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िा ािरण  था प्राकृल क स्रो  सरंक्षण सम्बन्ििा व्यिस्था गनय बनकेो ऐन, २०७७ 

गाउँसभािे पारर  गरेको लिल ः २०७७/११/२४ 

प्रिाणीकरण लिल ः २०७८/११/२४ 

सम्ि ् २०७७ सािको ऐन नं. ६ 

प्रस् ािना : स्िच्छ र स्िस्थ िा ािरणिा बाँच्न पाउने नागररकको ििलिक अलिकारको संरक्षण गनय, 

प्राकृल क स्रो को सिुलच  उप्ोग एिं कदगो व्यिस्थापन गनय, िा ािरण र लिकासबीच सन् ुिन का्ि 

गनय  था प्राकृल क स्रो , िा ािरण र जैलिक लिलिि ाको संरक्षण गनय िाञ्छनी् भएकािे, 

नेपािको संलििानको िारा २२६ बिोलजि ्ो ऐन कानेपोखरी गाउँपालिकाको गाउँसभाबाट 

पारर  गरी िागू गररएको छ । 

 

पररच्छेद- १ 

प्रारलम्भक 

१. सलंक्षप्त नाि र प्रारम्भ: (१) ्स ऐनको नाि "िा ािरण  था प्राकृल क स्रो  संरक्षण ऐन, २०७७" 

रहकेो छ । 

(२) ्ो ऐन कानेपोखरी गाउँपालिकाको स्थानी् राजपत्रिा सूचना प्रकालश  गरेको लिल दलेख प्रारम्भ 

हुनेछ । 

२. पररभाषा : लिष् िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा ्स ऐनिा, 

(क) "अनुकूिन" भन्नािे जििा्ू पररि यनको असर र सम्भाव्य जोलखिकोआँकिन गरी पररिर् य  

जििा्ू सुहाउँदो अनुकूि हुन े गरी रुपान् रण गन े  था थप हानी नोक्सानी रोकथाि िा 

न््ूनीकरण गने का्य सम्झनुपछय । 

(ख) "उकासजयन" भन्नािे कुनै लनलि  क्षेत्रबाट लनलि  सि् अिलििा िा ािरणिा हरर गृह ग््ाँस िा 

अन्् कुनै ग््ाँस िा िुिा ँलनक्कासन गने का्य सम्झन ुपछय । 

(ग) "गाउँका्यपालिका" भन्नािे कानेपोखरी गाउँपालिकाको गाउँ गाउँका्यपालिकािाई सम्झनु पछय । 

(घ) “खुल्िा क्षेत्र” भन्नािे िालनसहरु जिघट हुन सके्न, लिलभन्न का्यक्रि र पिय िनाउन सके्न, साियजलनक 

लह   था लिपद ्व्यिस्थापनिा सिे  सह्ोग पुग्ने गरी सरुलक्ष  गररएको खुल्िा स्थि सम्झनुपछय । 

(ङ) "जििा्ू पररि यन" भन्नािे िािो सि्को अन् राििा प्राकृल क रुपिा हुने जििा्ूको उ ार 

चढािका अिािा प्रका्क्ष िा अप्रका्क्ष रुपिा िानिी् कक्र्ाकिापिे िा्ुिण्डिको बनोटिा हुन े

फेरिदिका कारण पृथ्िीको जििा्ूिा क्रिश: दखेा पने पररि यन सम्झनुपछय । 

(च) "जोलखिपूणय फोहोर" भन्नािे प्राकृल क िा ािरणिा ह्रास ल््ाउने र िानि  था अन्् प्राणीको 

स्िास्थ््िा हालन नोक्सानी पुर् ् ाउन े लिलभन्न रुपिा लनक्कालश  िस् ु, पदाथय  था रेलड्ो 

लिककरणिाई सम्झन ुपछय । 

(छ) “जैलिक लिलिि ा” भन्नािे पाररलस्थल की् प्रणािी (नको लसस्टि) को लिलिि ा, प्रजा ी् 

लिलिि ा (स्पेलसज डानभरलसटी)  था िंशाणुग  लिलिि ा (जेनेरटक डानभरलसटी) सम्झनुपछय । 

(ज) “ ोककएको” िा “ ोककए बिोलजि” भन्नािे ्स ऐन अन् गय  बनेको लन्ििा  ोककएको िा  ोककए 

बिोलजि सम्झनुपछय । 

(झ) “लनक्काशन” भन्नािे ध्िलन, ाप िा फोहोरिैिा फाल्न,े थुपाने िा लनक्काशन गने का्य सम्झनु पछय । 

(ञ) "पररषद" भन्नािे दफा ४८ बिोलजिको स्थानी् िा ािरण  था प्राकृल क स्रो  सरंक्षण पररषद 

सम्झनु पछय । 
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(ट) “प्रदषूण” भन्नािे फोहोरिैिा, रसा्न, ध्िलन िा लिद्य ुी्, लिद्यु ी्-चुम्िकी्  रंगका कारण 

िा ािरणिा प्रका्क्ष िा अप्रका्क्ष रुपिे पररि यन गरी िा ािरणिा उल्िेखनी् ह्रास ल््ाउने, क्षल  

पुर् ् ाउने िा िा ािरणको िाभदा्ी िा उप्ोगी प्र्ोजनिा हानी नोक्सानी पुर् ् ाउने कक्र्ाकिाप 

सम्झनु पछय । 

(ठ) “प्रस् ाि” भन्नािे लिद्यिान िा ािरणी् अिस्थािा पररि यन ल््ाउन सके्न ककलसिको स्थानी् 

सरकार िा स्थानी् काननू बिोलजि सञ्चािन गररने िा अनुिल  प्राप्त लिकास का्य, भिल क 

कक्र्ाकिाप िा भ-ूउप्ोगको पररि यन गने कुन ै ्ोजना, आ्ोजना िा का्यक्रि सञ्चािन गन े

सम्बन्ििा  ्ार गररएको प्रस् ाि सम्झन ुपछय । 

(ड) “प्रस् ािक” भन्नािे प्रस् ािको स्िीकृल को िालग लनिेदन कदने र का्स् ो प्रस् ाि का्ायन्ि्न गनय 

स्िीकृल  प्राप्त व्यलक्त, सरकारी, अिय सरकारी िा गैर सरकारी लनका् िा संस्था सम्झन ुपछय । 

(ढ) “फोहोरिैिा” भन्नािे घरेि ु फोहोरिैिा,व्यापाररक पसि, हाट बजारको फोहोरिैिा औद्योलगक 

फोहोरिैिा, रासा्लनक फोहोरिैिा, स्िास्थ्् संस्थाजन्् फोहोरिैिा िा हालनकारक फोहोरिैिा 

सम्झनुपछय र सो शब्दिे  काकाि प्र्ोग हुन नसके्न अबस्थािा रहकेो, फालिएको िा सड-ेगिेको 

िा ािरणिा ह्रास आउने गरी लनक्काशन गररएको  रि, ठोस, ग््ास, िेदो, िूिाँ, िूिो, लिद्यु ी् 

 था सूचना प्रलिलिका िालग प्र्ोग भएका िगा् का पदाथय िा का्स्  ैप्रकारका अन्् िस् ुहरु िा 

अनालिकृ  रुपिा साियजलनक स्थििा टाँलसएको पोष्टर, पम्प्िेट  था गाउँका्यपालिकािे सि्-

सि्िा सूचना प्रकाशन गरी फोहोरिैिा भलन  ोकककदएका अन्् िस् ु सिे िाई सम्झनु पछय । 

(ण) "िन" भन्नािे पूणय िा आंलशक रुपिा रुख िा बुट्यानिे ढाककएको क्षेत्र सम्झनु पछय । 

( ) "िन पैदािार" भन्नािे िनिा रहकेा िा पानएका िा िनबाट ल््ानएका दहेा्का पैदािार सम्झन ु

पछय: 

(१) काठ, दाउरा, गोि, खैरकच, खोटो, काठको  ेि, बोक्रा, घाँस, िाहा, लपपिा-लपपिी 

(२) रुख, लिरुिा, पा , डाँठ, फि, बीज, फूि, भुिा, जरा, गानो, बोक्रा, गिरजीन, िोहिान, 

जङ्गिी जडीबुटी एिं गैरकाष्ठ िन पैदािार, जङ्गिी िह, िनस्पल   था ल नको लिलभन्न भाग 

िा सूक्ष्ि अङ्ग, 

(३) चट्टान, िाटो, चुन ढुङ्गा, ढुङ्गा, लगट्टी, बािुिा िा अन्् खलनजजन्् पदाथय िा 

(४) िन््जन् ु, पशुपंक्षी िा िन््जन् ुको ओखेटोपहार । 

(थ) “िा ािरण” भन्नािे प्राकृल क, सांस्कृल क र सािालजक प्रणािीहरु, आर्थयक  था िानिी् 

कक्र्ाकिापहरु र ्ीनको अि्िहरु  था  ी अि्िहरुको लबचको अन् रकक्र्ा  था अन् र 

सम्बन्ि सम्झन ुपछय । 

(द) "िा ािरणी् अध्््न" भन्नािे कुन ैप्रस् ािको का्ायन्ि्न गदाय का्सबाट िा ािरणिा पन े

प्रल कूि प्रभाि लनराकरण िा न््ूलनकरण गनयको िालग अििम्िन गररने उपा्का सम्बन्ििा गररने 

संलक्षप्त िा ािरणी् अध्््न िा प्रारलम्भक िा ािरणी् परीक्षण सम्झनुपछय । 

(ि) “सम्पदा” भन्नािे गाँउपालिका क्षेत्र लभत्र रहकेा प्राकृल क, सांस्कृल क, ऐल हालसक, पुरा ालकािक, 

िैज्ञालनक, आध््ालकािक, सिन्द्यपरक िा सािालजक दलृष्टबाट िहकािपूणय िालनने कुन ै पलन िस् ु, 

भिल क संरचना स्थान, िनस्पल   था जीि जन् ु सम्झनु पछय । 

(न) “लसिसार” भन्नािे भूलिग  जिस्रो  िा िषाय का कारण पानीको पररणाि रहने िा प्राकृल क िा 

िानि लनर्िय , स्था्ी िा अस्था्ी जिेका िा िगेका, स्िच्छ िा नुलनिो पानी भएको िालपिो 
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जलिन (Swamp) दिदिे जलिन (Marsh) नदीबाट प्रभालि  जलिन (Riverine Floodplain), 

 ाि (Lake) पोखरी (Pond) जिभण्डार क्षेत्र (Water Storage Areas) र  ्लह प्रकृल का कृलष 

जलिन (Agriculture Land) सिे िाई सम्झनु पछय । 

(ऩ) “संरक्षण” भन्नािे िा ािरण, जैलिक लिलिि ा  था सम्पदाको सुरक्षा, स््ाहार, सम्भार, सम्िियन, 

व्यिस्थापन  था सदपु्ोग सम्झनु पछय । 

 

पररच्छेद - २ 

िा ािरण सरंक्षण 

३. िा ािरण सरंक्षण गनुयपन े : (१) आफ्नो क्षेत्रालिकार लभत्र िा ािरण संरक्षण गने प्रिुख लजम्िेिारी 

गाउँपालिकाको हुनेछ । 

(२) िा ािरण संरक्षण, प्रिियन र िा ािरणिैत्री सिाज लनिायणिा ्ोगदान गनुय नागररकको क यव्य 

हुनेछ । 

४. िा ािरण सरंक्षण लिशषे क्षते्र लनिायरण गनय सके्न : (१) प्रचलि  भ-ूउप्ोग नील  सिे िाई िध््नजर 

गरी गाउँपालिकालभत्र िा ािरणका दलृष्टिे संरक्षण आिश््क रहकेो क्षेत्र पलहचान गरी का्स् ो क्षेत्रिाई 

गाउँका्यपालिकाबाट लनणय् गरी िा ािरण सरंक्षण लिशेष क्षेत्र लनिायरण गनय सके्नछ । 

(२) कुन ैसडक, भिन, नदी व्यिस्थापन िा अन्् कुनै भिल क पूिायिार लनिायण गदाय लनिायण का्यको 

प्रारलम्भक अध्््न प्रकक्र्ा शुरु हुनु अगालड नै संघ र प्रदशेका सम्बलन्ि  लनका्सँग सिन्ि् गरी 

गाउँका्यपालिकािे कुन ैक्षेत्र लिशेषिाई िा ािरण संरक्षण गने उद्दशे््िे खुल्िा िा हरर्ािी क्षेत्रको 

रुपिा  ोक्न सके्नछ । 

(३) कुनै क्षेत्र िा स्थान लिशेषिा अका्लिक िा ािरणी् प्रदषूण, भूःस्खिन, प्राकृल क सम्पदाको 

अका्लिक दोहन िा प्राकृल क लिपलत्त हुन गई जनस्िास्थ्् िा िा ािरणिा नकाराकािक प्रभाि परेको 

िा पने सम्भािना दलेखएको अिस्थािा गाउँका्यपालिकािे प्रदशे सरकार र संघी् सरकारसँग सिन्ि् 

गरी का्स् ो क्षेत्र िा स्थानिाई िा ािरणी् दलृष्टिे संिेदनशीि क्षेत्र  ोक्न सके्नछ ।  

(४) उपफदा (१), (२) र (३) बिोलजिको िा ािरण सरंक्षण लिशेष क्षेत्र, खुल्िा िा हरर्ािी क्षेत्र र 

संिेदनशीि क्षेत्रको व्यिस्थापन  ोककए बिोलजि गाउँका्यपालिकाबाट हुनेछ । 

(५) उपदफा (४) बिोलजि व्यिस्थापन गदाय गाउँगाउँका्यपालिकािे आिश््क ा अनुसार संघ र 

प्रदशेसँग सिन्ि् गनेछ । 

५. सम्पदाको सरंक्षण गनुयपने : (१) गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र रहकेा सम्पदाको सरंक्षण गनुय गाउँपालिका, 

नागररक र सम्बलन्ि  लनका्को क यव्य हुनेछ । 

(२) सम्पदाको संरक्षणका िालग गाउँका्यपालिकािे सरकारी  था सिुदा्सँग सिन्ि्  था साझेदारी 

गनय सके्नछ । 

६. िा ािरणी् अध्््न गनुयपन े : (१) प्रचलि  कानून  था िापदण्ड बिोलजि प्रस् ािकिे प्रस् ािको 

िा ािरणी् अध्््न गनुय पनेछ । 

(२) प्रस् ािकिे कानेपोखरी गाउँपालिकाको अलिकारक्षेत्र लभत्र पने लिष्सँग सम्बलन्ि  लिकास 

लनिायण सम्बन्िी का्य िा आ्ोजना सम्बन्िी प्रस् ािको संलक्षप्त िा ािरणी् अध्््न प्रल िेदन िा 

प्रारलम्भक िा ािरणी् प्रल िेदन स्िीकृल को िालग गाउँका्यपालिका सिक्ष पेश गनुयपनेछ । 

(३) प्रस् ािकिे उपदफा (२) बिोलजिको िा ािरणी् अध्््न प्रल िेदन पेश गदाय का्स् ो प्रस् ाि 

का्ायन्ि्न गने क्रििा िा ािरणिा पनय सके्न प्रल कूि प्रभाि र का्सको न््ूनीकरणको िालग अपनाउन 
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सककने लिलभन्न लिकल्पहरूको लिस् ृ  लिशे्लषण गरी का्स् ा लिकल्प िध््े प्रस् ाि का्ायन्ि्न गनय 

उप्ुक्त हुने लिकल्प र सो लिकल्प का्ायन्ि्न गनय सककने आिार र कारण सलह  लसफाररस गनुयपनेछ । 

(४) उपदफा (२) बिोलजिको संलक्षप्त िा ािरणी् प्रल िेदन िा प्रारलम्भक िा ािरणी् परीक्षण 

स्िीकृल  सम्बन्िी प्रकक्र्ा गाउँपालिकािे  ोके बिोलजि हुनेछ । 

(५) उपदफा (२) बिोलजि प्राप्त िा ािरणी् अध्््न प्रल िेदन जाँचबुझ गदाय का्स् ो प्रस् ाि 

का्ायन्ि्नबाट िा ािरणिा प्रल कूि प्रभाि पाने नदलेखएिा गाउँका्यपालिकािे आिश््क ा अनुसार 

प्रस् ािकिे पािना गनुयपने श य  ोकक का्स् ो िा ािरणी् अध्््न प्रल िेदन स्िीकृ  गनेछ । 

(६) का्यपालिकािे उपदफा (२) बिोलजिको िा ािरणी् अध्््न प्रल िेदन जाचँबुझ गदाय का्स् ो 

प्रस् ािको थप िा ािरणी् अध्््न गनुयपने दलेखएिा िा ािरणी् िूल््ाङ्कन गनय गराउन आदशे 

कदन सके्नछ । 

(७) उपदफा (५) बिोलजि कदनएको आदशे बिोलजि प्रस् ािकिे थप अध्््न गरर सोको प्रल िेदन 

प्रदशे कानूनिे  ोकेको लनका् सिक्ष पेश गनुय पनेछ । 

(८) ्स ऐन ििोलजि कुनै प्रस् ािको िा ािरणी् अध्््न प्रल िेदन  ्ार गनुयपूिय सम्िलन्ि  

लनका्बाट का्यसचूी स्िीकृ  गनुयपनेछ । 

(९) िा ािरणी् अध्््न प्रल िेदन सम्बन्िी अन्् व्यिस्था प्रचलि  कानून बिोलजि हुनेछ । 

(१०) ्स दफािा जुनसुकै कुरा िेलखएको भए ा पलन प्रस् ािक गाउँपालिका आफै संिग्न भएको 

अबस्थािा का्स् ो िा ािरणी् अध्््न प्रल िेदन प्रदशे कानून बिोलजि स्िीकृ  हुनछे । 

७. िापदण्ड र गणुस् र का्ि गनुयपन:े (१) प्रस् ािकिे ्स ऐन बिोलजि िा ािरणी् अध्््न प्रल िेदन 

 ्ार गदाय नेपाि सरकारिे लनिायरण गरेको िापदण्ड एिं गुणस् र का्ि हुने गरी  ोककए बिोलजिको 

ढाँचािा  ्ार गनुयपनेछ । 

८. िा ािरणी् व्यिस्थापन ्ोजना  ्ार गनुयपन:े (१) प्रस् ािकिे प्रस् ाि का्ायन्ि्न गनुय अगालड 

 ोककए बिोलजि िा ािरणी् व्यिस्थापन ्ोजना  ्ार गनुयपनेछ । 

(२) प्रस् ािकिे उपदफा (१) बिोलजि िा ािरणी् व्यिस्थापन ्ोजना  ्ार गदाय िा ािरणी् 

प्रल कूि प्रभाि न््ूनीकरणका उपा्हरू िध्् ेकुन-कुन उपा्हरू आ्ोजना लनिायणको क्रििा र कुन-

कुन उपा्हरू आ्ोजना सम्पन्न भएपलछ िा आ्ोजना का्ायन्ि्नको क्रििा अििम्बन गन ेहो सोको 

सिे  उल्िेख गनुयपनेछ। 

(३) प्रस् ािकिे उपदफा (१) बिोलजि  ्ार गरेको िा ािरणी् व्यिस्थापन ्ोजना का्ायन्ि्नका 

िालग स्पष्ट का्य्ोजना बनाई सो बिोलजि का्ायन्ि्न गनुयपनेछ र सोको प्रगल  लििरण आ्ोजना 

का्ायन्ि्न शुरू भएपलछ प्रका्ेक छ िलहनािा गाउँका्यपालिका सिक्ष पेश गनुयपनेछ । 

९. प्रस् ाि स्िीकृ  नगराई का्ायन्ि्न गनय नहुन:े ्ो ऐन प्रारम्भ भएपलछ कसैि ेपलन गाउँका्यपालिकाि े

 ोके बिोलजि प्रस् ाि स्िीकृ  नगराई का्ायन्ि्न गनय गराउनु हुदँनै । 

१०. प्रस् ाि सम्बन्िी अन्् व्यिस्था : (१) िा ािरणी् प्रभाि िूल््ाङ्कन हुन े प्रस् ािहरु सम्बन्िी 

का्यलिलि प्रचलि  संघी्  था प्रादलेशक कानून बिोलजि हुनेछ । 

(२) संघी्  था प्रादलेशक कानून बिोलजि िा ािरणी् परीक्षण िा िा ािरणी् प्रभाि िूल््ाङ्कन 

सम्बन्ििा सम्बलन्ि  संघी्  था प्रादलेशक लनका्सगँ सिन्ि् गने लजम्िेिारी गाउँपालिकाको 

िा ािरण  था लिपद  व्यिस्थापन शाखाको हुनेछ । 

११. रोक िगाउन सके्न:(१) कसैिे पलन ्स ऐन र प्रचलि  कानूनिे  ोके ििोलजिको लनका्िाट 

स्िीकृल  नलिई िा स्िीकृल  भए भन्दा लिपरी  हुने गरी का्ायन्ि्न गरेिा गाउँ का्यपालिकािे का्स् ो 

प्रस् ाि का्ायन्ि्निा रोक िगाउन िा रोक िगाउनको िालग प्रदशे सरकार  था सघंी् िन्त्राि् िा 

स्िीकृ  गने अन्् लनका् सिक्ष लसफाररस गनय सके्नछ । 
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(२) उपदफा (१) बिोलजि कुनै प्रस् ाि का्ायन्ि्न गनय रोक िगाएकोिा का्सरी रोक िगानएको 

कारणबाट क्षल  पुग्न गएिा प्रस् ािकिे सो बाप  कुनै ककलसिको क्षल पुर् यको िालग दाबी गनय पाउन े

छैन । 

१२. अनकूुिन ्ोजना बनाउन सके्न: (१) जििा्ु पररि यनको प्रल कूि असर न््ूनीकरण र सम्भालि  

जोलखिबाट बच्नका िालग गाउँका्यपालिकािे अनुकुि ्ोजना बनाई का्ायन्ि्न गनय सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजिको अनुकुिन ्ोजना बनाउँदा जििा्ू पररि यनको असरबाट बढी 

जोलखििा पने िलहिा, अपाङ्ग ा भएका व्यलक्त, बािबालिका, जेष्ठ नागररक र आर्थयक रुपिा लिपन्न 

सिुदा्िाई लिशेष प्राथलिक ा कदनुपनेछ । 

(३) गाउँ का्यपालिकािे लिकास आ्ोजना  जुयिा गदाय जििा्ू पररि यनको प्रल कूि असर  था 

जोलखिको व्यिस्थापन गन े प्र्ोजनको िालग नेपाि सरकारिे लनिायरण गरेको िापदण्ड बिोलजि 

प्राथलिकीकरण गनुयपनेछ । 

१३. हरर गहृ ग््ासँ उकासजयन न््लूनकरण का्यहरू गनय सके्न :  (१) गाउँपालिकािे हरर गृह ग््ाँस उकासजयन 

न््ूलनकरण गनय आिश््क का्यक्रि सञ्चािन गनय सके्नछ । 

(२) न््ूलनकरण सम्बन्िी अन्् व्यिस्था प्रचलि  कानून बिोलजि हुनेछ । 

१४. प्रदषूण रोकथाि  था लन्न्त्रण गन:े (१) कसैिे पलन प्रचलि  िापदण्ड लिपरी  जनजीिन, जन-

स्िास्थ र िा ािरणिा उल्िखेनी् प्रल कूि प्रभाि पाने गरी प्रदषूण सृजना गनय िा गराउन हुदँनै । 

(२)  ोककएको िापदण्ड लिपरी  कुनै ्ालन्त्रक सािन, औद्योलगक प्रल ष्ठान, होटि रेषु्टरेण्ट िा अन्् 

ठाउँ िा िािसािान िा िस् ुबाट ध्िलन,  ाप, रेलड्ोििी लिककरण,  रङ्ग िा फोहोरिैिा िा दलुष  

पानी लनक्काशन गनय गराउन हुदँनै । 

(३) उपदफा (१) लिपरी  कसैिे कुनै का्य गरी िा ािरणिा उल्िेखनी् प्रल कूि प्रभाि पारेको 

दलेखएिा गाउँपालिकािे    ्सम्बन्ििा आिश््क श यहरु  ोक्न िा का्स् ो का्य गनयनपाउने गरी रोक 

िगाउन सके्नछ । 

(४) कुनै ककलसिको पदाथय, नन्िन, औजार िा सं्न्त्रको प्र्ोगबाट िा ािरणिा उल्िेखनी् प्रल कूि 

प्रभाि परेको िा पने दलेखएिा प्रदशे र संघी् सरकारिाई सोको जानकारी गराई गाउँपालिकािे 

स्थानी् राजपत्रिा सूचना प्रकाशन गरी का्स् ो पदाथय, नन्िन, औजार िा सं्न्त्रको प्र्ोग, उकापादन, 

लबक्री लि रण, भण्डारनिा बन्दजे िगाउन सके्नछ र आिश््क कारिाहीका िालग लसफाररस गनेछ । 

(५) प्रदषूणको रोकथाि  था लन्न्त्रण सम्बन्िी अन्् व्यिस्था  ोककए बिोलजि हुनछे ।    

१५. प्र्ोगशािा स्थापना गनय सके्न: (१) िा ािरण संरक्षण  था प्रदषूण लन्न्त्रण सम्बन्िी का्यिा 

सह्ोग पुर् ् ाउन गाउँपालिकािे संघी् सरकार र प्रदशे सरकारसँग सिन्ि् गरी आिश््क ा अनुसार 

लिलभन्न प्र्ोगशािाहरु स्थापना गनय िा सघं र प्रदशेिे स्थापना गरेका िा नेपाि सरकारि ेिान्् ा 

कदएको कुनै प्र्ोगशािािाई सो कािको िालग  ोक्न सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि स्थापना गररएका िा  ोककएका प्र्ोगशािाको अन्् काि, क यव्य र 

अलिकार  ोककए बिोलजि हुनेछ । 

१६. निनुा सकंिन गनय कदनपुन:े कुनै पलन उद्योग, कारखाना, ्न्त्र, सिारी सािन आकदबाट सृजना िा 

लनक्काशन हुन ेिा हुन सके्न प्रदषूण, ध्िलन,  ाप  था फोहोरिैिाको अध्््न, परीक्षण िा लिशे्लषण 

गनयका िालग सम्बलन्ि  व्यलक्त िा संस्थाि े गाउँपालिकाबाट अलिकार प्राप्त व्यलक्त िा संस्थािाई 

आिश््क ा अनुसार का्स् ा िस् ु िा पदाथयको निूना संकिन गनय कदनु पनेछ । 

१७. िा ािरण लनरीक्षकको लन्लुक्त गनय सके्न: गाउँपालिकालभत्र प्रदषूण कि गनय, हटाउन िा लन्न्त्रण गन े

 था स्िीकृ  िा ािरणी् प्रल िेदन अनुसार गनुयपन े कािहरू प्रभािकारी रुपिे गनय गराउन, 
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िा ािरण सरंक्षण सम्बन्िी प्रचलि  िापदण्डको पािना भए नभएको सम्बन्ििा अनुगिन  था 

लनरीक्षण गनय गाउँका्यपालिकािे नेपाि सरकारबाट िान्् ा प्राप्त शैलक्षक संस्थाबाट िा ािरण िा सो 

सँग सम्बलन्ि  लिष्िा कलम् िा स्ना क  ह उत्तीणय हालसि गरेको व्यलक्तिाई प्रचलि  काननू 

बिोलजि लनिायरर  िापदण्ड र प्रकृ्ा पुरा गरी िा ािरण लनरीक्षक लन्ुक्त गनय सके्नछ । 

१८. िा ािरण लनरीक्षकको काि, क यव्य र अलिकार: (१) िा ािरण लनरीक्षकको काि, क यव्य र 

अलिकार दहेा् बिोलजि हुनेछः- 

(क) ् ो ऐन िा ्स ऐन अन् गय  बनेको लन्ि  था प्रचलि  संघी् र प्रदशे कानून  था िापदण्ड 

बिोलजि प्रदषूण कि गने, हटाउने िा लन्न्त्रण गने का्य भए नभएको लनरीक्षण गने, 

(ख) ् ो ऐन िा ्स ऐन अन् गय  बनेको लन्ि  था प्रचलि  कानून र िापदण्ड लिपरी  कुन ै

ठाउँबाट प्रदषूण लनक्काशन सम्बन्िी नकाराकािक का्य गरे नगरेको सम्बन्ििा लनरीक्षण गने, 

(ग) स्िीकृ  िा ािरणी् अध्््न प्रल िेदनिा  ोककएका श य बिोलजि काि भए नभएको 

सम्बन्ििा स्थिग  जाँचबुझ  था लनरीक्षण गने, 

(घ) खण्ड (क), (ख) र (ग) बिोलजि गररएको जाँचबुझ  था लनरीक्षण प्रल िेदन  ोककएको 

अलिकारी सिक्ष पेश गने, 

(ङ)  ोककए बिोलजिका अन्् का्य गने, 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) बिोलजि लनरीक्षण गने लसिलसिािा िा ािरण लनरीक्षकि े

सम्बलन्ि  व्यलक्त, संस्था िा प्रस् ािकिाई पूिय सूचना कदई कुनै घर, जग्गा, भिन, कारखाना, 

उद्योग, सिारी सािन, औद्योलगक सं्न्त्र, औजार, िेलशनरी, जीि, िस् ु, अलभिेख, कागजा  िा 

अन्् िािसािान िा िस् ुहरुको लनरीक्षण, परीक्षण िा जाचँबुझ गनय सके्नछ । 

(३) उपदफा (२) बिोलजि लनरीक्षणको लसिलसिािा िा ािरण लनरीक्षकिे िाग गरेको लििरण िा 

जानकारी उपिव्ि गराई आिश््क सह्ोग गनुय सम्बलन्ि  व्यलक्त, संस्था िा प्रस् ािकको क यव्य 

हुनेछ । 

(४) िा ािरण लनरीक्षकको अन्् काि, क यव्य र अलिकार  ोककए बिोलजि हुनेछ । 

 

पररच्छेद-३ 

फोहोरििैा व्यिस्थापन सम्बन्िी व्यिस्था 

१९. फोहोरििैाको प्रबन्ि गन ेदाल्काि: (१) फोहोरिैिाको व्यिस्थापन गनय स्थानान् रण केन्र (ट्रान्सफर 

स्टेशन), ल््ाण्डकफि सानट, प्रशोिन प्िाण्ट, बा्ो ग््ास प्िाण्ट िगा्  फोहोरिैिाको संकिन, 

अलन् ि लबसजयन  था प्रशोिनका िालग आिश््क पने पूिायिार  था सरंचनाको लनिायण  था सञ्चािन 

गने लजम्िेिारी गाउँका्यपालिकाको हुनेछ । 

(२) फोहोरिैिा संकिन केन्र, स्थानान् रण केन्र िा प्रशोिन स्थििा फालिएको िा रालखएको 

फोहोरिैिा िा सरसफाईको लसिलसिािा जम्िा भएको फोहोरिैिा प्रबन्ि गने िा कुनै पलन 

ककलसिबाट प्र्ोग गने लजम्िेिारी गाउँका्यपालिकाको हुनेछ । 

(३) ्स दफाको प्र्ोजनको िालग फोहोरिैिा संकिन केन्र, स्थानान् रण केन्र िा प्रशोिन स्थििा 

फालिएको िा रालखएको फोहोरिैिा िा सरसफाईको लसिलसिािा जम्िा भएको कुनै पलन पदाथय 

फोहोरिैिा िालननेछ । 

२०. फोहोरििैा व्यिस्थापन गन े दाल्काि: (१) गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रको फोहोरिैिा व्यिस्थापन गन े

गराउने दाल्काि गाउँपालिकाको हुनेछ । 
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(२) उपदफा (१) जुनसुकै कुरा िेलखएको भए  ापलन हालनकारक फोहोरिैिा, स्िास्थ्् संस्थाजन्् 

फोहोरिैिा, रसा्लनक फोहोरिैिा िा औद्योलगक फोहोरिैिा प्रशोिन र व्यिस्थापन गने दाल्काि 

लनिायरर  िापदण्डको अलिनिा रही का्स् ो फोहोरिैिा उकापादन गने व्यलक्त िा लनका्को हुनेछ । 

(३) कुनै उद्योग िा स्िास्थ्् संस्थाि े हालनकारक फोहोरिैिा, स्िास्थ्् संस्थाजन्् फोहोरिैिा 

रसा्लनक फोहोरिैिा  था औद्योलगक फोहोरिैिा प्रशोिन गरी बाँकी रहकेो फोहोरिैिा  था अन्् 

फोहोरिैिाको व्यिस्थापन गररकदन गाउँपालिकािाई अनरुोि गरेिा िा गाउँपालिकािे लनिायरण गरेको 

फोहोरिैिा व्यिस्थापन स्थि प्र्ोग गनय िाग गरेिा गाउँपालिकािे लनिायरण गरे बिोलजि सेिा शुल्क 

लिई फोहोरिैिाको व्यिस्थापन गररकदन िा फोहोरिैिा व्यिस्थापन स्थि प्र्ोग गनय कदन सके्नछ । 

(४) गाउँपालिकािे सािुदाल्क सरसफाई सम्बन्िी लनदलेशका बनाई िागू गनेछ । 

(५) फोहोरिैिा व्यिस्थापनिे िानि स्िास्थ््िा पारेको िा पाने प्रभािको जाँच पररक्षण र अनुसन्िान 

गने अलिकार सम्बलन्ि  जनस्िास्थ्् अलिकारीसँग हुनेछ । 

(६) जाँच परीक्षणको क्रििा कुनै लनका्िा फोहोरिैिा व्यिस्थापन प्रभािकारी हुन नसकी िानि 

स्िास्थ््िा प्रल कूि प्रभाि पारेको भेरटएिा गाउँका्यपालिकािे उक्त लनका्िाई सि्िै सचे  गराई 

प्रचलि  काननू बिोलजि आिश््क कारिाही गनेछ।  

२१. फोहोरििैा उकापादन कि गन:े (१) गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र कुनै व्यलक्त, संस्था िा लनका्िे ्थासक्् 

कि फोहोरिैिा उकापादन गनुयपनेछ । 

(२) “आफ्नो क्षेत्र” लभत्र लिसजयन हुन सके्न फोहोरिैिाको लिसजयन िा पुन:प्र्ोगको व्यिस्था लििाई 

बाँकी फोहोरिैिा िात्र लनक्काशन गरी फोहोरिैिाको पररणाििाई घटाउनु प्रका्ेक व्यलक्त, संस्था िा 

लनका्को क यव्य हुनेछ । 

स्पलष्टकरण: “आफ्नो क्षेत्र” भन्नािे गाउँपालिका लभत्रको लनजी घर कम्पाउण्ड, औद्योलगक क्षेत्रको 

पररसर, अस्प ाि िा स्िास्थ्् संस्थाको पररसर, औद्योलगक प्रल ष्ठानको पररसर िगा्  फोहोरिैिा 

उकापादन गने व्यलक्त, संस्था िा लनका्को पररसरिाई सम्झनु पछय । 

२२. फोहोरििैा पथृकीकरण: (१) गाउँपालिकािे फोहोरिैिािाई श्रो  क्षेत्रिा नै जैलिक र अजैलिक 

फोहोरको रुपिा लिभाजन गनय सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि  ोकककदए बिोलजि फोहोरिैिा स्रो िै छुट्याई सकंिन केन्रसम्ि पुर् ् ाउन े

दाल्काि का्स् ो फोहोरिैिा उकापादन गन े व्यलक्त, ससं्था िा लनका्को हुनेछ र ्सको िालग 

गाउँपालिकािे आिश््क प्रलिलि, िािसािान, उपकरण, कण्टेनर आकद उपिब्ि गराउन सके्नछ । 

२३. फोहोरििैाको लनक्काशन: (१) फोहोरिैिा लनक्काशनको सि्, स्थान र  ररका गाउँपालिकाि े

लनिायरण गरे बिोलजि हुनेछ । 

(२) हालनकारक फोहोरिैिा िा रासा्लनक फोहोरिैिा उकापादन गन े व्यलक्त, संस्था िा लनका्ि े

का्स् ो फोहोरिैिा  ोककए बिोलजि व्यिस्थापन गनुय पनछे । 

(३) हालनकारक फोहोरिैिा िा रासा्लनक फोहोरिैिा संकिन केन्र िा स्थानान् रण केन्रिा 

लनक्काशन गनय पानने छैन ।  

२४. फोहोरििैा व्यिस्थापन केन्र: (१) गाउँका्यपालिकािे फोहोरिैिािाई व्यिलस्थ  रुपिा संकिन गनय 

प्रका्ेक टोि िा िस् ीिा संकिन केन्र  ोकी आिश््क कण्टेनरको व्यिस्था गनय सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि संकिन केन्र  ोक्दा ्थाशक्् टोि िा िस् ीका सबैिाई पा्क पने गरी 

िा ािरणी् रुपिे उप्ुक्त स्थान  ोकु्न पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोलजिको संकिन केन्रिा फोहोरिैिा लनक्काशन र सकंिन गने सि् र  ररका 

गाउँपालिकािे लनिायरण गरे बिोलजि हुनेछ । 
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२५. जोलखिपणूय फोहोरको व्यिस्थापन: (१) कुनै जोलखिपूणय फोहोरको संकिन, भण्डारण, प्रशोिन, 

लबक्री लब रण, लिसजयन िा ओसारपसार गदाय उकापादक िा सञ्चािकिे जनस्िास्थ्् र िा ािरणिा 

प्रल कूि असर नपने गरी उलच  व्यिस्थापन गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि जोलखिपूणय फोहोरको व्यिस्थापन गदाय उकापादक िा सञ्चािकिे आफ्न ै

खचयिा व्यिस्थापन गनुय पनछे । 

(३) जोलखिपूणय फोहोर व्यिस्थापन सम्िन्िी अन्् प्रकक्र्ा  ोककए ििोलजि हुनेछ । 

२६. फोहोरििैाको न््लूनकरण, पनु: प्र्ोग  था पनु: चक्री् प्र्ोग: (१) गाउँका्यपालिकािे फोहोरिैिा 

न््ूलनकरण, पुन: प्र्ोग  था पुन: चक्री् प्र्ोगिाई प्रोकासाहन गनय आिश््क का्य गनेछ र ्सको 

प्रभािकारी का्ायन्ि्नका िालग आिश््क लनदलेशका बनाई िागू गनय सके्नछ । 

(२) उद्योगबाट उकापादन भएका िस् ुको प््ाककङ्ग गनय प्र्ोग गरेको िस् ुिाई पुन: प्र्ोग गरी 

फोहोरिैिाको पररणाििाई घटाउन े काििा प्रोकासाहन गनय सम्बलन्ि  उद्योगसगँ गाउँपालिकािे 

सिन्ि् गनय सके्नछ ।  

२७. अनिुल  सम्बन्िी व्यिस्था: (१) ्स ऐन बिोलजि गाउँपालिकाको अनुिल  नलिई कसैिे पलन 

फोहोरिैिा व्यिस्थापन सम्बन्िी काि गनय िा गराउन सके्नछैन । 

(२) फोहोरिैिा व्यिस्थापन गनय चालहने स्िदशेी िा लिदशेी कम्पनी, संस्था िा लनका्िे दहेा्को 

लििरण खुिाई अनुिल को िालग गाउँपालिकािा लनिेदन कदनु पनेछ:- 

(क) फोहोरिैिा व्यिस्थापन सम्बन्िी ्ोजना, 

(ख) फोहोरिैिा व्यिस्थापन सम्बन्िी आिश््क जनशलक्त  था प्रलिलिको लििरण, 

(ग) गाउँ गाउँका्यपालिकािे  ोके बिोलजिको अन्् लििरण । 

(३) उपदफा (२) बिोलजि पनय आएको लनिेदन उपर गाउँका्यपालिकािे आिश््क जाँचबुझ गरी 

अनुिल पत्र कदन सके्नछ । 

(४) फोहोरिैिाको व्यिस्थापन, पुनःचकक्र् प्र्ोग, प्रशोिन र लिसजयनिा आिश््क पने प्रलिलि 

स्िदशेिा उपिब्ि हुन नसके्न दलेखएिा का्स् ो प्रलिलि उपिब्ि गराउन सके्न कुनै लिदशेी कम्पनी, 

संस्था िा लनका्िाई सम्झि ािा उल्िेलख  अिलिलभत्र का्स् ो प्रलिलि हस् ान् रण गने श यिा 

नेपाि सरकारको स्िीकृल  लिई गाउँका्यपालिकािे उपदफा (३) बिोलजि अनुिल पत्र कदन सके्नछ 

। 

(५) अनुिल पत्र सम्बन्िी अन्् व्यिस्था  ोककए बिोलजि हुनेछ । 

२८. फोहोरििैा व्यिस्थापनिा लनजी  था सािदुाल्क क्षते्रको सिंग्न ा: (१) गाउँका्यपालिकाि े

आिश््क ा अनुसार ्स ऐन बिोलजि अनुिल  प्राप्त लनजी क्षेत्रका कम्पनी िा सािुदाल्क क्षेत्रबाट 

 ोककए बिोलजि प्रल स्पिाय गराई आफ्नो क्षेत्रको फोहोरिैिा व्यिस्थापन गराउन सके्नछ । 

(२) उपदफा (२) बिोलजि फोहोरिैिा व्यिस्थापन गदाय लनजी क्षेत्रका कम्पनीको हकिा दहेा्का सब ै

िा कुनै र सािुदाल्क एिं गहै्रसरकारी संघ, संस्थाको हकिा दहेा्को कुन ैकाि गराउन सककनेछ:- 

(क) फोहोरिैिाको न््ूनीकरणका िालग जनचे ना अलभिृलि, 

(ख) फोहोरिैिा सकंिन, 

(ग) फोहोरिैिा ढुिानी, 

(घ) फोहोरिैिाको प्र्ोग, पुनःप्र्ोग, पुनःचकक्र् प्र्ोग िा प्रशोिन, 

(ङ) फोहोरिैिा लिसजयन, 

(च) बन्द पिा ् व्यिस्थापन । 

(३) उपदफा (१) र (२) बजोलजिको कम्पनी, संघ िा ससं्थािे प्रल स्पिाय नगरेिा लनजी ट्रक, ट्र्ाक्टर 

िा सािन भएका व्यलक्तिाई प्रल स्पिाय गराउन सककनेछ । 
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२९. प्रल स्पिाय गराई फोहोरििैा व्यिस्थापनको लजम्िा कदने: (१) गाउँका्यपालिकािे ्स ऐन बिोलजि 

लनजी क्षेत्र िा सािुदाल्क ससं्थाबाट फोहोरिैिा व्यिस्थापन गराउँदा बोिपत्र आह्िान गरी प्रल स्पिाय 

गराई व्यिस्थापकको छनिट गरी व्यिस्थापन गने लजम्िा कदनु पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि फोहोरिैिा व्यिस्थापकको छनिट गदाय दहेा्का आिारिा गनुय पनेछ:- 

(क) गाउँपालिकाको का्ायि्िाई बुझाउन कबुि गरेको रकि, 

(ख) फोहोरिैिाबाट ऊजाय शलक्त उकापादन गने िा प्राङ्गाररक िि उकापादन गने क्षि ा, पँूजी, 

प्रलिलि र जनशलक्तको क्षि ा, 

(ग) आर्थयक  था प्रालिलिक क्षि ा, 

(घ) फोहोरिैिा व्यिस्थापन अपनाउन प्रस् ाि गररएको प्रलिलिको कदगोपन  था िा ािरणी् 

प्रभाि न््ूनीकरण, 

(ङ) व्यिस्थापन करार गनय प्रस् ाि गररएको व्यिस्थापन शुल्क, 

(च) फोहोरिैिाको प्र्ोग, प्रशोिन िा पुनःप्र्ोग गने सम्बन्ििा भए गाउँपालिकाको 

का्ायि्िाई बुझाउन िञ्जरु गरेको रो्ल्टी । 

(३) बोिपत्र सम्बन्िी अन्् व्यिस्था प्रचलि  कानून बिोलजि हुनेछ । 

(४) उपदफा (१) बिोलजि फोहोरिैिा व्यिस्थापनको लजम्िा पाएको कम्पनी, ससं्था िा लनका्ि े

गाउँपालिकाको का्ायि्सँग गरेको सम्झि ाको अिीनिा रही शुल्क उठाउन सके्नछ । 

(५) फोहोरिैिा व्यिस्थापनिा गैह्रसरकारी क्षेत्रको संिग्न ा सम्बन्िी अन्् कुराहरु  ोककए बिोलजि 

हुनेछ । 

३०. फोहोरििैा व्यिस्थापन स्थि लनिायण  था सञ्चािन गनय स्िीकृल  कदन सककन:े (१) लनजी क्षेत्रबाट 

फोहोरिैिा व्यिस्थापनका िालग फोहोरिैिा व्यिस्थापन स्थि, प्रशोिन स्थि, आिुलनक प्रकारका 

फोहोर प्रशोिन ्न्त्रको जडान  था अन्् सं्न्त्र लनिायण गरी सञ्चािन गनय स्िीकृल  िाग गरेिा 

िा ािरण सम्बन्िी  था अन्् प्रचलि  कानूनको अिीनिा रही का्स् ो सं्न्त्र लनिायण  था सञ्चािनका 

िालग गाउँपालिकािे स्िीकृल  कदन सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि लनजी क्षेत्रबाट फोहोरिैिा व्यिस्थापन सं्न्त्रको लनिायण  था सञ्चािन 

गदाय  ोककएको िा ािरणी् िापदण्डको पािना भए िा नभएको अनुगिन गाउँपालिकािे गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोलजि अनुगिन गदाय स्िीकृ  िापदण्डको पािना गरेको नपानएिा का्स् ो 

िापदण्ड पािनाको िालग आिश््क व्यिस्था गनय सि्ािलि  ोकककदन सके्नछ र सो सि्ािलििा पलन 

िापदण्डको पािनाको िालग आिश््क व्यिस्था नगरेिा का्स् ो व्यलक्त िा कम्पनीको स्िीकृल  

गाउँपालिकाको का्ायि्िे  ोककए बिोलजि रद्द गनय सके्नछ । 

३१. साियजलनक लनजी साझदेारीिा फोहोरििैा व्यिस्थापन गनय सककन:े (१) गाउँपालिकािे प्रचलि  

कानूनको अिीनिा रही लनजी क्षेत्र, सािुदाल्क एिं गैरसरकारी संघ-संस्थासगँको साझेदारीिा 

फोहोरिैिा व्यिस्थापन गनय सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा िेलखएको भए  ापलन सािुदाल्क एिं गैरसरकारी संघ, संस्थासँगको 

साझेदारीिा फोहोरिैिा उकासजयनको न््ूनीकरणका िालग जनचे ना अलभिृलि, फोहोरिैिा संकिन, 

ढुिानी, फोहोरिैिा व्यिस्थापन स्थििा उद्यान लनिायण र सिन्द्यकरण जस् ा का्य िात्र गनय िा 

गराउन सककनेछ । 

(३) गाउँपालिकािे अन्् गाउँपालिका िा नगरपालिकासगँ आपसी सहिल िा साझेदारीिा फोहोरिैिा 

व्यिस्थापन गने सके्नछ । 

३२. सिेा शलु्क उठाउन सके्न: (१) गाउँपालिकािे फोहोरिैिा व्यिस्थापन गरे बाप  सम्बलन्ि  व्यलक्त, 

संस्था िा लनका्बाट सेिा शुल्क िगाई उठाउन सके्नछ । 
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(२) उपदफा (१) बिोलजिको शुल्कको लनिायरण फोहोरिैिाको पररिाण,  िि  था प्रकृल  र  ोककए 

बिोलजिका अन्् कुराहरुको आिारिा गाउँपालिकािे गनछे । 

(३) उपदफा (१) बिोलजिको शुल्क गाउँका्यपालिका आफैंिे िा लनजिे  ोकेको संस्था िा लनका् 

िाफय   सिे  उठाउन सककनछे । 

(४) ्स दफािा अन््त्र जुनसुकै कुरा िेलखएको भए  ापलन दफा २६ बिोलजि फोहोरिैिा व्यिस्थापन 

गनय लजम्िेिारी पाएको व्यलक्त, संस्था िा लनका्िे गाउँपालिकाको का्ायि्सँग भएको सहिल को 

आिारिा फोहोरिैिा व्यिस्थापन गरे बाप  सम्बलन्ि  व्यलक्त, संस्था िा लनका्बाट सेिा शुल्क 

उठाउन सके्नछ । 

 र,   ोककए बिोलजिका लिपन्न िगयिाई सेिा शुल्किा  ोककए बिोलजि छूट कदन बािा पने छैन । 

(५) ्स दफा बिोलजि शुल्कबाट प्राप्त आम्दानी  था फोहोरिैिा व्यिस्थापन लनजी क्षेत्रिाई संिग्न 

गराउँदा प्राप्त हुन े आम्दानी गाउँपालिकाको का्ायि्ि े एउटा छुटै्ट शीषयकिा राखी  ोककएको 

िापदण्डको अिीनिा रही फोहोरिैिाको व्यिस्थापन, िा ािरणी् सरंक्षण  था फोहोरिैिा 

व्यिस्थापन प्रभालि  क्षेत्रको लिकासिा  ोककए बिोलजिको रकि खचय गनय सककनेछ । 

 

पररच्छेद-४ 

जलैिक लिलिि ा सरंक्षण 

३३. जलैिक लिलिि ाको सरंक्षण गनुयपने: (१) आफ्नो क्षेत्रलभत्रको जैलिक लिलिि ाको संरक्षण गन े

लजम्िेिारी गाउँपालिकाको हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि जैलिक लिलिि ाको संरक्षण सम्बन्िी का्यक्रि गदाय सघंी्, प्रदशेको  था 

अन्् प्रचलि  कानून प्रल कूि नहुने गरी दहेा् बिोलजि गनुय पनेछः- 

(क) कृलषजन्् जैलिक लिलिि ा संरक्षणः-  

(१) लिकासका का्यक्रिहरु सञ्चािन गदाय कृलष जैलिक लिलिि ाको संरक्षणिाई लिशेष 

िहकाि कदने, 

(२) जैलिक लिलिि ा, िा ािरण र िानि स्िास्थ््िा नकाराकािक प्रभाि पानय सके्न 

जोलखि भएका लज.एि.ओ.(G.M.O.)  था का्सका उकापादनिाई आिश््क ा 

अनुसार लन्न्त्रण िा लनषेि गने, 

(३) कृलष प्ायिरणी् सेिाहरुको कदगो पररचािनको िालग परागसेचन  था अन्् 

प्ायिरणी् रुपिा फानदाजनक जीिहरु सम्बन्िी अध्््न, अनुसन्िान, अनुगिन 

गरी संरक्षणका का्यक्रिहरु सञ्चािन गने, 

(४) परम्पराग , ज्ञान सीप  था अभ््ासको सरंक्षण र प्रिियन गने । 

(ख) लसिसार संरक्षणः- 

(१) स्थानी् जनसिुदा्को सहभालग ािा उनीहरुको लह का िालग आफ्नो क्षते्र 

अन् गय का लसिसारको पलहचान गद ैसोको संरक्षण र व्यिस्थापन गने, 

(२) स्थानी् जनसहभालग ािा आिारर  लसिसार व्यिस्थापनको िाध््िद्वारा 

लसिसारको स्रो हरुिालथ सिन््ाल्क अिसर कदिाउँद ै बुलिित्तापूणय प्र्ोगको 

अििारणािाई साथयक ा  ुल््ाउने, 

(३) स्थानी् व्यलक्त, सिुदा् एिं लनका्िाई संिग्न गराउँद ै लसिसारको सरंक्षण र 

व्यिस्थापन का्य प्रभािकारी बनाउने, 
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(४) ि यिान र भािी पुस् ाको फानदाका िालग प्राकृल क स्रो  संरक्षण गनय स्थानी् 

बालसन्दाको लह  हुने खािको सािालजक र आर्थयक लिकासका का्यक्रि सञ्चािन 

गने, 

(५) लसिसारिा आलश्र  सङ्कटापन्न जीिजन् ु, जिचर, जङ्गिी जनािर  था अन्् 

जि आलश्र  आनुिंलशक स्रो को संरक्षण गने, 

(६) िा ािरणी् असर न््ून हुने गरी लसिसार क्षेत्रिा िा ािरण अनुकूि प्यटनको 

लिकास गद ै प्राप्त िाभिाई ्थासम्भि लसिसारको व्यिस्थापन र स्थानी् 

जनसिुदा्को लह िा पररचािन गने, 

(७) लसिसार सरंक्षण र व्यिस्थापनका िालग  ्ार गररन ेका्य्ोजनाहरुिा स्थानी् 

जनसहभालग ाको सुलनलि  गने, 

(८) लसिसार क्षेत्रिा आलश्र  स्थानी्िासीको अनुभि, अभ््ास, सीप र ज्ञानको संरक्षण 

गद ैसोही आिारिा लसिसारको संरक्षण र व्यिस्थापन गनय प्रश्र् कदने, 

(९) लसिसार व्यिस्थापना दखेा पने सिस््ाहरुको पलहचान गरी स्थानी् स् रिै 

सिािानको उपा्हरुको खोजी गनय जनसहिल का आिारिा व्यिस्थापन 

का्य्ोजना बनाई िागू गने गराउने, 

(१०) लसिसार व्यिस्थापन ्ोजना  जुयिा गने र व्यिस्थापन सलिल िा स्थानी् 

जनसिुदा्का साथै संघ-संस्थाको प्रल लनलिकाि गराउन आिश््क कानुनी एिं 

प्रशासलनक व्यिस्था गने, 

(११) लसिसारिा आलश्र  स्थानी् जनसिुदा्िाई लसिसारबाट प्राप्त हुने िाभको 

न््ा्ोलच  बाँडफाँडका िालग आिश््क व्यिस्था गने, 

(३) जैलिक लिलिि ा संरक्षण  था व्यिस्थापन सम्बन्िी अन्् व्यिस्था प्रचलि  कानून र िापदण्ड 

बिोलजि हुनेछ । 

३४. जलैिक लिलिि ाको अलभिखेीकरण गनुयपने: (१) गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रालिकार लभत्र अिलस्थ  

जैलिक लिलिि ाको िस् ुलस्थल  र लििरणको अलभिेख व्यिलस्थ  र िैज्ञालनक ढङ्गिे राख्नु पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजिको अलभिेखीकरण जैलिक लिलिि ा सम्बन्िी लनदलेशका बनाई रालष्ट्र् 

िापदण्ड अनुरुप अद्यािलिक राख्ने लजम्िेिारी गाउँका्यपालिकाको हुनेछ । 

(३) जैलिक लिलिि ाको अलभिेखीकरण सम्बन्िी अन्् व्यिस्था  ोककए बिोलजि हुनेछ।    

३५. स्थानी् सिदुा्को परम्पराग  ज्ञान, सीप, अभ््ास, आकदको सरंक्षण गनुयपने: (१) जैलिक 

लिलिि ाको सम्बन्ििा स्थानी् सिुदा् लभत्रका व्यलक्त िा सिूहिा रहकेो ज्ञान, सीप, अभ््ास 

आकदको पलहचान, अलभिेखीकरण,  था सरंक्षण गने लजम्िेिारी गाउँपालिकाको हुनेछ । 

(२) गाउँपालिकाको का्ायि्िे उपदफा (१) बिोलजिको अलभिेखीकरण िैज्ञालनक र व्यिलस्थ  

ढङ्गिे  ोककएको ढाँचा र प्रारुपिा राख्नेछ ।  

३६. खलनज पदाथय सरंक्षण सम्बन्िी व्यिस्था: (१) गाउँका्यपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र रहकेा खलनज 

पदाथयको अिस्था बु्न सभे  था खोज गनय सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजिको सभ े था खोजबाट प्राप्त सुचना  था  थ््ाङ्कको आिारिा प्रचलि  

नेपािको कानून बिोलजि प्रल कूि नहुन ेगरी गाउँपालिकाको खलनज पदाथयको संरक्षण  था प्रिियनिा 

का्यक्रिहरु सञ्चािन गनय सके्नछ । 

३७. जिािार सरंक्षण गनुयपन:े (१) गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र रहकेा जिािारको संरक्षण गनुय गाउँपालिका, 

नागररक र सम्बलन्ि  लनका्को क यव्य हुनेछ । 



कानेपोखरी गाउँपालिकाको राजपत्र खण्डः ४, भागः १, संख्ाः १-६                    लिल ः२०७८/०१/२४ 

 िा ािरण  था प्राकृल क श्रो  संरक्षण सम्बन्ििा व्यिस्था गने ऐन, २०७७       48 
 

(२) गाउँका्यपालिकािे सघंी् र प्रदशे कानून र िापदण्डको अिीनिा रही का्यलिलि िनाई 

गाउँपालिकालभत्रका जिािार संरक्षण  था व्यिस्थापन गनेछ । 

(३) आफ्नो क्षेत्रिा रहकेो खानेपानीको िुहानको पलहचान, अलभिेखीकरण, संरक्षण  था व्यिस्थापन 

गने लजम्िेिारी गाउँपालिकाको हुनेछ । 

 

पररच्छेद- ५ 

िन  था हरर  क्षते्रको सरंक्षण  था व्यिस्थापन 

३८. िन, िन पैदािार, िन््जन्  ु था हरर  क्षते्रको सरंक्षण र प्रिियन गनुयपन:े (१) आफ्नो क्षेत्रालिकार 

लभत्रको िन, िन पैदािार, िन््जन् ु  था हरर  क्षेत्रको संरक्षण र प्रिियन गने प्रिुख लजम्िेिारी 

गाउँपालिकाको हुनेछ । 

(२) िन, िन पैदािार, िन््जन् ु  था हरर  क्षेत्रको संरक्षण र प्रिियनिा सह्ोग गनुय प्रका्ेक 

नागररकको क यव्य हुनेछ । 

(३) िन  था िन पैदािार संरक्षण र प्रिियन गने सम्बन्ििा गाउँपालिकािे संघी् र प्रदशे कानूनको 

प्रल कूि नहुने गरी दहेा् बिोलजि गनुयपनेछ । 

(क) संघ  था प्रदशेसँग सिन्ि् गरी स्थानी् सिुदा्को सहभालग ािा आफ्नो लसिालभत्रका 

सिुदा्िा आिारर  िन, लनजी िन, कृलष िन  था िनिा आिारर  उद्योगहरु सञ्चािन  था 

व्यिस्थापन गने, 

(ख) सािुदाल्क िन उपभोक्ता सिुह िगा्  सिुदा्िा आिारर  िन व्यिस्थापन गने सिुहको 

प्रालिलिक, व्यिस्थापकी्, ससं्थाग  क्षि ा लिकासिा प्राथलिक ा कदने, 

(ग) िनसँग सम्बलन्ि  प्रालिलिक सेिािाई प्रभािकारी बनाउनुका अल ररक्त क्षि ा लिकासको 

िालग उकापे्ररणाकािक अिसरहरु लसजयना गने, 

(घ) स्थानी् सिुदा्िा रहकेो िनजन््, जलडबुटी  था िनस्पल  उप्ोग सम्बन्िी परम्पराग  

ज्ञान, सीप र लचकककासा पिल िाई आिुलनक लिज्ञानसँग सं्ोजन गद ै उन्न  प्रकारको ज्ञान, 

सीप र उकापादनका िालग उप्ुयक्त िा ािरण लनिायण गने, 

(ङ) िन््जन् ु र िनस्पल को सरंक्षण  था प्रिियन गनय सघं, प्रदशेसँगको सिन्ि्िा स्थानी् 

स् रका प्राणी उद्यान  था िनस्पल  उद्यानहरु स्थापना र सञ्चािन गन,े 

(च) िन पैदािार संकिनिा कदगोपना र प्रभािकारर ाका िालग आिुलनक प्रलिलिहरुको प्र्ोगिाई 

प्रोकासाहन गने, 

(छ) कदगो िन व्यिस्थापनको िापदण्ड अनुरुप सबै िन व्यिस्थापनिा सािालजक, आर्थयक र 

िा ािरणी् दलृष्टिे दीगोपना सुलनलि  गने, 

(ज) संघ  था प्रदशेको सिन्ि्िा संरलक्ष  क्षेत्र, लसिसार क्षते्र  था िन व्यिस्थापन पिल हरुबाट 

प्यटन प्रिियन गनय ्ोगदान पुर् ् ाउने, 

(झ) िन, िनस्पल , िन््जन् ु  था जैलिक लिलिि ा र जिािार क्षेत्रको सरंक्षण, पुन:स्थायपना र 

कदगो उप्ोग गनय आिश््क ्ोजना र का्यक्रि सञ्चािन गने, 

(ञ) गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका जिचरको संरक्षण गन,े 

(ट) संघ  था प्रदशेसँग सिन्ि् र सहका्य गरी गरीिीको रेखािुलन रहकेा जन ाको गरीिी 

न््ूलनकरण गनय िनको सरंक्षण र लिकास हुन े गरी आ् आजयन  था प्यटनका का्यक्रिहरू 

सञ्चािन गने, 

(ठ) सािुदाल्क िन उपभोक्ता सलिल िे िन पैदािार लिक्री  था उप्ोग गनय बनाएको िार्षयक 

का्य्ोजना गाउँगाउँका्यपालिकाबाट स्िीकृ  गरी का्ायन्ि्न गराउने, 



कानेपोखरी गाउँपालिकाको राजपत्र खण्डः ४, भागः १, संख्ाः १-६                    लिल ः२०७८/०१/२४ 

 िा ािरण  था प्राकृल क श्रो  संरक्षण सम्बन्ििा व्यिस्था गने ऐन, २०७७       49 
 

(ड) गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रको साियजलनक  था ऐिानी जग्गािा रहकेो काठ दाउरा, जराजुरी, 

दहत्तर बहत्तर आकदको लबक्री गने, संकिन लबक्री गनय आिश््क व्यिस्थापन गने, 

(ढ) सािुदाल्क भ-ूसंरक्षण र सोिा आिारर  आ्-आजयनका का्यक्रिहरु सञ्चािन गने, 

(ण) संघ  था प्रदशेको िापदण्डको अिीनिा रही गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रको जलडबुटी  था अन्् 

गैरकाष्ट िन पैदािर सम्िन्िी सिेक्षण, उकापादन, सकंिन, प्रबियन, प्रशोिन र बजार 

व्यिस्थापन गने, 

( ) सािुदाल्क िनको अनुगिन, लनरीक्षण गरी सािुदाल्क िन सिूह/सलिल िाई आिश््क 

लन्िन लनदशेन कदने । 

(थ) सािुदाल्क िन व्यिस्थापन, सञ्चािन  था का्ायन्ि्न गनय आिश््क का्यलिलि, लनदलेशका 

बनाई िागू गनय सके्नछ । 

३९. लनजी िन द ाय  था व्यिस्थापन: (१) लनजी िन द ाय गराउन चाहने कुनै व्यलक्त िा संस्थािे लनजी 

िन द ायको िालग लडलभजन िन का्ायि् िा सब लडलभजन िन का्ायि्को लसफाररस सलह  

गाउँपालिकािा लनिेदन कदनु पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि कुनै लनिेदन परेिा आिश््क जाँचबुझ गरी गाउँगाउँका्यपालिकाको 

का्ायि्िे लनजी िन द ाय गरी प्रिाणपत्र कदनेछ । 

(३) व्यिसाल्क प्र्ोजनका िालग लनजी िन िा लनजी आिादीिा रहकेो िन पैदािरको संकिन  था 

ओसारपसार गनुय परेिा गाउँपालिकाबाट स्िीकृ  लिनु पनेछ । 

४०. साियजलनक जग्गािा िन लिकास सम्बन्िी व्यिस्था: (१) गाउँका्यपालिकािे प्रचलि  नेपाि काननू 

 था ्स ऐनको अिीनिा रही साियजलनक जग्गािा िनको लिकास, संरक्षण, व्यिस्थापन गनय र िन 

पैदािरको उपभोग  था लबक्री लि रण गनय सके्नछ । 

(२) गाउँ का्यपालिकािे सडक, नहर र बाटो ककनारिा िगानएको  था बाटोिा छहारी पने रुखहरु र 

चि ारा, कुिाको िुहान, िार्ियक स्थि िा का्स्  ै अन्् संिेदनशीि ठाउँिा िगानएका रुखहरुको 

संरक्षण गनय  था जोलखिपूणय अिस्थािा प्रचलि  नेपाि कानूनको अलिनिा रही हटाउन सके्नछ । 

४१. सहरी िनको लिकास र व्यिस्थापन: (१) गाउँ का्यपालिकािे आफ्नो क्षेत्र लभत्रको सहरी क्षेत्र  था 

िस् ीिा रहकेा साियजलनक सडक  था पाकय  जस् ा स्थानिा आफैंिे िा कुनै सघंसंस्था िा लनजी 

क्षेत्रसँगको साझेदारीिा सहरी िनको लिकास  था व्यिस्थापन गनय सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि स्थापना हुने सहरी िनको िन पैदािार गाउँ का्यपालिकािे  ोककए 

बिोलजि प्र्ोग गनय सके्नछ । 

४२. िनक्षते्रको प्र्ोग: गाउँ का्यपालिकािे कुनै लिकास आ्ोजना सञ्चािन गदाय िन क्षते्रको प्र्ोग गनुय 

बाहके अन्् कुनै लिकल्प नभएिा र प्रचलि  काननू बिोलजिको िा ािरणी् अध्््नबाट का्स् ो 

्ोजना सञ्चािन गदाय िा ािरणिा उल्िेखनी् प्रल कूि असर नपने दलेखएिा सो आ्ोजना सञ्चािन 

गनय का्स् ो िन क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गनयको िालग संघी् सरकार सिक्ष अनुरोि गनय सके्नछ । 

४३. नसयरी र उद्यान स्थापना  था व्यिस्थापन : (१) संघी्  था प्रादलेशक कानून प्रल कूि नहुने गरी, 

प्रचलि  िापदण्ड  था  ोककएको प्रकक्र्ा पूरा गरेको सलुनलि  गरी गाउँपालिका क्षते्रलभत्र जो कोहीि े

पलन गाउँ का्यपालिकाको अनुिल  लिई नसयरी  था उद्यान सञ्चािन गनय सके्नछन् । 

(२) गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र उपदफा (१) बिोलजि सञ्चािन हुने नसयरी  था उद्यानको सम्बन्ििा संघी् 

 था प्रादलेशक िापदण्डसँग नबालझने गरी सञ्चािन  था प्ूिायिार िापदण्ड लनदलेशका बनाई िागू 

गनेछ । 

(३) गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र उपदफा (१) बिोलजि स्थापना हुने सबै नसयरी  था उद्यानहरुको कलम् िा 

िषयको एक पटक  ोककए बिोलजि अलनिा्य अनुगिन लनरीक्षण गनुयपनेछ । 
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४४. खलु्िा क्षते्र व्यिस्थापन  था हरर्ािी प्रिियन: (१) गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र रहकेो खुल्िा 

 था साियजलनक क्षेत्रको सरंक्षण, प्रिियन  था अलभिेखीकरण गनुय पनेछ । 

(२) गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रालिकार लभत्र रहने खुल्िा  था साियजलनक क्षेत्रिा प्रचलि  कानूनको 

प्रल कुि नहुने गरी िकृ्षारोपण, सम्भार व्यिस्थापन गनय सके्नछ । 

(३) खुल्िा  था साियजलनक क्षेत्रको व्यिस्थापन सम्बन्िी अन्् व्यिस्था  ोककए बिोलजि हुनेछ । 

४५. नदी ककनार, नदी उकास, नहर ककनार र सडक ककनारिा िकृ्षारोपण : (१) गाउँपालिकालभत्रको नदी 

ककनार, नदी उकास, नहर ककनार र सडक ककनारिा गाउँ का्यपालिकाको अनुिल  लिई िृक्षारोपण गनय 

सके्नछ । 

(२) गाउँ का्यपालिकािे िृक्षारोपण सम्बन्िी िापदण्ड बनाई िागू गनयसके्नछ । 

 

पररच्छेद-६  

ससं्थाग  व्यिस्था 

४६. िा ािरण  था प्राकृल क स्रो  सरंक्षण कोषको स्थापना र सञ्चािन: (१) गाउँपालिकािा 

िा ािरण संरक्षण, प्रदषूणको रोकथाि  था लन्न्त्रणका साथ ै जैलिक लिलिि ाको संरक्षणका 

िालग िा ािरण  था प्राकृल क स्रो  सरंक्षण कोषको स्थापना हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजिको कोषिा दहेा्का रकिहरु रहने छन्: 

(क) संघ, प्रदशे सरकारबाट िा ािरण संरक्षणका िालग प्राप्त रकि, 

(ख) लिलभन्न संघ संस्थािाट प्राप्त रकि, 

(ग) अन्् स्रो िाट प्राप्त रकि । 

(३) िा ािरण  था प्राकृल क स्रो  संरक्षण कोषको सञ्चािन  ोककए बिोलजि हुनेछ । 

४७. िा ािरण  था प्राकृल क स्रो  सरंक्षण पररषद गठन गनय सके्न: (१) िा ािरण, जैलिक लिलिि ा र 

प्राकृल क स्रो  सरंक्षण सम्बन्िी का्यिाई व्यिलस्थ  रुपिा का्ायन्ि्न गनय, नील  ्ोजना लनिायण गनय, 

लिलभन्न लनका्हरुबीच सिन्ि् गनय  था ्स ऐन अन् गय  अनुगिन  था लनरीक्षण गनय 

गाउँपालिकािा िा ािरण सम्बन्िी लिशेषज्ञ सलम्िलि  िा ािरण  था प्राकृल क स्रो  संरक्षण पररषद 

रहनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजिको पररषदिा दहेा् बिोलजिका अध््क्ष र सदस््हरू रहनछेनः 

(क) गाउँपालिका अध््क्ष               - अध््क्ष 

(ख) उपाध््क्ष                       - सदस्् 

(ग) प्रिुख प्रशासकी् अलिकृ       - सदस्् 

(घ) स्िास्थ्् सलिल  सं्ोजक      - सदस्् 

(ङ) िन, िा ािरण सलिल  सं्ोजक     - सदस्् 

(च) िा ािरण  था प्राकृल क स्रो को क्षेत्रिा काि गरेका लिज्ञहरु  

िध््ेबाट १ िलहिा सलह  ३ जना     - सदस्् 

(छ) िन उपभोक्ता सलिल हरू िध््ेबाट एक जना िलहिा सलह   

गाउँ का्यपालिकािे  ोकेका  ीन जना     - सदस्् 

(ज) कृलष क्षेत्र हनेे गाउँ का्यपालिका सदस््    - सदस्् 

(झ) िा ािरण शाखा सं्ोजक िा िा ािरण सम्बन्िी हनेे कियचारी  - सदस्् सलचि 

(३) िा ािरण  था प्राकृल क स्रो  सरंक्षण पररषदको अन्् काि, क यव्य  था अलिकार  ोककए 

बिोलजि हुनेछ ।  
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४८. सलिल हरु गठन गनय सके्न: (१) गाउँ का्यपालिकािे ्ो ऐनको उद्दशे्् पूर् यको िालग सम्बलन्ि  

लिष्का लिशेषज्ञहरु सिे  रहकेो लिलभन्न सलिल हरु गठन गनय सके्नछन् । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि गरठ  सलिल हरुको काि, क यव्य र अलिकार गाउँ का्यपालिकाि े

 ोकककदए बिोलजि हुनेछ । 

४९. अनगुिन  था िलू््ाङ्कन: (१) ्स ऐन अन् गय  आिश््क अनुगिन र िूल््ाङ्कन दफा ५८ 

बिोलजि स्थालप  िा ािरण  था जैलिक लिलिि ा सरंक्षण पररषद िा पररषदिे  ोकेको लनरीक्षण 

सलिल हरूबाट गनेछ । 

(२) अनुगिन  था िूल््ाङ्कन सम्बन्िी अन्् व्यिस्था  ोककए बिोलजि हुनेछ । 

५०. िा ािरण सरंक्षण ्ोजना  जुयिा गन:े (१) गाउँ का्यपालिकाको का्ायि्िे िा ािरण  था जैलिक 

लिलिि ा संरक्षण ्ोजना  जुयिा  था का्ायन्ि्न गनेछ । 

(२) गाउँ का्यपालिकािे िा ािरण संरक्षण ्ोजना  जुयिा गदाय िा ािरण संरक्षण, जैलिक 

लिलिि ाको संरक्षण र प्रिियन, दीगो उप्ोग र िा ािरणी् र जैलिक लिलिि ाका स्रो हरूको 

परम्पराग  र स्थानी् अभ््ासहरूिाई सिे  सिािेश गनुयपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोलजिको िा ािरण  था जैलिक लिलिि ा संरक्षण ्ोजना बनाउँदा िलहिा, 

अपाङ्ग ा भएका व्यलक्त, बािबालिका, जेष्ठ नागररक र आर्थयक रुपिा लिपन्न सिुदा्िाई लिशेष 

प्राथलिक ा कदनुपनेछ । 

(४) िा ािरण संरक्षण ्ोजनािा सिािेश गनुयपने लिष्िस् ु  ोककए बिोलजि हुनेछ । 

 

पररच्छेद-७ 

कसरू, जररिाना  था क्षल प ुी 

५१. कसरू: कसिै ेदहेा्को कुन ैकाि गरेिा ्स ऐन बिोलजि कसरू गरेको िालननछे :-  

(क) गाउँ का्यपालिकािे  ोकककदएको सि् र स्थान बाहके अन््त्र फोहोरिैिा लनक्काशन गने, 

(ख) कण्टेनर िा फोहोरिैिा संकिन केन्रिा रालखएको फोहोरिैिा अनालिकृ   िरि ेप्र्ोग गने, 

(ग) फोहोरिैिा संकिन केन्रिा रालखएको कण्टेनर  ोडफोड गने क्षल  पुर् ् ाउन,े रालखएको 

स्थानबाट हटाउने िा संकिन केन्रिा कुनै नोक्सानी पुर् ् ाउने, 

(घ) ् स ऐन बिोलजि अनुिल  नलिई फोहोरिैिा व्यिस्थापनको का्य गन,े  

(ङ) ् स ऐन बिोलजि फोहोरिैिा व्यिस्थापनको िालग प्रदान गररएको अनुिल पत्रिा उल्िेलख  

श यहरु उल्िङ् घन गने, 

(च) फोहोरिैिा संकिन केन्र, कण्टेनर िा फोहोरिैिा थुपाने ठाउँिा कुनै पलन ककलसिको 

हालनकारक पदाथय फाल्ने, राख्ने िा थुपाने, 

(छ) घर, कम्पाउण्ड  था पररसरको फोहोरिैिा सडक िा अन्् साियजलनक स्थानिा राख्ने, फाल्न े

िा थुपाने, 

(ज) फोहोरबाट लनस्केको दलूष  पानी (लिचेट) िा ढि चुहाई अन्् व्यलक्तको घर िा जग्गा प्रदलूष  

गराउने, 

(झ) सडक िा अन्् साियजलनक स्थानिा सरसफाई  था फोहोरिैिा सकंिन गनय गाउँ 

का्यपालिकािे  ोकेको सि् िा सफाई गदायको सि्िा का्स् ो ठाउँिा कुन ैपलन ककलसिको 

सिारी सािन लबसाउने िा लबसान राखेको सिारी सािन हटाउने नन्कार गन,े 

(ञ) गाउँ का्यपालिकािे  ोकेको ठाउँिा बाहके जनस्िास्थ््िा प्रल कुि असर पन ेगरी सडक िा 

अन्् साियजलनक स्थानिा कुनै पलन ककलसिको हालनकारक फोहोरिैिा राख्ने, फाल्ने, थुपाने िा 

लनक्काशन गने, 
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(ट) रासा्लनक फोहोरिैिा, औद्योलगक फोहोरिैिा, स्िास्थ्् संस्थाजन्् फोहोरिैिा िा 

हालनकारक फोहोरिैिा जथाभािी फाल्ने, राख्ने िा लनक्काशन गने िा गराउन,े 

(ठ) औद्योलगक प्रल ष्ठान िा स्िास्थ्् संस्थाि े उद्योग िा स्िास्थ्् संस्थाबाट लनस्कने हालनकारक 

फोहोरिैिा जथाभािी फाल्न,े राख्ने िा लनक्काशन गने िा गराउने, 

(ड) फोहोरिैिा सकंिन, ढुिानी  था फोहोरिैिा व्यिस्थापनिा बािा अिरोि लसजयना गने, 

(ढ) फोहोरिैिा संकिन, ढुिानी  था अलन् ि लनक्काशन स्थििा अिरोि, बन्द, घेराउ गने िा 

फोहोरिैिा व्यिस्थापन सम्बन्िी का्यिा हड ाि गने, 

(ण) फोहोरिैिा अका्ालिक उकापादन हुन े िस् ु भनी नेपाि सरकारिे नेपाि राजपत्रिा सूचना 

प्रकाशन गरी प्रल बन्ि िगाएको कुनै िस् ु उकापादन  था लबक्री लि रण गने, 

( ) प्रचलि  काननू बिोलजि  ोककएको िापदण्ड लिपरर  रासा्लनक लिषादीको आ्ा  गने िा 

सि्ािलि सककएको रासा्लनक लिषादी प्रचलि  कानून र िापदण्ड बिोलजि नष्ट गन े

लजम्िेिारी पूरा नगने, 

(थ) स्रो िा नै फोहोरिैिाको पृथकीकरण नगरी फोहोरिैिा लिसाएर लनक्काशन गने, 

(द) िरेको पशुपंक्षी र सोको िादी, प्िाँख, हड् डी  था िाछाको ककािा आकद साियजलनक स्थि, 

सडक, गल्िी, चोकिा राख्ने, फाल्ने िा थुपाने । 

(ि) साियजलनक जग्गा, जलिन अनालिकृ  रुपिा उप्ोग गरी संरचना लनिायण गरेिा, 

(न) लसिसार, पानीको िुहान,  ाि पोखरी जस् ा प्राकृल क श्रो को लनजी उप्ोग र अनालिकृ  

प्र्ोग गरेिा, 

५२. सजा्  था जररिाना: (१) दफा ५१ सँग सम्बलन्ि  कसरु िा दहेा्को का्य गरेिा दहेा् 

बिोलजिको सजा्  था जररिाना गनेछः 

(क) दफा ५१ को खण्ड (क) बिोलजिको कसरू गन ेव्यलक्तिाई गाउँपालिकािे पलहिो पटक भए 

पाँच हजार रुपै्ाँसम्ि जररिाना, दोस्रो पटक सोही कसूर गरेिा पाँच हचार रुपै्ाँदलेख दश 

हजार रुपै्ाँसम्ि जररिाना र सोही कसूर  ेस्रो िा सोभन्दा बढी पटक गरेिा प्रका्ेक पटकको 

िालग पन्र हजार रुपै्ाँका दरिे जररिाना गरी फोहोरिैिा उठाउँदा िाग्ने खचय सिे  लनजबाट 

असूि उपर गनय सके्नछ । 

(ख) दफा ५१ को खण्ड (ख) र (झ) बिोलजिको कसूर गनेिाई गाउँपालिकािे पाँच स् रुपै्ाँदलेख 

पाँच हजार रुपै्ाँसम्ि जररिाना गनय सके्नछ । 

(ग) दफा ५१ को खण्ड (ग) बिोलजिको कसूर गनेिाई गाउँपालिकािे पन्र हजार रुपै्ाँदलेख 

पचास हजार रुपै्ाँसम्ि जररिाना गरी कण्टेनर िा सकंिन केन्र व्यिस्थापन गनय िाग्ने खचय 

असूि उपर गनय सके्नछ । 

(घ) दफा ५१ को खण्ड (घ) र (ङ) बिोलजिको कसूर गनेिाई गाउँपालिकािे पन्र हजार 

रुपै्ाँदलेख पचास हजार रुपै्ाँसम्ि जररिाना गरी अनुिल  नलिएसम्ि का्स् ो का्य गनय रोक 

िगाउनेछ । 

(ङ) दफा ५१ को खण्ड (च) बिोलजिको कसरू गनेिाई गाउँपालिकािे पाँच हजार रुपै्ाँदलेख पन्र 

हजार रुपै्ाँसम्ि जररिाना गनय सके्नछ र का्स् ो िस् ु िा पदाथयबाट कुनै क्षल  भनसकेको भए 

का्स् ो क्षल  बाप को रकि सिे  कसरूदा ाबाट असूि उपर गनय सके्नछ ।  

(च) दफा ५१ को खण्च (छ), (ज) र (द) बिोलजिको कसूर गनेिाई गाउँपालिकािे पाँच हजार 

रुपै्ाँदलेख पन्र हजार रुपै्ासँम्ि जररिाना गनय सके्नछ । 
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(छ) दफा ५१ को खण्ड (ञ) बिोलजिको कसूर गनेिाई गाउँपालिकािे  ीस हजार रुपै्ाँदलेख 

पचास हजार रुपै्ाँसम्ि जररिाना गनय सके्नछ । 

(ज) दफा ५१ को खण्ड (ट), (ठ) र ( ) बिोलजिको कसूर गनेिाई गाउँपालिकािे पचास हजार 

रुपै्ाँदलेख एक िाख रुपै्ाँसम्ि जररिाना गनय सके्नछ र सोही कसरू पुनःगरेिा पलहिो पटक 

गरेको जररिानाको दोब्बर जररिाना गरी प्रचलि  काननू बिोलजि अनुिल  रद्द गनयको िालग 

सम्बलन्ि  लनका्िा िेलख पठाउन सके्नछ । 

(झ) दफा ५१ को खण्ड (ड), (ढ) र (ण) बिोलजिको कसूरिाई प्रचलि  संघी् कानून बिोलजि 

सजा् हुनेछ । 

(ञ) दफा ५१ को खण्ड (थ) बिोलजिको कसूर गनिेाई सम्बलन्ि  गाउँपालिकािे प्रका्ेक पटक पाँच 

स् रुपै्ाँ जररिाना गनय सके्नछ ।  

(ट) दफा ५१ को खण्ड (घ) र (न) बिोलजिको कसुर गरेिा सम्बन्िी सम्बलन्ि  स्थानबाट हट्न र 

काििा रोक िगाउने र रू.पच्चीस हजार सम्ि जरीिाना गनय सके्नछ । 

(२) िा ािरण संरक्षण सम्बन्ििा कसैिे दहेा्को का्य गरेिा गाउँपालिकािे दहेा् बिोलजिको 

जररिाना गनेछः 

(क) संलक्षप्त िा ािरणी् अध्््न प्रल िेदन स्िीकृ  गराउनु पने प्रस् ािको हकिा का्स् ो प्रल िेदन 

स्िीकृ  नगराई िा स्िीकृ  प्रल िेदन लिपरी  हुने का्य गरेिा पाँच िाख रुपै्ाँसम्ि, 

(ख) प्रारलम्भक िा ािरणी् परीक्षण प्रल िेदन स्िीकृ  नगराई िा स्िीकृ  प्रल िेदन लिपरर  हुन े

कुनै प्रस् ाि का्ायन्ि्न गरेिा दश िाख रुपै्ाँ सम्ि । 

(३) कसैिे उपदफा (२) बिोलजिको का्य गरेिा गाउँपालिकािे  ुरुन्  रोकी िा ािरणी् अध्््न 

प्रल िेदन स्िीकृ  नगराएिा ्स ऐन बिोलजि का्स् ो प्रल िेदन स्िीकृ  गराउन र का्स् ो प्रल िेदन 

का्य भएकोिा सो का्यिाई सुिार गनय आदशे कदनेछ र ्सरी कदनएको आदशे बिोलजि गनुय सम्बलन्ि  

व्यलक्त िा संस्थाको क यव्य हुनेछ । ्सरी कदनएको आदशे बिोलजि का्य नभएिा गाउँपालिकाि े

उपदफा (१) बिोलजि गररएको जररिानाको  ेब्बर जररिाना गनेछ । 

(४) उपदफा (२) िा उल्िेलख  लिष् बाहके कसैि े ्ो ऐन िा ्स ऐन अन् गय  बनकेो लन्ि, 

लनदलेशका, का्यलिलि िा िापदण्ड लिपरी का कुनै का्य गरेिा गाउँपालिकािे का्स् ो का्य गनय बन्दजे 

िगाई  ीन िाख रुपै्ाँसम्ि जररिाना गरी दईु िलहनालभत्र ्ो ऐन िा ्स ऐन बिोलजि बनेको 

लन्ि, लनदलेशका, का्यलिलि िा िापदण्ड बिोलजिको का्य गनय आदशे कदन सके्नछ । ्सरी कदएको 

आदशे बिोलजि का्य नभएिा ्स उपदफा बिोलजि गररएको जररिानाको  ेब्बर जररिाना िाग्नेछ । 

(५) उपदफा (३) िा (४) बिोलजि कदएको आदशे बिलजिको का्य नभएिा का्स् ो का्यिा बन्दजे 

िगाननेछ र का्स् ो व्यलक्त िा संस्थािाई कािो सूचीिा राख्ने सम्बन्ििा आिश््क कारबाही गनय 

गाउँपालिकािे लसफाररस सलह  संघ र प्रदशे सरकारिा पठाउनु पनेछ । 

(६) ्स दफा बिोलजि जररिाना गनुय अलघ जररिाना गनय िागेको व्यलक्त िा संस्था िा आ्ोजनािाई 

सफान पेश गने िनालसि ििका कदनु पनेछ । 

५३. क्षल परू् य :  (१) कसैि े्ो ऐन िा ्स ऐन अन् गय  बनेको लन्ि, लनदलेशका िा िापदण्ड लिपरी  

प्रदषूण गरेको िा जोलखिपूणय फोहोर लनक्कासन गरेको िा कुन ैदघुयटनाजन्् प्रदषूणका कारणबाट कुन ै

व्यलक्त िा संस्थािाई कुन ै हानी नोक्सानी पुग्न गएिा का्स् ो का्यबाट पीलड  व्यलक्त िा संस्थाि े

आफूिाई पुग्न गएको क्षल  बाप  गाउँपालिका िा  ोककएको लनका्बाट क्षल पूर् य भराई पाउन लनिेदन 

कदन सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि परेको लनिेदन सम्बन्ििा छानलबन  था जाँचबुझ गदाय लनिेदकिाई हानी 

नोक्सानी भएको ठहरेिा क्षल को ्ककन गरी का्सरी हालन नोक्सानी पुर् ् ाउने व्यलक्त, संस्था िा 

प्रस् ािकबाट पीलड िाई िनालसि क्षल पूर् य भराई कदनु पनेछ । 
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(३) गाउँपालिकाको कुनै लनका् िा गाउँपालिकाको स्िालिकाि र लन्न्त्रणिा रहकेो संस्थािे प्रदषुण 

गरी क्षल  पुगेको लिष्िा परेको लनिेदन सम्बन्ििा छानलबन गनय गाउँपालिकािे िनोन्न गरेका  ीन 

जना लिज्ञ सलिल  गठन गनय सककनेछ र सो सलिल को लसफाररसको आिारिा उपदफा (२) िा (३) 

बिोलजि क्षल पूर् य भराई कदनु पनेछ । 

(५) ्स दफा बिोलजि क्षल पूर् य लनिायरण गने आिार र अन्् व्यिस्था  ोककए बिोलजि हुनेछ । 

५४. लनिदेन कदन सके्न: (१) कसिैे ्स ऐन लिपरर  िा ािरणी् अध्््न प्रल िेदन स्िीकृ  नगराई िा 

स्िीकृ  प्रल िेदन लिपरी  हुने गरी प्रस् ाि का्ायन्ि्न गरेिा िा ्स ऐन लिपरर  हुने का्य गरेिा िा 

गनय िागेिा गाउँपालिका िा गाउँपालिकािे  ोकेको अलिकारी सिक्ष लनिेदन कदन सके्नछ । 

५५. पनुरािदेन: (१) दफा ५२ बिोलजि भएको जररिाना उपर लचत्त नबु्ने पक्षि ेउक्त जररिाना उपर 

सम्बलन्ि  लजल्िा अदाि िा पैल स कदनलभत्र पुनरािेदन गनय सके्नछ ।  

(२) दफा ५३ बिोलजि क्षल पूर् य लनिायरण सम्बन्ििा भएको लनणय् उपर लचत्त नबु्ने पक्षिे पैल स 

कदनलभत्र सम्बलन्ि  लजल्िा अदाि िा पुनरािेदन कदन सके्नछ । 

५६. सहुलि्   था सलुििा प्रदान गनय सके्न: िा ािरण  था जैलिक लिलिि ा सरंक्षणिा सकाराकािक 

प्रभाि पाने कुनै उद्योग, व्यिसा्, प्रलिलि िा प्रकृ्ािाई प्रोकासालह  गनय कानून बिोलजि प्रदान 

गररएको सहुलि्   था सुलििाको अल ररक्त गाउँपालिकािे कानेपोखरी राजपत्रिा सूचना प्रकालश  

गरर सहुलि्   था सुलििा प्रदान गनय सके्नछ । 

 

पररच्छेद- ८ 

लिलिि 

५७. ढुङ्गा, लगरट, िाििुा, िाटोको उकाखनन, सकंिन, उप्ोग, लबक्री  था लि रण सम्बन्ििा: (१) 

गाउँपालिका क्षेत्रालिकार लभत्र रहकेा ढुङ्गा, लगट्टी, बािुिा  था िाटोको उकाखनन, संकिन, उप्ोग, 

लबक्री  था लि रण सम्बन्िी व्यिस्था संघी् सरकारिे जारी गरेको िापदण्ड अनुरुप हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजिको िापदण्डको अलिनिा रही गाउँपालिकाि े आफ्नो छुटै्ट िापदण्ड र 

का्यलिलि बनाउन सके्नछ । 

५८. भ-ूउप्ोग ्ोजना र भलूि व्यिस्थापन का्यक्रि सञ्चािन:  संघी्  था प्रदशे काननूको अलिनिा 

रही गाउँपालिकािे स्थानी्  हको भू-उप्ोग ्ोजना र भूलि व्यिस्थापन का्यक्रि सञ्चािन गनय 

सके्नछ ।  

५९. सिन्ि् र सहजीकरण गन:े िा ािरण  था प्राकृल क स्रो  संरक्षण सम्बन्िी रालष्ट्र्  था प्रादलेशक 

अलभ्ानिा गाउँपालिकािे आिश््क सिन्ि्  था सह्ोग गनेछ । 

६०. सिके्षण: गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रिा रहकेो िा ािरणी्  था जैलिक लिलिि ाको िस् ुलस्थल  

बु्न  था एककन गनय आिलिक रुपिा  ोककए बिोलजिको ढाँचािा िा ािरणी्  था जलैिक 

लिलिि ा सिेक्षण गनय सके्नछ । 

६१. गनुासो व्यिस्थापन: गाउँपालिकािे िा ािरण, िा ािरण संरक्षण  था जैलिक लिलिि ा सम्बन्िी 

गुनासो र उजरुीको सकंिन गने र का्सको सम्बोिनको िालग एक िा ािरण संरक्षण अलिकारी  ोक्न 

सके्नछ । 

६२. परािशय लिन सके्न: गाउँसभा, गाउँपालिका िा िा ािरण शाखा (नकाई) िे ्स ऐनको 

का्ायन्िन्को िालग सम्बलन्ि  लिष्का लिज्ञसँग सल्िाह र परािशय लिन सके्नछ । 

६३. अलिकार प्रका्ा्ोजन गनय सके्न: गाउँपालिकािे ्स ऐन अन् गय   ोककए बिोलजिका लजम्िेिारी  था 

अलिकार िा ािरण शाखा (नकाई) िा प्रका्ा्ोजन गनय सके्नछ । 
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६४. प्रचलि  काननू बिोलजि हुन:े ्स ऐनिा िेलखए जल  कुरािा ्सै ऐन बिोलजि र अन््िा प्रचलि  

कानून बिोलजि हुनेछ । 

६५. लन्ि बनाउन सके्न: ्स ऐनको का्ायन्ि्नको िालग गाउँपालिकािे आिश््क लन्ि बनाउन सके्नछ 

र का्स् ो लन्ि कानेपोखरी गाउँपालिकाको राजपत्रिा प्रकाशन पिा  िागू हुनेछ । 

६६. िापदण्ड, लनदलेशका र का्यलिलि बनाउन सके्न: ्स ऐन का्ायन्ि्नको िालग गाउँपालिकािे 

आिश््क िापदण्ड, लनदलेशका  था का्यलिलि बनाउन सके्नछ । 

आज्ञािे, 

गा्त्र श्रेष्ठ 

प्रिुख प्रशासकी् अलिकृ  


