ्। 

(२) गाउाँपाललका क्षेत्रलभत्र उपिफा (१) बमोन्जम सञ्चालन िनुे नसनरी तथा 

उद्यानको सम्बधिमा संघीय तथा प्रािेन्िक मापिण्डसाँग नबान्झने गरी सञ्चालन तथा पूव्ानिार 

मापिण्ड लनिेन्िका बनाई लागू गनेछ । 

(३) गाउाँपाललका क्षेत्रलभत्र उपिफा (१) बमोन्जम स्थापना िनुे सबै नसनरी तथा 

उद्यानिरुको कन्म्तमा वषनको एक पटक तोहकए बमोन्जम अलनवायन अनगुमन लनरीक्षण 

गनुनपनेछ । 

४४. िलु्ला क्षते्र व्यवस्थापन तथा िररयाली प्रवर्द्नन: (१) गाउाँपाललकाले आफ्नो क्षेत्रलभत्र रिेको 

िलु्ला तथा सावनजलनक क्षेत्रको संरक्षण, प्रवर्द्नन तथा अलभलेिीकरण गनुन पनेछ । 

(२) कायनपाललकाले आफ्नो क्षेत्रालिकार लभत्र रिेन ेिलु्ला तथा सावनजलनक क्षेत्रमा 

प्रिललत कानूनको प्रलतकूल निनुे गरी वकृ्षारोपण, सम्भार र व्यवस्थापन गनन सक्नेछ । 

(३) िलु्लातथा सावनजलनक क्षेत्रको व्यवस्थापन सम्बधिी अधय व्यवस्था तोहकए 

बमोन्जम िनुेछ । 
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४५. निी हकनार, निी उकास निर हकनार र सडक हकनारमा वकृ्षारोपण : (१) गाउाँपाललका 

लभत्रको निी हकनार, निी उकास निर हकनार र सडक हकनारमा कायनपाललकाको अनमुलत 

ललई वकृ्षारोपण गनन सक्नेछ । 

(२) कायनपाललकाले वकृ्षारोपण सम्बधिी मापिण्ड बनाई लागू गनन सक्नेछ । 

पररच्छेि-६ 

संस्थागत व्यवस्था 

४६. वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत संरक्षण कोषको स्थापना र सञ्चालन: (१) गाउाँपाललकामा 

वातावरण संरक्षण, प्रिूषणको रोकथाम तथा लनयधत्रणका साथै जैहवक हवहविताको संरक्षण 

लालग वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत संरक्षण कोषको स्थापना िनुेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोन्जमको कोषमा िेिायका रकमिरु रिने छन ्: 

(क) संघ, प्रिेि सरकारबाट वातावरण संरक्षणका लालग प्राप्त रकम, 

(ि) हवलभन्न संघ संस्थावाट प्राप्त रकम, 

(ग)  अधय स्रोतवाट प्राप्त रकम। 

(३) वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत संरक्षण कोषको संिालन तोहकए बमोन्जम 

िनुेछ। 

४७. वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत संरक्षण पररषि गठन गनन सक्न:े (१) वातावरण, जैहवक 

हवहविता र प्राकृलतक स्रोत संरक्षण सम्बधिी कायनलाई व्यवन्स्थत रुपमा कायानधवयन गनन, 

नीलतयोजना लनमानण गनन, हवलभन्न लनकायिरु बीि समधवय गनन तथा यस ऐन अधतगनत 

अनगुमन तथा लनररक्षण गनन गाउाँपाललकामा वातावरण सम्बधिी हविेषज्ञ सन्म्मललत वातावरण 

तथा प्राकृलतक स्रोत संरक्षण पररषि रिनेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोन्जमको पररषिमा िेिाय बमोन्जमका अध्यक्ष र सिस्यिरू 

रिनेछन; 

(क) गाउाँपाललका अध्यक्ष    - अध्यक्ष 

(ि) उपीाध्यक्ष       - सिस्य 

(ग) प्रमिु प्रिासकीय अलिकृत   - सिस्य 

(घ) स्वास्थ्य सलमलत संयोजक    - सिस्य 
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(ङ) वन, वातावरण सलमलत संयोजक   - सिस्य 

(ि) वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोतको क्षेत्रमा काम गरेका हवज्ञ १ महिला 

सहित ३ जना     - सिस्य 

(छ) स्थानीय बालसधिािरूमध्ये वन उपभोिा सलमलतिरूबाट १ जना गरर 

कायनपाललकाले तोकेका १ महिला समेत ३ जना  - सिस्य 

(ज) कृहष क्षेत्र िेने कायनपाललका सिस्य   - सिस्य 

(झ) वातावरण िािा संयोजक     - सिस्य सन्िव 

(३) वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत संरक्षण पररषद्को अधय काम, कतनव्य तथा 

अलिकार तोहकए बमोन्जम िनुेछ ।  

४८. सलमलतिरु गठन गनन सक्न:े (१) गाउाँ कायनपाललकाले यो ऐनको उदे्दश्य पूलतनको लालग 

सम्बन्धित हवषयका हविेषज्ञिरु समेत रिेको हवलभन्न सलमलतिरु गठन गनन सक्नेछन।् 

(२) उपिफा (१) बमोन्जम गदठत सलमलतिरुको काम, कतनव्य र अलिकार गाउाँ 

कायनपाललकाले तोहकदिए बमोन्जम िनुेछ । 

४९. अनगुमन तथा मूल्याकंन: (१) यस ऐन अधतगनत आवश्यक अनगुमन र मूल्यांकन स्थाहपत 

वातावरण तथा जैहवक हवहविता संरक्षण पररषि वा पररषिले तोकेको लनरीक्षण सलमलतिरूबाट 

गनेछ । 

(२) अनगुमन तथा मूल्यांकन सम्बधिी अधय व्यवस्था तोहकए बमोन्जम िनुेछ। 

५०.  वातावरण संरक्षण योजना तजुनमा गने: (१)कायनपाललकाले वातावरण तथा जैहवक हवहविता 

संरक्षण योजना तजुनमा तथा कायानधवयन गनेछ। 

(२) कायनपाललकाले वातावरण संरक्षण योजना तजुनमा गिान वातावरण संरक्षण, जैहवक 

हवहविताको संरक्षण र प्रवर्द्नन, िीगो उपयोग र वातावरणीय र जैहवक हवहविताका 

स्रोतिरूको परम्परागत र स्थानीय अभ्यासिरूलाई समेत समावेि गनुनपनेछ। 

(३) उपिफा (१) बमोन्जमको वातावरण तथा जैहवक हवहविता संरक्षण योजना 

बनाउाँिा महिला, अपाङ्गता भएका व्यन्ि, बालबाललका, जेष्ठ नागररक र आलथनक रुपमा 

हवपन्न समिुायलाई हविेष प्राथलमकता दिनपुनेछ। 
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(४) वातावरण संरक्षण योजनामा समावेि गनुनपने हवषयवस्त ु तोहकए बमोन्जम 

िनुेछ। 

पररच्छेि-७ 

कसूर, जररवाना तथा क्षलतपतुी 

५१. कसूर : कसैले िेिायको कुनै काम गरेमा यस ऐन बमोन्जम कसूर गरेको मालननेछ :-  

(क) कायनपाललकाले तोहक दिएको समय र स्थान बािेक अधयत्र फोिरमैला 

लनष्कािन गने,  

(ि) कण्टेनर वा फोिरमैला संकलन केधरमा रान्िएको फोिरमैला अनालिकृत 

तवरले प्रयोग गने,  

(ग) फोिरमैला संकलन केधरमा रान्िएको कण्टेनर तोडफोड गने क्षलत परु् याउन,े 

रान्िएको स्थानबाट िटाउने वा संकलन केधरमा कुनै नोक्सानी परु् याउने,  

(घ) यस ऐन बमोन्जम अनमुलत नललई फोिरमैला व्यवस्थापनको कायन गने,  

(ड) यस ऐन बमोन्जम फोिरमैला व्यवस्थापनको लालग प्रिान गररएको अनमुलत 

पत्रमा उल्लेन्ित ितनिरु उल्लङ् घन गने, 

(ि) फोिरमैला संकलन केधर, कण्टेनर वा फोिरमैला थपुाने ठाउाँमा कुनै पलन 

हकलसमको िालनकारक पिाथन फाल्ने, राख्न ेवा थपुाने, 

(छ) घर, कम्पाउण्ड तथा पररसरको फोिरमैला सडक वा अधय सावनजलनक स्थानमा 

राख्न,े फाल्ने वा थपुाने, 

(ज) फोिरबाट लनस्केको िूहषत पानी (ललिेट) वा ढल ििुाई अधय व्यन्िको घर 

वा जगगा प्रिूहषत गराउने,  

(झ) सडक वा अधय सावनजलनक स्थानमा सरसफाई तथा फोिरमैला संकलन गनन 

कायनपाललकाले तोकेको समय वा सफाई गिानको समयमा त्यस्तो ठाउाँमा कुनै 

पलन हकलसमको सवारी सािन लबसाउने वा लबसाइरािेको सवारी सािन िटाउन े

इधकार गने,  
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(ञ) कायनपाललकाले तोकेको ठाउाँमा बािेक जनस्वास्थ्यमा प्रलतकूल असर पने गरी 

सडक वा अधय सावनजलनक स्थानमा कुनै पलन हकलसमको िालनकारक 

फोिरमैला राख्न,े फाल्न,े थपुाने वा लनष्कािन गने,  

(ट) रासायलनक फोिरमैला, औद्योलगक फोिरमैला, स्वास्थ्य संस्थाजधय फोिरमैला 

वा िालनकारक फोिरमैला जथाभावी फाल्ने, राख्न े वा लनष्कािन गने वा 

गराउने,  

(ठ) औद्योलगक प्रलतष्ठान वा स्वास्थ्य संस्थाले उद्योग वा स्वास्थ्य संस्थाबाट लनस्कने 

िालनकारक फोिरमैला जथाभावी फाल्ने, राख्न ेवा लनष्कािन गने वा गराउने,  

(ड) फोिरमैला संकलन, ढुवानी तथा फोिरमैला व्यवस्थापनमा बािा अवरोि 

लसजनना गने,  

(ढ) फोिरमैला संकलन, ढुवानी तथा अन्धतम लनष्कािन स्थलमा अवरोि, बधि, 

घेराउ गने वा फोिरमैला व्यवस्थापन सम्बधिी कायनमा िडताल गने,  

(ण) फोिरमैला अत्यालिक उत्पािन िनुे वस्त ु भनी नेपाल सरकारले नेपाल 

राजपत्रमा सूिना प्रकािन गरी प्रलतबधि लगाएको कुनै वस्त ु उत्पािन तथा 

लबक्री हवतरण गने,  

(त) प्रिललत कानून बमोन्जम तोहकएको मापिण्ड हवपररत रासायलनक हवषािीको 

आयात गने वा समयावलि सहकएको रासायलनक हवषािी प्रिललत कानून र 

मापिण्ड बमोन्जम नष्ट गने न्जम्मेवारी पूरा नगने, 

(थ) स्रोत मै फोिरमैलाको पथृकीकरण नगरी फोिरमैला लमसाएर लनष्कािन गने,  

(ि) मरेको वा मारेको पिपुक्षी र सोको लािी, ्वााँि, िड् डी तथा माछाको कत्ला 

आदि सावनजलनक स्थल, सडक, गल्ली, िोकमा राख्न,े फाल्ने वा थपुाने।  

(ि) घर, समिुाय, स्कुल, बाटो, सडक, सावनजलनक स्थलमा पलाहष्टकजधय सामाग्री तथा 

लससा थपुारेमा, संकलन गरेमा वा यस्तै जथाभावी फ्यााँकेमा,   

(न) सडक वा अधय सावनजलनक स्थीान कुनै प्रकारले दहुित पारेमा,  

५२. सजाय तथा जररवाना: (१) फोिरमैला व्यवस्थापन सम्बधिमा कसैले िेिायको कायन गरेमा 

िेिाय बमोन्जमको सजाय तथा जररवाना गनेछ:   
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(क) िफा ५१ को िण्ड (क) बमोन्जमको कसूर गने व्यन्िलाई कायनपाललकाले 

पहिलो पटक भए पााँि िजार रुपैयााँसम्म जररवाना, िोस्रो पटक सोिी कसूर 

गरेमा पााँि ििार रुपैयााँिेन्ि िि िजार रुपैयााँसम्म जररवाना र सोिी कसूर 

तेस्रो वा सोभधिा बढी पटक गरेमा प्रत्येक पटकको लालग पधर िजार 

रुपैयााँका िरले जररवाना गरी फोिरमैला उठाउाँिा लागने ििन समेत लनजबाट 

असूल उपर गनन सक्नेछ । 

(ि) िफा ५१ को िण्ड (ि) र (झ) बमोन्जमको कसूर गनेलाई कायनपाललकाले 

पााँि सय रुपैयााँिेन्ि पााँि िजार रुपैयााँसम्म जररवाना गनन सक्नेछ । 

(ग) िफा ५१ को िण्ड (ग) बमोन्जमको कसूर गनेलाई कायनपाललकाले पधर 

िजार रुपैयााँिेन्ि पिास िजार रुपैयााँसम्म जररवाना गरी कण्टेनर वा संकलन 

केधर व्यवस्थापन गनन लागने ििन असूल उपर गनन सक्नेछ । 

(घ) िफा ५१ को िण्ड (घ) र (ङ) बमोन्जमको कसूर गनेलाई कायनपाललकाले 

पधर िजार रुपैयााँिेन्ि पिास िजार रुपैयााँसम्म जररवाना गरी अनमुलत 

नललएसम्म त्यस्तो कायन गनन रोक लगाउनेछ । 

(ङ) िफा ५१ को िण्ड (ि) बमोन्जमको कसूर गनेलाई कायनपाललकाले पााँि 

िजार रुपैयााँिेन्ि पधर िजार रुपैयााँसम्म जररवाना गनन सक्नेछ र त्यस्तो वस्त ु

वा पिाथनबाट कुनै क्षलत भइसकेको भए त्यस्तो क्षलत बापतको रकम समेत 

कसूरिाताबाट असूल उपर गनन सक्नेछ ।  

(ि) िफा ५१ को िण्ि (छ), (ज) र (ि) बमोन्जमको कसूर गनेलाई 

कायनपाललकाले पााँि िजार रुपैयााँिेन्ि पधर िजार रुपैयााँसम्म जररवाना गनन 

सक्नेछ । 

(छ) िफा ५१ को िण्ड (ञ) बमोन्जमको कसूर गनेलाई कायनपाललकाले तीस 

िजार रुपैयााँिेन्ि पिास िजार रुपैयााँसम्म जररवाना गनन सक्नेछ । 

(ज) िफा ५१ को िण्ड (ट), (ठ) र (त) बमोन्जमको कसूर गनेलाई 

कायनपाललकाले पिास िजार रुपैयााँिेन्ि एक लाि रुपैयााँसम्म जररवाना गनन 

सक्नेछ र सोिी कसूर पनु: गरेमा पहिलो पटक गरेको जररवानाको िोब्बर 



29|हिमाली वातावरण संरक्षाण सम्बन्धि ऐन, २०७७ 

जररवाना गरी प्रिललत कानून बमोन्जम अनमुलत रद्द गननको लालग सम्बन्धित 

लनकायमा लेन्ि पठाउन सक्नेछ । 

(झ) िफा ५१ को िण्ड (ड), (ढ) र (ण) बमन्जमको कसूरलाई प्रिललत संघीय 

कानून बमोन्जम सजाय िनुेछ । 

(ञ) िफा ५१ को िण्ड (थ) बमोन्जमको कसूर गनेलाई सम्बन्धित कायनपाललकाले 

प्रत्येक पटक पााँि सय रुपैयााँ जररवाना गनन सक्ने छ ।  

(ट) िफा ५१ को िण्ड (ि) र (न) बमोन्जमको कसूर गनेलाई पहिलो पटक िि 

िजार त्यसपलछ भए पटकै हपच्छे पााँि िजारका िरमा बढ्िै जाने गरर 

जररवाना गनन सक्ने छ । 

(२) वातावरण संरक्षण सम्बधिमा कसैले िेिायको कायन गरेमा कायनपाललकाले िेिाय 

बमोन्जमको जररवाना गनेछ: 

(क) संन्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेिन स्वीकृत गराउन ुपने प्रस्तावको िकमा 

त्यस्तो प्रलतवेिन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रलतवेिन हवपरीत िनुे कायन गरेमा 

पााँिलाि रुपैयााँसम्म,  

(ि) प्रारन्म्भक वातावरणीय पररक्षण प्रलतवेिन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रलतवेिन 

हवपरीत िनुे कुनै प्रस्ताव कायानधवयन गरेमा ििलाि रुपैयााँसम्म । 

(३) कसैले उपिफा (२) बमोन्जमको कायन गरेमा सम्बन्धित कायनपाललकाले तरुुधत 

रोकी वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेिन स्वीकृत नगराएमा यस ऐन बमोन्जम त्यस्तो प्रलतवेिन 

स्वीकृत गराउन र त्यस्तो प्रलतवेिन कायन भएकोमा सो कायनलाई सिुार गनन आिेि दिनेछ र 

यसरी दिइएको आिेि बमोन्जम गनुन सम्बन्धित व्यन्ि वा संस्थाको कतनव्य िनुेछ ।यसरी 

दिइएको आिेि बमोन्जम कायन नभएमा कायनपाललकाले उपिफा (१) बमोन्जम गररएको 

जररवानाको तेब्बर जररवाना गनेछ । 

(४) उपिफा (२) मा उल्लेन्ित हवषय बािेक कसैले यो ऐन वा यस ऐन अधतगनत 

बनेको लनयम, लनिेन्िका, कायनहवलि वा मापिण्ड हवपरीतका कुनै कायन गरेमा कायनपाललकाले 

त्यस्तो कायन गनन बधिेज लगाई तीन लाि रुपैयााँसम्म जररवाना गरी िईु महिनालभत्र यो ऐन 

वा यस ऐन बमोन्जम बनेको लनयम, लनिेन्िका, कायनहवलि वा मापिण्ड बमोन्जमको कायन गनन 
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आिेि दिन सक्नेछ ।यसरी दिएको आिेि बमोन्जम कायन नभएमा यस उपिफा बमोन्जम 

गररएको जररवानाको तेब्बर जररवाना लागनेछ । 

(५) उपिफा (३) वा (४) बमोन्जम दिएको आिेि बमन्जमको कायन नभएमा 

त्यस्तो कायनमा बधिेज लगाइनेछ र त्यस्तो व्यन्ि वा संस्थालाई कालोसूिीमा राख्न े

सम्बधिमा आवश्यक कारबािी गनन कायनपाललकाले लसफाररस सहित संघ र प्रिेि सरकारमा 

पठाउन ुपनेछ । 

(६) यस िफा बमोन्जम जररवाना गनुन अन्घ जररवाना गनन लागेको व्यन्ि वा संस्था 

वा आयोजनालाई सफाइ पेि गने मनालसब मौका दिन ुपनेछ । 

५३. क्षलतपूलतन :  (१) कसैले यो ऐन वा यस ऐन अधतगनत बनेको लनयम, लनिेन्िका वा मापिण्ड 

हवपरीत प्रिूषण गरेको वा जोन्िमपूणन फोिर लनष्कासन गरेको वा कुनै िघुनटनाजधय प्रिूषणका 

कारणबाट कुनै व्यन्ि वा संस्थालाई कुनै िानी नोक्सानी पगुन गएमा त्यस्तो कायनबाट पीलडत 

व्यन्ि वा संस्थाले आफूलाई पगुन गएको क्षलत बापत कायनपाललका वा तोहकएको लनकायबाट 

क्षलतपूलतन भराई पाउन लनवेिन दिन सक्नेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोन्जम परेको लनवेिन सम्बधिमा छानलबन तथा जााँिबझु गिान 

लनवेिकलाई िानी नोक्सानी भएको ठिरेमा क्षलतको यहकन गरी त्यसरी िालन नोक्सानी 

परु् याउने व्यन्ि, संस्था वा प्रस्तावकबाट पीलडतलाई मनालसब क्षलतपूलतन भराई दिन ुपनेछ । 

(३) गाउाँपाललकाको कुनै लनकाय वा गाउाँपाललकाको स्वालमत्व र लनयधत्रणमा रिेको 

संस्थाले प्रिूषण गरी क्षलत पगेुको हवषयमा परेको लनवेिन सम्बधिमा छानलबन गनन 

कायनपाललकाले मनोनयन गरेको तीन जना हवज्ञ रिेको सलमलत गठन िनुेछ र सो सलमतलतको 

लसफाररसको आिारमा उपिफा (२) वा (३) बमोन्जम क्षलतपूलतन भराई दिन ुपनेछ। 

(५) यस िफा बमोन्जम क्षलतपूलतन लनिानरण गने आिार र अधय व्यवस्था तोहकए 

बमोन्जम िनुेछ। 

५४.  लनवेिन तथा उजरुी दिन सक्न:े (१) कसैले यस ऐन हवपररत वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेिेन 

स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रलतवेिन हवपरीत िनुे गरी प्रस्ताव कायानधवयन गरेमा वा यस ऐन 

हवपररत िनुे कायन गरेमा वा गनन लागेमा जो कसैले पलन कायनपाललका वा कायनपाललकाले 

तोकेको अलिकारी समक्ष लनवेिन तथा उजरुी दिन सक्ने छ । 
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   (२) उपिफा (१) बमोन्जम लनवेिन तथा उजरुी ितान भएमा कायनपाललकाले सो 

लनवेिन तथा उजरुीका सम्बधिमा छानहवन सलमलत माफन त स्थलगत प्रलतवेिन तयार गनन 

लगाई सजाय तथा जररवाना गनन सक्ने छ । 

५५. पनुरावेिन: (१) िफा ५२ बमोन्जम भएको जररवाना उपर न्ित्त नबझु्न ेपक्षले उि जररवाना 

उपर सम्बन्धित न्जल्ला अिालतमा ३५ दिनलभत्र पनुरावेिन गनन सक्नेछ ।  

(२) िफा ५३ बमोन्जम क्षलतपूलतन लनिानरण सम्बधिमा भएको लनणनय उपर न्ित्त 

नबझु्ने पक्षले ३५ दिनलभत्रस सम्बन्धित न्जल्ला अिालतमा पनुरावेिन दिन सक्नेछ । 

५६. सिलुलयत तथा सहुविा प्रिान गनन सक्न:े वातावरण तथा जैहवक हवहविता संरक्षणमा 

सकारात्मक प्रभाव पाने कुनै उद्योग, व्यवसाय, प्रहवलि वा प्रहक्रयालाई प्रोत्साहित गनन कानून 

बमोन्जम प्रिान गररएको सिलुलयत तथा सहुविाको अलतररि गाउाँपाललकाले स्थानीय 

राजपत्रमा सूिना प्रकान्ित गरर सिलुलयत तथा सहुविा प्रिान गनन सक्नेछ । 

पररच्छेि-८ 

हवहवि 

५७. ढुङ्गा, लगहट, वालवुा, माटोको उत्िनन, संकलन, उपयोग, हवक्री तथा हवतरण सम्बधिमा: (१) 

गाउाँपाललका क्षेत्रालिकार लभत्र रिेका ढुङ्गा, लगहट, वालवुा तथा माटोको उत्िनन, संकलन, 

उपयोग, लबक्रीी तथा हवतरण सम्बधिी व्यवस्था संघीय सरकारले जारी गरेको मापिण्ड 

अनरुुप िनुेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोन्जमको मापिण्डको अिीनमा रिी गाउाँपाललकाले आफ्नो छुटै्ट 

मापिण्ड र कायनहवलि बनाउन सक्नेछ। 

५८. भ-ूउपयोग योजना र भलूम व्यवस्थापन कायनक्रम सञ्चालन:  संघीय तथा प्रिेि कानूनको 

अलिनमा रिी गाउाँपाललकाले स्थानीय तिको भ-ूउपयोग योजना र भलूम व्यवस्थापन कायनक्रम 

सञ्चालन गनन सक्नेछ ।  

५९. समधवय र सिजीकरण गने: वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत संरक्षण सम्बन्धि राहिय तथा 

प्रािेन्िक अलभयानमा गाउाँपाललकाले आवश्यक समधवय तथा सियोग गनेछ। 
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६०. सवेक्षण: कायनपाललकाले आफ्नो क्षेत्रमा रिेको वातावरणीय तथा जैहवक हवहविताको 

वस्तनु्स्थलत बझु्न तथा यहकन गनन आवलिक रुपमा तोहकए बमोन्जमको ढााँिामा वातावरणीय 

तथा जैहवक हवहविता सवेक्षण गरन् सक्नेछ । 

६१. गनुासो व्यवस्थापन: कायनपाललकाले वातावरण, वातावरण संरक्षण तथा जैहवक हवहविता 

सम्बधिन्ीत गनुासोर उजरुीको संकलन गने र त्यसको सम्बोिनको लालग एक अलिकारी 

तोक्न सक्नेछ । 

६२. परामिनललन सक्न:े गाउाँसभा कायनपाललकावा वातावरण िािा (इकाई) ले यस ऐनको 

कायानधवनयको लालग सम्बन्धित हवषयका हवज्ञसाँग सल्लाि र परामिन ललन सक्नेछ। 

६३. अलिकार प्रत्यायोजन गनन सक्न:े कायनपाललकाले यस ऐन अधतगनत तोहकएका न्जम्मेवारी तथा 

अलिकार वातावरण िािा (इकाई) मा प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ । 

६४. प्रिललत कानून बमोन्जम िनु:े यस ऐनमा लेन्िएजलत कुरामा यसै ऐन बमोन्जम र अधयमा 

प्रिललत कानून बमोन्जम िनुेछ।  

६५. लनयम बनाउन सक्न:े यस ऐनको कायानधवयनको लालग कायनपाललकाले आवश्यक लनयम 

बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो लनयम गाउाँपाललकाको स्थानीय राजपत्रमा प्रकािन पिात लागू 

िनुेछ । 

६६. मापिण्ड, लनिेन्िका र कायनहवलि बनाउन सक्न:े यस ऐन कायानधवयनको लालग कायनपाललकाले 

आवश्यक मापिण्ड, लनिेन्िका तथा कायनहवलि बनाउन सक्नेछ । 


