
 

सानीभेरी गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृलतक 

स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ 

  

गाउँ सभाबाट पारित मिमतिः २०७७/०३/२६ 

अध्यक्षबाट प्रिाणीकिण मिमतिः२०७७/०४/०५ 

 

सानीभेरी गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
लसम्ली, रुकुम (पश् िम) 

कणायिी प्रदेश, नेपाि  



 

1 सानीभेरी गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ 

 

सानीभेिी गाउँपामिकाको वाताविण तथा प्राकृमतक स्रोत संिक्षण ऐन, २०७७ 
गाउँ सभाबाट पारित मिमतिः २०७७/०३/२६ 

अध्यक्षबाट प्रिाणीकिण मिमतिः२०७७/०४/०५ 

प्रस्तावना :  

स्वच्छ ि स्वस्थ वाताविणिा बाँच्न पाउने नागरिकको िौमिक अमिकािको संिक्षण गनन, प्राकृमतक स्रोतको 
सिचुित उपयोग एवं दीगो व्यवस्थापन गनन, वाताविण ि ववकासबीि सन्तिुन कायि गनन तथा प्राकृमतक 
स्रोत, वाताविण ि जैववक वववविताको संिक्षण गनन वाञ्छनीय भएकािे, नेपािको संवविानको िािा २२१ 
बिोचजि अनसूुिी ८ ि अनसूुिी ९ िा उल्िेचित वाताविण, प्राकृमतक स्रोत ि जैववक वववविता सम्बन्िी 
स्थानीय तहको अमिकाि कायानन्वयनका िामग कानूनी व्यवस्था गनन, सानीभेिी गाउँपामिकाको गाउँसभािे यो 
ऐन बनाएको छ। 

परिच्छेद- १ 
प्रािचम्भक 

१. संचक्षप्त नाि ि प्रािम्भ : (१) यस ऐनको नाि सानीभेिी गाउँपामिकाको "वाताविण तथा प्राकृमतक 
स्रोत संिक्षण ऐन, २०७६" िहेको छ।  

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रािम्भ हनुेछ।  

२. परिभाषा :  ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथन निागेिा यस ऐनिा,- 

(क) "अनकुुिन" भन्नािे जिवायू परिवतननको असि ि सम्भाव्य जोचििको आकँिन गिी परिवमतनत 
जिवायू सहुाउँदो अनकुुि हनुे गिी रुपान्तिण गने तथा थप हानी नोक्सानी िोकथाि वा 
न्यूमनकिण गने कायन सम्झन ुपछन। 

(ि)  "उत्सजनन" भन्नािे कुनै मनचित क्षेत्रबाट मनचित सिय अवमििा वाताविणिा हरितगहृ गयाँस 
वा अन्य कुनै गयाँस वा िवुाँ मनष्कासन गने कायन सम्झन ुपछन। 

(ग)   "कायनपामिका" भन्नािे सानीभेिी गाउँपामिकाको कायनपामिकािाई सम्झन ुपछन। 

(घ)  “िलु्िा क्षेत्र” भन्नािे िामनसहरु जिघट हनु सक्ने, ववमभन्न कायनक्रि ि पवन िनाउन सक्ने, 
सावनजमनक वहत तथा ववपद् व्यवस्थापनिा सिेत सहयोग पगुने गिी सिुचक्षत गरिएको िलु्िा 
स्थि सम्झन ुपछन।  

(ङ)  "जिवायू परिवतनन" भन्नािे िािो सियको अन्तिाििा प्राकृमतक रुपिा हनुे जिवायूको 
उताििढावका अिावा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपिा िानवीय वक्रयाकिापिे वायिुण्डिको 
बनोटिा हनुे फेिवदिका कािण पथृ्वीको जिवायूिा क्रिश: देिा पने परिवतनन सम्झन ु
पछन।  

(ि)  "जोचििपूणन फोहि" भन्नािे प्राकृमतक वाताविणिा ह्रास ल्याउने ि िानव तथा अन्य प्राणीको 
स्वास्थ्यिा हामन नोक्सानी परु् याउने ववमभन्न रुपिा मनष्काचशत वस्त,ु पदाथन तथा िेमडयो 
वववकिणिाई सम्झन ुपछन।  
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(छ) “जैववक वववविता” भन्नािे पारिचस्थमतकीय प्रणािी (इको मसस्टि) को वववविता, प्रजामतय 
वववविता (स्पेमसज डाइभिमसटी) तथा वंशाणगुत वववविता (जेनेवटक डाइभिमसटी) सम्झन ु
पछन।  

(ज)  “तोवकएको” वा “तोवकए बिोचजि” भन्नािे यस ऐन अन्तगनत बनकेो मनयििा तोवकएको वा 
तोवकए बिोचजि सम्झन ुपछन।  

(झ)  “मनष्काशन” भन्नािे ध्वमन, ताप वा फोहििैिा फाल्ने, थपुाने, वा मनष्काशन गने कायन सम्झन ु
पछन। 

(ञ)  "परिषद" भन्नािे दफा ४८ बिोचजिको स्थानीय वाताविण तथा प्राकृमतक स्रोत संिक्षण परिषद 
सम्झन ुपछन। 

(ट)  “प्रदूषण” भन्नािे फोहििैिा, िसायन, ध्वमन वा ववद्यतुीय, ववद्यतुीय-िमु्वकीय तिंगका कािण 
वाताविणिा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपिे परिवतनन गिी वाताविणिा उल्िेिनीय ह्रास ल्याउने, 
क्षमत परु् याउने वा वाताविणको िाभदायी वा उपयोगी प्रयोजनिा हामन नोक्सानी परु् याउन े
वक्रयाकिाप सम्झन ुपछन। 

(ठ)  “प्रस्ताव” भन्नािे ववद्यिान वाताविणीय अवस्थािा परिवतनन ल्याउन सक्ने वकमसिको 
गाउँपामिकाको सिकाि वा गाउँपामिकाको कानून बिोचजि संञ्चािन गरिने वा अनिुमत प्राप्त 
ववकास कायन, भौमतक वक्रयाकिाप वा भ-ूउपयोगको परिवतनन गने कुनै योजना, आयोजना वा 
कायनक्रि सञ्चािन गने सम्बन्ििा तयाि गरिएको प्रस्ताव सम्झन ुपछन। 

(ड)  “प्रस्तावक” भन्नािे प्रस्तावको स्वीकृमतको िामग मनवेदन ददने ि त्यस्तो प्रस्ताव कायानन्वयन 
गनन स्वीकृमत प्राप्त व्यचि, सिकािी, अिन सिकािी वा गैि सिकािी मनकाय वा संस्था सम्झन ु
पछन। 

(ढ)  “फोहििैिा” भन्नािे घिेि ुफोहििैिा, औद्योमगक फोहििैिा, िासायमनक फोहििैिा, स्वास्थ्य 
संस्थाजन्य फोहििैिा वा हामनकािक फोहििैिा सम्झन ुपछन ि सो शब्दिे तत्काि प्रयोग 
हनु नसक्ने अबस्थािा िहेको, फामिएको वा सडेगिेको वाताविणिा ह्रास आउने गिी 
मनष्काशन गरिएको तिि, ठोस, गयास, िेदो, िूवाँ, िूिो, ववद्यतुीय तथा सूिना प्रववमिका 
िामग प्रयोग भएका िगायतका पदाथन वा त्यस्तै प्रकािका अन्य वस्तहुरु वा अनामिकृत रुपिा 
सावनजमनक स्थििा टाँमसएको पोष्टि, पम््िेट तथा कायनपामिकािे सिय सियिा सूिना 
प्रकाशन गिी फोहििैिा भमन तोवकददएका अन्य वस्त ुसिेतिाई सम्झन ुपछन।  

(ण)  "वन" भन्नािे पूणन वा आंचशक रुपिा रुि वा बटु्यानिे ढावकएको क्षेत्र सम्झन ुपछन।  

(त)  "वन पैदावाि" भन्नािे वनिा िहेका वा पाइएका वा वनबाट ल्याइएका देहायका पैदावाि 
सम्झन ुपछन:-  

 (१)  काठ, दाउिा, गोि, िैिकि, िोटो, काठको तेि, बोक्रा, घाँस, िाहा, वपपिा-वपपिी 
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 (२)  रुि, ववरुवा, पात, डाँठ, फि, बीज, फूि, भवुा, जिा, गानो, बोक्रा, गििजीन, 
िोहवान, जङ्गिी जडीबटुी एवं गैिकाष्ठ वन पैदावाि, जङ्गिी िह, वनस्पमत तथा 
मतनको ववमभन्न भाग वा सूक्ष्ि अङ्ग, 

 (३)  िट्टान, िाटो, िनु ढुङ्गा, ढुङ्गा, मगट्टी, बािवुा वा अन्य िमनजजन्य पदाथन वा  

 (४)  वन्यजन्त,ु पशपंुक्षी वा वन्यजन्तकुो ओिेटोपहाि।  

 (थ)  “वाताविण” भन्नािे प्राकृमतक, सांस्कृमतक ि सािाचजक प्रणािीहरु, आमथनक तथा िानवीय 
वक्रयाकिापहरु ि यीनको अवयवहरु तथा ती अवयवहरुको मबिको अन्तिवक्रया तथा अन्ति 
सम्बन्ि सम्झन ुपछन। 

(द)  "वाताविणीय अध्ययन" भन्नािे  कुनै  प्रस्तावको  कायानन्वयन  गदान  त्यसवाट वाताविणिा पने 
प्रमतकूि  प्रभाव  मनिाकिण वा न्यूमनकिण गननको िामग अविम्वन गरिने उपायका सम्बन्ििा 
गरिने संचक्षप्त वाताविणीय अध्ययन वा प्रािचम्भक वाताविणीय पिीक्षण सम्झन ुपछन।  

(ि)  “सम्पदा” भन्नािे गाँउपामिका क्षेत्र मभत्र िहेका प्राकृमतक, सांस्कृमतक, ऐमतहामसक, पिुाताचत्वक, 
वैज्ञामनक, आध्याचत्िक, सौन्दयनपिक वा सािाचजक दृवष्टबाट िहत्वपूणन िामनने कुनै पमन वस्त,ु 
भौमतक संििना स्थान, वनस्पमत तथा जीव जन्त ुसम्झन ुपछन।  

(न)  “मसिसाि” भन्नािे भमूिगत जिस्रोत वा वषानतका कािण पानीको परिणाि िहने वा प्राकृमतक 
वा िानव मनमिनत, स्थायी वा अस्थायी जिेका वा वगेका, स्वच्छ वा नमुनिो पानी भएको 
िावपिो जमिन (Swamp) दिदिे जमिन (Marsh) नदीबाट प्रभाववत जमिन (Riverine 
Floodplain), ताि (Lake) पोििी (Pond) जिभण्डाि क्षेत्र (Water Storage Areas) ि  
यवह प्रकृमतका कृवष जमिन (Agriculture Land) सिेतिाई सम्झन ुपछन। 

 (प)  “संिक्षण” भन्नािे वाताविण, जैववक वववविता तथा सम्पदाको सिुक्षा, स्याहाि, सम्भाि, 
सम्वर्द्नन, व्यवस्थापन तथा सदपुयोग सम्झन ुपछन।  

परिच्छेद - २ 
वाताविण संिक्षण 

३. वाताविण संिक्षण गनुनपने : (१) आफ्नो क्षेत्रामिकाि क्षेत्र मभत्र वाताविण संिक्षण गने प्रििु 
चजम्िेवािी गाउँपामिकाको हनुेछ।  

(२) वाताविण संिक्षण, प्रवर्द्नन ि वाताविणिैत्री सिाज मनिानणिा योगदान गनुन नागरिकको 
कतनव्य हनुेछ। 

४. वाताविण संिक्षण ववशेष क्षते्र मनिानिण गनन सक्ने : (१) प्रिमित भ-ूउपयोग नीमत सिेतिाई िध्यनजि 
गिी गाउँपामिका मभत्र वाताविणका दृवष्टिे संिक्षण आवश्यक िहेको क्षेत्र पवहिान गिी त्यस्तो 
क्षेत्रिाई कायनपामिकाबाट मनणनय गिी वाताविण संिक्षण ववशेष क्षेत्र मनिानिण गनन सक्नेछ।  

(२) कुनै सडक, भवन, नदी व्यवस्थापन वा अन्य कुनै भौमतक पूवानिाि मनिानण गदान मनिानण 
कायनको प्रािचम्भक अध्ययन प्रवक्रया शरुु हनु ुअगामड नै संघ ि प्रदेशका सम्बचन्ित मनकायसँग सिन्वय 
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गिी कायनपामिकािे कुनै क्षेत्र ववशेषिाई वाताविण संिक्षण गने उदे्दश्यिे िलु्िा वा हरियािी क्षेत्रको 
रुपिा तोक्न सक्नेछ।  

(३) कुनै क्षेत्र वा स्थान ववशेषिा अत्यमिक वाताविणीय प्रदूषण, भिूःस्ििन, प्राकृमतक 
सम्पदाको अत्यमिक दोहन वा प्राकृमतक ववपचि हनु गई जनस्वास्थ्य वा वाताविणिा नकािात्िक 
प्रभाव पिेको वा पने सम्भावना देचिएको अवस्थािा कायनपामिकािे प्रदेश सिकाि ि संघीय सिकािसँग 
सिन्वय गिी त्यस्तो क्षेत्र वा स्थानिाई वाताविणीय दृवष्टिे संवेदनशीि क्षेत्र तोक्न सक्नेछ।  

(४) उपफदा (१),(२) ि (३) बिोचजिको वाताविण संिक्षण ववशेष क्षेत्र, िलु्िा वा 
हरियािी क्षेत्र ि संवेदनशीि क्षेत्रको व्यवस्थापन तोवकए बिोचजि कायनपामिकाबाट हनुेछ। 

(५) उपदफा (४) बिोचजि व्यवस्थापन गदान कायनपामिकािे आवश्यकता अनसुाि संघ ि 
प्रदेशसँग सिन्वय गनेछ। 

५. सम्पदाको संिक्षण गनुनपने : (१) गाउँपामिका क्षेत्रमभत्र िहेका सम्पदाको संिक्षण गनुन गाउँपामिका, 
नागरिक ि सम्बचन्ित मनकायको कतनव्य हनुेछ। 

(२) सम्पदाको संिक्षणका िामग कायनपामिकािे सिकािी तथा सिदुायसँग सिन्वय तथा 
साझेदािी गनन सक्नेछ। 

६. वाताविणीय अध्ययन गनुनपने : (१) प्रिमित कानून तथा िापदण्ड बिोचजि प्रस्तावकिे प्रस्तावको 
वाताविणीय अध्ययन गनुन पनेछ। 

(२) प्रस्तावकिे स्थानीय तहको अमिकािक्षेत्र मभत्र पने ववषयसँग सम्बचन्ित ववकास मनिानण 
सम्बन्िी कायन वा आयोजना सम्बन्िी प्रस्तावको संचक्षप्त वाताविणीय अध्ययन प्रमतवेदन वा प्रािचम्भक 
वाताविणीय प्रमतवेदन स्वीकृमतको िामग कायनपामिका सिक्ष पेश गनुनपनेछ। 

 (३) प्रस्तावकिे उपदफा (२) बिोचजिको वाताविणीय अध्ययन प्रमतवेदन पशे गदान त्यस्तो 
प्रस्ताव कायानन्वयन गने क्रििा वाताविणिा पननसक्ने प्रमतकूि प्रभाव ि त्यसको न्यूमनकिणको िामग 
अपनाउन सवकने ववमभन्न ववकल्पहरूको ववस्ततृ ववष्िेषण गिी त्यस्ता ववकल्प िध्ये प्रस्ताव कायानन्वयन 
गनन उपयिु हनुे ववकल्प ि सो ववकल्प कायानन्वयन गनन सवकने आिाि ि कािण सवहत मसफारिस 
गनुनपनेछ। 

(४) उपदफा (२) बिोचजिको संचक्षप्त वाताविणीय प्रमतवेदन वा प्रािचम्भक वाताविणीय 
पिीक्षण स्वीकृमत सम्बन्िी प्रवक्रया तोवकए बिोचजि हनुेछ।  

 (५) उपदफा (२) बिोचजि प्राप्त वाताविणीय अध्ययन प्रमतवेदन जाँिबझु गदान त्यस्तो 
प्रस्ताव कायानन्वयनबाट वाताविणिा प्रमतकूि प्रभाव पाने नदेचिएिा कायनपामिकािे आवश्यकता 
अनसुाि प्रस्तावकिे पािना गनुनपने शतन तोवक त्यस्तो वाताविणीय अध्ययन प्रमतवेदन स्वीकृत गनेछ।  

 (६) कायनपामिकािे उपदफा (२) बिोचजिको वाताविणीय अध्ययन प्रमतवेदन जाँिबझु गदान 
त्यस्तो प्रस्तावको थप वाताविणीय अध्ययन गननपने देचिएिा वाताविणीय िूल्याङ्कन गनन गिाउन 
आदेश ददन सक्नेछ। 
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(७) उपदफा (५) बिोचजि ददइएको आदेश बिोचजि प्रस्तावकिे थप अध्ययन गरि सोको 
प्रमतवेदन प्रदेश कानूनिे तोकेको मनकाय सिक्ष पेश गनुन पनेछ। 

(८) यस ऐन विोचजि कुन ैप्रस्तावको वाताविणीय अध्ययन प्रमतवेदन तयाि गनुनपूवन सम्वचन्ित 
मनकायबाट कायनसूिी स्वीकृत गनुनपनेछ। 

(९) वाताविणीय अध्ययन प्रमतवेदन सम्बन्िी अन्य व्यवस्था प्रिमित कानून बिोचजि हनुेछ। 

(१०) यस दफािा जनुसकैु कुिा िेचिएको भएता पमन प्रस्तावक गाउँपामिका आफैँ संिगन 
भएको अबस्थािा त्यस्तो वाताविणीय अध्ययन प्रमतवेदन प्रदेश कानून बिोचजि स्वीकृत हनुेछ। 

७.  िापदण्ड ि गणुस्ति कायि गनुनपने : (१) प्रस्तावकिे यस ऐन बिोचजि वाताविणीय अध्ययन 
प्रमतवेदन तयाि गदान नेपाि सिकाििे मनिानिण गिेको िापदण्ड एवं गणुस्ति कायि हनुेगिी तोवकए 
बिोचजिको ढाँिािा तयाि गनुनपनेछ। 

८.    वाताविणीय व्यवस्थापन योजना तयाि गनुनपने : (१) प्रस्तावकिे प्रस्ताव कायानन्वयन गनुन अगामड 
तोवकए बिोचजि वाताविणीय व्यवस्थापन योजना तयाि गनुनपनेछ। 

(२) प्रस्तावकिे उपदफा (१) बिोचजि वाताविणीय व्यवस्थापन योजना तयाि गदान 
वाताविणीय प्रमतकूि प्रभाव न्यूमनकिणका उपायहरू िध्ये कुन कुन उपायहरू आयोजना मनिानणको 
क्रििा ि कुन कुन उपायहरू आयोजना सम्पन्न भएपमछ वा आयोजना कायानन्वयनको क्रििा 
अविम्बन गने हो सो को सिेत उल्िेि गनुनपनेछ। 

(३) प्रस्तावकिे उपदफा (१) बिोचजि तयाि गिेको वाताविणीय व्यवस्थापन योजना 
कायानन्वयनका िामग स्पष्ट कायनयोजना वनाई सो बिोचजि कायानन्वयन गनुनपनेछ ि सो को प्रगमत 
ववविण आयोजना कायानन्वयन शरुू भएपमछ प्रत्येक छ िवहनािा कायनपामिका सिक्ष पेश गनुनपनेछ।  

९.    प्रस्ताव स्वीकृत नगिाई कायानन्वयन गनन नहनु े: यो ऐन प्रािम्भ भएपमछ कसैिे पमन कायनपामिकािे 
तोके बिोचजि प्रस्ताव स्वीकृत नगिाई कायानन्वयन गनन गिाउन ुहुँदैन।  

१०.  प्रस्ताव सम्बन्िी अन्य व्यवस्था : (१) वाताविणीय प्रभाव िूल्यांकन हनु ेप्रस्तावहरु सम्बन्िी कायनववमि 
प्रिमित संघीय तथा प्रादेचशक कानून बिोचजि हनुेछ। 

(२)संघीय तथा प्रादेचशक कानून बिोचजि वाताविणीय पिीक्षण वा वाताविणीय प्रभाव 
िूल्यांकन सम्बन्ििा सम्बचन्ित संघीय तथा प्रादेचशक मनकायसँग सिन्वय गने चजम्िेवािी 
गाउँपामिकाको वाताविण शािाको हनुेछ।  

११. िोक िगाउन सक्न े: (१) कसैिे पमन यस ऐन ि प्रिमित कानूनिे तोके विोचजिको मनकायवाट 
स्वीकृमत नमिई वा स्वीकृमत भए भन्दा ववपिीत हनुे गिी कायानन्वयन गिेिा कायनपामिकािे त्यस्तो 
प्रस्ताव कायानन्वयनिा िोक िगाउन वा िोक िगाउनको िामग प्रदेश सिकाि तथा संघीय िन्त्रािय 
वा स्वीकृत गने मनकायिा मसफारिष गनन सक्नेछ।  
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(२) उपदफा (१) बिोचजि कुनै प्रस्ताव कायानन्वयन गनन िोक िगाइएकोिा त्यसिी िोक 
िगाइएको कािणबाट क्षमत पगुन गएिा प्रस्तावकिे सो बापत कुनै वकमसिको क्षमतपमुतनको िामग दाबी 
गनन पाउने छैन। 

१२.  अनकूुिन योजना बनाउन सक्ने : (१) जिवाय ुपरिवतननको प्रमतकूि असि न्यूमनकिण ि सम्भाववत 
जोचििबाट बच्नका िामग कायनपामिकािे अनकूुिन योजना बनाई कायानन्वयन गनन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोचजिको अनकुुिन योजना बनाउँदा जिवायू परिवतननको असिवाट 
वढी जोचिििा पने िवहिा, अपाङ्गता भएका व्यचि, बािबामिका, जेष्ठ नागरिक ि आमथनक रुपिा 
ववपन्न सिदुायिाई ववशेष प्राथमिकता ददनपुनेछ। 

(३) कायनपामिकािे ववकास आयोजना तजुनिा गदान जिवायू परिवतननको प्रमतकूि असि तथा 
जोचििको व्यवस्थापन गने प्रयोजनको िामग नेपाि सिकाििे मनिानिण गिेको िापदण्ड बिोचजि 
प्राथमिकीकिण गनुनपनेछ। 

१३.   हरितगहृ गयासँ उत्सजनन न्यूमनकिण कायनहरू गनन सक्ने :  (१) गाउँपामिकािे हरितगहृ गयाँस 
उत्सजनन न्यूमनकिण गनन आवश्यक कायनक्रि सञ्चािन गनन सक्नेछ। 

(२) न्यूमनकिण सम्बन्िी अन्य व्यवस्था प्रिमित कानून बिोचजि हनुेछ। 

१४. प्रदूषण िोकथाि तथा मनयन्त्रण गने :  (१) कसैिे पमन प्रिमित िापदण्ड ववपिीत वा जनजीवन, 
जन-स्वास्थ ि वाताविणिा उल्िेिनीय प्रमतकूि प्रभाव पाने गिी प्रदूषण सृजना गनन वा गिाउन 
हुँदैन।  

(२) तोवकएको िापदण्ड ववपिीत कुनै याचन्त्रक सािन, औद्योमगक प्रमतष्ठान, होटि िेषु्टिेण्ट 
वा अन्य ठाउँ वा िािसािान वा वस्तवुाट ध्वमन, ताप, िेमडयोििी वववकिण, तिङ्ग वा फोहििैिा वा 
दवुषत पानी मनष्काशन गनन गिाउन हुँदैन।  

(३) उपदफा (१) ववपिीत कसैिे कुनै कायन गिी वाताविणिा उल्िेिनीय प्रमतकूि प्रभाव 
पािेको देचिएिा गाउँपामिकािे तत ्सम्बन्ििा आवश्यक शतनहरु तोक्न वा त्यस्तो कायन गनन नपाउन े
गिी िोक िगाउन सक्नेछ। 

(४) कुनै वकमसिको पदाथन, इन्िन, औजाि वा संयन्त्रको प्रयोगबाट वाताविणिा उल्िेिनीय 
प्रमतकूि प्रभाव पिेको वा पने देचिएिा प्रदेश ि संघीय सिकाििाई सो को जानकािी गिाई 
गाउँपामिकािे स्थानीय िाजपत्रिा सूिना प्रकाशन गिी त्यस्तो पदाथन, इन्िन, औजाि वा संयन्त्रको 
प्रयोग, उत्पादन, वववक्र ववतिण, भण्डािनिा बन्देज िगाउन सक्नेछ ि आवश्यक कािवाहीका िामग 
मसफारिष गनेछ। 

(५) प्रदूषणको िोकथाि तथा मनयन्त्रण सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोवकए बिोचजि हनुेछ।   

   

१५. प्रयोगशािा स्थापना गनन सक्ने : (१) वाताविण संिक्षण तथा प्रदूषण मनयन्त्रण सम्बन्िी कायनिा 
सहयोग परु् याउन गाउँपामिकािे संघीय सिकाि ि प्रदेश सिकािसँग सिन्वय गिी आवश्यकता 
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अनसुाि ववमभन्न प्रयोगशािाहरु स्थापना गनन वा संघ ि प्रदेशिे स्थापना गिेका वा नेपाि सिकाििे 
िान्यता ददएको कुनै प्रयोगशािािाई सो कािको िामग तोक्न सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोचजि स्थापना गरिएका वा तोवकएका प्रयोगशािाको अन्य काि, 
कतनव्य ि अमिकाि तोवकए बिोचजि हनुेछ। 

१६. निनुा संकिन गनन ददनपुने : कुनै पमन उद्योग, काििाना, यन्त्र, सवािी सािन आददबाट सजृना वा 
मनष्काशन हनुे वा हनु सक्ने प्रदूषण, ध्वमन, ताप तथा फोहििैिाको अध्ययन, पिीक्षण वा ववश्लषेण 
गननका िामग सम्बचन्ित व्यचि वा संस्थािे गाउँपामिका बाट अमिकािप्राप्त व्यचि वा संस्थािाई 
आवश्यकता अनसुाि त्यस्ता वस्त ुवा पदाथनको निूना संकिन गनन ददन ुपनेछ। 

१७.   वाताविण मनिीक्षकको मनयचुि गनन सक्ने : गाउँपामिका मभत्र प्रदूषण कि गने, हटाउने वा मनयन्त्रण 
गने तथा स्वीकृत वाताविणीय प्रमतवेदन अनसुाि गनुनपने कािहरू प्रभावकािी रुपिे गनन गिाउन, 
वाताविण संिक्षण सम्वचन्ि प्रिमित िापदण्डको पािना भए नभएको सम्बन्ििा अनगुिन तथा 
मनिीक्षण गनन कायनपामिकािे नेपाि सिकािबाट िान्यताप्राप्त शैचक्षक संस्थाबाट वाताविण वा सोसँग 
सम्बचन्ित ववषयिा कचम्तिा स्नातक हामसि गिेको व्यचििाई प्रिमित कानून बिोचजि मनिानरित 
िापदण्ड ि प्रवक्रया पिुा गिी वाताविण मनिीक्षक मनयिु गनन सक्नेछ। 

१८. वाताविण मनिीक्षकको काि, कतनव्य ि अमिकाि: (१) वाताविण मनिीक्षकको काि, कतनब्य ि 
अमिकाि देहाय बिोचजि हनुेछिः– 

(क)   यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयि तथा प्रिमित संघीय ि प्रदेश कानून  तथा 
िापदण्ड बिोचजि प्रदूषण कि गने, हटाउने वा मनयन्त्रण गने कायन भए नभएको 
मनिीक्षण गने, 

(ि)     यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयि तथा प्रिमित कानून ि िापदण्ड  ववपिीत 
कुनै ठाउँबाट प्रदूषण मनष्काशन सम्बन्िी नकिात्िक कायन गिे नगिेको सम्बन्ििा 
मनिीक्षण गने, 

(ग)  स्वीकृत वाताविणीय अध्ययन प्रमतवेदनिा तोवकएका सतन बिोचजि काि भए नभएको 
सम्बन्ििा स्थिगत जाँिबझु तथा मनिीक्षण गने, 

(घ)   िण्ड (क), (ि) ि (ग) बिोचजि गरिएको जाँिबझु तथा  मनिीक्षण प्रमतवेदन 
तोवकएको अमिकािी सिक्ष पेश गने, 

(ङ)   तोवकए बिोचजिका अन्य कायन गने, 

(२) उपदफा (१) को िण्ड (क), (ि) ि (ग) बिोचजि मनिीक्षण गने मसिमसिािा वाताविण 
मनिीक्षकिे सम्बचन्ित व्यचि, संस्था वा प्रस्तावकिाई पूवन सूिना ददई कुनै घि, जगगा, भवन, 
काििाना, उद्योग, सवािी सािन, औद्योमगक संयन्त्र, औजाि, िेचशनिी, जीव, वस्त,ु अमभिेि, कागजात 
वा अन्य िािसािान वा वस्तहुरुको मनिीक्षण, पिीक्षण वा जाँिबझु गनन सक्नेछ। 
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(३) उपदफा (२) बिोचजि मनिीक्षणको मसिमसिािा वाताविण मनिीक्षकिे िाग गिेको 
ववविण वा जानकािी उपिव्ि गिाई आवश्यक सहयोग गनुन सम्बचन्ित व्यचि, संस्था वा प्रस्तावकको 
कतनव्य हनुेछ।  

(४) वाताविण मनिीक्षकको अन्य काि, कतनव्य ि अमिकाि तोवकए बिोचजि हनुेछ। 

परिच्छेद-३ 
फोहििैिा व्यवस्थापन सम्बन्िी व्यवस्था 

१९.  फोहििैिाको प्रबन्ि गने दावयत्व : (१) फोहििैिाको व्यवस्थापन गनन स्थानान्तिण केन्र (ट्रान्सफि 
स्टेशन), ल्याण्डवफि साइट, प्रशोिन ्िाण्ट, बायो गयास ्िाण्ट िगायत फोहििैिाको संकिन, 
अचन्ति मबसजनन तथा प्रशोिनका िामग आवश्यक पने पूवानिाि तथा संििनाको मनिानण तथा सञ्चािन 
गने चजम्िेवािी कायनपामिकाको हनुेछ। 

(२) फोहििैिा संकिन केन्र, स्थानान्तिण केन्र वा प्रशोिन स्थििा फामिएको वा 
िाचिएको फोहििैिा वा सिसफाईको मसिमसिािा जम्िा भएको फोहििैिा प्रबन्ि गने वा कुनै पमन 
वकमसिबाट प्रयोग गने चजम्िेवािी कायनपामिकाको हनुेछ। 

(३) यस दफाको प्रयोजनको िामग फोहििैिा संकिन केन्र, स्थानान्तिण केन्र वा प्रशोिन 
स्थििा फामिएको वा िाचिएको फोहििैिा वा सिसफाईको मसिमसिािा जम्िा भएको कुन ैपमन 
पदाथन फोहििैिा िामननेछ।  

२०. फोहििैिा व्यवस्थापन गने दावयत्व: (१) गाउँपामिकामभत्रको फोहििैिा व्यवस्थापन गने गिाउन े
दावयत्व कायनपामिकाको हनुेछ। 

(२) उपदफा (१) जनुसकैु कुिा िेचिएको भए तापमन हामनकािक फोहििैिा, स्वास्थ्य 
संस्थाजन्य फोहििैिा, िासायमनक फोहििैिा वा औद्योमगक फोहििैिा प्रशोिन ि व्यवस्थापन गने 
दावयत्व मनिानरित िापदण्डको अिीनिा िही त्यस्तो फोहििैिा उत्पादन गने व्यचि वा मनकायको 
हनुेछ।  

(३) कुन ैउद्योग वा स्वास्थ्य संस्थािे हामनकािक फोहििैिा, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहििैिा 
िासायमनक फोहििैिा तथा औद्योमगक फोहििैिा प्रशोिन गिी बाँकी िहेको फोहििैिा तथा अन्य 
फोहििैिाको व्यवस्थापन गिीददन कायनपामिकािाई अनिुोि गिेिा वा कायनपामिकािे मनिानिण गिेको 
फोहििैिा व्यवस्थापन स्थि प्रयोग गनन िाग गिेिा कायनपामिकािे मनिानिण गिे बिोचजि सेवा शलु्क 
मिई फोहििैिाको व्यवस्थापन गरिददन वा फोहििैिा व्यवस्थापन स्थि प्रयोग गनन ददन सक्नेछ। 

(४) कायनपामिकािे सािदुावयक सिसफाई सम्बन्िी मनदेचशका बनाई िागू गनेछ। 

(५) फोहििैिा व्यवस्थापनिे िानव स्वास्थ्यिा पािेको वा पाने प्रभावको जाँि परिक्षण ि 
अनसुन्िान गने अमिकाि सम्बचन्ित जनस्वास्थ्य अमिकािीसँग हनुेछ।  

(६) जाँि परिक्षणिा कुन ैमनकायिा फोहििैिा व्यवस्थापन प्रभावकािी हनु नसकी िानव 
स्वास्थ्यिा प्रमतकूि प्रभाव पािेको भेवटएिा कायनपामिकािे उि मनकायिाई सियिै सिेत गिाई 
प्रिमित कानून बिोचजि आवश्यक कािवाही गनेछ।   
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२१.  फोहििैिा उत्पादन कि गने : (१) गाउँपामिका मभत्र कुनै व्यचि, संस्था वा मनकायिे कुन ैकाि 
कािोबाि गनन उत्पादन हनुे फोहििैिा यथाशक्य कि गनुन पनेछ। 

(२) “आफ्नो क्षेत्र” मभत्र ववसजनन हनु सक्ने फोहििैिाको ववसजनन वा पनु: प्रयोगको व्यवस्था 
मििाई बाँकी फोहििैिा िात्र मनष्काशन गिी फोहििैिाको परिणाििाई घटाउन ुप्रत्येक व्यचि, 
संस्था वा मनकायको कतनव्य हनुेछ। 

स्पवष्टकिण: “आफ्नो क्षेत्र” भन्नािे गाउँपामिका मभत्रको मनजी घि कम्पाउण्ड, औद्योमगक क्षेत्रको 
परिसि, अस्पताि वा स्वास्थ्य संस्थाको परिसि, औद्योमगक प्रमतष्ठानको परिसि िगायत फोहििैिा 
उत्पादन गने व्यचि, संस्था वा मनकायको परिसििाई सम्झन ुपछन।   

२२. फोहििैिा पथृकीकिण : (१) कायनपामिकािे फोहििैिािाई तोवकए बिोचजि जैववक, अजैववक ि 
अन्य प्रकाििा ववभाजन गिी सो फोहििैिािाई स्रोतिै छुट्याउने गिी तोक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोचजि तोवकददए बिोचजि फोहििैिा स्रोतिै छुट्याई संकिन केन्रसम्ि 
परु् याउने दावयत्व त्यस्तो फोहििैिा उत्पादन गने व्यचि, संस्था वा मनकायको हनुेछ ि यसको िामग 
कायनपामिकािे आवश्यक प्रववमि, िािसािान, उपकिण, कण्टेनि आदद उपिब्ि गिाउन सक्नेछ। 

२३.  फोहििैिाको मनष्काशन : (१) फोहििैिा मनष्काशनको सिय, स्थान ि तरिका कायनपामिकािे 
मनिानिण गिे बिोचजि हनुेछ। 

(२) हामनकािक फोहििैिा वा िासायमनक फोहििैिा उत्पादन गने व्यचि, संस्था वा 
मनकायिे त्यस्तो फोहििैिा तोवकए बिोचजि व्यवस्थापन गनुन पनेछ। 

(३) हामनकािक फोहििैिा वा िासायमनक फोहििैिा संकिन केन्र वा स्थानान्तिण केन्रिा 
मनष्काशन गनन पाइने छैन।  

२४.  फोहििैिा व्यवस्थापन केन्र : (१) कायनपामिकािे फोहििैिािाई व्यवचस्थत रुपिा संकिन गनन 
प्रत्यक टोि वा वस्तीिा संकिन केन्र तोकी आवश्यक कण्टेनिको व्यवस्था गनन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोचजि संकिन केन्र तोक्दा यथाशक्य टोि वा वस्तीका सबैिाई 
पायक पने गिी वाताविणीय रुपिे उपयिु स्थान तोक्न ुपनेछ। 

(३) उपदफा (१) बिोचजिको संकिन केन्रिा फोहििैिा मनष्काशन ि संकिन गने सिय 
ि तरिका कायनपामिकािे मनिानिण गिे बिोचजि हनुेछ।  

२५. जोचििपूणन फोहिको व्यवस्थापन : (१) कुनै जोचििपूणन फोहिको संकिन, भण्डािण, प्रशोिन, ववक्री 
ववतिण, ववसजनन वा ओसाि पसाि गदान उत्पादक वा सञ्चािकिे जनस्वास्थ्य ि वाताविणिा प्रमतकूि 
असि नपने गिी उचित व्यवस्थापन गनुन पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोचजि जोचििपूणन फोहिको व्यवस्थापन गदान उत्पादक वा संञ्चािकिे 
आफ्नै ििनिा व्यवस्थापन गनुन पनेछ। 

(३) जोचििपूणन फोहि व्यवस्थापन सम्वन्िी अन्य प्रवक्रया तोवकए विोचजि हनुेछ। 
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२६. फोहििैिाको न्यूमनकिण, पनु: प्रयोग तथा पनु: िक्रीय प्रयोग : (१) कायनपामिकािे फोहििैिा 
न्यूमनकिण, पनु: प्रयोग तथा पनु: िक्रीय प्रयोगिाई प्रोत्साहन गनन आवश्यक कायन गनेछ ि यसको 
प्रभावकािी कायानन्वयनका िामग आवश्यक मनदेचशका बनाई िागू गनन सक्नेछ।  

(२) उद्योग उत्पादन ्यावकङ्ग गनन प्रयोग गिेको वस्तिुाई पनु: प्रयोग गिी फोहििैिाको 
परिणाििाई घटाउने काििा प्रोत्साहन गनन सम्बचन्ित उद्योगसँग कायनपामिकािे सिन्वय गनन 
सक्नेछ।   

२७. अनिुमत सम्बन्िी व्यवस्था : (१) यस ऐन बिोचजि कायनपामिकाको अनिुमत नमिई कसैिे पमन 
फोहििैिा व्यवस्थापन सम्बन्िी काि गनन वा गिाउन सक्नेछैन। 

(२) फोहििैिा व्यवस्थापन गनन िावहने स्वदेशी वा ववदेशी कम्पनी, संस्था वा मनकायिे 
देहायको ववविण ििुाई अनिुमतको िामग कायनपामिकािा मनवेदन ददन ुपनेछ:- 

(क) फोहििैिा व्यवस्थापन सम्बन्िी योजना, 

(ि) फोहििैिा व्यवस्थापन सम्बन्िी आवश्यक जनशचि तथा प्रववमिको ववविण, 

(ग) तोवकए बिोचजिको अन्य ववविण। 

(३) उपदफा (२) बिोचजि पनन आएको मनवेदन उपि कायनपामिकािे आवश्यक जाँिबझु 
गिी अनिुमतपत्र ददन सक्नेछ।  

(४) फोहििैिाको व्यवस्थापन, पनु: िवक्रय प्रयोग, प्रशोिन ि ववसजननिा आवश्यक पने 
प्रववमि स्वदेशिा उपिब्ि हनु नसक्ने देचिएिा त्यस्तो प्रववमि उपिब्ि गिाउन सक्ने कुनै ववदेशी 
कम्पनी, संस्था वा मनकायिाई सम्झौतािा उल्िेचित अवमिमभत्र त्यस्तो प्रववमि हस्तान्तिण गने शतनिा 
नेपाि सिकािको स्वीकृमत मिई कायनपामिकािे उपदफा (३) बिोचजि अनिुमतपत्र ददन सक्नेछ।  

(५) अनिुमतपत्र सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोवकए बिोचजि हनुेछ। 

२८. फोहििैिा व्यवस्थापनिा मनजी तथा सािदुावयक क्षते्रको संिगनता : (१) कायनपामिकािे आवश्यकता 
अनसुाि यस ऐन बिोचजि अनिुमत प्राप्त मनजी क्षते्रका कम्पनी वा सािदुावयक क्षेत्रबाट तोवकए 
बिोचजि प्रमतस्पिान गिाई आफ्नो क्षेत्रको फोहििैिा व्यवस्थापन गिाउन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (२) बिोचजि फोहििैिा व्यवस्थापन गदान मनजी क्षेत्रका कम्पनीको हकिा 
देहायका सबै वा कुनै ि सािदुावयक एवं गैिसिकािी संघ, संस्थाको हकिा देहायको कुनै काि 
गिाउन सवकनेछ:- 

(क) फोहििैिाको न्यूमनकिणका िामग जनिेतना अमभववृर्द्, 

(ि) फोहििैिा संकिन, 

(ग) फोहििैिा ढुवानी, 

(घ) फोहििैिाको प्रयोग, पनु: प्रयोग, पनु: िवक्रय प्रयोग वा प्रशोिन, 

(ङ) फोहििैिा ववसजनन,  
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(ि) बन्द पिात ्व्यवस्थापन।     

२९. प्रमतस्पिान गिाई फोहििैिा व्यवस्थापनको चजम्िा ददने : (१) कायनपामिकािे यस ऐन बिोचजि मनजी 
क्षेत्र वा सािदुावयक संस्थाबाट फोहििैिा व्यवस्थापन गिाउँदा बोिपत्र आह्वान गिी प्रमतस्पिान गिाई 
व्यवस्थापकको छनौट गिी व्यवस्थापन गने चजम्िा ददन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोचजि फोहििैिा व्यवस्थापकको छनौट गदान देहायका आिाििा गनुन 
पनेछ:- 

(क) कायनपामिकािाई बझुाउन कबिु गिेको िकि, 

(ि) फोहििैिाबाट ऊजान शचि उत्पादन गने वा प्राङ्गारिक िि उत्पादन गने 
क्षिता, पूजँी, प्रववमि ि जनशचिको क्षिता, 

(ग) आमथनक तथा प्राववमिक क्षिता, 

(घ) फोहििैिा व्यवस्थापन अपनाउन प्रस्ताव गिीएको प्रववमिको ददगोपन तथा 
वाताविणीय प्रभाव न्यूमनकिण,  

(ङ) व्यवस्थापन किाि गनन प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थापन शलु्क,  

(ि) फोहििैिाको प्रयोग, प्रशोिन वा पनु: प्रयोग गने सम्बन्ििा भए 
कायनपामिकािाई बझुाउन िञ्जुि गरिएको िोयल्टी।  

(३) बोिपत्र सम्बन्िी अन्य व्यवस्था प्रिमित कानून बिोचजि हनुेछ। 

(४) उपदफा (१) बिोचजि फोहििैिा व्यवस्थापनको चजम्िा पाएको कम्पनी, संस्था वा 
मनकायिे कायनपामिकासँग गिेको सम्झौताको अिीनिा िही शलु्क उठाउन सक्नेछ। 

(५) फोहििैिा व्यवस्थापनिा गैिसिकािी क्षेत्रको संिगनता सम्बन्िी अन्य कुिाहरु तोवकए 
बिोचजि हनुेछ।  

३०. फोहििैिा व्यवस्थापन स्थि मनिानण तथा सञ्चािन गनन स्वीकृमत ददन सवकने : (१) मनजी क्षेत्रबाट 
फोहििैिा व्यवस्थापनका िामग फोहििैिा व्यवस्थापन स्थि, प्रशोिन स्थि वा अन्य संयन्त्र मनिानण 
गिी सञ्चािन गनन स्वीकृमत िाग गिेिा वाताविण तथा अन्य प्रिमित कानूनको अिीनिा िही त्यस्तो 
संयन्त्र मनिानण तथा सञ्चािनका िामग कायनपामिकािे स्वीकृमत ददन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोचजि मनजी क्षेत्रबाट फोहििैिा व्यवस्थापन संयन्त्रको मनिानण तथा 
सञ्चािन गदान तोवकएको वाताविणीय िापदण्डको पािना भए वा नभएको अनगुिन कायनपामिकािे 
गनेछ। 

(३) उपदफा (२) बिोचजि अनगुिन गदान स्वीकृत िापदण्डको पािना गिेको नपाइएिा 
त्यस्तो िापदण्ड पािनाको िामग आवश्यक व्यवस्था गनन सियावमि तोवकददन सक्नेछ ि सो 
सियावमििा पमन िापदण्डको पािनाको िामग आवश्यक व्यवस्था नगिेिा त्यस्तो व्यचि वा 
कम्पनीको स्वीकृमत कायनपामिकािे तोवकए बिोचजि िद्द गनन सक्नेछ। 
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३१. सावनजमनक मनजी साझेदािीिा फोहििैिा व्यवस्थापन गनन सवकने : (१) कायनपामिकािे प्रिमित 
कानूनको अिीनिा िही मनजी क्षेत्र, सािदुावयक एवं गैिसिकािी संघ, संस्थासँगको साझेदािीिा 
फोहििैिा व्यवस्थापन कायन गनन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुिा िेचिएको भए तापमन सािदुावयक एवं गैिसिकािी संघ, 
संस्थासँगको साझेदािीिा फोहििैिा न्यूमनकिणको िामग जनिेतना अमभववृर्द्, फोहििैिा संकिन, 
ढुवानी, फोहििैिा व्यवस्थापन स्थिको बन्द पिात ्व्यवस्था, उद्यान मनिानण ि सौन्दयनकिण जस्ता 
कायन िात्र गनन वा गिाउन सवकनेछ। 

३२. सेवा शलु्क उठाउन सक्ने : (१) कायनपामिकािे फोहििैिा व्यवस्थापन गिे बापत सम्बचन्ित व्यचि, 
संस्था वा मनकायबाट सेवा शलु्क िगाई उठाउन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोचजिको शलु्कको मनिानिण फोहििैिाको परििाण, तौि तथा प्रकृमत 
ि तोवकए बिोचजिका अन्य कुिाहरुको आिाििा कायनपामिकािे गनेछ।  

(३) उपदफा (१) बिोचजिको शलु्क कायनपामिका आफैं िे वा मनजिे तोकेको संस्था वा 
मनकाय िाफन त ्सिेत उठाउन सक्नेछ। 

(४) यस दफािा अन्यत्र जनुसकैु कुिा िेचिएको भए तापमन दफा २६ बिोचजि फोहििैिा 
व्यवस्थापन गनन चजम्िेवािी पाएको व्यचि, संस्था वा मनकायिे कायनपामिकासँग भएको सहिमतको 
आिाििा फोहििैिा व्यवस्थापन गिे बापत सम्बचन्ित व्यचि, संस्था वा मनकायबाट सेवा शलु्क 
उठाउन सक्नेछ।  

ति तोवकए बिोचजिका ववपन्न वगनिाई सेवा शलु्किा तोवकए बिोचजि छूट ददइनेछ। 

(५) यस दफा बिोचजि शलु्कबाट प्राप्त आम्दानी तथा फोहििैिा व्यवस्थापन मनजी क्षेत्रिाई 
संिगन गिाउँदा प्राप्त हनुे आम्दानी कायनपामिकािे एउटा छुटै्ट शीषनकिा िािी तोवकएको िापदण्डको 
अिीनिा िही फोहििैिाको व्यवस्थापन, वाताविणीय संिक्षण तथा फोहििैिा व्यवस्थापन प्रभाववत 
क्षेत्रको ववकासिा ििन गनुन पनेछ।    

परिच्छेद-४ 
जैववक वववविता संिक्षण 

३३. जैववक वववविताको संिक्षण गनुनपने : (१) आफ्नो क्षेत्रमभत्रको जैववक ववविताको संिक्षण गने 
चजम्िेवािी गाउँपामिकाको हनुेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोचजि जैववक वववविताको संिक्षण सम्बन्िी कायनक्रि गदान संघीय तथा 
प्रदेशको कानून तथा िापदण्ड प्रमतकूि नहनुे गिी देहाय बिोचजि गनुन पनेछ,- 

(क) कृवषजन्य जैववक वववविता संिक्षण,-   

(१) ववकासका कायनक्रिहरु संिािन गदान कृवष जैववक ववववमिताको संिक्षणिाई ववशेष 
िहत्व ददने, 
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(२) जैववक वववविता, वाताविण ि िानव स्वास्थ्यिा नकािात्िक प्रभाव पानन सक्ने जोचिि 
भएका चज.एि.ओ.(GMO)तथा त्यसका उत्पादनिाई आवश्यकता अनसुाि मनयन्त्रण 
वा मनषेि गने, 

(३) कृवष पयानविणीय सेवाहरुको ददगो परििािनको िामग पिाग सेिक तथा अन्य 
पयानविणीय सेवा प्रदान गने जीवहरु सम्बन्िी अध्ययन, अनसुन्िान, अनगुिन गिी 
संिक्षणका कायनक्रिहरु सञ्चािन गने, 

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

(ि) मसिसाि संिक्षण,- 

(१) स्थानीय जनसिदुायको सहभामगतािा उनीहरुको वहतका िामग आफ्नो क्षेत्र अन्तगनतका 
मसिसािको पवहिान गदै सो को संिक्षण ि व्यवस्थापन गने; 

(२) स्थानीय जनसहभामगतािा आिारित मसिसाि व्यवस्थापनको िाध्यिद्वािा मसिसािको 
स्रोतहरुिामथ सिन्यावयक अवसि ददिाउँदै बवुर्द्ििापूणन प्रयोगको अविािणािाई साथनक 
तलु्याउने; 

(३) स्थानीय व्यचि, सिदुाय एवं मनकायिाई संिगन गिाउँदै मसिसािको संिक्षण ि 
व्यवस्थापन कायन प्रभावकािी बनाउने;  

(४) वतनिान ि भावी पसु्ताको फाइदाका िामग प्राकृमतक स्रोत संिक्षण गनन स्थानीय 
वामसन्दाको वहत हनुे िािको सािाचजक ि आमथनक ववकासका कायनक्रि संिािन गने,  

(५) मसिसाििा आचित सङ्कटापन्न जीवजन्त,ु जििि, सापेचक्षक जङ्गिी जनावि तथा अन्य 
जि आचित आनवंुचशक स्रोतको संिक्षण गने, 

(६) वाताविणीय असि न्यून हनुे गिी मसिसाि क्षेत्रिा वाताविण अनकूुि पयनटनको ववकास 
गदै प्राप्त िाभिाई यथासम्भव मसिसािको व्यवस्थापन ि स्थानीय जनसिदुायको वहतिा 
परििािन गने, 

(७) मसिसाि संिक्षण ि व्यवस्थापनका िामग तयाि गरिन े कायनयोजनाहरुिा स्थानीय 
जनसहभामगता समुनचित गने, 

(८) मसिसाि क्षेत्रिा आचित स्थानीयवासीको अनभुव, अभ्यास, सीप ि ज्ञानको संिक्षण गदै 
सोही आिाििा मसिसािको संिक्षण ि व्यवस्थापन गनन प्रिय ददने, 

(९) मसिसाि व्यवस्थापना देिा पने सिस्याहरुको पवहिान गिी स्थानीय स्तििै सिािानको 
उपायहरुको िोजी गनन जनसहिमतका आिाििा व्यवस्थापन कायनयोजना बनाई िागू 
गने गिाउने,  

(१०) मसिसाि व्यवस्थापन योजना तजुनिा गने ि व्यवस्थापन समिमतिा स्थानीय जनसिदुायका 
साथै संघ संस्थाको प्रमतमनमित्व गिाउन आवश्यक काननुी एवं प्रशासमनक व्यवस्था 
गने, 
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(११) मसिसाििा आचित स्थानीय जनसिदुायिाई मसिसािबाट प्राप्त हनुे िाभको न्यायोचित 
बाँडफाँडका िामग आवश्यक व्यवस्था गने,  

 (३)    जैववक वववविता संिक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्िी अन्य व्यवस्था प्रिमित कानून 
ि िापदण्ड बिोचजि हनुेछ। 

३४. जैववक वववविताको अमभिेिीकिण गनुनपने : (१) गाउँपामिकािे आफ्नो क्षेत्रामिकाि मभत्र अवचस्थत 
जैववक वववविताको वस्तचुस्थमत ि ववविणको अमभिेिीकिण व्यवचस्थत ि वैज्ञामनक ढङ्गिे िाख्न ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोचजिको अमभिेिीकिण जैववक वववविता सम्बन्िी मनदेचशका बनाई 
िाविय िापदण्ड अनरुुप अद्यावमिक िाख्न ेचजम्िेवािी कायनपामिकाको हनुेछ। 

(३) जैववक वववविताको अमभिेिीकिण सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोवकए बिोचजि हनुेछ।     

३५. स्थानीय सिदुायको पिम्पिागत ज्ञान, सीप, अभ्यास, आददको संिक्षण गनुनपने : (१) जैववक 
वववविताको सम्बन्ििा स्थानीय सिदुाय मभत्रका व्यचि वा सिूहिा िहेको ज्ञान, सीप, अभ्यास 
आददको पवहिान, अमभिेिीकिण, तथा संिक्षण गने चजम्िेवािी कायनपामिकाको हनुेछ।  

(२) कायनपामिकािे उपदफा (१) बिोचजिको अमभिेिीकिण वैज्ञामनक ि व्यवचस्थत ढङ्गिे 
तोवकएको ढाँिा ि प्रारुपिा िाख्नछे।   

३६. िमनज पदाथन संिक्षण सम्बन्िी व्यवस्था : (१) कायनपामिकािे आफ्नो क्षते्रमभत्र िहेका िमनज 
पदाथनको अवस्था बझु्न सभे तथा िोज गनन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोचजिको सभे तथा िोजबाट प्राप्त सूिना तथा तथ्याङ्कको आिाििा 
प्रिमित नेपािको कानून प्रमतकूि नहनुे गिी कायनपामिकािे िमनज पदाथनको संिक्षण तथा प्रवर्द्ननिा 
कायनक्रिहरु सञ्चािन गनन सक्नेछ।   

३७.  जिािाि संिक्षण गनुनपने : (१) गाउँपामिकाका क्षेत्रमभत्र िहेका जिािािको संिक्षण गनुन गाउँपामिका 
ि सम्बन्िीत मनकायको कतनव्य हनुेछ। 

(२) कायनपामिकािे संघीय ि प्रदेशको कानून ि िापदण्डको अिीनिा िही कायनववमि वनाई 
गाउँपामिका मभत्रको जिािाि संिक्षण तथा व्यवस्थापन गनेछ। 

(३) आफ्नो क्षेत्रिा िहेको िानेपानीको िहुानको पवहिान, अमभिेिीकिण, संिक्षण तथा 
व्यवस्थापन गने चजम्िेवािी कायनपामिकको हनुेछ। 

परिच्छेद- ५ 

वन तथा हरित क्षते्रको संिक्षण तथा व्यवस्थापन 

३८. वन, वन पैदावाि, वन्यजन्त ुतथा हरित क्षते्रको संिक्षण ि प्रवर्द्नन गनुनपने : (१) आफ्नो क्षेत्रामिकाि 
मभत्रको वन, वन पैदावाि, वन्यजन्त ुतथा हरित क्षेत्रको संिक्षण ि प्रवर्द्नन गने प्रििु चजम्िेवािी 
गाउँपामिकाको हनुेछ।  
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(२) वन, वन पैदावाि, वन्यजन्त ुतथा हरित क्षेत्रको संिक्षण ि प्रवर्द्ननिा सहयोग गनुन नागरिकको 
कतनव्य हनुेछ। 

(३) वन तथा वन पैदावाि संिक्षण ि प्रवर्द्नन गने सम्बन्ििा गाउँपामिकािे संघीय ि प्रदेश कानूनको 
प्रमतकूि नहनुे गिी देहाय बिोचजि गनुनपनेछ। 

(क)  संघ तथा प्रदेशसँग सिन्वय गिी स्थानीय सिदुायको सहभामगतिा आफ्नो मसिामभत्रका 
सिदुायिा आिारित वन, मनजी वन, कृवष वन तथा वनिा आिारित उद्योगहरु संिािन 
तथा व्यवस्थापन गने, 

(ि)    सािदुावयक वन उपभोिा सिूह िगायत सिदुायिा आिारित वन व्यवस्थापन गने 
सिूहको प्राववमिक, व्यवस्थापकीय, संस्थागत क्षिता ववकासिा प्राथमिकता ददने,  

(घ)   वनसँग सम्बचन्ित प्राववमिक सेवािाई प्रभावकािी बनाउनकुा अमतरिि क्षिता ववकासको 
िामग उत्प्रिेणात्िक अवसिहरु मसजनना गने,  

(ङ)  स्थानीय सिदुायिा िहेको वनजन्य, जमडबटुी तथा वनस्पमत उपयोग सम्बन्िी पिम्पिागत 
ज्ञान, सीप ि चिवकत्सा पर्द्मतिाई आिमुनक ववज्ञानसँग संयोजन गदै उन्नत प्रकािको 
ज्ञान, सीप ि उत्पादनका िामग उपयिु वाताविण मनिानण गने,  

(ि)   वन्यजन्त ुि वनस्पमतको संिक्षण तथा प्रवर्द्नन गनन संघ, प्रदेशसँगको सिन्वयिा स्थानीय 
स्तिका प्राणी उद्यान तथा वनस्पमत उद्यानहरु स्थापना ि संिािन गने, 

(छ)  वन पैदावाि संकिनिा ददगोपना ि प्रभावकारिताका िामग आिमुनक प्रववमिहरुको 
प्रयोगिाई प्रोत्साहन गने,  

(ज)   ददगो वन व्यवस्थापनको िापदण्ड अनरुुप सबै वन व्यवस्थापनिा सािाचजक, आमथनक 
ि वाताविणीय दृवष्टिे दीगोपना समुनचित गने,  

(झ)   संघ तथा प्रदेशको सिन्वयिा संिचक्षत क्षेत्र, मसिसाि क्षेत्र तथा वन व्यवस्थापन 
पर्द्मतहरुबाट पयनटन प्रवर्द्नन गनन योगदान परु् याउने, 

(ञ)   वन, वनस्पमत, वन्यजन्त ुतथा जैववक वववविता ि जिािाि क्षेत्रको संिक्षण, पनु:स्थापना 
ि ददगो उपयोग गनन आवश्यक योजना ि कायनक्रि संिािन गने, 

(ट)    गाउँपामिका क्षेत्रमभत्रका जिििको संिक्षण गने, 

(ठ)   संघ तथा प्रदेशसँग सिन्वय ि सहकायन गिी गरिवीको िेिािमुन िहेका जनताको गरिवी 
न्यूमनकिण गनन वनको संिक्षण ि ववकास हनुे गिी आय आजनन तथा पयनटनका 
कायनक्रिहरू संिािन गने, 

(ड)   सािदुावयक वन उपभोिा समिमतिे वन पैदावाि ववक्री तथा उपयोग गनन बनाएको 
वावषनक कायनयोजना नगिपामिका वाट स्वीकृत गिी कायानन्वयन गिाउने  

(ढ)  गाउँपामिका क्षेत्रमभत्रको सावनजमनक तथा ऐिानी जगगािा िहेको काठ दाउिा, जिाजिुी, 
दहिि बहिि आददको मबक्री गने, 
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(ण)  सािदुावयक भ-ूसंिक्षण ि सो िा आिारित आय आजनन कायनक्रिहरु संिािन गने, 

(त) संघ तथा प्रदेशको िापदण्डको अिीनिा िही गाउँपामिका क्षेत्रमभत्रको जमडबटुी तथा अन्य 
गैिकाष्ट वन पैदावि सम्वचन्ि सवेक्षण, उत्पादन, संकिन प्रवर्द्नन, प्रशोिन ि वजाि 
व्यवस्थापन गने, 

३९. मनजी वन दतान तथा व्यवस्थापन : (१) मनजी वन दतान गिाउन िाहने कुन ैव्यचि वा संस्थािे मनजी 
वन दतानको िामग मडमभजन वन कायानिय वा सब मडमभजन वन कायानियको मसफारिस सवहत 
कायनपामिकािा मनवेदन ददन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोचजि कुनै मनवेदन पिेिा आवश्यक जाँिबझु गिी कायनपामिकािे मनजी 
वन दतान गिी प्रिाणपत्र ददनेछ।  

(३) व्यवसावयक प्रयोजनका िामग मनजी वन वा मनजी आवादीिा िहेको वन पैदाविको 
संकिन तथा ओसािपसाि गनुन पिेिा कायनपामिकाबाट स्वीकृत मिन ुपनेछ। 

४०. सावनजमनक जगगािा वन ववकास सम्बन्िी व्यवस्था : (१) कायनपामिकािे प्रिमित नेपाि कानून तथा 
यस ऐनको अिीनिा िही सावनजमनक जगगािा वनको ववकास, संिक्षण, व्यवस्थापन गनन ि वन 
पैदाविको उपयोग तथा मबवक्र ववतिण गनन सक्नेछ। 

(२) कायनपामिकािे सडक, नहि ि बाटो वकनाििा िगाइएको तथा बाटोिा छहािी पने 
रुिहरु ि िौतािा, कुिाको िहुान, िामिनक स्थि वा त्यस्तै अन्य संवेदनशीि ठाउँिा िगाइएका 
रुिहरुको संिक्षण गनन तथा जोचििपूणन अवस्थािा प्रिमित नपेाि कानूनको अमिनिा िही हटाउन 
सक्नछे। 

४१. सहिी वनको ववकास ि व्यवस्थापन : (१) कायनपामिकािे आफ्नो क्षेत्र मभत्रको सहिी क्षेत्र तथा 
वस्तीिा िहेका सावनजमनक सडक तथा पाकन  जस्ता स्थानिा आफैं िे वा कुनै संघसंस्था वा मनजी 
क्षेत्रसँगको साझेदािीिा सहिी वनको ववकास तथा व्यवस्थापन गनन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोचजि स्थापना हनुे सहिी वनको वन पैदावाि कायनपामिकािे तोवकए 
बिोचजि प्रयोग गनन सक्नेछ। 

४२. वनक्षते्रको प्रयोग : कायनपामिकािे कुन ै ववकास आयोजना सञ्चािन गदान वन क्षेत्रको प्रयोग गनुन 
बाहेक अन्य कुनै ववकल्प नभएिा ि प्रिमित कानून बिोचजिको वाताविणीय अध्ययनबाट त्यस्तो 
योजना सञ्चािन गदान वाताविणिा उल्िेिनीय प्रमतकूि असि नपने देचिएिा सो आयोजना सञ्चािन 
गनन त्यस्तो वन क्षेत्रको जगगा प्राप्त गननको िामग संघीय सिकाि सिक्ष अनिुोि गनन सक्नेछ। 

४३. नसनिी ि उद्यान स्थापना तथा व्यवस्थापन : (१) संघीय तथा प्रादेचशक कानून प्रमतकूि नहनुे गिी, 
प्रिमित िापदण्ड तथा तोवकएको प्रवक्रया पूिा गिेको समुनचित गिी गाउँपामिका क्षेत्रमभत्र जो कोहीिे 
पमन कायनपामिकाको अनिुमत मिई नसनिी तथा उद्यान सञ्चािन गनन सक्नेछन।्  

(२) गाउँपमिका क्षेत्रमभत्र उपदफा (१) बिोचजि सञ्चािन हनुे नसनिी तथा उद्यानको 
सम्बन्ििा संघीय तथा प्रादेचशक िापदण्डसँग नबाचझन ेगिी सञ्चािन तथा पूव्ानिाि िापदण्ड मनदेचशका 
बनाई िागू गनेछ। 
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(३) गाउँपामिका क्षेत्रमभत्र उपदफा (१) बिोचजि स्थापना हनुे सबै नसनिी तथा उद्यानहरुको 
कचम्तिा वषनको एक पटक तोवकए बिोचजि अमनवायन अनगुिन मनिीक्षण गनुनपनेछ। 

४४. िलु्िा क्षते्र व्यवस्थापन तथा हरियािी प्रवर्द्नन : (१) गाउँपामिकािे आफ्नो क्षेत्रमभत्र िहेको िलु्िा 
तथा सावनजमनक क्षेत्रको संिक्षण, प्रवर्द्नन तथा अमभिेिीकिण गनुन पनेछ। 

(२) कायनपामिकािे आफ्नो क्षेत्रामिकाि मभत्र िहेने िलु्िा तथा सावनजमनक क्षेत्रिा प्रिमित 
कानूनको प्रमतकूि नहनुे गिी वकृ्षािोपण, सम्भाि ि व्यवस्थापन गनन सक्नेछ।  

 (३) िलु्िा तथा सावनजमनक क्षेत्रको व्यवस्थापन सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोवकए बिोचजि 
हनुेछ। 

४५. नदी वकनाि, नदी उकास नहि वकनाि ि सडक वकनाििा वकृ्षािोपण  : (१) गाउँपामिकामभत्रको नदी 
वकनाि, नदी उकास नहि वकनाि ि सडक वकनाििा कायनपामिकाको अनिुमत मिई वकृ्षािोपण गनन 
सक्नेछ। 

(२) कायनपामिकािे वकृ्षािोपण सम्बन्िी िापदण्ड बनाई िागू गनन सक्नेछ।  

परिच्छेद-६ 
संस्थागत व्यवस्था 

४६. वाताविण तथा प्राकृमतक स्रोत संिक्षण कोषको स्थापना ि सञ्चािन : (१) गाउँपामिकािा वाताविण 
संिक्षण, प्रदूषणको िोकथाि तथा मनयन्त्रणका साथै जैववक वववविताको संिक्षण िामग वाताविण तथा 
प्राकृमतक स्रोत संिक्षण कोषको स्थापना हनुेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोचजिको कोषिा देहायका िकिहरु िहने छन ्: 

(क) संघ, प्रदेश सिकािबाट वाताविण संिक्षणका िामग प्राप्त िकि,  

(ि) ववमभन्न संघ संस्थावाट प्राप्त िकि, 

(ग)     अन्य स्रोतवाट प्राप्त िकि। 

(३) वाताविण तथा प्राकृमतक स्रोत संिक्षण कोषको संिािन तोवकए बिोचजि हनुेछ। 

४७. वाताविण तथा प्राकृमतक स्रोत संिक्षण परिषद गठन गनन सक्ने : (१) वाताविण, जैववक वववविता 
ि प्राकृमतक स्रोत संिक्षण सम्बन्िी कायनिाई व्यवचस्थत रुपिा कायानन्वयन गनन, नीमत योजना मनिानण 
गनन, ववमभन्न मनकायहरु वीि सिन्वय गनन तथा यस ऐन अन्तगनत अनगुिन तथा मनरिक्षण गनन 
गाउँपामिकािा वाताविण सम्बन्िी ववशेषज्ञ सचम्िमित वाताविण तथा प्राकृमतक स्रोत संिक्षण परिषद 
िहनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोचजिको परिषदिा देहाय बिोचजिका अध्यक्ष ि सदस्यहरू िहनेछन; 

(क) गाउँपामिका अध्यक्ष- अध्यक्ष 

(ि) उपाध्यक्ष -सदस्य 

(ग) प्रििु प्रशासकीय अमिकृत- सदस्य 
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(घ) स्वास्थ्य समिमत संयोजक- सदस्य  

(ङ) वन, वाताविण समिमत संयोजक-सदस्य 

(ि) वाताविण तथा प्राकृमतक स्रोतको क्षेत्रिा काि गिेका ववज्ञ १ िवहिा सवहत ३ 
जना-सदस्य 

(छ) स्थानीय वामसन्दाहरूिध्ये वन उपभोिा समिमतहरूवाट १जना सवहत 
कायनपामिकािे तोकेका १ िवहिा सिेत ३ जना-सदस्य 

(ज) कृवष क्षेत्र हेने कायनपामिका सदस्य- सदस्य 

(झ) वाताविण शािा संयोजक- सदस्य सचिव 

 (३) वाताविण तथा प्राकृमतक स्रोत संिक्षण परिषद्को अन्य काि, कतनव्य तथा अमिकाि 
तोवकए बिोचजि हनुेछ।  

४८.  समिमतहरु गठन गनन सक्ने : (१) गाउँ कायनपामिकािे यो ऐनको उदे्दश्य पूमतनको िामग सम्बचन्ित 
ववषयका ववशेषज्ञहरु सिेत िहेको ववमभन्न समिमतहरु गठन गनन सक्नेछन।्  

(२) उपदफा (१) बिोचजि गदठत समिमतहरुको काि, कतनव्य ि अमिकाि नगि 
कायनपामिकािे तोवकददए बिोचजि हनुेछ। 

४९. अनगुिन तथा िूल्याकंन : (१) यस ऐन अन्तगनत आवश्यक अनगुिन ि िूल्यांकन दफा ५८ 
बिोचजि स्थावपत वाताविण तथा जैववक वववविता संिक्षण परिषद वा परिषदिे तोकेको मनिीक्षण 
समिमतहरूवाट गनेछ।  

(२) अनगुिन तथा िूल्यांकन सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोवकए बिोचजि हनुेछ। 

५०.  वाताविण संिक्षण योजना तजुनिा गने : (१) कायनपामिकािे वाताविण तथा जैववक वववविता संिक्षण 
योजना तजुनिा तथा कायानन्वयन गनेछ। 

(२) कायनपामिकािे वाताविण संिक्षण योजना तजुनिा गदान वाताविण संिक्षण, जैववक 
वववविताको संिक्षण ि प्रवर्द्नन, दीगो उपयोग ि वाताविणीय ि जैववक वववविताका स्रोतहरूको 
पिम्पिागत ि स्थानीय अभ्यासहरूिाई सिेत सिावेश गनुनपनेछ।  

(३) उपदफा (१) बिोचजिको वाताविण तथा जैववक वववविता संिक्षण योजना बनाउँदा 
िवहिा, अपाङ्गता भएका व्यचि, बािबामिका, जेष्ठ नागरिक ि आमथनक रुपिा ववपन्न सिदुायिाई 
ववशेष प्राथमिकता ददनपुनेछ। 

(४) वाताविण संिक्षण योजनािा सिावेश गनुनपने ववषयवस्त ुतोवकए बिोचजि हनुेछ। 

परिच्छेद-७ 
कसूि, जरिवाना तथा क्ष मतपतुी 

५१. कसूि: कसैिे देहायको कुनै काि गिेिा यस ऐन बिोचजि कसूि गिेको िामननेछ :-  

(क) कायनपामिकािे तोवकददएको सिय ि स्थान बाहेक अन्यत्र फोहििैिा मनष्काशन गने,  
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(ि) कण्टेनि वा फोहििैिा संकिन केन्रिा िाचिएको फोहििैिा अनामिकृत तवििे 
प्रयोग गने,  

(ग) फोहििैिा संकिन केन्रिा िाचिएको कण्टेनि तोडफोड गने क्षमत परु् याउन,े िाचिएको 
स्थानबाट हटाउने वा संकिन केन्रिा कुनै नोक्सानी परु् याउने,  

(घ) यस ऐन बिोचजि अनिुमत नमिई फोहििैिा व्यवस्थापनको कायन गने,  

(ड) यस ऐन बिोचजि फोहििैिा व्यवस्थापनको िामग प्रदान गरिएको अनिुमतपत्रिा 
उल्िेचित शतनहरु उल्िङ् घन गने, 

(ि) फोहििैिा संकिन केन्र, कण्टेनि वा फोहििैिा थपुाने ठाउँिा कुनै पमन वकमसिको 
हामनकािक पदाथन फाल्ने, िाख्न ेवा थपुाने, 

(छ) घि, कम्पाउण्ड तथा परिसिको फोहििैिा सडक वा अन्य सावनजमनक स्थानिा िाख्न,े 
फाल्ने वा थपुाने, 

(ज) फोहिबाट मनस्केको दूवषत पानी (मििेट) वा ढि िहुाई अन्य व्यचिको घि वा 
जगगा प्रदूवषत गिाउने,  

(झ) सडक वा अन्य सावनजमनक स्थानिा सिसफाई तथा फोहििैिा संकिन गनन 
कायनपामिकािे तोकेको सिय वा सफाई गदानको सियिा त्यस्तो ठाउँिा कुन ैपमन 
वकमसिको सवािी सािन मबसाउने वा मबसाइ िािेको सवािी सािन हटाउने इन्काि 
गने,  

(ञ) कायनपामिकािे तोकेको ठाउँिा बाहेक जनस्वास्थ्यिा प्रमतकूि असि पने गिी सडक 
वा अन्य सावनजमनक स्थानिा कुनै पमन वकमसिको हामनकािक फोहििैिा िाख्न,े फाल्ने, 
थपुाने वा मनष्काशन गने,  

(ट) िासायमनक फोहििैिा, औद्योमगक फोहििैिा, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहििैिा वा 
हामनकािक फोहििैिा जथाभावी फाल्ने, िाख्न ेवा मनष्काशन गने वा गिाउने,  

(ठ) औद्योमगक प्रमतष्ठान वा स्वास्थ्य संस्थािे उद्योग वा स्वास्थ्य संस्थाबाट मनस्कन े
हामनकािक फोहििैिा जथाभावी फाल्ने, िाख्न ेवा मनष्काशन गने वा गिाउने,  

(ड) फोहििैिा संकिन, ढुवानी तथा फोहििैिा व्यवस्थापनिा बािा अविोि मसजनना गने,  

(ढ) फोहििैिा संकिन, ढुवानी तथा अचन्ति मनष्काशन स्थििा अविोि, बन्द, घेिाउ 
गने वा फोहििैिा व्यवस्थापन सम्बन्िी कायनिा हडताि गने,  

(ण) फोहििैिा अत्यामिक उत्पादन हनुे वस्त ुभनी नेपाि सिकाििे नेपाि िाजपत्रिा 
सूिना प्रकाशन गिी प्रमतबन्ि िगाएको कुन ैवस्त ुउत्पादन तथा मबक्री ववतिण गने,  

(त) प्रिमित कानून बिोचजि तोवकएको िापदण्ड ववपरित िासायमनक ववषादीको आयात 
गने वा सियावमि सवकएको िासायमनक ववषादी प्रिमित कानून ि िापदण्ड बिोचजि 
नष्ट गने चजम्िेवािी पूिा नगने, 



 

20 सानीभेरी गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ 

 

(थ) स्रोत िै फोहििैिाको पथृकीकिण नगिी फोहििैिा मिसाएि मनष्काशन गने,  

(द) ििेको वा िािेको पशपुक्षी ि सोको िादी, ्वाँि, हड् डी तथा िाछाको कत्िा आदद 
सावनजमनक स्थि, सडक, गल्िी, िोकिा िाख्न,े फाल्ने वा थपुाने।  

५२. सजाय तथा जरिवाना : (१) फोहििैिा व्यवस्थापन सम्बन्ििा कसैिे देहायको कायन गिेिा देहाय 
बिोचजिको सजाय तथा जरिवाना गनेछ:   

(क) दफा ५१ को िण्ड (क) बिोचजिको कसूि गने व्यचििाई कायनपामिकािे पवहिो पटक 
भए पाँि हजाि रुपैयाँसम्ि जरिवाना, दोस्रो पटक सोही कसूि गिेिा पाँि हिाि रुपैयाँदेचि 
दश हजाि रुपैयाँसम्ि जरिवाना ि सोही कसूि तेस्रो वा सोभन्दा बढी पटक गिेिा प्रत्येक 
पटकको िामग पन्र हजाि रुपैयाँका दििे जरिवाना गिी फोहििैिा उठाउँदा िागने ििन 
सिेत मनजबाट असूि उपि गनन सक्नेछ। 

(ि) दफा ५१ को िण्ड (ि) ि (झ) बिोचजिको कसूि गनेिाई कायनपामिकािे पाँि सय 
रुपैयाँदेचि पाँि हजाि रुपैयाँसम्ि जरिवाना गनन सक्नेछ। 

(ग) दफा ५१ को िण्ड (ग) बिोचजिको कसूि गनेिाई कायनपामिकािे पन्र हजाि रुपैयाँदेचि 
पिास हजाि रुपैयाँसम्ि जरिवाना गिी कण्टेनि वा संकिन केन्र व्यवस्थापन गनन िागन े
ििन असूि उपि गनन सक्नेछ। 

(घ) दफा ५१ को िण्ड (घ) ि (ङ) बिोचजिको कसूि गनेिाई कायनपामिकािे पन्र हजाि 
रुपैयाँदेचि पिास हजाि रुपैयाँसम्ि जरिवाना गिी अनिुमत नमिएसम्ि त्यस्तो कायन गनन 
िोक िगाउनेछ। 

(ङ) दफा ५१ को िण्ड (ि) बिोचजिको कसूि गनेिाई कायनपामिकािे पाँि हजाि रुपैयाँदेचि 
पन्र हजाि रुपैयाँसम्ि जरिवाना गनन सक्नेछ ि त्यस्तो वस्त ुवा पदाथनबाट कुनै क्षमत 
भइसकेको भए त्यस्तो क्षमत बापतको िकि सिेत कसूिदाताबाट असूि उपि गनन 
सक्नेछ।  

(ि) दफा ५१ को िण्ि (छ), (ज) ि (द) बिोचजिको कसूि गनेिाई कायनपामिकािे पाँि 
हजाि रुपैयाँदेचि पन्र हजाि रुपैयाँसम्ि जरिवाना गनन सक्नेछ। 

(छ) दफा ५१ को िण्ड (ञ) बिोचजिको कसूि गनेिाई कायनपामिकािे तीस हजाि रुपैयाँदेचि 
पिास हजाि रुपैयाँसम्ि जरिवाना गनन सक्नेछ। 

(ज) दफा ५१ को िण्ड (ट), (ठ) ि (त) बिोचजिको कसूि गनेिाई कायनपामिकािे पिास 
हजाि रुपैयाँदेचि एक िाि रुपैयाँसम्ि जरिवाना गनन सक्नेछ ि सोही कसूि पनु: गिेिा 
पवहिो पटक गिेको जरिवानाको दोब्बि जरिवाना गिी प्रिमित कानून बिोचजि अनिुमत 
िद्द गननको िामग सम्बचन्ित मनकायिा िेचि पठाउन सक्नेछ। 

(झ) दफा ५१ को िण्ड (ड), (ढ) ि (ण) बिचजिको कसूििाई प्रिमित संघीय कानून 
बिोचजि सजाय हनुेछ। 
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(ञ) दफा ५१ को िण्ड (थ) बिोचजिको कसूि गनेिाई सम्बचन्ित कायनपामिकािे प्रत्येक 
पटक पाँि सय रुपैयाँ जरिवाना गनन सक्ने छ।  

(२) वाताविण संिक्षण सम्बन्ििा कसैिे देहायको कायन गिेिा कायनपामिकािे देहाय बिोचजिको 
जरिवाना गनेछ: 

 (क)  संचक्षप्त वाताविणीय अध्ययन प्रमतवेदन स्वीकृत गिाउन ुपने प्रस्तावको हकिा त्यस्तो 
प्रमतवेदन स्वीकृत नगिाई वा स्वीकृत प्रमतवेदन ववपिीत हनुे कायन गिेिा पाँििाि 
रुपैयाँसम्ि,  

(ि) प्रािचम्भक वाताविणीय परिक्षण प्रमतवेदन स्वीकृत नगिाई वा स्वीकृत प्रमतवेदन ववपिीत 
हनुे कुनै प्रस्ताव  कायानन्वयन गिेिा दशिाि रुपैयाँसम्ि। 

(३) कसैिे उपदफा (२) बिोचजिको कायन गिेिा सम्बचन्ित कायनपामिकािे तरुुन्त िोकी 
वाताविणीय अध्ययन प्रमतवेदन स्वीकृत नगिाएिा यस ऐन बिोचजि त्यस्तो प्रमतवेदन स्वीकृत गिाउन 
ि त्यस्तो प्रमतवेदन कायन भएकोिा सो कायनिाई सिुाि गनन आदेश ददनेछ ि यसिी ददइएको आदेश 
बिोचजि गनुन सम्बचन्ित व्यचि वा संस्थाको कतनव्य हनुेछ।यसिी ददइएको आदेश बिोचजि कायन 
नभएिा कायनपामिकािे उपदफा (१) बिोचजि गरिएको जरिवानाको तेब्बि जरिवाना गनेछ। 

(४) उपदफा (२) िा उल्िेचित ववषय बाहेक कसैिे यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको 
मनयि, मनदेचशका, कायनववमि वा िापदण्ड ववपिीतका कुनै कायन गिेिा कायनपामिकािे त्यस्तो कायन 
गनन बन्देज िगाई तीन िाि रुपैयाँसम्ि जरिवाना गिी दईु िवहनामभत्र यो ऐन वा यस ऐन बिोचजि 
बनेको मनयि, मनदेचशका, कायनववमि वा िापदण्ड बिोचजिको कायन गनन आदेश ददन सक्नेछ।यसिी 
ददएको आदेश बिोचजि कायन नभएिा यस उपदफा बिोचजि गरिएको जरिवानाको तेब्बि जरिवाना 
िागनेछ।  

(५) उपदफा (३) वा (४) बिोचजि ददएको आदेश बिचजिको कायन नभएिा त्यस्तो कायनिा 
बन्देज िगाइनेछ ि त्यस्तो व्यचि वा संस्थािाई कािोसूिीिा िाख्न ेसम्बन्ििा आवश्यक कािबाही 
गनन कायनपामिकािे मसफारिस सवहत संघ ि प्रदेश सिकाििा पठाउन ुपनेछ। 

(६) यस दफा बिोचजि जरिवाना गनुन अचघ जरिवाना गनन िागेको व्यचि वा संस्था वा 
आयोजनािाई सफाइ पेश गने िनामसब िौका ददन ुपनेछ। 

५३.  क्षमतपूमतन :  (१) कसैिे यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयि, मनदेचशका वा िापदण्ड ववपिीत 
प्रदूषण गिेको वा जोचििपूणन फोहि मनष्कासन गिेको वा कुनै दघुनटनाजन्य प्रदूषणका कािणबाट कुनै 
व्यचि वा संस्थािाई कुन ैहानी नोक्सानी पगुन गएिा त्यस्तो कायनबाट पीमडत व्यचि वा संस्थािे 
आफूिाई पगुन गएको क्षमत बापत कायनपामिका वा तोवकएको मनकायबाट क्षमतपमूतन भिाई पाउन 
मनवेदन ददन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोचजि पिेको मनवेदन सम्बन्ििा छानमबन तथा जाँिबझु गदान 
मनवेदकिाई हानी नोक्सानी भएको ठहिेिा क्षमतको यवकन गिी त्यसिी हामन नोक्सानी परु् याउन े
व्यचि, संस्था वा प्रस्तावकबाट पीमडतिाई िनामसब क्षमतपमूतन भिाई ददन ुपनेछ।  



 

22 सानीभेरी गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ 

 

(३) गाउँपामिकाको कुनै मनकाय वा गाउँपामिकाको स्वामित्व ि मनयन्त्रणिा िहेको संस्थािे 
प्रदूषण गिी क्षमत पगेुको ववषयिा पिेको मनवेदन सम्बन्ििा छानमबन गनन कायनपामिकािे िनोनयन 
गिेको तीन जना ववज्ञ िहेको समिमत गठन हनुेछ ि सो समितमतको मसफारिसको आिाििा उपदफा 
(२) वा (३) बिोचजि क्षमतपूमतन भिाई ददन ुपनेछ। 

(५) यस दफा बिोचजि क्षमतपमूतन मनिानिण गने आिाि ि अन्य व्यवस्था तोवकए बिोचजि 
हनुेछ। 

५४.  मनवेदन ददन सक्न े: (१) कसैिे यस ऐन ववपरित वाताविणीय अध्ययन प्रमतवेदेन स्वीकृत नगिाई 
वा स्वीकृत प्रमतवेदन ववपिीत हनुे गिी प्रस्ताव कायानन्वयन गिेिा वा यस ऐन ववपरित हनुे कायन 
गिेिा वा गनन िागेिा कायनपामिका वा कायनपामिकािे तोकेको अमिकािी सिक्ष मनवेदन ददन सक्नेछ। 

५५. पनुिावेदन : (१) दफा ५२ बिोचजि भएको जरिवाना उपि चिि नबझु्ने पक्षिे उि जरिवाना उपि 
सम्बचन्ित चजल्िा अदाितिा पैंमतस ददनमभत्र पनुिावेदन गनन सक्नेछ।   

(२) दफा ५३ बिोचजि क्षमतपमूतन मनिानिण सम्बन्ििा भएको मनणनय उपि चिि नबझु्ने पक्षिे 
पैंमतस ददनमभत्रस सम्बचन्ित चजल्िा अदाितिा पनुिावेदन ददन सक्नेछ।  

५६.  सहमुियत तथा सवुविा प्रदान गनन सक्ने : वाताविण तथा जैववक वववविता संिक्षणिा सकािात्िक 
प्रभाव पाने कुन ैउद्योग, व्यवसाय, प्रववमि वा प्रवक्रयािाई प्रोत्सावहत गनन कानून बिोचजि प्रदान 
गरिएको सहमुियत तथा सवुविाको अमतरिि गाउँपामिका/नगिपामिकािे स्थानीय िाजपत्रिा सूिना 
प्रकाचशत गरि सहमुियत तथा सवुविा प्रदान गनन सक्नेछ। 

परिच्छेद- ८ 
ववववि 

५७. ढुङ्गा, मगवट, वािवुा, िाटोको उत्िनन, संकिन, उपयोग, ववक्री तथा ववतिण सम्बन्ििा : (१) 
गाउँपामिका क्षेत्रामिकाि मभत्र िहेका ढुङ्गा, मगवट, वािवुा तथा िाटोको उत्िनन, संकिन, उपयोग, 
मबवक्र तथा ववतिण सम्बन्िी व्यवस्था संघीय सिकाििे जािी गिेको िापदण्ड अनरुुप हनुेछ। 

(२) उपदफा(१)बिोचजिको िापदण्डको अिीनिा िही गाउँपामिकािे आफ्नो छुटै्ट िापदण्ड 
ि कायनववमि बनाउन सक्नेछ। 

५८. भ-ूउपयोग योजना ि भमूि व्यवस्थापन कायनक्रि सञ्चािन :  संघीय तथा प्रदेश कानूनको अमिनिा 
िही गाउँपामिकािे स्थानीय तहको भ-ूउपयोग योजना ि भमूि व्यवस्थापन कायनक्रि सञ्चािन गनन 
सक्नेछ।   

५९. सिन्वय ि सहजीकिण गने : वाताविण तथा प्राकृमतक स्रोत संिक्षण सम्बचन्ि िाविय तथा प्रादेचशक 
अमभयानिा गाउँपामिकािे आवश्यक सिन्वय तथा सहयोग गनेछ। 

६०. सवेक्षण : कायनपामिकािे आफ्नो क्षेत्रिा िहेको वाताविणीय तथा जैववक वववविताको वस्तचुस्थमत 
बझु्न तथा यवकन गनन आवमिक रुपिा तोवकए बिोचजिको ढाँिािा वाताविणीय तथा जैववक वववविता 
सवेक्षण गिन् सक्नेछ। 
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६१. गनुासो व्यवस्थापन : कायनपामिकािे वाताविण, वाताविण संिक्षण तथा जैववक वववविता सम्बन्िच त 
गनुासो ि उजिुीको संकिन गने ि त्यसको सम्बोिनको िामग एक अमिकािी तोक्न सक्नछे।  

६२. पिािशन मिन सक्ने : गाउँसभा ि कायनपामिका वा वाताविण शािा (इकाई) िे यस ऐनको 
कायानन्वनयको िामग सम्बचन्ित ववषयका ववज्ञसँग सल्िाह ि पिािशन मिन सक्नेछ। 

६३. अमिकाि प्रत्यायोजन गनन सक्ने : कायनपामिकािे यस ऐन अन्तगनत तोवकएका चजम्िेवािी तथा अमिकाि 
वाताविण शािा िा प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ। 

६४.  प्रिमित कानून बिोचजि हनुे : यस ऐनिा िेचिए जमत कुिािा यसै ऐन बिोचजि ि अन्यिा प्रिमित 
कानून बिोचजि हनुेछ।   

६५. मनयि बनाउन सक्ने : यस ऐनको कायानन्वयनको िामग कायनपामिकािे आवश्यक मनयि बनाउन 
सक्नेछ ि त्यस्तो मनयि गाउँपामिकाको स्थानीय िाजपत्रिा प्रकाशन पिात िागू हनुेछ। 

६६. िापदण्ड, मनदेचशका ि कायनववमि बनाउन सक्ने : यस ऐन कायानन्वयनको िामग कायनपामिकािे 
आवश्यक िापदण्ड, मनदेचशका तथा कायनववमि बनाउन सक्नेछ। 


