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घिरिङ गाउँपालिकाको वाताविण तथा 
प्ाकृघतक स्ोत संिक्षणऐन, २०७७

गाउँसभाबाट स्वीकृत घिघत: २०७७/०५/०२
प्िालणकिण घिघतः  २०७७/०५/२०

प्स्ावना : स्च्छ ि स्स्थ वाताविणिा बाँचन पाउने नागरिकको िौलिक 
अलिकािको संिक्षण गन्न, प्ाकृघतक स्ोतको सिुलित उपयोग एवं दवीगो व्यवस्थापन 
गन्न, वाताविण ि घवकास बवीि सन्ुिन कायि गन्न तथा प्ाकृघतक स्ोत, वाताविण 
ि जैघवक घवघविताको संिक्षण गन्न वाञ्छनवीय भएकािे, नेपािको संघविानको िािा 
२२१ बिोलजि अनुसूिवी ८ ि अनुसूिवी ९ िाउल्ेलित वाताविण, प्ाकृघतकस्ोत ि 
जैघवक घवघविता सम्बन्वी स्थानवीय तहको अलिकाि काया्नन्वयनका िाघग कानूनवी 
व्यवस्था गन्न, साताैँ  गाउँसभािे यो ऐन बनाएको छ।

परिचे्छद- १
प्ािम्भिक

1= संलक्षप्त नाि ि प्ािभि:
(१) यस ऐनको नाि“घिरिङ गाउँपालिकाको वाताविण तथा प्ाकृघतक स्ोत 

संिक्षण ऐन, २०७७"िहेको छ ।
(२) यो ऐन घिरिङ गाउँपालिकाको स्थानवीय िाजपत्रिा सूिना प्कालित गिेको 

घिघतदेलि प्ािभि हुनेछ।
2= परिभाषा : घवषय वा प्सङ्गिे अकको अथ्न निागेिा यस ऐनिा,-

(क)"अनुकुिन" भन्ािे जिवायू परिवत्ननको असि ि सभिाव्य जोलििको 
आँकिन गिवी परिवघत्नत जिवायू सुहाउँदो अनुकुि हुने गिवी रुपान्िण गनने 
तथा थप हानवी नोक्ानवी िोकथाि वा न्ूघनकिण गनने काय्न सम्झनुपछ्न।

(ि) "उत्सज्नन" भन्ािे कुनै घनलचित क्षेत्रबाट घनलचित सिय अवलििा 
वाताविणिा हरितगृह गाँस वा अन् कुनै गाँस वा िुवाँ घनष्ासन गनने 
काय्न सम्झनु पछ्न।

(ग) "काय्नपालिका" भन्ािे घिरिङ गाउँपालिकाको काय्नपालिकािाई सम्झनु 
पछ्न।

(ि) “िुल्ा क्षेत्र”भन्ािे िाघनसहरु जििट हुन सके्, घवलभन् काय्नक्रि ि पव्न 
िनाउन सके्, साव्नजघनक घहत तथा घवपद् व्यवस्थापनिा सिेत सहयोग 
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पुग्े गिवी सुिलक्षत गरिएको िुल्ा स्थि सम्झनुपछ्न । 
(ङ) "जिवायू परिवत्नन" भन्ािे िािो सियको अन्िाििा प्ाकृघतक रुपिा 

हुने जिवायूको उताििढावका अिावा प्त्यक्ष वा अप्त्यक्ष रुपिा िानववीय 
घक्रयाकिापिे वायुिण्डिको बनोटिा हुने फेिवदिका कािण पृथ्वीको 
जिवायूिा क्रिि: देिा पनने परिवत्नन सम्झनुपछ्न।

(ि) "जोलििपूण्न फोहि" भन्ािे प्ाकृघतक वाताविणिा ह्ास ल्ाउने ि िानव 
तथा अन् प्ाणवीको स्ास्थ्यिा हाघन नोक्ानवी पुया्नउने घवलभन् रुपिा 
घनष्ालित वस्ु, पदाथ्न तथा िेघियो घवघकिणिाई सम्झनु पछ्न।

(छ) “जैघवक घवघविता”भन्ािे पारिम्स्थघतकीय प्णािवी (इको लसस्टि) को 
घवघविता, प्जाघतय घवघविता (स्ेलसज िाइभिलसटवी) तथा वंिाणुगत 
घवघविता (जेनेघटक िाइभिलसटवी) सम्झनुपछ्न ।

(ज) “तोघकएको”वा“तोघकए बिोलजि”भन्ािे यस ऐन अन्ग्नत बनेको 
घनयििा तोघकएको वा तोघकए बिोलजि सम्झनुपछ्न ।

(्झ) “घनष्ािन”भन्ािे ध्वघन, ताप वा फोहििैिा फालने, थुपानने, वा 
घनष्ािन गनने काय्न सम्झनु पछ्न ।

(ञ) "परिषद" भन्ािे दफा ४८ बिोलजिको स्थानवीय वाताविण तथा प्ाकृघतक 
स्ोत संिक्षण परिषद सम्झनु पछ्न।

(ट) “प्दषूण”भन्ािेफोहििैिा, िसायन, ध्वघन वा घवद्ुतवीय, घवद्ुतवीय-
िुम्वकीय तिंगका कािणवाताविणिा प्त्यक्ष वा अप्त्यक्ष रुपिे परिवत्नन 
गिवी वाताविणिा उल्ेिनवीय ह्ास ल्ाउने, क्षघत पुया्नउने वा वाताविणको 
िाभदायवी वा उपयोगवी प्योजनिा हाघन नोक्ानवी पुया्नउने घक्रयाकिाप 
सम्झनु पछ्न ।

(ठ) “प्स्ाव”भन्ािे घवद्िान वाताविणवीय अवस्थािा परिवत्नन ल्ाउन सके् 
घकलसिको स्थानवीय सिकाि वा स्थानवीय कानून बिोलजि संञ्ािन गरिने 
वा अनुिघत प्ाप्त घवकास काय्न, भौघतक घक्रयाकिाप वा भू-उपयोगको 
परिवत्नन गनने कुनै योजना, आयोजना वा काय्नक्रि सञ्ािन गनने सम्बन्िा 
तयाि गरिएको प्स्ाव सम्झनु पछ्न ।

(ि) “प्स्ावक”भन्ािे प्स्ावको स्वीकृघतको िाघग घनवेदन घदने ि त्यस्ो 
प्स्ाव काया्नन्वयन गन्न स्वीकृघत प्ाप्त व्यघति, सिकािवी, अि्न सिकािवी वा 
गैि सिकािवी घनकाय वा संस्था सम्झनु पछ्न ि सो िब्दिे देविाट गाउँ 
काय्नपालिकाको काया्निय ि अन्ग्नतको िािा वा इकाई पघन बुझनुपछ्न । 
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(ढ) “फोहििैिा”भन्ािे ििेिु फोहििैिा, औद्ोघगक फोहििैिा, िासायघनक 
फोहििैिा, स्ास्थ्य संस्थाजन् फोहििैिा वा हाघनकािक फोहििैिा 
सम्झनु पछ्न ि सो िब्दिे तत्ाि प्योग हुन नसके् अबस्थािा िहेको, 
फालिएको वा सिेगिेको वाताविणिा ह्ास आउने गिवी घनष्ािन गरिएको 
तिि, ठोस, गास, िेदो, िूवाँ, िूिो, घवद्ुतवीय तथा सूिना प्घवलिका 
िाघग प्योग भएका िगायतका पदाथ्न वा त्यस्ै प्कािका अन् वस्ुहरु 
वा अनालिकृत रुपिा साव्नजघनक स्थििा टाँलसएको पोष्टि, पम्पेट तथा 
काय्नपालिकािे सिय सियिा सूिना प्कािन गिवी फोहििैिा भघन 
तोघकघदएका अन् वस्ु सिेतिाई सम्झनु पछ्न ।

(ण) "वन" भन्ािे पूण्न वा आंलिक रुपिा रुि वा बुट्ानिे ढाघकएको क्षेत्र 
सम्झनु पछ्न ।

(त) "वन पैदावाि" भन्ािे वनिा िहेका वा पाइएका वा वनबाट ल्ाइएका 
देहायका पैदावाि सम्झनु पछ्न:-
(१) काठ, दाउिा, गोि, िैिकि, िोटो, काठको तेि, बोक्रा, िाँस, 

िाहा, घपपिा-घपपिवी
(२) रुि, घवरुवा, पात, िाँठ, फि, बवीज, फूि, भुवा, जिा, गानो, 

बोक्रा, गििजवीन, िोहवान, जङ्गिवी जिवीबुटवी एवं गैिकाष्ठ वन 
पैदावाि, जङ्गिवी िह, वनस्घत तथा घतनको घवलभन् भाग वा सूक्ष्म 
अङ्ग,

 (३) िट्ान, िाटो, िुन ढुङ्गा, ढुङ्गा, घगट्वी, बािुवा वा अन् िघनजजन् 
पदाथ्न वा

 (४) वन्जन्ु, पिुपंक्षवी वा वन्जन्ुको ओिेटोपहाि ।
(थ) “वाताविण”भन्ािे प्ाकृघतक, सांसृ्घतक ि सािालजक प्णािवीहरु,आलथ्नक 

तथा िानववीय घक्रयाकिापहरु ि यवीनको अवयवहरु तथा तवी अवयवहरुको 
घबिको अन्िघक्रया तथा अन्ि सम्बन् सम्झनु पछ्न ।

(द) "वाताविणवीयअध्ययन" भन्ािे कुनै प्स्ावको काया्नन्वयन गदा्न त्यसवाट 
वाताविणिापनने प्घतकूि प्भाव घनिाकिण वा न्ूघनकिण गन्नको िाघग 
अविम्वन गरिनेउपायका सम्बन्िा गरिने संलक्षप्त वाताविणवीय अध्ययन 
वा प्ािम्भिक वाताविणवीय पिवीक्षण सम्झनु पछ्न ।

(ि) “सम्पदा” भन्ािे गाँउपालिका क्षेत्र लभत्र िहेका प्ाकृघतक, सांसृ्घतक, 
ऐघतहालसक, पुिातालविक, वैज्ाघनक, आध्यालमिक, सौन्दय्नपिक वा 
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सािालजक दृघष्टबाट िहविपूण्न िाघनने कुनै पघन वस्ु, भौघतक संििना 
स्थान, वनस्घत तथा जवीव जन्ु सम्झनु पछ्न।

(न) “लसिसाि” भन्ािे भूघिगत जिस्ोत वा वषा्नतका कािण पानवीको 
परिणाि िहने वा प्ाकृघतक वा िानव घनघि्नत, स्थायवी वा अस्थायवी जिेका 
वा वगेका, स्च्छ वा नुघनिो पानवी भएको िाघपिो जघिन (Swamp) 
दिदिे जघिन (Marsh) नदवीबाट प्भाघवत जघिन (Riverine 
Floodplain), ताि (Lake) पोििवी (Pond) जिभण्डाि 
क्षेत्र (Water Storage Areas) ि  यघह प्कृघतका कृघष जघिन 
(Agriculture Land) सिेतिाई सम्झनु पछ्न ।

(प) “संिक्षण”भन्ािे वाताविण, जैघवक घवघवितातथासम्पदाको सुिक्षा, 
स्ाहाि, सभिाि, सम्वर््नन, व्यवस्थापन तथा सदपुयोग सम्झनु पछ्न ।

(फ) “गाउँपालिका” भन्ािे घिरिङ गाउँपालिका सम्झनुपद्नछ । 

परिचे्छद - २
वाताविण संिक्षण

3= वाताविण संिक्षण गनु्नपनने :
(१) आफनो क्षेत्रालिकाि क्षेत्र लभत्र वाताविण संिक्षणगनने प्िुि लजम्ेवािवी 

गाउँपालिकाको हुनेछ।
(२) वाताविण संिक्षण, प्वर््नन ि वाताविणिैत्रवीसिाजघनिा्नणिा योगदान गनु्न 

नागरिकको कत्नव्य हुनेछ।
4= वाताविण संिक्षण घविेष क्षेत्र घनिा्निण गन्न सके् :

(१) प्िलित भू-उपयोग नवीघत सिेतिाई िध्यनजि गिवीगाउँपालिकालभत्र 
वाताविणका दृघष्टिे संिक्षण आवश्यक िहेको क्षेत्र पघहिान गिवी त्यस्ो 
क्षेत्रिाईकाय्नपालिकाबाट घनण्नय गिवी वाताविण संिक्षण घविेष क्षेत्र 
घनिा्निण गन्न सके्छ ।

(२) कुनै सिक, भवन, नदवी व्यवस्थापन वा अन् कुनै भौघतक पूवा्निाि घनिा्नण 
गदा्न घनिा्नण काय्नको प्ािम्भिक अध्ययन प्घक्रया िुरु हुनु अगाघि नै संि 
ि प्देिका सम्बम्न्त घनकायसँग सिन्वय गिवी काय्नपालिकािे कुनै क्षेत्र 
घविेषिाई वाताविण संिक्षण गनने उदे्श्यिे िुल्ा वा हरियािवी क्षेत्रको 
रुपिा तोक् सके्छ।
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(३) कुनै क्षेत्र वा स्थान घविेषिा अत्यलिक वाताविणवीय प्दषूण, भूः स्खिन, 
प्ाकृघतक सम्पदाको अत्यलिक दोहन वा प्ाकृघतक घवपघति हुन गई 
जनस्ास्थ्य वा वाताविणिा नकािामिक प्भाव पिेको वा पनने सभिावना 
देलिएको अवस्थािा काय्नपालिकािे प्देि सिकाि ि संिवीय सिकािसँग 
सिन्वय गिवी त्यस्ो क्षेत्र वा स्थानिाई वाताविणवीय दृघष्टिे संवेदनिवीि 
क्षेत्र तोक् सके्छ । 

(४) उपफदा (१),(२) ि (३) बिोलजिको वाताविण संिक्षण घविेष क्षेत्र, 
िुल्ा वा हरियािवी क्षेत्र ि संवेदनिवीि क्षेत्रको व्यवस्थापन तोघकए 
बिोलजि काय्नपालिकाबाट हुनेछ।

(५) उपदफा(४) बिोलजि व्यवस्थापन गदा्न काय्नपालिकािे आवश्यकता 
अनुसाि संि ि प्देिसँग सिन्वय गननेछ।

5= सम्पदाको संिक्षण गनु्नपनने :
(१) गाउँपालिकाक्षेत्रलभत्र िहेका सम्पदाको संिक्षण गनु्नगाउँपालिका, नागरिक 

ि सम्बम्न्त घनकायको कत्नव्य हुनेछ।
(२) सम्पदाको संिक्षणका िाघग काय्नपालिकािे सिकािवी तथा सिुदायसँग 

सिन्वय तथा सा्झेदािवी गन्न सके्छ।
6= वाताविणवीय अध्ययनगनु्नपनने :

(१) प्िलितकानून तथा िापदण्डबिोलजि प्स्ावकिे प्स्ावकोवाताविणवीय 
अध्ययन गनु्न पननेछ।

(२)  प्स्ावकिे स्थानवीय तहको अलिकािक्षेत्र लभत्र पनने घवषयसँग सम्बम्न्त 
घवकास घनिा्नण सम्बन्वी काय्न वा आयोजना सम्बन्वी प्स्ावको संलक्षप्त 
वाताविणवीय अध्ययन प्घतवेदन वा प्ािम्भिक वाताविणवीय प्घतवेदन 
स्वीकृघतको िाघग काय्नपालिका सिक्ष पेि गनु्नपननेछ।

(३) प्स्ावकिे उपदफा (२) बिोलजिको वाताविणवीय अध्ययन प्घतवेदन 
पेि गदा्न त्यस्ो प्स्ाव काया्नन्वयन गनने क्रििा वाताविणिा पन्नसके् 
प्घतकूि प्भाव ि त्यसको न्ूघनकिणको िाघग अपनाउन सघकने घवलभन् 
घवकल्पहरूको घवस्ृत घवश्ेषण गिवी त्यस्ा घवकल्प िध्ये प्स्ाव 
काया्नन्वयन गन्न उपयुति हुने घवकल्प ि सो घवकल्प काया्नन्वयन गन्न 
सघकने आिाि ि कािण सघहत लसफारिस गनु्नपननेछ।

(४) उपदफा (२) बिोलजिको संलक्षप्त वाताविणवीय प्घतवेदन वाप्ािम्भिक 
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वाताविणवीय पिवीक्षणस्वीकृघत सम्बन्वी प्घक्रया तोघकए बिोलजि हुनेछ।
(५) उपदफा (२) बिोलजि प्ाप्त वाताविणवीय अध्ययन प्घतवेदन जाँिबु्झ 

गदा्न त्यस्ो प्स्ाव काया्नन्वयनबाट वाताविणिा प्घतकूि प्भाव पानने 
नदेलिएिा काय्नपालिकािे आवश्यकता अनुसाि प्स्ावकिे पािना 
गनु्नपनने ित्न तोघक त्यस्ो वाताविणवीय अध्ययन प्घतवेदन स्वीकृत गननेछ।

(६) काय्नपालिकािे उपदफा (२) बिोलजिको वाताविणवीय अध्ययन प्घतवेदन 
जाँिबु्झ गदा्न त्यस्ो प्स्ावको थप वाताविणवीय अध्ययन गन्नपनने 
देलिएिा वाताविणवीय िूल्ाङ्कन गन्न गिाउन आदेि घदन सके्छ।

(७) उपदफा (५) बिोलजि घदइएको आदेि बिोलजि प्स्ावकिे थप 
अध्ययन गरि सोको प्घतवेदन प्देि कानूनिे तोकेको घनकाय सिक्ष पेि 
गनु्न पननेछ।

(८) यस ऐन विोलजि कुनै प्स्ावको वाताविणवीय अध्ययन प्घतवेदन तयाि 
गनु्नपूव्न सम्वम्न्त घनकायबाट काय्नसूिवी स्वीकृत गनु्नपननेछ।

(९) वाताविणवीय अध्ययन प्घतवेदनसम्बन्वी अन् व्यवस्था प्िलित कानून 
बिोलजि हुनेछ।

(१०) यस दफािा जुनसुकै कुिा िेलिएको भएता पघन प्स्ावक गाउँपालिकाआँफै 
संिग् भएको अबस्थािा त्यस्ो वाताविणवीय अध्ययन प्घतवेदन प्देि 
कानून बिोलजि स्वीकृत हुनेछ।

7= िापदण्ड ि गुणस्ि कायि गनु्नपनने:
(१) प्स्ावकिे यस ऐन बिोलजि वाताविणवीय अध्ययन प्घतवेदन तयाि गदा्न 

नेपाि सिकाििे घनिा्निण गिेको िापदण्ड एवं गुणस्ि कायि हुनेगिवी 
तोघकए बिोलजिको ढाँिािा तयाि गनु्नपननेछ।

8= वाताविणवीय व्यवस्थापन योजना तयाि गनु्नपनने :
(१) प्स्ावकिे प्स्ाव काया्नन्वयन गनु्न अगाघि तोघकएबिोलजि वाताविणवीय 

व्यवस्थापन योजना तयाि गनु्नपननेछ।
(२) प्स्ावकिे उपदफा (१) बिोलजि वाताविणवीय व्यवस्थापन योजना तयाि 

गदा्न वाताविणवीय प्घतकूि प्भाव न्ूघनकिणका उपायहरू िध्ये कुन कुन 
उपायहरू आयोजना घनिा्नणको क्रििा ि कुन कुन उपायहरू आयोजना 
सम्पन् भएपलछ वा आयोजना काया्नन्वयनको क्रििा अविम्बन गनने हो 
सो को सिेत उल्ेि गनु्नपननेछ।
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(३) प्स्ावकिे उपदफा (१) बिोलजि तयाि गिेको वाताविणवीय व्यवस्थापन 
योजना काया्नन्वयनका िाघग स्ष्ट काय्नयोजना वनाई सो बिोलजि 
काया्नन्वयन गनु्नपननेछ ि सोको प्गघत घवविण आयोजना काया्नन्वयन िुरू 
भएपलछ प्त्येक छ िघहनािा काय्नपालिका सिक्ष पेि गनु्नपननेछ।

9= प्स्ाव स्वीकृत नगिाई काया्नन्वयन गन्न नहुने: यो ऐन प्ािभि भएपलछ कसैिे 
पघनकाय्नपालिकािे तोकेबिोलजि प्स्ाव स्वीकृत नगिाई काया्नन्वयन गन्न 
गिाउनु हँुदैन ।

10= प्स्ाव सम्बन्वी अन् व्यवस्था :
(१) वाताविणवीय प्भाव िूल्ांकन हुने प्स्ावहरु सम्बन्वी काय्नघवलि प्िलित 

संिवीय तथा प्ादेलिक कानून बिोलजि हुनेछ ।
(२) संिवीय तथा प्ादेलिक कानून बिोलजि वाताविणवीय पिवीक्षण वा 

वाताविणवीय प्भाव िूल्ांकन सम्बन्िा सम्बम्न्त संिवीय तथा प्ादेलिक 
घनकायसँग सिन्वय गनने लजम्ेवािवी इकाईको हुनेछ ।

11= िोक िगाउन सके्:
(१) कसैिे पघन यस ऐन ि प्िलित कानूनिे तोके विोलजिको घनकायवाट 

स्वीकृघत नलिई वा स्वीकृघत भए भन्दा घवपिवीत हुने गिवी काया्नन्वयन 
गिेिा काय्नपालिकािे त्यस्ो प्स्ाव काया्नन्वयनिा िोक िगाउन वा िोक 
िगाउनको िाघग प्देि सिकाि तथा संिवीय िन्तािय वा स्वीकृत गनने 
घनकायिा लसफारिष गन्न सके्छ।

(२) उपदफा (१) बिोलजि कुनै प्स्ाव काया्नन्वयन गन्न िोक िगाइएकोिा 
त्यसिवी िोक िगाइएको कािणबाट क्षघत पुग् गएिा प्स्ावकिे सो बापत 
कुनै घकलसिको क्षघतपुघत्नको िाघग दाबवी गन्न पाउने छैन ।

12= अनुकूिन योजना बनाउन सके्:
(१) जिवायु परिवत्ननको प्घतकूि असिन्ूघनकिण ि सभिाघवत जोलििबाट 

बचनका िाघग काय्नपालिकािे अनुकूिन योजना बनाई काया्नन्वयन 
गन्नसके्छ।

(२) उपदफा (१) बिोलजिको अनुकुिन योजना बनाउँदा जिवायू 
परिवत्ननको असिवाट वढवी जोलिििा पनने िघहिा, अपाङ्गता भएका 
व्यघति, बािबालिका, जेष्ठ नागरिक ि आलथ्नक रुपिा घवपन् सिुदायिाई 
घविेष प्ाथघिकता घदनुपननेछ।
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(३) काय्नपालिकािे घवकास आयोजना तजु्निा गदा्न जिवायू परिवत्ननको 
प्घतकूि असि तथा जोलििको व्यवस्थापन गनने प्योजनको िाघग नेपाि 
सिकाििे घनिा्निण गिेको िापदण्ड बिोलजि प्ाथघिकीकिण गनु्नपननेछ।

13= हरितगृह गाँस उत्सज्नन न्ूघनकिण काय्नहरू गन्न सके् : 
(१) गाउँपालिकािे हरितगृह गाँस उत्सज्नन न्ूघनकिण गन्न आवश्यक काय्नक्रि 

सञ्ािन गन्न सके्छ।
(२) न्ूघनकिण सम्बन्वी अन् व्यवस्था प्िलित कानून बिोलजि हुनेछ।

14= प्दषूण िोकथाि तथा घनयन्तण गनने:
(१) कसैिे पघनप्िलितिापदण्ड घवपिवीत वा जनजवीवन, जन-स्ास्थि 

वाताविणिा उल्ेिनवीय प्घतकूि प्भाव पानने गिवी प्दषूण सृजना गन्न वा 
गिाउन हँुदैन ।

(२) तोघकएको िापदण्ड घवपिवीत कुनै यालन्तक सािन, औद्ोघगक प्घतष्ठान, 
होटि िेषु्टिेणटवा अन् ठाउँवा िािसािान वा वस्ुवाटध्वघन, ताप, 
िेघियोििमी घवघकिण, तिङ्ग वाफोहििैिावा दघुषत पानवी घनष्ािन गन्न 
गिाउन हँुदैन ।

(३) उपदफा (१) घवपिवीत कसैिे कुनै काय्न गिवी वाताविणिा उल्ेिनवीय 
प्घतकूि प्भाव पािेको देलिएिा गाउँपालिकािे तत् सम्बन्िा आवश्यक 
ित्नहरु तोक् वा त्यस्ो काय्न गन्न नपाउने गिवी िोक िगाउन सके्छ ।

(४) कुनै घकलसिको पदाथ्न, इन्न, औजाि वा संयन्तको प्योगबाट वाताविणिा 
उल्ेिनवीय प्घतकूि प्भाव पिेको वा पनने देलिएिाप्देि ि संिवीय 
सिकाििाई सोको जानकािवी गिाईगाउँपालिकािे स्थानवीय िाजपत्रिा 
सूिना प्कािन गिवी त्यस्ो पदाथ्न, इन्न, औजाि वा संयन्तको प्योग, 
उत्ादन, घवघक्र घवतिण, भण्डािणिा बने्दज िगाउनसके्छ िआवश्यक 
कािवाहवीका िाघग लसफारिष गननेछ।

(५) प्दषूणको िोकथाि तथा घनयन्तण सम्बन्वी अन् व्यवस्था तोघकए 
बिोलजि हुनेछ।   

15= प्योगिािा स्थापना गन्न सके्: 
(१) वाताविण संिक्षण तथा प्दषूण घनयन्तण सम्बन्वी काय्निा सहयोग 

पुया्नउन गाउँपालिकािे संिवीय सिकाि ि प्देि सिकािसँग सिन्वय गिवी 
आवश्यकता अनुसाि घवलभन् प्योगिािाहरु स्थापना गन्न वा संि ि प्देििे 
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स्थापना गिेका वा नेपाि सिकाििे िान्ता घदएको कुनै प्योगिािािाई 
सो कािको िाघग तोक् सके्छ।

(२) उपदफा(१)बिोलजि स्थापना गरिएका वा तोघकएका प्योगिािाको अन् 
काि, कत्नव्य ि अलिकाि तोघकए बिोलजि हुनेछ ।

16= निुना संकिन गन्न घदनुपनने:कुनै पघन उद्ोग, काििाना, यन्त, सवािवी सािन 
आघदबाट सृजना वा घनष्ािन हुने वा हुन सके् प्दषूण, ध्वघन, ताप तथा 
फोहििैिाको अध्ययन, पिवीक्षण वा घवश्ेषण गन्नका िाघग सम्बम्न्त व्यघति 
वासंस्थािे गाउँपालिकाबाट अलिकािप्ाप्त व्यघति वा संस्थािाई आवश्यकता 
अनुसाि त्यस्ा वस्ु वा पदाथ्नको निूना संकिन गन्न घदनु पननेछ ।

17= वाताविण घनिवीक्षकको घनयुघति गन्न सके् :गाउँपालिकालभत्र प्दषूण कि गनने, 
हटाउने वा घनयन्तण गनने तथास्वीकृत वाताविणवीय प्घतवेदन अनुसाि गनु्नपनने 
कािहरू प्भावकािवी रुपिे गन्न गिाउन, वाताविण संिक्षण सम्वम्न् प्िलित 
िापदण्डको पािना भए नभएको सम्बन्िा अनुगिन तथा घनिवीक्षण गन्न 
काय्नपालिकािे नेपाि सिकािबाट िान्ताप्ाप्त िैलक्षक संस्थाबाट वाताविण वा 
सोसँग सम्बम्न्त घवषयिा कम्मतिा स्ातक हालसि गिेको व्यघतििाईप्िलित 
कानून बिोलजि घनिा्नरित िापदण्ड ि प्घक्रया पुिा गिवी वाताविण घनिवीक्षक 
घनयुति गन्न सके्छ ।

18= वाताविण घनिवीक्षकको काि, कत्नव्य ि अलिकाि: 
(१) वाताविण घनिवीक्षकको काि, कत्नब्य ि अलिकाि देहाय बिोलजि हुनेछः -

(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्ग्नत बनेको घनयि तथा प्िलित संिवीय 
ि प्देि कानून तथा िापदण्ड बिोलजि प्दषूण कि गनने, हटाउने 
वा घनयन्तण गनने काय्न भए नभएको घनिवीक्षण गनने,

(ि) यो ऐन वा यस ऐन अन्ग्नत बनेको घनयि तथा प्िलित कानून 
ि िापदण्ड घवपिवीत कुनै ठाउँबाट प्दषूण घनष्ािन सम्बन्वी 
नकिामिक काय्न गिे नगिेको सम्बन्िा घनिवीक्षण गनने,

(ग) स्वीकृत वाताविणवीय अध्ययन प्घतवेदनिा तोघकएका सत्न 
बिोलजि काि भए नभएको सम्बन्िा स्थिगत जाँिबु्झ तथा 
घनिवीक्षण गनने,

(ि) िण्ड (क), (ि) ि (ग) बिोलजि गरिएको जाँिबु्झ तथा घनिवीक्षण 
प्घतवेदन तोघकएको अलिकािवी सिक्ष पेि गनने,
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(ङ) तोघकए बिोलजिका अन् काय्न गनने, (२) उपदफा (१) को िण्ड 
(क), (ि) ि (ग) बिोलजि घनिवीक्षण गनने लसिलसिािा वाताविण 
घनिवीक्षकिे सम्बम्न्त व्यघति, संस्था वा प्स्ावकिाई पूव्न सूिना 
घदई कुनै िि, जग्ा, भवन, काििाना, उद्ोग, सवािवी सािन, 
औद्ोघगक संयन्त, औजाि, िेलिनिवी, जवीव, वस्ु, अलभिेि, 
कागजात वा अन् िािसािान वा वस्ुहरुको घनिवीक्षण, पिवीक्षण 
वा जाँिबु्झ गन्न सके्छ ।(३) उपदफा (२) बिोलजि घनिवीक्षणको 
लसिलसिािा वाताविण घनिवीक्षकिे िाग गिेको घवविण वा 
जानकािवी उपिवि गिाई आवश्यक सहयोग गनु्न सम्बम्न्त व्यघति, 
संस्था वा प्स्ावकको कत्नव्य हुनेछ ।(४) वाताविण घनिवीक्षकको 
अन् काि, कत्नव्य ि अलिकाि तोघकए बिोलजि हुनेछ।

परिचे्छद-३
फोहििैिा व्यवस्थापन सम्बन्वी व्यवस्था

19= फोहििैिाको प्बन्गनने दाघयवि:
(१) फोहििैिाको व्यवस्थापन गन्न स्थानान्िण केन्द्र (ट्ान्सफि से्टिन), 

ल्ाण्डघफि साइट, प्िोिन प्ाणट, बायो गाँस प्ाणट िगायत 
फोहििैिाको संकिन, अम्न्ि घबसज्नन तथा प्िोिनका िाघग आवश्यक 
पनने पूवा्निाि तथा संििनाको घनिा्नण तथा सञ्ािन गनने लजम्ेवािवी 
काय्नपालिकाको हुनेछ ।

(२) फोहििैिा संकिन केन्द्र, स्थानान्िण केन्द्र वा प्िोिन स्थििा 
फालिएको वा िालिएको फोहििैिा वा सिसफाईको लसिलसिािा 
जम्ा भएको फोहििैिा प्बन् गनने वा कुनै पघन घकलसिबाट प्योग गनने 
लजम्ेवािवी काय्नपालिकाको हुनेछ ।

(३) यस दफाको प्योजनको िाघग फोहििैिा संकिन केन्द्र, स्थानान्िण केन्द्र 
वा प्िोिन स्थििा फालिएको वा िालिएको फोहििैिा वा सिसफाईको 
लसिलसिािा जम्ा भएको कुनै पघन पदाथ्न फोहििैिा िाघननेछ ।

20= फोहििैिा व्यवस्थापन गनने दाघयवि:
(१) गाउँपालिकालभत्रको फोहििैिा व्यवस्थापन गनने गिाउने दाघयवि 

काय्नपालिकाको हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) जुनसुकै कुिा िेलिएको भए तापघन हाघनकािक फोहििैिा, 

स्ास्थ्य संस्थाजन् फोहििैिा, िासायघनक फोहििैिा वा औद्ोघगक 



l3l/ª ufpFkflnsf :yfgLo /fhkq v08 #, ;+Vof # ldltM @)&&÷)^÷@)

12

फोहििैिा प्िोिन ि व्यवस्थापन गनने दाघयवि घनिा्नरित िापदण्डको 
अिवीनिा िहवी त्यस्ो फोहििैिा उत्ादन गनने व्यघति वा घनकायको हुनेछ ।

(३) कुनै उद्ोग वा स्ास्थ्य संस्थािे हाघनकािक फोहििैिा, स्ास्थ्य संस्थाजन् 
फोहििैिा िासायघनक फोहििैिा तथा औद्ोघगक फोहििैिा प्िोिन 
गिवी बाँकी िहेको फोहििैिा तथा अन् फोहििैिाको व्यवस्थापन गिवीघदन 
काय्नपालिकािाई अनुिोि गिेिा वा काय्नपालिकािे घनिा्निण गिेको 
फोहििैिा व्यवस्थापन स्थि प्योग गन्न िाग गिेिा काय्नपालिकािे 
घनिा्निण गिे बिोलजि सेवा िुल्क लिई फोहििैिाको व्यवस्थापन गरिघदन 
वा फोहििैिा व्यवस्थापन स्थि प्योग गन्न घदन सके्छ ।

(४) काय्नपालिकािे सािुदाघयक सिसफाई सम्बन्वी घनदनेलिका बनाई िागू 
गननेछ।

(५) फोहििैिा व्यवस्थापनिे िानव स्ास्थ्यिा पािेको वा पानने प्भावको जाँि 
परिक्षण ि अनुसन्ान गनने अलिकाि सम्बम्न्त जनस्ास्थ्य अलिकािवीसँग 
हुनेछ ।

(६) जाँि परिक्षणिा कुनै घनकायिा फोहििैिा व्यवस्थापन प्भावकािवी हुन 
नसकी िानव स्ास्थ्यिा प्घतकूि प्भाव पािेको भेघटएिा काय्नपालिकािे 
उति घनकायिाई सियिै सिेत गिाई प्िलित कानून बिोलजि आवश्यक 
कािवाहवी गननेछ। 

21= फोहििैिा उत्ादन कि गनने:
(१) गाउँपालिका लभत्र कुनै व्यघति, संस्था वा घनकायिे कुनै काि कािोबाि 

गन्न उत्ादन हुने फोहििैिा यथािक्य कि गनु्न पननेछ।
(२) आफनो क्षेत्र लभत्र घवसज्नन हुन सके् फोहििैिाको घवसज्नन वा पुन: 

प्योगको व्यवस्था घििाई बाँकी फोहििैिािात्र घनष्ािन गिवी 
फोहििैिाको परिणाििाई िटाउनु प्त्येक व्यघति, संस्था वा घनकायको 
कत्नव्य हुनेछ ।

स्घष्टकिण: “आफनो क्षेत्र”भन्ािे गाउँपालिका लभत्रको घनजवी िि कम्पाउण्ड, 
औद्ोघगक क्षेत्रको परिसि, अस्ताि वा स्ास्थ्य संस्थाको परिसि, 
औद्ोघगक प्घतष्ठानको परिसि िगायत फोहििैिा उत्ादन गनने व्यघति, 
संस्था वा घनकायको परिसििाई सम्झनु पछ्न। 

22= फोहििैिा पृथकीकिण:
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(१) काय्नपालिकािे फोहििैिािाई तोघकए बिोलजि जैघवक, अजैघवक ि 
अन् प्काििा घवभाजन गिवी सो फोहििैिािाई स्ोतिै छुट्ाउने गिवी 
तोके्छ ।

(२) उपदफा (१) बिोलजि तोघकघदए बिोलजि फोहििैिा स्ोतिै छुट्ाई 
संकिन केन्द्रसम् पुया्नउने दाघयवि त्यस्ो फोहििैिा उत्ादन गनने व्यघति, 
संस्था वा घनकायको हुनेछ ि यसको िाघग काय्नपालिकािे आवश्यक 
प्घवलि, िािसािान, उपकिण, कणटेनि आघद उपिब्ध गिाउन सके्छ ।

23= फोहििैिाको घनष्ािन:
(१) फोहििैिा घनष्ािनको सिय, स्थान ि तरिका काय्नपालिकािे घनिा्निण 

गिे बिोलजि हुनेछ ।
(२) हाघनकािक फोहििैिा वा िासायघनक फोहििैिा उत्ादन गनने व्यघति, 

संस्था वा घनकायिे त्यस्ो फोहििैिा तोघकए बिोलजि व्यवस्थापन गनु्न 
पननेछ ।

(३) हाघनकािक फोहििैिा वा िासायघनक फोहििैिा संकिन केन्द्र वा 
स्थानान्िण केन्द्रिा घनष्ािन गन्न पाइने छैन । 

24= फोहििैिा व्यवस्थापन केन्द्र:
(१) काय्नपालिकािे फोहििैिािाई व्यवम्स्थत रुपिा संकिन गन्न प्त्यक 

टोि वा वस्वीिा संकिन केन्द्र तोकी आवश्यक कणटेनिको व्यवस्था गन्न 
सके्छ ।

(२) उपदफा (१) बिोलजि संकिन केन्द्र तोकदा यथािक्य टोि वा वस्वीका 
सबैिाई पायक पनने गिवी वाताविणवीय रुपिे उपयुति स्थान तोकु् पननेछ ।

(३) उपदफा (१) बिोलजिको संकिन केन्द्रिा फोहििैिा घनष्ािन ि 
संकिन गनने सिय ि तरिका काय्नपालिकािे घनिा्निण गिे बिोलजि हुनेछ ।

25= जोलििपूण्न फोहिको व्यवस्थापन:
(१) कुनै जोलििपूण्न फोहिको संकिन, भण्डािण, प्िोिन, घवक्रीघवतिण, 

घवसज्नन वा ओसाि पसाि गदा्न उत्ादक वा सञ्ािकिे जनस्ास्थ्य ि 
वाताविणिा प्घतकूि असि नपनने गिवी उलित व्यवस्थापन गनु्न पननेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोलजि जोलििपूण्न फोहिको व्यवस्थापन गदा्न उत्ादक 
वा संञ्ािकिे आफनै िि्निा व्यवस्थापन गनु्न पननेछ ।

(३) जोलििपूण्न फोहि व्यवस्थापन सम्वन्वी अन् प्घक्रया तोघकए विोलजि 
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हुनेछ।
26= फोहििैिाको न्ूघनकिण, पुन: प्योग तथा पुन: िक्रीय प्योग:

(१) काय्नपालिकािे फोहििैिा न्ूघनकिण, पुन: प्योग तथा पुन: िक्रीय 
प्योगिाई प्ोत्साहन गन्न आवश्यक काय्न गननेछ ि यसको प्भावकािवी 
काया्नन्वयनका िाघग आवश्यक घनदनेलिका बनाई िागू गन्न सके्छ ।

(२) उद्ोग उत्ादन प्ाघकङ्ग गन्न प्योग गिेको वस्ुिाई पुन: प्योग गिवी 
फोहििैिाको परिणाििाई िटाउने काििा प्ोत्साहन गन्न सम्बम्न्त 
उद्ोगसँग काय्नपालिकािे सिन्वय गन्न सके्छ । 

27= अनुिघत सम्बन्वी व्यवस्था:
(१) यस ऐन बिोलजि काय्नपालिकाको अनुिघत नलिई कसैिे पघन फोहििैिा 

व्यवस्थापन सम्बन्वी काि गन्न वा गिाउन सके्छैन ।
(२) फोहििैिा व्यवस्थापन गन्न िाघहने स्देिवी वा घवदेिवी कम्पनवी, संस्था 

वा घनकायिे देहायको घवविण िुिाई अनुिघतको िाघग काय्नपालिकािा 
घनवेदन घदनु पननेछ:-
(क) फोहििैिा व्यवस्थापन सम्बन्वी योजना,
(ि) फोहििैिा व्यवस्थापन सम्बन्वी आवश्यक जनिघति तथा 

प्घवलिकोघवविण,
(ग) तोघकए बिोलजिको अन् घवविण ।

(३) उपदफा (२) बिोलजि पन्न आएको घनवेदन उपि काय्नपालिकािे 
आवश्यक जाँिबु्झ गिवी अनुिघतपत्र घदन सके्छ ।

(४) फोहििैिाको व्यवस्थापन, पुन: िघक्रय प्योग, प्िोिन ि घवसज्ननिा 
आवश्यक पनने प्घवलि स्देििा उपिब्ध हुन नसके् देलिएिा त्यस्ो 
प्घवलि उपिब्ध गिाउन सके् कुनै घवदेिवी कम्पनवी, संस्था वा घनकायिाई 
सम्झौतािा उल्ेलित अवलिलभत्र त्यस्ो प्घवलि हस्ान्िण गनने ित्निा 
नेपाि सिकािको स्वीकृघत लिई काय्नपालिकािे उपदफा (३) बिोलजि 
अनुिघतपत्र घदन सके्छ ।

(५) अनुिघतपत्र सम्बन्वी अन् व्यवस्था तोघकए बिोलजि हुनेछ ।
28= फोहििैिा व्यवस्थापनिा घनजवी तथा सािुदाघयक क्षेत्रको संिग्ता:

(१) काय्नपालिकािे आवश्यकता अनुसाि यस ऐन बिोलजि अनुिघत प्ाप्त 
घनजवी क्षेत्रका कम्पनवी वा सािुदाघयक क्षेत्रबाट तोघकए बिोलजि प्घतस्िा्न 
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गिाईआफनो क्षेत्रको फोहििैिा व्यवस्थापन गिाउन सके्छ ।
(२) उपदफा (२) बिोलजि फोहििैिा व्यवस्थापन गदा्न घनजवी क्षेत्रका 

कम्पनवीको हकिा देहायका सबै वा कुनै ि सािुदाघयक एवं गैिसिकािवी 
संि, संस्थाको हकिा देहायको कुनै काि गिाउन सघकनेछ:-
(क) फोहििैिाको न्ूघनकिणका िाघग जनिेतना अलभवृघर्,
(ि) फोहििैिा संकिन,
(ग) फोहििैिा ढुवानवी,
(ि) फोहििैिाको प्योग, पुन: प्योग, पुन: िघक्रय प्योग वा प्िोिन,
(ङ) फोहििैिा घवसज्नन, 
(ि) बन्द पचिात् व्यवस्थापन ।

29= प्घतस्िा्न गिाई फोहििैिा व्यवस्थापनको लजम्ा घदने:
(१) काय्नपालिकािे यस ऐन बिोलजि घनजवी क्षेत्र वा सािुदाघयक संस्थाबाट 

फोहििैिा व्यवस्थापन गिाउँदा बोिपत्र आह्ान गिवी प्घतस्िा्न गिाई 
व्यवस्थापकको छनौट गिवी व्यवस्थापन गनने लजम्ा घदनु पननेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोलजि फोहििैिा व्यवस्थापकको छनौट गदा्न देहायका 
आिाििा गनु्न पननेछ:-
(क) काय्नपालिकािाई बु्झाउन कबुि गिेको िकि,
(ि) फोहििैिाबाट ऊजा्न िघति उत्ादन गनने वा प्ाङ्गारिक िि उत्ादन 

गनने क्षिता, पूँ जवी, प्घवलि ि जनिघतिको क्षिता,
(ग) आलथ्नक तथा प्ाघवलिक क्षिता,
(ि) फोहििैिा व्यवस्थापन अपनाउन प्स्ाव गिवीएको प्घवलिको 

घदगोपन तथा वाताविणवीय प्भाव न्ूघनकिण, 
(ङ) व्यवस्थापन किाि गन्न प्स्ाव गरिएको व्यवस्थापन िुल्क, 
(ि) फोहििैिाको प्योग, प्िोिन वा पुन: प्योग गनने सम्बन्िा भए 

काय्नपालिकािाई बु्झाउन िञ्िु गरिएको िोयल्वी ।
(३) बोिपत्र सम्बन्वी अन् व्यवस्था प्िलित कानून बिोलजि हुनेछ ।
(४) उपदफा (१) बिोलजि फोहििैिा व्यवस्थापनको लजम्ा पाएको कम्पनवी, 

संस्था वा घनकायिे काय्नपालिकासँग गिेको सम्झौताको अिवीनिा िहवी 
िुल्क उठाउन सके्छ ।
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(५) फोहििैिा व्यवस्थापनिा गैिसिकािवी क्षेत्रको संिग्ता सम्बन्वी अन् 
कुिाहरु तोघकए बिोलजि हुनेछ ।

30= फोहििैिा व्यवस्थापन स्थि घनिा्नण तथा सञ्ािन गन्न स्वीकृघत घदन सघकने:
(१) घनजवी क्षेत्रबाट फोहििैिा व्यवस्थापनका िाघग फोहििैिा व्यवस्थापन 

स्थि, प्िोिन स्थि वा अन् संयन्त घनिा्नण गिवी सञ्ािन गन्न स्वीकृघत 
िाग गिेिा वाताविण तथा अन् प्िलित कानूनको अिवीनिा िहवी त्यस्ो 
संयन्त घनिा्नण तथा सञ्ािनका िाघग काय्नपालिकािे स्वीकृघत घदन 
सके्छ ।

(२) उपदफा (१) बिोलजि घनजवी क्षेत्रबाट फोहििैिा व्यवस्थापन संयन्तको 
घनिा्नण तथा सञ्ािन गदा्न तोघकएको वाताविणवीय िापदण्डको पािना 
भए वा नभएको अनुगिन काय्नपालिकािे गननेछ ।

(३) उपदफा (२) बिोलजि अनुगिन गदा्न स्वीकृत िापदण्डको पािना 
गिेको नपाइएिा त्यस्ो िापदण्ड पािनाको िाघग आवश्यक व्यवस्था 
गन्न सियावलि तोघकघदन सके्छ ि सो सियावलििा पघन िापदण्डको 
पािनाको िाघग आवश्यक व्यवस्था नगिेिा त्यस्ो व्यघति वा कम्पनवीको 
स्वीकृघत काय्नपालिकािे तोघकए बिोलजि िद् गन्न सके्छ ।

31= साव्नजघनक घनजवी सा्झेदािवीिा फोहििैिा व्यवस्थापन गन्न सघकने:
(१) काय्नपालिकािे प्िलित कानूनको अिवीनिा िहवी घनजवी क्षेत्र, सािुदाघयक 

एवं गैिसिकािवी संि, संस्थासँगको सा्झेदािवीिा फोहििैिा व्यवस्थापन 
काय्न गन्न सके्छ ।

(२) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुिा िेलिएको भए तापघन सािुदाघयक एवं 
गैिसिकािवी संि, संस्थासँगको सा्झेदािवीिा फोहििैिा न्ूघनकिणको िाघग 
जनिेतना अलभवृघर्, फोहििैिा संकिन, ढुवानवी, फोहििैिा व्यवस्थापन 
स्थिको बन्द पचिात् व्यवस्था, उद्ान घनिा्नण ि सौन्दय्नकिण जस्ा काय्न 
िात्र गन्न वा गिाउन सघकनेछ ।

32= सेवा िुल्क उठाउन सके्:
(१) काय्नपालिकािे फोहििैिा व्यवस्थापन गिे बापत सम्बम्न्त व्यघति, संस्था 

वा घनकायबाट सेवा िुल्क िगाई उठाउन सके्छ ।
(२) उपदफा (१) बिोलजिको िुल्कको घनिा्निण फोहििैिाको परििाण, 

तौि तथा प्कृघत ि तोघकए बिोलजिका अन् कुिाहरुको आिाििा 
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काय्नपालिकािे गननेछ ।
(३) उपदफा (१) बिोलजिको िुल्क काय्नपालिका आफैं िे वा घनजिे तोकेको 

संस्था वा घनकाय िाफ्न त् सिेत उठाउन सके्छ ।
(४) यस दफािा अन्त्र जुनसुकै कुिा िेलिएको भए तापघन दफा २६ बिोलजि 

फोहििैिा व्यवस्थापन गन्न लजम्ेवािवी पाएको व्यघति, संस्था वा घनकायिे 
काय्नपालिकासँग भएको सहिघतको आिाििा फोहििैिा व्यवस्थापन गिे 
बापत सम्बम्न्त व्यघति, संस्था वा घनकायबाट सेवा िुल्क उठाउन सके्छ ।

 ति तोघकए बिोलजिका घवपन् वग्निाई सेवा िुल्किा तोघकए बिोलजि 
छूट घदइनेछ।

(५) यस दफा बिोलजि िुल्कबाट प्ाप्त आम्ानवी तथा फोहििैिा व्यवस्थापन 
घनजवी क्षेत्रिाई संिग् गिाउँदा प्ाप्त हुने आम्ानवी काय्नपालिकािे एउटा 
छुटै् िवीष्नकिा िािवी तोघकएको िापदण्डको अिवीनिा िहवी फोहििैिाको 
व्यवस्थापन, वाताविणवीय संिक्षण तथा फोहििैिा व्यवस्थापन प्भाघवत 
क्षेत्रको घवकासिा िि्न गनु्न पननेछ ।

परिचे्छद-४
जैघवक घवघविता संिक्षण

33= जैघवक घवघविताकोसंिक्षण गनु्नपनने :
(१) आफनो क्षेत्रलभत्रको जैघवक घवविताको संिक्षण गनने लजम्ेवािवी 

गाउँपालिकाको हुनेछ ।
(२) उपदफा(१)बिोलजि जैघवक घवघविताको संिक्षण सम्बन्वी काय्नक्रि गदा्न 

संिवीय तथा प्देिको कानून तथा िापदण्ड प्घतकूि नहुने गिवी देहाय 
बिोलजि गनु्न पननेछ,-
(क) कृघषजन् जैघवक घवघविता संिक्षण,- 
(१) घवकासका काय्नक्रिहरु संिािनगदा्न कृघष जैघवक घवघवलिताको 

संिक्षणिाई घविेष िहविघदने,
(२) जैघवक घवघविता, वाताविण ि िानव स्ास्थ्यिा नकािामिक 

प्भाव पान्न सके् जोलिि भएकालज.एि.ओ.(GMO)तथा 
त्यसका उत्ादनिाई आवश्यकता अनुसाि घनयन्तण वा घनषेिगनने,

(३) कृघष पया्नविणवीय सेवाहरुको घदगो परििािनको िाघग पिागसेिक 
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तथा अन् पया्नविणवीय सेवा प्दान गनने जवीवहरु सम्बन्वी अध्ययन, 
अनुसन्ान, अनुगिन गिवी संिक्षणका काय्नक्रिहरु सञ्ािन गनने,

(४) पिम्पिागत, ज्ान सवीप तथा अभ्ासको संिक्षण ि प्वर््नन गनने।
(ि) लसिसाि संिक्षण,-
(१) स्थानवीय जनसिुदायको सहभाघगतािा उनवीहरुको घहतका िाघग 

आफनो क्षेत्र अन्ग्नतका लसिसािको पघहिान गददै सोको संिक्षण ि 
व्यवस्थापन गनने;

(२) स्थानवीय जनसहभाघगतािा आिारित लसिसाि व्यवस्थापनको 
िाध्यिद्ािा लसिसािको स्ोतहरुिालथ सिन्ाघयक अवसि 
घदिाउँदै बुघर्ितिापूण्न प्योगको अविािणािाई साथ्नक तुल्ाउने;

(३) स्थानवीय व्यघति, सिुदाय एवं घनकायिाई संिग् गिाउँदै लसिसािको 
संिक्षण ि व्यवस्थापन काय्न प्भावकािवी बनाउने; 

(४) वत्निान ि भाववी पुस्ाको फाइदाका िाघग प्ाकृघतक स्ोत संिक्षण 
गन्न स्थानवीय वालसन्दाको घहत हुने िािको सािालजक ि आलथ्नक 
घवकासका काय्नक्रि संिािन गनने, 

(५) लसिसाििा आलरित सङ्कटापन् जवीवजन्ु, जििि, सापेलक्षक जङ्गिवी 
जनावि तथा अन् जि आलरित आनुवंलिक स्ोतको संिक्षण गनने,

(६) वाताविणवीय असि न्ून हुने गिवी लसिसाि क्षेत्रिा वाताविण अनुकूि 
पय्नटनको घवकास गददै प्ाप्त िाभिाई यथासभिव लसिसािको 
व्यवस्थापन ि स्थानवीय जनसिुदायको घहतिा परििािन गनने,

(७) लसिसाि संिक्षण ि व्यवस्थापनका िाघग तयाि गरिने 
काय्नयोजनाहरुिा स्थानवीय जनसहभाघगता सुघनलचित गनने,

(८) लसिसाि क्षेत्रिा आलरितस्थानवीयवासवीकोअनुभव, अभ्ास, सवीप 
ि ज्ानको संिक्षण गददै सोहवी आिाििा लसिसािको संिक्षण ि 
व्यवस्थापन गन्न प्रिय घदने,

(९) लसिसाि व्यवस्थापना देिा पनने सिस्ाहरुको पघहिान गिवी 
स्थानवीय स्ििै सिािानको उपायहरुको िोजवी गन्न जनसहिघतका 
आिाििा व्यवस्थापन काय्नयोजना बनाई िागू गनने गिाउने, 

(१०) लसिसाि व्यवस्थापन योजना तजु्निा गनने ि व्यवस्थापन सघिघतिा 
स्थानवीय जनसिुदायका साथै संि संस्थाको प्घतघनलिवि गिाउन 
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आवश्यक कानुनवी एवं प्िासघनक व्यवस्था गनने,
(११) लसिसाििा आलरित स्थानवीय जनसिुदायिाई लसिसािबाट प्ाप्त 

हुने िाभको न्ायोलित बाँिफाँिका िाघग आवश्यक व्यवस्था 
गनने, 

(३) जैघवक घवघविता संिक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्वी अन् व्यवस्था 
प्िलित कानून ि िापदण्ड बिोलजि हुनेछ।

34= जैघवक घवघविताको अलभिेिवीकिण गनु्नपनने :
(१) गाउँपालिकािे आफनो क्षेत्रालिकाि लभत्र अवम्स्थत जैघवक घवघविताको 

वस्ुम्स्थघत ि घवविणको अलभिेिवीकिण व्यवम्स्थत ि वैज्ाघनक ढङ्गिे 
िाख्ु पननेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोलजिको अलभिेिवीकिण जैघवक घवघविता सम्बन्वी 
घनदनेलिका बनाई िाघष््टय िापदण्ड अनुरुप अद्ावलिक िाख्े लजम्ेवािवी 
काय्नपालिकाको हुनेछ ।

(३) जैघवक घवघविताको अलभिेिवीकिण सम्बन्वी अन् व्यवस्था तोघकए 
बिोलजि हुनेछ।

35= स्थानवीय सिुदायको पिम्पिागत ज्ान, सवीप, अभ्ास, आघदको संिक्षण गनु्नपनने :
(१) जैघवक घवघविताको सम्बन्िा स्थानवीय सिुदाय लभत्रका व्यघति वा 

सिूहिा िहेको ज्ान, सवीप, अभ्ास आघदको पघहिान, अलभिेिवीकिण, 
तथा संिक्षण गनने लजम्ेवािवी काय्नपालिकाको हुनेछ ।

(२) काय्नपालिकािे उपदफा (१) बिोलजिको अलभिेिवीकिण वैज्ाघनक ि 
व्यवम्स्थत ढङ्गिे तोघकएको ढाँिा ि प्ारुपिा िाख्ेछ । 

36= िघनज पदाथ्न संिक्षण सम्बन्वी व्यवस्था:
(१) काय्नपालिकािे आफनो क्षेत्रलभत्र िहेका िघनज पदाथ्नको अवस्था बुझन 

सभने तथा िोज गन्न सके्छ ।
(२) उपदफा (१) बिोलजिको सभने तथा िोजबाट प्ाप्त सूिना तथा तथ्ाङ्कको 

आिाििा प्िलित नेपािको कानून प्घतकूि नहुने गिवी काय्नपालिकािे 
िघनज पदाथ्नको संिक्षण तथा प्वर््ननिा काय्नक्रिहरु सञ्ािन गन्न सके्छ ।

37= जिािाि संिक्षण गनु्नपनने :
(१) गाउँपालिकाक्षेत्रलभत्र िहेका जिािािको संिक्षण गनु्न गाउँपालिका, 

नागरिक ि सम्बन्वीत घनकायको कत्नव्य हुनेछ।
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(२) काय्नपालिकािे संिवीय ि प्देिको कानून ि िापदण्डको अिवीनिा िहवी 
काय्नघवलि वनाई गाउँपालिकालभत्रकोजिािाि संिक्षण तथा व्यवस्थापन 
गननेछ।

(३) आफनो क्षेत्रिा िहेको िानेपानवीको िुहानको पघहिान, अलभिेिवीकिण, 
संिक्षण तथा व्यवस्थापन गनने लजम्ेवािवी काय्नपालिकाको हुनेछ।

परिचे्छद- ५
वन तथा हरित क्षेत्रको संिक्षण तथा व्यवस्थापन

38= वन, वन पैदावाि, वन्जन्ु तथा हरित क्षेत्रको संिक्षण ि प्वर््नन गनु्नपनने:
(१) आफनो क्षेत्रालिकाि लभत्रको वन, वन पैदावाि, वन्जन्ु तथा हरित 

क्षेत्रको संिक्षण ि प्वर््नन गनने प्िुि लजम्ेवािवी गाउँपालिकाको हुनेछ ।
(२) वन, वन पैदावाि, वन्जन्ु तथा हरित क्षेत्रको संिक्षण ि प्वर््ननिा 

सहयोग गनु्न नागरिकको कत्नव्य हुनेछ।
(३) वन तथा वन पैदावािसंिक्षण ि प्वर््नन गनने सम्बन्िा गाउँपालिकािे 

संिवीय ि प्देि कानूनको प्घतकूि नहुने गिवी देहाय बिोलजि गनु्नपननेछ।
(क) संि तथा प्देिसँग सिन्वय गिवी स्थानवीय सिुदायको सहभाघगतिा 

आफनो लसिालभत्रका सिुदायिा आिारित वन, घनजवी वन, कृघष 
वन तथा वनिा आिारित उद्ोगहरु संिािन तथा व्यवस्थापन 
गनने,

(ि) सािुदाघयक वन उपभोतिा सिूह िगायत सिुदायिा आिारित वन 
व्यवस्थापन गनने सिूहको प्ाघवलिक, व्यवस्थापकीय, संस्थागत 
क्षिता घवकासिा प्ाथघिकता घदने, 

(ि) वनसँग सम्बम्न्त प्ाघवलिक सेवािाई प्भावकािवी बनाउनुका 
अघतरिति क्षिता घवकासको िाघग उत्पेिणामिक अवसिहरु लसज्नना 
गनने, 

(ङ) स्थानवीय सिुदायिा िहेको वनजन्, जघिबुटवी तथा वनस्घत 
उपयोग सम्बन्वी पिम्पिागत ज्ान, सवीप ि लिघकत्सा पर्घतिाई 
आिुघनक घवज्ानसँग संयोजन गददै उन्त प्कािको ज्ान, सवीप ि 
उत्ादनका िाघग उपयुति वाताविण घनिा्नण गनने, 

(ि) वन्जन्ु ि वनस्घतको संिक्षण तथा प्वर््नन गन्न संि, प्देिसँगको 



l3l/ª ufpFkflnsf :yfgLo /fhkq v08 #, ;+Vof # ldltM @)&&÷)^÷@)

21

सिन्वयिा स्थानवीय स्िका प्ाणवी उद्ान तथा वनस्घत उद्ानहरु 
स्थापना ि संिािन गनने,

(छ) वन पैदावाि संकिनिा घदगोपना ि प्भावकारिताका िाघग 
आिुघनक प्घवलिहरुको प्योगिाई प्ोत्साहन गनने, 

(ज) घदगो वन व्यवस्थापनकोिापदण्डअनुरुपसबै वन व्यवस्थापनिा 
सािालजक, आलथ्नक ि वाताविणवीय दृघष्टिे दवीगोपना सुघनलचित गनने, 

(्झ) संि तथा प्देिको सिन्वयिासंिलक्षत क्षेत्र, लसिसाि क्षेत्र तथा वन 
व्यवस्थापन पर्घतहरुबाट पय्नटन प्वर््ननगन्नयोगदान पुया्नउने,

(ञ) वन, वनस्घत, वन्जन्ु तथा जैघवक घवघविताि जिािाि क्षेत्रको 
संिक्षण, पुन:स्थापना ि घदगो उपयोग गन्नआवश्यक योजना ि 
काय्नक्रि संिािन गनने,

(ट) गाउँपालिकाक्षेत्रलभत्रका जिििको संिक्षण गनने,
(ठ) संि तथा प्देिसँग सिन्वय ि सहकाय्न गिवी गरिववीको िेिािुघन 

िहेका जनताको गरिववी न्ूघनकिण गन्न वनको संिक्षण ि घवकास 
हुने गिवी आय आज्नन तथा पय्नटनका काय्नक्रिहरू संिािन गनने,

(ि) सािुदाघयक वन उपभोतिा सघिघतिे वन पैदावाि घवक्री तथा 
उपयोग गन्न बनाएको वाघष्नक काय्नयोजना नगिपालिका/
गाउँपालिकावाट स्वीकृत गिवी काया्नन्वयन गिाउने 

(ढ) गाउँपालिका/नगिपालिकाक्षेत्रलभत्रको साव्नजघनक तथा ऐिानवी 
जग्ािा िहेको काठ दाउिा, जिाजुिवी, दहतिि बहतिि आघदको 
घबक्री गनने,

(ण) सािुदाघयक भू-संिक्षण ि सोिा आिारित आय आज्नन काय्नक्रिहरु 
संिािन गनने,

(त) संि तथा प्देिको िापदण्डको अिवीनिा िहवी गाउँपालिका/
नगिपालिकाक्षेत्रलभत्रको जघिबुटवी तथा अन् गैिकाष्ट वन पैदावि 
सम्वम्न् सवनेक्षण, उत्ादन, संकिन प्वर््नन, प्िोिन ि वजाि 
व्यवस्थापन गनने,

39= घनजवी वन दता्न तथा व्यवस्थापन:
(१) घनजवी वन दता्न गिाउन िाहने कुनै व्यघति वा संस्थािे घनजवी वन दता्नको 

िाघग घिलभजन वन काया्निय वा सब घिलभजन वन काया्नियको लसफारिस 
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सघहत काय्नपालिकािा घनवेदन घदनु पननेछ ।
(२) उपदफा

(१) बिोलजि कुनै घनवेदन पिेिा आवश्यक जाँिबु्झ गिवी काय्नपालिकािे 
घनजवी वन दता्न गिवी प्िाणपत्र घदनेछ ।

(३) व्यवसाघयकप्योजनका िाघग घनजवी वन वा घनजवी आवादवीिा 
िहेको वन पैदाविको संकिन तथा ओसािपसाि गनु्न पिेिा 
काय्नपालिकाबाट स्वीकृत लिनु पननेछ ।

40= साव्नजघनक जग्ािा वन घवकास सम्बन्वी व्यवस्था:
(१) काय्नपालिकािे प्िलित नेपाि कानून तथा यस ऐनको अिवीनिा िहवी 

साव्नजघनक जग्ािा वनको घवकास, संिक्षण, व्यवस्थापन गन्न ि वन 
पैदाविको उपयोग तथा घबघक्र घवतिण गन्न सके्छ ।

(२) काय्नपालिकािे सिक, नहि ि बाटो घकनाििा िगाइएको तथा बाटोिा 
छहािवी पनने रुिहरु ि िौतािा, कुिाको िुहान, िाघि्नक स्थि वा त्यस्ै अन् 
संवेदनिवीि ठाउँिा िगाइएका रुिहरुको संिक्षण गन्न तथाजोलििपूण्न 
अवस्थािा प्िलित नेपाि कानूनको अलिनिा िहवी हटाउन सके्छ ।

41= सहिवी वनको घवकास ि व्यवस्थापन:
(१) काय्नपालिकािे आफनो क्षेत्र लभत्रको सहिवी क्षेत्र तथा वस्वीिा िहेका 

साव्नजघनक सिक तथा पाक्न  जस्ा स्थानिा आफैं िे वा कुनै संिसंस्था 
वा घनजवी क्षेत्रसँगको सा्झेदािवीिा सहिवी वनको घवकास तथा व्यवस्थापन 
गन्न सके्छ ।

(२) उपदफा (१) बिोलजि स्थापना हुने सहिवी वनको वन पैदावाि 
काय्नपालिकािे तोघकए बिोलजि प्योग गन्न सके्छ ।

42= वनक्षेत्रको प्योग:काय्नपालिकािे कुनै घवकास आयोजना सञ्ािन गदा्न 
वन क्षेत्रको प्योग गनु्न बाहेक अन् कुनै घवकल्प नभएिा ि प्िलित 
कानून बिोलजिको वाताविणवीय अध्ययनबाट त्यस्ो योजना सञ्ािन गदा्न 
वाताविणिा उल्ेिनवीय प्घतकूि असि नपनने देलिएिा सो आयोजना 
सञ्ािन गन्न त्यस्ो वन क्षेत्रको जग्ा प्ाप्त गन्नको िाघग संिवीय सिकाि सिक्ष 
अनुिोि गन्नसके्छ ।

43= नस्निवी ि उद्ान स्थापना तथा व्यवस्थापन :
(१) संिवीय तथा प्ादेलिक कानून प्घतकूि नहुने गिवी, प्िलित िापदण्ड तथा 
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तोघकएको प्घक्रया पूिा गिेको सुघनलचित गिवी गाउँ क्षेत्रलभत्र जोकोहवीिे पघन 
काय्नपालिकाको अनुिघत लिईनस्निवी तथा उद्ान सञ्ािन गन्न सके्छन् ।

(२) गाउँपलिका क्षेत्रलभत्र उपदफा(१)बिोलजि सञ्ािन हुने नस्निवी तथा 
उद्ानको सम्बन्िा संिवीय तथा प्ादेलिक िापदण्डसँग नबाल्झने गिवी 
सञ्ािन तथा पू्वा्निाि िापदण्ड घनदनेलिका बनाई िागू गननेछ ।

(३) गाउँ क्षेत्रलभत्र उपदफा(१)बिोलजि स्थापना हुने सबै नस्निवी तथा 
उद्ानहरुको कम्मतिा वष्नको एक पटक तोघकए बिोलजि अघनवाय्न 
अनुगिन घनिवीक्षण गनु्नपननेछ ।

44= िुल्ा क्षेत्र व्यवस्थापन तथा हरियािवी प्वर््नन:
(१) गाउँपालिकािे आफनो क्षेत्रलभत्र िहेको िुल्ातथा साव्नजघनकक्षेत्रको 

संिक्षण, प्वर््नन तथा अलभिेिवीकिणगनु्न पननेछ ।
(२) काय्नपालिकािे आफनो क्षेत्रालिकाि लभत्र िहने िुल्ातथा साव्नजघनकक्षेत्रिा 

प्िलित कानूनको प्घतकूि नहुने गिवी वृक्षािोपण, सभिािि व्यवस्थापन 
गन्न सके्छ ।

(३) िुल्ातथा साव्नजघनकक्षेत्रको व्यवस्थापन सम्बन्वी अन् व्यवस्था तोघकए 
बिोलजि हुनेछ ।

45= नदवी घकनाि, नदवी उकास नहि घकनाि ि सिक घकनाििा वृक्षािोपण : 
(१) गाउँलभत्रको नदवी घकनाि, नदवी उकास नहि घकनाि ि सिक घकनाििा 

काय्नपालिकाको अनुिघत लिई वृक्षािोपण गन्न सके्छ ।
(२) काय्नपालिकािे वृक्षािोपण सम्बन्वी िापदण्ड बनाई िागू गन्नसके्छ ।
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परिचे्छद-६
संस्थागत व्यवस्था

46= वाताविण तथा प्ाकृघतक स्ोत संिक्षण कोषको स्थापना ि सञ्ािन:
(१) गाउँपालिकािा वाताविण संिक्षण, प्दषूणको िोकथाि तथा घनयन्तणका 

साथै जैघवक घवघविताको संिक्षण िाघग वाताविण तथाप्ाकृघतक स्ोत 
संिक्षण कोषको स्थापना हुनेछ ।

(२) उपदफा (१)बिोलजिको कोषिा देहायका िकिहरु िहने छन् :
(क) संि, प्देि सिकािबाट वाताविण संिक्षणका िाघग प्ाप्त िकि,
(ि) घवलभन् संि संस्थावाट प्ाप्त िकि,
(ग) अन् स्ोतवाट प्ाप्त िकि।

(३) वाताविण तथा प्ाकृघतक स्ोत संिक्षण कोषको संिािन तोघकए बिोलजि 
हुनेछ।

47= वाताविण तथा प्ाकृघतक स्ोत संिक्षणपरिषदगठन गन्न सके्:
(१) वाताविण, जैघवक घवघविता ि प्ाकृघतक स्ोत संिक्षणसम्बन्वीकाय्निाई 

व्यवम्स्थत रुपिा काया्नन्वयन गन्न, नवीघतयोजना घनिा्नण गन्न, घवलभन् 
घनकायहरु ववीि सिन्वय गन्न तथा यस ऐन अन्ग्नत अनुगिन तथा घनरिक्षण 
गन्न गाउँपालिकािा वाताविण सम्बन्वी घविेषज्सम्म्लितवाताविणतथा 
प्ाकृघतक स्ोतसंिक्षणपरिषदिहनेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोलजिको परिषदिा देहाय बिोलजिका अध्यक्ष ि 
सदस्हरू िहनेछन;
(क) गाउँपालिका अध्यक्ष- अध्यक्ष
(ि) उपाध्यक्ष -सदस्
(ग) प्िुि प्िासकीय अलिकृत- सदस्
(ि) स्ास्थ्य सघिघत संयोजक- सदस्
(ङ) वन, वाताविण सघिघत संयोजक-सदस्
(ि) वाताविण तथा प्ाकृघतक स्ोतको क्षेत्रिा काि गिेका घवज् १ 

िघहिासघहत ३ जना-सदस्
(छ) स्थानवीय वालसन्दाहरूिध्ये वन उपभोतिा सघिघतहरूवाट १जना 

सघहत काय्नपालिकािे तोकेका १ िघहिा सिेत ३ जना-सदस्
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(ज) कृघष क्षेत्र हेनने काय्नपालिका सदस्- सदस्
(्झ) वाताविण इकाई संयोजक- सदस् सलिव

(३) वाताविण तथा प्ाकृघतक स्ोत संिक्षण परिषद्को अन् काि, कत्नव्य 
तथा अलिकाि तोघकए बिोलजि हुनेछ ।

48= सघिघतहरु गठन गन्न सके्:
(१) गाउँ काय्नपालिकािे यो ऐनको उदे्श्य पूघत्नको िाघग सम्बम्न्त घवषयका 

घविेषज्हरु सिेत िहेको घवलभन् सघिघतहरु गठन गन्न सके्छ।
(२) उपदफा (१)बिोलजि गघठत सघिघतहरुको काि, कत्नव्य ि अलिकाि गाउँ 

काय्नपालिकािे तोघकघदए बिोलजि हुनेछ ।
49= अनुगिन तथा िूल्ांकन:

(१) यस ऐन अन्ग्नत आवश्यक अनुगिन ि िूल्ांकन दफा ५८ बिोलजि 
स्थाघपत वाताविण तथा जैघवक घवघविता संिक्षणपरिषद वा परिषदिे 
तोकेको घनिवीक्षण सघिघतहरूवाट गननेछ ।

(२) अनुगिन तथा िूल्ांकन सम्बन्वी अन् व्यवस्था तोघकए बिोलजि हुनेछ।
50= वाताविण संिक्षण योजना तजु्निा गनने:

(१) काय्नपालिकािे वाताविण तथा जैघवक घवघविता संिक्षण योजना तजु्निा 
तथा काया्नन्वयन गननेछ।

(२) काय्नपालिकािे वाताविण संिक्षण योजना तजु्निा गदा्न वाताविण संिक्षण, 
जैघवक घवघविताको संिक्षण ि प्वर््नन, दवीगो उपयोग ि वाताविणवीय ि 
जैघवक घवघविताका स्ोतहरूको पिम्पिागत ि स्थानवीय अभ्ासहरूिाई 
सिेत सिावेि गनु्नपननेछ।

(३) उपदफा (१) बिोलजिको वाताविण तथा जैघवक घवघविता संिक्षण योजना 
बनाउँदा िघहिा, अपाङ्गता भएका व्यघति, बािबालिका, जेष्ठ नागरिक ि 
आलथ्नक रुपिा घवपन् सिुदायिाई घविेष प्ाथघिकता घदनुपननेछ।

(४) वाताविण संिक्षण योजनािा सिावेि गनु्नपनने घवषयवस्ु तोघकए बिोलजि 
हुनेछ।
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परिचे्छद-७
कसूि, जरिवाना तथा क्षघतपूघत्न

51= कसूि: कसैिे देहायको कुनै काि गिेिा यस ऐन बिोलजि कसूि गिेको 
िाघननेछ :- 
(क) काय्नपालिकािे तोघकघदएको सिय ि स्थान बाहेक अन्त्र फोहििैिा 

घनष्ािन गनने, 
(ि) कणटेनि वा फोहििैिा संकिन केन्द्रिा िालिएको फोहििैिा अनालिकृत 

तवििे प्योग गनने, 
(ग) फोहििैिा संकिन केन्द्रिा िालिएको कणटेनि तोिफोि गनने क्षघत 

पुया्नउने, िालिएको स्थानबाट हटाउने वा संकिन केन्द्रिा कुनै नोक्ानवी 
पुया्नउने, 

(ि) यस ऐन बिोलजि अनुिघत नलिई फोहििैिा व्यवस्थापनको काय्न गनने, 
(ि) यस ऐन बिोलजि फोहििैिा व्यवस्थापनको िाघग प्दान गरिएको 

अनुिघतपत्रिा उल्ेलित ित्नहरु उल्ङ्घन गनने,
(ि) फोहििैिा संकिन केन्द्र, कणटेनि वा फोहििैिा थुपानने ठाउँिा कुनै पघन 

घकलसिको हाघनकािक पदाथ्न फालने, िाख्े वा थुपानने,
(छ) िि, कम्पाउण्ड तथा परिसिको फोहििैिा सिक वा अन् साव्नजघनक 

स्थानिा िाख्े, फालने वा थुपानने,
(ज) फोहिबाट घनसे्को दघूषत पानवी (लििेट) वा ढि िुहाई अन् व्यघतिको 

िि वा जग्ा प्दघूषत गिाउने, 
(्झ) सिक वा अन् साव्नजघनक स्थानिा सिसफाई तथा फोहििैिा संकिन 

गन्न काय्नपालिकािे तोकेको सिय वा सफाई गदा्नको सियिा त्यस्ो 
ठाउँिा कुनै पघन घकलसिको सवािवी सािन घबसाउने वा घबसाइिािेको 
सवािवी सािन हटाउने इन्ाि गनने, 

(ञ) काय्नपालिकािे तोकेको ठाउँिा बाहेक जनस्ास्थ्यिा प्घतकूि असि पनने 
गिवी सिक वा अन् साव्नजघनक स्थानिा कुनै पघन घकलसिको हाघनकािक 
फोहििैिा िाख्े, फालने, थुपानने वा घनष्ािन गनने, 

(ट) िासायघनक फोहििैिा, औद्ोघगक फोहििैिा, स्ास्थ्य संस्थाजन् 
फोहििैिा वा हाघनकािक फोहििैिा जथाभाववी फालने, िाख्े वा 
घनष्ािन गनने वा गिाउने, 
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(ठ) औद्ोघगक प्घतष्ठान वा स्ास्थ्य संस्थािे उद्ोग वा स्ास्थ्य संस्थाबाट 
घनस्ने हाघनकािक फोहििैिा जथाभाववी फालने, िाख्े वा घनष्ािन गनने 
वा गिाउने, 

(ि) फोहििैिा संकिन, ढुवानवी तथा फोहििैिा व्यवस्थापनिा बािा अविोि 
लसज्नना गनने, 

(ढ) फोहििैिा संकिन, ढुवानवी तथा अम्न्ि घनष्ािन स्थििा अविोि, 
बन्द, िेिाउ गनने वा फोहििैिा व्यवस्थापन सम्बन्वी काय्निा हिताि गनने, 

(ण) फोहििैिा अत्यालिक उत्ादन हुने वस्ु भनवी नेपाि सिकाििे नेपाि 
िाजपत्रिा सूिना प्कािन गिवी प्घतबन् िगाएको कुनै वस्ु उत्ादन 
तथा घबक्री घवतिण गनने, 

(त) प्िलित कानून बिोलजि तोघकएको िापदण्ड घवपरित िासायघनक 
घवषादवीको आयात गनने वा सियावलि सघकएको िासायघनक घवषादवी 
प्िलित कानून ि िापदण्ड बिोलजि नष्ट गनने लजम्ेवािवी पूिा नगनने,

(थ) स्ोत िै फोहििैिाको पृथकीकिण नगिवी फोहििैिा घिसाएि घनष्ािन 
गनने, 

(द) ििेको वा िािेको पिुपंक्षवी ि सोको िादवी, पाँि, हड्वी तथा िाछाको 
कतिा आघद साव्नजघनक स्थि, सिक, गल्वी, िोकिा िाख्े, फालने वा 
थुपानने। 

52= सजाय तथा जरिवाना:
(१) फोहििैिा व्यवस्थापन सम्बन्िा कसैिे देहायको काय्न गिेिा देहाय 

बिोलजिको सजाय तथा जरिवाना गननेछ:  
(क) दफा ५१ को िण्ड (क) बिोलजिको कसूि गनने व्यघतििाई 

काय्नपालिकािे पघहिो पटक भए पाँि हजाि रुपैयाँसम् जरिवाना, 
दोस्ो पटक सोहवी कसूि गिेिा पाँि हिाि रुपैयाँदेलि दि हजाि 
रुपैयाँसम् जरिवाना ि सोहवी कसूि तेस्ो वा सोभन्दा बढवी पटक 
गिेिा प्त्येक पटकको िाघग पन्ध्र हजाि रुपैयाँका दििे जरिवाना 
गिवी फोहििैिा उठाउँदा िाग्े िि्न सिेत घनजबाट असूि उपि 
गन्न सके्छ ।

(ि) दफा ५१ को िण्ड (ि) ि (्झ) बिोलजिको कसूि गननेिाई 
काय्नपालिकािे पाँि सय रुपैयाँदेलि पाँि हजाि रुपैयाँसम् 
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जरिवाना गन्न सके्छ ।
(ग) दफा ५१ को िण्ड (ग) बिोलजिको कसूि गननेिाई काय्नपालिकािे 

पन्ध्र हजाि रुपैयाँदेलि पिास हजाि रुपैयाँसम् जरिवाना गिवी 
कणटेनि वा संकिन केन्द्र व्यवस्थापन गन्न िाग्े िि्न असूि उपि 
गन्न सके्छ ।

(ि) दफा ५१ को िण्ड (ि) ि (ङ) बिोलजिको कसूि गननेिाई 
काय्नपालिकािे पन्ध्र हजाि रुपैयाँदेलि पिास हजाि रुपैयाँसम् 
जरिवाना गिवी अनुिघत नलिएसम् त्यस्ो काय्न गन्न िोक िगाउनेछ ।

(ङ) दफा ५१ को िण्ड (ि) बिोलजिको कसूि गननेिाई काय्नपालिकािे 
पाँि हजाि रुपैयाँदेलि पन्ध्र हजाि रुपैयाँसम् जरिवाना गन्न सके्छ 
ि त्यस्ो वस्ु वा पदाथ्नबाट कुनै क्षघत भइसकेको भए त्यस्ो क्षघत 
बापतको िकि सिेत कसूिदाताबाट असूि उपि गन्न सके्छ । 

(ि) दफा ५१ को िणि (छ), (ज) ि (द) बिोलजिको कसूि गननेिाई 
काय्नपालिकािे पाँि हजाि रुपैयाँदेलि पन्ध्र हजाि रुपैयाँसम् 
जरिवाना गन्न सके्छ ।

(छ) दफा ५१ को िण्ड (ञ) बिोलजिको कसूि गननेिाई काय्नपालिकािे 
तवीस हजाि रुपैयाँदेलि पिास हजाि रुपैयाँसम् जरिवाना गन्न 
सके्छ ।

(ज) दफा ५१ को िण्ड (ट), (ठ) ि (त) बिोलजिको कसूि गननेिाई 
काय्नपालिकािे पिास हजाि रुपैयाँदेलि एक िाि रुपैयाँसम् 
जरिवाना गन्न सके्छ ि सोहवी कसूि पुन: गिेिा पघहिो पटक 
गिेको जरिवानाको दोब्बि जरिवाना गिवी प्िलित कानून बिोलजि 
अनुिघत िद् गन्नको िाघग सम्बम्न्त घनकायिा िेलि पठाउन 
सके्छ ।

(्झ) दफा ५१ को िण्ड (ि), (ढ) ि (ण) बिोलजिको कसूििाई 
प्िलित संिवीय कानून बिोलजि सजाय हुनेछ ।

(ञ) दफा ५१ को िण्ड (थ) बिोलजिको कसूि गननेिाई सम्बम्न्त 
काय्नपालिकािे प्त्येक पटक पाँि सय रुपैयाँ जरिवाना गन्न सके् छ । 

(२) वाताविण संिक्षण सम्बन्िा कसैिे देहायको काय्न गिेिा काय्नपालिकािे 
देहाय बिोलजिको जरिवाना गननेछ:
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(क) संलक्षप्त वाताविणवीय अध्ययन प्घतवेदनस्वीकृत गिाउनु पनने 
प्स्ावको हकिा त्यस्ो प्घतवेदन स्वीकृत नगिाई वा स्वीकृत 
प्घतवेदन घवपिवीत हुने काय्न गिेिा पाँििाि रुपैयाँसम्, 

(ि) प्ािम्भिक वाताविणवीय परिक्षण प्घतवेदन स्वीकृत नगिाई वा 
स्वीकृत प्घतवेदन घवपिवीत हुने कुनै प्स्ाव काया्नन्वयन गिेिा 
दििाि रुपैयाँसम् ।

(३) कसैिे उपदफा (२) बिोलजिको काय्न गिेिा सम्बम्न्त काय्नपालिकािे 
तुरुन् िोकी वाताविणवीय अध्ययन प्घतवेदन स्वीकृत नगिाएिा यस 
ऐन बिोलजि त्यस्ो प्घतवेदन स्वीकृत गिाउन ि त्यस्ो प्घतवेदन काय्न 
भएकोिा सो काय्निाई सुिाि गन्न आदेि घदनेछ ि यसिवी घदइएको आदेि 
बिोलजि गनु्न सम्बम्न्त व्यघति वा संस्थाको कत्नव्य हुनेछ ।यसिवी घदइएको 
आदेि बिोलजि काय्न नभएिा काय्नपालिकािे उपदफा (१) बिोलजि 
गरिएको जरिवानाको तेब्बि जरिवाना गननेछ ।

(४) उपदफा (२) िा उल्ेलित घवषय बाहेक कसैिे यो ऐन वा यस ऐन 
अन्ग्नत बनेको घनयि, घनदनेलिका, काय्नघवलि वा िापदण्ड घवपिवीतका 
कुनै काय्न गिेिा काय्नपालिकािे त्यस्ो काय्न गन्न बने्दज िगाई तवीन िाि 
रुपैयाँसम् जरिवाना गिवी दईु िघहनालभत्र यो ऐन वा यस ऐन बिोलजि 
बनेको घनयि, घनदनेलिका, काय्नघवलि वा िापदण्ड बिोलजिको काय्न गन्न 
आदेि घदन सके्छ ।यसिवी घदएको आदेि बिोलजि काय्न नभएिा यस 
उपदफा बिोलजि गरिएको जरिवानाको तेब्बि जरिवाना िाग्ेछ ।

(५) उपदफा (३) वा (४) बिोलजि घदएको आदेि बिलजिको काय्न 
नभएिा त्यस्ो काय्निा बने्दज िगाइनेछ ि त्यस्ो व्यघति वा संस्थािाई 
कािोसूिवीिा िाख्े सम्बन्िा आवश्यक कािबाहवी गन्न काय्नपालिकािे 
लसफारिस सघहत संि ि प्देि सिकाििा पठाउनु पननेछ ।

(६) यस दफा बिोलजि जरिवाना गनु्न अघि जरिवाना गन्न िागेको व्यघति वा 
संस्था वा आयोजनािाई सफाइ पेि गनने िनालसब िौका घदनु पननेछ ।

53= क्षघतपूघत्न :
(१) कसैिे यो ऐन वा यस ऐन अन्ग्नत बनेको घनयि, घनदनेलिका वा 

िापदण्ड घवपिवीत प्दषूण गिेको वा जोलििपूण्न फोहि घनष्ासन 
गिेको वा कुनै दिु्नटनाजन् प्दषूणका कािणबाट कुनै व्यघति वा 
संस्थािाई कुनै हानवी नोक्ानवी पुग् गएिा त्यस्ो काय्नबाट पवीघित 
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व्यघति वा संस्थािे आफूिाई पुग् गएको क्षघत बापत काय्नपालिका वा 
तोघकएको घनकायबाटक्षघतपूघत्न भिाई पाउन घनवेदन घदन सके्छ ।

(२) उपदफा (१) बिोलजि पिेको घनवेदन सम्बन्िा छानघबन तथा जाँिबु्झ 
गदा्न घनवेदकिाई हानवी नोक्ानवी भएको ठहिेिा क्षघतको यघकन गिवी 
त्यसिवी हाघन नोक्ानवी पुया्नउने व्यघति, संस्था वा प्स्ावकबाट पवीघितिाई 
िनालसब क्षघतपूघत्न भिाई घदनु पननेछ ।

(३) गाउँपालिकाको कुनै घनकाय वा गाउँपालिकाको स्ाघिवि ि घनयन्तणिा 
िहेको संस्थािे प्दषूण गिवी क्षघत पुगेको घवषयिा पिेको घनवेदन सम्बन्िा 
छानघबन गन्नकाय्नपालिकािे िनोनयन गिेको तवीन जना घवज् िहेको सघिघत 
गठन हुनेछ ि सो सघिघतको लसफारिसको आिाििा उपदफा (२) वा (३) 
बिोलजि क्षघतपूघत्न भिाई घदनु पननेछ।

(५) यस दफा बिोलजि क्षघतपूघत्न घनिा्निण गनने आिाि ि अन् व्यवस्था तोघकए 
बिोलजि हुनेछ।

54= घनवेदन घदन सके्:(१) कसैिे यस ऐन घवपरित वाताविणवीय अध्ययन प्घतवेदेन 
स्वीकृत नगिाई वा स्वीकृत प्घतवेदन घवपिवीत हुने गिवी प्स्ाव काया्नन्वयन 
गिेिा वा यस ऐन घवपरित हुने काय्न गिेिा वा गन्न िागेिा काय्नपालिका वा 
काय्नपालिकािे तोकेको अलिकािवी सिक्ष घनवेदन घदन सके्छ ।

55= पुनिावेदन:
(१) दफा ५२ बिोलजि भएको जरिवाना उपि लिति नबुझने पक्षिे उति 

जरिवाना उपि सम्बम्न्त लजल्ा अदाितिा पैंघतस घदनलभत्र पुनिावेदन 
गन्न सके्छ । 

(२) दफा ५३ बिोलजि क्षघतपूघत्न घनिा्निण सम्बन्िा भएको घनण्नय उपि लिति 
नबुझने पक्षिे पैंघतस घदनलभत्र सम्बम्न्त लजल्ा अदाितिा पुनिावेदन 
घदन सके्छ ।

56= सहुलियत तथा सुघविा प्दान गन्न सके्:वाताविण तथा जैघवक घवघविता 
संिक्षणिा सकािामिक प्भाव पानने कुनै उद्ोग, व्यवसाय, प्घवलि वा 
प्घक्रयािाई प्ोत्साघहत गन्न कानून बिोलजि प्दान गरिएको सहुलियत तथा 
सुघविाको अघतरिति गाउँपालिकािे स्थानवीय िाजपत्रिा सूिना प्कालित गरि 
सहुलियत तथा सुघविा प्दान गन्न सके्छ ।
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परिचे्छद- ८
घवघवि

57= ढुङ्गा, घगघट, वािुवा, िाटोको उत्खनन, संकिन, उपयोग, घवक्री तथा घवतिण 
सम्बन्िा:
(१) गाउँपालिका क्षेत्रालिकाि लभत्र िहेका ढुङ्गा, घगघट, वािुवा तथा िाटोको 

उत्खनन, संकिन, उपयोग, घबघक्र तथा घवतिण सम्बन्वी व्यवस्था संिवीय 
सिकाििे जािवी गिेको िापदण्ड अनुरुप हुनेछ ।

(२) उपदफा(१)बिोलजिको िापदण्डको अिवीनिा िहवी गाउँपालिकािे आफनो 
छुटै् िापदण्ड ि काय्नघवलि बनाउन सके्छ।

58= भू-उपयोग योजना ि भूघि व्यवस्थापन काय्नक्रि सञ्ािन:  संिवीय तथा प्देि 
कानूनको अलिनिा िहवीगाउँपालिकािे स्थानवीय तहकोभू-उपयोग योजना ि 
भूघि व्यवस्थापन काय्नक्रि सञ्ािन गन्न सके्छ ।

59= सिन्वय ि सहजवीकिण गनने: वाताविण तथा प्ाकृघतक स्ोत संिक्षण 
सम्बम्न्िाघष््टय तथा प्ादेलिक अलभयानिा गाउँपालिकािे आवश्यक सिन्वय 
तथा सहयोग गननेछ।

60= सवनेक्षण: काय्नपालिकािे आफनो क्षेत्रिा िहेको वाताविणवीय तथा जैघवक 
घवघविताको वस्ुम्स्थघत बुझन तथा यघकन गन्न आवलिक रुपिातोघकए 
बिोलजिको ढाँिािावाताविणवीय तथा जैघवक घवघविता सवनेक्षण गन्न सके्छ ।

61= गुनासो व्यवस्थापन:काय्नपालिकािे वाताविण, वाताविण संिक्षण तथा जैघवक 
घवघविता सम्बम्न्त गुनासोि उजुिवीको संकिन गनने ि त्यसको सम्बोिनको 
िाघग एक अलिकािवी तोक् सके्छ ।

62= पिािि्नलिन सके्: गाउँसभा काय्नपालिकावा वाताविण िािा (इकाई) िे यस 
ऐनको काया्नन्वनयको िाघग सम्बम्न्त घवषयका घवज्सँग सल्ाह ि पिािि्न 
लिनसके्छ।

63= अलिकाि प्त्यायोजन गन्न सके्: काय्नपालिकािे यस ऐन अन्ग्नत तोघकएका 
लजम्ेवािवी तथा अलिकाि वाताविण िािा (इकाई) िा प्त्यायोजन गन्न सके्छ ।

64= प्िलित कानून बिोलजि हुने:यस ऐनिा िेलिएजघत कुिािा यसै ऐन बिोलजि 
ि अन्िा प्िलित कानून बिोलजि हुनेछ। 

65= घनयि बनाउन सके्: यस ऐनको काया्नन्वयनको िाघग काय्नपालिकािे 
आवश्यक घनयि बनाउन सके्छ ि त्यस्ो घनयि गाउँपालिकाको स्थानवीय 
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िाजपत्र प्कािन पचिात िागू हुनेछ ।
66= िापदण्ड, घनदनेलिका ि काय्नघवलि बनाउन सके्:यस ऐन काया्नन्वयनको िाघग 

काय्नपालिकािे आवश्यक िापदण्ड, घनदनेलिकातथा काय्नघवलि बनाउन सके्छ ।
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