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सिरीजङ्घा गााँउपासिकाद्धारा प्रकाशित  
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भाग १  

सिरीजङ्घा गााँउपासिका 
गााँउ कार्यपासिकाको कार्ायिर् 

तेल्िोक, ताप्िेजङु, प्रदेि नं. १, नेपाि । 

सिरीजङ्घा गााँउपासिकाको गााँउ िभा असिवेिनिे पाररत गरेको ति िेशिए बमोशजमको ऐन  
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सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको वातावरण तथा प्राकृसतक स्रोत िंरक्षण ऐन, २०७७ 
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प्रस्तावना : स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बााँच्न पाउने नागररकको मौसिक असिकारको िंरक्षण गनय, 
प्राकृसतक स्रोतको िमशुचत उपर्ोग एवं दीगो व्र्वस्थापन गनय, वातावरण र ववकािबीच िन्तिुन 
कार्म गनय तथा प्राकृसतक स्रोत, वातावरण र जैववक वववविताको िंरक्षण गनय वाञ्छनीर् भएकािे,  

नेपािको िंवविानको िारा २२१ बमोशजम अनिूुची ८ र अनिूुची ९ मा उल्िेशित वातावरण, 
प्राकृसतक स्रोत र जैववक वववविता िम्बन्िी स्थानीर् तहको असिकार कार्ायन्वर्नका िासग कानूनी 
व्र्वस्था गनय सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको िातौं गाउाँ िभा असिवेिनिे र्ो ऐन बनाएको छ। 

 
पररच्छेद- १ 
प्रारशम्भक 

 
१. िंशक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) र्ि विधेयकको नाम "सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको वातावरण तथा 

प्राकृसतक स्रोत िंरक्षण वविेर्क, २०७७" रहेको छ ।  

(२) र्ो वविेर्क सिरीजङ्घा राजपत्रमा िूचना प्रकाशित गरेको समसतदेशि प्रारम्भ 
हनुेछ।  

२. पररभाषा :  ववषर् वा प्रिङ्गिे अको अथय निागेमा र्ि ऐनमा,- 

(क) "अनकुुिन" भन्नािे जिवारू् पररवतयनको अिर र िम्भाव्र् जोशिमको      
आाँकिन गरी पररवसतयत जिवारू् िहुाउाँदो अनकुुि हनुे गरी रुपान्तरण गने 
तथा थप हानी नोक्िानी रोकथाम वा न्रू्सनकरण गने कार्य िम्झन ुपछय। 

(ि)  "उत्िजयन" भन्नािे कुनै सनशित क्षेत्रबाट सनशित िमर् अवसिमा वातावरणमा 
हररतगहृ गर्ााँि वा अन्र् कुनै गर्ााँि वा िवुााँ सनष्कािन गने कार्य िम्झन ु
पछय। 

(ग)  "कार्यपासिका" भन्नािे सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको गाउाँ कार्यपासिकािाई िम्झन ु
पछय। 

(घ)  “िलु्िा क्षेत्र” भन्नािे मासनिहरु जमघट हनु िक्ने, ववसभन्न कार्यक्रम र पवय 
मनाउन िक्ने, िावयजसनक वहत तथा ववपद् व्र्वस्थापनमा िमेत िहर्ोग पगुन े
गरी िरुशक्षत गररएको िलु्िा स्थि िम्झन ुपछय ।  
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(ङ)  "जिवारू् पररवतयन" भन्नािे िामो िमर्को अन्तरािमा प्राकृसतक रुपमा हनुे 
जिवारू्को उतारचढावका अिावा प्रत्र्क्ष वा अप्रत्र्क्ष रुपमा मानवीर् 
वक्रर्ाकिापिे वार्मुण्डिको बनोटमा हनुे फेरवदिका कारण पथृ्वीको 
जिवारू्मा क्रमि: देिा पने पररवतयन िम्झन ुपछय।  

(च)  "जोशिमपूणय फोहर" भन्नािे प्राकृसतक वातावरणमा ह्राि ल्र्ाउने र मानव तथा 
अन्र् प्राणीको स्वास्थ्र्मा हासन नोक्िानी परु् र्ाउन े ववसभन्न रुपमा सनष्काशित 
वस्त,ु पदाथय तथा रेसडर्ो वववकरणिाई िम्झन ुपछय।  

(छ) “जैववक वववविता” भन्नािे पाररशस्थसतकीर् प्रणािी (इको सिस्टम) को वववविता, 
प्रजासतर् वववविता (स्पेसिज डाइभरसिटी) तथा वंिाणगुत वववविता (जेनेवटक 
डाइभरसिटी) िम्झन ुपछय ।  

(ज)  “तोवकएको” वा “तोवकए बमोशजम” भन्नािे र्ि ऐन अन्तगयत बनेको सनर्ममा 
तोवकएको वा तोवकए बमोशजम िम्झन ुपछय ।  

(झ)  “सनष्कािन” भन्नािे ध्वसन, ताप वा फोहरमैिा फाल्न,े थपुाने, वा सनष्कािन 
गने कार्य िम्झन ुपछय । 

(ञ)  "पररषद्" भन्नािे दफा ४८ बमोशजमको सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको वातावरण 
तथा प्राकृसतक स्रोत िंरक्षण पररषद् िम्झन ुपछय। 

(ट)  “प्रदूषण” भन्नािे फोहरमैिा, रिार्न, ध्वसन वा ववद्यतुीर्, ववद्यतुीर्-चमु्वकीर् 
तरंगका कारण वातावरणमा प्रत्र्क्ष वा अप्रत्र्क्ष रुपिे पररवतयन गरी 
वातावरणमा उल्िेिनीर् ह्राि ल्र्ाउन,े क्षसत परु् र्ाउने वा वातावरणको 
िाभदार्ी वा उपर्ोगी प्रर्ोजनमा हासन नोक्िानी परु् र्ाउने वक्रर्ाकिाप िम्झन ु
पछय । 

(ठ)  “प्रस्ताव” भन्नािे ववद्यमान वातावरणीर् अवस्थामा पररवतयन ल्र्ाउन िक्न े
वकसिमको स्थानीर् िरकार वा स्थानीर् कानून बमोशजम िंञ्चािन गररने वा 
अनमुसत प्राप्त ववकाि कार्य, भौसतक वक्रर्ाकिाप वा भ-ूउपर्ोगको पररवतयन 
गने कुनै र्ोजना, आर्ोजना वा कार्यक्रम िञ्चािन गने िम्बन्िमा तर्ार 
गररएको प्रस्ताव िम्झन ुपछय । 

(ड)  “प्रस्तावक” भन्नािे प्रस्तावको स्वीकृसतको िासग सनवेदन ददने र त्र्स्तो प्रस्ताव 
कार्ायन्वर्न गनय स्वीकृसत प्राप्त व्र्शि, िरकारी, अिय िरकारी वा गैर 
िरकारी सनकार् वा िंस्था िम्झन ुपछय। 
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 (ढ)  “फोहरमैिा” भन्नािे घरेि ु फोहरमैिा, औद्योसगक फोहरमैिा, रािार्सनक 
फोहरमैिा, स्वास्थ्र् िंस्थाजन्र् फोहरमैिा वा हासनकारक फोहरमैिा िम्झन ु
पछय र िो िब्दिे तत्काि प्रर्ोग हनु निक्ने अबस्थामा रहेको, फासिएको 
वा िडेगिेको वातावरणमा ह्राि आउने गरी सनष्कािन गररएको तरि, ठोि, 
गर्ाि, िेदो, िूवााँ, िूिो, ववद्यतुीर् तथा िूचना प्रववसिका िासग प्रर्ोग भएका 
िगार्तका पदाथय वा त्र्स्तै प्रकारका अन्र् वस्तहुरु वा अनासिकृत रुपमा 
िावयजसनक स्थिमा टााँसिएको पोष्टर, पम्प्िेट तथा कार्यपासिकािे िमर् 
िमर्मा िूचना प्रकािन गरी फोहरमैिा भसन तोवकददएका अन्र् वस्त ु
िमेतिाई िम्झन ुपछय ।  

(ण)  "वन" भन्नािे सनजी तथा िावयजसनक जसमनको पूणय वा आंशिक रुपमा रुि वा 
बटु्यानिे ढावकएको क्षेत्र िम्झन ुपछय ।  

(त)  "वन पैदावार" भन्नािे वनमा रहेका वा पाइएका वा वनबाट ल्र्ाइएका 
देहार्का पैदावार िम्झन ुपछय:-  

 (१)  काठ, दाउरा, गोि, िैरकच, िोटो, काठको तेि, बोक्रा, घााँि, 
िाहा, वपपिा-वपपिी 

 (२)  रुि, ववरुवा, पात, डााँठ, फि, बीज, फूि, भवुा, जरा, गानो, 
बोक्रा, गमरजीन, िोहवान, जङ्गिी जडीबटुी एवं गैरकाष्ठ वन 
पैदावार, जङ्गिी मह, वनस्पसत तथा सतनको ववसभन्न भाग वा 
िूक्ष्म अङ्ग, 

 (३)  चट्टान, माटो, चनु ढुङ्गा, ढुङ्गा, सगट्टी, बािवुा वा अन्र् 
िसनजजन्र् पदाथय वा  

 (४)  वन्र्जन्त,ु पिपंुक्षी वा वन्र्जन्तकुो ओिेटोपहार ।  

 (थ)  “वातावरण” भन्नािे प्राकृसतक, िांस्कृसतक र िामाशजक प्रणािीहरु, आसथयक 
तथा मानवीर् वक्रर्ाकिापहरु र र्ीनको अवर्वहरु तथा ती अवर्वहरुको 
सबचको अन्तरवक्रर्ा तथा अन्तर िम्बन्ि िम्झन ुपछय । 

(द)  "वातावरणीर् अध्र्र्न" भन्नािे  कुनै  प्रस्तावको  कार्ायन्वर्न  गदाय  त्र्िवाट 
वातावरणमा पने प्रसतकूि  प्रभाव  सनराकरण वा न्रू्सनकरण गनयको िासग 
अविम्वन गररने उपार्का िम्बन्िमा गररने िंशक्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्न वा 
प्रारशम्भक वातावरणीर् परीक्षण िम्झन ुपछय ।  
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(ि)  “िम्पदा” भन्नािे गााँउपासिका क्षेत्र सभत्र रहेका प्राकृसतक, िांस्कृसतक, 
ऐसतहासिक, परुाताशत्वक, वैज्ञासनक, आध्र्ाशत्मक, िौन्दर्यपरक वा िामाशजक 
दृवष्टबाट महत्वपूणय मासनने कुनै पसन वस्त,ु भौसतक िंरचना स्थान, वनस्पसत 
तथा जीव जन्त ुिम्झन ुपछय।  

(न)  “सिमिार” भन्नािे भसूमगत जिस्रोत वा वषायतका कारण पानीको पररणाम रहने 
वा प्राकृसतक वा मानव सनसमयत, स्थार्ी वा अस्थार्ी जमेका वा वगेका, स्वच्छ 
वा नसुनिो पानी भएको िावपिो जसमन, दिदिे जसमन, नदीबाट प्रभाववत 
जसमन, ताि, पोिरी, जिभण्डार क्षेत्र र  र्वह प्रकृसतका कृवष जसमन 
िमेतिाई िम्झन ुपछय । 

 (प)  “िंरक्षण” भन्नािे वातावरण, जैववक वववविता तथा िम्पदाको िरुक्षा, स्र्ाहार, 
िम्भार, िम्वद्धयन, व्र्वस्थापन तथा िदपुर्ोग िम्झन ुपछय ।  

पररच्छेद - २ 
वातावरण िंरक्षण 

३. वातावरण िंरक्षण गनुयपने : (१) आफ्नो क्षेत्रासिकार सभत्र वातावरण िंरक्षण गने प्रमिु 
शजम्मेवारी गाउाँपासिकाको हनुेछ ।  

(२) वातावरण िंरक्षण, प्रवद्धयन र वातावरणमैत्री िमाज सनमायणमा र्ोगदान गनुय 
प्रत्रे्क नागररकको कतयव्र् हनुेछ। 

४. वातावरण िंरक्षण वविषे क्षते्र सनिायरण गनय िक्न े: (१) प्रचसित भ-ूउपर्ोग नीसत िमेतिाई 
मध्र्नजर गरी गाउाँपासिकासभत्र वातावरणका दृवष्टिे िंरक्षण आवश्र्क रहेको क्षेत्र पवहचान 
गरी त्र्स्तो क्षेत्रिाई कार्यपासिकाबाट सनणयर् गरी वातावरण िंरक्षण वविेष क्षते्र सनिायरण गनय 
िक्नेछ ।  

(२) कुनै िडक, भवन, नदी व्र्वस्थापन वा अन्र् कुनै भौसतक पूवायिार सनमायण गदाय 
सनमायण कार्यको प्रारशम्भक अध्र्र्न प्रवक्रर्ा िरुु हनु ुअगासड नै िंघ र प्रदेिका िम्बशन्ित 
सनकार्िाँग िमन्वर् गरी कार्यपासिकािे कुनै क्षेत्र वविेषिाई वातावरण िंरक्षण गने उदे्दश्र्िे 
िलु्िा वा हररर्ािी क्षेत्रको रुपमा तोक्न िक्नेछ।  

(३) कुनै क्षेत्र वा स्थान वविेषमा अत्र्सिक वातावरणीर् प्रदूषण, भूूःस्ििन, 
प्राकृसतक िम्पदाको अत्र्सिक दोहन वा प्राकृसतक ववपशि हनु गई जनस्वास्थ्र् वा 
वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव परेको वा पने िम्भावना देशिएको अवस्थामा कार्यपासिकािे 
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प्रदेि िरकार र िंघीर् िरकारिाँग िमन्वर् गरी त्र्स्तो क्षेत्र वा स्थानिाई वातावरणीर् 
दृवष्टिे िंवेदनिीि क्षते्र तोक्न िक्नेछ ।  

(४) उपफदा (१),(२) र (३) बमोशजमको वातावरण िंरक्षण वविेष क्षेत्र, िलु्िा वा 
हररर्ािी क्षेत्र र िंवेदनिीि क्षेत्रको व्र्वस्थापन तोवकए बमोशजम कार्यपासिकाबाट हनुेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोशजम व्र्वस्थापन गदाय कार्यपासिकािे आवश्र्कता अनिुार 
िंघ र प्रदेििाँग िमन्वर् गनेछ। 

५. िम्पदाको िंरक्षण गनुयपने : (१) गाउाँपासिका क्षेत्रसभत्र रहेका िम्पदाको िंरक्षण गनुय 
गाउाँपासिका, प्रत्रे्क नागररक र िम्बशन्ित सनकार्को कतयव्र् हनुेछ। 

(२) िम्पदाको िंरक्षणका िासग कार्यपासिकािे िरकारी तथा िमदुार्िाँग िमन्वर् 
तथा िाझेदारी गनय िक्नेछ। 

६. वातावरणीर् अध्र्र्न गनुयपने : (१) प्रचसित कानून तथा मापदण्ड बमोशजम प्रस्तावकिे 
प्रस्तावको वातावरणीर् अध्र्र्न गनुय पनेछ । 

(२) प्रस्तावकिे गाउाँपासिकाको असिकारक्षेत्र सभत्र पने ववषर्िाँग िम्बशन्ित ववकाि 
सनमायण िम्बन्िी कार्य वा आर्ोजना िम्बन्िी प्रस्तावको िंशक्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्न 
प्रसतवेदन वा प्रारशम्भक वातावरणीर् प्रसतवेदन स्वीकृसतको िासग कार्यपासिका िमक्ष पेि 
गनुयपनेछ। 

 (३) प्रस्तावकिे उपदफा (२) बमोशजमको वातावरणीर् अध्र्र्न प्रसतवेदन पेि गदाय 
त्र्स्तो प्रस्ताव कार्ायन्वर्न गने क्रममा वातावरणमा पनयिक्ने प्रसतकूि प्रभाव र त्र्िको 
न्रू्सनकरणको िासग अपनाउन िवकने ववसभन्न ववकल्पहरूको ववस्ततृ ववष्िेषण गरी त्र्स्ता 
ववकल्प मध्रे् प्रस्ताव कार्ायन्वर्न गनय उपर्िु हनु े ववकल्प र िो ववकल्प कार्ायन्वर्न गनय 
िवकने आिार र कारण िवहत सिफाररि गनुयपनेछ। 

(४) उपदफा (२) बमोशजमको िंशक्षप्त वातावरणीर् प्रसतवेदन वा प्रारशम्भक 
वातावरणीर् परीक्षण स्वीकृसत िम्बन्िी प्रवक्रर्ा तोवकए बमोशजम हनुेछ।  

 (५) उपदफा (२) बमोशजम प्राप्त वातावरणीर् अध्र्र्न प्रसतवेदन जााँचबझु गदाय 
त्र्स्तो प्रस्ताव कार्ायन्वर्नबाट वातावरणमा प्रसतकूि प्रभाव पाने नदेशिएमा कार्यपासिकािे 
आवश्र्कता अनिुार प्रस्तावकिे पािना गनुयपने ितय तोवक त्र्स्तो वातावरणीर् अध्र्र्न 
प्रसतवेदन स्वीकृत गनेछ।  
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 (६) कार्यपासिकािे उपदफा (२) बमोशजमको वातावरणीर् अध्र्र्न प्रसतवेदन 
जााँचबझु गदाय त्र्स्तो प्रस्तावको थप वातावरणीर् अध्र्र्न गनय पने देशिएमा वातावरणीर् 
मूल्र्ाङ्कन गनय गराउन आदेि ददन िक्नेछ। 

(७) उपदफा (५) बमोशजम ददइएको आदेि बमोशजम प्रस्तावकिे थप अध्र्र्न गरर 
िोको प्रसतवेदन प्रदेि कानूनिे तोकेको सनकार् िमक्ष पेि गनुय पनेछ। 

(८) र्ि ऐन वमोशजम कुनै प्रस्तावको वातावरणीर् अध्र्र्न प्रसतवेदन तर्ार गनुयपूवय 
िम्वशन्ित सनकार्बाट कार्यिूची स्वीकृत गनुयपनेछ। 

(९) वातावरणीर् अध्र्र्न प्रसतवेदन िम्बन्िी अन्र् व्र्वस्था प्रचसित कानून बमोशजम 
हनुेछ। 

(१०) र्ि दफामा जनुिकैु कुरा िेशिएको भएता पसन प्रस्तावक गाउाँपासिका आाँफै 
िंिगन भएको अबस्थामा त्र्स्तो वातावरणीर् अध्र्र्न प्रसतवेदन प्रदेि कानून बमोशजम 
स्वीकृत हनुेछ। 

७.  मापदण्ड र गणुस्तर कार्म गनुयपने : (१) प्रस्तावकिे र्ि ऐन बमोशजम वातावरणीर् अध्र्र्न 
प्रसतवेदन तर्ार गदाय नेपाि िरकारिे सनिायरण गरेको मापदण्ड एवं गणुस्तर कार्म हनुेगरी 
तोवकए बमोशजमको ढााँचामा तर्ार गनुयपनेछ। 

८.    वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजना तर्ार गनुयपने : (१) प्रस्तावकिे प्रस्ताव कार्ायन्वर्न गनुय 
अगासड तोवकए बमोशजम वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजना तर्ार गनुयपनेछ। 

(२) प्रस्तावकिे उपदफा (१) बमोशजम वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजना तर्ार गदाय 
वातावरणीर् प्रसतकूि प्रभाव न्रू्सनकरणका उपार्हरू मध्रे् कुन कुन उपार्हरू आर्ोजना 
सनमायणको क्रममा र कुन कुन उपार्हरू आर्ोजना िम्पन्न भएपसछ वा आर्ोजना 
कार्ायन्वर्नको क्रममा अविम्बन गने हो िोको िमेत उल्िेि गनुयपनेछ। 

(३) प्रस्तावकिे उपदफा (१) बमोशजम तर्ार गरेको वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजना 
कार्ायन्वर्नका िासग स्पष्ट कार्यर्ोजना वनाई िो बमोशजम कार्ायन्वर्न गनुयपनेछ र िो को 
प्रगसत वववरण आर्ोजना कार्ायन्वर्न िरुू भएपसछ प्रत्रे्क छ मवहनामा कार्यपासिका िमक्ष 
पेि गनुयपनेछ।  

९.    प्रस्ताव स्वीकृत नगराई कार्ायन्वर्न गनय नहनु े : र्ो ऐन प्रारम्भ भएपसछ किैिे पसन 
कार्यपासिकािे तोके बमोशजम प्रस्ताव स्वीकृत नगराई कार्ायन्वर्न गनय गराउन ुहुाँदैन ।  

१०.  प्रस्ताव िम्बन्िी अन्र् व्र्वस्था : (१) वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ांकन हनुे प्रस्तावहरु िम्बन्िी 
कार्यववसि प्रचसित िंघीर् तथा प्रादेशिक कानून बमोशजम हनुेछ । 
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(२) िंघीर् तथा प्रादेशिक कानून बमोशजम वातावरणीर् परीक्षण वा वातावरणीर् 
प्रभाव मूल्र्ांकन िम्बन्िमा िम्बशन्ित िंघीर् तथा प्रादेशिक सनकार्िाँग िमन्वर् गने 
शजम्मेवारी गाउाँपासिकाको वातावरण हेने िािाको हनुेछ ।  

११. रोक िगाउन िक्न े : (१) किैिे पसन र्ि ऐन र प्रचसित कानूनिे तोके वमोशजमको 
सनकार्वाट स्वीकृसत नसिई वा स्वीकृसत भए भन्दा ववपरीत हनुे गरी कार्ायन्वर्न गरेमा 
कार्यपासिकािे त्र्स्तो प्रस्ताव कार्ायन्वर्नमा रोक िगाउन वा रोक िगाउनको िासग प्रदेि 
िरकार तथा िंघीर् मन्त्रािर् वा स्वीकृत गने सनकार्मा सिफाररि गनय िक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम कुनै प्रस्ताव कार्ायन्वर्न गनय रोक िगाइएकोमा त्र्िरी 
रोक िगाइएको कारणबाट क्षसत पगुन गएमा प्रस्तावकिे िो बापत कुनै वकसिमको 
क्षसतपसुतयको िासग दाबी गनय पाउने छैन । 

१२.  अनकूुिन र्ोजना बनाउन िक्न े : (१) जिवार् ु पररवतयनको प्रसतकूि अिर न्रू्सनकरण र 
िम्भाववत जोशिमबाट बच्नका िासग कार्यपासिकािे अनकूुिन र्ोजना बनाई कार्ायन्वर्न गनय 
िक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको अनकुुिन र्ोजना बनाउाँदा जिवारू् पररवतयनको 
अिरवाट वढी जोशिममा पने मवहिा, अपाङ्गता भएका व्र्शि, बािबासिका, जेष्ठ नागररक र 
आसथयक रुपमा ववपन्न िमदुार्िाई वविेष प्राथसमकता ददनपुनेछ। 

(३) कार्यपासिकािे ववकाि आर्ोजना तजुयमा गदाय जिवारू् पररवतयनको प्रसतकूि 
अिर तथा जोशिमको व्र्वस्थापन गने प्रर्ोजनको िासग नेपाि िरकारिे सनिायरण गरेको 
मापदण्ड बमोशजम प्राथसमकीकरण गनुयपनेछ। 

१३.   हररतगहृ गर्ााँि उत्िजयन न्रू्सनकरण कार्यहरू गनय िक्न े:  (१) गाउाँपासिकािे हररतगहृ गर्ााँि 
उत्िजयन न्रू्सनकरण गनय आवश्र्क कार्यक्रम िञ्चािन गनय िक्नेछ। 

(२) न्रू्सनकरण िम्बन्िी अन्र् व्र्वस्था प्रचसित कानून बमोशजम हनुेछ। 

१४. प्रदूषण रोकथाम तथा सनर्न्त्रण गने :  (१) किैिे पसन प्रचसित मापदण्ड ववपरीत वा 
जनजीवन, जन-स्वास्थ्र् र वातावरणमा उल्िेिनीर् प्रसतकूि प्रभाव पाने गरी प्रदूषण िजृना 
गनय वा गराउन हुाँदैन ।  

(२) तोवकएको मापदण्ड ववपरीत कुनै र्ाशन्त्रक िािन, औद्योसगक प्रसतष्ठान, होटि 
रेषु्टरेण्ट वा अन्र् ठाउाँ वा माििामान वा वस्तवुाट ध्वसन, ताप, रेसडर्ोिमी वववकरण, तरङ्ग वा 
फोहरमैिा वा दवुषत पानी सनष्कािन गनय गराउन हुाँदैन ।  
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(३) उपदफा (१) ववपरीत किैिे कुनै कार्य गरी वातावरणमा उल्िेिनीर् प्रसतकूि 
प्रभाव पारेको देशिएमा गाउाँपासिकािे तत ् िम्बन्िमा आवश्र्क ितयहरु तोक्न वा त्र्स्तो 
कार्य गनय नपाउने गरी रोक िगाउन िक्नेछ । 

(४) कुनै वकसिमको पदाथय, इन्िन, औजार वा िंर्न्त्रको प्रर्ोगबाट वातावरणमा 
उल्िेिनीर् प्रसतकूि प्रभाव परेको वा पने देशिएमा प्रदेि र िंघीर् िरकारिाई िोको 
जानकारी गराई गाउाँपासिकािे सिरीजङ्घा राजपत्रमा िूचना प्रकािन गरी त्र्स्तो पदाथय, 
इन्िन, औजार वा िंर्न्त्रको प्रर्ोग, उत्पादन, वववक्र ववतरण, भण्डारणमा बन्देज िगाउन 
िक्नेछ र आवश्र्क कारवाहीका िासग सिफाररि गनेछ। 

(५) प्रदूषणको रोकथाम तथा सनर्न्त्रण िम्बन्िी अन्र् व्र्वस्था तोवकए बमोशजम 
हनुेछ।      

१५. प्रर्ोगिािा स्थापना गनय िक्न े : (१) वातावरण िंरक्षण तथा प्रदूषण सनर्न्त्रण िम्बन्िी 
कार्यमा िहर्ोग परु् र्ाउन गाउाँपासिकािे िंघीर् िरकार र प्रदेि िरकारिाँग िमन्वर् गरी 
आवश्र्कता अनिुार ववसभन्न प्रर्ोगिािाहरु स्थापना गनय वा िंघ र प्रदेििे स्थापना गरेका 
वा नेपाि िरकारिे मान्र्ता ददएको कुनै प्रर्ोगिािािाई िो कामको िासग तोक्न िक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम स्थापना गररएका वा तोवकएका प्रर्ोगिािाको अन्र् 
काम, कतयव्र् र असिकार तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

१६. नमूना िंकिन गनय ददनपुने : कुनै पसन उद्योग, कारिाना, र्न्त्र, िवारी िािन आददबाट 
िजृना वा सनष्कािन हनुे वा हनु िक्ने प्रदूषण, ध्वसन, ताप तथा फोहरमैिाको अध्र्र्न, 
परीक्षण वा ववश्लषेण गनयका िासग िम्बशन्ित व्र्शि वा िंस्थािे गाउाँपासिकाबाट असिकारप्राप्त 
व्र्शि वा िंस्थािाई आवश्र्कता अनिुार त्र्स्ता वस्त ुवा पदाथयको नमूना िंकिन गनय ददन ु
पनेछ । 

१७.   वातावरण सनरीक्षकको सनर्शुि गनय िक्न े: गाउाँपासिका क्षेत्रसभत्र प्रदूषण कम गने, हटाउने 
वा सनर्न्त्रण गने तथा स्वीकृत वातावरणीर् प्रसतवेदन अनिुार गनुयपने कामहरू प्रभावकारी 
रुपिे गनय गराउन, वातावरण िंरक्षण िम्वशन्ि प्रचसित मापदण्डको पािना भए नभएको 
िम्बन्िमा अनगुमन तथा सनरीक्षण गनय कार्यपासिकािे नेपाि िरकारबाट मान्र्ताप्राप्त िैशक्षक 
िंस्थाबाट वातावरण वा िोिाँग िम्बशन्ित ववषर्मा कशम्तमा स्नातक हासिि गरेको 
व्र्शििाई प्रचसित कानून बमोशजम सनिायररत मापदण्ड र प्रवक्रर्ा परुा गरी वातावरण 
सनरीक्षक सनर्िु गनय िक्नेछ । 
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१८. वातावरण सनरीक्षकको काम, कतयव्र् र असिकार: (१) वातावरण सनरीक्षकको काम, कतयब्र् र 
असिकार देहार् बमोशजम हनुेछूः– 

(क)   र्ो ऐन वा र्ि ऐन अन्तगयत बनेको सनर्म तथा प्रचसित िंघीर् र 
प्रदेि कानून  तथा मापदण्ड बमोशजम प्रदूषण कम गने, हटाउने वा 
सनर्न्त्रण गने कार्य भए नभएको सनरीक्षण गने, 

(ि)     र्ो ऐन वा र्ि ऐन अन्तगयत बनेको सनर्म तथा प्रचसित कानून र 
मापदण्ड  ववपरीत कुनै ठाउाँबाट प्रदूषण सनष्कािन िम्बन्िी 
नकरात्मक कार्य गरे नगरेको िम्बन्िमा सनरीक्षण गने, 

(ग)  स्वीकृत वातावरणीर् अध्र्र्न प्रसतवेदनमा तोवकएका ितय बमोशजम 
काम भए नभएको िम्बन्िमा स्थिगत जााँचबझु तथा सनरीक्षण गने, 

(घ)   िण्ड (क), (ि) र (ग) बमोशजम गररएको जााँचबझु तथा  सनरीक्षण 
प्रसतवेदन तोवकएको असिकारी िमक्ष पेि गने, 

(ङ)   तोवकए बमोशजमका अन्र् कार्य गने, 

(२) उपदफा (१) को िण्ड (क), (ि) र (ग) बमोशजम सनरीक्षण गने सििसििामा 
वातावरण सनरीक्षकिे िम्बशन्ित व्र्शि, िंस्था वा प्रस्तावकिाई पूवय िूचना ददई कुनै घर, 
जगगा, भवन, कारिाना, उद्योग, िवारी िािन, औद्योसगक िंर्न्त्र, औजार, मेशिनरी, जीव, 
वस्त,ु असभिेि, कागजात वा अन्र् माििामान वा वस्तहुरुको सनरीक्षण, परीक्षण वा जााँचबझु 
गनय िक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम सनरीक्षणको सििसििामा वातावरण सनरीक्षकिे माग 
गरेको वववरण वा जानकारी उपिव्ि गराई आवश्र्क िहर्ोग गनुय िम्बशन्ित व्र्शि, िंस्था 
वा प्रस्तावकको कतयव्र् हनुेछ ।  

(४) वातावरण सनरीक्षकको अन्र् काम, कतयव्र् र असिकार तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

पररच्छेद-३ 
फोहरमैिा व्र्वस्थापन िम्बन्िी व्र्वस्था 

१९.  फोहरमैिाको प्रबन्ि गने दावर्त्व : (१) फोहरमैिाको व्र्वस्थापन गनय स्थानान्तरण केन्र 
(ट्रान्िफर स्टेिन), ल्र्ाण्डवफि िाइट, प्रिोिन प्िाण्ट, बार्ो गर्ाि प्िाण्ट िगार्त 
फोहरमैिाको िंकिन, अशन्तम सबिजयन तथा प्रिोिनका िासग आवश्र्क पने पूवायिार तथा 
िंरचनाको सनमायण तथा िञ्चािन गने शजम्मेवारी कार्यपासिकाको हनुेछ । 



िण्ड २, िंख्र्ा ५, सिरीजङ्घा राजपत्र, भाग १, समसत २०७७.०३.१५ 

 

11 | सिरीजङ्घा गााँउ कार्यपासिकाको कार्ायिर्, तेल्िोक, ताप्िेजङुद्धारा प्रकाशित ।   
 

(२) फोहरमैिा िंकिन केन्र, स्थानान्तरण केन्र वा प्रिोिन स्थिमा फासिएको वा 
राशिएको फोहरमैिा वा िरिफाईको सििसििामा जम्मा भएको फोहरमैिा प्रबन्ि गने वा 
कुनै पसन वकसिमबाट प्रर्ोग गने शजम्मेवारी कार्यपासिकाको हनुेछ । 

(३) र्ि दफाको प्रर्ोजनको िासग फोहरमैिा िंकिन केन्र, स्थानान्तरण केन्र वा 
प्रिोिन स्थिमा फासिएको वा राशिएको फोहरमैिा वा िरिफाईको सििसििामा जम्मा 
भएको कुनै पसन पदाथय फोहरमैिा मासननेछ ।  

२०. फोहरमैिा व्र्वस्थापन गने दावर्त्व: (१) गाउाँपासिका क्षेत्रसभत्रको फोहरमैिा व्र्वस्थापन गने 
गराउने दावर्त्व कार्यपासिकाको हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुिकैु कुरा िेशिएको भए तापसन हासनकारक फोहरमैिा, 
स्वास्थ्र् िंस्थाजन्र् फोहरमैिा, घरार्िी फोहोरमैिा, रािार्सनक फोहरमैिा वा औद्योसगक 
फोहरमैिा प्रिोिन र व्र्वस्थापन गने दावर्त्व सनिायररत मापदण्डको अिीनमा रही त्र्स्तो 
फोहरमैिा उत्पादन गने व्र्शि वा सनकार्को हनुेछ ।  

(३) कुनै उद्योग वा स्वास्थ्र् िंस्थािे हासनकारक फोहरमैिा, स्वास्थ्र् िंस्थाजन्र् 
फोहरमैिा रािार्सनक फोहरमैिा तथा औद्योसगक फोहरमैिा प्रिोिन गरी बााँकी रहेको 
फोहरमैिा तथा अन्र् फोहरमैिाको व्र्वस्थापन गरी ददन कार्यपासिकािाई अनरुोि गरेमा वा 
कार्यपासिकािे सनिायरण गरेको फोहरमैिा व्र्वस्थापन स्थि प्रर्ोग गनय माग गरेमा 
कार्यपासिकािे सनिायरण गरे बमोशजम िेवा िलु्क सिई फोहरमैिाको व्र्वस्थापन गररददन वा 
फोहरमैिा व्र्वस्थापन स्थि प्रर्ोग गनय ददन िक्नेछ । 

(४) कार्यपासिकािे िामदुावर्क िरिफाई िम्बन्िी सनदेशिका बनाई िागू गनेछ। 

(५) फोहरमैिा व्र्वस्थापनिे मानव स्वास्थ्र्मा पारेको वा पाने प्रभावको जााँच 
पररक्षण र अनिुन्िान गने असिकार िम्बशन्ित जनस्वास्थ्र् असिकारीिाँग हनुेछ ।  

(६) जााँच पररक्षणमा कुनै सनकार्मा फोहरमैिा व्र्वस्थापन प्रभावकारी हनु निकी 
मानव स्वास्थ्र्मा प्रसतकूि प्रभाव पारेको भेवटएमा कार्यपासिकािे उि सनकार्िाई िमर्मै 
िचेत गराई प्रचसित कानून बमोशजम आवश्र्क कारवाही गनेछ।   

२१.  फोहरमैिा उत्पादन कम गने : (१) गाउाँपासिका क्षेत्रसभत्र कुनै व्र्शि, िंस्था वा सनकार्िे 
कुनै काम कारोबार गनय उत्पादन हनुे फोहरमैिा र्थािक्र् कम गनुय पनेछ। 

(२) “आफ्नो क्षेत्र” सभत्र वविजयन हनु िक्ने फोहरमैिाको वविजयन वा पनु: प्रर्ोगको 
व्र्वस्था समिाई बााँकी फोहरमैिा मात्र सनष्कािन गरी फोहरमैिाको पररमाणिाई घटाउन ु
प्रत्रे्क व्र्शि, िंस्था वा सनकार्को कतयव्र् हनुेछ । 
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स्पवष्टकरण: “आफ्नो क्षेत्र” भन्नािे गाउाँपासिका क्षेत्रसभत्रको सनजी घर कम्पाउण्ड, औद्योसगक 
क्षेत्रको पररिर, अस्पताि वा स्वास्थ्र् िंस्थाको पररिर, औद्योसगक प्रसतष्ठानको पररिर 
िगार्त फोहरमैिा उत्पादन गने व्र्शि, िंस्था वा सनकार्को पररिरिाई िम्झन ुपछय।   

२२. फोहरमैिा पथृकीकरण : (१) कार्यपासिकािे फोहरमैिािाई तोवकए बमोशजम जैववक, 
अजैववक र अन्र् प्रकारमा ववभाजन गरी िो फोहरमैिािाई स्रोतमै छुट्याउने गरी तोक्न 
िक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम तोवकददए बमोशजम फोहरमैिा स्रोतमै छुट्याई िंकिन 
केन्रिम्म परु् र्ाउन े दावर्त्व त्र्स्तो फोहरमैिा उत्पादन गने व्र्शि, िंस्था वा सनकार्को 
हनुेछ र र्िको िासग कार्यपासिकािे आवश्र्क िेवा, प्रववसि, माििामान, उपकरण, कण्टेनर 
आदद उपिब्ि गराउन िक्नेछ । 

२३.  फोहरमैिाको सनष्कािन : (१) फोहरमैिा सनष्कािनको िमर्, स्थान र तररका 
कार्यपासिकािे सनिायरण गरे बमोशजम हनुेछ । 

(२) हासनकारक फोहरमैिा वा रािार्सनक फोहरमैिा उत्पादन गने व्र्शि, िंस्था वा 
सनकार्िे त्र्स्तो फोहरमैिा तोवकए बमोशजम व्र्वस्थापन गनुय पनेछ । 

(३) हासनकारक फोहरमैिा वा रािार्सनक फोहरमैिा िंकिन केन्र वा स्थानान्तरण 
केन्रमा सनष्कािन गनय पाइने छैन ।  

२४.  फोहरमैिा व्र्वस्थापन केन्र : (१) कार्यपासिकािे फोहरमैिािाई व्र्वशस्थत रुपमा िंकिन 
गनय प्रत्र्क टोि वा वस्तीमा िंकिन केन्र तोकी आवश्र्क कण्टेनर तथा डस्टववनको 
व्र्वस्था गनय िक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम िंकिन केन्र तोक्दा र्थािक्र् टोि वा वस्तीका 
िबैिाई पार्क पने गरी वातावरणीर् रुपिे उपर्िु स्थान तोक्न ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोशजमको िंकिन केन्रमा फोहरमैिा सनष्कािन र िंकिन गने 
िमर् र तररका कार्यपासिकािे सनिायरण गरे बमोशजम हनुेछ ।  

२५. जोशिमपूणय फोहरको व्र्वस्थापन : (१) कुनै जोशिमपूणय फोहरको िंकिन, भण्डारण, 
प्रिोिन, ववक्री ववतरण, वविजयन वा ओिार पिार गदाय उत्पादक वा िञ्चािकिे जनस्वास्थ्र् 
र वातावरणमा प्रसतकूि अिर नपने गरी उशचत व्र्वस्थापन गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम जोशिमपूणय फोहरको व्र्वस्थापन गदाय उत्पादक वा 
िंञ्चािकिे आफ्नै िचयमा व्र्वस्थापन गनुय पनेछ । 
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(३) जोशिमपूणय फोहर व्र्वस्थापन िम्वन्िी अन्र् प्रवक्रर्ा तोवकए वमोशजम हनुेछ। 

२६. फोहरमैिाको न्रू्सनकरण, पनु: प्रर्ोग तथा पनु: चक्रीर् प्रर्ोग : (१) कार्यपासिकािे 
फोहरमैिा न्रू्सनकरण, पनु: प्रर्ोग तथा पनु: चक्रीर् प्रर्ोगिाई प्रोत्िाहन गनय आवश्र्क 
कार्य गनेछ र र्िको प्रभावकारी कार्ायन्वर्नका िासग आवश्र्क सनदेशिका बनाई िागू गनय 
िक्नेछ ।  

(२) उद्योग उत्पादन प्र्ावकङ्ग गनय प्रर्ोग गरेको वस्तिुाई पनु: प्रर्ोग गरी 
फोहरमैिाको पररमाणिाई घटाउने काममा प्रोत्िाहन गनय िम्बशन्ित उद्योगिाँग 
कार्यपासिकािे िमन्वर् गनय िक्नेछ ।   

२७. अनमुसत िम्बन्िी व्र्वस्था : (१) र्ि ऐन बमोशजम कार्यपासिकाको अनमुसत नसिई किैिे 
पसन फोहरमैिा व्र्वस्थापन िम्बन्िी काम गनय वा गराउन िक्नेछैन । 

(२) फोहरमैिा व्र्वस्थापन गनय चावहने स्वदेिी वा ववदेिी कम्पनी, िंस्था वा 
सनकार्िे देहार्को वववरण ििुाई अनमुसतको िासग कार्यपासिकामा सनवेदन ददन ुपनेछ:- 

(क) फोहरमैिा व्र्वस्थापन िम्बन्िी र्ोजना, 

(ि) फोहरमैिा व्र्वस्थापन िम्बन्िी आवश्र्क जनिशि तथा प्रववसिको 
वववरण, 

(ग) तोवकए बमोशजमको अन्र् वववरण । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम पनय आएको सनवेदन उपर कार्यपासिकािे आवश्र्क 
जााँचबझु गरी अनमुसतपत्र ददन िक्नेछ ।  

(४) फोहरमैिाको व्र्वस्थापन, पनु: चवक्रर् प्रर्ोग, प्रिोिन र वविजयनमा आवश्र्क 
पने प्रववसि स्वदेिमा उपिब्ि हनु निक्ने देशिएमा त्र्स्तो प्रववसि उपिब्ि गराउन िक्ने 
कुनै ववदेिी कम्पनी, िंस्था वा सनकार्िाई िम्झौतामा उल्िेशित अवसिसभत्र त्र्स्तो प्रववसि 
हस्तान्तरण गने ितयमा नेपाि िरकारको स्वीकृसत सिई कार्यपासिकािे उपदफा (३) 
बमोशजम अनमुसतपत्र ददन िक्नेछ ।  

(५) अनमुसतपत्र िम्बन्िी अन्र् व्र्वस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

२८. फोहरमैिा व्र्वस्थापनमा सनजी तथा िामदुावर्क क्षते्रको िंिगनता : (१) कार्यपासिकािे 
आवश्र्कता अनिुार र्ि ऐन बमोशजम अनमुसत प्राप्त सनजी क्षेत्रका कम्पनी वा िामदुावर्क 
क्षेत्रबाट तोवकए बमोशजम प्रसतस्पिाय गराई आफ्नो क्षेत्रको फोहरमैिा व्र्वस्थापन गराउन 
िक्नेछ । 
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(२) उपदफा (२) बमोशजम फोहरमैिा व्र्वस्थापन गदाय सनजी क्षेत्रका कम्पनीको 
हकमा देहार्का िबै वा कुनै र िामदुावर्क एवं गैरिरकारी िंघ, िंस्थाको हकमा देहार्को 
कुनै काम गराउन िवकनेछ:- 

(क) फोहरमैिाको न्रू्सनकरणका िासग जनचेतना असभववृद्ध, 

(ि) फोहरमैिा िंकिन, 

(ग) फोहरमैिा ढुवानी, 

(घ) फोहरमैिाको प्रर्ोग, पनु: प्रर्ोग, पनु: चवक्रर् प्रर्ोग वा प्रिोिन, 

(ङ) फोहरमैिा वविजयन,  

(च) बन्द पिात ्व्र्वस्थापन ।     

२९. प्रसतस्पिाय गराई फोहरमैिा व्र्वस्थापनको शजम्मा ददन े : (१) कार्यपासिकािे र्ि ऐन 
बमोशजम सनजी क्षेत्र वा िामदुावर्क िंस्थाबाट फोहरमैिा व्र्वस्थापन गराउाँदा बोिपत्र 
आह्वान गरी प्रसतस्पिाय गराई व्र्वस्थापकको छनौट गरी व्र्वस्थापन गने शजम्मा ददन ुपनेछ 
। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम फोहरमैिा व्र्वस्थापकको छनौट गदाय देहार्का 
आिारमा गनुय पनेछ:- 

(क) कार्यपासिकािाई बझुाउन कबिु गरेको रकम, 

(ि) फोहरमैिाबाट ऊजाय िशि उत्पादन गने वा प्राङ्गाररक मि उत्पादन 
गने क्षमता, पूाँजी, प्रववसि र जनिशिको क्षमता, 

(ग) आसथयक तथा प्राववसिक क्षमता, 

(घ) फोहरमैिा व्र्वस्थापन अपनाउन प्रस्ताव गररएको प्रववसिको ददगोपन 
तथा वातावरणीर् प्रभाव न्रू्सनकरण,  

(ङ) व्र्वस्थापन करार गनय प्रस्ताव गररएको व्र्वस्थापन िलु्क,  

(च) फोहरमैिाको प्रर्ोग, प्रिोिन वा पनु: प्रर्ोग गने िम्बन्िमा भए 
कार्यपासिकािाई बझुाउन मञ्जुर गररएको रोर्ल्टी ।  

(३) बोिपत्र िम्बन्िी अन्र् व्र्वस्था प्रचसित कानून बमोशजम हनुेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोशजम फोहरमैिा व्र्वस्थापनको शजम्मा पाएको कम्पनी, िंस्था 
वा सनकार्िे कार्यपासिकािाँग गरेको िम्झौताको अिीनमा रही िलु्क उठाउन िक्नेछ । 
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(५) फोहरमैिा व्र्वस्थापनमा गैरिरकारी क्षेत्रको िंिगनता िम्बन्िी अन्र् कुराहरु 
तोवकए बमोशजम हनुेछ ।  

३०. फोहरमैिा व्र्वस्थापन स्थि सनमायण तथा िञ्चािन गनय स्वीकृसत ददन िवकन े : (१) सनजी 
क्षेत्रबाट फोहरमैिा व्र्वस्थापनका िासग फोहरमैिा व्र्वस्थापन स्थि, प्रिोिन स्थि वा 
अन्र् िंर्न्त्र सनमायण गरी िञ्चािन गनय स्वीकृसत माग गरेमा वातावरण तथा अन्र् प्रचसित 
कानूनको अिीनमा रही त्र्स्तो िंर्न्त्र सनमायण तथा िञ्चािनका िासग कार्यपासिकािे स्वीकृसत 
ददन िक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम सनजी क्षेत्रबाट फोहरमैिा व्र्वस्थापन िंर्न्त्रको सनमायण 
तथा िञ्चािन गदाय तोवकएको वातावरणीर् मापदण्डको पािना भए वा नभएको अनगुमन 
कार्यपासिकािे गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम अनगुमन गदाय स्वीकृत मापदण्डको पािना गरेको 
नपाइएमा त्र्स्तो मापदण्ड पािनाको िासग आवश्र्क व्र्वस्था गनय िमर्ावसि तोवकददन 
िक्नेछ र िो िमर्ावसिमा पसन मापदण्डको पािनाको िासग आवश्र्क व्र्वस्था नगरेमा 
त्र्स्तो व्र्शि वा कम्पनीको स्वीकृसत कार्यपासिकािे तोवकए बमोशजम रद्द गनय िक्नेछ । 

३१. िावयजसनक सनजी िाझेदारीमा फोहरमैिा व्र्वस्थापन गनय िवकन े : (१) कार्यपासिकािे 
प्रचसित कानूनको अिीनमा रही सनजी क्षेत्र, िामदुावर्क एवं गैरिरकारी िंघ, िंस्थािाँगको 
िाझेदारीमा फोहरमैिा व्र्वस्थापन कार्य गनय िक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुिकैु कुरा िेशिएको भए तापसन िामदुावर्क एवं 
गैरिरकारी िंघ, िंस्थािाँगको िाझेदारीमा फोहरमैिा न्रू्सनकरणको िासग जनचेतना असभववृद्ध, 
फोहरमैिा िंकिन, ढुवानी, फोहरमैिा व्र्वस्थापन स्थिको बन्द पिात ् व्र्वस्था, उद्यान 
सनमायण र िौन्दर्यकरण जस्ता कार्य मात्र गनय वा गराउन िवकनेछ । 

३२. िेवा िलु्क उठाउन िक्न े: (१) कार्यपासिकािे फोहरमैिा व्र्वस्थापन गरे बापत िम्बशन्ित 
व्र्शि, िंस्था वा सनकार्बाट िेवा िलु्क िगाई उठाउन िक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको िलु्कको सनिायरण फोहरमैिाको पररमाण, तौि तथा 
प्रकृसत र तोवकए बमोशजमका अन्र् कुराहरुको आिारमा कार्यपासिकािे गनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोशजमको िलु्क कार्यपासिका आफैं िे वा सनजिे तोकेको िंस्था 
वा सनकार् माफय त ्िमेत उठाउन िक्नेछ । 

(४) र्ि दफामा अन्र्त्र जनुिकैु कुरा िेशिएको भए तापसन दफा २६ बमोशजम 
फोहरमैिा व्र्वस्थापन गनय शजम्मेवारी पाएको व्र्शि, िंस्था वा सनकार्िे कार्यपासिकािाँग 
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भएको िहमसतको आिारमा फोहरमैिा व्र्वस्थापन गरे बापत िम्बशन्ित व्र्शि, िंस्था वा 
सनकार्बाट िेवा िलु्क उठाउन िक्नेछ ।  

तर तोवकए बमोशजमका ववपन्न वगयिाई िेवा िलु्कमा तोवकए बमोशजम छूट ददइनेछ। 

(५) र्ि दफा बमोशजम िलु्कबाट प्राप्त आम्दानी तथा फोहरमैिा व्र्वस्थापन सनजी 
क्षेत्रिाई िंिगन गराउाँदा प्राप्त हनुे आम्दानी कार्यपासिकािे एउटा छुटै्ट िीषयकमा रािी 
तोवकएको मापदण्डको अिीनमा रही फोहरमैिाको व्र्वस्थापन, वातावरणीर् िंरक्षण तथा 
फोहरमैिा व्र्वस्थापन प्रभाववत क्षेत्रको ववकािमा िचय गनुय पनेछ ।    

पररच्छेद-४ 
जैववक वववविता िंरक्षण 

३३. जैववक वववविताको िंरक्षण गनुयपने : (१) आफ्नो क्षते्रसभत्रको जैववक वववविताको िंरक्षण गने 
शजम्मेवारी कार्यपासिकाको हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम जैववक वववविताको िंरक्षण िम्बन्िी कार्यक्रम गदाय 
िंघीर् तथा प्रदेिको कानून तथा मापदण्ड प्रसतकूि नहनुे गरी देहार् बमोशजम गनुय पनेछ,- 

(क) कृवषजन्र् जैववक वववविता िंरक्षण,-   

(१) ववकािका कार्यक्रमहरु िंचािन गदाय कृवष जैववक 
ववववसिताको िंरक्षण िगार्त अन्र् क्षेत्रिाई वविेष महत्व 
ददने, 

(२) जैववक वववविता, वातावरण र मानव स्वास्थ्र्मा नकारात्मक 
प्रभाव पानय िक्ने जोशिम भएका शज.एम.ओ. तथा त्र्िका 
उत्पादनिाई आवश्र्कता अनिुार सनर्न्त्रण वा सनषिे गने, 

(३) कृवष पर्ायवरणीर् िेवाहरुको ददगो पररचािनको िासग पराग 
िेचक तथा अन्र् पर्ायवरणीर् िेवा प्रदान गने जीवहरु 
िम्बन्िी अध्र्र्न, अनिुन्िान, अनगुमन गरी िंरक्षणका 
कार्यक्रमहरु िञ्चािन गने, 

(४)    परम्परागत, ज्ञान िीप तथा अभ्र्ािको िंरक्षण र प्रवद्धयन 
गने।   

(ि) सिमिार िंरक्षण,- 
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(१) स्थानीर् जनिमदुार्को िहभासगतामा उनीहरुको वहतका िासग 
आफ्नो क्षेत्र अन्तगयतका सिमिारको पवहचान गदै िो 
को िंरक्षण र व्र्वस्थापन गने; 

(२) स्थानीर् जनिहभासगतामा आिाररत सिमिार व्र्वस्थापनको 
माध्र्मद्वारा सिमिारको स्रोतहरुमासथ िमन्र्ावर्क अविर 
ददिाउाँदै बवुद्धमिापूणय प्रर्ोगको अविारणािाई िाथयक 
तलु्र्ाउन;े 

(३) स्थानीर् व्र्शि, िमदुार् एवं सनकार्िाई िंिगन गराउाँदै 
सिमिारको िंरक्षण र व्र्वस्थापन कार्य प्रभावकारी बनाउने;  

(४) वतयमान र भावी पसु्ताको फाइदाका िासग प्राकृसतक स्रोत 
िंरक्षण गनय स्थानीर् वासिन्दाको वहत हनुे िािको िामाशजक 
र आसथयक ववकािका कार्यक्रम िंचािन गने,  

(५) सिमिारमा आशित िङ्कटापन्न जीवजन्त,ु जिचर, िापेशक्षक 
जङ्गिी जनावर तथा अन्र् जि आशित आनवंुशिक स्रोतको 
िंरक्षण गने, 

(६) वातावरणीर् अिर न्रू्न हनुे गरी सिमिार क्षेत्रमा वातावरण 
अनकूुि पर्यटनको ववकाि गदै प्राप्त िाभिाई र्थािम्भव 
सिमिारको व्र्वस्थापन र स्थानीर् जनिमदुार्को वहतमा 
पररचािन गने, 

(७) सिमिार िंरक्षण र व्र्वस्थापनका िासग तर्ार गररने 
कार्यर्ोजनाहरुमा स्थानीर् जनिहभासगता िसुनशित गने, 

(८) सिमिार क्षेत्रमा आशित स्थानीर्वािीको अनभुव, अभ्र्ाि, 
िीप र ज्ञानको िंरक्षण गदै िोही आिारमा सिमिारको 
िंरक्षण र व्र्वस्थापन गनय प्रिर् ददन,े 

(९) सिमिार व्र्वस्थापना देिा पने िमस्र्ाहरुको पवहचान गरी 
स्थानीर् स्तरमै िमािानको उपार्हरुको िोजी गनय 
जनिहमसतका आिारमा व्र्वस्थापन कार्यर्ोजना बनाई िागू 
गने गराउने,  
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(१०) सिमिार व्र्वस्थापन र्ोजना तजुयमा गने र व्र्वस्थापन 
िसमसतमा स्थानीर् जनिमदुार्का िाथै िंघ िंस्थाको 
प्रसतसनसित्व गराउन आवश्र्क काननुी एवं प्रिािसनक 
व्र्वस्था गने, 

(११) सिमिारमा आशित स्थानीर् जनिमदुार्िाई सिमिारबाट प्राप्त 
हनुे िाभको न्र्ार्ोशचत बााँडफााँडका िासग आवश्र्क व्र्वस्था 
गने,  

 (३)    जैववक वववविता िंरक्षण तथा व्र्वस्थापन िम्बन्िी अन्र् व्र्वस्था प्रचसित 
कानून र मापदण्ड बमोशजम हनुेछ। 

३४. जैववक वववविताको असभिेिीकरण गनुयपने : (१) गाउाँपासिकािे आफ्नो क्षेत्रासिकारसभत्र 
अवशस्थत जैववक वववविताको वस्तशुस्थसत र वववरणको असभिेिीकरण व्र्वशस्थत र वैज्ञासनक 
ढङ्गिे राख्न ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको असभिेिीकरण जैववक वववविता िम्बन्िी सनदेशिका 
बनाई राविर् मापदण्ड अनरुुप अद्यावसिक राख्न ेशजम्मेवारी कार्यपासिकाको हनुेछ । 

(३) जैववक वववविताको असभिेिीकरण िम्बन्िी अन्र् व्र्वस्था तोवकए बमोशजम 
हनुेछ।     

३५. स्थानीर् िमदुार्को परम्परागत ज्ञान, िीप, अभ्र्ाि, आददको िंरक्षण गनुयपने : (१) जैववक 
वववविताको िम्बन्िमा स्थानीर् िमदुार् सभत्रका व्र्शि वा िमूहमा रहेको ज्ञान, िीप, 
अभ्र्ाि आददको पवहचान, असभिेिीकरण, तथा िंरक्षण गने शजम्मेवारी कार्यपासिकाको हनुेछ 
।  

(२) कार्यपासिकािे उपदफा (१) बमोशजमको असभिेिीकरण वैज्ञासनक र व्र्वशस्थत 
ढङ्गिे तोवकएको ढााँचा र प्रारुपमा राख्नछे ।   

३६. िसनज पदाथय िंरक्षण िम्बन्िी व्र्वस्था : (१) कार्यपासिकािे आफ्नो क्षेत्रसभत्र रहेका िसनज 
पदाथयको अवस्था बझु्न िभे तथा िोज गनय िक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको िभे तथा िोजबाट प्राप्त िूचना तथा तथ्र्ाङ्कको 
आिारमा प्रचसित नपेािको कानून प्रसतकूि नहनुे गरी कार्यपासिकािे िसनज पदाथयको 
िंरक्षण तथा प्रवद्धयनमा कार्यक्रमहरु िञ्चािन गनय िक्नेछ ।   
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३७.  जिािार िंरक्षण गनुयपने : (१) गाउाँपासिका क्षेत्रसभत्र रहेका जिािारको िंरक्षण गनुय 
कार्यपासिका, कार्यपासिका मातहतका प्रत्रे्क वडा िसमसत, प्रत्रे्क व्र्शि र िम्बशन्ित 
सनकार्को कतयव्र् हनुेछ। 

(२) कार्यपासिकािे िंघीर् र प्रदेिको कानून र मापदण्डको अिीनमा रही कार्यववसि 
वनाई गाउाँपासिका क्षेत्र सभत्रको जिािार िंरक्षण तथा व्र्वस्थापन गनेछ। 

(३) आफ्नो क्षेत्रमा रहेको िानेपानीको महुानको पवहचान, असभिेिीकरण, िंरक्षण 
तथा व्र्वस्थापन गने शजम्मेवारी कार्यपासिकाको हनुछे। 

पररच्छेद- ५ 

वन तथा हररत क्षते्रको िंरक्षण तथा व्र्वस्थापन 

३८. वन, वन पैदावार, वन्र्जन्त ु तथा हररत क्षते्रको िंरक्षण र प्रवद्धयन गनुयपने : (१) आफ्नो 
क्षेत्रासिकार सभत्रको वन, वन पैदावार, वन्र्जन्त ुतथा हररत क्षेत्रको िंरक्षण र प्रवद्धयन गने 
प्रमिु शजम्मेवारी कार्यपासिकाको हनुेछ ।  

(२) वन, वन पैदावार, वन्र्जन्त ुतथा हररत क्षेत्रको िंरक्षण र प्रवद्धयनमा िहर्ोग 
गनुय प्रत्रे्क नागररकको कतयव्र् हनुेछ। 

(३) वन तथा वन पैदावार िंरक्षण र प्रवद्धयन गने िम्बन्िमा गाउाँपासिकािे िंघीर् र 
प्रदेि कानूनको प्रसतकूि नहनुे गरी देहार् बमोशजम गनुयपनेछ। 

(क)  िंघ तथा प्रदेििाँग िमन्वर् गरी स्थानीर् िमदुार्को िहभासगतामा 
आफ्नो सिमासभत्रका िमदुार्मा आिाररत वन, सनजी वन, कृवष वन 
तथा वनमा आिाररत उद्योगहरु िंचािन तथा व्र्वस्थापन गने, 

(ि)    िामदुावर्क वन उपभोिा िमूह िगार्त िमदुार्मा आिाररत वन 
व्र्वस्थापन गने िमूहको प्राववसिक, व्र्वस्थापकीर्, िंस्थागत क्षमता 
ववकािमा प्राथसमकता ददन,े  

(ग)   वनिाँग िम्बशन्ित प्राववसिक िेवािाई प्रभावकारी बनाउनकुा असतररि 
क्षमता ववकािको िासग उत्प्ररेणात्मक अविरहरु सिजयना गने,  

(घ)  स्थानीर् िमदुार्मा रहेको वनजन्र्, जसडबटुी तथा वनस्पसत उपर्ोग 
िम्बन्िी परम्परागत ज्ञान, िीप र शचवकत्िा पद्धसतिाई आिसुनक 
ववज्ञानिाँग िंर्ोजन गदै उन्नत प्रकारको ज्ञान, िीप र उत्पादनका 
िासग उपर्िु वातावरण सनमायण गने,  
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(ङ)   वन्र्जन्त ु र वनस्पसतको िंरक्षण तथा प्रवद्धयन गनय िंघ, प्रदेििाँगको 
िमन्वर्मा स्थानीर् स्तरका प्राणी उद्यान तथा वनस्पसत उद्यानहरु 
स्थापना र िंचािन गने, 

(च)  वन पैदावार िंकिनमा ददगोपना र प्रभावकाररताका िासग आिसुनक 
प्रववसिहरुको प्रर्ोगिाई प्रोत्िाहन गने,  

(छ)   ददगो वन व्र्वस्थापनको मापदण्ड अनरुुप िबै वन व्र्वस्थापनमा 
िामाशजक, आसथयक र वातावरणीर् दृवष्टिे दीगोपना िसुनशित गने,  

(ज)   िंघ तथा प्रदेिको िमन्वर्मा िंरशक्षत क्षेत्र, सिमिार क्षेत्र तथा वन 
व्र्वस्थापन पद्धसतहरुबाट पर्यटन प्रवद्धयन गनय र्ोगदान परु् र्ाउन,े 

(झ)   वन, वनस्पसत, वन्र्जन्त ु तथा जैववक वववविता र जिािार क्षेत्रको 
िंरक्षण, पनु:स्थापना र ददगो उपर्ोग गनय आवश्र्क र्ोजना र 
कार्यक्रम िंचािन गने, 

(ञ)    गाउाँपासिका क्षेत्रसभत्रका जिचरको िंरक्षण गने, 

(ठ)   िंघ तथा प्रदेििाँग िमन्वर् र िहकार्य गरी गररवीको रेिामसुन रहेका 
जनताको गररवी न्रू्सनकरण गनय वनको िंरक्षण र ववकाि हनुे गरी 
आर् आजयन तथा पर्यटनका कार्यक्रमहरू िंचािन गने, 

(ड)   िामदुावर्क वन उपभोिा िसमसतिे वन पैदावार ववक्री तथा उपर्ोग 
गनय बनाएको वावषयक कार्यर्ोजना गाउाँपासिकावाट स्वीकृत गरी 
कार्ायन्वर्न गराउन,े 

(ढ)  गाउाँपासिका क्षेत्रसभत्रको िावयजसनक तथा ऐिानी जगगामा रहेको काठ, 
दाउरा, जराजरुी, दहिर बहिर आददको सबक्री गने, 

(ण)  िामदुावर्क भ-ूिंरक्षण र िो मा आिाररत आर् आजयन कार्यक्रमहरु 
िंचािन गने, 

(त)   िंघ तथा प्रदेिको मापदण्डको अिीनमा रही गाउाँपासिका क्षेत्रसभत्रको 
जसडबटुी तथा अन्र् गैरकाष्ट वन पैदावर िम्वशन्ि िवेक्षण, उत्पादन, 
िंकिन प्रवद्धयन, प्रिोिन र वजार व्र्वस्थापन गने । 
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३९. सनजी वन दताय तथा व्र्वस्थापन : (१) सनजी वन दताय गराउन चाहने कुनै व्र्शि वा िंस्थािे 
सनजी वन दतायको िासग सडसभजन वन कार्ायिर् वा िब सडसभजन वन कार्ायिर्को सिफाररि 
िवहत कार्यपासिकामा सनवेदन ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम कुनै सनवेदन परेमा आवश्र्क जााँचबझु गरी 
कार्यपासिकािे सनजी वन दताय गरी प्रमाणपत्र ददनेछ ।  

(३) व्र्विावर्क प्रर्ोजनका िासग सनजी वन वा सनजी आवादीमा रहेको वन 
पैदावरको िंकिन तथा ओिारपिार गनुय परेमा कार्यपासिकाबाट स्वीकृत सिन ुपनेछ । 

(४) कार्यपासिकािे उपदफा (३) बमोशजम स्वीकृत ददाँदा वातावरण िंरक्षण गने 
मखु्र् उदे्दश्र्िे उपर्िु रकम वन पैदावरको िंकिन तथा ओिारपिार वापत ् िलु्क वा 
दस्तरु सिन िक्नेछ र, र्िरी सिइएको िलु्क वा दस्तरु वातावरण िंरक्षण कोषमा जम्मा 
गनुय पने व्र्वस्था कार्यपासिकािे समिाउन ुपनेछ । 

४०. िावयजसनक जगगामा वन ववकाि िम्बन्िी व्र्वस्था : (१) कार्यपासिकािे प्रचसित नेपाि 
कानून तथा र्ि ऐनको अिीनमा रही िावयजसनक जगगामा वनको ववकाि, िंरक्षण, 
व्र्वस्थापन गनय र वन पैदावरको उपर्ोग तथा सबवक्र ववतरण गनय िक्नेछ । 

(२) कार्यपासिकािे िडक, नहर र बाटो वकनारमा िगाइएको तथा बाटोमा छहारी 
पने रुिहरु र चौतारा, कुिाको महुान, िासमयक स्थि वा त्र्स्तै अन्र् िंवेदनिीि ठाउाँमा 
िगाइएका रुिहरुको िंरक्षण गनय तथा जोशिमपूणय अवस्थामा प्रचसित नेपाि कानूनको 
असिनमा रही हटाउन िक्नेछ । 

४१. िहरी वनको ववकाि र व्र्वस्थापन : (१) कार्यपासिकािे आफ्नो क्षेत्र सभत्रको िहरी क्षेत्र 
तथा वस्तीमा रहेका िावयजसनक िडक तथा पाकय  जस्ता स्थानमा आफैं िे वा कुनै िंघिंस्था 
वा सनजी क्षेत्रिाँगको िाझेदारीमा िहरी वनको ववकाि तथा व्र्वस्थापन गनय िक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम स्थापना हनुे िहरी वनको वन पैदावार कार्यपासिकािे 
तोवकए बमोशजम प्रर्ोग गनय िक्नेछ । 

४२. वनक्षते्रको प्रर्ोग : कार्यपासिकािे कुनै ववकाि आर्ोजना िञ्चािन गदाय वन क्षेत्रको प्रर्ोग 
गनुय बाहेक अन्र् कुनै ववकल्प नभएमा र प्रचसित कानून बमोशजमको वातावरणीर् 
अध्र्र्नबाट त्र्स्तो र्ोजना िञ्चािन गदाय वातावरणमा उल्िेिनीर् प्रसतकूि अिर नपने 
देशिएमा िो आर्ोजना िञ्चािन गनय त्र्स्तो वन क्षेत्रको जगगा प्राप्त गनयको िासग िंघीर् 
िरकार िमक्ष अनरुोि गनय िक्नेछ । 
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४३. नियरी र उद्यान स्थापना तथा व्र्वस्थापन : (१) िंघीर् तथा प्रादेशिक कानून प्रसतकूि नहनु े
गरी, प्रचसित मापदण्ड तथा तोवकएको प्रवक्रर्ा पूरा गरेको िसुनशित गरी गाउाँपासिका 
क्षेत्रसभत्र जो कोहीिे पसन कार्यपासिकाको अनमुसत सिई नियरी तथा उद्यान िञ्चािन गनय 
िक्नेछन ्।  

(२) गाउाँपासिका क्षेत्रसभत्र उपदफा (१) बमोशजम िञ्चािन हनुे नियरी तथा उद्यानको 
िम्बन्िमा िंघीर् तथा प्रादेशिक मापदण्डिाँग नबाशझने गरी िञ्चािन तथा पूव्ायिार मापदण्ड 
सनदेशिका बनाई िागू गनेछ । 

(३) गाउाँपासिका क्षेत्रसभत्र उपदफा (१) बमोशजम स्थापना हनुे िबै नियरी तथा 
उद्यानहरुको कशम्तमा वषयको एक पटक तोवकए बमोशजम असनवार्य अनगुमन सनरीक्षण 
गनुयपनेछ । 

४४. िलु्िा क्षते्र व्र्वस्थापन तथा हररर्ािी प्रवद्धयन : (१) गाउाँपासिकािे आफ्नो क्षेत्रसभत्र रहेको 
िलु्िा तथा िावयजसनक क्षेत्रको िंरक्षण, प्रवद्धयन तथा असभिेिीकरण गनुय पनेछ । 

(२) कार्यपासिकािे आफ्नो क्षेत्रासिकार सभत्र रहेने िलु्िा तथा िावयजसनक क्षेत्रमा 
प्रचसित कानूनको प्रसतकूि नहनुे गरी वकृ्षारोपण, िम्भार र व्र्वस्थापन गनय िक्नेछ ।  

 (३) िलु्िा तथा िावयजसनक क्षेत्रको व्र्वस्थापन िम्बन्िी अन्र् व्र्वस्था तोवकए 
बमोशजम हनुेछ । 

४५. नदी वकनार, नदी उकाि नहर वकनार र िडक वकनारमा वकृ्षारोपण  : (१) 
गाउाँपासिकासभत्रको नदी वकनार, नदी उकाि नहर वकनार र िडक वकनारमा कार्यपासिकाको 
अनमुसत सिई वकृ्षारोपण गनय िक्नेछ । 

(२) कार्यपासिकािे वकृ्षारोपण िम्बन्िी मापदण्ड बनाई िागू गनय िक्नेछ ।  

पररच्छेद-६ 
िंस्थागत व्र्वस्था 

४६. वातावरण तथा प्राकृसतक स्रोत िंरक्षण कोषको स्थापना र िञ्चािन : (१) गाउाँपासिकामा 
वातावरण िंरक्षण, प्रदूषणको रोकथाम तथा सनर्न्त्रणका िाथै जैववक वववविताको िंरक्षण 
िासग वातावरण तथा प्राकृसतक स्रोत िंरक्षण कोषको स्थापना हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कोषमा देहार्का रकमहरु रहने छन ्: 

(क) िंघ, प्रदेि िरकारबाट वातावरण िंरक्षणका िासग प्राप्त रकम,  

(ि) ववसभन्न िंघ िंस्थावाट प्राप्त रकम, 
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(ग)   अन्र् स्रोतवाट प्राप्त रकम। 

(३) वातावरण तथा प्राकृसतक स्रोत िंरक्षण कोषको िंचािन तोवकए बमोशजम 
हनुेछ। 

४७. वातावरण तथा प्राकृसतक स्रोत िंरक्षण पररषद गठन गनय िक्न े : (१) वातावरण, जैववक 
वववविता र प्राकृसतक स्रोत िंरक्षण िम्बन्िी कार्यिाई व्र्वशस्थत रुपमा कार्ायन्वर्न गनय, 
नीसत र्ोजना सनमायण गनय, ववसभन्न सनकार्हरु वीच िमन्वर् गनय तथा र्ि ऐन अन्तगयत 
अनगुमन तथा सनररक्षण गनय गाउाँपासिकामा वातावरण िम्बन्िी वविेषज्ञ िशम्मसित वातावरण 
तथा प्राकृसतक स्रोत िंरक्षण पररषद रहनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको पररषदमा देहार् बमोशजमका अध्र्क्ष र िदस्र्हरू 
रहनेछन; 

(क) गाउाँपासिका अध्र्क्ष- अध्र्क्ष 

(ि) गाउाँपासिका उपाध्र्क्ष -िदस्र् 

(ग) प्रमिु प्रिािकीर् असिकृत- िदस्र् 

(घ) िामाशजक ववकाि िसमसत िंर्ोजक- िदस्र्  

(ङ) वन, वातावरण तथा ववपद् व्र्वस्थापन िसमसत िंर्ोजक-िदस्र् 

(च) गाउाँपासिका अध्र्क्षिे मनोनर्न गरेका वातावरण तथा प्राकृसतक स्रोतको 
क्षेत्रमा काम गरेका ववज्ञ १ मवहिा िवहत ३ जना-िदस्र् 

(छ) स्थानीर् वासिन्दाहरूमध्रे् वन उपभोिा िसमसतहरूवाट १ जना िवहत 
कार्यपासिकािे तोकेका १ मवहिा िमेत ३ जना-िदस्र् 

(ज) कृवष क्षेत्र हेने कार्यपासिका िदस्र्- िदस्र् 

(झ) वातावरण िािा िंर्ोजक- िदस्र् िशचव 

 (३) वातावरण तथा प्राकृसतक स्रोत िंरक्षण पररषद्को अन्र् काम, कतयव्र् तथा 
असिकार तोवकए बमोशजम हनुेछ ।  

४८.  िसमसतहरु गठन गनय िक्न े: (१) कार्यपासिकािे र्ो ऐनको उदे्दश्र् पूसतयको िासग िम्बशन्ित 
ववषर्का वविेषज्ञहरु िमेत रहेको ववसभन्न िसमसतहरु गठन गनय िक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम गदठत िसमसतहरुको काम, कतयव्र् र असिकार 
कार्यपासिकािे तोवकददए बमोशजम हनुेछ । 
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४९. अनगुमन तथा मूल्र्ाकंन : (१) र्ि ऐन अन्तगयत आवश्र्क अनगुमन र मूल्र्ांकन दफा ५८ 
बमोशजम स्थावपत वातावरण तथा जैववक वववविता िंरक्षण पररषद वा पररषदिे तोकेको 
सनरीक्षण िसमसतहरूवाट गनेछ ।  

(२) अनगुमन तथा मूल्र्ांकन िम्बन्िी अन्र् व्र्वस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

५०.  वातावरण िंरक्षण र्ोजना तजुयमा गने : (१) कार्यपासिकािे वातावरण तथा जैववक वववविता 
िंरक्षण र्ोजना तजुयमा तथा कार्ायन्वर्न गनेछ। 

(२) कार्यपासिकािे वातावरण िंरक्षण र्ोजना तजुयमा गदाय वातावरण िंरक्षण, जैववक 
वववविताको िंरक्षण र प्रवद्धयन, दीगो उपर्ोग र वातावरणीर् र जैववक वववविताका 
स्रोतहरूको परम्परागत र स्थानीर् अभ्र्ािहरूिाई िमेत िमावेि गनुयपनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोशजमको वातावरण तथा जैववक वववविता िंरक्षण र्ोजना 
बनाउाँदा मवहिा, अपाङ्गता भएका व्र्शि, बािबासिका, जेष्ठ नागररक र आसथयक रुपमा ववपन्न 
िमदुार्िाई वविेष प्राथसमकता ददनपुनेछ। 

(४) वातावरण िंरक्षण र्ोजनामा िमावेि गनुयपने ववषर्वस्त ुतोवकए बमोशजम हनुेछ। 

पररच्छेद-७ 
किूर, जररवाना तथा क्ष सतपतुी 

५१. किूर: किैिे देहार्को कुनै काम गरेमा र्ि ऐन बमोशजम किूर गरेको मासननछे :-  

(क) कार्यपासिकािे तोवकददएको िमर् र स्थान बाहेक अन्र्त्र फोहरमैिा 
सनष्कािन गने,  

(ि) कण्टेनर वा फोहरमैिा िंकिन केन्रमा राशिएको फोहरमैिा अनासिकृत 
तवरिे प्रर्ोग गने,  

(ग) फोहरमैिा िंकिन केन्रमा राशिएको कण्टेनर तोडफोड गने क्षसत परु् र्ाउन,े 
राशिएको स्थानबाट हटाउने वा िंकिन केन्रमा कुनै नोक्िानी परु् र्ाउन,े  

(घ) र्ि ऐन बमोशजम अनमुसत नसिई फोहरमैिा व्र्वस्थापनको कार्य गने,  

(ड) र्ि ऐन बमोशजम फोहरमैिा व्र्वस्थापनको िासग प्रदान गररएको 
अनमुसतपत्रमा उल्िेशित ितयहरु उल्िङ् घन गने, 

(च) फोहरमैिा िंकिन केन्र, कण्टेनर वा फोहरमैिा थपुाने ठाउाँमा कुनै पसन 
वकसिमको हासनकारक पदाथय फाल्ने, राख्न ेवा थपुाने, 
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(छ) घर, कम्पाउण्ड तथा पररिरको फोहरमैिा िडक वा अन्र् िावयजसनक 
स्थानमा राख्न,े फाल्ने वा थपुाने, 

(ज) फोहरबाट सनस्केको दूवषत पानी (सिचेट) वा ढि चहुाई अन्र् व्र्शिको घर 
वा जगगा प्रदूवषत गराउने,  

(झ) िडक वा अन्र् िावयजसनक स्थानमा िरिफाई तथा फोहरमैिा िंकिन गनय 
कार्यपासिकािे तोकेको िमर् वा िफाई गदायको िमर्मा त्र्स्तो ठाउाँमा कुनै 
पसन वकसिमको िवारी िािन सबिाउने वा सबिाइ रािेको िवारी िािन 
हटाउने इन्कार गने,  

(ञ) कार्यपासिकािे तोकेको ठाउाँमा बाहेक जनस्वास्थ्र्मा प्रसतकूि अिर पने गरी 
िडक वा अन्र् िावयजसनक स्थानमा कुनै पसन वकसिमको हासनकारक 
फोहरमैिा राख्न,े फाल्न,े थपुाने वा सनष्कािन गने,  

(ट) रािार्सनक फोहरमैिा, औद्योसगक फोहरमैिा, स्वास्थ्र् िंस्थाजन्र् फोहरमैिा 
वा हासनकारक फोहरमैिा जथाभावी फाल्ने, राख्न े वा सनष्कािन गने वा 
गराउने,  

(ठ) औद्योसगक प्रसतष्ठान वा स्वास्थ्र् िंस्थािे उद्योग वा स्वास्थ्र् िंस्थाबाट 
सनस्कन ेहासनकारक फोहरमैिा जथाभावी फाल्ने, राख्न ेवा सनष्कािन गने वा 
गराउने,  

(ड) फोहरमैिा िंकिन, ढुवानी तथा फोहरमैिा व्र्वस्थापनमा बािा अवरोि 
सिजयना गने,  

(ढ) फोहरमैिा िंकिन, ढुवानी तथा अशन्तम सनष्कािन स्थिमा अवरोि, बन्द, 
घेराउ गने वा फोहरमैिा व्र्वस्थापन िम्बन्िी कार्यमा हडताि गने,  

(ण) फोहरमैिा अत्र्ासिक उत्पादन हनुे वस्त ु भनी नेपाि िरकारिे नेपाि 
राजपत्रमा िूचना प्रकािन गरी प्रसतबन्ि िगाएको कुनै वस्त ुउत्पादन तथा 
सबक्री ववतरण गने,  

(त) प्रचसित कानून बमोशजम तोवकएको मापदण्ड ववपररत रािार्सनक ववषादीको 
आर्ात गने वा िमर्ावसि िवकएको रािार्सनक ववषादी प्रचसित कानून र 
मापदण्ड बमोशजम नष्ट गने शजम्मेवारी पूरा नगने, 

(थ) स्रोत मै फोहरमैिाको पथृकीकरण नगरी फोहरमैिा समिाएर सनष्कािन गने,  
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(द) मरेको वा मारेको पिपुक्षी र िोको िादी, प्वााँि, हड डी तथा माछाको कत्िा 
आदद िावयजसनक स्थि, िडक, गल्िी, चोकमा राख्न,े फाल्ने वा थपुाने।  

५२. िजार् तथा जररवाना : (१) कार्यपासिकािे फोहरमैिा व्र्वस्थापन िम्बन्िमा किैिे 
देहार्को कार्य गरेमा देहार् बमोशजमको िजार् तथा जररवाना गनय िक्नेछ ।   

(क) दफा ५१ को िण्ड (क) बमोशजमको किूर गने व्र्शििाई 
कार्यपासिकािे पवहिो पटक भए पााँच हजार रुपैर्ााँिम्म जररवाना, 
दोस्रो पटक िोही किूर गरेमा पााँच हचार रुपैर्ााँदेशि दि हजार 
रुपैर्ााँिम्म जररवाना र िोही किूर तेस्रो वा िोभन्दा बढी पटक 
गरेमा प्रत्रे्क पटकको िासग पन्र हजार रुपैर्ााँका दरिे जररवाना 
गरी फोहरमैिा उठाउाँदा िागने िचय िमेत सनजबाट अिूि उपर गनय 
िक्नेछ । 

(ि) दफा ५१ को िण्ड (ि) र (झ) बमोशजमको किूर गनेिाई 
कार्यपासिकािे पााँच िर् रुपैर्ााँदेशि पााँच हजार रुपैर्ााँिम्म जररवाना 
गनय िक्नेछ । 

(ग) दफा ५१ को िण्ड (ग) बमोशजमको किूर गनेिाई कार्यपासिकािे 
पन्र हजार रुपैर्ााँदेशि पचाि हजार रुपैर्ााँिम्म जररवाना गरी कण्टेनर 
वा िंकिन केन्र व्र्वस्थापन गनय िागने िचय अिूि उपर गनय 
िक्नेछ । 

(घ) दफा ५१ को िण्ड (घ) र (ङ) बमोशजमको किूर गनेिाई 
कार्यपासिकािे पन्र हजार रुपैर्ााँदेशि पचाि हजार रुपैर्ााँिम्म 
जररवाना गरी अनमुसत नसिएिम्म त्र्स्तो कार्य गनय रोक िगाउनेछ 
। 

(ङ) दफा ५१ को िण्ड (च) बमोशजमको किूर गनेिाई कार्यपासिकािे 
पााँच हजार रुपैर्ााँदेशि पन्र हजार रुपैर्ााँिम्म जररवाना गनय िक्नेछ र 
त्र्स्तो वस्त ु वा पदाथयबाट कुनै क्षसत भइिकेको भए त्र्स्तो क्षसत 
बापतको रकम िमेत किूरदाताबाट अिूि उपर गनय िक्नेछ ।  

(च) दफा ५१ को िण्च (छ), (ज) र (द) बमोशजमको किूर गनेिाई 
कार्यपासिकािे पााँच हजार रुपैर्ााँदेशि पन्र हजार रुपैर्ााँिम्म जररवाना 
गनय िक्नेछ । 
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(छ) दफा ५१ को िण्ड (ञ) बमोशजमको किूर गनेिाई कार्यपासिकािे 
तीि हजार रुपैर्ााँदेशि पचाि हजार रुपैर्ााँिम्म जररवाना गनय िक्नेछ 
। 

(ज) दफा ५१ को िण्ड (ट), (ठ) र (त) बमोशजमको किूर गनेिाई 
कार्यपासिकािे पचाि हजार रुपैर्ााँदेशि एक िाि रुपैर्ााँिम्म जररवाना 
गनय िक्नेछ र िोही किूर पनु: गरेमा पवहिो पटक गरेको 
जररवानाको दोब्बर जररवाना गरी प्रचसित कानून बमोशजम अनमुसत 
रद्द गनयको िासग िम्बशन्ित सनकार्मा िेशि पठाउन िक्नेछ । 

(झ) दफा ५१ को िण्ड (ड), (ढ) र (ण) बमशजमको किूरिाई प्रचसित 
िंघीर् कानून बमोशजम िजार् हनुेछ । 

(ञ) दफा ५१ को िण्ड (थ) बमोशजमको किूर गनेिाई कार्यपासिकािे 
प्रत्रे्क पटक पााँच िर् रुपैर्ााँ जररवाना गनय िक्ने छ ।  

(२) वातावरण िंरक्षण िम्बन्िमा किैिे देहार्को कार्य गरेमा कार्यपासिकािे देहार् 
बमोशजमको जररवाना गनेछ: 

 (क)  िंशक्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्न प्रसतवेदन स्वीकृत गराउन ुपने प्रस्तावको 
हकमा त्र्स्तो प्रसतवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रसतवेदन ववपरीत 
हनुे कार्य गरेमा पााँचिाि रुपैर्ााँिम्म,  

(ि) प्रारशम्भक वातावरणीर् पररक्षण प्रसतवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत 
प्रसतवेदन ववपरीत हनुे कुनै प्रस्ताव  कार्ायन्वर्न गरेमा दििाि 
रुपैर्ााँिम्म । 

(३) किैिे उपदफा (२) बमोशजमको कार्य गरेमा िम्बशन्ित कार्यपासिकािे तरुुन्त 
रोकी वातावरणीर् अध्र्र्न प्रसतवेदन स्वीकृत नगराएमा र्ि ऐन बमोशजम त्र्स्तो प्रसतवेदन 
स्वीकृत गराउन र त्र्स्तो प्रसतवेदन कार्य भएकोमा िो कार्यिाई ििुार गनय आदेि ददनेछ र 
र्िरी ददइएको आदेि बमोशजम गनुय िम्बशन्ित व्र्शि वा िंस्थाको कतयव्र् हनुेछ ।र्िरी 
ददइएको आदेि बमोशजम कार्य नभएमा कार्यपासिकािे उपदफा (१) बमोशजम गररएको 
जररवानाको तेब्बर जररवाना गनेछ । 

(४) उपदफा (२) मा उल्िेशित ववषर् बाहेक किैिे र्ो ऐन वा र्ि ऐन अन्तगयत 
बनेको सनर्म, सनदेशिका, कार्यववसि वा मापदण्ड ववपरीतका कुनै कार्य गरेमा कार्यपासिकािे 
त्र्स्तो कार्य गनय बन्देज िगाई तीन िाि रुपैर्ााँिम्म जररवाना गरी दईु मवहनासभत्र र्ो ऐन 
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वा र्ि ऐन बमोशजम बनेको सनर्म, सनदेशिका, कार्यववसि वा मापदण्ड बमोशजमको कार्य गनय 
आदेि ददन िक्नेछ ।र्िरी ददएको आदेि बमोशजम कार्य नभएमा र्ि उपदफा बमोशजम 
गररएको जररवानाको तेब्बर जररवाना िागनेछ ।  

(५) उपदफा (३) वा (४) बमोशजम ददएको आदेि बमशजमको कार्य नभएमा त्र्स्तो 
कार्यमा बन्देज िगाइनेछ र त्र्स्तो व्र्शि वा िंस्थािाई कािोिूचीमा राख्न े िम्बन्िमा 
आवश्र्क कारबाही गनय कार्यपासिकािे सिफाररि िवहत िंघ र प्रदेि िरकारमा पठाउन ु
पनेछ । 

(६) र्ि दफा बमोशजम जररवाना गनुय अशघ जररवाना गनय िागेको व्र्शि वा िंस्था 
वा आर्ोजनािाई िफाइ पेि गने मनासिब मौका ददन ुपनेछ । 

५३.  क्षसतपूसतय :  (१) किैिे र्ो ऐन वा र्ि ऐन अन्तगयत बनेको सनर्म, सनदेशिका वा मापदण्ड 
ववपरीत प्रदूषण गरेको वा जोशिमपूणय फोहर सनष्कािन गरेको वा कुनै दघुयटनाजन्र् प्रदूषणका 
कारणबाट कुनै व्र्शि वा िंस्थािाई कुनै हानी नोक्िानी पगुन गएमा त्र्स्तो कार्यबाट पीसडत 
व्र्शि वा िंस्थािे आफूिाई पगुन गएको क्षसत बापत कार्यपासिका वा तोवकएको सनकार्बाट 
क्षसतपूसतय भराई पाउन सनवेदन ददन िक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम परेको सनवेदन िम्बन्िमा छानसबन तथा जााँचबझु गदाय 
सनवेदकिाई हानी नोक्िानी भएको ठहरेमा क्षसतको र्वकन गरी त्र्िरी हासन नोक्िानी 
परु् र्ाउने व्र्शि, िंस्था वा प्रस्तावकबाट पीसडतिाई मनासिब क्षसतपूसतय भराई ददन ुपनेछ ।  

(३) गाउाँपासिकाको कुनै सनकार् वा गाउाँपासिकाको स्वासमत्व र सनर्न्त्रणमा रहेको 
िंस्थािे प्रदूषण गरी क्षसत पगेुको ववषर्मा परेको सनवेदन िम्बन्िमा छानसबन गनय 
कार्यपासिकािे मनोनर्न गरेको तीन जना ववज्ञ रहेको िसमसत गठन हनुेछ र िो िसमसतको 
सिफाररिको आिारमा उपदफा (२) वा (३) बमोशजम क्षसतपूसतय भराई ददन ुपनेछ। 

(५) र्ि दफा बमोशजम क्षसतपूसतय सनिायरण गने आिार र अन्र् व्र्वस्था तोवकए 
बमोशजम हनुेछ । 

५४.  सनवेदन ददन िक्न े : (१) किैिे र्ि ऐन ववपररत वातावरणीर् अध्र्र्न प्रसतवेदेन स्वीकृत 
नगराई वा स्वीकृत प्रसतवेदन ववपरीत हनुे गरी प्रस्ताव कार्ायन्वर्न गरेमा वा र्ि ऐन ववपररत 
हनुे कार्य गरेमा वा गनय िागेमा कार्यपासिका वा कार्यपासिकािे तोकेको असिकारी िमक्ष 
सनवेदन ददन िक्नेछ । 

५५. पनुरावेदन : (१) दफा ५२ बमोशजम भएको जररवाना उपर शचि नबझु्ने पक्षिे उि 
जररवाना उपर िम्बशन्ित शजल्िा अदाितमा पैंसति ददनसभत्र पनुरावेदन गनय िक्नेछ ।   
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(२) दफा ५३ बमोशजम क्षसतपूसतय सनिायरण िम्बन्िमा भएको सनणयर् उपर शचि 
नबझु्ने पक्षिे पैंसति ददनसभत्रि िम्बशन्ित शजल्िा अदाितमा पनुरावेदन ददन िक्नेछ ।  

५६.  िहसुिर्त तथा िवुविा प्रदान गनय िक्न े : वातावरण तथा जैववक वववविता िंरक्षणमा 
िकारात्मक प्रभाव पाने कुनै उद्योग, व्र्विार्, प्रववसि वा प्रवक्रर्ािाई प्रोत्िावहत गनय कानून 
बमोशजम प्रदान गररएको िहसुिर्त तथा िवुविाको असतररि गाउाँपासिकािे सिरीजङ्घा 
राजपत्रमा िूचना प्रकाशित गरर िहसुिर्त तथा िवुविा प्रदान गनय िक्नेछ । 

 
पररच्छेद- ८ 

ववववि 
५७. ढुङ्गा, सगवट, वािवुा, माटोको उत्िनन, िंकिन, उपर्ोग, ववक्री तथा ववतरण िम्बन्िमा : 

(१) गाउाँपासिका क्षेत्रासिकार सभत्र रहेका ढुङ्गा, सगवट, वािवुा तथा माटोको उत्िनन, 
िंकिन, उपर्ोग, सबवक्र तथा ववतरण िम्बन्िी व्र्वस्था िंघीर् िरकारिे जारी गरेको 
मापदण्ड अनरुुप हनुेछ । 

(२) उपदफा(१)बमोशजमको मापदण्डको अिीनमा रही गाउाँपासिकािे आफ्नो छुटै्ट 
मापदण्ड र कार्यववसि बनाउन िक्नेछ। 

५८. भ-ूउपर्ोग र्ोजना र भसूम व्र्वस्थापन कार्यक्रम िञ्चािन :  िंघीर् तथा प्रदेि कानूनको 
असिनमा रही गाउाँपासिकािे आफ्नो भ-ूउपर्ोग र्ोजना र भसूम व्र्वस्थापन कार्यक्रम िञ्चािन 
गनय िक्नेछ ।   

५९. िमन्वर् र िहजीकरण गने : वातावरण तथा प्राकृसतक स्रोत िंरक्षण िम्बशन्ि राविर् तथा 
प्रादेशिक असभर्ानमा गाउाँपासिकािे आवश्र्क िमन्वर् तथा िहर्ोग गनेछ। 

६०. िवेक्षण : कार्यपासिकािे आफ्नो क्षेत्रमा रहेको वातावरणीर् तथा जैववक वववविताको 
वस्तशुस्थसत बझु्न तथा र्वकन गनय आवसिक रुपमा तोवकए बमोशजमको ढााँचामा वातावरणीर् 
तथा जैववक वववविता िवेक्षण गनय िक्नेछ । 

६१. गनुािो व्र्वस्थापन : कार्यपासिकािे वातावरण, वातावरण िंरक्षण तथा जैववक वववविता 
िम्बन्िी गनुािो र उजरुीको िंकिन गने र त्र्िको िम्बोिनको िासग एक असिकारी तोक्न 
िक्नेछ ।  

६२. परामिय सिन िक्न े : गाउाँ िभा, कार्यपासिका वा वातावरण िािािे र्ि ऐनको 
कार्ायन्वनर्को िासग िम्बशन्ित ववषर्का ववज्ञिाँग िल्िाह र परामिय सिन िक्नेछ। 
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६३. असिकार प्रत्र्ार्ोजन गनय िक्न े: कार्यपासिकािे र्ि ऐन अन्तगयत तोवकएका शजम्मेवारी तथा 
असिकार कुनै असिकृतस्तरको कमयचारी वा वातावरण िािामा प्रत्र्ार्ोजन गनय िक्नेछ । 

६४.  प्रचसित कानून बमोशजम हनु े: र्ि ऐनमा िेशिए जसत कुरामा र्िै ऐन बमोशजम र अन्र्मा 
प्रचसित कानून बमोशजम हनुेछ।   

६५. सनर्म बनाउन िक्न े: र्ि ऐनको कार्ायन्वर्नको िासग कार्यपासिकािे आवश्र्क सनर्म 
बनाउन िक्नेछ र त्र्स्तो सनर्म सिरीजङ्घा राजपत्रमा प्रकािन भए पिात िागू हनुेछ । 

६६. मापदण्ड, सनदेशिका र कार्यववसि बनाउन िक्न े : र्ि ऐनको कार्ायन्वर्नको िासग 
कार्यपासिकािे आवश्र्क मापदण्ड, सनदेशिका तथा कार्यववसि बनाउन िक्नेछ । 
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