
 गन्यापधुरा गाउँपालिकामा वातावरण तथा प्राकृततक स्रोतको संरक्षण गरे्न सम्बन्धमा बर्नेको ऐर्न, २०७७ 

 

 

गन्यापधुरा गाउँपालिका 

 

 

खण्डः ४          संखयाः९             माघ ०४ गते आइतबार, २०७७ 

भाग-१ 

गन्यापधुरा गाउँपालिकामा वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोतको 

संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बरे्को ऐर्,  २०७७ 

 गाउँ सभाबाट स्वीकृत भएको मिमत २०७७।०९।२९ 

प्रस्तावर्ा : स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणिा बाँच्न पाउने नागररकको िौमिक अमिकारको संरक्षण गनन, प्राकृमतक स्रोतको 

सिमुित उपयोग एव ंदीगो व्यवस्थापन गनन, वातावरण र मवकास बीि सन्तिुन कायि गनन तथा प्राकृमतक स्रोत, वातावरण 

र जमैवक मवमविताको संरक्षण गनन वाञ्छनीय भएकाि,े  

नेपािको संमविानको िारा २२६ बिोमजि अनसुिूी ८ र अनसुिूी ९ िा उल्िेमित वातावरण, प्राकृमतक स्रोत र 

जमैवक मवमविता सम्बन्िी स्थानीय तहको अमिकार कायानन्वयनका िामग काननूी व्यवस्था गनन,  

स्थानीय सरकार सञ्िािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) िे मदएको अमिकार प्रयोग गरी गन्यापिरुा 

गाउँसभािे यो ऐन बनाएको छ। 

पररच्छेद- १ 

                                                                    प्रारलम्भक 

१. संलक्षप्त र्ाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाि "गन्यापधुरा गाउँपालिकामा वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत 

संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बरे्को ऐर्, २०७७" रहकेो छ ।  

(२) यो ऐन गन्यापिरुा गाउँपामिकाको स्थानीय राजपत्रिा सिूना प्रकामित गरेको मिमतदेमि प्रारम्भ 

हुनेछ।  

२. पररभाषा :  मवषय वा प्रसङ्गिे अको अथन निागेिा यस ऐनिा,- 

(क) "अनकुुिन" भन्नािे जिवाय ूपररवतननको असर र सम्भाव्य जोमििको आकँिन गरी पररवमतनत 

जिवाय ू सुहाउँदो अनकुुि हुने गरी रुपान्तरण गने तथा थप हानी नोक्सानी रोकथाि वा 

न्यमूनकरण गने कायन सम्झन ुपछन। 

स्थार्ीय राजपत्र 
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(ि)  "उत्सजनन" भन्नािे कुनै मनमित के्षत्रबाट मनमित सिय अवमििा वातावरणिा हररतगहृ गयाँस वा 

अन्य कुनै गयाँस वा िवुाँ मनष्कासन गने कायन सम्झन ुपछन। 

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

(घ)  “िलु्िा के्षत्र” भन्नािे िामनसहरु जिघट हुन सक्ने, मवमभन्न कायनक्रि र पवन िनाउन सक्ने, 

सावनजमनक महत तथा मवपद ्व्यवस्थापनिा सिेत सहयोग पगुने गरी सरुमक्षत गररएको िलु्िा 

स्थि सम्झन ुपछन । 

(ङ)  "जिवाय ू पररवतनन" भन्नािे िािो सियको अन्तराििा प्राकृमतक रुपिा हुने जिवायकूो 

उतारिढावका अिावा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपिा िानवीय मक्रयाकिापिे वायिुण्डिको 

बनोटिा हुने फेरवदिका कारण पथृ्वीको जिवायूिा क्रिि: दिेा पने पररवतनन सम्झन ुपछन।  

(ि)  "जोमििपूणन फोहर" भन्नािे प्राकृमतक वातावरणिा ह्रास ल्याउने र िानव तथा अन्य प्राणीको 

स्वास्थ्यिा हामन नोक्सानी परु् याउने मवमभन्न रुपिा मनष्कामित वस्त,ु पदाथन तथा रेमडयो 

मवमकरणिाई सम्झन ुपछन।  

(छ) “जमैवक मवमविता” भन्नािे पाररमस्थमतकीय प्रणािी (इकोमसस्टि)को मवमविता, प्रजामतय 

मवमविता (स्पेमसज डाइभरमसटी) तथा विंाणगुत मवमविता (जनेेमटक डाइभरमसटी) सम्झनपुछन। 

(ज)  “तोमकएको” वा “तोमकए बिोमजि” भन्नािे यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयििा तोमकएको वा 

तोमकए बिोमजि सम्झन ुपछन ।  

(झ)  “मनष्कािन” भन्नािे ध्वमन, ताप वा फोहरििैा फाल्ने, थपुाने, वा मनष्कािन गने कायन सम्झनपुछन।  

(ञ)  "पररषद" भन्नािे दफा ४७ बिोमजिको स्थानीय वातावरण तथा प्राकृमतक स्रोत संरक्षण पररषद 

सम्झन ुपछन। 

(ट)  “प्रदषूण” भन्नािे फोहरििैा, रसायन, ध्वमन वा मवद्यतुीय, मवद्यतुीय-िमु्वकीय तरंगका कारण 

वातावरणिा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपिे पररवतनन गरी वातावरणिा उल्िेिनीय ह्रास ल्याउने, 

क्षमत परु् याउने वा वातावरणको िाभदायी वा उपयोगी प्रयोजनिा हामन नोक्सानी परु् याउने 

मक्रयाकिाप सम्झन ुपछन । 

(ठ)  “प्रस्ताव” भन्नािे मवद्यिान वातावरणीय अवस्थािा पररवतनन ल्याउन सक्ने मकमसिको स्थानीय 

सरकार वा स्थानीय काननू बिोमजि संञ्िािन गररने वा अनुिमत प्राप्त मवकास कायन, भौमतक 

मक्रयाकिाप वा भ-ूउपयोगको पररवतनन गने कुनै योजना, आयोजना वा कायनक्रि सञ्िािन गने 

सम्बन्ििा तयार गररएको प्रस्ताव सम्झन ुपछन । 

(ड)  “प्रस्तावक” भन्नािे प्रस्तावको स्वीकृमतको िामग मनवेदन मदने र त्यस्तो प्रस्ताव कायानन्वयन गनन 

स्वीकृमत प्राप्त व्यमि, सरकारी, अिन सरकारी वा गरै सरकारी मनकाय वा संस्था सम्झन ुपछन। 

 (ढ)  “फोहरििैा” भन्नािे घरेि ुफोहरििैा, औद्योमगक फोहरििैा, रासायमनक फोहरििैा, स्वास्थ्य 

संस्थाजन्य फोहरििैा वा हामनकारक फोहरििैा सम्झन ुपछन र सो िब्दिे तत्काि प्रयोग हुन 

नसक्ने अबस्थािा रहकेो, फामिएको वा सडेगिेको वातावरणिा ह्रास आउने गरी मनष्कािन 

गररएको तरि, ठोस, गयास, िेदो, िवूाँ, ििूो, मवद्यतुीय तथा सिूना प्रमवमिका िामग प्रयोग 

भएका िगायतका पदाथन वा त्यस्तै प्रकारका अन्य वस्तहुरु वा अनामिकृत रुपिा सावनजमनक 

स्थििा टाँमसएको पोष्टर, पम््िेट तथा कायनपामिकािे सिय सियिा सिूना प्रकािन गरी 

फोहरििैा भमन तोमकमदएका अन्य वस्त ुसितेिाई सम्झन ुपछन ।  
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(ण)  "वन" भन्नािे पणून वा आमंिक रुपिा रुि वा बट्ुयानिे ढामकएको के्षत्र सम्झन ुपछन ।  

(त)  "वन पैदावार" भन्नािे वनिा रहकेा वा पाइएका वा वनबाट ल्याइएका दहेायका पैदावार सम्झन ु

पछन:-  

 (१)  काठ, दाउरा, गोि, िरैकि, िोटो, काठको तेि, बोक्रा, घाँस, िाहा, मपपिा-

मपपिी, 

 (२)  रुि, मवरुवा, पात, डाँठ, फि, बीज, फूि, भवुा, जरा, गानो, बोक्रा, गिरजीन, 

िोहवान, जङ्गिी जडीबटुी एव ंगरैकाष्ठ वन पैदावार, जङ्गिी िह, वनस्पमत 

तथा मतनको मवमभन्न भाग वा सकू्ष्ि अङ्ग, 

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

 (४)  वन्यजन्तु, पिपुंक्षी वा वन्यजन्तकुो ओिटेोपहार ।  

 (थ)  “वातावरण” भन्नािे प्राकृमतक, सांस्कृमतक र सािामजक प्रणािीहरु, आमथनक तथा िानवीय 

मक्रयाकिापहरु र यीनको अवयवहरु तथा ती अवयवहरुको मबिको अन्तरमक्रया तथा अन्तर 

सम्बन्ि सम्झन ुपछन । 

(द)  "वातावरणीय अध्ययन" भन्नािे  कुनै  प्रस्तावको  कायानन्वयन  गदान  त्यसवाट वातावरणिा पन े

प्रमतकूि  प्रभाव  मनराकरण वा न्यमूनकरण गननको िामग अविम्वन गररने उपायका सम्बन्ििा 

गररने संमक्षप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारमम्भक वातावरणीय परीक्षण सम्झन ुपछन ।  

(ि)  “सम्पदा” भन्नािे गाउँपामिका के्षत्र मभत्र रहकेा प्राकृमतक, सांस्कृमतक, ऐमतहामसक, परुातामत्वक, 

वजै्ञामनक, आध्यामत्िक, सौन्दयनपरक वा सािामजक दृमष्टबाट िहत्वपूणन िामनने कुनै पमन वस्त,ु 

भौमतक संरिना स्थान, वनस्पमत तथा जीव जन्त ुसम्झन ुपछन।  

(न)  “मसिसार” भन्नािे भमूिगत जिस्रोत वा वषानतका कारण पानीको पररणाि रहने वा प्राकृमतक वा 

िानव मनमिनत, स्थायी वा अस्थायी जिकेा वा वगकेा, स्वच्छ वा नमुनिो पानी भएको िामपिो 

जमिन (Swamp) दिदिे जमिन (Marsh) नदीबाट प्रभामवत जमिन (Riverine 

Floodplain), ताि (Lake) पोिरी (Pond) जिभण्डार क्षेत्र (water storage areas) 

र  यमह प्रकृमतका कृमष जमिन (Agriculture Land) सिेतिाई सम्झन ुपछन । 

 (प)  “संरक्षण” भन्नािे वातावरण, जमैवक मवमविता तथा सम्पदाको सरुक्षा, स्याहार, सम्भार, सम्वर्द्नन, 

व्यवस्थापन तथा सदपुयोग सम्झन ुपछन ।  

पररच्छेद - २ 

वातावरण संरक्षण 

३. वातावरण संरक्षण गरु्नपरे् : (१) आफ्नो क्षेत्रामिकार क्षेत्र मभत्र वातावरण संरक्षण गने प्रििु मजम्िवेारी 

गाउँपामिकाको हुनेछ ।  

(२) वातावरण संरक्षण, प्रवर्द्नन र वातावरणितै्री सिाज मनिानणिा योगदान गनुन नागररकको कतनव्य हुनेछ। 

४. वातावरण संरक्षण लवशेष के्षत्र लर्धानरण गर्न सक्रे् : (१) प्रिमित भ-ूउपयोग नीमत सिेतिाई िध्यनजर गरी 

गाउँपामिकामभत्र वातावरणका दृमष्टिे संरक्षण आवश्यक रहकेो के्षत्र पमहिान गरी त्यस्तो के्षत्रिाई 

कायनपामिकाबाट मनणनय गरी वातावरण संरक्षण मविेष के्षत्र मनिानरण गनन सक्नेछ ।  



 गन्यापधुरा गाउँपालिकामा वातावरण तथा प्राकृततक स्रोतको संरक्षण गरे्न सम्बन्धमा बर्नेको ऐर्न, २०७७ 

(२) कुनै सडक, भवन, नदी व्यवस्थापन वा अन्य कुनै भौमतक पवूानिार मनिानण गदान मनिानण कायनको 

प्रारमम्भक अध्ययन प्रमक्रया िरुु हुन ुअगामड नै संघ र प्रदिेका सम्बमन्ित मनकायसँग सिन्वय गरी कायनपामिकािे 

कुनै के्षत्र मविेषिाई वातावरण संरक्षण गने उद्दशे्यिे िलु्िा वा हररयािी के्षत्रको रुपिा तोक्न सक्नेछ।  

(३) कुनै के्षत्र वा स्थान मविषेिा अत्यमिक वातावरणीय प्रदषूण, भूूःस्ििन, प्राकृमतक सम्पदाको 

अत्यमिक दोहन वा प्राकृमतक मवपमि हुन गई जनस्वास्थ्य वा वातावरणिा नकारात्िक प्रभाव परेको वा पने 

सम्भावना दमेिएको अवस्थािा कायनपामिकािे प्रदिे सरकार र संघीय सरकारसँग सिन्वय गरी त्यस्तो के्षत्र वा 

स्थानिाई वातावरणीय दृमष्टिे संवदेनिीि के्षत्र तोक्न सक्नेछ ।  

(४) उपफदा (१),(२) र (३) बिोमजिको वातावरण संरक्षण मविषे के्षत्र, िलु्िा वा हररयािी के्षत्र र 

संवदेनिीि के्षत्रको व्यवस्थापन तोमकए बिोमजि कायनपामिकाबाट हुनेछ। 

(५) उपदफा (४) बिोमजि व्यवस्थापन गदान कायनपामिकािे आवश्यकता अनसुार संघ र प्रदिेसँग 

सिन्वय गनेछ । 

५. सम्पदाको संरक्षण गरु्नपरे् : (१) गाउँपामिका के्षत्रमभत्र रहकेा सम्पदाको संरक्षण गनुन गाउँपामिका, नागररक र 

सम्बमन्ित मनकायको कतनव्य हुनेछ। 

(२) सम्पदाको संरक्षणका िामग कायनपामिकािे सरकारी तथा सिदुायसँग सिन्वय तथा साझदेारी गनन 

सक्नेछ। 

६. वातावरणीय अध्ययर् गरु्नपरे् : (१) प्रिमित काननू तथा िापदण्ड बिोमजि प्रस्तावकिे प्रस्तावको 

वातावरणीय अध्ययन गनुन पनेछ । 

(२) प्रस्तावकिे स्थानीय तहको अमिकारक्षेत्र मभत्र पने मवषयसँग सम्बमन्ित मवकास मनिानण सम्बन्िी 

कायन वा आयोजना सम्बन्िी प्रस्तावको संमक्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रमतवदेन वा प्रारमम्भक वातावरणीय 

प्रमतवदेन स्वीकृमतको िामग कायनपामिका सिक्ष पेि गनुनपनेछ। 

 (३) प्रस्तावकिे उपदफा (२) बिोमजिको वातावरणीय अध्ययन प्रमतवदेन पेि गदान त्यस्तो प्रस्ताव 

कायानन्वयन गने क्रििा वातावरणिा पननसक्ने प्रमतकूि प्रभाव र त्यसको न्यमूनकरणको िामग अपनाउन समकने 

मवमभन्न मवकल्पहरूको मवस्ततृ मवष्िेषण गरी त्यस्ता मवकल्प िध्ये प्रस्ताव कायानन्वयन गनन उपयिु हुने मवकल्प 

र सो मवकल्प कायानन्वयन गनन समकने आिार र कारण समहत मसफाररस गनुनपनेछ। 

(४) उपदफा (२) बिोमजिको संमक्षप्त वातावरणीय प्रमतवदेन वा प्रारमम्भक वातावरणीय परीक्षण स्वीकृमत 

सम्बन्िी प्रमक्रया तोमकए बिोमजि हुनेछ।  

 (५) उपदफा (२) बिोमजि प्राप्त वातावरणीय अध्ययन प्रमतवदेन जाँिबझु गदान त्यस्तो प्रस्ताव 

कायानन्वयनबाट वातावरणिा प्रमतकूि प्रभाव पाने नदमेिएिा कायनपामिकािे आवश्यकता अनसुार प्रस्तावकिे 

पािना गनुनपने ितन तोमक त्यस्तो वातावरणीय अध्ययन प्रमतवदेन स्वीकृत गनेछ।  

 (६) कायनपामिकािे उपदफा (२) बिोमजिको वातावरणीय अध्ययन प्रमतवदेन जाँिबझु गदान त्यस्तो 

प्रस्तावको थप वातावरणीय अध्ययन गननपने दमेिएिा वातावरणीय िलू्याङ्कन गनन गराउन आदिे मदन सक्नेछ। 

(७) उपदफा (५) बिोमजि मदइएको आदिे बिोमजि प्रस्तावकिे थप अध्ययन गरर सोको प्रमतवदेन 

प्रदिे काननूिे तोकेको मनकाय सिक्ष पेि गनुन पनेछ। 

(८) यस ऐन विोमजि कुनै प्रस्तावको वातावरणीय अध्ययन प्रमतवदेन तयार गनुनपवून सम्वमन्ित 

मनकायबाट कायनसिूी स्वीकृत गनुनपनेछ। 
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(९) वातावरणीय अध्ययन प्रमतवदेन सम्बन्िी अन्य व्यवस्था प्रिमित काननू बिोमजि हुनेछ। 

(१०) यस दफािा जनुसकैु कुरा िेमिएको भएता पमन प्रस्तावक गाउँपामिका आफैँ संिगन भएको 

अबस्थािा त्यस्तो वातावरणीय अध्ययन प्रमतवदेन प्रदिे काननू बिोमजि स्वीकृत हुनेछ। 

७.    मापदण्ड र गुणस्तर कायम गरु्नपरे् : (१) प्रस्तावकिे यस ऐन बिोमजि वातावरणीय अध्ययन प्रमतवदेन तयार 

गदान नेपाि सरकारिे मनिानरण गरेको िापदण्ड एव ंगणुस्तर कायि हुनेगरी तोमकए बिोमजिको ढाँिािा तयार 

गनुनपनेछ । 

८.    वातावरणीय व्यवस्थापर् योजर्ा तयार गरु्नपरे् : (१) प्रस्तावकिे प्रस्ताव कायानन्वयन गनुन अगामड तोमकए 

बिोमजि वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गनुनपनेछ। 

(२) प्रस्तावकिे उपदफा (१) बिोमजि वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गदान वातावरणीय 

प्रमतकूि प्रभाव न्यमूनकरणका उपायहरू िध्ये कुन कुन उपायहरू आयोजना मनिानणको क्रििा र कुन कुन उपायहरू 

आयोजना सम्पन्न भएपमछ वा आयोजना कायानन्वयनको क्रििा अविम्बन गने हो सो को सिते उल्िेि गनुनपनेछ। 

(३) प्रस्तावकिे उपदफा (१) बिोमजि तयार गरेको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना कायानन्वयनका 

िामग स्पष्ट कायनयोजना वनाई सो बिोमजि कायानन्वयन गनुनपनेछ र सो को प्रगमत मववरण आयोजना कायानन्वयन 

िरुू भएपमछ प्रत्येक छ िमहनािा कायनपामिका सिक्ष पेि गनुनपनेछ ।  

९.    प्रस्ताव स्वीकृत र्गराई कायानन्वयर् गर्न र्हुरे् : यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ कसैि ेपमन कायनपामिकािे तोके बिोमजि 

प्रस्ताव स्वीकृत नगराई कायानन्वयन गनन गराउन ुहुदँनै ।  

१०.  प्रस्ताव सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : (१) वातावरणीय प्रभाव िलू्यांकन हुने प्रस्तावहरु सम्बन्िी कायनमवमि प्रिमित 

संघीय तथा प्रादमेिक काननू बिोमजि हुनेछ । 

(२) संघीय तथा प्रादमेिक काननू बिोमजि वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव िलू्यांकन 

सम्बन्ििा सम्बमन्ित संघीय तथा प्रादमेिक मनकायसँग सिन्वय गने मजम्िवेारी गाउँपामिकाको (वातावरण 

िािा) को हुनेछ ।  

११. रोक िगाउर् सक्रे् : (१) कसैिे पमन यस ऐन र प्रिमित काननूिे तोके विोमजिको मनकायवाट स्वीकृमत नमिई 

वा स्वीकृमत भए भन्दा मवपरीत हुने गरी कायानन्वयन गरेिा कायनपामिकािे त्यस्तो प्रस्ताव कायानन्वयनिा रोक 

िगाउन वा रोक िगाउनको िामग प्रदिे सरकार तथा संघीय िन्त्रािय वा स्वीकृत गने मनकायिा मसफाररष गनन 

सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बिोमजि कुनै प्रस्ताव कायानन्वयन गनन रोक िगाइएकोिा त्यसरी रोक िगाइएको 

कारणबाट क्षमत पगुन गएिा प्रस्तावकिे सो बापत कुनै मकमसिको क्षमतपमुतनको िामग दाबी गनन पाउने छैन । 

१२.  अरु्कूिर् योजर्ा बर्ाउर् सक्रे् : (१) जिवाय ुपररवतननको प्रमतकूि असर न्यमूनकरण र सम्भामवत जोमििबाट 

बच्नका िामग कायनपामिकािे अनकूुिन योजना बनाई कायानन्वयन गनन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोमजिको अनकुुिन योजना बनाउँदा जिवाय ूपररवतननको असरवाट वढी जोमिििा 

पने िमहिा, अपाङ्गता भएका व्यमि, बािबामिका, जषे्ठ नागररक र आमथनक रुपिा मवपन्न सिदुायिाई मविेष 

प्राथमिकता मदनपुनेछ। 

(३) कायनपामिकािे मवकास आयोजना तजुनिा गदान जिवाय ू पररवतननको प्रमतकूि असर तथा 

जोमििको व्यवस्थापन गने प्रयोजनको िामग नेपाि सरकारिे मनिानरण गरेको िापदण्ड बिोमजि प्राथमिकीकरण 

गनुनपनेछ। 
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१३.   हररतगृह गयाँस उत्सजनर् न्यूलर्करण कायनहरू गर्न सक्रे् :  (१) गाउँपामिकािे हररतगहृ गयाँस उत्सजनन न्यमूनकरण 

गनन आवश्यक कायनक्रि सञ्िािन गनन सक्नेछ। 

(२) न्यमूनकरण सम्बन्िी अन्य व्यवस्था प्रिमित काननू बिोमजि हुनेछ। 

१४. प्रदूषण रोकथाम तथा लर्यन्त्रण गरे् :  (१) कसैिे पमन प्रिमित िापदण्ड मवपरीत वा जनजीवन, जन-स्वास्थ 

र वातावरणिा उल्िेिनीय प्रमतकूि प्रभाव पाने गरी प्रदषूण सजृना गनन वा गराउन हुदँनै ।  

(२) तोमकएको िापदण्ड मवपरीत कुनै यामन्त्रक सािन, औद्योमगक प्रमतष्ठान, होटि रेषु्टरेण्ट वा अन्य ठाउँ 

वा िािसािान वा वस्तुवाट ध्वमन, ताप, रेमडयोििी मवमकरण, तरङ्ग वा फोहरििैा वा दमुषत पानी मनष्कािन 

गनन गराउन हुदँनै ।  

(३) उपदफा (१) मवपरीत कसैिे कुनै कायन गरी वातावरणिा उल्िेिनीय प्रमतकूि प्रभाव पारेको 

दमेिएिा गाउँपामिकािे तत ्सम्बन्ििा आवश्यक ितनहरु तोक्न वा त्यस्तो कायन गनन नपाउने गरी रोक िगाउन 

सक्नेछ । 

(४) कुनै मकमसिको पदाथन, इन्िन, औजार वा संयन्त्रको प्रयोगबाट वातावरणिा उल्िेिनीय प्रमतकूि 

प्रभाव परेको वा पने दमेिएिा प्रदिे र संघीय सरकारिाई सो को जानकारी गराई गाउँपामिकािे स्थानीय राजपत्रिा 

सिूना प्रकािन गरी त्यस्तो पदाथन, इन्िन, औजार वा संयन्त्रको प्रयोग, उत्पादन, मवमक्र मवतरण, भण्डारनिा बन्दजे 

िगाउन सक्नेछ र आवश्यक कारवाहीका िामग मसफाररस गनेछ। 

(५) प्रदषूणको रोकथाि तथा मनयन्त्रण सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोमकए बिोमजि हुनेछ।      

१५. प्रयोगशािा स्थापर्ा गर्न सक्रे् : (१) वातावरण संरक्षण तथा प्रदषूण मनयन्त्रण सम्बन्िी कायनिा सहयोग 

परु् याउन गाउँपामिकािे संघीय सरकार र प्रदिे सरकारसँग सिन्वय गरी आवश्यकता अनसुार मवमभन्न 

प्रयोगिािाहरु स्थापना गनन वा संघ र प्रदिेिे स्थापना गरेका वा नेपाि सरकारिे िान्यता मदएको कुन ै

प्रयोगिािािाई सो कािको िामग तोक्न सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोमजि स्थापना गररएका वा तोमकएका प्रयोगिािाको अन्य काि, कतनव्य र 

अमिकार तोमकए बिोमजि हुनेछ । 

१६. र्मुर्ा संकिर् गर्न लदरु्परे् : कुनै पमन उद्योग, कारिाना, यन्त्र, सवारी सािन आमदबाट सजृना वा मनष्कािन 

हुने वा हुन सक्ने प्रदषूण, ध्वमन, ताप तथा फोहरििैाको अध्ययन, परीक्षण वा मवशे्लषण गननका िामग सम्बमन्ित 

व्यमि वा संस्थािे गाउँपामिकाबाट अमिकारप्राप्त व्यमि वा संस्थािाई आवश्यकता अनसुार त्यस्ता वस्त ुवा 

पदाथनको निनूा संकिन गनन मदन ुपनेछ । 

१७.   वातावरण लर्रीक्षकको लर्युलि गर्न सक्रे् : गाउँपामिकामभत्र प्रदषूण कि गने, हटाउने वा मनयन्त्रण गने तथा 

स्वीकृत वातावरणीय प्रमतवदेन अनसुार गनुनपने कािहरू प्रभावकारी रुपिे गनन गराउन, वातावरण संरक्षण सम्वमन्ि 

प्रिमित िापदण्डको पािना भए नभएको सम्बन्ििा अनगुिन तथा मनरीक्षण गनन कायनपामिकािे नेपाि 

सरकारबाट िान्यताप्राप्त िमैक्षक संस्थाबाट वातावरण वा सोसँग सम्बमन्ित मवषयिा कमम्तिा स्नातक हामसि 

गरेको व्यमििाई प्रिमित काननू बिोमजि मनिानररत िापदण्ड र प्रमक्रया परुा गरी वातावरण मनरीक्षक मनयिु गनन 

सक्नेछ । 

१८. वातावरण लर्रीक्षकको काम, कतनव्य र अलधकार: (१) वातावरण मनरीक्षकको काि, कतनब्य र अमिकार 

दहेाय बिोमजि हुनेछूः– 
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(क)   यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयि तथा प्रिमित संघीय र प्रदिे काननू तथा 

िापदण्ड बिोमजि प्रदषूण कि गने, हटाउने वा मनयन्त्रण गने कायन भए नभएको 

मनरीक्षण गने, 

(ि)     यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयि तथा प्रिमित काननू र िापदण्ड मवपरीत कुनै 

ठाउँबाट प्रदषूण मनष्कािन सम्बन्िी नकरात्िक कायन गरे नगरेको सम्बन्ििा मनरीक्षण 

गन,े 

(ग)  स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रमतवदेनिा तोमकएका सतन बिोमजि काि भए नभएको 

सम्बन्ििा स्थिगत जाँिबझु तथा मनरीक्षण गने, 

(घ)  िण्ड (क), (ि) र (ग) बिोमजि गररएको जाँिबझु तथा  मनरीक्षण प्रमतवदेन तोमकएको 

अमिकारी सिक्ष पेि गने, 

(ङ)   तोमकए बिोमजिका अन्य कायन गन,े 

(२) उपदफा (१) को िण्ड (क), (ि) र (ग) बिोमजि मनरीक्षण गने मसिमसिािा वातावरण मनरीक्षकिे 

सम्बमन्ित व्यमि, संस्था वा प्रस्तावकिाई पवून सिूना मदई कुनै घर, जगगा, भवन, कारिाना, उद्योग, सवारी सािन, 

औद्योमगक संयन्त्र, औजार, िेमिनरी, जीव, वस्त,ु अमभिेि, कागजात वा अन्य िािसािान वा वस्तहुरुको 

मनरीक्षण, परीक्षण वा जाँिबझु गनन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोमजि मनरीक्षणको मसिमसिािा वातावरण मनरीक्षकिे िाग गरेको मववरण वा 

जानकारी उपिव्ि गराई आवश्यक सहयोग गनुन सम्बमन्ित व्यमि, संस्था वा प्रस्तावकको कतनव्य हुनेछ ।  

(४) वातावरण मनरीक्षकको अन्य काि, कतनव्य र अमिकार तोमकए बिोमजि हुनेछ। 

पररच्छेद-३ 

फोहरमैिा व्यवस्थापर् सम्बन्धी व्यवस्था 

१९.  फोहरमैिाको प्रबन्ध गरे् दालयत्व : (१) फोहरिैिाको व्यवस्थापन गनन स्थानान्तरण केन्र (ट्रान्सफर स्टेिन), 

ल्याण्डमफि साइट, प्रिोिन ्िाण्ट, बायो गयास ्िाण्ट िगायत फोहरिैिाको संकिन, अमन्ति मबसजनन तथा 

प्रिोिनका िामग आवश्यक पने पवूानिार तथा संरिनाको मनिानण तथा सञ्िािन गने मजम्िवेारी कायनपामिकाको 

हुनेछ । 

(२) फोहरििैा संकिन केन्र, स्थानान्तरण केन्र वा प्रिोिन स्थििा फामिएको वा रामिएको 

फोहरििैा वा सरसफाईको मसिमसिािा जम्िा भएको फोहरििैा प्रबन्ि गने वा कुनै पमन मकमसिबाट प्रयोग गने 

मजम्िवेारी कायनपामिकाको हुनेछ । 

(३) यस दफाको प्रयोजनको िामग फोहरििैा संकिन केन्र, स्थानान्तरण केन्र वा प्रिोिन स्थििा 

फामिएको वा रामिएको फोहरििैा वा सरसफाईको मसिमसिािा जम्िा भएको कुनै पमन पदाथन फोहरििैा 

िामननेछ ।  

२०. फोहरमैिा व्यवस्थापर् गरे् दालयत्व: (१) गाउँपामिकामभत्रको फोहरििैा व्यवस्थापन गने गराउने दामयत्व 

कायनपामिकाको हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) जनुसकैु कुरा िेमिएको भए तापमन हामनकारक फोहरििैा, स्वास्थ्य संस्थाजन्य 

फोहरििैा, रासायमनक फोहरििैा वा औद्योमगक फोहरिैिा प्रिोिन र व्यवस्थापन गने दामयत्व मनिानररत 

िापदण्डको अिीनिा रही त्यस्तो फोहरििैा उत्पादन गने व्यमि वा मनकायको हुनेछ ।  
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(३) कुनै उद्योग वा स्वास्थ्य संस्थािे हामनकारक फोहरििैा, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरििैा रासायमनक 

फोहरििैा तथा औद्योमगक फोहरििैा प्रिोिन गरी बाँकी रहकेो फोहरििैा तथा अन्य फोहरििैाको व्यवस्थापन 

गरीमदन कायनपामिकािाई अनुरोि गरेिा वा कायनपामिकािे मनिानरण गरेको फोहरििैा व्यवस्थापन स्थि प्रयोग 

गनन िाग गरेिा कायनपामिकािे मनिानरण गरे बिोमजि सेवा िलु्क मिई फोहरिैिाको व्यवस्थापन गररमदन वा 

फोहरििैा व्यवस्थापन स्थि प्रयोग गनन मदन सक्नेछ । 

(४) कायनपामिकािे सािदुामयक सरसफाई सम्बन्िी मनदमेिका बनाई िाग ूगनेछ। 

(५) फोहरििैा व्यवस्थापनिे िानव स्वास्थ्यिा पारेको वा पाने प्रभावको जाँि पररक्षण र अनसुन्िान 

गने अमिकार सम्बमन्ित जनस्वास्थ्य अमिकारीसँग हुनेछ ।  

(६) जाँि पररक्षणिा कुनै मनकायिा फोहरििैा व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकी िानव स्वास्थ्यिा 

प्रमतकूि प्रभाव पारेको भमेटएिा कायनपामिकािे उि मनकायिाई सियि ैसिेत गराई प्रिमित काननू बिोमजि 

आवश्यक कारवाही गनेछ।   

२१.  फोहरमैिा उत्पादर् कम गरे् : (१) गाउँपामिका मभत्र कुनै व्यमि, संस्था वा मनकायिे कुनै काि कारोबार गनन 

उत्पादन हुने फोहरििैा यथािक्य कि गनुन पनेछ। 

(२) “आफ्नो क्षेत्र” मभत्र मवसजनन हुन सक्ने फोहरििैाको मवसजनन वा पनु: प्रयोगको व्यवस्था मििाई 

बाँकी फोहरििैा िात्र मनष्कािन गरी फोहरिैिाको पररणाििाई घटाउन ुप्रत्येक व्यमि, संस्था वा मनकायको 

कतनव्य हुनेछ । 

स्पलिकरण: “आफ्नो क्षेत्र” भन्नािे गाउँपामिका मभत्रको मनजी घर कम्पाउण्ड, औद्योमगक क्षेत्रको पररसर, 

अस्पताि वा स्वास्थ्य संस्थाको पररसर, औद्योमगक प्रमतष्ठानको पररसर िगायत फोहरििैा उत्पादन गने व्यमि, 

संस्था वा मनकायको पररसरिाई सम्झन ुपछन।   

२२. फोहरमैिा पृथकीकरण : (१) कायनपामिकािे फोहरििैािाई तोमकए बिोमजि जमैवक, अजमैवक र अन्य 

प्रकारिा मवभाजन गरी सो फोहरििैािाई स्रोति ैछुट्याउने गरी तोक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोमजि तोमकमदए बिोमजि फोहरिैिा स्रोति ैछुट्याई संकिन केन्रसम्ि परु् याउने 

दामयत्व त्यस्तो फोहरििैा उत्पादन गने व्यमि, संस्था वा मनकायको हुनेछ र यसको िामग कायनपामिकािे 

आवश्यक प्रमवमि, िािसािान, उपकरण, कण्टेनर आमद उपिब्ि गराउन सक्नेछ । 

२३.  फोहरमैिाको लर्ष्काशर् : (१) फोहरििैा मनष्कािनको सिय, स्थान र तररका कायनपामिकािे मनिानरण गरे 

बिोमजि हुनेछ । 

(२) हामनकारक फोहरििैा वा रासायमनक फोहरििैा उत्पादन गने व्यमि, संस्था वा मनकायिे त्यस्तो 

फोहरििैा तोमकए बिोमजि व्यवस्थापन गनुन पनेछ । 

(३) हामनकारक फोहरििैा वा रासायमनक फोहरिैिा संकिन केन्र वा स्थानान्तरण केन्रिा मनष्कािन 

गनन पाइने छैन ।  

२४.  फोहरमैिा व्यवस्थापर् केन्र : (१) कायनपामिकािे फोहरििैािाई व्यवमस्थत रुपिा संकिन गनन प्रत्यक टोि वा 

वस्तीिा संकिन केन्र तोकी आवश्यक कण्टेनरको व्यवस्था गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोमजि संकिन केन्र तोक्दा यथािक्य टोि वा वस्तीका सबैिाई पायक पने गरी 

वातावरणीय रुपिे उपयिु स्थान तोक्न ुपनेछ । 
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(३) उपदफा (१) बिोमजिको संकिन केन्रिा फोहरििैा मनष्कािन र संकिन गने सिय र तररका 

कायनपामिकािे मनिानरण गरे बिोमजि हुनेछ ।  

२५. जोलखमपूणन फोहरको व्यवस्थापर् : (१) कुनै जोमििपणून फोहरको संकिन, भण्डारण, प्रिोिन, मवक्री 

मवतरण, मवसजनन वा ओसार पसार गदान उत्पादक वा सञ्िािकिे जनस्वास्थ्य र वातावरणिा प्रमतकूि असर 

नपने गरी उमित व्यवस्थापन गनुन पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोमजि जोमििपणून फोहरको व्यवस्थापन गदान उत्पादक वा संञ्िािकिे आफ्नै 

ििनिा व्यवस्थापन गनुन पनेछ । 

(३) जोमििपणून फोहर व्यवस्थापन सम्वन्िी अन्य प्रमक्रया तोमकए विोमजि हुनेछ। 

२६. फोहरमैिाको न्यूलर्करण, पुर्: प्रयोग तथा पुर्: चक्रीय प्रयोग : (१) कायनपामिकािे फोहरििैा न्यमूनकरण, 

पनु: प्रयोग तथा पनु: िक्रीय प्रयोगिाई प्रोत्साहन गनन आवश्यक कायन गनेछ र यसको प्रभावकारी कायानन्वयनका 

िामग आवश्यक मनदमेिका बनाई िाग ूगनन सक्नेछ ।  

(२) उद्योग उत्पादन ्यामकङ्ग गनन प्रयोग गरेको वस्तिुाई पुन: प्रयोग गरी फोहरििैाको पररणाििाई 

घटाउने काििा प्रोत्साहन गनन सम्बमन्ित उद्योगसँग कायनपामिकािे सिन्वय गनन सक्नेछ ।   

२७. अरु्मलत सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यस ऐन बिोमजि कायनपामिकाको अनिुमत नमिई कसैिे पमन फोहरििैा 

व्यवस्थापन सम्बन्िी काि गनन वा गराउन सक्नेछैन । 

(२) फोहरििैा व्यवस्थापन गनन िामहने स्वदिेी वा मवदिेी कम्पनी, संस्था वा मनकायिे दहेायको मववरण 

ििुाई अनिुमतको िामग कायनपामिकािा मनवदेन मदन ुपनेछ:- 

(क) फोहरििैा व्यवस्थापन सम्बन्िी योजना, 

(ि) फोहरििैा व्यवस्थापन सम्बन्िी आवश्यक जनिमि तथा प्रमवमिको मववरण, 

(ग) तोमकए बिोमजिको अन्य मववरण । 

(३) उपदफा (२) बिोमजि पनन आएको मनवदेन उपर कायनपामिकािे आवश्यक जाँिबझु गरी अनिुमत 

पत्र मदन सक्नेछ ।  

(४) फोहरििैाको व्यवस्थापन, पनु: िमक्रय प्रयोग, प्रिोिन र मवसजननिा आवश्यक पने प्रमवमि 

स्वदिेिा उपिब्ि हुन नसक्ने दमेिएिा त्यस्तो प्रमवमि उपिब्ि गराउन सक्ने कुनै मवदिेी कम्पनी, संस्था वा 

मनकायिाई सम्झौतािा उल्िेमित अवमिमभत्र त्यस्तो प्रमवमि हस्तान्तरण गने ितनिा नेपाि सरकारको स्वीकृमत 

मिई कायनपामिकािे उपदफा (३) बिोमजि अनिुमतपत्र मदन सक्नेछ ।  

(५) अनिुमतपत्र सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोमकए बिोमजि हुनेछ । 

२८. फोहरमैिा व्यवस्थापर्मा लर्जी तथा सामुदालयक के्षत्रको संिगर्ता : (१) कायनपामिकािे आवश्यकता 

अनसुार यस ऐन बिोमजि अनुिमत प्राप्त मनजी के्षत्रका कम्पनी वा सािदुामयक के्षत्रबाट तोमकए बिोमजि प्रमतस्पिान 

गराई आफ्नो क्षेत्रको फोहरििैा व्यवस्थापन गराउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (२) बिोमजि फोहरििैा व्यवस्थापन गदान मनजी क्षेत्रका कम्पनीको हकिा दहेायका सबै वा 

कुनै र सािदुामयक एव ंगरैसरकारी संघ, संस्थाको हकिा दहेायको कुनै काि गराउन समकनेछ:- 

(क) फोहरििैाको न्यमूनकरणका िामग जनिेतना अमभवमृर्द्, 

(ि) फोहरििैा संकिन, 
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(ग) फोहरििैा ढुवानी, 

(घ) फोहरििैाको प्रयोग, पनु: प्रयोग, पनु: िमक्रय प्रयोग वा प्रिोिन, 

(ङ) फोहरििैा मवसजनन,  

(ि) बन्द पिात ्व्यवस्थापन ।     

२९. प्रलतस्पधान गराई फोहरमैिा व्यवस्थापर्को लजम्मा लदरे् : (१) कायनपामिकािे यस ऐन बिोमजि मनजी क्षेत्र 

वा सािदुामयक संस्थाबाट फोहरििैा व्यवस्थापन गराउँदा बोिपत्र आह्वान गरी प्रमतस्पिान गराई व्यवस्थापकको 

छनौट गरी व्यवस्थापन गने मजम्िा मदन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोमजि फोहरििैा व्यवस्थापकको छनौट गदान दहेायका आिारिा गनुन पनेछ:- 

(क) कायनपामिकािाई बझुाउन कबुि गरेको रकि, 

(ि) फोहरििैाबाट ऊजान िमि उत्पादन गने वा प्राङ्गाररक िि उत्पादन गने क्षिता, पूँजी, 

प्रमवमि र जनिमिको क्षिता, 

(ग) आमथनक तथा प्रामवमिक क्षिता, 

(घ) फोहरििैा व्यवस्थापन अपनाउन प्रस्ताव गरीएको प्रमवमिको मदगोपन तथा 

वातावरणीय प्रभाव न्यमूनकरण,  

(ङ) व्यवस्थापन करार गनन प्रस्ताव गररएको व्यवस्थापन िलु्क,  

(ि) फोहरििैाको प्रयोग, प्रिोिन वा पनु: प्रयोग गने सम्बन्ििा भए कायनपामिकािाई 

बझुाउन िञ्जरु गररएको रोयल्टी ।  

(३) बोिपत्र सम्बन्िी अन्य व्यवस्था प्रिमित काननू बिोमजि हुनेछ । 

(४) उपदफा (१) बिोमजि फोहरििैा व्यवस्थापनको मजम्िा पाएको कम्पनी, संस्था वा मनकायिे 

कायनपामिकासँग गरेको सम्झौताको अिीनिा रही िलु्क उठाउन सक्नेछ । 

(५) फोहरििैा व्यवस्थापनिा गरैसरकारी के्षत्रको संिगनता सम्बन्िी अन्य कुराहरु तोमकए बिोमजि 

हुनेछ ।  

३०. फोहरमैिा व्यवस्थापर् स्थि लर्मानण तथा सञ्चािर् गर्न स्वीकृलत लदर् सलकरे् : (१) मनजी क्षेत्रबाट 

फोहरििैा व्यवस्थापनका िामग फोहरिैिा व्यवस्थापन स्थि, प्रिोिन स्थि वा अन्य संयन्त्र मनिानण गरी 

सञ्िािन गनन स्वीकृमत िाग गरेिा वातावरण तथा अन्य प्रिमित काननूको अिीनिा रही त्यस्तो संयन्त्र मनिानण 

तथा सञ्िािनका िामग कायनपामिकािे स्वीकृमत मदन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोमजि मनजी के्षत्रबाट फोहरििैा व्यवस्थापन संयन्त्रको मनिानण तथा सञ्िािन गदान 

तोमकएको वातावरणीय िापदण्डको पािना भए वा नभएको अनगुिन कायनपामिकािे गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोमजि अनगुिन गदान स्वीकृत िापदण्डको पािना गरेको नपाइएिा त्यस्तो िापदण्ड 

पािनाको िामग आवश्यक व्यवस्था गनन सियावमि तोमकमदन सक्नेछ र सो सियावमििा पमन िापदण्डको 

पािनाको िामग आवश्यक व्यवस्था नगरेिा त्यस्तो व्यमि वा कम्पनीको स्वीकृमत कायनपामिकािे तोमकए 

बिोमजि रद्द गनन सक्नेछ । 



 गन्यापधुरा गाउँपालिकामा वातावरण तथा प्राकृततक स्रोतको संरक्षण गरे्न सम्बन्धमा बर्नेको ऐर्न, २०७७ 

३१. सावनजलर्क लर्जी साझेदारीमा फोहरमैिा व्यवस्थापर् गर्न सलकरे् : (१) कायनपामिकािे प्रिमित काननूको 

अिीनिा रही मनजी क्षेत्र, सािदुामयक एव ंगरैसरकारी संघ, संस्थासँगको साझदेारीिा फोहरिैिा व्यवस्थापन कायन 

गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) िा जनुसुकै कुरा िेमिएको भए तापमन सािदुामयक एव ंगरैसरकारी संघ, संस्थासँगको 

साझदेारीिा फोहरििैा न्यमूनकरणको िामग जनिेतना अमभवमृर्द्, फोहरििैा संकिन, ढुवानी, फोहरििैा 

व्यवस्थापन स्थिको बन्द पिात ्व्यवस्था, उद्यान मनिानण र सौन्दयनकरण जस्ता कायन िात्र गनन वा गराउन समकनेछ। 

३२. सेवा शुल्क उठाउर् सक्रे् : (१) कायनपामिकािे फोहरििैा व्यवस्थापन गरे बापत सम्बमन्ित व्यमि, संस्था वा 

मनकायबाट सेवा िलु्क िगाई उठाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोमजिको िलु्कको मनिानरण फोहरििैाको पररिाण, तौि तथा प्रकृमत र तोमकए 

बिोमजिका अन्य कुराहरुको आिारिा कायनपामिकािे गनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोमजिको िलु्क कायनपामिका आफैं िे वा मनजिे तोकेको संस्था वा मनकाय िाफन त ्

सिते उठाउन सक्नेछ । 

(४) यस दफािा अन्यत्र जनुसुकै कुरा िेमिएको भए तापमन दफा २६ बिोमजि फोहरििैा व्यवस्थापन 

गनन मजम्िेवारी पाएको व्यमि, संस्था वा मनकायिे कायनपामिकासँग भएको सहिमतको आिारिा फोहरििैा 

व्यवस्थापन गरे बापत सम्बमन्ित व्यमि, संस्था वा मनकायबाट सेवा िलु्क उठाउन सक्नेछ ।  

तर तोमकए बिोमजिका मवपन्न वगनिाई सेवा िलु्किा तोमकए बिोमजि छूट मदइनेछ। 

(५) यस दफा बिोमजि िलु्कबाट प्राप्त आम्दानी तथा फोहरििैा व्यवस्थापन मनजी के्षत्रिाई संिगन 

गराउँदा प्राप्त हुन े आम्दानी कायनपामिकािे एउटा छुटै्ट िीषनकिा रािी तोमकएको िापदण्डको अिीनिा रही 

फोहरििैाको व्यवस्थापन, वातावरणीय संरक्षण तथा फोहरििैा व्यवस्थापन प्रभामवत क्षेत्रको मवकासिा ििन 

गनुन पनेछ ।                                 

                                            पररच्छेद-४ 

जैलवक लवलवधता संरक्षण 

३३. जैलवक लवलवधताको संरक्षण गरु्नपरे् : (१) आफ्नो क्षेत्रमभत्रको जमैवक मवविताको संरक्षण गने मजम्िेवारी 

गाउँपामिकाको हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोमजि जमैवक मवमविताको संरक्षण सम्बन्िी कायनक्रि गदान संघीय तथा प्रदिेको 

काननू तथा िापदण्ड प्रमतकूि नहुने गरी दहेाय बिोमजि गनुन पनेछ,- 

(क) कृमषजन्य जमैवक मवमविता संरक्षण,-   

(१) मवकासका कायनक्रिहरु संिािन गदान कृमष जमैवक मवमवमिताको संरक्षणिाई मविेष 

िहत्व मदने, 

(२) जमैवक मवमविता, वातावरण र िानव स्वास्थ्यिा नकारात्िक प्रभाव पानन सक्ने 

जोमिि भएका मज.एि.ओ. (GMO)तथा त्यसका उत्पादनिाई आवश्यकता अनुसार 

मनयन्त्रण वा मनषिे गन,े 

(३) कृमष पयानवरणीय सेवाहरुको मदगो पररिािनको िामग पराग सेिक तथा अन्य 

पयानवरणीय सेवा प्रदान गने जीवहरु सम्बन्िी अध्ययन, अनसुन्िान, अनगुिन गरी संरक्षणका 

कायनक्रिहरु सञ्िािन गने, 



 गन्यापधुरा गाउँपालिकामा वातावरण तथा प्राकृततक स्रोतको संरक्षण गरे्न सम्बन्धमा बर्नेको ऐर्न, २०७७ 

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

(ि) मसिसार संरक्षण- 

(१) स्थानीय जनसिदुायको सहभामगतािा उनीहरुको महतका िामग आफ्नो के्षत्र 

अन्तगनतका मसिसारको पमहिान गद ैसो को संरक्षण र व्यवस्थापन गने; 

(२) स्थानीय जनसहभामगतािा आिाररत मसिसार व्यवस्थापनको िाध्यिद्वारा मसिसारको 

स्रोतहरुिामथ सिन्यामयक अवसर मदिाउँद ै बमुर्द्ििापणून प्रयोगको अविारणािाई साथनक 

तलु्याउने; 

(३) स्थानीय व्यमि, सिदुाय एवं मनकायिाई संिगन गराउँद ै मसिसारको संरक्षण र 

व्यवस्थापन कायन प्रभावकारी बनाउने;  

(४) वतनिान र भावी पसु्ताको फाइदाका िामग प्राकृमतक स्रोत संरक्षण गनन स्थानीय 

वामसन्दाको महत हुने िािको सािामजक र आमथनक मवकासका कायनक्रि संिािन गने,  

(५) मसिसारिा आमित सङ्कटापन्न जीवजन्तु, जििर, सापेमक्षक जङ्गिी जनावर तथा 

अन्य जि आमित आनवुमंिक स्रोतको संरक्षण गने, 

(६) वातावरणीय असर न्यनू हुने गरी मसिसार के्षत्रिा वातावरण अनुकूि पयनटनको मवकास 

गद ै प्राप्त िाभिाई यथासम्भव मसिसारको व्यवस्थापन र स्थानीय जनसिदुायको महतिा 

पररिािन गने, 

(७) मसिसार संरक्षण र व्यवस्थापनका िामग तयार गररने कायनयोजनाहरुिा स्थानीय 

जनसहभामगता समुनमित गने, 

(८) मसिसार क्षेत्रिा आमित स्थानीयवासीको अनभुव, अभ्यास, सीप र ज्ञानको संरक्षण 

गद ैसोही आिारिा मसिसारको संरक्षण र व्यवस्थापन गनन प्रिय मदने, 

(९) मसिसार व्यवस्थापना दिेा पने सिस्याहरुको पमहिान गरी स्थानीय स्तरिै 

सिािानको उपायहरुको िोजी गनन जनसहिमतका आिारिा व्यवस्थापन कायनयोजना बनाई 

िाग ूगने गराउने,  

(१०) मसिसार व्यवस्थापन योजना तजुनिा गने र व्यवस्थापन समिमतिा स्थानीय 

जनसिदुायका साथै संघ संस्थाको प्रमतमनमित्व गराउन आवश्यक काननुी एव ं प्रिासमनक 

व्यवस्था गने, 

(११) मसिसारिा आमित स्थानीय जनसिदुायिाई मसिसारबाट प्राप्त हुने िाभको 

न्यायोमित बाँडफाँडका िामग आवश्यक व्यवस्था गने,  

 (३)    जमैवक मवमविता संरक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्िी अन्य व्यवस्था प्रिमित काननू र िापदण्ड 

बिोमजि हुनेछ। 

३४. जैलवक लवलवधताको अलभिेखीकरण गरु्नपरे् : (१) गाउँपामिकािे आफ्नो क्षेत्रामिकार मभत्र अवमस्थत 

जमैवक मवमविताको वस्तमुस्थमत र मववरणको अमभिेिीकरण व्यवमस्थत र वजै्ञामनक ढङ्गिे राख्न ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोमजिको अमभिेिीकरण जमैवक मवमविता सम्बन्िी मनदमेिका बनाई रामष्ट्रय 

िापदण्ड अनरुुप अद्यावमिक राख्ने मजम्िवेारी कायनपामिकाको हुनेछ । 

(३) जमैवक मवमविताको अमभिेिीकरण सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोमकए बिोमजि हुनेछ।     



 गन्यापधुरा गाउँपालिकामा वातावरण तथा प्राकृततक स्रोतको संरक्षण गरे्न सम्बन्धमा बर्नेको ऐर्न, २०७७ 

३५. स्थार्ीय समुदायको परम्परागत ज्ञार्, सीप, अभ्यास, आलदको संरक्षण गरु्नपरे् : (१) जमैवक मवमविताको 

सम्बन्ििा स्थानीय सिदुाय मभत्रका व्यमि वा सिहूिा रहकेो ज्ञान, सीप, अभ्यास आमदको पमहिान, 

अमभिेिीकरण, तथा संरक्षण गने मजम्िवेारी कायनपामिकाको हुनेछ ।  

(२) कायनपामिकािे उपदफा (१) बिोमजिको अमभिेिीकरण वजै्ञामनक र व्यवमस्थत ढङ्गिे तोमकएको 

ढाँिा र प्रारुपिा राख्नेछ ।   

३६. खलर्ज पदाथन संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कायनपामिकािे आफ्नो क्षेत्रमभत्र रहकेा िमनज पदाथनको 

अवस्था बझु्न सभ ेतथा िोज गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोमजिको सभ ेतथा िोजबाट प्राप्त सिूना तथा तथ्याङ्कको आिारिा प्रिमित 

नेपािको काननू प्रमतकूि नहुने गरी कायनपामिकािे िमनज पदाथनको संरक्षण तथा प्रवर्द्ननिा कायनक्रिहरु 

सञ्िािन गनन सक्नेछ ।   

३७.  जिाधार संरक्षण गरु्नपरे् : (१) गाउँपामिका के्षत्रमभत्र रहकेा जिािारको संरक्षण गनुन गाउँपामिका, नागररक र 

सम्बन्िीत मनकायको कतनव्य हुनेछ। 

(२) कायनपामिकािे संघीय र प्रदिेको काननू र िापदण्डको अिीनिा रही कायनमवमि वनाई गाउँपामिका 

मभत्रको जिािार संरक्षण तथा व्यवस्थापन गनेछ। 

(३) आफ्नो के्षत्रिा रहकेो िानेपानीको िहुानको पमहिान, अमभिेिीकरण, संरक्षण तथा व्यवस्थापन 

गने मजम्िवेारी कायनपामिकको हुनेछ। 

पररच्छेद- ५ 

वर् तथा हररत के्षत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापर् 

 ३८. वर्, वर् पैदावार, वन्यजन्तु तथा हररत के्षत्रको संरक्षण र प्रवर्द्नर् गरु्नपरे् : (१) आफ्नो क्षेत्रामिकार 

मभत्रको वन, वन पैदावार, वन्यजन्त ुतथा हररत के्षत्रको संरक्षण र प्रवर्द्नन गने प्रििु मजम्िवेारी गाउँपामिकाको 

हुनेछ ।  

(२) वन, वन पैदावार, वन्यजन्त ुतथा हररत के्षत्रको संरक्षण र प्रवर्द्ननिा सहयोग गनुन नागररकको कतनव्य 

हुनेछ। 

(३) वन तथा वन पैदावार संरक्षण र प्रवर्द्नन गने सम्बन्ििा गाउँपामिकािे संघीय र प्रदिे काननूको 

प्रमतकूि नहुने गरी दहेाय बिोमजि गनुनपनेछ। 

(क)  संघ तथा प्रदिेसँग सिन्वय गरी स्थानीय सिदुायको सहभामगतिा आफ्नो 

मसिामभत्रका सिदुायिा आिाररत वन, मनजी वन, कृमष वन तथा वनिा आिाररत 

उद्योगहरु संिािन तथा व्यवस्थापन गने, 

(ि)    सािदुामयक वन उपभोिा सिहू िगायत सिदुायिा आिाररत वन व्यवस्थापन गने 

सिहूको प्रामवमिक, व्यवस्थापकीय, संस्थागत क्षिता मवकासिा प्राथमिकता मदने,  

(घ)   वनसँग सम्बमन्ित प्रामवमिक सेवािाई प्रभावकारी बनाउनकुा अमतररि क्षिता 

मवकासको िामग उत्प्रेरणात्िक अवसरहरु मसजनना गने,  

(ङ)  स्थानीय सिदुायिा रहकेो वनजन्य, जमडबटुी तथा वनस्पमत उपयोग सम्बन्िी 

परम्परागत ज्ञान, सीप र मिमकत्सा पर्द्मतिाई आिमुनक मवज्ञानसँग संयोजन गद ैउन्नत 

प्रकारको ज्ञान, सीप र उत्पादनका िामग उपयिु वातावरण मनिानण गने,  
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(ि)   वन्यजन्त ुर वनस्पमतको संरक्षण तथा प्रवर्द्नन गनन संघ, प्रदिेसँगको सिन्वयिा स्थानीय 

स्तरका प्राणी उद्यान तथा वनस्पमत उद्यानहरु स्थापना र संिािन गने, 

(छ)  वन पैदावार संकिनिा मदगोपना र प्रभावकाररताका िामग आिमुनक प्रमवमिहरुको 

प्रयोगिाई प्रोत्साहन गने,  

(ज)   मदगो वन व्यवस्थापनको िापदण्ड अनरुुप सबै वन व्यवस्थापनिा सािामजक, आमथनक 

र वातावरणीय दृमष्टिे दीगोपना समुनमित गने,  

(झ)   संघ तथा प्रदिेको सिन्वयिा संरमक्षत के्षत्र, मसिसार क्षेत्र तथा वन व्यवस्थापन 

पर्द्मतहरुबाट पयनटन प्रवर्द्नन गनन योगदान परु् याउने, 

(ञ)   वन, वनस्पमत, वन्यजन्त ुतथा जमैवक मवमविता र जिािार के्षत्रको संरक्षण, पनु:स्थापना 

र मदगो उपयोग गनन आवश्यक योजना र कायनक्रि संिािन गने, 

(ट)    गाउँपामिका के्षत्रमभत्रका जििरको संरक्षण गने, 

(ठ)   संघ तथा प्रदिेसँग सिन्वय र सहकायन गरी गररवीको रेिािमुन रहकेा जनताको गररवी 

न्यमूनकरण गनन वनको संरक्षण र मवकास हुने गरी आय आजनन तथा पयनटनका 

कायनक्रिहरू संिािन गने, 

(ड)   सािदुामयक वन उपभोिा समिमतिे वन पैदावार मवक्री तथा उपयोग गनन बनाएको 

वामषनक कायनयोजना गाउँपामिकावाट स्वीकृत गरी कायानन्वयन गराउने  

(ढ)  गाउँपामिका क्षेत्रमभत्रको सावनजमनक तथा ऐिानी जगगािा रहकेो काठ दाउरा, जराजरुी, 

दहिर बहिर आमदको मबक्री गन,े 

(ण)  सािदुामयक भ-ूसंरक्षण र सो िा आिाररत आय आजनन कायनक्रिहरु संिािन गने, 

(त) संघ तथा प्रदिेको िापदण्डको अिीनिा रही गाउँपामिका के्षत्रमभत्रको जमडबटुी तथा अन्य 

गरैकाष्ट वन पैदावर सम्वमन्ि सवके्षण, उत्पादन, संकिन प्रवर्द्नन, प्रिोिन र वजार 

व्यवस्थापन गने, 

३९. लर्जी वर् दतान तथा व्यवस्थापर् : (१) मनजी वन दतान गराउन िाहने कुनै व्यमि वा संस्थािे मनजी वन दतानको 

िामग मडमभजन वन कायानिय वा सब मडमभजन वन कायानियको मसफाररस समहत कायनपामिकािा मनवदेन मदनु 

पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोमजि कुनै मनवदेन परेिा आवश्यक जाँिबझु गरी कायनपामिकािे मनजी वन दतान 

गरी प्रिाणपत्र मदनेछ ।  

(३) व्यवसामयक प्रयोजनका िामग मनजी वन वा मनजी आवादीिा रहकेो वन पैदावरको संकिन तथा 

ओसारपसार गनुन परेिा कायनपामिकाबाट स्वीकृत मिन ुपनेछ । 

४०. सावनजलर्क जगगामा वर् लवकास सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कायनपामिकािे प्रिमित नेपाि काननू तथा यस 

ऐनको अिीनिा रही सावनजमनक जगगािा वनको मवकास, संरक्षण, व्यवस्थापन गनन र वन पैदावरको उपयोग तथा 

मबमक्र मवतरण गनन सक्नेछ । 

(२) कायनपामिकािे सडक, नहर र बाटो मकनारिा िगाइएको तथा बाटोिा छहारी पने रुिहरु र िौतारा, 

कुिाको िहुान, िामिनक स्थि वा त्यस्तै अन्य संवदेनिीि ठाउँिा िगाइएका रुिहरुको संरक्षण गनन तथा 

जोमििपूणन अवस्थािा प्रिमित नेपाि काननूको अमिनिा रही हटाउन सक्नेछ । 
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४१. सहरी वर्को लवकास र व्यवस्थापर् : (१) कायनपामिकािे आफ्नो क्षेत्र मभत्रको सहरी क्षेत्र तथा वस्तीिा रहकेा 

सावनजमनक सडक तथा पाकन  जस्ता स्थानिा आफैं िे वा कुनै संघसंस्था वा मनजी के्षत्रसँगको साझदेारीिा सहरी 

वनको मवकास तथा व्यवस्थापन गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोमजि स्थापना हुने सहरी वनको वन पैदावार कायनपामिकािे तोमकए बिोमजि 

प्रयोग गनन सक्नेछ । 

४२. वर्के्षत्रको प्रयोग : कायनपामिकािे कुनै मवकास आयोजना सञ्िािन गदान वन के्षत्रको प्रयोग गनुन बाहके अन्य 

कुनै मवकल्प नभएिा र प्रिमित काननू बिोमजिको वातावरणीय अध्ययनबाट त्यस्तो योजना सञ्िािन गदान 

वातावरणिा उल्िेिनीय प्रमतकूि असर नपने दमेिएिा सो आयोजना सञ्िािन गनन त्यस्तो वन क्षेत्रको जगगा 

प्राप्त गननको िामग संघीय सरकार सिक्ष अनरुोि गनन सक्नेछ । 

४३. र्सनरी र उद्यार् स्थापर्ा तथा व्यवस्थापर् : (१) संघीय तथा प्रादमेिक काननू प्रमतकूि नहुने गरी, प्रिमित 

िापदण्ड तथा तोमकएको प्रमक्रया परूा गरेको समुनमित गरी गाउँपामिका के्षत्रमभत्र जो कोहीिे पमन कायनपामिकाको 

अनिुमत मिई नसनरी तथा उद्यान सञ्िािन गनन सक्नेछन ्।  

(२) गाउँपामिका क्षेत्रमभत्र उपदफा (१) बिोमजि सञ्िािन हुने नसनरी तथा उद्यानको सम्बन्ििा संघीय 

तथा प्रादमेिक िापदण्डसँग नबामझने गरी सञ्िािन तथा पूव्ानिार िापदण्ड मनदमेिका बनाई िाग ूगनेछ । 

(३) गाउँपामिका क्षेत्रमभत्र उपदफा (१) बिोमजि स्थापना हुने सबै नसनरी तथा उद्यानहरुको कमम्तिा 

वषनको एक पटक तोमकए बिोमजि अमनवायन अनगुिन मनरीक्षण गनुनपनेछ । 

४४. खुल्िा के्षत्र व्यवस्थापर् तथा हररयािी प्रवर्द्नर् : (१) गाउँपामिकािे आफ्नो के्षत्रमभत्र रहकेो िलु्िा तथा 

सावनजमनक क्षेत्रको संरक्षण, प्रवर्द्नन तथा अमभिेिीकरण गनुन पनेछ । 

(२) कायनपामिकािे आफ्नो के्षत्रामिकार मभत्र रहनेे िलु्िा तथा सावनजमनक के्षत्रिा प्रिमित काननूको 

प्रमतकूि नहुने गरी वकृ्षारोपण, सम्भार र व्यवस्थापन गनन सक्नेछ ।  

 (३) िलु्िा तथा सावनजमनक के्षत्रको व्यवस्थापन सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोमकए बिोमजि हुनेछ । 

४५. र्दी लकर्ार, र्दी उकास र्हर लकर्ार र सडक लकर्ारमा वृक्षारोपण  : (१) गाउँपामिकामभत्रको नदी मकनार, 

नदी उकास नहर मकनार र सडक मकनारिा कायनपामिकाको अनिुमत मिई वकृ्षारोपण गनन सक्नेछ । 

(२) कायनपामिकािे वकृ्षारोपण सम्बन्िी िापदण्ड बनाई िाग ूगनन सक्नेछ ।  

पररच्छेद-६ 

संस्थागत व्यवस्था 

४६. वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत संरक्षण कोषको स्थापर्ा र सञ्चािर् : (१) गाउँपामिकािा वातावरण 

संरक्षण, प्रदषूणको रोकथाि तथा मनयन्त्रणका साथै जमैवक मवमविताको संरक्षण िामग वातावरण तथा प्राकृमतक 

स्रोत संरक्षण कोषको स्थापना हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोमजिको कोषिा दहेायका रकिहरु रहने छन ्: 

(क) संघ, प्रदिे सरकारबाट वातावरण संरक्षणका िामग प्राप्त रकि,  

(ि) मवमभन्न संघ संस्थावाट प्राप्त रकि, 

(ग)     अन्य स्रोतवाट प्राप्त रकि। 

(३) वातावरण तथा प्राकृमतक स्रोत संरक्षण कोषको संिािन तोमकए बिोमजि हुनेछ। 
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४७. वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत संरक्षण पररषद गठर् गर्न सक्रे् : (१) वातावरण, जमैवक मवमविता र 

प्राकृमतक स्रोत संरक्षण सम्बन्िी कायनिाई व्यवमस्थत रुपिा कायानन्वयन गनन, नीमत योजना मनिानण गनन, मवमभन्न 

मनकायहरु वीि सिन्वय गनन तथा यस ऐन अन्तगनत अनगुिन तथा मनररक्षण गनन गाउँपामिकािा वातावरण 

सम्बन्िी मविषेज्ञ समम्िमित वातावरण तथा प्राकृमतक स्रोत संरक्षण पररषद रहनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोमजिको पररषदिा दहेाय बिोमजिका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन; 

(क) गाउँपामिका अध्यक्ष     - अध्यक्ष 

(ि) उपाध्यक्ष       -सदस्य 

(ग) प्रििु प्रिासकीय अमिकृत    - सदस्य 

(घ) स्वास्थ्य समिमत संयोजक    - सदस्य  

(ङ) वन, वातावरण समिमत संयोजक   - सदस्य 

(ि) वातावरण तथा प्राकृमतक स्रोतको क्षेत्रिा काि गरेका मवज्ञ १ िमहिा समहत ३ जना-सदस्य 

(छ) स्थानीय वामसन्दाहरूिध्ये वन उपभोिा समिमतहरूवाट १जना समहत कायनपामिकािे 

तोकेका १ िमहिा सिते ३ जना   -सदस्य 

(ज) कृमष के्षत्र हनेे कायनपामिका सदस्य   - सदस्य 

(झ) वातावरण िािा प्रििु     - सदस्य समिव 

 (३) वातावरण तथा प्राकृमतक स्रोत संरक्षण पररषदक्ो अन्य काि, कतनव्य तथा अमिकार तोमकए 

बिोमजि हुनेछ ।  

४८.  सलमलतहरु गठर् गर्न सक्रे् : (१) गाउँ कायनपामिकािे यो ऐनको उद्दशे्य पमूतनको िामग सम्बमन्ित मवषयका 

मविेषज्ञहरु सिते रहकेो मवमभन्न समिमतहरु गठन गनन सक्नेछन ्।  

(२) उपदफा (१) बिोमजि गमठत समिमतहरुको काि, कतनव्य र अमिकार नगर कायनपामिकािे तोमकमदए 

बिोमजि हुनेछ । 

४९. अरु्गमर् तथा मूल्यांकर् : (१) यस ऐन अन्तगनत आवश्यक अनगुिन र िलू्यांकन दफा ५८ बिोमजि स्थामपत 

वातावरण तथा जैमवक मवमविता संरक्षण पररषद वा पररषदिे तोकेको मनरीक्षण समिमतहरूवाट गनेछ ।  

(२) अनगुिन तथा िलू्यांकन सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोमकए बिोमजि हुनेछ। 

५०.  वातावरण संरक्षण योजर्ा तजुनमा गरे् : (१) कायनपामिकािे वातावरण तथा जमैवक मवमविता संरक्षण योजना 

तजुनिा तथा कायानन्वयन गनेछ। 

(२) कायनपामिकािे वातावरण संरक्षण योजना तजुनिा गदान वातावरण संरक्षण, जमैवक मवमविताको 

संरक्षण र प्रवर्द्नन, दीगो उपयोग र वातावरणीय र जमैवक मवमविताका स्रोतहरूको परम्परागत र स्थानीय 

अभ्यासहरूिाई सिते सिावेि गनुनपनेछ।  

(३) उपदफा (१) बिोमजिको वातावरण तथा जमैवक मवमविता संरक्षण योजना बनाउँदा िमहिा, 

अपाङ्गता भएका व्यमि, बािबामिका, जषे्ठ नागररक र आमथनक रुपिा मवपन्न सिदुायिाई मविेष प्राथमिकता 

मदनपुनेछ। 

(४) वातावरण संरक्षण योजनािा सिावेि गनुनपने मवषयवस्त ुतोमकए बिोमजि हुनेछ। 
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पररच्छेद-७ 

कसूर, जररवार्ा तथा क्षलतपुलतन 

५१. कसूर: कसैिे देहायको कुरै् काम गरेमा यस ऐर् बमोलजम कसूर गरेको मालर्रे्छ :-  

(क) कायनपामिकािे तोमकमदएको सिय र स्थान बाहके अन्यत्र फोहरििैा मनष्कािन गने,  

(ि) कण्टेनर वा फोहरििैा संकिन केन्रिा रामिएको फोहरिैिा अनामिकृत तवरिे प्रयोग गने,  

(ग) फोहरििैा संकिन केन्रिा रामिएको कण्टेनर तोडफोड गने क्षमत परु् याउन,े रामिएको 

स्थानबाट हटाउने वा संकिन केन्रिा कुनै नोक्सानी परु् याउने,  

(घ) यस ऐन बिोमजि अनिुमत नमिई फोहरिैिा व्यवस्थापनको कायन गने,  

(ड) यस ऐन बिोमजि फोहरििैा व्यवस्थापनको िामग प्रदान गररएको अनिुमतपत्रिा उल्िेमित 

ितनहरु उल्िङ् घन गने, 

(ि) फोहरििैा संकिन केन्र, कण्टेनर वा फोहरििैा थपुाने ठाउँिा कुनै पमन मकमसिको हामनकारक 

पदाथन फाल्ने, राख्ने वा थपुाने, 

(छ) घर, कम्पाउण्ड तथा पररसरको फोहरििैा सडक वा अन्य सावनजमनक स्थानिा राख्ने, फाल्ने 

वा थपुाने, 

(ज) फोहरबाट मनस्केको दमूषत पानी (मििेट) वा ढि िहुाई अन्य व्यमिको घर वा जगगा प्रदमूषत 

गराउने,  

(झ) सडक वा अन्य सावनजमनक स्थानिा सरसफाई तथा फोहरििैा संकिन गनन कायनपामिकािे 

तोकेको सिय वा सफाई गदानको सियिा त्यस्तो ठाउँिा कुनै पमन मकमसिको सवारी सािन 

मबसाउने वा मबसाइ रािकेो सवारी सािन हटाउने इन्कार गने,  

(ञ) कायनपामिकािे तोकेको ठाउँिा बाहके जनस्वास्थ्यिा प्रमतकूि असर पने गरी सडक वा अन्य 

सावनजमनक स्थानिा कुनै पमन मकमसिको हामनकारक फोहरििैा राख्ने, फाल्ने, थपुाने वा 

मनष्कािन गने,  

(ट) रासायमनक फोहरिैिा, औद्योमगक फोहरिैिा, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरििैा वा हामनकारक 

फोहरििैा जथाभावी फाल्ने, राख्ने वा मनष्कािन गने वा गराउने,  

(ठ) औद्योमगक प्रमतष्ठान वा स्वास्थ्य संस्थािे उद्योग वा स्वास्थ्य संस्थाबाट मनस्कने हामनकारक 

फोहरििैा जथाभावी फाल्ने, राख्ने वा मनष्कािन गने वा गराउने,  

(ड) फोहरििैा संकिन, ढुवानी तथा फोहरििैा व्यवस्थापनिा बािा अवरोि मसजनना गने,  

(ढ) फोहरििैा संकिन, ढुवानी तथा अमन्ति मनष्कािन स्थििा अवरोि, बन्द, घरेाउ गने वा 

फोहरििैा व्यवस्थापन सम्बन्िी कायनिा हडताि गने,  

(ण) फोहरििैा अत्यामिक उत्पादन हुने वस्त ु भनी नेपाि सरकारिे नेपाि राजपत्रिा सिूना 

प्रकािन गरी प्रमतबन्ि िगाएको कुनै वस्त ुउत्पादन तथा मबक्री मवतरण गने,  

(त) प्रिमित काननू बिोमजि तोमकएको िापदण्ड मवपररत रासायमनक मवषादीको आयात गने वा 

सियावमि समकएको रासायमनक मवषादी प्रिमित काननू र िापदण्ड बिोमजि नष्ट गन े

मजम्िवेारी परूा नगने, 
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(थ) स्रोत ि ैफोहरििैाको पथृकीकरण नगरी फोहरिैिा मिसाएर मनष्कािन गने,  

(द) िरेको वा िारेको पिपुक्षी र सोको िादी, ्वाँि, हड् डी तथा िाछाको कत्िा आमद सावनजमनक 

स्थि, सडक, गल्िी, िोकिा राख्ने, फाल्ने वा थपुाने।  

५२. सजाय तथा जररवार्ा : (१) फोहरििैा व्यवस्थापन सम्बन्ििा कसैिे दहेायको कायन गरेिा दहेाय बिोमजिको 

सजाय तथा जररवाना गनेछ:   

(क) दफा ५१ को िण्ड (क) बिोमजिको कसरू गने व्यमििाई कायनपामिकािे पमहिो 

पटक भए पाँि हजार रुपैयाँसम्ि जररवाना, दोस्रो पटक सोही कसरू गरेिा पाँि हिार 

रुपैयाँदमेि दि हजार रुपैयाँसम्ि जररवाना र सोही कसरू तेस्रो वा सोभन्दा बढी पटक 

गरेिा प्रत्येक पटकको िामग पन्र हजार रुपैयाँका दरिे जररवाना गरी फोहरिैिा 

उठाउँदा िागने ििन सिते मनजबाट असिू उपर गनन सक्नेछ । 

(ि) दफा ५१ को िण्ड (ि) र (झ) बिोमजिको कसरू गनेिाई कायनपामिकािे पाँि सय 

रुपैयाँदमेि पाँि हजार रुपैयाँसम्ि जररवाना गनन सक्नेछ । 

(ग) दफा ५१ को िण्ड (ग) बिोमजिको कसरू गनेिाई कायनपामिकािे पन्र हजार 

रुपैयाँदमेि पिास हजार रुपैयाँसम्ि जररवाना गरी कण्टेनर वा संकिन केन्र 

व्यवस्थापन गनन िागने ििन असिू उपर गनन सक्नेछ । 

(घ) दफा ५१ को िण्ड (घ) र (ङ) बिोमजिको कसरू गनेिाई कायनपामिकािे पन्र हजार 

रुपैयाँदमेि पिास हजार रुपैयाँसम्ि जररवाना गरी अनिुमत नमिएसम्ि त्यस्तो कायन 

गनन रोक िगाउनेछ । 

(ङ) दफा ५१ को िण्ड (ि) बिोमजिको कसरू गनेिाई कायनपामिकािे पाँि हजार 

रुपैयाँदमेि पन्र हजार रुपैयाँसम्ि जररवाना गनन सक्नेछ र त्यस्तो वस्त ुवा पदाथनबाट 

कुनै क्षमत भइसकेको भए त्यस्तो क्षमत बापतको रकि सिते कसरूदाताबाट असिू उपर 

गनन सक्नेछ ।  

(ि) दफा ५१ को िण्ि (छ), (ज) र (द) बिोमजिको कसरू गनेिाई कायनपामिकािे पाँि 

हजार रुपैयाँदमेि पन्र हजार रुपैयाँसम्ि जररवाना गनन सक्नेछ । 

(छ) दफा ५१ को िण्ड (ञ) बिोमजिको कसरू गनेिाई कायनपामिकािे तीस हजार 

रुपैयाँदमेि पिास हजार रुपैयासँम्ि जररवाना गनन सक्नेछ । 

(ज) दफा ५१ को िण्ड (ट), (ठ) र (त) बिोमजिको कसरू गनेिाई कायनपामिकािे पिास 

हजार रुपैयाँदमेि एक िाि रुपैयाँसम्ि जररवाना गनन सक्नेछ र सोही कसरू पनु: गरेिा 

पमहिो पटक गरेको जररवानाको दोब्बर जररवाना गरी प्रिमित काननू बिोमजि 

अनिुमत रद्द गननको िामग सम्बमन्ित मनकायिा िेमि पठाउन सक्नेछ । 

(झ) दफा ५१ को िण्ड (ड), (ढ) र (ण) बिमजिको कसरूिाई प्रिमित संघीय काननू 

बिोमजि सजाय हुनेछ । 

(ञ) दफा ५१ को िण्ड (थ) बिोमजिको कसरू गनेिाई सम्बमन्ित कायनपामिकािे प्रत्येक 

पटक पाँि सय रुपैया ँजररवाना गनन सक्ने छ ।  

(२) वातावरण संरक्षण सम्बन्ििा कसैिे दहेायको कायन गरेिा कायनपामिकािे दहेाय बिोमजिको 

जररवाना गनेछ: 
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 (क)  संमक्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रमतवदेन स्वीकृत गराउन ुपने प्रस्तावको हकिा त्यस्तो 

प्रमतवदेन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रमतवदेन मवपरीत हुने कायन गरेिा पाँििाि 

रुपैयाँसम्ि,  

(ि) प्रारमम्भक वातावरणीय पररक्षण प्रमतवदेन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रमतवदेन 

मवपरीत हुने कुनै प्रस्ताव कायानन्वयन गरेिा दििाि रुपैयाँसम्ि । 

(३) कसैिे उपदफा (२) बिोमजिको कायन गरेिा सम्बमन्ित कायनपामिकािे तरुुन्त रोकी वातावरणीय 

अध्ययन प्रमतवदेन स्वीकृत नगराएिा यस ऐन बिोमजि त्यस्तो प्रमतवदेन स्वीकृत गराउन र त्यस्तो प्रमतवदेन कायन 

भएकोिा सो कायनिाई सिुार गनन आदिे मदनेछ र यसरी मदइएको आदिे बिोमजि गनुन सम्बमन्ित व्यमि वा 

संस्थाको कतनव्य हुनेछ ।यसरी मदइएको आदिे बिोमजि कायन नभएिा कायनपामिकािे उपदफा (१) बिोमजि 

गररएको जररवानाको तेब्बर जररवाना गनेछ । 

(४) उपदफा (२) िा उल्िेमित मवषय बाहके कसैिे यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयि, 

मनदमेिका, कायनमवमि वा िापदण्ड मवपरीतका कुनै कायन गरेिा कायनपामिकािे त्यस्तो कायन गनन बन्दजे िगाई तीन 

िाि रुपैयाँसम्ि जररवाना गरी दईु िमहनामभत्र यो ऐन वा यस ऐन बिोमजि बनेको मनयि, मनदमेिका, कायनमवमि 

वा िापदण्ड बिोमजिको कायन गनन आदिे मदन सक्नेछ ।यसरी मदएको आदिे बिोमजि कायन नभएिा यस उपदफा 

बिोमजि गररएको जररवानाको तेब्बर जररवाना िागनेछ ।  

(५) उपदफा (३) वा (४) बिोमजि मदएको आदिे बिमजिको कायन नभएिा त्यस्तो कायनिा बन्दजे 

िगाइनेछ र त्यस्तो व्यमि वा संस्थािाई कािोसिूीिा राख्ने सम्बन्ििा आवश्यक कारबाही गनन कायनपामिकािे 

मसफाररस समहत संघ र प्रदिे सरकारिा पठाउन ुपनेछ । 

(६) यस दफा बिोमजि जररवाना गनुन अमघ जररवाना गनन िागकेो व्यमि वा संस्था वा आयोजनािाई 

सफाइ पेि गने िनामसब िौका मदन ुपनेछ । 

५३.  क्षलतपूलतन :  (१) कसैिे यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनकेो मनयि, मनदमेिका वा िापदण्ड मवपरीत प्रदषूण गरेको वा 

जोमििपूणन फोहर मनष्कासन गरेको वा कुन ैदघुनटनाजन्य प्रदषूणका कारणबाट कुनै व्यमि वा संस्थािाई कुनै हानी 

नोक्सानी पगुन गएिा त्यस्तो कायनबाट पीमडत व्यमि वा संस्थािे आफूिाई पगुन गएको क्षमत बापत कायनपामिका 

वा तोमकएको मनकायबाट क्षमतपमूतन भराई पाउन मनवदेन मदन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोमजि परेको मनवदेन सम्बन्ििा छानमबन तथा जाँिबझु गदान मनवदेकिाई हानी 

नोक्सानी भएको ठहरेिा क्षमतको यमकन गरी त्यसरी हामन नोक्सानी परु् याउने व्यमि, संस्था वा प्रस्तावकबाट 

पीमडतिाई िनामसब क्षमतपमूतन भराई मदन ुपनेछ ।  

(३) गाउँपामिकाको कुनै मनकाय वा गाउँपामिकाको स्वामित्व र मनयन्त्रणिा रहकेो संस्थािे प्रदषूण गरी 

क्षमत पगुकेो मवषयिा परेको मनवदेन सम्बन्ििा छानमबन गनन कायनपामिकािे िनोनयन गरेको तीन जना मवज्ञ रहकेो 

समिमत गठन हुनेछ र सो समितमतको मसफाररसको आिारिा उपदफा (२) वा (३) बिोमजि क्षमतपमूतन भराई मदन ु

पनेछ। 

(५) यस दफा बिोमजि क्षमतपमूतन मनिानरण गने आिार र अन्य व्यवस्था तोमकए बिोमजि हुनेछ । 

५४.  लर्वेदर् लदर् सक्रे् : (१) कसैिे यस ऐन मवपररत वातावरणीय अध्ययन प्रमतवदेेन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत 

प्रमतवदेन मवपरीत हुने गरी प्रस्ताव कायानन्वयन गरेिा वा यस ऐन मवपररत हुने कायन गरेिा वा गनन िागेिा 

कायनपामिका वा कायनपामिकािे तोकेको अमिकारी सिक्ष मनवदेन मदन सक्नेछ । 



 गन्यापधुरा गाउँपालिकामा वातावरण तथा प्राकृततक स्रोतको संरक्षण गरे्न सम्बन्धमा बर्नेको ऐर्न, २०७७ 

५५. पुर्रावेदर् : (१) दफा ५२ बिोमजि भएको जररवाना उपर मिि नबझु्ने पक्षिे उि जररवाना उपर सम्बमन्ित 

मजल्िा अदाितिा पैंमतस मदनमभत्र पनुरावदेन गनन सक्नेछ ।   

(२) दफा ५३ बिोमजि क्षमतपमूतन मनिानरण सम्बन्ििा भएको मनणनय उपर मिि नबझु्ने पक्षिे पैंमतस 

मदनमभत्रस सम्बमन्ित मजल्िा अदाितिा पनुरावदेन मदन सक्नेछ ।  

५६.  सहुलियत तथा सलुवधा प्रदार् गर्न सक्रे् : वातावरण तथा जमैवक मवमविता संरक्षणिा सकारात्िक प्रभाव पाने 

कुनै उद्योग, व्यवसाय, प्रमवमि वा प्रमक्रयािाई प्रोत्सामहत गनन काननू बिोमजि प्रदान गररएको सहुमियत तथा 

समुविाको अमतररि गाउँपामिकािे स्थानीय राजपत्रिा सिूना प्रकामित गरर सहुमियत तथा समुविा प्रदान गनन 

सक्नेछ । 

पररच्छेद- ८ 

                                                                      लवलवध 

५७. ढुङ्गा, लगलि, वािुवा, मािोको उत्खर्र्, संकिर्, उपयोग, लवक्री तथा लवतरण सम्बन्धमा : (१) 

गाउँपामिका के्षत्रामिकार मभत्र रहकेा ढुङ्गा, मगमट, वािवुा तथा िाटोको उत्िनन, संकिन, उपयोग, मबमक्र तथा 

मवतरण सम्बन्िी व्यवस्था संघीय सरकारिे जारी गरेको िापदण्ड अनरुुप हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोमजिको िापदण्डको अिीनिा रही गाउँपामिकािे आफ्नो छुटै्ट िापदण्ड र 

कायनमवमि बनाउन सक्नेछ। 

५८. भू-उपयोग योजर्ा र भूलम व्यवस्थापर् कायनक्रम सञ्चािर् :  संघीय तथा प्रदिे काननूको अमिनिा रही 

गाउँपामिकािे स्थानीय तहको भ-ूउपयोग योजना र भमूि व्यवस्थापन कायनक्रि सञ्िािन गनन सक्नेछ ।   

५९. समन्वय र सहजीकरण गरे् : वातावरण तथा प्राकृमतक स्रोत संरक्षण सम्बमन्ि रामष्ट्रय तथा प्रादमेिक 

अमभयानिा गाउँपामिकािे आवश्यक सिन्वय तथा सहयोग गनछे। 

६०. सवेक्षण : कायनपामिकािे आफ्नो के्षत्रिा रहकेो वातावरणीय तथा जमैवक मवमविताको वस्तमुस्थमत बझु्न तथा 

यमकन गनन आवमिक रुपिा तोमकए बिोमजिको ढाँिािा वातावरणीय तथा जमैवक मवमविता सवके्षण गनन सक्नेछ। 

६१. गुर्ासो व्यवस्थापर् : कायनपामिकािे वातावरण, वातावरण संरक्षण तथा जैमवक मवमविता सम्बमन्ित गनुासो 

र उजरुीको संकिन गने र त्यसको सम्बोिनको िामग एक अमिकारी तोक्न सक्नेछ ।  

६२. परामशन लिर् सक्रे् : गाउँ सभा कायनपामिका वा वातावरण िािा (इकाई) िे यस ऐनको कायानन्वनयको िामग 

सम्बमन्ित मवषयका मवज्ञसँग सल्िाह र पराििन मिन सक्नेछ। 

६३. अलधकार प्रत्यायोजर् गर्न सक्रे् : कायनपामिकािे यस ऐन अन्तगनत तोमकएका मजम्िेवारी तथा अमिकार 

वातावरण िािा (इकाई) िा प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ । 

६४.  प्रचलित कारू्र् बमोलजम हुरे् : यस ऐनिा िेमिए जमत कुरािा यसै ऐन बिोमजि र अन्यिा प्रिमित काननू 

बिोमजि हुनेछ।   

६५. लर्यम बर्ाउर् सक्रे् : यस ऐनको कायानन्वयनको िामग कायनपामिकािे आवश्यक मनयि बनाउन सक्नेछ र 

त्यस्तो मनयि गाउँपामिकाको स्थानीय राजपत्रिा प्रकािन पिात िाग ूहुनेछ । 

६६. मापदण्ड, लर्देलशका र कायनलवलध बर्ाउर् सक्रे् : यस ऐन कायानन्वयनको िामग कायनपामिकािे आवश्यक 

िापदण्ड, मनदमेिका तथा कायनमवमि बनाउन सक्नेछ ।      आज्ञािे 

लदलिप कुमार तामाङ 

प्रमुख प्रशाकीय अलधकृत 


