तामाकोशी गाउँपालिकाद्वारा प्रकाशशत

स्थानीय राजपत्र
खण्ड १

संख्या ११

लमलत २०७८।०१।२२

भाग १

तामाकोशी गाउँपालिका
नेपािको सं विधानको धारा २२२ को उपधारा (१) बमोशजमको गाउँसभािे बनाएको ति िेशखए
बमोशजमको ऐन सिवसाधारणको जानकारीको िालग प्रकाशन गररएको छ ।
सम्ित् २०७८ सािको ऐन संख्या ३

स्थानीय िातािरण तथा प्राकृलतक स्रोत सं रक्षण ऐन, २०७८
प्रस्तािना : स्िच्छ र स्िस्थ िातािरणमा बाँच्न पाउने नागररकको मौलिक अलधकारको सं रक्षण गनव, प्राकृलतक

स्रोतको समुशित उपयोग एिं दीगो व्यिस्थापन गनव, िातािरण र विकासबीि सन्तुिन कायम गनव तथा
प्राकृलतक स्रोत, िातािरण र जैविक विविधताको सं रक्षण गनव िाञ्छनीय भएकािे ,

नेपािको सं विधानको धारा २२१ बमोशजम अनुसूिी ८ र अनुसूिी ९ मा उल्िे शखत िातािरण,

प्राकृलतक स्रोत र जैविक विविधता सम्बन्धी स्थानीय तहको अलधकार कायावन्ियनका िालग कानूनी व्यिस्था
गनव, यस तामाकोशी गाउँपालिकाको गाउँसभािे यो ऐन जारी गरे को छ।
पररच्छे द-१
१.

२.

प्रारशम्भक

सं शक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम तामाकोशी गाउँपालिकाको "स्थानीय िातािरण तथा
प्राकृलतक स्रोत सं रक्षण ऐन, २०७८" रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

पररभाषा : विषय िा प्रसङ्गिे अको अथव निागेमा यस ऐनमा,-

ँ िन गरी
(क) "अनुकुिन" भन्नािे जििायू पररितवनको असर र सम्भाव्य जोशखमको आक
पररिलतवत जििायू सुहाउँदो अनुकुि हुने गरी रुपान्तरण गने तथा थप हानी नोक्सानी
रोकथाम िा न्यूलनकरण गने कायव सम्झनु पदवछ ।

(ख) "उत्सजवन" भन्नािे कुनै लनशित क्षेत्रबाट लनशित समय अिलधमा िातािरणमा हररतगृह गयाँस
िा अन्य कुनै गयाँस िा धुिाँ लनष्कासन गने कायव सम्झनु पदवछ ।

(ग) "कायवपालिका" भन्नािे यस तामाकोशी गाउँपालिकाको कायवपालिकािाई सम्झनु पदवछ ।

(घ) “खुल्िा क्षेत्र” भन्नािे मालनसहरु जमघट हुन सक्ने, विलभन्न कायवक्रम र पिव मनाउन सक्ने,
सािवजलनक वहत तथा विपद् व्यिस्थापनमा समेत सहयोग पुगने गरी सुरशक्षत गररएको खुल्िा
स्थि सम्झनु पदवछ ।

(ङ) "जििायू पररितवन" भन्नािे िामो समयको अन्तरािमा प्राकृलतक रुपमा हुने जििायूको

उतारिढािका अिािा प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रुपमा मानिीय वक्रयाकिापिे िायुमण्डिको

बनोटमा हुने फेरिदिका कारण पृथ्िीको जििायूमा क्रमश: दे खा पने पररितवन सम्झनु
पदवछ ।

(ि) "जोशखमपूणव फोहर" भन्नािे प्राकृलतक िातािरणमा ह्रास ल्याउने र मानि तथा अन्य प्राणीको

स्िास्थ्यमा हालन नोक्सानी पुर्याउने विलभन्न रुपमा लनष्काशशत िस्तु, पदाथव तथा रे लडयो
विवकरणिाई सम्झनु पदवछ ।

(छ) “जैविक विविधता” भन्नािे पाररशस्थलतकीय प्रणािी (इको लसस्टम) को विविधता, प्रजालतय

विविधता(स्पेलसज डाइभरलसटी) तथा िं शाणुगत विविधता (जेनेवटक डाइभरलसटी) सम्झनु
पदवछ ।

(ज) “तोवकएको” िा “तोवकए बमोशजम” भन्नािे यस ऐन अन्तगवत बनेको लनयममा तोवकएको िा
तोवकए बमोशजम सम्झनु पदवछ ।

(झ) “लनष्काशन” भन्नािे ध्िलन, ताप िा फोहरमैिा फाल्ने, थुपाने, िा लनष्काशन गने कायव
सम्झनु पदवछ ।

(ञ) "पररषद" भन्नािे दफा ४7 बमोशजमको स्थानीय िातािरण तथा प्राकृलतक स्रोत सं रक्षण
पररषद सम्झनु पदवछ ।

(ट) “प्रदूषण” भन्नािे फोहरमैिा, रसायन, ध्िलन िा विद्युतीय, विद्युतीय-ि ुम्िकीय तरं गका कारण
िातािरणमा प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रुपिे पररितवन गरी िातािरणमा उल्िे खनीय ह्रास ल्याउने,

क्षलत पुर्याउने िा िातािरणको िाभदायी िा उपयोगी प्रयोजनमा हालन नोक्सानी पुर्याउने
वक्रयाकिाप सम्झनु पदवछ ।

(ठ) “प्रस्ताि” भन्नािे विद्यमान िातािरणीय अिस्थामा पररितवन ल्याउन सक्ने वकलसमको स्थानीय
सरकार िा स्थानीय कानुन बमोशजम सं ञ्चािन गररने िा अनुमलत प्राप्त विकास कायव, भौलतक

वक्रयाकिाप िा भू-उपयोगको पररितवन गने कुनै योजना, आयोजना िा कायवक्रम सञ्चािन
गने सम्बन्धमा तयार गररएको प्रस्ताि सम्झनु पदवछ ।

(ड) “प्रस्तािक” भन्नािे प्रस्तािको स्िीकृलतको िालग लनिेदन ददने र त्यस्तो प्रस्ताि कायावन्ियन

गनव स्िीकृलत प्राप्त व्यशि, सरकारी, अधव सरकारी िा गैर सरकारी लनकाय िा सं स्था सम्झनु
पदवछ ।

(ढ) “फोहरमैिा” भन्नािे घरे ि ु फोहरमैिा, औद्योलगक फोहरमैिा, रासायलनक फोहरमैिा,
स्िास्थ्य सं स्थाजन्य फोहरमैिा िा हालनकारक फोहरमैिा सम्झनु पछव र सो शब्दिे तत्काि

प्रयोग हुन नसक्ने अबस्थामा रहेको, फालिएको िा सडे गिे को िातािरणमा ह्रास आउने गरी
लनष्काशन गररएको तरि, ठोस, गयास, िे दो, धुिाँ, धुिो, विद्युतीय तथा सूिना प्रविलधका
िालग प्रयोग भएका िगायतका पदाथव िा त्यस्तै प्रकारका अन्य िस्तुहरु िा अनालधकृत

रुपमा सािवजलनक स्थिमा टाँलसएको पोष्टर, पम््िे ट तथा कायवपालिकािे समय समयमा
सूिना प्रकाशन गरी फोहरमैिा भलन तोवकददएका अन्य िस्तु समेतिाई सम्झनु पदवछ ।

(ण) "िन" भन्नािे पूणव िा आंशशक रुपमा रुख िा बुट्यानिे ढावकएको क्षेत्र सम्झनु पदवछ ।

(त) "िन पैदािार" भन्नािे िनमा रहेका िा पाइएका िा िनबाट ल्याइएका दे हायका पैदािार
सम्झनु पदवछ:-

(१) काठ, दाउरा, गोि, खैरकि, खोटो, काठको तेि, बोक्रा, घाँस, िाहा, वपपिा-वपपिी
(२) रुख, विरुिा, पात, डाँठ, फि, बीज, फूि, भुिा, जरा, गानो, बोक्रा, गमरजीन,
िोहिान, जङ्गिी जडीबुटी एिं गैरकाष्ठ िन पैदािार, जङ्गिी मह, िनस्पलत तथा लतनको
विलभन्न भाग िा सूक्ष्म अङ्ग,

(३) िट्टान, माटो, ि ुन ढु ङ्गा, ढु ङ्गा, लगट्टी, बािुिा िा अन्य खलनजजन्य पदाथव िा
(४) िन्यजन्तु, पशुपंक्षी िा िन्यजन्तुको ओखेटोपहार ।

(थ) “िातािरण” भन्नािे प्राकृलतक, सांस्कृलतक र सामाशजक प्रणािीहरु, आलथवक तथा मानिीय

वक्रयाकिापहरु र यीनको अियिहरु तथा ती अियिहरुको लबिको अन्तरवक्रया तथा
अन्तर सम्बन्ध सम्झनु पदवछ ।

(द) "िातािरणीय अध्ययन" भन्नािे कुनै प्रस्तािको कायावन्ियन गदाव त्यसबाट िातािरणमा
पने प्रलतकूि प्रभाि लनराकरण िा न्यूलनकरण गनवको िालग अििम्िन गररने उपायका

सम्बन्धमा गररने सं शक्षप्त िातािरणीय अध्ययन िा प्रारशम्भक िातािरणीय परीक्षण सम्झनु
पदवछ ।

(ध) “सम्पदा” भन्नािे गाँउपालिका क्षेत्र लभत्र रहेका प्राकृलतक, सांस्कृलतक, ऐलतहालसक,
पुराताशत्िक, िैज्ञालनक, आध्याशत्मक, सौन्दयवपरक िा सामाशजक दृवष्टबाट महत्िपूणव मालनने
कुनै पलन िस्तु, भौलतक सं रिना स्थान, िनस्पलत तथा जीि जन्तु सम्झनु पदवछ ।

(न) “लसमसार” भन्नािे भूलमगत जिस्रोत िा िषावतका कारण पानीको पररणाम रहने िा प्राकृलतक

िा मानि लनलमवत, स्थायी िा अस्थायी जमेका िा िगेका, स्िच्छ िा नुलनिो पानी भएको
धावपिो जलमन, दिदिे जलमन, नदीबाट प्रभावित जलमन, ताि, पोखरी, जिभण्डार क्षेत्र र
यवह प्रकृलतका कृवष जलमनिाई समेतिाई सम्झनु पदवछ ।

(प) “सं रक्षण” भन्नािे िातािरण, जैविक विविधता तथा सम्पदाको सुरक्षा, स्याहार, सम्भार,
सम्िर्द्वन, व्यिस्थापन तथा सदुपयोग सम्झनु पदवछ ।
पररच्छे द - २

३.

िातािरण सं रक्षण

िातािरण सं रक्षण गनुपव ने : (१) आफ्नो सरहद क्षेत्र लभत्र िातािरण सं रक्षण गने प्रमुख शजम्मेिारी
गाउँपालिकाको हुनेछ ।

(२) िातािरण सं रक्षण, प्रिर्द्वन र िातािरणमैत्री समाज लनमावणमा योगदान गनुव नागररकको

४.

कतवव्य हुनेछ।

िातािरण सं रक्षण विशेष क्षेत्र लनधावरण गनव सक्ने : (१) प्रिलित भू-उपयोग नीलत समेतिाई मध्यनजर
गरी गाउँपालिकालभत्र िातािरणका दृवष्टिे सं रक्षण आिश्यक रहेको क्षेत्र पवहिान गरी त्यस्तो
क्षेत्रिाई कायवपालिकाबाट लनणवय गरी िातािरण सं रक्षण विशेष क्षेत्र लनधावरण गनव सक्नेछ ।

(२) कुनै सडक, भिन, नदी व्यिस्थापन िा अन्य कुनै भौलतक पूिावधार लनमावण गदाव लनमावण

ँ
कायवको प्रारशम्भक अध्ययन प्रवक्रया शुरु हुन ु अगालड नै सं घ र प्रदे शका सम्बशन्धत लनकायसग

समन्िय गरी कायवपालिकािे कुनै क्षेत्र विशेषिाई िातािरण सं रक्षण गने उद्देश्यिे खुल्िा िा
हररयािी क्षेत्रको रुपमा तोक्न सक्नेछ।

(३) कुनै क्षेत्र िा स्थान विशेषमा अत्यालधक िातािरणीय प्रदूषण, भूूःस्खिन, प्राकृलतक

सम्पदाको अत्यलधक दोहन िा प्राकृलतक विपशि हुन गई जनस्िास्थ्य िा िातािरणमा नकारात्मक

प्रभाि परे को िा पने सम्भािना दे शखएको अिस्थामा कायवपालिकािे प्रदे श सरकार र सं घीय
सरकारसँग समन्िय गरी त्यस्तो क्षेत्र िा स्थानिाई िातािरणीय दृवष्टिे सं िेदनशीि क्षेत्र तोक्न
सक्नेछ ।

(४) उपफदा (१),(२) र (३) बमोशजमको िातािरण सं रक्षण विशेष क्षेत्र, खुल्िा िा

हररयािी क्षेत्र र सं िेदनशीि क्षेत्रको व्यिस्थापन तोवकए बमोशजम कायवपालिकाबाट हुनेछ।

(५) उपदफा (४) बमोशजम व्यिस्थापन गदाव कायवपालिकािे आिश्यकता अनुसार सं घ र

५.

प्रदे शसँग समन्िय गनेछ।

सम्पदाको संरक्षण गनुप
व ने : (१) गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र रहेका सम्पदाको सं रक्षण गनुव गाउँपालिका,
नागररक र सम्बशन्धत लनकायको कतवव्य हुनेछ।

(२) सम्पदाको सं रक्षणका िालग कायवपालिकािे सरकारी तथा समुदायसँग समन्िय तथा

६.

साझेदारी गनव सक्नेछ।

िातािरणीय अध्ययन गनुपव ने : (१) प्रिलित कानुन तथा मापदण्ड बमोशजम प्रस्तािकिे प्रस्तािको
िातािरणीय अध्ययन गनुव पनेछ ।

(२) प्रस्तािकिे स्थानीय तहको अलधकारक्षेत्र लभत्र पने विषयसँग सम्बशन्धत विकास लनमावण

सम्बन्धी कायव िा आयोजना सम्बन्धी प्रस्तािको सं शक्षप्त िातािरणीय अध्ययन प्रलतिेदन िा प्रारशम्भक
िातािरणीय प्रलतिेदन स्िीकृलतको िालग कायवपालिका समक्ष पेश गनुप
व नेछ।

(३) प्रस्तािकिे उपदफा (२) बमोशजमको िातािरणीय अध्ययन प्रलतिेदन पेश गदाव

त्यस्तो प्रस्ताि कायावन्ियन गने क्रममा िातािरणमा पनवसक्ने प्रलतकूि प्रभाि र त्यसको न्यूनीकरणको

िालग अपनाउन सवकने विलभन्न विकल्पहरूको विस्तृत विष्िे षण गरी त्यस्ता विकल्प मध्ये प्रस्ताि
कायावन्ियन गनव उपयुि हुने विकल्प र सो विकल्प कायावन्ियन गनव सवकने आधार र कारण सवहत
लसफाररस गनुप
व नेछ।

(४) उपदफा (२) बमोशजमको सं शक्षप्त िातािरणीय प्रलतिेदन िा प्रारशम्भक िातािरणीय

परीक्षण स्िीकृलत सम्बन्धी प्रवक्रया तोवकए बमोशजम हुनेछ।

(५) उपदफा (२) बमोशजम प्राप्त िातािरणीय अध्ययन प्रलतिेदन जाँिबुझ गदाव त्यस्तो

प्रस्ताि कायावन्ियनबाट िातािरणमा प्रलतकूि प्रभाि पाने नदे शखएमा कायवपालिकािे आिश्यकता

अनुसार प्रस्तािकिे पािना गनुप
व ने शतव तोवक त्यस्तो िातािरणीय अध्ययन प्रलतिेदन स्िीकृत
गनेछ।

(६) कायवपालिकािे उपदफा (२) बमोशजमको िातािरणीय अध्ययन प्रलतिेदन जाँिबुझ

गदाव त्यस्तो प्रस्तािको थप िातािरणीय अध्ययन गनवपने दे शखएमा िातािरणीय मूल्याङ्कन गनव गराउन
आदे श ददन सक्नेछ।

(७) उपदफा (५) बमोशजम ददइएको आदे श बमोशजम प्रस्तािकिे थप अध्ययन गरी सोको

प्रलतिेदन प्रदे श कानुनिे तोकेको लनकाय समक्ष पेश गनुव पनेछ।

(८) यस ऐन िमोशजम कुनै प्रस्तािको िातािरणीय अध्ययन प्रलतिेदन तयार गनुप
व ूि व

सम्िशन्धत लनकायबाट कायवसूिी स्िीकृत गनुप
व नेछ।
हुनेछ।

७.

८.

(९) िातािरणीय अध्ययन प्रलतिेदन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था प्रिलित कानुन बमोशजम
ँ ै सं िगन
(१०) यस दफामा जुनसुकै कुरा िे शखएको भएता पलन प्रस्तािक गाउँपालिका आफ

भएको अबस्थामा त्यस्तो िातािरणीय अध्ययन प्रलतिेदन प्रदे श कानुन बमोशजम स्िीकृत हुनेछ।

मापदण्ड र गुणस्तर कायम गनुपव ने : (१) प्रस्तािकिे यस ऐन बमोशजम िातािरणीय अध्ययन
प्रलतिेदन तयार गदाव नेपाि सरकारिे लनधावरण गरे को मापदण्ड एिं गुणस्तर कायम हुनेगरी तोवकए
बमोशजमको ढाँिामा तयार गनुप
व नेछ।

िातािरणीय व्यिस्थापन योजना तयार गनुपव ने : (१) प्रस्तािकिे प्रस्ताि कायावन्ियन गनुव अगालड
तोवकए बमोशजम िातािरणीय व्यिस्थापन योजना तयार गनुप
व नेछ।

(२) प्रस्तािकिे उपदफा (१) बमोशजम िातािरणीय व्यिस्थापन योजना तयार गदाव

िातािरणीय प्रलतकूि प्रभाि न्यूनीकरणका उपायहरू मध्ये कुन कुन उपायहरू आयोजना लनमावणको

क्रममा र कुन कुन उपायहरू आयोजना सम्पन्न भएपलछ िा आयोजना कायावन्ियनको क्रममा
अििम्बन गने हो सो को समेत उल्िेख गनुप
व नेछ।

(३) प्रस्तािकिे उपदफा (१) बमोशजम तयार गरे को िातािरणीय व्यिस्थापन योजना

कायावन्ियनका िालग स्पष्ट कायवयोजना िनाई सो बमोशजम कायावन्ियन गनुप
व नेछ र सो को प्रगलत
९.
१०.

वििरण आयोजना कायावन्ियन शुरू भएपलछ प्रत्येक छ मवहनामा कायवपालिका समक्ष पेश गनुप
व नेछ।
प्रस्ताि स्िीकृत नगराई कायावन्ियन गनव नहुने : यो ऐन प्रारम्भ भएपलछ कसैिे पलन कायवपालिकािे
तोके बमोशजम प्रस्ताि स्िीकृत नगराई कायावन्ियन गनव गराउनु हुँदैन ।

प्रस्ताि सम्बन्धी अन्य व्यिस्था : (१) िातािरणीय प्रभाि मूल्यांकन हुने प्रस्तािहरु सम्बन्धी
कायवविलध प्रिलित सं घीय तथा प्रादे शशक कानुन बमोशजम हुनेछ ।

(२) सं घीय तथा प्रादे शशक कानुन बमोशजम िातािरणीय परीक्षण िा िातािरणीय प्रभाि

मूल्यांकन सम्बन्धमा सम्बशन्धत सं घीय तथा प्रादे शशक लनकायसँग समन्िय गने शजम्मेिारी
११.

गाउँपालिकाको [िातािरण शाखा] को हुनेछ ।

रोक िगाउन सक्ने : (१) कसै िे पलन यस ऐन र प्रिलित कानुनिे तोके बमोशजमको लनकायबाट

स्िीकृलत नलिई िा स्िीकृलत भए भन्दा विपरीत हुने गरी कायावन्ियन गरे मा कायवपालिकािे त्यस्तो
प्रस्ताि कायावन्ियनमा रोक िगाउन िा रोक िगाउनको िालग प्रदे श सरकार तथा सं घीय मन्त्रािय
िा स्िीकृत गने लनकायमा लसफाररस गनव सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोशजम कुनै प्रस्ताि कायावन्ियन गनव रोक िगाइएकोमा त्यसरी रोक

िगाइएको कारणबाट क्षलत पुगन गएमा प्रस्तािकिे सो बापत कुनै वकलसमको क्षलतपूलतवको िालग
१२.

दाबी गनव पाउने छै न ।

अनुकूिन योजना बनाउन सक्ने : (१) जििायु पररितवनको प्रलतकूि असर न्यूनीकरण र सम्भावित
जोशखमबाट बच्नका िालग कायवपालिकािे अनुकूिन योजना बनाई कायावन्ियन गनव सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोशजमको अनुकुिन योजना बनाउँदा जििायु पररितवनको असरबाट

बढी जोशखममा पने मवहिा, अपाङ्गता भएका व्यशि, बािबालिका, जेष्ठ नागररक र आलथवक रुपमा
विपन्न समुदायिाई विशेष प्राथलमकता ददनुपनेछ ।

(३) कायवपालिकािे विकास आयोजना तजुम
व ा गदाव जििायु पररितवनको प्रलतकूि असर तथा

जोशखमको व्यिस्थापन गने प्रयोजनको िालग नेपाि सरकारिे लनधावरण गरे को मापदण्ड बमोशजम
१३.

१४.

प्राथलमकीकरण गनुप
व नेछ ।

हररतगृह गयाँस उत्सजवन न्यूनीकरण कायवहरू गनव सक्ने : (१) गाउँपालिकािे हररतगृह गयाँस उत्सजवन
न्यूनीकरण गनव आिश्यक कायवक्रम सञ्चािन गनव सक्नेछ ।

(२) न्यूनीकरण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था प्रिलित कानुन बमोशजम हुनेछ ।

प्रदूषण रोकथाम तथा लनयन्त्रण गने :

(१) कसै िे पलन प्रिलित मापदण्ड विपरीत िा जनजीिन,

जन-स्िास्थ र िातािरणमा उल्िेखनीय प्रलतकूि प्रभाि पाने गरी प्रदूषण सृजना गनव िा गराउन
हुँदैन ।

(२) तोवकएको मापदण्ड विपरीत कुनै याशन्त्रक साधन, औद्योलगक प्रलतष्ठान, होटि रे ष्टुरेण्ट

िा अन्य ठाउँ िा मािसामान िा िस्तुिाट ध्िलन, ताप, रे लडयोधमी विवकरण, तरङ्ग िा फोहरमैिा
िा दुवषत पानी लनष्काशन गनव गराउन हुँदैन ।

(३) उपदफा (१) विपरीत कसै िे कुनै कायव गरी िातािरणमा उल्िे खनीय प्रलतकूि प्रभाि

पारे को दे शखएमा गाउँपालिकािे तत् सम्बन्धमा आिश्यक शतवहरु तोक्न िा त्यस्तो कायव गनव नपाउने
गरी रोक िगाउन सक्नेछ ।

(४) कुनै वकलसमको पदाथव, इन्धन, औजार िा सं यन्त्रको प्रयोगबाट िातािरणमा उल्िेखनीय

प्रलतकूि प्रभाि परे को िा पने दे शखएमा प्रदे श र सं घीय सरकारिाई सो को जानकारी गराई

गाउँपालिकािे स्थानीय राजपत्रमा सूिना प्रकाशन गरी त्यस्तो पदाथव, इन्धन, औजार िा सं यन्त्रको
प्रयोग, उत्पादन, विवक्र वितरण, भण्डारणमा बन्दे ज िगाउन सक्नेछ र आिश्यक कारिाहीका िालग
लसफाररस गनेछ।

(५) प्रदूषणको रोकथाम तथा लनयन्त्रण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोशजम हुनेछ।

१५.

प्रयोगशािा स्थापना गनव सक्ने : (१) िातािरण सं रक्षण तथा प्रदूषण लनयन्त्रण सम्बन्धी कायवमा
सहयोग पुर्याउन गाउँपालिकािे सं घीय सरकार र प्रदे श सरकारसँग समन्िय गरी आिश्यकता
अनुसार विलभन्न प्रयोगशािाहरु स्थापना गनव िा सं घ र प्रदे शिे स्थापना गरे का िा नेपाि सरकारिे
मान्यता ददएको कुनै प्रयोगशािािाई सो कामको िालग तोक्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोशजम स्थापना गररएका िा तोवकएका प्रयोगशािाको अन्य काम,

कतवव्य र अलधकार तोवकए बमोशजम हुनेछ ।

१६.

नमुना सं किन गनव ददनुपने : कुनै पलन उद्योग, कारखाना, यन्त्र, सिारी साधन आददबाट सृजना िा

लनष्काशन हुने िा हुन सक्ने प्रदू षण, ध्िलन, ताप तथा फोहरमैिाको अध्ययन, परीक्षण िा विश्लेषण
गनवका िालग सम्बशन्धत व्यशि िा सं स्थािे गाउँपालिकाबाट अलधकारप्राप्त व्यशि िा सं स्थािाई

१७.

आिश्यकता अनुसार त्यस्ता िस्तु िा पदाथवको नमूना सं किन गनव ददनु पनेछ ।

िातािरण लनरीक्षकको लनयुशि गनव सक्ने : गाउँपालिकालभत्र प्रदू षण कम गने, हटाउने िा लनयन्त्रण
गने तथा स्िीकृत िातािरणीय प्रलतिेदन अनुसार गनुप
व ने कामहरू प्रभािकारी रुपिे गनव गराउन,
िातािरण सं रक्षण सम्बन्धी प्रिलित मापदण्डको पािना भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन तथा

ँ
लनरीक्षण गनव कायवपालिकािे नेपाि सरकारबाट मान्यताप्राप्त शैशक्षक सं स्थाबाट िातािरण िा सोसग
सम्बशन्धत विषयमा कशम्तमा स्नातक हालसि गरे को व्यशििाई प्रिलित कानुन बमोशजम लनधावररत
मापदण्ड र प्रवक्रया पुरा गरी िातािरण लनरीक्षक लनयुि गनव सक्नेछ ।
१८.

िातािरण लनरीक्षकको काम, कतवव्य र अलधकार: (१) िातािरण लनरीक्षकको काम, कतवब्य र
अलधकार दे हाय बमोशजम हुनछ
े ूः–
(क)

यो ऐन िा यस ऐन अन्तगवत बनेको लनयम तथा प्रिलित सं घीय र प्रदे श
कानुन तथा मापदण्ड बमोशजम प्रदू षण कम गने, हटाउने िा लनयन्त्रण गने
कायव भए नभएको लनरीक्षण गने,

(ख)

यो ऐन िा यस ऐन अन्तगवत बनेको लनयम तथा प्रिलित कानुन र मापदण्ड
विपरीत कुनै ठाउँबाट प्रदू षण लनष्काशन सम्बन्धी नकरात्मक कायव गरे
नगरे को सम्बन्धमा लनरीक्षण गने,

(ग) स्िीकृत िातािरणीय अध्ययन प्रलतिेदनमा तोवकएका सतव बमोशजम काम भए
नभएको सम्बन्धमा स्थिगत जाँिबुझ तथा लनरीक्षण गने,

(घ)
(ङ)

खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोशजम गररएको जाँिबुझ तथा लनरीक्षण

प्रलतिेदन तोवकएको अलधकारी समक्ष पेश गने,
तोवकए बमोशजमका अन्य कायव गने,

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोशजम लनरीक्षण गने लसिलसिामा

िातािरण लनरीक्षकिे सम्बशन्धत व्यशि, सं स्था िा प्रस्तािकिाई पूि व सूिना ददई कुनै घर, जगगा,
भिन, कारखाना, उद्योग, सिारी साधन, औद्योलगक सं यन्त्र, औजार, मेशशनरी, जीि, िस्तु, अलभिे ख,
कागजात िा अन्य मािसामान िा िस्तुहरुको लनरीक्षण, परीक्षण िा जाँिबुझ गनव सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोशजम लनरीक्षणको लसिलसिामा िातािरण लनरीक्षकिे माग गरे को

वििरण िा जानकारी उपिव्ध गराई आिश्यक सहयोग गनुव सम्बशन्धत व्यशि, सं स्था िा प्रस्तािकको
कतवव्य हुनेछ ।

(४) िातािरण लनरीक्षकको अन्य काम, कतवव्य र अलधकार तोवकए बमोशजम हुनेछ।
पररच्छे द-३

१९.

फोहरमैिा व्यिस्थापन सम्बन्धी व्यिस्था

फोहरमैिाको प्रबन्ध गने दावयत्ि : (१) फोहरमैिाको व्यिस्थापन गनव स्थानान्तरण केन्र (ट्रान्सफर
स्टे शन), ल्याण्डवफि साइट, प्रशोधन ्िाण्ट, बायो गयास ्िाण्ट िगायत फोहरमैिाको सं किन,
अशन्तम लबसजवन तथा प्रशोधनका िालग आिश्यक पने पूिावधार तथा सं रिनाको लनमावण तथा सञ्चािन
गने शजम्मेिारी कायवपालिकाको हुनेछ ।

(२) फोहरमैिा सं किन केन्र, स्थानान्तरण केन्र िा प्रशोधन स्थिमा फालिएको िा

राशखएको फोहरमैिा िा सरसफाईको लसिलसिामा जम्मा भएको फोहरमैिा प्रबन्ध गने िा कुनै
पलन वकलसमबाट प्रयोग गने शजम्मेिारी कायवपालिकाको हुनेछ ।

(३) यस दफाको प्रयोजनको िालग फोहरमैिा सं किन केन्र, स्थानान्तरण केन्र िा प्रशोधन

स्थिमा फालिएको िा राशखएको फोहरमैिा िा सरसफाईको लसिलसिामा जम्मा भएको कुनै पलन
पदाथव फोहरमैिा मालननेछ ।

२०. फोहरमैिा व्यिस्थापन गने दावयत्ि: (१) गाउँपालिकालभत्रको फोहरमैिा व्यिस्थापन गने गराउने
दावयत्ि कायवपालिकाको हुनछ
े ।

(२) उपदफा (१) जुनसुकै कुरा िे शखएको भए तापलन हालनकारक फोहरमैिा, स्िास्थ्य

सं स्थाजन्य फोहरमैिा, रासायलनक फोहरमैिा िा औद्योलगक फोहरमैिा प्रशोधन र व्यिस्थापन गने

दावयत्ि लनधावररत मापदण्डको अधीनमा रही त्यस्तो फोहरमैिा उत्पादन गने व्यशि िा लनकायको
हुनेछ ।

(३) कुनै उद्योग िा स्िास्थ्य सं स्थािे हालनकारक फोहरमैिा, स्िास्थ्य सं स्थाजन्य फोहरमैिा

रासायलनक फोहरमैिा तथा औद्योलगक फोहरमैिा प्रशोधन गरी बाँकी रहेको फोहरमै िा तथा अन्य

फोहरमैिाको व्यिस्थापन गरीददन कायवपालिकािाई अनुरोध गरे मा िा कायवपालिकािे लनधावरण गरे को
फोहरमैिा व्यिस्थापन स्थि प्रयोग गनव माग गरे मा कायवपालिकािे लनधावरण गरे बमोशजम सेिा

शुल्क लिई फोहरमैिाको व्यिस्थापन गररददन िा फोहरमैिा व्यिस्थापन स्थि प्रयोग गनव ददन
सक्नेछ ।

(४) कायवपालिकािे सामुदावयक सरसफाई सम्बन्धी लनदे शशका बनाई िागू गनेछ।

(५) फोहरमैिा व्यिस्थापनिे मानि स्िास्थ्यमा पारे को िा पाने प्रभािको जाँि परीक्षण र

अनुसन्धान गने अलधकार सम्बशन्धत जनस्िास्थ्य अलधकारीसँग हुनेछ ।

(६) जाँि पररक्षणमा कुनै लनकायमा फोहरमैिा व्यिस्थापन प्रभािकारी हुन नसकी मानि

स्िास्थ्यमा प्रलतकूि प्रभाि पारे को भेवटएमा कायवपालिकािे उि लनकायिाई समयमै सिेत गराई
२१.

प्रिलित कानुन बमोशजम आिश्यक कारिाही गनेछ।

फोहरमैिा उत्पादन कम गने : (१) गाउँपालिका लभत्र कुनै व्यशि, सं स्था िा लनकायिे कुनै काम
कारोबार गनव उत्पादन हुने फोहरमैिा यथाशक्य कम गनुव पनेछ।

(२) “आफ्नो क्षेत्र” लभत्र विसजवन हुन सक्ने फोहरमैिाको विसजवन िा पुन: प्रयोगको

व्यिस्था लमिाई बाँकी फोहरमैिा मात्र लनष्काशन गरी फोहरमैिाको पररणामिाई घटाउनु प्रत्येक
व्यशि, सं स्था िा लनकायको कतवव्य हुनेछ ।

स्पवष्टकरण: “आफ्नो क्षेत्र” भन्नािे गाउँपालिका लभत्रको लनजी घर कम्पाउण्ड, औद्योलगक क्षेत्रको
पररसर, अस्पताि िा स्िास्थ्य सं स्थाको पररसर, औद्योलगक प्रलतष्ठानको पररसर िगायत फोहरमैिा
२२.

उत्पादन गने व्यशि, सं स्था िा लनकायको पररसरिाई सम्झनु पछव।

फोहरमैिा पृथकीकरण : (१) कायवपालिकािे फोहरमैिािाई तोवकए बमोशजम जैविक, अजैविक र
अन्य प्रकारमा विभाजन गरी सो फोहरमैिािाई स्रोतमै छु ट्याउने गरी तोक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोशजम तोवकददए बमोशजम फोहरमैिा स्रोतमै छु ट्याई सं किन

केन्रसम्म पुर्याउने दावयत्ि त्यस्तो फोहरमैिा उत्पादन गने व्यशि, सं स्था िा लनकायको हुनेछ र

यसको िालग कायवपालिकािे आिश्यक प्रविलध, मािसामान, उपकरण, कण्टे नर आदद उपिब्ध
२३.

गराउन सक्नेछ ।

फोहरमैिाको लनष्काशन : (१) फोहरमैिा लनष्काशनको समय, स्थान र तररका कायवपालिकािे
लनधावरण गरे बमोशजम हुनछ
े ।

(२) हालनकारक फोहरमैिा िा रासायलनक फोहरमैिा उत्पादन गने व्यशि, सं स्था िा

लनकायिे त्यस्तो फोहरमैिा तोवकए बमोशजम व्यिस्थापन गनुव पनेछ ।

(३) हालनकारक फोहरमैिा िा रासायलनक फोहरमैिा सं किन केन्र िा स्थानान्तरण

२४.

केन्रमा लनष्काशन गनव पाइने छै न ।

फोहरमैिा व्यिस्थापन केन्र : (१) कायवपालिकािे फोहरमैिािाई व्यिशस्थत रुपमा सं किन गनव
प्रत्यक टोि िा िस्तीमा सं किन केन्र तोकी आिश्यक कण्टे नरको व्यिस्था गनव सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोशजम सं किन केन्र तोक्दा यथाशक्य टोि िा िस्तीका सबैिाई

पायक पने गरी िातािरणीय रुपिे उपयुि स्थान तोक्नु पनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोशजमको सं किन केन्रमा फोहरमैिा लनष्काशन र सं किन गने

२५.

समय र तररका कायवपालिकािे लनधावरण गरे बमोशजम हुनछ
े ।

जोशखमपूणव फोहरको व्यिस्थापन : (१) कुनै जोशखमपूणव फोहरको सं किन, भण्डारण, प्रशोधन,

विक्री वितरण, विसजवन िा ओसार पसार गदाव उत्पादक िा सञ्चािकिे जनस्िास्थ्य र िातािरणमा
प्रलतकूि असर नपने गरी उशित व्यिस्थापन गनुव पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोशजम जोशखमपूणव फोहरको व्यिस्थापन गदाव उत्पादक िा सं ञ्चािकिे

आफ्नै खिवमा व्यिस्थापन गनुव पनेछ ।
२६.

(३) जोशखमपूणव फोहर व्यिस्थापन सम्िन्धी अन्य प्रवक्रया तोवकए िमोशजम हुनछ
े ।

फोहरमैिाको न्यूलनकरण, पुन: प्रयोग तथा पुन: िक्रीय प्रयोग : (१) कायवपालिकािे फोहरमैिा
न्यूलनकरण, पुन: प्रयोग तथा पुन: िक्रीय प्रयोगिाई प्रोत्साहन गनव आिश्यक कायव गनेछ र यसको
प्रभािकारी कायावन्ियनका िालग आिश्यक लनदे शशका बनाई िागू गनव सक्नेछ ।

(२) उद्योग उत्पादन ्यावकङ्ग गनव प्रयोग गरे को िस्तुिाई पुन: प्रयोग गरी फोहरमैिाको

पररणामिाई घटाउने काममा प्रोत्साहन गनव सम्बशन्धत उद्योगसँग कायवपालिकािे समन्िय गनव
२७.

सक्नेछ ।

अनुमलत सम्बन्धी व्यिस्था : (१) यस ऐन बमोशजम कायवपालिकाको अनुमलत नलिई कसै िे पलन
फोहरमैिा व्यिस्थापन सम्बन्धी काम गनव िा गराउन सक्नेछैन ।

(२) फोहरमैिा व्यिस्थापन गनव िावहने स्िदे शी िा विदे शी कम्पनी, सं स्था िा लनकायिे

दे हायको वििरण खुिाई अनुमलतको िालग कायवपालिकामा लनिेदन ददनु पनेछ:(क)
(ख)
(ग)

फोहरमैिा व्यिस्थापन सम्बन्धी योजना,

फोहरमैिा व्यिस्थापन सम्बन्धी आिश्यक जनशशि तथा प्रविलधको
वििरण,

तोवकए बमोशजमको अन्य वििरण ।

(३) उपदफा (२) बमोशजम पनव आएको लनिेदन उपर कायवपालिकािे आिश्यक जाँिबुझ

गरी अनुमलतपत्र ददन सक्नेछ ।

(४) फोहरमैिाको व्यिस्थापन, पुन: िवक्रय प्रयोग, प्रशोधन र विसजवनमा आिश्यक पने

प्रविलध स्िदे शमा उपिब्ध हुन नसक्ने दे शखएमा त्यस्तो प्रविलध उपिब्ध गराउन सक्ने कुनै विदे शी
कम्पनी, सं स्था िा लनकायिाई सम्झौतामा उल्िे शखत अिलधलभत्र त्यस्तो प्रविलध हस्तान्तरण गने

शतवमा नेपाि सरकारको स्िीकृलत लिई कायवपालिकािे उपदफा (३) बमोशजम अनुमलतपत्र ददन
सक्नेछ ।

(५) अनुमलतपत्र सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोशजम हुनेछ ।

२८. फोहरमैिा व्यिस्थापनमा लनजी तथा सामुदावयक क्षेत्रको संिगनता : (१) कायवपालिकािे आिश्यकता

अनुसार यस ऐन बमोशजम अनुमलत प्राप्त लनजी क्षेत्रका कम्पनी िा सामुदावयक क्षेत्रबाट तोवकए
बमोशजम प्रलतस्पधाव गराई आफ्नो क्षेत्रको फोहरमैिा व्यिस्थापन गराउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (२) बमोशजम फोहरमैिा व्यिस्थापन गदाव लनजी क्षेत्रका कम्पनीको हकमा

दे हायका सबै िा कुनै र सामुदावयक एिं गैरसरकारी सं घ, सं स्थाको हकमा दे हायको कुनै काम
गराउन सवकनेछ:-

(क)

फोहरमैिाको न्यूलनकरणका िालग जनिेतना अलभिृवर्द्,

(ग)

फोहरमैिा ढु िानी,

(ख)
(घ)
(ङ)
२९.

(ि)

फोहरमैिा सं किन,

फोहरमैिाको प्रयोग, पुन: प्रयोग, पुन: िवक्रय प्रयोग िा प्रशोधन,
फोहरमैिा विसजवन,

बन्द पिात् व्यिस्थापन ।

प्रलतस्पधाव गराई फोहरमैिा व्यिस्थापनको शजम्मा ददने : (१) कायवपालिकािे यस ऐन बमोशजम लनजी
क्षेत्र िा सामुदावयक सं स्थाबाट फोहरमैिा व्यिस्थापन गराउँदा बोिपत्र आह्वान गरी प्रलतस्पधाव गराई
व्यिस्थापकको छनौट गरी व्यिस्थापन गने शजम्मा ददनु पनेछ ।
पनेछ:-

(२) उपदफा (१) बमोशजम फोहरमैिा व्यिस्थापकको छनौट गदाव दे हायका आधारमा गनुव
(क)
(ख)
(ग)

(घ)
(ङ)

(ि)

कायवपालिकािाई बुझाउन कबुि गरे को रकम,

फोहरमैिाबाट ऊजाव शशि उत्पादन गने िा प्राङ्गाररक मि उत्पादन गने
ँ ी, प्रविलध र जनशशिको क्षमता,
क्षमता, पूज
आलथवक तथा प्राविलधक क्षमता,

फोहरमैिा व्यिस्थापन अपनाउन प्रस्ताि गरीएको प्रविलधको ददगोपन तथा
िातािरणीय प्रभाि न्यूलनकरण,

व्यिस्थापन करार गनव प्रस्ताि गररएको व्यिस्थापन शुल्क,

फोहरमैिाको प्रयोग, प्रशोधन िा पुन: प्रयोग गने सम्बन्धमा भए
कायवपालिकािाई बुझाउन मञ्जुर गररएको रोयल्टी ।

(३) बोिपत्र सम्बन्धी अन्य व्यिस्था प्रिलित कानुन बमोशजम हुनेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोशजम फोहरमैिा व्यिस्थापनको शजम्मा पाएको कम्पनी, सं स्था िा

लनकायिे कायवपालिकासँग गरे को सम्झौताको अधीनमा रही शुल्क उठाउन सक्नेछ ।

(५) फोहरमैिा व्यिस्थापनमा गैरसरकारी क्षेत्रको सं िगनता सम्बन्धी अन्य कुराहरु तोवकए

बमोशजम हुनेछ ।

३०.

फोहरमैिा व्यिस्थापन स्थि लनमावण तथा सञ्चािन गनव स्िीकृलत ददन सवकने : (१) लनजी क्षेत्रबाट
फोहरमैिा व्यिस्थापनका िालग फोहरमैिा व्यिस्थापन स्थि, प्रशोधन स्थि िा अन्य सं यन्त्र

लनमावण गरी सञ्चािन गनव स्िीकृलत माग गरे मा िातािरण तथा अन्य प्रिलित कानुनको अधीनमा
रही त्यस्तो सं यन्त्र लनमावण तथा सञ्चािनका िालग कायवपालिकािे स्िीकृलत ददन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोशजम लनजी क्षेत्रबाट फोहरमैिा व्यिस्थापन सं यन्त्रको लनमावण तथा

सञ्चािन गदाव तोवकएको िातािरणीय मापदण्डको पािना भए िा नभएको अनुगमन कायवपालिकािे
गनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोशजम अनुगमन गदाव स्िीकृत मापदण्डको पािना गरे को नपाइएमा

त्यस्तो मापदण्ड पािनाको िालग आिश्यक व्यिस्था गनव समयािलध तोवकददन सक्नेछ र सो
समयािलधमा पलन मापदण्डको पािनाको िालग आिश्यक व्यिस्था नगरे मा त्यस्तो व्यशि िा
३१.

कम्पनीको स्िीकृलत कायवपालिकािे तोवकए बमोशजम रद्द गनव सक्नेछ ।

सािवजलनक लनजी साझेदारीमा फोहरमैिा व्यिस्थापन गनव सवकने : (१) कायवपालिकािे प्रिलित

कानुनको अधीनमा रही लनजी क्षेत्र, सामुदावयक एिं गैरसरकारी सं घ, सं स्थासँगको साझेदारीमा
फोहरमैिा व्यिस्थापन कायव गनव सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िे शखएको भए तापलन सामुदावयक एिं गैरसरकारी

सं घ, सं स्थासँगको साझेदारीमा फोहरमैिा न्यूलनकरणको िालग जनिेतना अलभिृवर्द्, फोहरमैिा
सं किन, ढु िानी, फोहरमैिा व्यिस्थापन स्थिको बन्द पिात् व्यिस्था, उद्यान लनमावण र
३२.

सौन्दयवकरण जस्ता कायव मात्र गनव िा गराउन सवकनेछ ।

सेिा शुल्क उठाउन सक्ने : (१) कायवपालिकािे फोहरमैिा व्यिस्थापन गरे बापत सम्बशन्धत
व्यशि, सं स्था िा लनकायबाट सेिा शुल्क िगाई उठाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोशजमको शुल्कको लनधावरण फोहरमैिाको पररमाण, तौि तथा प्रकृलत

र तोवकए बमोशजमका अन्य कुराहरुको आधारमा कायवपालिकािे गनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोशजमको शुल्क कायवपालिका आफैंिे िा लनजिे तोकेको सं स्था िा

लनकाय माफवत् समेत उठाउन सक्नेछ ।

(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िे शखएको भए तापलन दफा २६ बमोशजम फोहरमैिा

व्यिस्थापन गनव शजम्मेिारी पाएको व्यशि, सं स्था िा लनकायिे कायवपालिकासँग भएको सहमलतको
आधारमा फोहरमैिा व्यिस्थापन गरे बापत सम्बशन्धत व्यशि, सं स्था िा लनकायबाट सेिा शुल्क
उठाउन सक्नेछ ।

तर तोवकए बमोशजमका विपन्न िगविाई सेिा शुल्कमा तोवकए बमोशजम छू ट ददइनेछ।

(५) यस दफा बमोशजम शुल्कबाट प्राप्त आम्दानी तथा फोहरमैिा व्यिस्थापन लनजी

क्षेत्रिाई सं िगन गराउँदा प्राप्त हुने आम्दानी कायवपालिकािे एउटा छु ट्टै शीषवकमा राखी तोवकएको

मापदण्डको अधीनमा रही फोहरमैिाको व्यिस्थापन, िातािरणीय सं रक्षण तथा फोहरमैिा
व्यिस्थापन प्रभावित क्षेत्रको विकासमा खिव गनुव पनेछ ।
पररच्छे द-४

३३.

जैविक विविधता सं रक्षण

जैविक विविधताको सं रक्षण गनुपव ने : (१) आफ्नो क्षेत्रलभत्रको जैविक वििधताको सं रक्षण गने
शजम्मेिारी गाउँपालिकाको हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोशजम जैविक विविधताको सं रक्षण सम्बन्धी कायवक्रम गदाव सं घीय

तथा प्रदे शको कानुन तथा मापदण्ड प्रलतकूि नहुने गरी दे हाय बमोशजम गनुव पनेछ,(क)

कृवषजन्य जैविक विविधता संरक्षण,(१)

विकासका कायवक्रमहरु सं िािन गदाव कृवष जैविक विविलधताको

(२)

जैविक विविधता, िातािरण र मानि स्िास्थ्यमा नकारात्मक

(३)

(ख)

सं रक्षणिाई विशेष महत्ि ददने,

प्रभाि पानव सक्ने जोशखम भएका शज.एम.ओ.(GMO)तथा त्यसका
उत्पादनिाई आिश्यकता अनुसार लनयन्त्रण िा लनषेध गने,

कृवष पयाविरणीय सेिाहरुको ददगो पररिािनको िालग पराग सेिक
तथा अन्य पयाविरणीय सेिा प्रदान गने जीिहरु सम्बन्धी अध्ययन,
अनुसन्धान, अनुगमन गरी सं रक्षणका कायवक्रमहरु सञ्चािन गने,

(४)

परम्परागत, ज्ञान सीप तथा अभ्यासको सं रक्षण र प्रिर्द्वन गने।

(१)

स्थानीय जनसमुदायको सहभालगतामा उनीहरुको वहतका िालग

लसमसार संरक्षण,-

(२)

(३)
(४)

(५)
(६)

आफ्नो क्षेत्र अन्तगवतका लसमसारको पवहिान गदै सो को सं रक्षण
र व्यिस्थापन गने;
स्थानीय

जनसहभालगतामा

माध्यमद्वारा

(८)

लसमसारको

लसमसार

स्रोतहरुमालथ

व्यिस्थापनको

समन्यावयक

अिसर

ददिाउँदै बुवर्द्मिापूणव प्रयोगको अिधारणािाई साथवक तुल्याउने;
स्थानीय

व्यशि,

समुदाय एिं

लनकायिाई सं िगन गराउँदै

लसमसारको सं रक्षण र व्यिस्थापन कायव प्रभािकारी बनाउने;

ितवमान र भािी पुस्ताको फाइदाका िालग प्राकृलतक स्रोत सं रक्षण
गनव स्थानीय िालसन्दाको वहत हुने खािको सामाशजक र आलथवक
विकासका कायवक्रम सं िािन गने,

लसमसारमा आशित सङ्कटापन्न जीिजन्तु, जििर, सापेशक्षक जङ्गिी
जनािर तथा अन्य जि आशित आनुिंशशक स्रोतको सं रक्षण गने,

िातािरणीय असर न्यून हुने गरी लसमसार क्षेत्रमा िातािरण
अनुकूि पयवटनको विकास गदै
लसमसारको

(७)

आधाररत

व्यिस्थापन

पररिािन गने,
लसमसार

सं रक्षण

र

र

प्राप्त िाभिाई यथासम्भि

स्थानीय

व्यिस्थापनका

जनसमुदायको
िालग

तयार

कायवयोजनाहरुमा स्थानीय जनसहभालगता सुलनशित गने,

वहतमा
गररने

लसमसार क्षेत्रमा आशित स्थानीयिासीको अनुभि, अभ्यास, सीप र
ज्ञानको सं रक्षण गदै सोही आधारमा लसमसारको सं रक्षण र
व्यिस्थापन गनव प्रिय ददने,

(९)

लसमसार व्यिस्थापना दे खा पने समस्याहरुको पवहिान गरी
स्थानीय स्तरमै समाधानको उपायहरुको खोजी गनव जनसहमलतका
आधारमा व्यिस्थापन कायवयोजना बनाई िागू गने गराउने,

(१०) लसमसार व्यिस्थापन योजना तजुम
व ा गने र व्यिस्थापन सलमलतमा
स्थानीय जनसमुदायका साथै सं घ सं स्थाको प्रलतलनलधत्ि गराउन
आिश्यक कानुनी एिं प्रशासलनक व्यिस्था गने,

(११) लसमसारमा आशित स्थानीय जनसमुदायिाई लसमसारबाट प्राप्त हुने
(३)

३४.

िाभको न्यायोशित बाँडफाँडका िालग आिश्यक व्यिस्था गने ,

जैविक विविधता सं रक्षण तथा व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था प्रिलित कानुन

र मापदण्ड बमोशजम हुनछ
े ।

जैविक विविधताको अलभिेखीकरण गनुपव ने : (१) गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रालधकार लभत्र अिशस्थत

जैविक विविधताको िस्तुशस्थलत र वििरणको अलभिे खीकरण व्यिशस्थत र िैज्ञालनक ढङ्गिे राख्नु पनेछ
।

(२) उपदफा (१) बमोशजमको अलभिेखीकरण जैविक विविधता सम्बन्धी लनदे शशका बनाई

राविय मापदण्ड अनुरुप अद्यािलधक राख्ने शजम्मेिारी कायवपालिकाको हुनछ
े ।
३५.

(३) जैविक विविधताको अलभिे खीकरण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोशजम हुनछ
े ।

स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप, अभ्यास, आददको संरक्षण गनुपव ने : (१) जैविक

विविधताको सम्बन्धमा स्थानीय समुदाय लभत्रका व्यशि िा समूहमा रहेको ज्ञान, सीप, अभ्यास
आददको पवहिान, अलभिेखीकरण, तथा सं रक्षण गने शजम्मेिारी कायवपालिकाको हुनेछ ।

(२) कायवपालिकािे उपदफा (१) बमोशजमको अलभिेखीकरण िैज्ञालनक र व्यिशस्थत ढङ्गिे

३६.

तोवकएको ढाँिा र प्रारुपमा राख्नेछ ।

खलनज पदाथव सं रक्षण सम्बन्धी व्यिस्था : (१) कायवपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र रहेका खलनज
पदाथवको अिस्था बुझ्न सभे तथा खोज गनव सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोशजमको सभे तथा खोजबाट प्राप्त सूिना तथा तथ्याङ्कको आधारमा

प्रिलित नेपािको कानुन प्रलतकूि नहुने गरी कायवपालिकािे खलनज पदाथवको सं रक्षण तथा प्रिर्द्वनमा
कायवक्रमहरु सञ्चािन गनव सक्नेछ ।

३७. जिाधार सं रक्षण गनुपव ने : (१) गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र रहेका जिाधारको सं रक्षण गनुव गाउँपालिकाका
नागररक र सम्बशन्धत लनकायको कतवव्य हुनेछ ।

(२) कायवपालिकािे सं घीय र प्रदे शको कानुन र मापदण्डको अधीनमा रही कायवविलध िनाई

गाउँपालिका लभत्रको जिाधार सं रक्षण तथा व्यिस्थापन गनेछ।

(३) आफ्नो क्षेत्रमा रहेको खानेपानीको मुहानको पवहिान, अलभिे खीकरण, सं रक्षण तथा

व्यिस्थापन गने शजम्मेिारी कायवपालिकको हुनछ
े ।
पररच्छे द- ५

िन तथा हररत क्षेत्रको सं रक्षण तथा व्यिस्थापन

३८.

िन, िन पैदािार, िन्यजन्तु तथा हररत क्षेत्रको सं रक्षण र प्रिर्द्वन गनुपव ने : (१) आफ्नो क्षेत्रालधकार
लभत्रको िन, िन पैदािार, िन्यजन्तु तथा हररत क्षेत्रको सं रक्षण र प्रिर्द्वन गने प्रमुख शजम्मेिारी
गाउँपालिकाको हुनेछ ।

(२) िन, िन पैदािार, िन्यजन्तु तथा हररत क्षेत्रको सं रक्षण र प्रिर्द्वनमा सहयोग गनुव

नागररकको कतवव्य हुनेछ।

(३) िन तथा िन पैदािार सं रक्षण र प्रिर्द्वन गने सम्बन्धमा गाउँपालिकािे सं घीय र प्रदे श

कानुनको प्रलतकूि नहुने गरी दे हाय बमोशजम गनुप
व नेछ।

(क) सं घ तथा प्रदे शसँग समन्िय गरी स्थानीय समुदायको सहभालगतमा आफ्नो

लसमालभत्रका समुदायमा आधाररत िन, लनजी िन, कृवष िन तथा िनमा
आधाररत उद्योगहरु सं िािन तथा व्यिस्थापन गने,

(ख) सामुदावयक िन उपभोिा समूह िगायत समुदायमा आधाररत िन व्यिस्थापन
गने

समूहको

प्राथलमकता ददने,

प्राविलधक,

व्यिस्थापकीय,

सं स्थागत

क्षमता

विकासमा

(घ) िनसँग सम्बशन्धत प्राविलधक सेिािाई प्रभािकारी बनाउनुका अलतररि क्षमता
विकासको िालग उत्प्रेरणात्मक अिसरहरु लसजवना गने,

(ङ) स्थानीय समुदायमा रहेको िनजन्य, जलडबुटी तथा िनस्पलत उपयोग सम्बन्धी
परम्परागत ज्ञान, सीप र शिवकत्सा पर्द्लतिाई आधुलनक विज्ञानसँग सं योजन

गदै उन्नत प्रकारको ज्ञान, सीप र उत्पादनका िालग उपयुि िातािरण
लनमावण गने,

(ि) िन्यजन्तु र िनस्पलतको सं रक्षण तथा प्रिर्द्वन गनव सं घ, प्रदे शसँगको समन्ियमा
स्थानीय स्तरका प्राणी उद्यान तथा िनस्पलत उद्यानहरु स्थापना र सं िािन
गने,

(छ) िन पैदािार सं किनमा ददगोपना र प्रभािकाररताका िालग आधुलनक
प्रविलधहरुको प्रयोगिाई प्रोत्साहन गने,

(ज) ददगो िन व्यिस्थापनको मापदण्ड अनुरुप सबै िन व्यिस्थापनमा सामाशजक,
(झ)
(ञ)

आलथवक र िातािरणीय दृवष्टिे दीगोपना सुलनशित गने,

सं घ तथा प्रदे शको समन्ियमा सं रशक्षत क्षेत्र, लसमसार क्षेत्र तथा िन

व्यिस्थापन पर्द्लतहरुबाट पयवटन प्रिर्द्वन गनव योगदान पुर्याउने,

िन, िनस्पलत, िन्यजन्तु तथा जैविक विविधता र जिाधार क्षेत्रको सं रक्षण,

पुन:स्थापना र ददगो उपयोग गनव आिश्यक योजना र कायवक्रम सं िािन
गने,

(ट) गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका जििरको सं रक्षण गने,

(ठ) सं घ तथा प्रदे शसँग समन्िय र सहकायव गरी गररिीको रे खामुलन रहेका
जनताको गररिी न्यूलनकरण गनव िनको सं रक्षण र विकास हुने गरी आय
आजवन तथा पयवटनका कायवक्रमहरू सं िािन गने,

(ड) सामुदावयक िन उपभोिा सलमलतिे िन पैदािार विक्री तथा उपयोग गनव
बनाएको िावषवक कायवयोजना गाउँपालिकाबाट स्िीकृत गरी कायावन्ियन
गराउने

(ढ) गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रको सािवजलनक तथा ऐिानी जगगामा रहेको काठ दाउरा,
जराजुरी, दहिर बहिर आददको लबक्री गने,

(ण) सामुदावयक भू-सं रक्षण र सो मा आधाररत आय आजवन कायवक्रमहरु सं िािन
(त)

३९.

गने,

सं घ तथा प्रदे शको मापदण्डको अधीनमा रही गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रको
जलडबुटी तथा अन्य गैरकाष्ट िन पैदािर सम्िन्धी सिे क्षण, उत्पादन, सं किन
प्रिर्द्वन, प्रशोधन र बजार व्यिस्थापन गने,

लनजी िन दताव तथा व्यिस्थापन : (१) लनजी िन दताव गराउन िाहने कुनै व्यशि िा सं स्थािे लनजी
िन दतावको िालग लडलभजन िन कायाविय िा सब-लडलभजन िन कायावियको लसफाररस सवहत
कायवपालिकामा लनिेदन ददनु पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोशजम कुनै लनिेदन परे मा आिश्यक जाँिबुझ गरी कायवपालिकािे

लनजी िन दताव गरी प्रमाणपत्र ददनेछ ।

(३) व्यिसावयक प्रयोजनका िालग लनजी िन िा लनजी आिादीमा रहेको िन पैदािरको

४०.

सं किन तथा ओसारपसार गनुव परे मा कायवपालिकाबाट स्िीकृत लिनु पनेछ ।

सािवजलनक जगगामा िन विकास सम्बन्धी व्यिस्था : (१) कायवपालिकािे प्रिलित नेपाि कानुन तथा
यस ऐनको अधीनमा रही सािवजलनक जगगामा िनको विकास, सं रक्षण, व्यिस्थापन गनव र िन
पैदािरको उपयोग तथा लबवक्र वितरण गनव सक्नेछ ।

(२) कायवपालिकािे सडक, नहर र बाटो वकनारमा िगाइएको तथा बाटोमा छहारी पने

रुखहरु र िौतारा, कुिाको मुहान, धालमवक स्थि िा त्यस्तै अन्य सं िेदनशीि ठाउँमा िगाइएका
रुखहरुको सं रक्षण गनव तथा जोशखमपूणव अिस्थामा प्रिलित नेपाि कानुनको अलधनमा रही हटाउन
४१.

सक्नेछ ।

सहरी िनको विकास र व्यिस्थापन : (१) कायवपालिकािे आफ्नो क्षेत्र लभत्रको सहरी क्षेत्र तथा
िस्तीमा रहेका सािवजलनक सडक तथा पाकव जस्ता स्थानमा आफैंिे िा कुनै सं घसं स्था िा लनजी
क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सहरी िनको विकास तथा व्यिस्थापन गनव सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोशजम स्थापना हुने सहरी िनको िन पैदािार कायवपालिकािे तोवकए

४२.

बमोशजम प्रयोग गनव सक्नेछ ।

िनक्षेत्रको प्रयोग : कायवपालिकािे कुनै विकास आयोजना सञ्चािन गदाव िन क्षेत्रको प्रयोग गनुव
बाहेक अन्य कुनै विकल्प नभएमा र प्रिलित कानुन बमोशजमको िातािरणीय अध्ययनबाट त्यस्तो
योजना सञ्चािन गदाव िातािरणमा उल्िेखनीय प्रलतकूि असर नपने दे शखएमा सो आयोजना सञ्चािन

४३.

गनव त्यस्तो िन क्षेत्रको जगगा प्राप्त गनवको िालग सं घीय सरकार समक्ष अनुरोध गनव सक्नेछ ।

नसवरी र उद्यान स्थापना तथा व्यिस्थापन : (१) सं घीय तथा प्रादे शशक कानुन प्रलतकूि नहुने गरी,
प्रिलित मापदण्ड तथा तोवकएको प्रवक्रया पूरा गरे को सुलनशित गरी गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र जो कोहीिे
पलन कायवपालिकाको अनुमलत लिई नसवरी तथा उद्यान सञ्चािन गनव सक्नेछन् ।

(२) गाउँपलिका क्षेत्रलभत्र उपदफा (१) बमोशजम सञ्चािन हुने नसवरी तथा उद्यानको

् ावधार मापदण्ड लनदे शशका
सम्बन्धमा सं घीय तथा प्रादे शशक मापदण्डसँग नबाशझने गरी सञ्चािन तथा पूि
बनाई िागू गनेछ ।

(३) गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र उपदफा (१) बमोशजम स्थापना हुने सबै नसवरी तथा उद्यानहरुको

४४.

कशम्तमा िषवको एक पटक तोवकए बमोशजम अलनिायव अनुगमन लनरीक्षण गनुप
व नेछ ।

खुल्िा क्षेत्र व्यिस्थापन तथा हररयािी प्रिर्द्वन : (१) गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र रहेको खुल्िा
तथा सािवजलनक क्षेत्रको सं रक्षण, प्रिर्द्वन तथा अलभिेखीकरण गनुव पनेछ ।

(२) कायवपालिकािे आफ्नो क्षेत्रालधकार लभत्र रहेने खुल्िा तथा सािवजलनक क्षेत्रमा प्रिलित

कानुनको प्रलतकूि नहुने गरी िृक्षारोपण, सम्भार र व्यिस्थापन गनव सक्नेछ ।

४५.

(३) खुल्िा तथा सािवजलनक क्षेत्रको व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोशजम

हुनेछ ।

नदी वकनार, नदी उकास नहर वकनार र सडक वकनारमा िृक्षारोपण : (१) गाउँपालिकालभत्रको नदी

वकनार, नदी उकास नहर वकनार र सडक वकनारमा कायवपालिकाको अनुमलत लिई िृक्षारोपण गनव
सक्नेछ ।

(२) कायवपालिकािे िृक्षारोपण सम्बन्धी मापदण्ड बनाई िागू गनव सक्नेछ ।
पररच्छे द-६

संस्थागत व्यिस्था
४६.

िातािरण तथा प्राकृलतक स्रोत संरक्षण कोषको स्थापना र सञ्चािन : (१) गाउँपालिकामा िातािरण

सं रक्षण, प्रदू षणको रोकथाम तथा लनयन्त्रणका साथै जैविक विविधताको सं रक्षणका िालग िातािरण
तथा प्राकृलतक स्रोत सं रक्षण कोषको स्थापना हुनछ
े ।

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कोषमा दे हायका रकमहरु रहने छन् :
(क)

सं घ, प्रदे श सरकारबाट िातािरण सं रक्षणका िालग प्राप्त रकम,

(ग)

अन्य स्रोतिाट प्राप्त रकम।

(ख)

४७.

विलभन्न सं घ सं स्थािाट प्राप्त रकम,

(३) िातािरण तथा प्राकृलतक स्रोत सं रक्षण कोषको सं िािन तोवकए बमोशजम हुनछ
े ।

िातािरण तथा प्राकृलतक स्रोत सं रक्षण पररषद गठन गनव सक्ने : (१) िातािरण, जैविक विविधता

र प्राकृलतक स्रोत सं रक्षण सम्बन्धी कायविाई व्यिशस्थत रुपमा कायावन्ियन गनव, नीलत योजना लनमावण

गनव, विलभन्न लनकायहरु िीि समन्िय गनव तथा यस ऐन अन्तगवत अनुगमन तथा लनररक्षण गनव
गाउँपालिकामा िातािरण सम्बन्धी विशेषज्ञ सशम्मलित िातािरण तथा प्राकृलतक स्रोत सं रक्षण पररषद
रहनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोशजमको पररषदमा दे हाय बमोशजमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन;
(क) गाउँपालिका अध्यक्ष- अध्यक्ष

(ख) गाउँपालिका उपाध्यक्ष -सदस्य

(ग) प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत- सदस्य
(घ) स्िास्थ्य सलमलत सं योजक- सदस्य

(ङ) िन, िातािरण सलमलत सं योजक-सदस्य

(ि) िातािरण तथा प्राकृलतक स्रोतको क्षेत्रमा काम गरे का विज्ञ १ मवहिा सवहत
३ जना-सदस्य

(छ) स्थानीय िालसन्दाहरूमध्ये िन उपभोिा सलमलतहरूबाट १ जना सवहत
कायवपालिकािे तोकेका १ मवहिा समेत ३ जना-सदस्य

(ज) कृवष क्षेत्र हेने कायवपालिका सदस्य- सदस्य
(झ) िातािरण शाखा सं योजक- सदस्य सशिि

(३) िातािरण तथा प्राकृलतक स्रोत सं रक्षण पररषद्को अन्य काम, कतवव्य तथा अलधकार

४८.

तोवकए बमोशजम हुनेछ ।

सलमलतहरु गठन गनव सक्ने : (१) गाउँ कायवपालिकािे यो ऐनको उद्देश्यपूलतवको िालग सम्बशन्धत
विषयका विशेषज्ञहरु समेत रहेको विलभन्न सलमलतहरु गठन गनव सक्नेछन् ।

(२) उपदफा (१) बमोशजम गदठत सलमलतहरुको काम, कतवव्य र अलधकार गाउँ

४९.

कायवपालिकािे तोवकददए बमोशजम हुनेछ ।

अनुगमन तथा मूल्यांकन : (१) यस ऐन अन्तगवत आिश्यक अनुगमन र मूल्यांकन दफा ५८

बमोशजम स्थावपत िातािरण तथा जैविक विविधता सं रक्षण पररषद िा पररषदिे तोकेको लनरीक्षण
सलमलतहरूबाट गनेछ ।

५०.

(२) अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोशजम हुनछ
े ।

िातािरण संरक्षण योजना तजुम
व ा गने : (१) कायवपालिकािे िातािरण तथा जैविक विविधता सं रक्षण
योजना तजुम
व ा तथा कायावन्ियन गनेछ ।

(२) कायवपालिकािे िातािरण सं रक्षण योजना तजुम
व ा गदाव िातािरण सं रक्षण, जैविक

विविधताको सं रक्षण र प्रिर्द्वन, दीगो उपयोग र िातािरणीय र जैविक विविधताका स्रोतहरूको
परम्परागत र स्थानीय अभ्यासहरूिाई समेत समािेश गनुप
व नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोशजमको िातािरण तथा जैविक विविधता सं रक्षण योजना बनाउँदा

मवहिा, अपाङ्गता भएका व्यशि, बािबालिका, जेष्ठ नागररक र आलथवक रुपमा विपन्न समुदायिाई
विशेष प्राथलमकता ददनुपनेछ।

(४) िातािरण सं रक्षण योजनामा समािेश गनुप
व ने विषयिस्तु तोवकए बमोशजम हुनेछ।

पररच्छे द-७

५१.

कसूर, जररिाना तथा क्ष लतपुती

कसूर: कसैिे दे हायको कुनै काम गरे मा यस ऐन बमोशजम कसूर गरे को मालननेछ :(क)

कायवपालिकािे तोवकददएको समय र स्थान बाहेक अन्यत्र फोहरमैिा लनष्काशन

(ख)

कण्टे नर िा फोहरमैिा सं किन केन्रमा राशखएको फोहरमैिा अनालधकृत तिरिे

(ग)
(घ)
(ड)

(ि)
(छ)
(ज)
(झ)

गने,

प्रयोग गने,

फोहरमैिा सं किन केन्रमा राशखएको कण्टे नर तोडफोड गने क्षलत पुर्याउने,
राशखएको स्थानबाट हटाउने िा सं किन केन्रमा कुनै नोक्सानी पुर्याउने,
यस ऐन बमोशजम अनुमलत नलिई फोहरमैिा व्यिस्थापनको कायव गने,

यस ऐन बमोशजम फोहरमैिा व्यिस्थापनको िालग प्रदान गररएको अनुमलतपत्रमा
उल्िेशखत शतवहरु उल्िङ्घन गने,

फोहरमैिा सं किन केन्र, कण्टे नर िा फोहरमैिा थुपाने ठाउँमा कुनै पलन
वकलसमको हालनकारक पदाथव फाल्ने, राख्ने िा थुपाने,

घर, कम्पाउण्ड तथा पररसरको फोहरमैिा सडक िा अन्य सािवजलनक स्थानमा
राख्ने, फाल्ने िा थुपाने,

फोहरबाट लनस्केको दू वषत पानी (लििेट) िा ढि ि ुहाई अन्य व्यशिको घर िा
जगगा प्रदू वषत गराउने,

सडक िा अन्य सािवजलनक स्थानमा सरसफाई तथा फोहरमैिा सं किन गनव
कायवपालिकािे तोकेको समय िा सफाई गदावको समयमा त्यस्तो ठाउँमा कुनै पलन

वकलसमको सिारी साधन लबसाउने िा लबसाइ राखेको सिारी साधन हटाउने इन्कार
(ञ)

(ट)
(ठ)
(ड)
(ढ)
(ण)

गने,

कायवपालिकािे तोकेको ठाउँमा बाहेक जनस्िास्थ्यमा प्रलतकूि असर पने गरी सडक
िा अन्य सािवजलनक स्थानमा कुनै पलन वकलसमको हालनकारक फोहरमैिा राख्ने,
फाल्ने, थुपाने िा लनष्काशन गने,

रासायलनक फोहरमैिा, औद्योलगक फोहरमैिा, स्िास्थ्य सं स्थाजन्य फोहरमैिा िा
हालनकारक फोहरमैिा जथाभािी फाल्ने, राख्ने िा लनष्काशन गने िा गराउने,

औद्योलगक प्रलतष्ठान िा स्िास्थ्य सं स्थािे उद्योग िा स्िास्थ्य सं स्थाबाट लनस्कने
हालनकारक फोहरमैिा जथाभािी फाल्ने, राख्ने िा लनष्काशन गने िा गराउने,

फोहरमैिा सं किन, ढु िानी तथा फोहरमैिा व्यिस्थापनमा बाधा अिरोध लसजवना
गने,

फोहरमैिा सं किन, ढु िानी तथा अशन्तम लनष्काशन स्थिमा अिरोध, बन्द, घेराउ
गने िा फोहरमैिा व्यिस्थापन सम्बन्धी कायवमा हडताि गने,

फोहरमैिा अत्यालधक उत्पादन हुने िस्तु भनी नेपाि सरकारिे नेपाि राजपत्रमा

सूिना प्रकाशन गरी प्रलतबन्ध िगाएको कुनै िस्तु उत्पादन तथा लबक्री वितरण
गने,

(त)

(थ)
(द)
५२.

प्रिलित कानुन बमोशजम तोवकएको मापदण्ड विपरीत रासायलनक विषादीको आयात

गने िा समयािलध सवकएको रासायलनक विषादी प्रिलित कानुन र मापदण्ड बमोशजम
नष्ट गने शजम्मेिारी पुरा नगने,

स्रोत मै फोहरमैिाको पृथकीकरण नगरी फोहरमैिा लमसाएर लनष्काशन गने,

मरे को िा मारे को पशुपक्षी र सोको िादी, ्िाँख, हड्डी तथा माछाको कत्िा
आदद सािवजलनक स्थि, सडक, गल्िी, िोकमा राख्ने, फाल्ने िा थुपाने।

सजाय तथा जररिाना : (१) फोहरमैिा व्यिस्थापन सम्बन्धमा कसैिे दे हायको कायव गरे मा दे हाय
बमोशजमको सजाय तथा जररिाना गनेछ:
(क)

दफा ५१ को खण्ड (क) बमोशजमको कसूर गने व्यशििाई कायवपालिकािे

पवहिो पटक भए पाँि हजार रुपैयाँसम्म जररिाना, दोस्रो पटक सोही

कसूर गरे मा पाँि हिार रुपैयाँदेशख दश हजार रुपैयाँसम्म जररिाना र

सोही कसूर तेस्रो िा सोभन्दा बढी पटक गरे मा प्रत्येक पटकको िालग

पन्र हजार रुपैयाँका दरिे जररिाना गरी फोहरमैिा उठाउँदा िागने खिव
(ख)

(ग)

(घ)

(ङ)

समेत लनजबाट असूि उपर गनव सक्नेछ ।

दफा ५१ को खण्ड (ख) र (झ) बमोशजमको कसूर गनेिाई

कायवपालिकािे पाँि सय रुपैयाँदेशख पाँि हजार रुपैयाँसम्म जररिाना गनव
सक्नेछ ।

दफा ५१ को खण्ड (ग) बमोशजमको कसूर गनेिाई कायवपालिकािे पन्र
हजार रुपैयाँदेशख पिास हजार रुपैयाँसम्म जररिाना गरी कण्टे नर िा
सं किन केन्र व्यिस्थापन गनव िागने खिव असूि उपर गनव सक्नेछ ।

दफा ५१ को खण्ड (घ) र (ङ) बमोशजमको कसूर गनेिाई कायवपालिकािे

पन्र हजार रुपैयाँदेशख पिास हजार रुपैयाँसम्म जररिाना गरी अनुमलत
नलिएसम्म त्यस्तो कायव गनव रोक िगाउनेछ ।

दफा ५१ को खण्ड (ि) बमोशजमको कसूर गनेिाई कायवपालिकािे पाँि

हजार रुपैयाँदेशख पन्र हजार रुपैयाँसम्म जररिाना गनव सक्नेछ र त्यस्तो
िस्तु िा पदाथवबाट कुनै क्षलत भइसकेको भए त्यस्तो क्षलत बापतको रकम

(ि)

(छ)
(ज)

समेत कसूरदाताबाट असूि उपर गनव सक्नेछ ।

दफा ५१ को खण्ि (छ), (ज) र (द) बमोशजमको कसूर गनेिाई

कायवपालिकािे पाँि हजार रुपैयाँदेशख पन्र हजार रुपैयाँसम्म जररिाना गनव
सक्नेछ ।

दफा ५१ को खण्ड (ञ) बमोशजमको कसूर गनेिाई कायवपालिकािे तीस
हजार रुपैयाँदेशख पिास हजार रुपैयाँसम्म जररिाना गनव सक्नेछ ।

दफा ५१ को खण्ड (ट), (ठ) र (त) बमोशजमको कसूर गनेिाई
कायवपालिकािे पिास हजार रुपैयाँदेशख एक िाख रुपैयाँसम्म जररिाना

गनव सक्नेछ र सोही कसूर पुन: गरे मा पवहिो पटक गरे को जररिानाको

दोब्बर जररिाना गरी प्रिलित कानुन बमोशजम अनुमलत रद्द गनवको िालग
सम्बशन्धत लनकायमा िे शख पठाउन सक्नेछ ।

(झ)

दफा ५१ को खण्ड (ड), (ढ) र (ण) बमशजमको कसूरिाई प्रिलित

(ञ)

दफा ५१ को खण्ड (थ) बमोशजमको कसूर गनेिाई सम्बशन्धत

सं घीय कानुन बमोशजम सजाय हुनेछ ।

कायवपालिकािे प्रत्येक पटक पाँि सय रुपैयाँ जररिाना गनव सक्ने छ ।

(२) िातािरण सं रक्षण सम्बन्धमा कसैिे दे हायको कायव गरे मा कायवपालिकािे दे हाय

बमोशजमको जररिाना गनेछ:

(क) सं शक्षप्त िातािरणीय अध्ययन प्रलतिेदन स्िीकृत गराउनु पने प्रस्तािको
हकमा त्यस्तो प्रलतिेदन स्िीकृत नगराई िा स्िीकृत प्रलतिेदन विपरीत हुने

(ख)

कायव गरे मा पाँििाख रुपैयाँसम्म,

प्रारशम्भक िातािरणीय परीक्षण प्रलतिेदन स्िीकृत नगराई िा स्िीकृत

प्रलतिेदन विपरीत हुने कुनै प्रस्ताि कायावन्ियन गरे मा दशिाख रुपैयाँसम्म
।

(३) कसैिे उपदफा (२) बमोशजमको कायव गरे मा सम्बशन्धत कायवपालिकािे तुरुन्त रोकी

िातािरणीय अध्ययन प्रलतिेदन स्िीकृत नगराएमा यस ऐन बमोशजम त्यस्तो प्रलतिेदन स्िीकृत गराउन
र त्यस्तो प्रलतिेदन कायव भएकोमा सो कायविाई सुधार गनव आदे श ददनेछ र यसरी ददइएको आदे श

बमोशजम गनुव सम्बशन्धत व्यशि िा सं स्थाको कतवव्य हुनछ
े ।यसरी ददइएको आदे श बमोशजम कायव
नभएमा कायवपालिकािे उपदफा (१) बमोशजम गररएको जररिानाको तेब्बर जररिाना गनेछ ।

(४) उपदफा (२) मा उल्िे शखत विषय बाहेक कसैिे यो ऐन िा यस ऐन अन्तगवत बनेको

लनयम, लनदे शशका, कायवविलध िा मापदण्ड विपरीतका कुनै कायव गरे मा कायवपालिकािे त्यस्तो कायव
गनव बन्दे ज िगाई तीन िाख रुपैयाँसम्म जररिाना गरी दुई मवहनालभत्र यो ऐन िा यस ऐन बमोशजम
बनेको लनयम, लनदे शशका, कायवविलध िा मापदण्ड बमोशजमको कायव गनव आदे श ददन सक्नेछ ।यसरी

ददएको आदे श बमोशजम कायव नभएमा यस उपदफा बमोशजम गररएको जररिानाको तेब्बर जररिाना
िागनेछ ।

(५) उपदफा (३) िा (४) बमोशजम ददएको आदे श बमशजमको कायव नभएमा त्यस्तो

कायवमा बन्दे ज िगाइनेछ र त्यस्तो व्यशि िा सं स्थािाई कािोसूिीमा राख्ने सम्बन्धमा आिश्यक
कारबाही गनव कायवपालिकािे लसफाररस सवहत सं घ र प्रदे श सरकारमा पठाउनु पनेछ ।

(६) यस दफा बमोशजम जररिाना गनुव अशघ जररिाना गनव िागेको व्यशि िा सं स्था िा

आयोजनािाई सफाइ पेश गने मनालसब मौका ददनु पनेछ ।

५३. क्षलतपूलतव : (१) कसैिे यो ऐन िा यस ऐन अन्तगवत बनेको लनयम, लनदे शशका िा मापदण्ड विपरीत

प्रदू षण गरे को िा जोशखमपूणव फोहर लनष्कासन गरे को िा कुनै दुघट
व नाजन्य प्रदूषणका कारणबाट
कुनै व्यशि िा सं स्थािाई कुनै हानी नोक्सानी पुगन गएमा त्यस्तो कायवबाट पीलडत व्यशि िा

सं स्थािे आफूिाई पुगन गएको क्षलत बापत कायवपालिका िा तोवकएको लनकायबाट क्षलतपूलतव भराई
पाउन लनिेदन ददन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोशजम परे को लनिेदन सम्बन्धमा छानलबन तथा जाँिबुझ गदाव

लनिेदकिाई हानी नोक्सानी भएको ठहरे मा क्षलतको यवकन गरी त्यसरी हालन नोक्सानी पुर्याउने
व्यशि, सं स्था िा प्रस्तािकबाट पीलडतिाई मनालसब क्षलतपूलतव भराई ददनु पनेछ ।

(३) गाउँपालिकाको कुनै लनकाय िा गाउँपालिकाको स्िालमत्ि र लनयन्त्रणमा रहेको सं स्थािे

प्रदू षण गरी क्षलत पुगेको विषयमा परे को लनिेदन सम्बन्धमा छानलबन गनव कायवपालिकािे मनोनयन
गरे को तीन जना विज्ञ रहेको सलमलत गठन हुनेछ र सो सलमतलतको लसफाररसको आधारमा उपदफा
(२) िा (३) बमोशजम क्षलतपूलतव भराई ददनु पनेछ।

५४.

हुनेछ ।

(५) यस दफा बमोशजम क्षलतपूलतव लनधावरण गने आधार र अन्य व्यिस्था तोवकए बमोशजम

लनिेदन ददन सक्ने : (१) कसै िे यस ऐन विपररत िातािरणीय अध्ययन प्रलतिेदेन स्िीकृत नगराई

िा स्िीकृत प्रलतिेदन विपरीत हुने गरी प्रस्ताि कायावन्ियन गरे मा िा यस ऐन विपरीत हुने कायव
गरे मा िा गनव िागेमा कायवपालिका िा कायवपालिकािे तोकेको अलधकारी समक्ष लनिेदन ददन सक्नेछ

५५.

।

पुनरािेदन : (१) दफा ५२ बमोशजम भएको जररिाना उपर शिि नबुझ्ने पक्षिे उि जररिाना उपर
सम्बशन्धत शजल्िा अदाितमा पैंलतस ददनलभत्र पुनरािेदन गनव सक्नेछ ।

(२) दफा ५३ बमोशजम क्षलतपूलतव लनधावरण सम्बन्धमा भएको लनणवय उपर शिि नबुझ्ने

५६.

पक्षिे पैंलतस ददनलभत्र सम्बशन्धत शजल्िा अदाितमा पुनरािेदन ददन सक्नेछ ।

सहुलियत तथा सुविधा प्रदान गनव सक्ने : िातािरण तथा जैविक विविधता सं रक्षणमा सकारात्मक

प्रभाि पाने कुनै उद्योग, व्यिसाय, प्रविलध िा प्रवक्रयािाई प्रोत्सावहत गनव कानुन बमोशजम प्रदान

गररएको सहुलियत तथा सुविधाको अलतररि गाउँपालिकािे स्थानीय राजपत्रमा सूिना प्रकाशशत गरी
सहुलियत तथा सुविधा प्रदान गनव सक्नेछ ।

पररच्छे द- ८
५७.

विविध

ढु ङ्गा, लगटी, िािुिा, माटोको उत्खनन, सं किन, उपयोग, विक्री तथा वितरण सम्बन्धमा : (१)
गाउँपालिका क्षेत्रालधकार लभत्र रहेका ढु ङ्गा, लगटी, िािुिा तथा माटोको उत्खनन, सं किन, उपयोग,
लबवक्र तथा वितरण सम्बन्धी व्यिस्था सं घीय सरकारिे जारी गरे को मापदण्ड अनुरुप हुनेछ ।

(२) उपदफा(१)बमोशजमको मापदण्डको अधीनमा रही गाउँपालिकािे आफ्नो छु ट्टै मापदण्ड

५८.

५९.
६०.

६१.

र कायवविलध बनाउन सक्नेछ।

भू-उपयोग योजना र भूलम व्यिस्थापन कायवक्रम सञ्चािन : सं घीय तथा प्रदे श कानुनको अलधनमा

रही गाउँपालिकािे स्थानीय तहको भू-उपयोग योजना र भूलम व्यिस्थापन कायवक्रम सञ्चािन गनव
सक्नेछ ।

समन्िय र सहजीकरण गने : िातािरण तथा प्राकृलतक स्रोत सं रक्षण सम्बशन्ध राविय तथा प्रादे शशक
अलभयानमा गाउँपालिकािे आिश्यक समन्िय तथा सहयोग गनेछ ।

सिेक्षण : कायवपालिकािे आफ्नो क्षेत्रमा रहेको िातािरणीय तथा जैविक विविधताको िस्तुशस्थलत

बुझ्न तथा यवकन गनव आिलधक रुपमा तोवकए बमोशजमको ढाँिामा िातािरणीय तथा जैविक
विविधता सिे क्षण गनव सक्नेछ ।

गुनासो व्यिस्थापन : कायवपालिकािे िातािरण, िातािरण सं रक्षण तथा जैविक विविधता सम्बशन्धत
गुनासो र उजुरीको सं किन गने र त्यसको सम्बोधनको िालग एक अलधकारी तोक्न सक्नेछ ।

६२.

परामशव लिन सक्ने : गाउँसभा, कायवपालिका िा िातािरण शाखा(इकाई) िे यस ऐनको कायावन्िनयको

६३.

अलधकार प्रत्यायोजन गनव सक्ने : कायवपालिकािे यस ऐन अन्तगवत तोवकएका शजम्मेिारी तथा

६४.
६५.
६६.

िालग सम्बशन्धत विषयका विज्ञसँग सल्िाह र परामशव लिन सक्नेछ ।
अलधकार िातािरण शाखा (इकाई) मा प्रत्यायोजन गनव सक्नेछ ।

प्रिलित कानुन बमोशजम हुने : यस ऐनमा िे शखए जलत कुरामा यसै ऐन बमोशजम र अन्यमा प्रिलित
कानुन बमोशजम हुनेछ ।

लनयम बनाउन सक्ने : यस ऐनको कायावन्ियनको िालग कायवपालिकािे आिश्यक लनयम बनाउन
सक्नेछ र त्यस्तो लनयम गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन पिात िागू हुनेछ ।

मापदण्ड, लनदे शशका र कायवविलध बनाउन सक्ने : यस ऐन कायावन्ियनको िालग कायवपालिकािे
आिश्यक मापदण्ड, लनदे शशका तथा कायवविलध बनाउन सक्नेछ ।
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