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वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बर्केो ऐर्, 
२०७७ 

  k|dfl0fs/0f ldlt M @)&&÷)#÷!) 

प्रस्तावर्ा : स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बााँच्र् पाउर्े र्ागररकको मौतिक 
अतधकारको संरक्षण गर्न, प्राकृततक स्रोतको समचुित उपयोग एवं दीगो 
व्यवस्थापर् गर्न, वातावरण र ववकासबीि सन्तिुर्कायम गर्न तथाप्राकृततक स्रोत, 
वातावरण र जैववक ववववधताको संरक्षण गर्न वाञ्छर्ीय भएकािे, 

र्ेपािको संववधार्को धारा २२१ बमोचजम अर्सूुिी-८ र अर्सूुिी-९ मा 
उल्िेचित वातावरण, प्राकृततकस्रोत र जैववक ववववधता सम्बन्धीस्थार्ीय तहको 
अतधकार कायानन्वयर्का िातग कारू्र्ी व्यवस्था गर्न थिुङु दधुकोशी 
गाउाँपातिकाको गाउाँसभािे यो ऐर् बर्ाएको छ। 

 
पररच्छेद- १ 
प्रारचम्भक 

 
१. संचक्षप्त र्ाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐर्को थिुङु दधुकोशी गाउाँपातिकाको" 

वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण ऐर्, २०७७"रहेको छ । 
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(२) यो ऐर् थिुङु दधुकोशी गाउाँपातिकाको स्थार्ीय राजपत्रमा 
सूिर्ा प्रकाचशत गरेको तमतत देचि प्रारम्भ हरु्छे। 

२. पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथन र्िागेमा यस ऐर्मा,- 

(क)"अर्कुुिर्" भन्नािे जिवायू पररवतनर्को असर र सम्भाव्य 
जोचिमकोआाँकिर् गरी पररवततनत जिवायू सहुाउाँदो 
अर्कुुि हरु् े गरी रुपान्तरण गरे् तथा थप हार्ी 
र्ोक्सार्ी रोकथाम वा न्यूतर्करणगरे् कायन सम्झर्पुछन। 

(ि) "उत्सजनर्" भन्नािे कुरै् तर्चित के्षत्रबाट तर्चित समय 
अवतधमा वातावरणमा हररतगहृ गयााँस वा अन्य कुरै् 
गयााँस वा धवुााँ तर्ष्कासर् गरे् कायन सम्झर् ुपछन। 

(ग) "कायनपातिका" भन्नािे थिुङु दधुकोशी गाउाँपातिकाको 
कायनपातिकािाई सम्झर् ुपछन। 

(घ)  “िलु्िा के्षत्र”भन्नािे मातर्सहरु जमघट हरु् सक्र्,े ववतभन्न 
कायनक्रम र पवन मर्ाउर् सक्र्,े सावनजतर्क वहत तथा 
ववपद् व्यवस्थापर्मा समेत सहयोग पगुर्े गरी सरुचक्षत 
गररएको िलु्िा स्थि सम्झर्पुछन ।  

(ङ)  "जिवायू पररवतनर्" भन्नािे िामो समयको अन्तरािमा 
प्राकृततक रुपमा हरु् ेजिवायूको उतारिढावका अिावा 
प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा मार्वीय वक्रयाकिापिे 
वायमुण्डिको बर्ोटमा हरु्े फेरवदिका कारण पथृ्वीको 
जिवायूमा क्रमश: देिा परे् पररवतनर् सम्झर्पुछन। 

(ि)  "जोचिमपूणन फोहर" भन्नािे प्राकृततक वातावरणमा ह्रास 
ल्याउर्े र मार्व तथा अन्य प्राणीको स्वास्थ्यमा हातर् 
र्ोक्सार्ी परु् याउर्े ववतभन्न रुपमा तर्ष्काचशत वस्त,ु पदाथन 
तथा रेतडयो वववकरणिाई सम्झर् ुपछन। 
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(छ) “जैववक ववववधता”भन्नािे पाररचस्थततकीय प्रणािी (इको 
तसस्टम) को ववववधता, प्रजाततय ववववधता (स्पेतसज 
डाइभरतसटी) तथा वंशाणगुत ववववधता (जेर्ेवटक 
डाइभरतसटी) सम्झर्पुछन । 

(ज)  “तोवकएको”वा“तोवकए बमोचजम”भन्नािे यस ऐर् अन्तगनत 
बर्ेको तर्यममा तोवकएको वा तोवकए बमोचजम 
सम्झर्पुछन । 

(झ)  “तर्ष्काशर्”भन्नािे ध्वतर्, ताप वा फोहरमैिा फाल्र्,े 
थपुारे्, वा तर्ष्काशर् गरे् कायन सम्झर् ुपछन । 

(ञ)  "पररषद" भन्नािे दफा ४८ बमोचजमको स्थार्ीय वातावरण 
तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण पररषद सम्झर् ुपछन। 

(ट)  “प्रदूषण”भन्नािेफोहरमैिा, रसायर्, ध्वतर् वा ववद्यतुीय, 
ववद्यतुीय-िमु्वकीय तरंगका कारणवातावरणमा प्रत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्ष रुपिे पररवतनर् गरी वातावरणमा उल्िेिर्ीय 
ह्रास ल्याउर्,े क्षतत परु् याउर् ेवा वातावरणको िाभदायी 
वा उपयोगी प्रयोजर्मा हातर् र्ोक्सार्ी परु् याउर् े
वक्रयाकिाप सम्झर् ुपछन । 

(ठ)  “प्रस्ताव”भन्नािे ववद्यमार् वातावरणीय अवस्थामा पररवतनर् 
ल्याउर् सक्र्े वकतसमको स्थार्ीय सरकार वा स्थार्ीय 
कारू्र् बमोचजम संञ्चािर् गररर्े वा अर्मुतत प्राप्त ववकास 
कायन, भौततक वक्रयाकिाप वा भ-ूउपयोगको पररवतनर् 
गरे् कुरै् योजर्ा, आयोजर्ा वा कायनक्रम सञ्चािर् गरे् 
सम्बन्धमा तयार गररएको प्रस्ताव सम्झर् ुपछन । 

(ड)  “प्रस्तावक”भन्नािे प्रस्तावको स्वीकृततको िातग तर्वेदर् 
ददर् े र त्यस्तो प्रस्ताव कायानन्वयर् गर्न स्वीकृतत प्राप्त 
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व्यचि, सरकारी, अधन सरकारी वा गैर सरकारी तर्काय 
वा संस्था सम्झर् ुपछन। 

(ढ) “फोहरमैिा”भन्नािे घरेि ुफोहरमैिा, औद्योतगक फोहरमैिा, 
रासायतर्क फोहरमैिा, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैिा 
वा हातर्कारक फोहरमैिा सम्झर् ु पछन र सो शब्दिे 
तत्काि प्रयोग हरु् र्सक्र्े अबस्थामा रहेको, फातिएको 
वा सडेगिेको वातावरणमा ह्रास आउर्े गरी तर्ष्काशर् 
गररएको तरि, ठोस, गयास, िेदो, धूवााँ, धूिो, ववद्यतुीय 
तथा सूिर्ा प्रववतधका िातग प्रयोग भएका िगायतका 
पदाथन वा त्यस्तै प्रकारका अन्य वस्तहुरु वा अर्ातधकृत 
रुपमा सावनजतर्क स्थिमा टााँतसएको पोष्टर, पम््िेट तथा 
कायनपातिकािे समय समयमा सूिर्ा प्रकाशर् गरी 
फोहरमैिा भतर् तोवकददएका अन्य वस्त ु समेतिाई 
सम्झर् ुपछन । 

(ण)  "वर्" भन्नािे पूणन वा आचंशक रुपमा रुि वा बटु्यार्िे 
ढावकएको के्षत्र सम्झर् ुपछन । 

(त)  "वर् पैदावार" भन्नािे वर्मा रहेका वा पाइएका वा 
वर्बाट ल्याइएका देहायका पैदावार सम्झर् ुपछन:- 

 (१) काठ, दाउरा, गोि, िैरकि, िोटो, 
काठको तेि, बोक्रा, घााँस, िाहा, वपपिा-
वपपिी 

(२) रुि, ववरुवा, पात, डााँठ, फि, बीज, फूि, 
भवुा, जरा, गार्ो, बोक्रा, गमरजीर्, 
िोहवार्, जङ्गिी जडीबटुी एवं गैरकाष्ठ 
वर् पैदावार, जङ्गिी मह, वर्स्पतत तथा 
ततर्को ववतभन्न भाग वा सूक्ष्म अङ्ग, 
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 (३) िट्टार्, माटो, िरु् ढुङ्गा, ढुङ्गा, तगट्टी, बािवुा 
वा अन्य ितर्जजन्य पदाथन वा 

(४) वन्यजन्त,ु पशपंुक्षी वा वन्यजन्तकुो 
ओिेटोपहार । 

(थ)  “वातावरण”भन्नािे प्राकृततक, सांस्कृततक र सामाचजक 
प्रणािीहरु,आतथनक तथा मार्वीय वक्रयाकिापहरु र 
यीर्को अवयवहरु तथा ती अवयवहरुको तबिको 
अन्तरवक्रया तथा अन्तर सम्बन्ध सम्झर् ुपछन । 

(द) "वातावरणीयअध्ययर्" 
भन्नािे कुरै् प्रस्तावको कायानन्वयर् गदान त्यसवाट 
वातावरणमापरे् प्रततकूि प्रभाव तर्राकरण वा न्यूतर्करण 
गर्नको िातग अविम्वर् गररर्ेउपायका सम्बन्धमा गररर् े
संचक्षप्त वातावरणीय अध्ययर् वा प्रारचम्भक वातावरणीय 
परीक्षण सम्झर् ुपछन । 

(ध)  “सम्पदा”भन्नािे गााँउपातिका/र्गरपातिका क्षते्र तभत्र 
रहेका प्राकृततक, सांस्कृततक, ऐततहातसक, परुाताचत्वक, 
वैज्ञातर्क, आध्याचत्मक, सौन्दयनपरक वा सामाचजक 
दृवष्टबाट महत्वपूणन मातर्र् े कुरै् पतर् वस्त,ु भौततक 
संरिर्ा स्थार्, वर्स्पतत तथा जीव जन्त ुसम्झर् ुपछन। 

(र्)  “तसमसार”भन्नािे भतूमगत जिस्रोत वा वषानतका कारण 
पार्ीको पररणाम रहर्े वा प्राकृततक वा मार्व तर्तमनत, 
स्थायी वा अस्थायी जमेका वा वगेका, स्वच्छ वा र्तुर्िो 
पार्ी भएको धावपिो जतमर्, दिदिे जतमर्, र्दीबाट 
प्रभाववत जतमर् ताि, पोिरी, जिभण्डार क्षेत्र र यवह 
प्रकृततका कृवष जतमर् समेतिाई सम्झर् ुपछन । 
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(प)  “संरक्षण” भन्नािे वातावरण, जैववक ववववधता तथा 
सम्पदाको सरुक्षा, स्याहार, सम्भार, सम्वर्द्नर्, 
व्यवस्थापर् तथा सदपुयोग सम्झर् ुपछन । 

पररच्छेद - २ 
वातावरण संरक्षण 

३. वातावरण संरक्षण गर्ुनपरे् : (१) आफ्र्ो क्षेत्रातधकार क्षेत्र तभत्र वातावरण 
संरक्षणगरे् प्रमिु चजम्मेवारी गाउाँपातिकाको हरु्ेछ। 

(२) वातावरण संरक्षण, प्रवर्द्नर् र वातावरणमैत्री समाज 
तर्मानणमा योगदार् गर्ुन र्ागररकको कतनव्य हरु्ेछ। 

४. वातावरण संरक्षण ववशषे के्षत्र तर्धानरण गर्न सक्र् े : (१) प्रितित भ-ू
उपयोग र्ीतत समेतिाई मध्यर्जर गरी गाउाँपातिका तभत्र वातावरणका 
दृवष्टिे संरक्षण आवश्यक रहेको के्षत्र पवहिार् गरी त्यस्तो 
के्षत्रिाईकायनपातिकाबाट तर्णनय गरी वातावरण संरक्षण ववशषे के्षत्र 
तर्धानरण गर्न सक्र्छे । 

(२) कुरै् सडक, भवर्, र्दी व्यवस्थापर् वा अन्य कुरै् भौततक 
पूवानधार तर्मानण गदान तर्मानण कायनको प्रारचम्भक अध्ययर् प्रवक्रया शरुु हरु् ु
अगातड रै् संघ र प्रदेशका सम्बचन्धत तर्कायसाँग समन्वय गरी 
कायनपातिकािे कुरै् के्षत्र ववशेषिाई वातावरण संरक्षण गरे् उद्देश्यिे 
िलु्िा वा हररयािी के्षत्रको रुपमा तोक्र् सक्र्ेछ। 

(३) कुरै् के्षत्र वा स्थार् ववशेषमा अत्यतधक वातावरणीय प्रदूषण, 
भूूःस्ििर्, प्राकृततक सम्पदाको अत्यतधक दोहर् वा प्राकृततक ववपचि हरु् 
गई जर्स्वास्थ्य वा वातावरणमा र्कारात्मक प्रभाव परेको वा परे् 
सम्भावर्ा देचिएको अवस्थामा कायनपातिकािे प्रदेश सरकार र संघीय 
सरकारसाँग समन्वय गरी त्यस्तो के्षत्र वा स्थार्िाई वातावरणीय दृवष्टिे 
संवेदर्शीि के्षत्र तोक्र् सक्र्छे ।  
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(४) उपफदा (१),(२) र (३) बमोचजमको वातावरण संरक्षण 
ववशेष के्षत्र, िलु्िा वा हररयािी के्षत्र र संवेदर्शीि के्षत्रको व्यवस्थापर् 
तोवकए बमोचजमकायनपातिकाबाट हरु्ेछ। 

(५) उपदफा(४) बमोचजम व्यवस्थापर् गदान कायनपातिकािे 
आवश्यकता अर्सुार संघ र प्रदेशसाँग समन्वय गरे्छ। 

५. सम्पदाको संरक्षण गर्ुनपरे् : (१)गाउाँपातिका के्षत्रतभत्र रहेका सम्पदाको 
संरक्षण गर्ुन गाउाँपातिका, र्ागररक र सम्बचन्धत तर्कायको कतनव्य 
हरु्ेछ। 

(२) सम्पदाको संरक्षणका िातग कायनपातिकािे सरकारी तथा 
समदुायसाँग समन्वय तथा साझेदारी गर्न सक्र्ेछ। 

६. वातावरणीय अध्ययर् गर्ुनपरे् : (१)प्रितित कारू्र् तथा मापदण्ड 
बमोचजम प्रस्तावकिे प्रस्तावको वातावरणीय अध्ययर् गर्ुन परे्छ। 

(२) प्रस्तावकिे स्थार्ीय तहको अतधकार क्षेत्र तभत्र परे् 
ववषयसाँग सम्बचन्धत ववकास तर्मानण सम्बन्धी कायन वा आयोजर्ा सम्बन्धी 
प्रस्तावको संचक्षप्त वातावरणीय अध्ययर् प्रततवेदर् वा प्रारचम्भक 
वातावरणीय प्रततवेदर् स्वीकृततको िातग कायनपातिका समक्ष पेश 
गर्ुनपरे्छ। 

(३) प्रस्तावकिे उपदफा (२) बमोचजमको वातावरणीय अध्ययर् 
प्रततवेदर् पेश गदान त्यस्तो प्रस्ताव कायानन्वयर् गरे् क्रममा वातावरणमा 
पर्नसक्र्े प्रततकूि प्रभाव र त्यसको न्यूतर्करणको िातग अपर्ाउर् सवकर् े
ववतभन्न ववकल्पहरूको ववस्ततृ ववष्िेषण गरी त्यस्ता ववकल्प मध्ये प्रस्ताव 
कायानन्वयर् गर्न उपयिु हरु्े ववकल्प र सो ववकल्प कायानन्वयर् गर्न 
सवकर्े आधार र कारण सवहत तसफाररस गर्ुनपरे्छ। 

(४) उपदफा (२) बमोचजमको संचक्षप्त वातावरणीय प्रततवेदर् 
वाप्रारचम्भक वातावरणीय परीक्षण स्वीकृतत सम्बन्धी प्रवक्रया तोवकए 
बमोचजम हरु्ेछ। 
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(५) उपदफा (२) बमोचजम प्राप्त वातावरणीय अध्ययर् प्रततवेदर् 
जााँिबझु गदान त्यस्तो प्रस्ताव कायानन्वयर्बाट वातावरणमा प्रततकूि प्रभाव 
पारे् र्देचिएमा कायनपातिकािे आवश्यकता अर्सुार प्रस्तावकिे पािर्ा 
गर्ुनपरे् शतन तोवक त्यस्तो वातावरणीय अध्ययर् प्रततवेदर् स्वीकृत गरे्छ। 

(६) कायनपातिकािे उपदफा(२) बमोचजमको वातावरणीय 
अध्ययर् प्रततवेदर् जााँिबझु गदान त्यस्तो प्रस्तावको थप वातावरणीय 
अध्ययर् गर्नपरे् देचिएमा वातावरणीय मूल्याङ्कर् गर्न गराउर् आदेश ददर् 
सक्र्ेछ। 

(७) उपदफा (५) बमोचजम ददइएको आदेश बमोचजम 
प्रस्तावकिे थप अध्ययर् गरर सोको प्रततवेदर् प्रदेश कारू्र्िे तोकेको 
तर्काय समक्ष पेश गर्ुन परे्छ। 

(८) यस ऐर् वमोचजम कुरै् प्रस्तावको वातावरणीय अध्ययर् 
प्रततवेदर् तयार गर्ुनपूवन सम्वचन्धत तर्कायबाट कायनसूिी स्वीकृत 
गर्ुनपरे्छ। 

(९)वातावरणीय अध्ययर् प्रततवेदर् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
प्रितित कारू्र् बमोचजम हरु्छे। 

(१०)यस दफामा जरु्सकैु कुरा िेचिएको भएता पतर् प्रस्तावक 
गाउाँपातिका आाँफै संिगर् भएको अबस्थामा त्यस्तो वातावरणीय अध्ययर् 
प्रततवेदर् प्रदेश कारू्र् बमोचजम स्वीकृत हरु्छे। 

७. मापदण्ड र गणुस्तर कायम गर्ुनपरे्:(१) प्रस्तावकिे यस ऐर् बमोचजम 
वातावरणीय अध्ययर् प्रततवेदर् तयार गदान र्ेपाि सरकारिे तर्धानरण 
गरेको मापदण्ड एवं गणुस्तर कायम हरु्ेगरी तोवकए बमोचजमको ढााँिामा 
तयार गर्ुनपरे्छ। 

८. वातावरणीय व्यवस्थापर् योजर्ा तयार गर्ुनपरे्:(१) प्रस्तावकिे प्रस्ताव 
कायानन्वयर् गर्ुन अगातड तोवकएबमोचजम वातावरणीय व्यवस्थापर् योजर्ा 
तयार गर्ुनपरे्छ। 
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(२)प्रस्तावकिे उपदफा (१) बमोचजम वातावरणीय व्यवस्थापर् 
योजर्ा तयार गदान वातावरणीय प्रततकूि प्रभाव न्यूतर्करणका उपायहरू 
मध्ये कुर् कुर् उपायहरू आयोजर्ा तर्मानणको क्रममा र कुर् कुर् 
उपायहरू आयोजर्ा सम्पन्न भएपतछ वा आयोजर्ा कायानन्वयर्को क्रममा 
अविम्बर् गरे् हो सो को समेत उल्िेि गर्ुनपरे्छ। 

(३) प्रस्तावकिे उपदफा (१) बमोचजम तयार गरेको 
वातावरणीय व्यवस्थापर् योजर्ा कायानन्वयर्का िातग स्पष्ट कायनयोजर्ा 
वर्ाई सो बमोचजम कायानन्वयर् गर्ुनपरे्छ र सोको प्रगतत वववरण 
आयोजर्ा कायानन्वयर् शरुू भएपतछ प्रत्येक छ मवहर्ामा कायनपातिका 
समक्ष पेश गर्ुनपरे्छ। 

९.  प्रस्ताव स्वीकृत र्गराई कायानन्वयर् गर्न र्हरु्:े यो ऐर् प्रारम्भ भएपतछ कसैिे 
पतर्कायनपातिकािे तोकेबमोचजम प्रस्ताव स्वीकृत र्गराई कायानन्वयर् गर्न 
गराउर् ुहुाँदैर् । 

१०.प्रस्ताव सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : (१)वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकर् हरु् े
प्रस्तावहरु सम्बन्धी कायनववतध प्रितित संघीय तथा प्रादेचशक कारू्र् 
बमोचजम हरु्ेछ । 

(२)संघीय तथा प्रादेचशक कारू्र् बमोचजम वातावरणीय परीक्षण 
वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकर् सम्बन्धमा सम्बचन्धत संघीय तथा 
प्रादेचशक तर्कायसाँग समन्वय गरे् चजम्मेवारी गाउाँपातिकाको[वातावरण 
शािा] को हरु्ेछ । 

११. रोक िगाउर् सक्र्:े(१)कसैिे पतर् यस ऐर् र प्रितित कारू्र्िे तोके 
वमोचजमको तर्कायवाट स्वीकृतत र्तिई वा स्वीकृतत भए भन्दा ववपरीत 
हरु्े गरी कायानन्वयर् गरेमा कायनपातिकािे त्यस्तो प्रस्ताव कायानन्वयर्मा 
रोक िगाउर् वा रोक िगाउर्को िातग प्रदेश सरकार तथा संघीय 
मन्त्रािय वा स्वीकृत गरे् तर्कायमा तसफाररष गर्न सक्र्छे। 
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(२) उपदफा (१) बमोचजम कुरै् प्रस्ताव कायानन्वयर् गर्न रोक 
िगाइएकोमा त्यसरी रोक िगाइएको कारणबाट क्षतत पगुर् गएमा 
प्रस्तावकिे सो बापत कुरै् वकतसमको क्षततपतुतनको िातग दाबी गर्न पाउर् े
छैर् । 

१२. अर्कूुिर् योजर्ा बर्ाउर् सक्र्:े (१)जिवाय ु पररवतनर्को प्रततकूि 
असरन्यूतर्करण र सम्भाववत जोचिमबाट बच्र्का िातग कायनपातिकािे 
अर्कूुिर् योजर्ा बर्ाई कायानन्वयर् गर्नसक्र्छे। 

(२)उपदफा (१) बमोचजमको अर्कुुिर् योजर्ा बर्ाउाँदा 
जिवायू पररवतनर्को असरवाट वढी जोचिममा परे् मवहिा, अपाङ्गता 
भएका व्यचि, बािबातिका, जेष्ठ र्ागररक र आतथनक रुपमा ववपन्न 
समदुायिाई ववशेष प्राथतमकता ददर्पुरे्छ। 

(३)कायनपातिकािे ववकास आयोजर्ा तजुनमा गदान जिवायू 
पररवतनर्को प्रततकूि असर तथा जोचिमको व्यवस्थापर् गरे् प्रयोजर्को 
िातग र्ेपाि सरकारिे तर्धानरण गरेको मापदण्ड बमोचजम प्राथतमकीकरण 
गर्ुनपरे्छ। 

१३.  हररतगहृ गयााँस उत्सजनर् न्यूतर्करण कायनहरू गर्न सक्र् े :  (१) 
गाउाँपातिकािे हररतगहृ गयााँस उत्सजनर् न्यूतर्करण गर्न आवश्यक 
कायनक्रम सञ्चािर् गर्न सक्र्छे। 

(२) न्यूतर्करण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रितित कारू्र् 
बमोचजम हरु्ेछ। 

१४. प्रदूषण रोकथाम तथा तर्यन्त्रण गरे्:(१)कसैिे पतर् प्रितित मापदण्ड 
ववपरीत वा जर्जीवर्, जर्-स्वास्थर वातावरणमा उल्िेिर्ीय प्रततकूि 
प्रभाव पारे् गरी प्रदूषण सजृर्ा गर्न वा गराउर् हुाँदैर् ।  

(२) तोवकएको मापदण्ड ववपरीत कुरै् याचन्त्रक साधर्, 
औद्योतगक प्रततष्ठार्, होटि रेषु्टरेण्टवा अन्य ठाउाँवा मािसामार् वा 
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वस्तवुाटध्वतर्, ताप, रेतडयोधमी वववकरण, तरङ्ग वाफोहरमैिावा दवुषत 
पार्ीतर्ष्काशर् गर्न गराउर् हुाँदैर् । 

(३)उपदफा(१)ववपरीत कसैिे कुरै् कायन गरी वातावरणमा 
उल्िेिर्ीय प्रततकूि प्रभाव पारेको देचिएमा गाउाँपातिकािे तत ्
सम्बन्धमा आवश्यक शतनहरु तोक्र् वा त्यस्तो कायन गर्न र्पाउर् े गरी 
रोक िगाउर् सक्र्छे । 

(४)कुरै् वकतसमको पदाथन, इन्धर्, औजार वा संयन्त्रको 
प्रयोगबाट वातावरणमा उल्िेिर्ीय प्रततकूि प्रभाव परेको वा परे् 
देचिएमाप्रदेश र संघीय सरकारिाई सोको जार्कारी गराईगाउाँपातिकािे 
स्थार्ीय राजपत्रमा सूिर्ा प्रकाशर् गरी त्यस्तो पदाथन, इन्धर्, औजार वा 
संयन्त्रको प्रयोग, उत्पादर्, वववक्र ववतरण, भण्डारर्मा बन्देज 
िगाउर्सक्र्ेछ रआवश्यक कारवाहीका िातग तसफाररष गरे्छ। 

(५)प्रदूषणको रोकथाम तथा तर्यन्त्रण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
तोवकए बमोचजम हरु्ेछ।   

१५. प्रयोगशािा स्थापर्ा गर्न सक्र्:े(१)वातावरण संरक्षण तथा प्रदूषण 
तर्यन्त्रण सम्बन्धी कायनमा सहयोग परु् याउर् गाउाँपातिकािे संघीय 
सरकार र प्रदेश सरकारसाँग समन्वय गरी आवश्यकता अर्सुार ववतभन्न 
प्रयोगशािाहरु स्थापर्ा गर्न वा संघ र प्रदेशिे स्थापर्ा गरेका वा र्ेपाि 
सरकारिे मान्यता ददएको कुरै् प्रयोगशािािाई सो कामको िातग तोक्र् 
सक्र्ेछ। 

(२)उपदफा(१)बमोचजम स्थापर्ा गररएका वा तोवकएका 
प्रयोगशािाको अन्य काम, कतनव्य र अतधकार तोवकए बमोचजम हरु्ेछ । 

१६. र्मरु्ा संकिर् गर्न ददर्पुरे्:कुरै् पतर् उद्योग, कारिार्ा, यन्त्र, सवारी 
साधर् आददबाट सजृर्ा वा तर्ष्काशर् हरु्े वा हरु् सक्र्े प्रदूषण, ध्वतर्, 
ताप तथा फोहरमैिाको अध्ययर्, परीक्षण वा ववश्लषेण गर्नका िातग 
सम्बचन्धत व्यचि वासंस्थािे गाउाँपातिका/र्गरपातिकाबाट अतधकारप्राप्त 
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व्यचि वा संस्थािाई आवश्यकता अर्सुार त्यस्ता वस्त ु वा पदाथनको 
र्मूर्ा संकिर् गर्न ददर् ुपरे्छ । 

१७. वातावरण तर्रीक्षकको तर्यचुि गर्न सक्र्:ेगाउाँपातिकातभत्र प्रदूषण कम गरे्, 
हटाउर्े वा तर्यन्त्रण गरे् तथास्वीकृत वातावरणीय प्रततवेदर् अर्सुार 
गर्ुनपरे् कामहरू प्रभावकारी रुपिे गर्न गराउर्, वातावरण संरक्षण 
सम्वचन्ध प्रितित मापदण्डको पािर्ा भए र्भएको सम्बन्धमा अर्गुमर् 
तथा तर्रीक्षण गर्न कायनपातिकािे र्ेपाि सरकारबाट मान्यताप्राप्त शैचक्षक 
संस्थाबाट वातावरण वा सोसाँग सम्बचन्धत ववषयमा कचम्तमा स्र्ातक 
हातसि गरेको व्यचििाईप्रितित कारू्र् बमोचजम तर्धानररत मापदण्ड र 
प्रवक्रया परुा गरी वातावरण तर्रीक्षक तर्यिु गर्न सक्र्छे । 

१८. वातावरण तर्रीक्षकको काम, कतनव्य र अतधकार:(१)वातावरण 
तर्रीक्षकको काम, कतनब्य र अतधकार देहाय बमोचजम हरु्ेछूः– 

(क) यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको तर्यम तथा 
प्रितित संघीय र प्रदेश कारू्र् तथा मापदण्ड 
बमोचजम प्रदूषण कम गरे्, हटाउर्े वा तर्यन्त्रण 
गरे् कायन भए र्भएको तर्रीक्षण गरे्, 

(ि)   यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको तर्यम तथा 
प्रितित कारू्र् र मापदण्ड ववपरीत कुरै् 
ठाउाँबाट प्रदूषण तर्ष्काशर् सम्बन्धी र्करात्मक 
कायन गरे र्गरेको सम्बन्धमा तर्रीक्षण गरे्, 

(ग)  स्वीकृत वातावरणीय अध्ययर् प्रततवेदर्मा 
तोवकएका सतन बमोचजम काम भए र्भएको 
सम्बन्धमा स्थिगत जााँिबझु तथा तर्रीक्षण गरे्, 

(घ)िण्ड (क), (ि) र (ग) बमोचजम गररएको जााँिबझु 
तथा तर्रीक्षण प्रततवेदर् तोवकएको अतधकारी 
समक्ष पेश गरे्, 
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(ङ) तोवकए बमोचजमका अन्य कायन गरे्, 

(२)उपदफा (१) को िण्ड (क), (ि) र (ग) बमोचजम 
तर्रीक्षण गरे् तसितसिामा वातावरण तर्रीक्षकिे सम्बचन्धत व्यचि, संस्था 
वा प्रस्तावकिाई पूवन सूिर्ा ददई कुरै् घर, जगगा, भवर्, कारिार्ा, 
उद्योग, सवारी साधर्, औद्योतगक संयन्त्र, औजार, मेचशर्री, जीव, वस्त,ु 
अतभिेि, कागजात वा अन्य मािसामार् वा वस्तहुरुको तर्रीक्षण, 
परीक्षण वा जााँिबझु गर्न सक्र्ेछ । 

(३)उपदफा (२) बमोचजम तर्रीक्षणको तसितसिामा वातावरण 
तर्रीक्षकिे माग गरेको वववरण वा जार्कारी उपिव्ध गराई आवश्यक 
सहयोग गर्ुन सम्बचन्धत व्यचि, संस्था वा प्रस्तावकको कतनव्य हरु्ेछ । 

(४) वातावरण तर्रीक्षकको अन्य काम, कतनव्य र अतधकार 
तोवकए बमोचजम हरु्ेछ। 

पररच्छेद-३ 
फोहरमैिा व्यवस्थापर् सम्बन्धी व्यवस्था 

१९. फोहरमैिाको प्रबन्धगरे् दावयत्व: (१)फोहरमैिाको व्यवस्थापर् गर्न 
स्थार्ान्तरण केन्र (ट्रान्सफर स्टेशर्), ल्याण्डवफि साइट, प्रशोधर् 
्िाण्ट, बायो गयास ्िाण्ट िगायत फोहरमैिाको संकिर्, अचन्तम 
तबसजनर् तथा प्रशोधर्का िातग आवश्यक परे् पूवानधार तथा संरिर्ाको 
तर्मानण तथा सञ्चािर् गरे् चजम्मेवारी कायनपातिकाको हरु्छे । 

(२) फोहरमैिा संकिर् केन्र, स्थार्ान्तरण केन्र वा प्रशोधर् 
स्थिमा फातिएको वा राचिएको फोहरमैिा वा सरसफाईको तसितसिामा 
जम्मा भएको फोहरमैिा प्रबन्ध गरे् वा कुरै् पतर् वकतसमबाट प्रयोग गरे् 
चजम्मेवारी कायनपातिकाको हरु्ेछ । 

(३) यस दफाको प्रयोजर्को िातग फोहरमैिा संकिर् केन्र, 
स्थार्ान्तरण केन्र वा प्रशोधर् स्थिमा फातिएको वा राचिएको 



v08 M ! ;+Vof M !  y'n'ª b'wsf]zL /fhkq   efu–!   ldlt M @)&& c;f/ !) 

 

14 
 

फोहरमैिा वा सरसफाईको तसितसिामा जम्मा भएको कुरै् पतर् पदाथन 
फोहरमैिा मातर्र्ेछ । 

२०.फोहरमैिा व्यवस्थापर् गरे् दावयत्व:(१)गाउाँपातिकातभत्रको फोहरमैिा 
व्यवस्थापर् गरे् गराउर्े दावयत्व कायनपातिकाको हरु्ेछ । 

(२) उपदफा (१) जरु्सकैु कुरा िेचिएको भए तापतर् 
हातर्कारक फोहरमैिा, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैिा, रासायतर्क 
फोहरमैिा वा औद्योतगक फोहरमैिा प्रशोधर् र व्यवस्थापर् गरे् दावयत्व 
तर्धानररत मापदण्डको अधीर्मा रही त्यस्तो फोहरमैिा उत्पादर् गरे् 
व्यचि वा तर्कायको हरु्ेछ । 

(३) कुरै् उद्योग वा स्वास्थ्य संस्थािे हातर्कारक फोहरमैिा, 
स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैिा रासायतर्क फोहरमैिा तथा औद्योतगक 
फोहरमैिा प्रशोधर् गरी बााँकी रहेको फोहरमैिा तथा अन्य फोहरमैिाको 
व्यवस्थापर् गरीददर् कायनपातिकािाई अर्रुोध गरेमा वा कायनपातिकािे 
तर्धानरण गरेको फोहरमैिा व्यवस्थापर् स्थि प्रयोग गर्न माग गरेमा 
कायनपातिकािे तर्धानरण गरे बमोचजम सेवा शलु्क तिई फोहरमैिाको 
व्यवस्थापर् गररददर् वा फोहरमैिा व्यवस्थापर् स्थि प्रयोग गर्न ददर् 
सक्र्ेछ । 

(४)कायनपातिकािे सामदुावयक सरसफाई सम्बन्धी तर्देचशका 
बर्ाई िागू गरे्छ। 

(५)फोहरमैिा व्यवस्थापर्िे मार्व स्वास्थ्यमा पारेको वा पारे् 
प्रभावको जााँि पररक्षण र अर्सुन्धार् गरे् अतधकार सम्बचन्धत जर्स्वास्थ्य 
अतधकारीसाँग हरु्ेछ । 

(६)जााँि पररक्षणमा कुरै् तर्कायमा फोहरमैिा व्यवस्थापर् 
प्रभावकारी हरु् र्सकी मार्व स्वास्थ्यमा प्रततकूि प्रभाव पारेको भेवटएमा 
कायनपातिकािे उि तर्कायिाई समयमै सिेत गराई प्रितित कारू्र् 
बमोचजम आवश्यक कारवाही गरे्छ।  
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२१.फोहरमैिा उत्पादर् कम गरे्:(१)गाउाँपातिकातभत्र कुरै् व्यचि, संस्था वा 
तर्कायिे कुरै् काम कारोबार गर्न उत्पादर् हरु्े फोहरमैिा यथाशक्य 
कम गर्ुन परे्छ। 

(२)“आफ्र्ो क्षेत्र”तभत्र ववसजनर् हरु् सक्र्े फोहरमैिाको ववसजनर् 
वा परु्: प्रयोगको व्यवस्था तमिाई बााँकी फोहरमैिामात्र तर्ष्काशर् गरी 
फोहरमैिाको पररणामिाई घटाउर् ु प्रत्येक व्यचि, संस्था वा तर्कायको 
कतनव्य हरु्ेछ । 

स्पवष्टकरण:“आफ्र्ो क्षेत्र”भन्नािे गाउाँपातिकातभत्रको तर्जी घर कम्पाउण्ड, 
औद्योतगक क्षेत्रको पररसर, अस्पताि वा स्वास्थ्य संस्थाको पररसर, 
औद्योतगक प्रततष्ठार्को पररसर िगायत फोहरमैिा उत्पादर् गरे् व्यचि, 
संस्था वा तर्कायको पररसरिाई सम्झर् ुपछन।  

२२. फोहरमैिा पथृकीकरण:(१)कायनपातिकािे फोहरमैिािाई तोवकए बमोचजम 
जैववक, अजैववक र अन्य प्रकारमा ववभाजर् गरी सो फोहरमैिािाई 
स्रोतमै छुट्याउर्े गरी तोक्र्ेछ । 

(२)उपदफा (१) बमोचजम तोवकददए बमोचजम फोहरमैिा स्रोतमै 
छुट्याई संकिर् केन्रसम्म परु् याउर्े दावयत्व त्यस्तो फोहरमैिा उत्पादर् 
गरे् व्यचि, संस्था वा तर्कायको हरु्ेछ र यसको िातग कायनपातिकािे 
आवश्यक प्रववतध, मािसामार्, उपकरण, कण्टेर्र आदद उपिब्ध गराउर् 
सक्र्ेछ । 

२३. फोहरमैिाको तर्ष्काशर्:(१)फोहरमैिा तर्ष्काशर्को समय, स्थार् र 
तररका कायनपातिकािे तर्धानरण गरे बमोचजम हरु्ेछ । 

(२)हातर्कारक फोहरमैिा वा रासायतर्क फोहरमैिा उत्पादर् 
गरे् व्यचि, संस्था वा तर्कायिे त्यस्तो फोहरमैिा तोवकए बमोचजम 
व्यवस्थापर् गर्ुन परे्छ । 

(३)हातर्कारक फोहरमैिा वा रासायतर्क फोहरमैिा संकिर् 
केन्र वा स्थार्ान्तरण केन्रमा तर्ष्काशर् गर्न पाइर् ेछैर् ।  



v08 M ! ;+Vof M !  y'n'ª b'wsf]zL /fhkq   efu–!   ldlt M @)&& c;f/ !) 

 

16 
 

२४.फोहरमैिा व्यवस्थापर् केन्र:(१)कायनपातिकािे फोहरमैिािाई व्यवचस्थत 
रुपमा संकिर् गर्न प्रत्यक टोि वा वस्तीमा संकिर् केन्र तोकी 
आवश्यक कण्टेर्रको व्यवस्था गर्न सक्र्छे । 

(२)उपदफा (१) बमोचजम संकिर् केन्र तोक्दा यथाशक्य टोि 
वा वस्तीका सबैिाई पायक परे् गरी वातावरणीय रुपिे उपयिु स्थार् 
तोक्र् ुपरे्छ । 

(३)उपदफा (१) बमोचजमको संकिर् केन्रमा फोहरमैिा 
तर्ष्काशर् र संकिर् गरे् समय र तररका कायनपातिकािे तर्धानरण गरे 
बमोचजम हरु्ेछ । 

२५. जोचिमपूणन फोहरको व्यवस्थापर्:(१)कुरै् जोचिमपूणन फोहरको संकिर्, 
भण्डारण, प्रशोधर्, ववक्रीववतरण, ववसजनर् वा ओसार पसार गदान उत्पादक 
वा सञ्चािकिे जर्स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रततकूि असर र्परे् गरी 
उचित व्यवस्थापर् गर्ुन परे्छ । 

(२)उपदफा (१) बमोचजम जोचिमपूणन फोहरको व्यवस्थापर् गदान 
उत्पादक वा संञ्चािकिे आफ्रै् ििनमा व्यवस्थापर् गर्ुन परे्छ । 

(३)जोचिमपूणन फोहर व्यवस्थापर् सम्वन्धी अन्य प्रवक्रया तोवकए 
वमोचजम हरु्ेछ। 

२६. फोहरमैिाको न्यूतर्करण, परु्: प्रयोग तथा परु्: िक्रीय 
प्रयोग:(१)कायनपातिकािे फोहरमैिा न्यूतर्करण, परु्: प्रयोग तथा परु्: 
िक्रीय प्रयोगिाई प्रोत्साहर् गर्न आवश्यक कायन गरे्छ र यसको 
प्रभावकारी कायानन्वयर्का िातग आवश्यक तर्देचशका बर्ाई िागू गर्न 
सक्र्ेछ । 

(२)उद्योग उत्पादर् ्यावकङ्ग गर्न प्रयोग गरेको वस्तिुाई परु्: 
प्रयोग गरी फोहरमैिाको पररणामिाई घटाउर्े काममा प्रोत्साहर् गर्न 
सम्बचन्धत उद्योगसाँग कायनपातिकािे समन्वय गर्न सक्र्छे ।  
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२७. अर्मुतत सम्बन्धी व्यवस्था:(१)यस ऐर् बमोचजम कायनपातिकाको अर्मुतत 
र्तिई कसैिे पतर् फोहरमैिा व्यवस्थापर् सम्बन्धी काम गर्न वा गराउर् 
सक्र्ेछैर् । 

(२)फोहरमैिा व्यवस्थापर् गर्न िावहर् े स्वदेशी वा ववदेशी 
कम्पर्ी, संस्था वा तर्कायिे देहायको वववरण ििुाई अर्मुततको िातग 
कायनपातिकामा तर्वेदर् ददर् ुपरे्छ:- 

(क) फोहरमैिा व्यवस्थापर् सम्बन्धी योजर्ा, 

(ि) फोहरमैिा व्यवस्थापर् सम्बन्धी आवश्यक 
जर्शचि तथा प्रववतधको वववरण, 

(ग) तोवकए बमोचजमको अन्य वववरण । 

(३)उपदफा (२) बमोचजम पर्न आएको तर्वेदर् उपर 
कायनपातिकािे आवश्यक जााँिबझु गरी अर्मुततपत्र ददर् सक्र्ेछ । 

(४) फोहरमैिाको व्यवस्थापर्, परु्: िवक्रय प्रयोग, प्रशोधर् र 
ववसजनर्मा आवश्यक परे् प्रववतध स्वदेशमा उपिब्ध हरु् र्सक्र् ेदेचिएमा 
त्यस्तो प्रववतध उपिब्ध गराउर् सक्र्े कुरै् ववदेशी कम्पर्ी, संस्था वा 
तर्कायिाई सम्झौतामा उल्िेचित अवतधतभत्र त्यस्तो प्रववतध हस्तान्तरण 
गरे् शतनमा र्ेपाि सरकारको स्वीकृतत तिई कायनपातिकािे उपदफा (३) 
बमोचजम अर्मुततपत्र ददर् सक्र्ेछ । 

(५) अर्मुततपत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोचजम हरु्ेछ 
। 

२८.फोहरमैिा व्यवस्थापर्मा तर्जी तथा सामदुावयक के्षत्रको 
संिगर्ता:(१)कायनपातिकािे आवश्यकता अर्सुार यस ऐर् बमोचजम 
अर्मुतत प्राप्त तर्जी क्षेत्रका कम्पर्ी वा सामदुावयक क्षेत्रबाट तोवकए 
बमोचजम प्रततस्पधान गराईआफ्र्ो के्षत्रको फोहरमैिा व्यवस्थापर् गराउर् 
सक्र्ेछ । 
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(२) उपदफा (२) बमोचजम फोहरमैिा व्यवस्थापर् गदान तर्जी 
के्षत्रका कम्पर्ीको हकमा देहायका सबै वा कुरै् र सामदुावयक एवं 
गैरसरकारी संघ, संस्थाको हकमा देहायको कुरै् काम गराउर् सवकर्ेछ:- 

(क) फोहरमैिाको न्यूतर्करणका िातग जर्िेतर्ा 
अतभवृवर्द्, 

(ि) फोहरमैिा संकिर्, 

(ग) फोहरमैिा ढुवार्ी, 

(घ) फोहरमैिाको प्रयोग, परु्: प्रयोग, परु्: िवक्रय 
प्रयोग वा प्रशोधर्, 

(ङ) फोहरमैिा ववसजनर्,  

(ि) बन्द पिात ्व्यवस्थापर् ।    

२९. प्रततस्पधान गराई फोहरमैिा व्यवस्थापर्को चजम्मा ददर्:े (१) 
कायनपातिकािे यस ऐर् बमोचजम तर्जी के्षत्र वा सामदुावयक संस्थाबाट 
फोहरमैिा व्यवस्थापर् गराउाँदा बोिपत्र आह्वार् गरी प्रततस्पधान गराई 
व्यवस्थापकको छर्ौट गरी व्यवस्थापर् गरे् चजम्मा ददर् ुपरे्छ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजम फोहरमैिा व्यवस्थापकको छर्ौट 
गदान देहायका आधारमा गर्ुन परे्छ:- 

(क) कायनपातिकािाई बझुाउर् कबिु गरेको रकम, 

(ि) फोहरमैिाबाट ऊजान शचि उत्पादर् गरे् वा 
प्राङ्गाररक मि उत्पादर् गरे् क्षमता, पूाँजी, 
प्रववतध र जर्शचिको क्षमता, 

(ग) आतथनक तथा प्राववतधक क्षमता, 
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(घ) फोहरमैिा व्यवस्थापर् अपर्ाउर् प्रस्ताव 
गरीएको प्रववतधको ददगोपर् तथा वातावरणीय 
प्रभाव न्यूतर्करण,  

(ङ) व्यवस्थापर् करार गर्न प्रस्ताव गररएको 
व्यवस्थापर् शलु्क,  

(ि) फोहरमैिाको प्रयोग, प्रशोधर् वा परु्: प्रयोग 
गरे् सम्बन्धमा भए कायनपातिकािाई बझुाउर् 
मञ्जुर गररएको रोयल्टी । 

(३) बोिपत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रितित कारू्र् बमोचजम 
हरु्ेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोचजम फोहरमैिा व्यवस्थापर्को चजम्मा 
पाएको कम्पर्ी, संस्था वा तर्कायिे कायनपातिकासाँग गरेको सम्झौताको 
अधीर्मा रही शलु्क उठाउर् सक्र्ेछ । 

(५) फोहरमैिा व्यवस्थापर्मा गैरसरकारी के्षत्रको संिगर्ता 
सम्बन्धी अन्य कुराहरु तोवकए बमोचजम हरु्ेछ । 

३०. फोहरमैिा व्यवस्थापर् स्थि तर्मानण तथा सञ्चािर् गर्न स्वीकृतत ददर् 
सवकर्:े(१) तर्जी के्षत्रबाट फोहरमैिा व्यवस्थापर्का िातग फोहरमैिा 
व्यवस्थापर् स्थि, प्रशोधर् स्थि वा अन्य संयन्त्र तर्मानण गरी सञ्चािर् 
गर्न स्वीकृतत माग गरेमा वातावरण तथा अन्य प्रितित कारू्र्को 
अधीर्मा रही त्यस्तो संयन्त्र तर्मानण तथा सञ्चािर्का िातग 
कायनपातिकािे स्वीकृतत ददर् सक्र्ेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजम तर्जी के्षत्रबाट फोहरमैिा 
व्यवस्थापर् संयन्त्रको तर्मानण तथा सञ्चािर् गदान तोवकएको वातावरणीय 
मापदण्डको पािर्ा भए वा र्भएको अर्गुमर् कायनपातिकािे गरे्छ । 

(३) उपदफा (२) बमोचजम अर्गुमर् गदान स्वीकृत मापदण्डको 
पािर्ा गरेको र्पाइएमा त्यस्तो मापदण्ड पािर्ाको िातग आवश्यक 
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व्यवस्था गर्न समयावतध तोवकददर् सक्र्ेछ र सो समयावतधमा पतर् 
मापदण्डको पािर्ाको िातग आवश्यक व्यवस्था र्गरेमा त्यस्तो व्यचि 
वा कम्पर्ीको स्वीकृतत कायनपातिकािे तोवकए बमोचजम रद्द गर्न सक्र्छे 
। 

३१. सावनजतर्क तर्जी साझेदारीमा फोहरमैिा व्यवस्थापर् गर्न सवकर्:े(१) 
कायनपातिकािे प्रितित कारू्र्को अधीर्मा रही तर्जी के्षत्र, सामदुावयक 
एवं गैरसरकारी संघ, संस्थासाँगको साझेदारीमा फोहरमैिा व्यवस्थापर् 
कायन गर्न सक्र्ेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जरु्सकैु कुरा िेचिएको भए तापतर् 
सामदुावयक एवं गैरसरकारी संघ, संस्थासाँगको साझेदारीमा फोहरमैिा 
न्यूतर्करणको िातग जर्िेतर्ा अतभवृवर्द्, फोहरमैिा संकिर्, ढुवार्ी, 
फोहरमैिा व्यवस्थापर् स्थिको बन्द पिात ्व्यवस्था, उद्यार् तर्मानण र 
सौन्दयनकरण जस्ता कायन मात्र गर्न वा गराउर् सवकर्छे । 

३२. सेवा शलु्क उठाउर् सक्र्:े(१) कायनपातिकािे फोहरमैिा व्यवस्थापर् गरे 
बापत सम्बचन्धत व्यचि, संस्था वा तर्कायबाट सेवा शलु्क िगाई 
उठाउर् सक्र्ेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजमको शलु्कको तर्धानरण फोहरमैिाको 
पररमाण, तौि तथा प्रकृतत र तोवकए बमोचजमका अन्य कुराहरुको 
आधारमा कायनपातिकािे गरे्छ । 

(३) उपदफा (१) बमोचजमको शलु्क कायनपातिका आफैं िे वा 
तर्जिे तोकेको संस्था वा तर्काय माफन त ्समेत उठाउर् सक्र्ेछ । 

(४) यस दफामा अन्यत्र जरु्सकैु कुरा िेचिएको भए तापतर् 
दफा २६ बमोचजम फोहरमैिा व्यवस्थापर् गर्न चजम्मेवारी पाएको व्यचि, 
संस्था वा तर्कायिे कायनपातिकासाँग भएको सहमततको आधारमा 
फोहरमैिा व्यवस्थापर् गरे बापत सम्बचन्धत व्यचि, संस्था वा 
तर्कायबाट सेवा शलु्क उठाउर् सक्र्छे । 
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तर तोवकए बमोचजमका ववपन्न वगनिाई सेवा शलु्कमा तोवकए 
बमोचजम छूट ददइर्छे। 

(५) यस दफा बमोचजम शलु्कबाट प्राप्त आम्दार्ी तथा 
फोहरमैिा व्यवस्थापर् तर्जी के्षत्रिाई संिगर् गराउाँदा प्राप्त हरु्े आम्दार्ी 
कायनपातिकािे एउटा छुटै्ट शीषनकमा रािी तोवकएको मापदण्डको 
अधीर्मा रही फोहरमैिाको व्यवस्थापर्, वातावरणीय संरक्षण तथा 
फोहरमैिा व्यवस्थापर् प्रभाववत के्षत्रको ववकासमा ििन गर्ुन परे्छ ।   

पररच्छेद-४ 
जैववक ववववधता संरक्षण 

३३. जैववक ववववधताको संरक्षण गर्ुनपरे्: (१) आफ्र्ो के्षत्रतभत्रको जैववक 
वववधताको संरक्षण गरे् चजम्मेवारी गाउाँपातिकाको हरु्छे । 

(२)उपदफा(१)बमोचजम जैववक ववववधताको संरक्षण सम्बन्धी 
कायनक्रम गदान संघीय तथा प्रदेशको कारू्र् तथा मापदण्ड प्रततकूि र्हरु् े
गरी देहाय बमोचजम गर्ुन परे्छ,- 

(क) कृवषजन्य जैववक ववववधता संरक्षण,-  

(१) ववकासका कायनक्रमहरु संिािर्गदान 
कृवष जैववक ववववतधताको संरक्षणिाई 
ववशेष महत्वददर्,े 

(२) जैववक ववववधता, वातावरण र मार्व 
स्वास्थ्यमा र्कारात्मक प्रभाव पार्न 
सक्र्े जोचिम भएका चज.एम.ओ. तथा 
त्यसका उत्पादर्िाई आवश्यकता 
अर्सुार तर्यन्त्रण वा तर्षेधगरे्, 

(३) कृवष पयानवरणीय सेवाहरुको ददगो 
पररिािर्को िातग परागसेिक तथा 
अन्य पयानवरणीय सेवा प्रदार् गरे् 
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जीवहरु सम्बन्धी अध्ययर्, अर्सुन्धार्, 
अर्गुमर् गरी संरक्षणका कायनक्रमहरु 
सञ्चािर् गरे्, 

(४) परम्परागत, ज्ञार् सीप तथा अभ्यासको 
संरक्षण र प्रवर्द्नर् गरे्।  

(ि) तसमसार संरक्षण,- 

(१) स्थार्ीय जर्समदुायको सहभातगतामा 
उर्ीहरुको वहतका िातग आफ्र्ो क्षेत्र 
अन्तगनतका तसमसारको पवहिार् गदै 
सोको संरक्षण र व्यवस्थापर् गरे्; 

(२) स्थार्ीय जर्सहभातगतामा आधाररत 
तसमसार व्यवस्थापर्को माध्यमद्वारा 
तसमसारको स्रोतहरुमातथ समन्यावयक 
अवसर ददिाउाँदै बवुर्द्मिापूणन प्रयोगको 
अवधारणािाई साथनक तलु्याउर्;े 

(३) स्थार्ीय व्यचि, समदुाय एवं 
तर्कायिाई संिगर् गराउाँदै तसमसारको 
संरक्षण र व्यवस्थापर् कायन प्रभावकारी 
बर्ाउर्;े  

(४) वतनमार् र भावी पसु्ताको फाइदाका 
िातग प्राकृततक स्रोत संरक्षण गर्न 
स्थार्ीय वातसन्दाको वहत हरु्े िािको 
सामाचजक र आतथनक ववकासका 
कायनक्रम संिािर् गरे्,  

(५) तसमसारमा आचित सङ्कटापन्न जीवजन्त,ु 
जििर, सापेचक्षक जङ्गिी जर्ावर तथा 
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अन्य जि आचित आर्वंुचशक स्रोतको 
संरक्षण गरे्, 

(६) वातावरणीय असर न्यूर् हरु्े गरी 
तसमसार के्षत्रमा वातावरण अर्कूुि 
पयनटर्को ववकास गदै प्राप्त िाभिाई 
यथासम्भव तसमसारको व्यवस्थापर् र 
स्थार्ीय जर्समदुायको वहतमा 
पररिािर् गरे्, 

(७) तसमसार संरक्षण र व्यवस्थापर्का 
िातग तयार गररर्े कायनयोजर्ाहरुमा 
स्थार्ीय जर्सहभातगता सतुर्चित गरे्, 

(८) तसमसार क्षेत्रमा 
आचितस्थार्ीयवासीकोअर्भुव, अभ्यास, 
सीप र ज्ञार्को संरक्षण गदै सोही 
आधारमा तसमसारको संरक्षण र 
व्यवस्थापर् गर्न प्रिय ददर्,े 

(९) तसमसार व्यवस्थापर्ा देिा परे् 
समस्याहरुको पवहिार् गरी स्थार्ीय 
स्तरमै समाधार्को उपायहरुको िोजी 
गर्न जर्सहमततका आधारमा 
व्यवस्थापर् कायनयोजर्ा बर्ाई िागू 
गरे् गराउर्,े  

(१०) तसमसार व्यवस्थापर् योजर्ा तजुनमा गरे् 
र व्यवस्थापर् सतमततमा स्थार्ीय 
जर्समदुायका साथै संघ संस्थाको 
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प्रतततर्तधत्व गराउर् आवश्यक कार्रु्ी 
एवं प्रशासतर्क व्यवस्था गरे्, 

(११) तसमसारमा आचित स्थार्ीय 
जर्समदुायिाई तसमसारबाट प्राप्त हरु् े
िाभको न्यायोचित बााँडफााँडका िातग 
आवश्यक व्यवस्था गरे्,  

 (३)   जैववक ववववधता संरक्षण तथा व्यवस्थापर् सम्बन्धी अन्य 
व्यवस्थाप्रितित कारू्र् र मापदण्ड बमोचजम हरु्छे। 

३४. जैववक ववववधताको अतभिेिीकरण गर्ुनपरे्:(१) गाउाँपातिकािे आफ्र्ो 
के्षत्रातधकार तभत्र अवचस्थत जैववक ववववधताको वस्तचुस्थतत र वववरणको 
अतभिेिीकरण व्यवचस्थत र वैज्ञातर्क ढङ्गिे राख्न ुपरे्छ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजमको अतभिेिीकरण जैववक ववववधता 
सम्बन्धी तर्देचशका बर्ाई राविय मापदण्ड अर्रुुप अद्यावतधक राख्न े
चजम्मेवारी कायनपातिकाको हरु्ेछ । 

(३) जैववक ववववधताको अतभिेिीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
तोवकए बमोचजम हरु्ेछ।    

३५. स्थार्ीय समदुायको परम्परागत ज्ञार्, सीप, अभ्यास, आददको संरक्षण 
गर्ुनपरे्: (१) जैववक ववववधताको सम्बन्धमा स्थार्ीय समदुाय तभत्रका 
व्यचि वा समूहमा रहेको ज्ञार्, सीप, अभ्यास आददको पवहिार्, 
अतभिेिीकरण, तथा संरक्षण गरे् चजम्मेवारी कायनपातिकाको हरु्ेछ । 

(२) कायनपातिकािे उपदफा (१) बमोचजमको अतभिेिीकरण 
वैज्ञातर्क र व्यवचस्थत ढङ्गिे तोवकएको ढााँिा र प्रारुपमा राख्नछे ।  

३६. ितर्ज पदाथन संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था:(१) कायनपातिकािे आफ्र्ो 
के्षत्रतभत्र रहेका ितर्ज पदाथनको अवस्था बझु्र् सभे तथा िोज गर्न 
सक्र्ेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोचजमको सभे तथा िोजबाट प्राप्त सूिर्ा 
तथा तथ्याङ्कको आधारमा प्रितित र्ेपािको कारू्र् प्रततकूि र्हरु् े गरी 
कायनपातिकािे ितर्ज पदाथनको संरक्षण तथा प्रवर्द्नर्मा कायनक्रमहरु 
सञ्चािर् गर्न सक्र्ेछ ।  

३७.  जिाधार संरक्षण गर्ुनपरे्: (१)गाउाँपातिका क्षेत्र तभत्र रहेका जिाधारको 
संरक्षण गर्ुन गाउाँपातिका, र्ागररक र सम्बन्धीत तर्कायको कतनव्य 
हरु्ेछ। 

(२) कायनपातिकािे संघीय र प्रदेशको कारू्र् र मापदण्डको 
अधीर्मा रही कायनववतध वर्ाई गाउाँपातिका तभत्रको जिाधार संरक्षण तथा 
व्यवस्थापर् गरे्छ। 

(३) आफ्र्ो के्षत्रमा रहेको िार्ेपार्ीको महुार्को पवहिार्, 
अतभिेिीकरण, संरक्षण तथा व्यवस्थापर् गरे् चजम्मेवारी कायनपातिकको 
हरु्ेछ। 

पररच्छेद- ५ 

वर् तथा हररत के्षत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापर् 

३८. वर्, वर् पैदावार, वन्यजन्त ु तथा हररत के्षत्रको संरक्षण र प्रवर्द्नर् 
गर्ुनपरे्:(१)आफ्र्ो क्षेत्रातधकार तभत्रको वर्, वर् पैदावार, वन्यजन्त ुतथा 
हररत के्षत्रको संरक्षण र प्रवर्द्नर् गरे् प्रमिु चजम्मेवारी 
गाउाँपातिकाकोहरु्ेछ । 

(२) वर्, वर् पैदावार, वन्यजन्त ुतथा हररत के्षत्रको संरक्षण र 
प्रवर्द्नर्मा सहयोग गर्ुन र्ागररकको कतनव्य हरु्ेछ। 

(३)वर् तथा वर् पैदावारसंरक्षण र प्रवर्द्नर् गरे् सम्बन्धमा 
गाउाँपातिकािे संघीय र प्रदेश कारू्र्को प्रततकूि र्हरु्े गरी देहाय 
बमोचजम गर्ुनपरे्छ। 
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(क) संघ तथा प्रदेशसाँग समन्वय गरी स्थार्ीय 
समदुायको सहभातगतमा आफ्र्ो तसमातभत्रका 
समदुायमा आधाररत वर्, तर्जी वर्, कृवष वर् 
तथा वर्मा आधाररत उद्योगहरु संिािर् तथा 
व्यवस्थापर् गरे्, 

(ि) सामदुावयक वर् उपभोिा समूह िगायत समदुायमा 
आधाररत वर् व्यवस्थापर् गरे् समूहको 
प्राववतधक, व्यवस्थापकीय, संस्थागत क्षमता 
ववकासमा प्राथतमकता ददर्,े  

(घ)  वर्साँग सम्बचन्धत प्राववतधक सेवािाई प्रभावकारी 
बर्ाउर्कुा अततररि क्षमता ववकासको िातग 
उत्प्ररेणात्मक अवसरहरु तसजनर्ा गरे्,  

(ङ) स्थार्ीय समदुायमा रहेको वर्जन्य, जतडबटुी 
तथा वर्स्पतत उपयोग सम्बन्धी परम्परागत 
ज्ञार्, सीप र चिवकत्सा पर्द्ततिाई आधतुर्क 
ववज्ञार्साँग संयोजर् गदै उन्नत प्रकारको ज्ञार्, 
सीप र उत्पादर्का िातग उपयिु वातावरण 
तर्मानण गरे्,  

(ि) वन्यजन्त ु र वर्स्पततको संरक्षण तथा प्रवर्द्नर् गर्न 
संघ, प्रदेशसाँगको समन्वयमा स्थार्ीय स्तरका 
प्राणी उद्यार् तथा वर्स्पतत उद्यार्हरु स्थापर्ा र 
संिािर् गरे्, 

(छ)वर् पैदावार संकिर्मा ददगोपर्ा र प्रभावकाररताका 
िातग आधतुर्क प्रववतधहरुको प्रयोगिाई 
प्रोत्साहर् गरे्,  



v08 M ! ;+Vof M !  y'n'ª b'wsf]zL /fhkq   efu–!   ldlt M @)&& c;f/ !) 

 

27 
 

(ज) ददगो वर् व्यवस्थापर्कोमापदण्डअर्रुुपसबै वर् 
व्यवस्थापर्मा सामाचजक, आतथनक र 
वातावरणीय दृवष्टिे दीगोपर्ा सतुर्चित गरे्,  

(झ) संघ तथा प्रदेशको समन्वयमासंरचक्षत के्षत्र, तसमसार 
क्षेत्र तथा वर् व्यवस्थापर् पर्द्ततहरुबाट पयनटर् 
प्रवर्द्नर्गर्नयोगदार् परु् याउर्,े 

(ञ) वर्, वर्स्पतत, वन्यजन्त ु तथा जैववक ववववधतार 
जिाधार के्षत्रको संरक्षण, परु्:स्थापर्ा र ददगो 
उपयोग गर्नआवश्यक योजर्ा र कायनक्रम 
संिािर् गरे्, 

(ट)  गाउाँपातिका के्षत्रतभत्रका जििरको संरक्षण गरे्, 

(ठ)  संघ तथा प्रदेशसाँग समन्वय र सहकायन गरी 
गररवीको रेिामतुर् रहेका जर्ताको गररवी 
न्यूतर्करण गर्न वर्को संरक्षण र ववकास हरु् े
गरी आय आजनर् तथा पयनटर्का कायनक्रमहरू 
संिािर् गरे्, 

(ड)  सामदुावयक वर् उपभोिा सतमततिे वर् पैदावार 
ववक्री तथा उपयोग गर्न बर्ाएको वावषनक 
कायनयोजर्ा गाउाँपातिकावाट स्वीकृत गरी 
कायानन्वयर् गराउर् े 

(ढ)गाउाँपातिका क्षेत्रतभत्रको सावनजतर्क तथा ऐिार्ी 
जगगामा रहेको काठ दाउरा, जराजरुी, दहिर 
बहिर आददको तबक्री गरे्, 

(ण)सामदुावयक भ-ूसंरक्षण र सोमा आधाररत आय 
आजनर् कायनक्रमहरु संिािर् गरे्, 
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(त)संघ तथा प्रदेशको मापदण्डको अधीर्मा रही 
गाउाँपातिका के्षत्रतभत्रको जतडबटुी तथा अन्य 
गैरकाष्ट वर् पैदावर सम्वचन्ध सवेक्षण, उत्पादर्, 
संकिर् प्रवर्द्नर्, प्रशोधर् र वजार व्यवस्थापर् 
गरे्, 

३९. तर्जी वर् दतान तथा व्यवस्थापर्:(१) तर्जी वर् दतान गराउर् िाहर्े कुरै् 
व्यचि वा संस्थािे तर्जी वर् दतानको िातग तडतभजर् वर् कायानिय वा 
सब तडतभजर् वर् कायानियको तसफाररस सवहत कायनपातिकामा तर्वेदर् 
ददर् ुपरे्छ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजम कुरै् तर्वेदर् परेमा आवश्यक 
जााँिबझु गरी कायनपातिकािे तर्जी वर् दतान गरी प्रमाणपत्र ददर्ेछ । 

(३) व्यवसावयकप्रयोजर्का िातग तर्जी वर् वा तर्जी आवादीमा 
रहेको वर् पैदावरको संकिर् तथा ओसारपसार गर्ुन परेमा 
कायनपातिकाबाट स्वीकृत तिर् ुपरे्छ । 

४०. सावनजतर्क जगगामा वर् ववकास सम्बन्धी व्यवस्था:(१) कायनपातिकािे 
प्रितित र्ेपाि कारू्र् तथा यस ऐर्को अधीर्मा रही सावनजतर्क जगगामा 
वर्को ववकास, संरक्षण, व्यवस्थापर् गर्न र वर् पैदावरको उपयोग तथा 
तबवक्र ववतरण गर्न सक्र्ेछ । 

(२) कायनपातिकािे सडक, र्हर र बाटो वकर्ारमा िगाइएको 
तथा बाटोमा छहारी परे् रुिहरु र िौतारा, कुिाको महुार्, धातमनक 
स्थि वा त्यस्तै अन्य संवेदर्शीि ठाउाँमा िगाइएका रुिहरुको संरक्षण 
गर्न तथाजोचिमपूणन अवस्थामा प्रितित र्ेपाि कारू्र्को अतधर्मा रही 
हटाउर् सक्र्ेछ । 

४१. सहरी वर्को ववकास र व्यवस्थापर्:(१) कायनपातिकािे आफ्र्ो के्षत्र 
तभत्रको सहरी के्षत्र तथा वस्तीमा रहेका सावनजतर्क सडक तथा पाकन  
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जस्ता स्थार्मा आफैं िे वा कुरै् संघसंस्था वा तर्जी के्षत्रसाँगको 
साझेदारीमा सहरी वर्को ववकास तथा व्यवस्थापर् गर्न सक्र्ेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजम स्थापर्ा हरु्े सहरी वर्को वर् 
पैदावार कायनपातिकािे तोवकए बमोचजम प्रयोग गर्न सक्र्छे । 

४२. वर्क्षते्रको प्रयोग:कायनपातिकािे कुरै् ववकास आयोजर्ा सञ्चािर् गदान वर् 
के्षत्रको प्रयोग गर्ुन बाहेक अन्य कुरै् ववकल्प र्भएमा र प्रितित कारू्र् 
बमोचजमको वातावरणीय अध्ययर्बाट त्यस्तो योजर्ा सञ्चािर् गदान 
वातावरणमा उल्िेिर्ीय प्रततकूि असर र्परे् देचिएमा सो आयोजर्ा 
सञ्चािर् गर्न त्यस्तो वर् क्षते्रको जगगा प्राप्त गर्नको िातग संघीय सरकार 
समक्ष अर्रुोध गर्नसक्र्ेछ । 

४३. र्सनरी र उद्यार् स्थापर्ा तथा व्यवस्थापर् : (१)संघीय तथा प्रादेचशक 
कारू्र् प्रततकूि र्हरु्े गरी, प्रितित मापदण्ड तथा तोवकएको प्रवक्रया पूरा 
गरेको सतुर्चित गरी गाउाँपातिका के्षत्रतभत्र जोकोहीिे पतर् 
कायनपातिकाको अर्मुतत तिईर्सनरी तथा उद्यार् सञ्चािर् गर्न सक्र्ेछर् ्। 

(२)गाउाँपातिका क्षेत्रतभत्र उपदफा(१)बमोचजम सञ्चािर् हरु् े
र्सनरी तथा उद्यार्को सम्बन्धमा संघीय तथा प्रादेचशक मापदण्डसाँग 
र्बाचझर्े गरी सञ्चािर् तथा पूव्ानधार मापदण्ड तर्देचशका बर्ाई िागू 
गरे्छ । 

(३)गाउाँपातिका के्षत्रतभत्र उपदफा(१)बमोचजम स्थापर्ा हरु्े सबै 
र्सनरी तथा उद्यार्हरुको कचम्तमा वषनको एक पटक तोवकए बमोचजम 
अतर्वायन अर्गुमर् तर्रीक्षण गर्ुनपरे्छ । 

४४. िलु्िा के्षत्र व्यवस्थापर् तथा हररयािी प्रवर्द्नर्:(१) गाउाँपातिकािे आफ्र्ो 
के्षत्रतभत्र रहेको िलु्िातथा सावनजतर्कके्षत्रको संरक्षण, प्रवर्द्नर् तथा 
अतभिेिीकरणगर्ुन परे्छ । 
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(२) कायनपातिकािे आफ्र्ो के्षत्रातधकार तभत्र रहेर्े िलु्िातथा 
सावनजतर्कके्षत्रमा प्रितित कारू्र्को प्रततकूि र्हरु्े गरी वृक्षारोपण, 
सम्भारर व्यवस्थापर् गर्न सक्र्ेछ । 

(३) िलु्िातथा सावनजतर्कके्षत्रको व्यवस्थापर् सम्बन्धी अन्य 
व्यवस्था तोवकए बमोचजम हरु्ेछ । 

४५. र्दी वकर्ार, र्दी उकास र्हर वकर्ार र सडक वकर्ारमा वकृ्षारोपण : (१) 
गाउाँपातिकातभत्रको र्दी वकर्ार, र्दी उकास र्हर वकर्ार र सडक 
वकर्ारमा कायनपातिकाको अर्मुतत तिई वृक्षारोपण गर्न सक्र्ेछ । 

(२) कायनपातिकािे वृक्षारोपण सम्बन्धी मापदण्ड बर्ाई िागू 
गर्नसक्र्ेछ । 

पररच्छेद-६ 
संस्थागत व्यवस्था 

४६. वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण कोषको स्थापर्ा र सञ्चािर्: 
(१)गाउाँपातिकामा वातावरण संरक्षण, प्रदूषणको रोकथाम तथा 
तर्यन्त्रणका साथै जैववक ववववधताको संरक्षण िातग वातावरण 
तथाप्राकृततक स्रोत संरक्षण कोषको स्थापर्ा हरु्छे । 

(२)उपदफा(१)बमोचजमको कोषमा देहायका रकमहरु रहर्े छर् ्
: 

(क) संघ, प्रदेश सरकारबाट वातावरण संरक्षणका 
िातग प्राप्त रकम, 

(ि) ववतभन्न संघ संस्थावाट प्राप्त रकम, 

(ग)  अन्य स्रोतवाट प्राप्त रकम। 

(३)वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण कोषको संिािर् 
तोवकए बमोचजम हरु्ेछ। 



v08 M ! ;+Vof M !  y'n'ª b'wsf]zL /fhkq   efu–!   ldlt M @)&& c;f/ !) 

 

31 
 

४७. वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण पररषद गठर् गर्न सक्र्:े(१) 
वातावरण, जैववक ववववधता र प्राकृततक स्रोत संरक्षणसम्बन्धीकायनिाई 
व्यवचस्थत रुपमा कायानन्वयर् गर्न, र्ीततयोजर्ा तर्मानण गर्न, ववतभन्न 
तर्कायहरु वीि समन्वय गर्न तथा यस ऐर् अन्तगनत अर्गुमर् तथा 
तर्ररक्षण गर्न गाउाँपातिकामा वातावरण सम्बन्धी ववशेषज्ञ सचम्मतित 
वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण पररषद रहर्ेछ । 

(२)उपदफा (१) बमोचजमको पररषदमा देहाय बमोचजमका 
अध्यक्ष र सदस्यहरू रहर्छेर्; 

(क) गाउाँपातिका अध्यक्ष- अध्यक्ष 

(ि) उपाध्यक्ष -सदस्य 

(ग) प्रमिु प्रशासकीय अतधकृत- सदस्य 

(घ) स्वास्थ्य सतमतत संयोजक- सदस्य 

(ङ) वर्, वातावरण सतमतत संयोजक-सदस्य 

(ि) वातावरण तथा प्राकृततक स्रोतको क्षते्रमा काम 
गरेका ववज्ञ १ मवहिा सवहत ३ जर्ा-सदस्य 

(छ) स्थार्ीय वातसन्दाहरूमध्ये वर् उपभोिा 
सतमततहरूवाट १ जर्ा सवहत कायनपातिकािे 
तोकेका १ मवहिा समेत ३ जर्ा-सदस्य 

(ज) कृवष के्षत्र हेरे् कायनपातिका सदस्य- सदस्य 

(झ) वातावरण शािा संयोजक- सदस्य सचिव 

(३)वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण पररषद्को अन्य काम, 
कतनव्य तथा अतधकार तोवकए बमोचजम हरु्ेछ ।  
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४८.सतमततहरु गठर् गर्न सक्र्:े (१)र्गर तथा गाउाँ कायनपातिकािे यो ऐर्को 
उद्देश्य पूततनको िातग सम्बचन्धत ववषयका ववशेषज्ञहरु समेत रहेको ववतभन्न 
सतमततहरु गठर् गर्न सक्र्ेछर्।् 

(२)उपदफा (१)बमोचजम गदठत सतमततहरुको काम, कतनव्य र 
अतधकार र्गर कायनपातिकािे तोवकददए बमोचजम हरु्छे । 

४९. अर्गुमर् तथा मूल्याकंर्:(१)यस ऐर् अन्तगनत आवश्यक अर्गुमर् र 
मूल्यांकर् दफा ५८ बमोचजम स्थावपत वातावरण तथा जैववक ववववधता 
संरक्षण पररषद वा पररषदिे तोकेको तर्रीक्षण सतमततहरूवाट गरे्छ । 

(२)अर्गुमर् तथा मूल्यांकर् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए 
बमोचजम हरु्ेछ। 

५०.  वातावरण संरक्षण योजर्ा तजुनमा गरे्: (१)कायनपातिकािे वातावरण तथा 
जैववक ववववधता संरक्षण योजर्ा तजुनमा तथा कायानन्वयर् गरे्छ। 

(२) कायनपातिकािे वातावरण संरक्षण योजर्ा तजुनमा गदान 
वातावरण संरक्षण, जैववक ववववधताको संरक्षण र प्रवर्द्नर्, दीगो उपयोग 
र वातावरणीय र जैववक ववववधताका स्रोतहरूको परम्परागत र स्थार्ीय 
अभ्यासहरूिाई समेत समावेश गर्ुनपरे्छ। 

(३) उपदफा (१) बमोचजमको वातावरण तथा जैववक ववववधता 
संरक्षण योजर्ा बर्ाउाँदा मवहिा, अपाङ्गता भएका व्यचि, बािबातिका, 
जेष्ठ र्ागररक र आतथनक रुपमा ववपन्न समदुायिाई ववशेष प्राथतमकता 
ददर्पुरे्छ। 

(४)वातावरण संरक्षण योजर्ामा समावेश गर्ुनपरे् ववषयवस्त ु
तोवकए बमोचजम हरु्ेछ। 

पररच्छेद-७ 
कसूर, जररवार्ा तथा क्षततपतुी 

५१. कसूर: कसैिे देहायको कुरै् काम गरेमा यस ऐर् बमोचजम कसूर गरेको 
मातर्र्छे :-  
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(क) कायनपातिकािे तोवकददएको समय र स्थार् बाहेक 
अन्यत्र फोहरमैिा तर्ष्काशर् गरे्,  

(ि) कण्टेर्र वा फोहरमैिा संकिर् केन्रमा राचिएको 
फोहरमैिा अर्ातधकृत तवरिे प्रयोग गरे्,  

(ग) फोहरमैिा संकिर् केन्रमा राचिएको कण्टेर्र तोडफोड 
गरे् क्षतत परु् याउर्,े राचिएको स्थार्बाट हटाउर् े वा 
संकिर् केन्रमा कुरै् र्ोक्सार्ी परु् याउर्,े  

(घ) यस ऐर् बमोचजम अर्मुतत र्तिई फोहरमैिा 
व्यवस्थापर्को कायन गरे्,  

(ड) यस ऐर् बमोचजम फोहरमैिा व्यवस्थापर्को िातग प्रदार् 
गररएको अर्मुततपत्रमा उल्िेचित शतनहरु उल्िङ् घर् 
गरे्, 

(ि) फोहरमैिा संकिर् केन्र, कण्टेर्र वा फोहरमैिा थपुारे् 
ठाउाँमा कुरै् पतर् वकतसमको हातर्कारक पदाथन फाल्र्,े 
राख्न ेवा थपुारे्, 

(छ) घर, कम्पाउण्ड तथा पररसरको फोहरमैिा सडक वा 
अन्य सावनजतर्क स्थार्मा राख्न,े फाल्र्े वा थपुारे्, 

(ज) फोहरबाट तर्स्केको दूवषत पार्ी (तििेट) वा ढि िहुाई 
अन्य व्यचिको घर वा जगगा प्रदूवषत गराउर्,े  

(झ) सडक वा अन्य सावनजतर्क स्थार्मा सरसफाई तथा 
फोहरमैिा संकिर् गर्न कायनपातिकािे तोकेको समय 
वा सफाई गदानको समयमा त्यस्तो ठाउाँमा कुरै् पतर् 
वकतसमको सवारी साधर् तबसाउर्े वा तबसाइरािेको 
सवारी साधर् हटाउर्े इन्कार गरे्,  



v08 M ! ;+Vof M !  y'n'ª b'wsf]zL /fhkq   efu–!   ldlt M @)&& c;f/ !) 

 

34 
 

(ञ) कायनपातिकािे तोकेको ठाउाँमा बाहेक जर्स्वास्थ्यमा 
प्रततकूि असर परे् गरी सडक वा अन्य सावनजतर्क 
स्थार्मा कुरै् पतर् वकतसमको हातर्कारक फोहरमैिा 
राख्न,े फाल्र्,े थपुारे् वा तर्ष्काशर् गरे्,  

(ट) रासायतर्क फोहरमैिा, औद्योतगक फोहरमैिा, स्वास्थ्य 
संस्थाजन्य फोहरमैिा वा हातर्कारक फोहरमैिा 
जथाभावी फाल्र्,े राख्न ेवा तर्ष्काशर् गरे् वा गराउर्,े  

(ठ) औद्योतगक प्रततष्ठार् वा स्वास्थ्य संस्थािे उद्योग वा 
स्वास्थ्य संस्थाबाट तर्स्कर्े हातर्कारक फोहरमैिा 
जथाभावी फाल्र्,े राख्न ेवा तर्ष्काशर् गरे् वा गराउर्,े  

(ड) फोहरमैिा संकिर्, ढुवार्ी तथा फोहरमैिा 
व्यवस्थापर्मा बाधा अवरोध तसजनर्ा गरे्,  

(ढ) फोहरमैिा संकिर्, ढुवार्ी तथा अचन्तम तर्ष्काशर् 
स्थिमा अवरोध, बन्द, घेराउ गरे् वा फोहरमैिा 
व्यवस्थापर् सम्बन्धी कायनमा हडताि गरे्,  

(ण) फोहरमैिा अत्यातधक उत्पादर् हरु् े वस्त ु भर्ी र्ेपाि 
सरकारिे र्ेपाि राजपत्रमा सूिर्ा प्रकाशर् गरी 
प्रततबन्ध िगाएको कुरै् वस्त ु उत्पादर् तथा तबक्री 
ववतरण गरे्,  

(त) प्रितित कारू्र् बमोचजम तोवकएको मापदण्ड ववपररत 
रासायतर्क ववषादीको आयात गरे् वा समयावतध 
सवकएको रासायतर्क ववषादी प्रितित कारू्र् र मापदण्ड 
बमोचजम र्ष्ट गरे् चजम्मेवारी पूरा र्गरे्, 

(थ) स्रोत मै फोहरमैिाको पथृकीकरण र्गरी फोहरमैिा 
तमसाएर तर्ष्काशर् गरे्,  
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(द) मरेको वा मारेको पशपुक्षी र सोको िादी, ्वााँि, हड् डी 
तथा माछाको कत्िा आदद सावनजतर्क स्थि, सडक, 
गल्िी, िोकमा राख्न,े फाल्र्े वा थपुारे्।  

५२. सजाय तथा जररवार्ा:(१)फोहरमैिा व्यवस्थापर् सम्बन्धमा कसैिे 
देहायको कायन गरेमा देहाय बमोचजमको सजाय तथा जररवार्ा गरे्छ:   

(क) दफा ५१ को िण्ड (क) बमोचजमको कसूर 
गरे् व्यचििाई कायनपातिकािे पवहिो पटक 
भए पााँि हजार रुपैयााँसम्म जररवार्ा, दोस्रो 
पटक सोही कसूर गरेमा पााँि हिार रुपैयााँदेचि 
दश हजार रुपैयााँसम्म जररवार्ा र सोही कसूर 
तेस्रो वा सोभन्दा बढी पटक गरेमा प्रत्येक 
पटकको िातग पन्र हजार रुपैयााँका दरिे 
जररवार्ा गरी फोहरमैिा उठाउाँदा िागर्े ििन 
समेत तर्जबाट असूि उपर गर्न सक्र्ेछ । 

(ि) दफा ५१ को िण्ड (ि) र (झ) बमोचजमको 
कसूर गरे्िाई कायनपातिकािे पााँि सय 
रुपैयााँदेचि पााँि हजार रुपैयााँसम्म जररवार्ा गर्न 
सक्र्ेछ । 

(ग) दफा ५१ को िण्ड (ग) बमोचजमको कसूर 
गरे्िाई कायनपातिकािे पन्र हजार रुपैयााँ देचि 
पिास हजार रुपैयााँसम्म जररवार्ा गरी कण्टेर्र 
वा संकिर् केन्र व्यवस्थापर् गर्न िागर्े ििन 
असूि उपर गर्न सक्र्ेछ । 

(घ) दफा ५१ को िण्ड (घ) र (ङ) बमोचजमको 
कसूर गरे्िाई कायनपातिकािे पन्र हजार 
रुपैयााँदेचि पिास हजार रुपैयााँसम्म जररवार्ा 
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गरी अर्मुतत र्तिएसम्म त्यस्तो कायन गर्न रोक 
िगाउर्छे । 

(ङ) दफा ५१ को िण्ड (ि) बमोचजमको कसूर 
गरे्िाई कायनपातिकािे पााँि हजार रुपैयााँदेचि 
पन्र हजार रुपैयााँसम्म जररवार्ा गर्न सक्र्ेछ र 
त्यस्तो वस्त ुवा पदाथनबाट कुरै् क्षतत भइसकेको 
भए त्यस्तो क्षतत बापतको रकम समेत 
कसूरदाताबाट असूि उपर गर्न सक्र्ेछ ।  

(ि) दफा ५१ को िण्ि (छ), (ज) र (द) 
बमोचजमको कसूर गरे्िाई कायनपातिकािे पााँि 
हजार रुपैयााँदेचि पन्र हजार रुपैयााँसम्म 
जररवार्ा गर्न सक्र्छे । 

(छ) दफा ५१ को िण्ड (ञ) बमोचजमको कसूर 
गरे्िाई कायनपातिकािे तीस हजार रुपैयााँदेचि 
पिास हजार रुपैयााँसम्म जररवार्ा गर्न सक्र्ेछ 
। 

(ज) दफा ५१ को िण्ड (ट), (ठ) र (त) 
बमोचजमको कसूर गरे्िाई कायनपातिकािे 
पिास हजार रुपैयााँदेचि एक िाि रुपैयााँसम्म 
जररवार्ा गर्न सक्र्ेछ र सोही कसूर परु्: गरेमा 
पवहिो पटक गरेको जररवार्ाको दोब्बर 
जररवार्ा गरी प्रितित कारू्र् बमोचजम अर्मुतत 
रद्द गर्नको िातग सम्बचन्धत तर्कायमा िेचि 
पठाउर् सक्र्ेछ । 
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(झ) दफा ५१ को िण्ड (ड), (ढ) र (ण) 
बमचजमको कसूरिाई प्रितित संघीय कारू्र् 
बमोचजम सजाय हरु्छे । 

(ञ) दफा ५१ को िण्ड (थ) बमोचजमको कसूर 
गरे्िाई सम्बचन्धत कायनपातिकािे प्रत्येक पटक 
पााँि सय रुपैयााँ जररवार्ा गर्न सक्र्े छ ।  

(२)वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा कसैिे देहायको कायन गरेमा 
कायनपातिकािे देहाय बमोचजमको जररवार्ा गरे्छ: 

(क) संचक्षप्त वातावरणीय अध्ययर् प्रततवेदर् स्वीकृत 
गराउर् ु परे् प्रस्तावको हकमा त्यस्तो प्रततवेदर् 
स्वीकृत र्गराई वा स्वीकृत प्रततवेदर् ववपरीत 
हरु्े कायन गरेमा पााँििाि रुपैयााँसम्म,  

(ि) प्रारचम्भक वातावरणीय पररक्षण प्रततवेदर् 
स्वीकृत र्गराई वा स्वीकृत प्रततवेदर् ववपरीत 
हरु्े कुरै् प्रस्ताव कायानन्वयर् गरेमा दशिाि 
रुपैयााँसम्म । 

(३) कसैिे उपदफा (२) बमोचजमको कायन गरेमा सम्बचन्धत 
कायनपातिकािे तरुुन्त रोकी वातावरणीय अध्ययर् प्रततवेदर् स्वीकृत 
र्गराएमा यस ऐर् बमोचजम त्यस्तो प्रततवेदर् स्वीकृत गराउर् र त्यस्तो 
प्रततवेदर् कायन भएकोमा सो कायनिाई सधुार गर्न आदेश ददर्छे र यसरी 
ददइएको आदेश बमोचजम गर्ुन सम्बचन्धत व्यचि वा संस्थाको कतनव्य 
हरु्ेछ ।यसरी ददइएको आदेश बमोचजम कायन र्भएमा कायनपातिकािे 
उपदफा (१) बमोचजम गररएको जररवार्ाको तेब्बर जररवार्ा गरे्छ । 

(४) उपदफा (२) मा उल्िेचित ववषय बाहेक कसैिे यो ऐर् वा 
यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको तर्यम, तर्देचशका, कायनववतध वा मापदण्ड 
ववपरीतका कुरै् कायन गरेमा कायनपातिकािे त्यस्तो कायन गर्न बन्देज 
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िगाई तीर् िाि रुपैयााँसम्म जररवार्ा गरी दईु मवहर्ातभत्र यो ऐर् वा 
यस ऐर् बमोचजम बर्ेको तर्यम, तर्देचशका, कायनववतध वा मापदण्ड 
बमोचजमको कायन गर्न आदेश ददर् सक्र्ेछ ।यसरी ददएको आदेश 
बमोचजम कायन र्भएमा यस उपदफा बमोचजम गररएको जररवार्ाको तेब्बर 
जररवार्ा िागर्ेछ । 

(५) उपदफा (३) वा (४) बमोचजम ददएको आदेश बमचजमको 
कायन र्भएमा त्यस्तो कायनमा बन्देज िगाइर्ेछ र त्यस्तो व्यचि वा 
संस्थािाई कािोसूिीमा राख्न े सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्न 
कायनपातिकािे तसफाररस सवहत संघ र प्रदेश सरकारमा पठाउर् ुपरे्छ । 

(६) यस दफा बमोचजम जररवार्ा गर्ुन अचघ जररवार्ा गर्न 
िागेको व्यचि वा संस्था वा आयोजर्ािाई सफाइ पेश गरे् मर्ातसब 
मौका ददर् ुपरे्छ । 

५३.क्षततपूततन :  (१) कसैिे यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको तर्यम, 
तर्देचशका वा मापदण्ड ववपरीत प्रदूषण गरेको वा जोचिमपूणन फोहर 
तर्ष्कासर् गरेको वा कुरै् दघुनटर्ाजन्य प्रदूषणका कारणबाट कुरै् व्यचि 
वा संस्थािाई कुरै् हार्ी र्ोक्सार्ी पगुर् गएमा त्यस्तो कायनबाट पीतडत 
व्यचि वा संस्थािे आफूिाई पगुर् गएको क्षतत बापत कायनपातिका वा 
तोवकएको तर्कायबाटक्षततपूततन भराई पाउर् तर्वेदर् ददर् सक्र्ेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजम परेको तर्वेदर् सम्बन्धमा छार्तबर् 
तथा जााँिबझु गदान तर्वेदकिाई हार्ी र्ोक्सार्ी भएको ठहरेमा क्षततको 
यवकर् गरी त्यसरी हातर् र्ोक्सार्ी परु् याउर्े व्यचि, संस्था वा 
प्रस्तावकबाट पीतडतिाई मर्ातसब क्षततपूततन भराई ददर् ुपरे्छ । 

(३) गाउाँपातिकाकोकुरै् तर्काय वा गाउाँपातिकाकोस्वातमत्व र 
तर्यन्त्रणमा रहेको संस्थािे प्रदूषण गरी क्षतत पगेुको ववषयमा परेको 
तर्वेदर् सम्बन्धमा छार्तबर् गर्नकायनपातिकािे मर्ोर्यर् गरेको तीर् जर्ा 
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ववज्ञ रहेको सतमतत गठर् हरु्ेछ र सो सतमतततको तसफाररसको आधारमा 
उपदफा (२) वा (३) बमोचजम क्षततपूततन भराई ददर् ुपरे्छ। 

(५) यस दफा बमोचजम क्षततपूततन तर्धानरण गरे् आधार र अन्य 
व्यवस्था तोवकए बमोचजम हरु्ेछ। 

५४.  तर्वेदर् ददर् सक्र्:े(१) कसैिे यस ऐर् ववपररत वातावरणीय अध्ययर् 
प्रततवेदेर् स्वीकृत र्गराई वा स्वीकृत प्रततवेदर् ववपरीत हरु्े गरी प्रस्ताव 
कायानन्वयर् गरेमा वा यस ऐर् ववपररत हरु् ेकायन गरेमा वा गर्न िागेमा 
कायनपातिका वा कायनपातिकािे तोकेको अतधकारी समक्ष तर्वेदर् ददर् 
सक्र्ेछ । 

५५. परु्रावेदर्:(१) दफा ५२ बमोचजम भएको जररवार्ा उपर चिि र्बझु्र् े
पक्षिे उि जररवार्ा उपर सम्बचन्धत चजल्िा अदाितमा पैंततस ददर्तभत्र 
परु्रावेदर् गर्न सक्र्ेछ ।  

(२) दफा ५३ बमोचजम क्षततपूततन तर्धानरण सम्बन्धमा भएको 
तर्णनय उपर चिि र्बझु्र् े पक्षिे पैंततस ददर्तभत्रस सम्बचन्धत चजल्िा 
अदाितमा परु्रावेदर् ददर् सक्र्ेछ । 

५६.सहतुियत तथा सवुवधा प्रदार् गर्न सक्र्:ेवातावरण तथा जैववक ववववधता 
संरक्षणमा सकारात्मक प्रभाव पारे् कुरै् उद्योग, व्यवसाय, प्रववतध वा 
प्रवक्रयािाई प्रोत्सावहत गर्न कारू्र् बमोचजम प्रदार् गररएको सहतुियत तथा 
सवुवधाको अततररि गाउाँपातिकािे स्थार्ीय राजपत्रमा सूिर्ा प्रकाचशत 
गरर सहतुियत तथा सवुवधा प्रदार् गर्न सक्र्ेछ । 

 
पररच्छेद- ८ 

ववववध 
५७. ढुङ्गा, तगवट, वािवुा, माटोको उत्िर्र्, संकिर्, उपयोग, ववक्री तथा 

ववतरण सम्बन्धमा:(१) गाउाँपातिका के्षत्रातधकार तभत्र रहेका ढुङ्गा, तगवट, 
वािवुा तथा माटोको उत्िर्र्, संकिर्, उपयोग, तबवक्र तथा ववतरण 
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सम्बन्धी व्यवस्था संघीय सरकारिे जारी गरेको मापदण्ड अर्रुुप हरु्छे 
। 

(२) उपदफा(१)बमोचजमको मापदण्डको अधीर्मा रही 
गाउाँपातिकािे आफ्र्ो छुटै्ट मापदण्ड र कायनववतध बर्ाउर् सक्र्ेछ। 

५८. भ-ूउपयोग योजर्ा र भतूम व्यवस्थापर् कायनक्रम सञ्चािर्:  संघीय तथा 
प्रदेश कारू्र्को अतधर्मा रहीगाउाँपातिकािे स्थार्ीय तहकोभ-ूउपयोग 
योजर्ा र भतूम व्यवस्थापर् कायनक्रम सञ्चािर् गर्न सक्र्छे ।  

५९. समन्वय र सहजीकरण गरे्: वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण 
सम्बचन्धराविय तथा प्रादेचशक अतभयार्मा गाउाँपातिकािे आवश्यक 
समन्वय तथा सहयोग गरे्छ। 

६०. सवेक्षण: कायनपातिकािे आफ्र्ो के्षत्रमा रहेको वातावरणीय तथा जैववक 
ववववधताको वस्तचुस्थतत बझु्र् तथा यवकर् गर्न आवतधक रुपमातोवकए 
बमोचजमको ढााँिामावातावरणीय तथा जैववक ववववधता सवेक्षण गरर्् 
सक्र्छे । 

६१. गरु्ासो व्यवस्थापर्:कायनपातिकािे वातावरण, वातावरण संरक्षण तथा 
जैववक ववववधता सम्बचन्धत गरु्ासोर उजरुीको संकिर् गरे् र त्यसको 
सम्बोधर्को िातग एक अतधकारी तोक्र् सक्र्छे । 

६२. परामशन तिर् सक्र्:े कायनपातिका वा वातावरण शािा (इकाई) िे यस 
ऐर्को कायानन्वर्यको िातग सम्बचन्धत ववषयका ववज्ञसाँग सल्िाह र 
परामशन तिर्सक्र्छे। 

६३. अतधकार प्रत्यायोजर् गर्न सक्र्:ेकायनपातिकािे यस ऐर् अन्तगनत तोवकएका 
चजम्मेवारी तथा अतधकार वातावरण शािा (इकाई) मा प्रत्यायोजर् गर्न 
सक्र्ेछ । 

६४. प्रितित कारू्र् बमोचजम हरु्:ेयस ऐर्मा िेचिएजतत कुरामा यसै ऐर् 
बमोचजम र अन्यमा प्रितित कारू्र् बमोचजम हरु्ेछ।  
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६५. तर्यम बर्ाउर् सक्र्:े यस ऐर्को कायानन्वयर्को िातग कायनपातिकािे 
आवश्यक तर्यम बर्ाउर् सक्र्ेछ र त्यस्तो तर्यम गाउाँपातिकाको 
स्थार्ीय राजपत्रमा प्रकाशर् पिात िागू हरु्ेछ । 

६६. मापदण्ड, तर्देचशका र कायनववतध बर्ाउर् सक्र्:ेयस ऐर् कायानन्वयर्को 
िातग कायनपातिकािे आवश्यक मापदण्ड, तर्देचशकातथा कायनववतध 
बर्ाउर् सक्र्छे । 

 

cf1fn], 

                   clanfn /fO{ 
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