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पुनर्वास नगरपवलिकवको 

"स्थवनीय तहमव र्वतवर्रण तथव प्रवकृलतक स्रोतको संरक्षण 

सम्बन्धमव व्यर्स्थव गना बनेको लर्धेयक, २०७७ 
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पुनर्वास नगरपवलिकव 

नगर कवयापवलिकवको कवयवािय 

पुनर्वास,कञ्चनपुर 

सुदूरपलिम प्रदेश,नेपवि 
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स्थवनीय तहमव र्वतवर्रण तथव प्रवकृलतक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमव व्यर्स्थव गना बनेको लर्धेयक,२०७७ 

प्रस्तवर्नव : स्र्च्छ र स्र्स्थ र्वतवर्रणमव बवाँच्न पवउने नवगररकको मौलिक अलिकवरको संरक्षण गना, प्रवकृलतक स्रोतको समलुित 

उपयोग एरं् दीगो व्यर्स्थवपन गना, र्वतवर्रण र लर्कवस बीि सन्तुिनकवयम गना तथवप्रवकृलतक स्रोत, र्वतवर्रण र जैलर्क 

लर्लर्ितवको संरक्षण गना र्वञ्छनीय भएकविे,नेपविको संलर्िवनको िवरव२२१ बमोलजम अनसुिूी ८र अनसुिूी ९मव उल्िेलित 

र्वतवर्रण, प्रवकृलतकस्रोत र जैलर्क लर्लर्ितव सम्बन्िीस्थवनीय तहको अलिकवर कवयवान्र्यनकव िवलग कवननूी व्यर्स्थव गना,पनुर्वास 

नगरपवलिकवको नगरसभविे यो ऐन बनवएको छ । 

 

पररच्छेद- १ 

प्रवरलम्भक 

 

१. सलंक्षप्त नवम र प्रवरम्भ: (१) यस ऐनको नवम पनुर्वास नगरपवलिकवको "र्वतवर्रण तथव प्रवकृलतक स्रोत संरक्षण ऐन, 

२०७७"रहकेो छ । 

(२) यो ऐन पनुर्वास नगरपवलिकवको स्थवनीय रवजपत्रमव सिूनव प्रकवलित गरेको लमलत दलेि प्रवरम्भ हुनेछ। 

२. पररभवषव : लर्षय र्व प्रसङ्गिे अको अथा निवगेमव यस ऐनमव,- 

(क)"अनकुुिन" भन्नविे जिर्वय ूपररर्तानको असर र सम्भवव्य जोलिमको आाँकिन गरी पररर्लतात जिर्वय ू

सहुवउाँदो अनकुुि हुने गरी रुपवन्तरण गने तथव थप हवनी नोक्सवनी रोकथवम र्व न्यलूनकरणगने कवया 

सम्झनपुछा। 

(ि) "उत्सजान" भन्नविे कुनै लनलित क्षेत्रबवट लनलित समय अर्लिमव र्वतवर्रणमव हररतगहृ गयवाँस र्व अन्य 

कुनै गयवाँस र्व िरु्वाँ लनष्कवसन गने कवया सम्झन ुपछा। 

(ग) "कवयापवलिकव" भन्नविे पनुर्वास नगरपवलिकवको कवयापवलिकविवई सम्झन ुपछा। 

(घ)  “िलु्िव क्षेत्र”भन्नविे मवलनसहरु जमघट हुन सक्ने, लर्लभन्न कवयाक्रम र पर्ा मनवउन सक्ने, सवर्ाजलनक 

लहत तथव लर्पद ्व्यर्स्थवपनमव समते सहयोग पगुने गरी सरुलक्षत गररएको िलु्िव स्थि सम्झनपुछा ।

  

(ङ)  "जिर्वय ू पररर्तान" भन्नविे िवमो समयको अन्तरविमव प्रवकृलतक रुपमव हुन े जिर्वयकूो 

उतवरिढवर्कव अिवर्व प्रत्यक्ष र्व अप्रत्यक्ष रुपमव मवनर्ीय लक्रयवकिवपिे र्वयमुण्डिको बनोटमव 

हुने फेरर्दिकव कवरण पथृ्र्ीको जिर्वयमूव क्रमि: दिेव पने पररर्तान सम्झनपुछा। 

(ि)  "जोलिमपणूा फोहर" भन्नविे प्रवकृलतक र्वतवर्रणमव ह्रवस ल्यवउने र मवनर् तथव अन्य प्रवणीको 

स्र्वस्थ्यमव हवलन नोक्सवनी परु् यवउने लर्लभन्न रुपमव लनष्कवलित र्स्तु, पदवथा तथव रेलडयो 

लर्लकरणिवई सम्झन ुपछा। 

(छ) “जैलर्क लर्लर्ितव”भन्नविे पवररलस्थलतकीय प्रणविी (इको लसस्टम) को लर्लर्ितव, प्रजवलतय लर्लर्ितव 

(स्पेलसज डवइभरलसटी) तथव रं्िवणगुत लर्लर्ितव (जेनेलटक डवइभरलसटी) सम्झनपुछा । 

(ज)  “तोलकएको”र्व“तोलकए बमोलजम”भन्नविे यस ऐन अन्तगात बनेको लनयममव तोलकएको र्व तोलकए 

बमोलजम सम्झनपुछा । 

(झ)  “लनष्कविन”भन्नविे ध्र्लन, तवप र्व फोहरमिैव फवल्ने, थपुवने, र्व लनष्कविन गन ेकवया सम्झन ुपछा । 

(ञ)  "पररषद" भन्नविे दफव ४८ बमोलजमको स्थवनीय र्वतवर्रण तथव प्रवकृलतक स्रोत संरक्षण पररषद सम्झन ु

पछा। 
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(ट)  “प्रदषूण”भन्नविेफोहरमिैव, रसवयन, ध्र्लन र्व लर्द्यतुीय, लर्द्यतुीय-िमु्र्कीय तरंगकव कवरणर्वतवर्रणमव 

प्रत्यक्ष र्व अप्रत्यक्ष रुपिे पररर्तान गरी र्वतवर्रणमव उल्िेिनीय ह्रवस ल्यवउने, क्षलत परु् यवउने र्व 

र्वतवर्रणको िवभदवयी र्व उपयोगी प्रयोजनमव हवलन नोक्सवनी परु् यवउने लक्रयवकिवप सम्झन ुपछा । 

(ठ)  “प्रस्तवर्”भन्नविे लर्द्यमवन र्वतवर्रणीय अर्स्थवमव पररर्तान ल्यवउन सक्ने लकलसमको स्थवनीय सरकवर 

र्व स्थवनीय कवननू बमोलजम संञ्िविन गररने र्व अनमुलत प्रवप्त लर्कवस कवया, भौलतक लक्रयवकिवप 

र्व भ-ूउपयोगको पररर्तान गन ेकुन ैयोजनव, आयोजनव र्व कवयाक्रम सञ्िविन गने सम्बन्िमव तयवर 

गररएको प्रस्तवर् सम्झन ुपछा । 

(ड)  “प्रस्तवर्क”भन्नविे प्रस्तवर्को स्र्ीकृलतको िवलग लनरे्दन लदने र त्यस्तो प्रस्तवर् कवयवान्र्यन गना 

स्र्ीकृलत प्रवप्त व्यलि, सरकवरी, अिा सरकवरी र्व गैर सरकवरी लनकवय र्व संस्थव सम्झन ुपछा। 

(ढ) “फोहरमिैव”भन्नविे घरेि ु फोहरमिैव, औद्योलगक फोहरमैिव, रवसवयलनक फोहरमिैव, स्र्वस्थ्य 

संस्थवजन्य फोहरमिैव र्व हवलनकवरक फोहरमिैव सम्झन ु पछा र सो िब्दिे तत्कवि प्रयोग हुन 

नसक्ने अबस्थवमव रहकेो, फवलिएको र्व सडेगिेको र्वतवर्रणमव ह्रवस आउने गरी लनष्कविन 

गररएको तरि, ठोस, गयवस, िेदो, िरू्वाँ, ििूो, लर्द्यतुीय तथव सिूनव प्रलर्लिकव िवलग प्रयोग भएकव 

िगवयतकव पदवथा र्व त्यस्तै प्रकवरकव अन्य र्स्तुहरु र्व अनवलिकृत रुपमव सवर्ाजलनक स्थिमव 

टवाँलसएको पोष्टर, पम््िेट तथव कवयापवलिकविे समय समयमव सिूनव प्रकविन गरी फोहरमैिव भलन 

तोलकलदएकव अन्य र्स्त ुसमेतिवई सम्झन ुपछा । 

(ण)  "र्न" भन्नविे पणूा र्व आंलिक रुपमव रुि र्व बट्ुयवनिे ढवलकएको क्षते्र सम्झन ुपछा । 

(त)  "र्न पैदवर्वर" भन्नविे र्नमव रहकेव र्व पवइएकव र्व र्नबवट ल्यवइएकव दहेवयकव पैदवर्वर सम्झन ुपछा:- 

 (१) कवठ, दवउरव, गोि, िरैकि, िोटो, कवठको तेि, बोक्रव, घवाँस, िवहव, लपपिव-लपपिी 

(२) रुि, लर्रुर्व, पवत, डवाँठ, फि, बीज, फूि, भरु्व, जरव, गवनो, बोक्रव, गमरजीन, 

िोहर्वन, जङ्गिी जडीबटुी एरं् गैरकवष्ठ र्न पदैवर्वर, जङ्गिी मह, र्नस्पलत 

तथव लतनको लर्लभन्न भवग र्व सकू्ष्म अङ्ग, 

 (३) िट्टवन, मवटो, िनु ढुङ्गव, ढुङ्गव, लगट्टी, बविुर्व र्व अन्य िलनजजन्य पदवथा र्व 

(४) र्न्यजन्त,ु पिपुंक्षी र्व र्न्यजन्तुको ओिेटोपहवर । 

(थ)  “र्वतवर्रण”भन्नविे प्रवकृलतक, सवंस्कृलतक र सवमवलजक प्रणविीहरु,आलथाक तथव मवनर्ीय 

लक्रयवकिवपहरु र यीनको अर्यर्हरु तथव ती अर्यर्हरुको लबिको अन्तरलक्रयव तथव अन्तर 

सम्बन्ि सम्झन ुपछा । 

(द) "र्वतवर्रणीयअध्ययन" भन्नविे कुन ैप्रस्तवर्को कवयवान्र्यन गदवा त्यसर्वट र्वतवर्रणमवपन े

प्रलतकूि प्रभवर् लनरवकरण र्व न्यलूनकरण गनाको िवलग अर्िम्र्न गररनेउपवयकव सम्बन्िमव गररन े

संलक्षप्त र्वतवर्रणीय अध्ययन र्व प्रवरलम्भक र्वतवर्रणीय परीक्षण सम्झन ुपछा । 

(ि)  “सम्पदव”भन्नविे गवाँउपवलिकव/नगरपवलिकव क्षते्र लभत्र रहकेव प्रवकृलतक, सवंस्कृलतक, ऐलतहवलसक, 

परुवतवलत्र्क, र्ैज्ञवलनक, आध्यवलत्मक, सौन्दयापरक र्व सवमवलजक दृलष्टबवट महत्र्पणूा मवलनन े कुन ै

पलन र्स्तु, भौलतक संरिनव स्थवन, र्नस्पलत तथव जीर् जन्तु सम्झन ुपछा। 

(न)  “लसमसवर”भन्नविे भलूमगत जिस्रोत र्व र्षवातकव कवरण पवनीको पररणवम रहने र्व प्रवकृलतक र्व मवनर् 

लनलमात, स्थवयी र्व अस्थवयी जमकेव र्व र्गेकव, स्र्च्छ र्व नलुनिो पवनी भएको िवलपिो जलमन 

(Swamp) दिदिे जलमन (Marsh) नदीबवट प्रभवलर्त जलमन (Riverine Floodplain), तवि 

(Lake) पोिरी (Pond) जिभण्डवर क्षेत्र (Water Storage Areas) र  यलह प्रकृलतकव कृलष 

जलमन (Agriculture Land) समेतिवई सम्झन ुपछा । 
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(प)  “संरक्षण”भन्नविे र्वतवर्रण, जैलर्क लर्लर्ितवतथवसम्पदवको सरुक्षव, स्यवहवर, सम्भवर, सम्र्र्द्ान, 

व्यर्स्थवपन तथव सदपुयोग सम्झन ुपछा । 

पररच्छेद - २ 

र्वतवर्रण सरंक्षण 

३. र्वतवर्रण सरंक्षण गनुापने : (१) आफ्नो क्षते्रवलिकवर क्षेत्र लभत्र र्वतवर्रण संरक्षणगन े प्रमिु लजम्मेर्वरी 

गवउाँपवलिकव/नगरपवलिकवको हुनेछ। 

(२) र्वतवर्रण संरक्षण, प्रर्र्द्ान र र्वतवर्रणमैत्रीसमवजलनमवाणमव योगदवन गनुा नवगररकको कताव्य हुनछे। 

४. र्वतवर्रण सरंक्षण लर्शेष के्षत्र लनधवारण गना सक्ने : (१) प्रिलित भ-ूउपयोग नीलत समेतिवई मध्यनजर गरी 

नगरपवलिकवलभत्र र्वतवर्रणकव दृलष्टिे संरक्षण आर्श्यक रहकेो क्षते्र पलहिवन गरी त्यस्तो क्षते्रिवईकवयापवलिकवबवट 

लनणाय गरी र्वतवर्रण संरक्षण लर्िषे क्षेत्र लनिवारण गना सक्नेछ । 

(२) कुनै सडक, भर्न, नदी व्यर्स्थवपन र्व अन्य कुनै भौलतक परू्वािवर लनमवाण गदवा लनमवाण कवयाको प्रवरलम्भक 

अध्ययन प्रलक्रयव िरुु हुन ु अगवलड नै संघ र प्रदिेकव सम्बलन्ित लनकवयसाँग समन्र्य गरी कवयापवलिकविे कुनै क्षते्र 

लर्िेषिवई र्वतवर्रण संरक्षण गन ेउद्दशे्यिे िलु्िव र्व हररयविी क्षेत्रको रुपमव तोक्न सक्नछे। 

(३) कुन ैक्षते्र र्व स्थवन लर्िेषमव अत्यलिक र्वतवर्रणीय प्रदषूण, भूूःस्ििन, प्रवकृलतक सम्पदवको अत्यलिक 

दोहन र्व प्रवकृलतक लर्पलि हुन गई जनस्र्वस्थ्य र्व र्वतवर्रणमव नकवरवत्मक प्रभवर् परेको र्व पन ेसम्भवर्नव दलेिएको 

अर्स्थवमव कवयापवलिकविे प्रदिे सरकवर र संघीय सरकवरसाँग समन्र्य गरी त्यस्तो क्षेत्र र्व स्थवनिवई र्वतवर्रणीय 

दृलष्टिे संरे्दनिीि क्षते्र तोक्न सक्नछे ।  

(४) उपफदव (१),(२) र (३) बमोलजमको र्वतवर्रण संरक्षण लर्िेष क्षेत्र, िलु्िव र्व हररयविी क्षेत्र र 

संरे्दनिीि क्षते्रको व्यर्स्थवपन तोलकए बमोलजमकवयापवलिकवबवट हुनछे। 

(५) उपदफव(४) बमोलजम व्यर्स्थवपन गदवा कवयापवलिकविे आर्श्यकतव अनसुवर संघ र प्रदिेसाँग समन्र्य 

गनेछ। 

५. सम्पदवको सरंक्षण गनुापने : (१) पनुर्वास नगरपवलिकव क्षते्र लभत्र रहकेव सम्पदवको संरक्षण नगरपवलिकव, नवगररक र 

सम्बलन्ित लनकवयको कताव्य हुनछे। 

(२) सम्पदवको संरक्षणकव िवलग कवयापवलिकविे सरकवरी तथव समदुवयसाँग समन्र्य तथव सवझेदवरी गना 

सक्नेछ। 

६. र्वतवर्रणीय अध्ययनगनुापने : (१)प्रिलितकवननू तथव मवपदण्ड बमोलजम प्रस्तवर्किे प्रस्तवर्को र्वतवर्रणीय 

अध्ययन गनुा पनेछ। 

(२) प्रस्तवर्किे स्थवनीय तहको अलिकवरक्षते्र लभत्र पने लर्षयसाँग सम्बलन्ित लर्कवस लनमवाण सम्बन्िी कवया 

र्व आयोजनव सम्बन्िी प्रस्तवर्को संलक्षप्त र्वतवर्रणीय अध्ययन प्रलतरे्दन र्व प्रवरलम्भक र्वतवर्रणीय प्रलतरे्दन 

स्र्ीकृलतको िवलग कवयापवलिकव समक्ष पेि गनुापनछे। 

(३) प्रस्तवर्किे उपदफव (२) बमोलजमको र्वतवर्रणीय अध्ययन प्रलतर्ेदन पेि गदवा त्यस्तो प्रस्तवर् 

कवयवान्र्यन गन ेक्रममव र्वतवर्रणमव पनासक्न ेप्रलतकूि प्रभवर् र त्यसको न्यलूनकरणको िवलग अपनवउन सलकन ेलर्लभन्न 

लर्कल्पहरूको लर्स्ततृ लर्ष्िेषण गरी त्यस्तव लर्कल्प मध्ये प्रस्तवर् कवयवान्र्यन गना उपयिु हुन ेलर्कल्प र सो लर्कल्प 

कवयवान्र्यन गना सलकन ेआिवर र कवरण सलहत लसफवररस गनुापनछे। 

(४) उपदफव (२) बमोलजमको संलक्षप्त र्वतवर्रणीय प्रलतरे्दन र्वप्रवरलम्भक र्वतवर्रणीय परीक्षणस्र्ीकृलत 

सम्बन्िी प्रलक्रयव तोलकए बमोलजम हुनेछ। 
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(५) उपदफव (२) बमोलजम प्रवप्त र्वतवर्रणीय अध्ययन प्रलतर्ेदन जवाँिबझु गदवा त्यस्तो प्रस्तवर् कवयवान्र्यनबवट 

र्वतवर्रणमव प्रलतकूि प्रभवर् पवन े नदलेिएमव कवयापवलिकविे आर्श्यकतव अनसुवर प्रस्तवर्किे पविनव गनुापने िता 

तोलक त्यस्तो र्वतवर्रणीय अध्ययन प्रलतरे्दन स्र्ीकृत गनेछ। 

(६) कवयापवलिकविे उपदफव(२) बमोलजमको र्वतवर्रणीय अध्ययन प्रलतरे्दन जवाँिबझु गदवा त्यस्तो प्रस्तवर्को 

थप र्वतवर्रणीय अध्ययन गनापन ेदलेिएमव र्वतवर्रणीय मलू्यवङ्कन गना गरवउन आदिे लदन सक्नछे। 

(७) उपदफव (५) बमोलजम लदइएको आदिे बमोलजम प्रस्तवर्किे थप अध्ययन गरर सोको प्रलतर्ेदन प्रदिे 

कवननूिे तोकेको लनकवय समक्ष पिे गनुा पनेछ। 

(८) यस ऐन र्मोलजम कुन ैप्रस्तवर्को र्वतवर्रणीय अध्ययन प्रलतरे्दन तयवर गनुापरू्ा सम्र्लन्ित लनकवयबवट 

कवयासिूी स्र्ीकृत गनुापनछे। 

(९)र्वतवर्रणीय अध्ययन प्रलतर्ेदन सम्बन्िी अन्य व्यर्स्थव प्रिलित कवननू बमोलजम हुनछे। 

(१०)यस दफवमव जनुसकैु कुरव िेलिएको भएतव पलन प्रस्तवर्क गवउाँपवलिकव/नगरपवलिकवआाँफै संिगन भएको 

अबस्थवमव त्यस्तो र्वतवर्रणीय अध्ययन प्रलतरे्दन प्रदिे कवननू बमोलजम स्र्ीकृत हुनछे। 

७. मवपदण्ड र गुणस्तर कवयम गनुापने:(१) प्रस्तवर्किे यस ऐन बमोलजम र्वतवर्रणीय अध्ययन प्रलतर्ेदन तयवर गदवा 

नेपवि सरकवरिे लनिवारण गरेको मवपदण्ड एरं् गणुस्तर कवयम हुनगेरी तोलकए बमोलजमको ढवाँिवमव तयवर गनुापनेछ। 

८. र्वतवर्रणीय व्यर्स्थवपन योजनव तयवर गनुापने:(१) प्रस्तवर्किे प्रस्तवर् कवयवान्र्यन गनुा अगवलड तोलकएबमोलजम 

र्वतवर्रणीय व्यर्स्थवपन योजनव तयवर गनुापनछे। 

(२)प्रस्तवर्किे उपदफव (१) बमोलजम र्वतवर्रणीय व्यर्स्थवपन योजनव तयवर गदवा र्वतवर्रणीय प्रलतकूि 

प्रभवर् न्यलूनकरणकव उपवयहरू मध्ये कुन कुन उपवयहरू आयोजनव लनमवाणको क्रममव र कुन कुन उपवयहरू आयोजनव 

सम्पन्न भएपलछ र्व आयोजनव कवयवान्र्यनको क्रममव अर्िम्बन गन ेहो सो को समेत उल्िेि गनुापनेछ। 

(३) प्रस्तवर्किे उपदफव (१) बमोलजम तयवर गरेको र्वतवर्रणीय व्यर्स्थवपन योजनव कवयवान्र्यनकव िवलग 

स्पष्ट कवयायोजनव र्नवई सो बमोलजम कवयवान्र्यन गनुापनछे र सोको प्रगलत लर्र्रण आयोजनव कवयवान्र्यन िरुू भएपलछ 

प्रत्येक छ मलहनवमव कवयापवलिकव समक्ष पेि गनुापनछे। 

९.  प्रस्तवर् स्र्ीकृत नगरवई कवयवान्र्यन गना नहुने: यो ऐन प्रवरम्भ भएपलछ कसैिे पलनकवयापवलिकविे तोकेबमोलजम प्रस्तवर् 

स्र्ीकृत नगरवई कवयवान्र्यन गना गरवउन ुहुाँदनै । 

१०.प्रस्तवर् सम्बन्धी अन्य व्यर्स्थव : (१)र्वतवर्रणीय प्रभवर् मलू्यवंकन हुने प्रस्तवर्हरु सम्बन्िी कवयालर्लि प्रिलित संघीय 

तथव प्रवदलेिक कवननू बमोलजम हुनछे । 

(२)संघीय तथव प्रवदलेिक कवननू बमोलजम र्वतवर्रणीय परीक्षण र्व र्वतवर्रणीय प्रभवर् मलू्यवंकन सम्बन्िमव 

सम्बलन्ित संघीय तथव प्रवदलेिक लनकवयसाँग समन्र्य गने लजम्मेर्वरी गवउाँपवलिकव/नगरपवलिकवको [र्वतवर्रण िविव] 

को हुनेछ । 

११. रोक िगवउन सक्ने:(१)कसैिे पलन यस ऐन र प्रिलित कवननूिे तोके र्मोलजमको लनकवयर्वट स्र्ीकृलत नलिई र्व 

स्र्ीकृलत भए भन्दव लर्परीत हुन ेगरी कवयवान्र्यन गरेमव कवयापवलिकविे त्यस्तो प्रस्तवर् कवयवान्र्यनमव रोक िगवउन र्व 

रोक िगवउनको िवलग प्रदिे सरकवर तथव संघीय मन्त्रविय र्व स्र्ीकृत गन ेलनकवयमव लसफवररष गना सक्नछे। 

(२) उपदफव (१) बमोलजम कुनै प्रस्तवर् कवयवान्र्यन गना रोक िगवइएकोमव त्यसरी रोक िगवइएको कवरणबवट 

क्षलत पगुन गएमव प्रस्तवर्किे सो बवपत कुनै लकलसमको क्षलतपलुताको िवलग दवबी गना पवउन ेछैन । 

१२. अनुकूिन योजनव बनवउन सक्ने: (१)जिर्वय ु पररर्तानको प्रलतकूि असरन्यलूनकरण र सम्भवलर्त जोलिमबवट बच्नकव 

िवलग कवयापवलिकविे अनकूुिन योजनव बनवई कवयवान्र्यन गनासक्नछे। 
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(२)उपदफव (१) बमोलजमको अनकुुिन योजनव बनवउाँदव जिर्वय ूपररर्तानको असरर्वट र्ढी जोलिममव पन े

मलहिव, अपवङ्गतव भएकव व्यलि, बविबवलिकव, जेष्ठ नवगररक र आलथाक रुपमव लर्पन्न समदुवयिवई लर्िेष प्रवथलमकतव 

लदनपुनेछ। 

(३)कवयापवलिकविे लर्कवस आयोजनव तजुामव गदवा जिर्वय ू पररर्तानको प्रलतकूि असर तथव जोलिमको 

व्यर्स्थवपन गन ेप्रयोजनको िवलग नेपवि सरकवरिे लनिवारण गरेको मवपदण्ड बमोलजम प्रवथलमकीकरण गनुापनछे। 

१३.  हररतगृह गयवाँस उत्सजान न्यूलनकरण कवयाहरू गना सक्ने :  (१) गवउाँपवलिकव/नगरपवलिकविे हररतगहृ गयवाँस उत्सजान 

न्यलूनकरण गना आर्श्यक कवयाक्रम सञ्िविन गना सक्नछे। 

(२) न्यलूनकरण सम्बन्िी अन्य व्यर्स्थव प्रिलित कवननू बमोलजम हुनछे। 

१४. प्रदूषण रोकथवम तथव लनयन्त्रण गने:(१)कसैिे पलनप्रिलितमवपदण्ड लर्परीत र्व जनजीर्न, जन-स्र्वस्थर 

र्वतवर्रणमव उल्िेिनीय प्रलतकूि प्रभवर् पवन ेगरी प्रदषूण सजृनव गना र्व गरवउन हुाँदनै ।  

(२) तोलकएको मवपदण्ड लर्परीत कुनै यवलन्त्रक सविन, औद्योलगक प्रलतष्ठवन, होटि रेषु्टरेण्टर्व अन्य ठवउाँर्व 

मविसवमवन र्व र्स्तुर्वटध्र्लन, तवप, रेलडयोिमी लर्लकरण, तरङ्ग र्वफोहरमैिवर्व दलुषत पवनीलनष्कविन गना गरवउन हुाँदनै 

। 

(३)उपदफव(१)लर्परीत कसैिे कुनै कवया गरी र्वतवर्रणमव उल्िेिनीय प्रलतकूि प्रभवर् पवरेको दलेिएमव 

गवउाँपवलिकव/नगरपवलिकविे तत ् सम्बन्िमव आर्श्यक िताहरु तोक्न र्व त्यस्तो कवया गना नपवउने गरी रोक िगवउन 

सक्नेछ । 

(४)कुनै लकलसमको पदवथा, इन्िन, औजवर र्व संयन्त्रको प्रयोगबवट र्वतवर्रणमव उल्िेिनीय प्रलतकूि प्रभवर् 

परेको र्व पने दलेिएमवप्रदिे र संघीय सरकवरिवई सोको जवनकवरी गरवईगवउाँपवलिकव/नगरपवलिकविे स्थवनीय रवजपत्रमव 

सिूनव प्रकविन गरी त्यस्तो पदवथा, इन्िन, औजवर र्व संयन्त्रको प्रयोग, उत्पवदन, लर्लक्र लर्तरण, भण्डवरनमव बन्दजे 

िगवउनसक्नेछ रआर्श्यक कवरर्वहीकव िवलग लसफवररष गनेछ। 

(५) प्रदषूणको रोकथवम तथव लनयन्त्रण सम्बन्िी अन्य व्यर्स्थव तोलकए बमोलजम हुनेछ।    

१५. प्रयोगशविव स्थवपनव गना सक्ने:(१)र्वतवर्रण संरक्षण तथव प्रदषूण लनयन्त्रण सम्बन्िी कवयामव सहयोग परु् यवउन 

गवउाँपवलिकव/नगरपवलिकविे संघीय सरकवर र प्रदिे सरकवरसाँग समन्र्य गरी आर्श्यकतव अनसुवर लर्लभन्न 

प्रयोगिविवहरु स्थवपनव गना र्व संघ र प्रदिेिे स्थवपनव गरेकव र्व नपेवि सरकवरिे मवन्यतव लदएको कुनै प्रयोगिविविवई 

सो कवमको िवलग तोक्न सक्नेछ। 

(२)उपदफव(१)बमोलजम स्थवपनव गररएकव र्व तोलकएकव प्रयोगिविवको अन्य कवम, कताव्य र अलिकवर 

तोलकए बमोलजम हुनेछ । 

१६. नमुनव सकंिन गना लदनुपने:कुनै पलन उद्योग, कवरिवनव, यन्त्र, सर्वरी सविन आलदबवट सजृनव र्व लनष्कविन हुने र्व हुन 

सक्ने प्रदषूण, ध्र्लन, तवप तथव फोहरमिैवको अध्ययन, परीक्षण र्व लर्शे्लषण गनाकव िवलग सम्बलन्ित व्यलि र्वसंस्थविे 

नगरपवलिकवबवट अलिकवरप्रवप्त व्यलि र्व संस्थविवई आर्श्यकतव अनसुवर त्यस्तव र्स्त ुर्व पदवथाको नमनूव संकिन गना 

लदन ुपनछे । 

१७. र्वतवर्रण लनरीक्षकको लनयुलि गना सक्ने:गवउाँपवलिकव/नगरपवलिकवलभत्र प्रदषूण कम गन,े हटवउन े र्व लनयन्त्रण गन े

तथवस्र्ीकृत र्वतवर्रणीय प्रलतरे्दन अनसुवर गनुापने कवमहरू प्रभवर्कवरी रुपिे गना गरवउन, र्वतवर्रण संरक्षण सम्र्लन्ि 

प्रिलित मवपदण्डको पविनव भए नभएको सम्बन्िमव अनगुमन तथव लनरीक्षण गना कवयापवलिकविे नपेवि सरकवरबवट 

मवन्यतवप्रवप्त िैलक्षक संस्थवबवट र्वतवर्रण र्व सोसाँग सम्बलन्ित लर्षयमव कलम्तमव स्नवतक हवलसि गरेको व्यलििवई 

प्रिलित कवननू बमोलजम लनिवाररत मवपदण्ड र प्रलक्रयव परुव गरी र्वतवर्रण लनरीक्षक लनयिु गना सक्नेछ । 

१८. र्वतवर्रण लनरीक्षकको कवम, कताव्य र अलधकवर:(१)र्वतवर्रण लनरीक्षकको कवम, कताब्य र अलिकवर दहेवय 

बमोलजम हुनेछूः– 
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(क) यो ऐन र्व यस ऐन अन्तगात बनेको लनयम तथव प्रिलित संघीय र प्रदिे कवननू तथव मवपदण्ड 

बमोलजम प्रदषूण कम गने, हटवउने र्व लनयन्त्रण गने कवया भए नभएको लनरीक्षण गने, 

(ि)   यो ऐन र्व यस ऐन अन्तगात बनेको लनयम तथव प्रिलित कवननू र मवपदण्ड लर्परीत कुन ै

ठवउाँबवट प्रदषूण लनष्कविन सम्बन्िी नकरवत्मक कवया गरे नगरेको सम्बन्िमव लनरीक्षण 

गने, 

(ग)  स्र्ीकृत र्वतवर्रणीय अध्ययन प्रलतरे्दनमव तोलकएकव सता बमोलजम कवम भए नभएको 

सम्बन्िमव स्थिगत जवाँिबझु तथव लनरीक्षण गने, 

(घ)िण्ड (क), (ि) र (ग) बमोलजम गररएको जवाँिबझु तथव लनरीक्षण प्रलतर्ेदन तोलकएको 

अलिकवरी समक्ष पेि गने, 

(ङ) तोलकए बमोलजमकव अन्य कवया गन,े 

(२)उपदफव (१) को िण्ड (क), (ि) र (ग) बमोलजम लनरीक्षण गने लसिलसिवमव र्वतवर्रण लनरीक्षकिे 

सम्बलन्ित व्यलि, संस्थव र्व प्रस्तवर्किवई परू्ा सिूनव लदई कुनै घर, जगगव, भर्न, कवरिवनव, उद्योग, सर्वरी सविन, 

औद्योलगक संयन्त्र, औजवर, मेलिनरी, जीर्, र्स्त,ु अलभिेि, कवगजवत र्व अन्य मविसवमवन र्व र्स्तहुरुको लनरीक्षण, 

परीक्षण र्व जवाँिबझु गना सक्नेछ । 

(३)उपदफव (२) बमोलजम लनरीक्षणको लसिलसिवमव र्वतवर्रण लनरीक्षकिे मवग गरेको लर्र्रण र्व जवनकवरी 

उपिव्ि गरवई आर्श्यक सहयोग गनुा सम्बलन्ित व्यलि, संस्थव र्व प्रस्तवर्कको कताव्य हुनछे । 

(४) र्वतवर्रण लनरीक्षकको अन्य कवम, कताव्य र अलिकवर तोलकए बमोलजम हुनेछ। 

पररच्छेद-३ 

फोहरमैिव व्यर्स्थवपन सम्बन्धी व्यर्स्थव 

१९. फोहरमैिवको प्रबन्धगने दवलयत्र्: (१)फोहरमिैवको व्यर्स्थवपन गना स्थवनवन्तरण केन्र (ट्रवन्सफर स्टेिन), 

ल्यवण्डलफि सवइट, प्रिोिन ्िवण्ट, बवयो गयवस ्िवण्ट िगवयत फोहरमिैवको संकिन, अलन्तम लबसजान तथव 

प्रिोिनकव िवलग आर्श्यक पन ेपरू्वािवर तथव संरिनवको लनमवाण तथव सञ्िविन गन ेलजम्मेर्वरी कवयापवलिकवको हुनछे 

। 

(२) फोहरमैिव संकिन केन्र, स्थवनवन्तरण केन्र र्व प्रिोिन स्थिमव फवलिएको र्व रवलिएको फोहरमिैव र्व 

सरसफवईको लसिलसिवमव जम्मव भएको फोहरमिैव प्रबन्ि गने र्व कुन ै पलन लकलसमबवट प्रयोग गने लजम्मेर्वरी 

कवयापवलिकवको हुनछे । 

(३) यस दफवको प्रयोजनको िवलग फोहरमैिव संकिन केन्र, स्थवनवन्तरण केन्र र्व प्रिोिन स्थिमव 

फवलिएको र्व रवलिएको फोहरमैिव र्व सरसफवईको लसिलसिवमव जम्मव भएको कुन ैपलन पदवथा फोहरमिैव मवलननछे । 

२०.फोहरमैिव व्यर्स्थवपन गने दवलयत्र्:(१)गवउाँपवलिकव/नगरपवलिकवलभत्रको फोहरमिैव व्यर्स्थवपन गने गरवउने दवलयत्र् 

कवयापवलिकवको हुनछे । 

(२) उपदफव (१) जनुसकैु कुरव िेलिएको भए तवपलन हवलनकवरक फोहरमिैव, स्र्वस्थ्य संस्थवजन्य फोहरमैिव, 

रवसवयलनक फोहरमिैव र्व औद्योलगक फोहरमैिव प्रिोिन र व्यर्स्थवपन गने दवलयत्र् लनिवाररत मवपदण्डको अिीनमव रही 

त्यस्तो फोहरमिैव उत्पवदन गन ेव्यलि र्व लनकवयको हुनेछ । 

(३) कुनै उद्योग र्व स्र्वस्थ्य संस्थविे हवलनकवरक फोहरमिैव, स्र्वस्थ्य संस्थवजन्य फोहरमिैव रवसवयलनक 

फोहरमिैव तथव औद्योलगक फोहरमैिव प्रिोिन गरी बवाँकी रहकेो फोहरमिैव तथव अन्य फोहरमिैवको व्यर्स्थवपन 

गरीलदन कवयापवलिकविवई अनरुोि गरेमव र्व कवयापवलिकविे लनिवारण गरेको फोहरमैिव व्यर्स्थवपन स्थि प्रयोग गना 

मवग गरेमव कवयापवलिकविे लनिवारण गरे बमोलजम सेर्व िलु्क लिई फोहरमिैवको व्यर्स्थवपन गररलदन र्व फोहरमैिव 

व्यर्स्थवपन स्थि प्रयोग गना लदन सक्नेछ । 
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(४)कवयापवलिकविे सवमदुवलयक सरसफवई सम्बन्िी लनदलेिकव बनवई िवग ूगनछे। 

(५)फोहरमैिव व्यर्स्थवपनिे मवनर् स्र्वस्थ्यमव पवरेको र्व पवने प्रभवर्को जवाँि पररक्षण र अनसुन्िवन गन े

अलिकवर सम्बलन्ित जनस्र्वस्थ्य अलिकवरीसाँग हुनेछ । 

(६)जवाँि पररक्षणमव कुनै लनकवयमव फोहरमैिव व्यर्स्थवपन प्रभवर्कवरी हुन नसकी मवनर् स्र्वस्थ्यमव प्रलतकूि 

प्रभवर् पवरेको भेलटएमव कवयापवलिकविे उि लनकवयिवई समयमै सिेत गरवई प्रिलित कवननू बमोलजम आर्श्यक 

कवरर्वही गनछे।  

२१.फोहरमैिव उत्पवदन कम गने:(१)गवउाँपवलिकव/नगरपवलिकव लभत्र कुन ैव्यलि, संस्थव र्व लनकवयिे कुनै कवम कवरोबवर गना 

उत्पवदन हुन ेफोहरमिैव यथविक्य कम गनुा पनछे। 

(२)“आफ्नो क्षेत्र”लभत्र लर्सजान हुन सक्ने फोहरमिैवको लर्सजान र्व पनु: प्रयोगको व्यर्स्थव लमिवई बवाँकी 

फोहरमिैवमवत्र लनष्कविन गरी फोहरमिैवको पररणवमिवई घटवउन ुप्रत्येक व्यलि, संस्थव र्व लनकवयको कताव्य हुनेछ । 

स्पलिकरण:“आफ्नो क्षते्र”भन्नविे नगरपवलिकव लभत्रको लनजी घर कम्पवउण्ड, औद्योलगक क्षेत्रको पररसर, अस्पतवि र्व 

स्र्वस्थ्य संस्थवको पररसर, औद्योलगक प्रलतष्ठवनको पररसर िगवयत फोहरमैिव उत्पवदन गन ेव्यलि, संस्थव र्व लनकवयको 

पररसरिवई सम्झन ुपछा।  

२२. फोहरमैिव पृथकीकरण:(१)कवयापवलिकविे फोहरमैिविवई तोलकए बमोलजम जैलर्क, अजैलर्क र अन्य प्रकवरमव 

लर्भवजन गरी सो फोहरमिैविवई स्रोतम ैछुट्यवउन ेगरी तोक्नेछ । 

(२)उपदफव (१) बमोलजम तोलकलदए बमोलजम फोहरमैिव स्रोतमै छुट्यवई संकिन केन्रसम्म परु् यवउने दवलयत्र् 

त्यस्तो फोहरमैिव उत्पवदन गन ेव्यलि, संस्थव र्व लनकवयको हुनेछ र यसको िवलग कवयापवलिकविे आर्श्यक प्रलर्लि, 

मविसवमवन, उपकरण, कण्टेनर आलद उपिब्ि गरवउन सक्नछे । 

२३. फोहरमैिवको लनष्कवशन:(१)फोहरमिैव लनष्कविनको समय, स्थवन र तररकव कवयापवलिकविे लनिवारण गरे बमोलजम 

हुनेछ । 

(२)हवलनकवरक फोहरमिैव र्व रवसवयलनक फोहरमिैव उत्पवदन गने व्यलि, संस्थव र्व लनकवयिे त्यस्तो 

फोहरमिैव तोलकए बमोलजम व्यर्स्थवपन गनुा पनेछ । 

(३)हवलनकवरक फोहरमिैव र्व रवसवयलनक फोहरमिैव संकिन केन्र र्व स्थवनवन्तरण केन्रमव लनष्कविन गना 

पवइन ेछैन ।  

२४.फोहरमैिव व्यर्स्थवपन केन्र:(१)कवयापवलिकविे फोहरमैिविवई व्यर्लस्थत रुपमव संकिन गना प्रत्यक टोि र्व र्स्तीमव 

संकिन केन्र तोकी आर्श्यक कण्टेनरको व्यर्स्थव गना सक्नछे । 

(२)उपदफव (१) बमोलजम संकिन केन्र तोक्दव यथविक्य टोि र्व र्स्तीकव सबैिवई पवयक पन े गरी 

र्वतवर्रणीय रुपिे उपयिु स्थवन तोक्न ुपनछे । 

(३)उपदफव (१) बमोलजमको संकिन केन्रमव फोहरमिैव लनष्कविन र संकिन गन े समय र तररकव 

कवयापवलिकविे लनिवारण गरे बमोलजम हुनेछ । 

२५. जोलिमपूणा फोहरको व्यर्स्थवपन:(१)कुनै जोलिमपणूा फोहरको संकिन, भण्डवरण, प्रिोिन, लर्क्रीलर्तरण, 

लर्सजान र्व ओसवर पसवर गदवा उत्पवदक र्व सञ्िविकिे जनस्र्वस्थ्य र र्वतवर्रणमव प्रलतकूि असर नपने गरी उलित 

व्यर्स्थवपन गनुा पनेछ । 

(२)उपदफव (१) बमोलजम जोलिमपणूा फोहरको व्यर्स्थवपन गदवा उत्पवदक र्व संञ्िविकिे आफ्न ैििामव 

व्यर्स्थवपन गनुा पनेछ । 

(३)जोलिमपणूा फोहर व्यर्स्थवपन सम्र्न्िी अन्य प्रलक्रयव तोलकए र्मोलजम हुनेछ। 
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२६. फोहरमैिवको न्यलूनकरण, पुन: प्रयोग तथव पुन: चक्रीय प्रयोग:(१)कवयापवलिकविे फोहरमिैव न्यलूनकरण, पनु: 

प्रयोग तथव पनु: िक्रीय प्रयोगिवई प्रोत्सवहन गना आर्श्यक कवया गनेछ र यसको प्रभवर्कवरी कवयवान्र्यनकव िवलग 

आर्श्यक लनदलेिकव बनवई िवग ूगना सक्नेछ । 

(२)उद्योग उत्पवदन ्यवलकङ्ग गना प्रयोग गरेको र्स्तिुवई पनु: प्रयोग गरी फोहरमैिवको पररणवमिवई घटवउन े

कवममव प्रोत्सवहन गना सम्बलन्ित उद्योगसाँग कवयापवलिकविे समन्र्य गना सक्नेछ ।  

२७. अनुमलत सम्बन्धी व्यर्स्थव:(१)यस ऐन बमोलजम कवयापवलिकवको अनमुलत नलिई कसैिे पलन फोहरमिैव व्यर्स्थवपन 

सम्बन्िी कवम गना र्व गरवउन सक्नछैेन । 

(२)फोहरमैिव व्यर्स्थवपन गना िवलहन े स्र्दिेी र्व लर्दिेी कम्पनी, संस्थव र्व लनकवयिे दहेवयको लर्र्रण 

ििुवई अनमुलतको िवलग कवयापवलिकवमव लनरे्दन लदन ुपनछे:- 

(क) फोहरमिैव व्यर्स्थवपन सम्बन्िी योजनव, 

(ि) फोहरमिैव व्यर्स्थवपन सम्बन्िी आर्श्यक जनिलि तथव प्रलर्लिको लर्र्रण, 

(ग) तोलकए बमोलजमको अन्य लर्र्रण । 

(३)उपदफव (२) बमोलजम पना आएको लनर्ेदन उपर कवयापवलिकविे आर्श्यक जवाँिबझु गरी अनमुलतपत्र लदन 

सक्नेछ । 

(४) फोहरमिैवको व्यर्स्थवपन, पनु: िलक्रय प्रयोग, प्रिोिन र लर्सजानमव आर्श्यक पने प्रलर्लि स्र्दिेमव 

उपिब्ि हुन नसक्न े दलेिएमव त्यस्तो प्रलर्लि उपिब्ि गरवउन सक्ने कुन ै लर्दिेी कम्पनी, संस्थव र्व लनकवयिवई 

सम्झौतवमव उल्िेलित अर्लिलभत्र त्यस्तो प्रलर्लि हस्तवन्तरण गने ितामव नपेवि सरकवरको स्र्ीकृलत लिई 

कवयापवलिकविे उपदफव (३) बमोलजम अनमुलतपत्र लदन सक्नछे । 

(५) अनमुलतपत्र सम्बन्िी अन्य व्यर्स्थव तोलकए बमोलजम हुनेछ । 

२८.फोहरमैिव व्यर्स्थवपनमव लनजी तथव सवमुदवलयक के्षत्रको सिंगनतव:(१)कवयापवलिकविे आर्श्यकतव अनसुवर यस ऐन 

बमोलजम अनमुलत प्रवप्त लनजी क्षेत्रकव कम्पनी र्व सवमदुवलयक क्षते्रबवट तोलकए बमोलजम प्रलतस्पिवा गरवईआफ्नो क्षेत्रको 

फोहरमिैव व्यर्स्थवपन गरवउन सक्नेछ । 

(२) उपदफव (२) बमोलजम फोहरमिैव व्यर्स्थवपन गदवा लनजी क्षते्रकव कम्पनीको हकमव दहेवयकव सबै र्व कुनै 

र सवमदुवलयक एरं् गरैसरकवरी संघ, संस्थवको हकमव दहेवयको कुनै कवम गरवउन सलकनछे:- 

(क) फोहरमिैवको न्यलूनकरणकव िवलग जनिेतनव अलभर्लृर्द्, 

(ि) फोहरमिैव संकिन, 

(ग) फोहरमिैव ढुर्वनी, 

(घ) फोहरमिैवको प्रयोग, पनु: प्रयोग, पनु: िलक्रय प्रयोग र्व प्रिोिन, 

(ङ) फोहरमिैव लर्सजान,  

(ि) बन्द पिवत ्व्यर्स्थवपन ।    

२९. प्रलतस्पधवा गरवई फोहरमैिव व्यर्स्थवपनको लजम्मव लदने: (१) कवयापवलिकविे यस ऐन बमोलजम लनजी क्षते्र र्व 

सवमदुवलयक संस्थवबवट फोहरमैिव व्यर्स्थवपन गरवउाँदव बोिपत्र आह्ववन गरी प्रलतस्पिवा गरवई व्यर्स्थवपकको छनौट गरी 

व्यर्स्थवपन गन ेलजम्मव लदन ुपनछे । 

(२) उपदफव (१) बमोलजम फोहरमिैव व्यर्स्थवपकको छनौट गदवा दहेवयकव आिवरमव गनुा पनेछ:- 

(क) कवयापवलिकविवई बझुवउन कबिु गरेको रकम, 
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(ि) फोहरमिैवबवट ऊजवा िलि उत्पवदन गन ेर्व प्रवङ्गवररक मि उत्पवदन गन ेक्षमतव, पूाँजी, 

प्रलर्लि र जनिलिको क्षमतव, 

(ग) आलथाक तथव प्रवलर्लिक क्षमतव, 

(घ) फोहरमिैव व्यर्स्थवपन अपनवउन प्रस्तवर् गरीएको प्रलर्लिको लदगोपन तथव र्वतवर्रणीय 

प्रभवर् न्यलूनकरण,  

(ङ) व्यर्स्थवपन करवर गना प्रस्तवर् गररएको व्यर्स्थवपन िलु्क,  

(ि) फोहरमिैवको प्रयोग, प्रिोिन र्व पनु: प्रयोग गने सम्बन्िमव भए कवयापवलिकविवई 

बझुवउन मञ्जरु गररएको रोयल्टी । 

(३) बोिपत्र सम्बन्िी अन्य व्यर्स्थव प्रिलित कवननू बमोलजम हुनेछ । 

(४) उपदफव (१) बमोलजम फोहरमिैव व्यर्स्थवपनको लजम्मव पवएको कम्पनी, संस्थव र्व लनकवयिे 

कवयापवलिकवसाँग गरेको सम्झौतवको अिीनमव रही िलु्क उठवउन सक्नछे । 

(५) फोहरमिैव व्यर्स्थवपनमव गैरसरकवरी क्षेत्रको संिगनतव सम्बन्िी अन्य कुरवहरु तोलकए बमोलजम हुनछे । 

३०. फोहरमैिव व्यर्स्थवपन स्थि लनमवाण तथव सञ्चविन गना स्र्ीकृलत लदन सलकने:(१) लनजी क्षेत्रबवट फोहरमिैव 

व्यर्स्थवपनकव िवलग फोहरमैिव व्यर्स्थवपन स्थि, प्रिोिन स्थि र्व अन्य संयन्त्र लनमवाण गरी सञ्िविन गना स्र्ीकृलत 

मवग गरेमव र्वतवर्रण तथव अन्य प्रिलित कवननूको अिीनमव रही त्यस्तो संयन्त्र लनमवाण तथव सञ्िविनकव िवलग 

कवयापवलिकविे स्र्ीकृलत लदन सक्नछे । 

(२) उपदफव (१) बमोलजम लनजी क्षेत्रबवट फोहरमिैव व्यर्स्थवपन संयन्त्रको लनमवाण तथव सञ्िविन गदवा 

तोलकएको र्वतवर्रणीय मवपदण्डको पविनव भए र्व नभएको अनगुमन कवयापवलिकविे गनेछ । 

(३) उपदफव (२) बमोलजम अनगुमन गदवा स्र्ीकृत मवपदण्डको पविनव गरेको नपवइएमव त्यस्तो मवपदण्ड 

पविनवको िवलग आर्श्यक व्यर्स्थव गना समयवर्लि तोलकलदन सक्नछे र सो समयवर्लिमव पलन मवपदण्डको पविनवको 

िवलग आर्श्यक व्यर्स्थव नगरेमव त्यस्तो व्यलि र्व कम्पनीको स्र्ीकृलत कवयापवलिकविे तोलकए बमोलजम रद्द गना सक्नेछ 

। 

३१. सवर्ाजलनक लनजी सवझेदवरीमव फोहरमैिव व्यर्स्थवपन गना सलकने:(१) कवयापवलिकविे प्रिलित कवननूको 

अिीनमव रही लनजी क्षते्र, सवमदुवलयक एरं् गरैसरकवरी संघ, संस्थवसाँगको सवझेदवरीमव फोहरमैिव व्यर्स्थवपन कवया गना 

सक्नेछ । 

(२) उपदफव (१) मव जनुसकैु कुरव िेलिएको भए तवपलन सवमदुवलयक एरं् गरैसरकवरी संघ, संस्थवसाँगको 

सवझेदवरीमव फोहरमिैव न्यलूनकरणको िवलग जनितेनव अलभर्लृर्द्, फोहरमैिव संकिन, ढुर्वनी, फोहरमिैव व्यर्स्थवपन 

स्थिको बन्द पिवत ्व्यर्स्थव, उद्यवन लनमवाण र सौन्दयाकरण जस्तव कवया मवत्र गना र्व गरवउन सलकनेछ । 

३२. सेर्व शुल्क उठवउन सक्ने:(१) कवयापवलिकविे फोहरमिैव व्यर्स्थवपन गरे बवपत सम्बलन्ित व्यलि, संस्थव र्व 

लनकवयबवट सेर्व िलु्क िगवई उठवउन सक्नेछ । 

(२) उपदफव (१) बमोलजमको िलु्कको लनिवारण फोहरमैिवको पररमवण, तौि तथव प्रकृलत र तोलकए 

बमोलजमकव अन्य कुरवहरुको आिवरमव कवयापवलिकविे गनेछ । 

(३) उपदफव (१) बमोलजमको िलु्क कवयापवलिकव आफैं िे र्व लनजिे तोकेको संस्थव र्व लनकवय मवफा त् समेत 

उठवउन सक्नछे । 

(४) यस दफवमव अन्यत्र जनुसकैु कुरव िेलिएको भए तवपलन दफव २६ बमोलजम फोहरमिैव व्यर्स्थवपन गना 

लजम्मेर्वरी पवएको व्यलि, संस्थव र्व लनकवयिे कवयापवलिकवसाँग भएको सहमलतको आिवरमव फोहरमिैव व्यर्स्थवपन गरे 

बवपत सम्बलन्ित व्यलि, संस्थव र्व लनकवयबवट सेर्व िलु्क उठवउन सक्नेछ । 



 

11|पनुर्वास नगरपवलिकवको स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृततक स्रोतको संरक्षण गने सम्बन्धमा बनकेो ववधेयक, २०७७  

 

तर तोलकए बमोलजमकव लर्पन्न र्गािवई सेर्व िलु्कमव तोलकए बमोलजम छूट लदइनछे। 

(५) यस दफव बमोलजम िलु्कबवट प्रवप्त आम्दवनी तथव फोहरमिैव व्यर्स्थवपन लनजी क्षेत्रिवई संिगन गरवउाँदव 

प्रवप्त हुन े आम्दवनी कवयापवलिकविे एउटव छुटै्ट िीषाकमव रविी तोलकएको मवपदण्डको अिीनमव रही फोहरमिैवको 

व्यर्स्थवपन, र्वतवर्रणीय संरक्षण तथव फोहरमिैव व्यर्स्थवपन प्रभवलर्त क्षते्रको लर्कवसमव ििा गनुा पनछे ।   

पररच्छेद-४ 

जैलर्क लर्लर्धतव सरंक्षण 

३३. जैलर्क लर्लर्धतवकोसरंक्षण गनुापने: (१) आफ्नो क्षेत्रलभत्रको जलैर्क लर्र्ितवको संरक्षण गन े लजम्मेर्वरी 

गवउाँपवलिकव/नगरपवलिकवको हुनेछ । 

(२)उपदफव(१)बमोलजम जैलर्क लर्लर्ितवको संरक्षण सम्बन्िी कवयाक्रम गदवा संघीय तथव प्रदिेको कवननू 

तथव मवपदण्ड प्रलतकूि नहुन ेगरी दहेवय बमोलजम गनुा पनछे,- 

(क) कृलषजन्य जैलर्क लर्लर्ितव संरक्षण,-  

(१) लर्कवसकव कवयाक्रमहरु संिविनगदवा कृलष जैलर्क लर्लर्लितवको संरक्षणिवई 

लर्िेष महत्र्लदन,े 

(२) जैलर्क लर्लर्ितव, र्वतवर्रण र मवनर् स्र्वस्थ्यमव नकवरवत्मक प्रभवर् पवना सक्न े

जोलिम भएकवलज.एम.ओ.(GMO)तथव त्यसकव उत्पवदनिवई आर्श्यकतव 

अनसुवर लनयन्त्रण र्व लनषेिगने, 

(३) कृलष पयवार्रणीय सेर्वहरुको लदगो पररिविनको िवलग परवगसेिक तथव अन्य 

पयवार्रणीय सेर्व प्रदवन गने जीर्हरु सम्बन्िी अध्ययन, अनसुन्िवन, अनगुमन 

गरी संरक्षणकव कवयाक्रमहरु सञ्िविन गन,े 

(४) परम्परवगत, ज्ञवन सीप तथव अभ्यवसको संरक्षण र प्रर्र्द्ान गने।  

(ि) लसमसवर संरक्षण,- 

(१) स्थवनीय जनसमदुवयको सहभवलगतवमव उनीहरुको लहतकव िवलग आफ्नो क्षते्र 

अन्तगातकव लसमसवरको पलहिवन गद ैसोको संरक्षण र व्यर्स्थवपन गने; 

(२) स्थवनीय जनसहभवलगतवमव आिवररत लसमसवर व्यर्स्थवपनको मवध्यमद्ववरव 

लसमसवरको स्रोतहरुमवलथ समन्यवलयक अर्सर लदिवउाँद ैबलुर्द्मिवपणूा प्रयोगको 

अर्िवरणविवई सवथाक तुल्यवउने; 

(३) स्थवनीय व्यलि, समदुवय एरं् लनकवयिवई संिगन गरवउाँद ैलसमसवरको संरक्षण र 

व्यर्स्थवपन कवया प्रभवर्कवरी बनवउने;  

(४) र्तामवन र भवर्ी पसु्तवको फवइदवकव िवलग प्रवकृलतक स्रोत संरक्षण गना स्थवनीय 

र्वलसन्दवको लहत हुने िविको सवमवलजक र आलथाक लर्कवसकव कवयाक्रम 

संिविन गने,  

(५) लसमसवरमव आलित सङ्कटवपन्न जीर्जन्त,ु जििर, सवपेलक्षक जङ्गिी 

जनवर्र तथव अन्य जि आलित आनरंु्लिक स्रोतको संरक्षण गन,े 

(६) र्वतवर्रणीय असर न्यनू हुने गरी लसमसवर क्षेत्रमव र्वतवर्रण अनकूुि पयाटनको 

लर्कवस गद ै प्रवप्त िवभिवई यथवसम्भर् लसमसवरको व्यर्स्थवपन र स्थवनीय 

जनसमदुवयको लहतमव पररिविन गने, 
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(७) लसमसवर संरक्षण र व्यर्स्थवपनकव िवलग तयवर गररन े कवयायोजनवहरुमव 

स्थवनीय जनसहभवलगतव सलुनलित गने, 

(८) लसमसवर क्षते्रमव आलितस्थवनीयर्वसीकोअनभुर्, अभ्यवस, सीप र ज्ञवनको 

संरक्षण गद ैसोही आिवरमव लसमसवरको संरक्षण र व्यर्स्थवपन गना प्रिय लदन,े 

(९) लसमसवर व्यर्स्थवपनव दिेव पने समस्यवहरुको पलहिवन गरी स्थवनीय स्तरम ै

समविवनको उपवयहरुको िोजी गना जनसहमलतकव आिवरमव व्यर्स्थवपन 

कवयायोजनव बनवई िवग ूगने गरवउन,े  

(१०) लसमसवर व्यर्स्थवपन योजनव तजुामव गने र व्यर्स्थवपन सलमलतमव स्थवनीय 

जनसमदुवयकव सवथै संघ संस्थवको प्रलतलनलित्र् गरवउन आर्श्यक कवननुी एरं् 

प्रिवसलनक व्यर्स्थव गने, 

(११) लसमसवरमव आलित स्थवनीय जनसमदुवयिवई लसमसवरबवट प्रवप्त हुन े िवभको 

न्यवयोलित बवाँडफवाँडकव िवलग आर्श्यक व्यर्स्थव गने,  

 (३)   जैलर्क लर्लर्ितवसंरक्षणतथव व्यर्स्थवपनसम्बन्िी अन्य व्यर्स्थवप्रिलित कवननू र मवपदण्ड बमोलजम 

हुनेछ। 

३४. जैलर्क लर्लर्धतवको अलभिेिीकरण गनुापने:(१) गवउाँपवलिकव/नगरपवलिकविे आफ्नो क्षते्रवलिकवर लभत्र अर्लस्थत 

जैलर्क लर्लर्ितवको र्स्तुलस्थलत र लर्र्रणको अलभिेिीकरण व्यर्लस्थत र रै्ज्ञवलनक ढङ्गिे रवख्न ुपनेछ । 

(२) उपदफव (१) बमोलजमको अलभिेिीकरण जैलर्क लर्लर्ितव सम्बन्िी लनदलेिकव बनवई रवलष्ट्रय मवपदण्ड 

अनरुुप अद्यवर्लिक रवख्न ेलजम्मेर्वरी कवयापवलिकवको हुनेछ । 

(३) जैलर्क लर्लर्ितवको अलभिेिीकरण सम्बन्िी अन्य व्यर्स्थव तोलकए बमोलजम हुनेछ।    

३५. स्थवनीय समुदवयको परम्परवगत ज्ञवन, सीप, अभ्यवस, आलदको सरंक्षण गनुापने: (१) जैलर्क लर्लर्ितवको 

सम्बन्िमव स्थवनीय समदुवय लभत्रकव व्यलि र्व समहूमव रहकेो ज्ञवन, सीप, अभ्यवस आलदको पलहिवन, अलभिेिीकरण, 

तथव संरक्षण गने लजम्मेर्वरी कवयापवलिकवको हुनछे । 

(२) कवयापवलिकविे उपदफव (१) बमोलजमको अलभिेिीकरण र्ैज्ञवलनक र व्यर्लस्थत ढङ्गिे तोलकएको 

ढवाँिव र प्रवरुपमव रवख्नेछ ।  

३६. िलनज पदवथा सरंक्षण सम्बन्धी व्यर्स्थव:(१) कवयापवलिकविे आफ्नो क्षते्रलभत्र रहकेव िलनज पदवथाको अर्स्थव बझु्न 

सभे तथव िोज गना सक्नछे । 

(२) उपदफव (१) बमोलजमको सभ ेतथव िोजबवट प्रवप्त सिूनव तथव तथ्यवङ्कको आिवरमव प्रिलित नेपविको 

कवननू प्रलतकूि नहुने गरी कवयापवलिकविे िलनज पदवथाको संरक्षण तथव प्रर्र्द्ानमव कवयाक्रमहरु सञ्िविन गना सक्नछे ।  

३७.  जिवधवर सरंक्षण गनुापने: (१)गवउाँपवलिकव/नगरपवलिकवक्षेत्रलभत्र रहकेव जिविवरको संरक्षण गनुा 

गवउाँपवलिकव/नगरपवलिकव, नवगररक र सम्बन्िीत लनकवयको कताव्य हुनेछ। 

(२) कवयापवलिकविे संघीय र प्रदिेको कवननू र मवपदण्डको अिीनमव रही कवयालर्लि र्नवई नगरपवलिकव 

लभत्रको जिविवर संरक्षण तथव व्यर्स्थवपन गनेछ। 

(३) आफ्नो क्षेत्रमव रहकेो िवनेपवनीको महुवनको पलहिवन, अलभिेिीकरण, संरक्षण तथव व्यर्स्थवपन गन े

लजम्मेर्वरी कवयापवलिकको हुनछे। 

पररच्छेद- ५ 

र्न तथव हररत के्षत्रको सरंक्षण तथव व्यर्स्थवपन 
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३८. र्न, र्न पैदवर्वर, र्न्यजन्तु तथव हररत के्षत्रको सरंक्षण र प्रर्र्द्ान गनुापने:(१)आफ्नो क्षते्रवलिकवर लभत्रको र्न, र्न 

पैदवर्वर, र्न्यजन्तु तथव हररत क्षेत्रको संरक्षण र प्रर्र्द्ान गन ेप्रमिु लजम्मेर्वरी नगरपवलिकवको हुनछे । 

(२) र्न, र्न पदैवर्वर, र्न्यजन्त ुतथव हररत क्षते्रको संरक्षण र प्रर्र्द्ानमव सहयोग गनुा नवगररकको कताव्य हुनेछ। 

(३)र्न तथव र्न पैदवर्वरसंरक्षण र प्रर्र्द्ान गन ेसम्बन्िमव नगरपवलिकविे संघीय र प्रदिे कवननूको प्रलतकूि 

नहुने गरी दहेवय बमोलजम गनुापनेछ। 

(क) संघ तथव प्रदिेसाँग समन्र्य गरी स्थवनीय समदुवयको सहभवलगतमव आफ्नो लसमवलभत्रकव 

समदुवयमव आिवररत र्न, लनजी र्न, कृलष र्न तथव र्नमव आिवररत उद्योगहरु संिविन 

तथव व्यर्स्थवपन गन,े 

(ि) सवमदुवलयक र्न उपभोिव समहू िगवयत समदुवयमव आिवररत र्न व्यर्स्थवपन गने समहूको 

प्रवलर्लिक, व्यर्स्थवपकीय, संस्थवगत क्षमतव लर्कवसमव प्रवथलमकतव लदने,  

(घ)  र्नसाँग सम्बलन्ित प्रवलर्लिक सेर्विवई प्रभवर्कवरी बनवउनकुव अलतररि क्षमतव लर्कवसको 

िवलग उत्प्ररेणवत्मक अर्सरहरु लसजानव गने,  

(ङ) स्थवनीय समदुवयमव रहकेो र्नजन्य, जलडबटुी तथव र्नस्पलत उपयोग सम्बन्िी परम्परवगत 

ज्ञवन, सीप र लिलकत्सव पर्द्लतिवई आिलुनक लर्ज्ञवनसाँग संयोजन गद ै उन्नत प्रकवरको 

ज्ञवन, सीप र उत्पवदनकव िवलग उपयिु र्वतवर्रण लनमवाण गने,  

(ि) र्न्यजन्तु र र्नस्पलतको संरक्षण तथव प्रर्र्द्ान गना संघ, प्रदिेसाँगको समन्र्यमव स्थवनीय स्तरकव 

प्रवणी उद्यवन तथव र्नस्पलत उद्यवनहरु स्थवपनव र संिविन गने, 

(छ)र्न पैदवर्वर संकिनमव लदगोपनव र प्रभवर्कवररतवकव िवलग आिलुनक प्रलर्लिहरुको प्रयोगिवई 

प्रोत्सवहन गन,े  

(ज) लदगो र्न व्यर्स्थवपनकोमवपदण्डअनरुुपसबै र्न व्यर्स्थवपनमव सवमवलजक, आलथाक र 

र्वतवर्रणीय दृलष्टिे दीगोपनव सलुनलित गन,े  

(झ) संघ तथव प्रदिेको समन्र्यमव संरलक्षत क्षेत्र, लसमसवर क्षेत्र तथव र्न व्यर्स्थवपन पर्द्लतहरुबवट 

पयाटन प्रर्र्द्ानगनायोगदवन परु् यवउन,े 

(ञ) र्न, र्नस्पलत, र्न्यजन्तु तथव जैलर्क लर्लर्ितवर जिविवर क्षेत्रको संरक्षण, पनु:स्थवपनव र लदगो 

उपयोग गनाआर्श्यक योजनव र कवयाक्रम संिविन गने, 

(ट)  गवउाँपवलिकव/नगरपवलिकवक्षते्रलभत्रकव जििरको संरक्षण गन,े 

(ठ)  संघ तथव प्रदिेसाँग समन्र्य र सहकवया गरी गररर्ीको रेिवमलुन रहकेव जनतवको गररर्ी 

न्यलूनकरण गना र्नको संरक्षण र लर्कवस हुने गरी आय आजान तथव पयाटनकव 

कवयाक्रमहरू संिविन गने, 

(ड)  सवमदुवलयक र्न उपभोिव सलमलतिे र्न पदैवर्वर लर्क्री तथव उपयोग गना बनवएको र्वलषाक 

कवयायोजनव नगरपवलिकव र्वट स्र्ीकृत गरी कवयवान्र्यन गरवउने  

(ढ) नगरपवलिकवक्षते्रलभत्रको सवर्ाजलनक तथव ऐिवनी जगगवमव रहकेो कवठ दवउरव, जरवजरुी, दहिर 

बहिर आलदको लबक्री गन,े 

(ण)सवमदुवलयक भ-ूसंरक्षण र सोमव आिवररत आय आजान कवयाक्रमहरु संिविन गन,े 
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(त)संघ तथव प्रदिेको मवपदण्डको अिीनमव रही गवउाँपवलिकव/नगरपवलिकवक्षेत्रलभत्रको जलडबटुी 

तथव अन्य गैरकवष्ट र्न पैदवर्र सम्र्लन्ि सर्ेक्षण, उत्पवदन, संकिन प्रर्र्द्ान, प्रिोिन र 

र्जवर व्यर्स्थवपन गन,े 

३९. लनजी र्न दतवा तथव व्यर्स्थवपन:(१) लनजी र्न दतवा गरवउन िवहने कुनै व्यलि र्व संस्थविे लनजी र्न दतवाको िवलग 

लडलभजन र्न कवयवािय र्व सब लडलभजन र्न कवयवाियको लसफवररस सलहत कवयापवलिकवमव लनरे्दन लदन ुपनछे । 

(२) उपदफव (१) बमोलजम कुन ै लनरे्दन परेमव आर्श्यक जवाँिबझु गरी कवयापवलिकविे लनजी र्न दतवा गरी 

प्रमवणपत्र लदनछे । 

(३) व्यर्सवलयकप्रयोजनकव िवलग लनजी र्न र्व लनजी आर्वदीमव रहकेो र्न पदैवर्रको संकिन तथव 

ओसवरपसवर गनुा परेमव कवयापवलिकवबवट स्र्ीकृत लिन ुपनछे । 

४०. सवर्ाजलनक जगगवमव र्न लर्कवस सम्बन्धी व्यर्स्थव:(१) कवयापवलिकविे प्रिलित नेपवि कवननू तथव यस ऐनको 

अिीनमव रही सवर्ाजलनक जगगवमव र्नको लर्कवस, संरक्षण, व्यर्स्थवपन गना र र्न पैदवर्रको उपयोग तथव लबलक्र लर्तरण 

गना सक्नछे । 

(२) कवयापवलिकविे सडक, नहर र बवटो लकनवरमव िगवइएको तथव बवटोमव छहवरी पने रुिहरु र िौतवरव, 

कुिवको महुवन, िवलमाक स्थि र्व त्यस्तै अन्य संरे्दनिीि ठवउाँमव िगवइएकव रुिहरुको संरक्षण गना तथवजोलिमपणूा 

अर्स्थवमव प्रिलित नेपवि कवननूको अलिनमव रही हटवउन सक्नछे । 

४१. सहरी र्नको लर्कवस र व्यर्स्थवपन:(१) कवयापवलिकविे आफ्नो क्षेत्र लभत्रको सहरी क्षते्र तथव र्स्तीमव रहकेव 

सवर्ाजलनक सडक तथव पवका  जस्तव स्थवनमव आफैं िे र्व कुन ैसंघसंस्थव र्व लनजी क्षेत्रसाँगको सवझेदवरीमव सहरी र्नको 

लर्कवस तथव व्यर्स्थवपन गना सक्नछे । 

(२) उपदफव (१) बमोलजम स्थवपनव हुन ेसहरी र्नको र्न पदैवर्वर कवयापवलिकविे तोलकए बमोलजम प्रयोग गना 

सक्नेछ । 

४२. र्नके्षत्रको प्रयोग:कवयापवलिकविे कुनै लर्कवस आयोजनव सञ्िविन गदवा र्न क्षते्रको प्रयोग गनुा बवहके अन्य कुन ै

लर्कल्प नभएमव र प्रिलित कवननू बमोलजमको र्वतवर्रणीय अध्ययनबवट त्यस्तो योजनव सञ्िविन गदवा र्वतवर्रणमव 

उल्िेिनीय प्रलतकूि असर नपने दलेिएमव सो आयोजनव सञ्िविन गना त्यस्तो र्न क्षेत्रको जगगव प्रवप्त गनाको िवलग 

संघीय सरकवर समक्ष अनरुोि गनासक्नेछ । 

४३. नसारी र उद्यवन स्थवपनव तथव व्यर्स्थवपन : (१)संघीय तथव प्रवदलेिक कवननू प्रलतकूि नहुने गरी, प्रिलित मवपदण्ड 

तथव तोलकएको प्रलक्रयव परूव गरेको सलुनलित गरी गवउाँ/नगरपवलिकव क्षेत्रलभत्र जोकोहीिे पलन कवयापवलिकवको अनमुलत 

लिईनसारी तथव उद्यवन सञ्िविन गना सक्नेछन ्। 

(२)गवउाँ/नगरपलिकव क्षेत्रलभत्र उपदफव(१)बमोलजम सञ्िविन हुन ेनसारी तथव उद्यवनको सम्बन्िमव संघीय तथव 

प्रवदलेिक मवपदण्डसाँग नबवलझने गरी सञ्िविन तथव पूर््वािवर मवपदण्ड लनदलेिकव बनवई िवग ूगनेछ । 

(३)गवउाँ/नगरपवलिकव क्षते्रलभत्र उपदफव(१)बमोलजम स्थवपनव हुन ेसबै नसारी तथव उद्यवनहरुको कलम्तमव र्षाको 

एक पटक तोलकए बमोलजम अलनर्वया अनगुमन लनरीक्षण गनुापनछे । 

४४. िुल्िव के्षत्र व्यर्स्थवपन तथव हररयविी प्रर्र्द्ान:(१) नगरपवलिकविे आफ्नो क्षेत्रलभत्र रहकेो िलु्िवतथव 

सवर्ाजलनकक्षते्रको संरक्षण, प्रर्र्द्ान तथव अलभिेिीकरणगनुा पनछे । 

(२) कवयापवलिकविे आफ्नो क्षेत्रवलिकवर लभत्र रहने ेिलु्िव तथव सवर्ाजलनकक्षेत्रमव प्रिलित कवननूको प्रलतकूि 

नहुने गरी र्कृ्षवरोपण, सम्भवरर व्यर्स्थवपन गना सक्नेछ । 

(३) िलु्िव तथव सवर्ाजलनकक्षेत्रको व्यर्स्थवपन सम्बन्िी अन्य व्यर्स्थव तोलकए बमोलजम हुनछे । 
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४५. नदी लकनवर, नदी उकवस नहर लकनवर र सडक लकनवरमव र्ृक्षवरोपण : (१) नगरपवलिकव लभत्रको नदी लकनवर, नदी 

उकवस नहर लकनवर र सडक लकनवरमव कवयापवलिकवको अनमुलत लिई र्कृ्षवरोपण गना सक्नेछ । 

(२) कवयापवलिकविे र्कृ्षवरोपण सम्बन्िी मवपदण्ड बनवई िवग ूगनासक्नछे । 

पररच्छेद-६ 

ससं्थवगत व्यर्स्थव 

४६. र्वतवर्रण तथव प्रवकृलतक स्रोत सरंक्षण कोषको स्थवपनव र सञ्चविन: (१) नगरपवलिकवमव र्वतवर्रण संरक्षण, 

प्रदषूणको रोकथवम तथव लनयन्त्रणकव सवथै जैलर्क लर्लर्ितवको संरक्षण िवलग र्वतवर्रण तथव प्रवकृलतक स्रोत संरक्षण 

कोषको स्थवपनव हुनेछ । 

(२)उपदफव(१)बमोलजमको कोषमव दहेवयकव रकमहरु रहन ेछन ्: 

(क) संघ, प्रदिे सरकवरबवट र्वतवर्रण संरक्षणकव िवलग प्रवप्त रकम, 

(ि) लर्लभन्न संघ संस्थवर्वट प्रवप्त रकम, 

(ग)  अन्य स्रोतर्वट प्रवप्त रकम। 

(३)र्वतवर्रण तथव प्रवकृलतक स्रोत संरक्षण कोषको संिविन तोलकए बमोलजम हुनेछ। 

४७. र्वतवर्रण तथव प्रवकृलतक स्रोत सरंक्षणपररषदगठन गना सक्ने:(१) र्वतवर्रण, जलैर्क लर्लर्ितव र प्रवकृलतक स्रोत 

संरक्षण सम्बन्िीकवयािवई व्यर्लस्थत रुपमव कवयवान्र्यन गना, नीलतयोजनव लनमवाण गना, लर्लभन्न लनकवयहरु र्ीि समन्र्य 

गना तथव यस ऐन अन्तगात अनगुमन तथव लनररक्षण गना नगरपवलिकवमव र्वतवर्रण सम्बन्िी लर्िेषज्ञ सलम्मलित 

र्वतवर्रण तथव प्रवकृलतक स्रोत संरक्षण पररषद रहनेछ । 

(२)उपदफव (१) बमोलजमको पररषदमव दहेवय बमोलजमकव अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन; 

(क) नगरपवलिकव प्रमिु - अध्यक्ष 

(ि) उपप्रमिु -सदस्य 

(ग) प्रमिु प्रिवसकीय अलिकृत- सदस्य 

(घ) स्र्वस्थ्य सलमलत संयोजक- सदस्य 

(ङ) र्न, र्वतवर्रण सलमलत संयोजक-सदस्य 

(ि) र्वतवर्रण तथव प्रवकृलतक स्रोतको क्षते्रमव कवम गरेकव लर्ज्ञ १ मलहिवसलहत ३ जनव-सदस्य 

(छ) स्थवनीय र्वलसन्दवहरूमध्य ेर्न उपभोिव सलमलतहरूर्वट १जनव सलहत कवयापवलिकविे तोकेकव 

१ मलहिव समते ३ जनव-सदस्य 

(ज) कृलष क्षते्र हनेे कवयापवलिकव सदस्य- सदस्य 

(झ) र्वतवर्रण िविव संयोजक- सदस्य सलिर् 

(३)र्वतवर्रण तथव प्रवकृलतक स्रोत संरक्षण पररषदक्ो अन्य कवम, कताव्य तथव अलिकवर तोलकए बमोलजम 

हुनेछ ।  

४८.सलमलतहरु गठन गना सक्ने: (१)नगर कवयापवलिकविे यो ऐनको उद्दशे्य पलूताको िवलग सम्बलन्ित लर्षयकव लर्िेषज्ञहरु समेत 

रहकेो लर्लभन्न सलमलतहरु गठन गना सक्नेछन।् 

(२)उपदफव (१)बमोलजम गलठत सलमलतहरुको कवम, कताव्य र अलिकवर नगर कवयापवलिकविे तोलकलदए 

बमोलजम हुनेछ । 
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४९. अनुगमन तथव मूल्यवंकन:(१)यस ऐन अन्तगात आर्श्यक अनगुमन र मलू्यवंकन दफव५८ बमोलजम स्थवलपत र्वतवर्रण 

तथव जैलर्क लर्लर्ितव संरक्षणपररषद र्व पररषदिे तोकेको लनरीक्षण सलमलतहरूर्वट गनेछ । 

(२)अनगुमन तथव मलू्यवंकन सम्बन्िी अन्य व्यर्स्थव तोलकए बमोलजम हुनछे। 

५०.  र्वतवर्रण सरंक्षण योजनव तजुामव गने: (१)कवयापवलिकविे र्वतवर्रण तथव जैलर्क लर्लर्ितव संरक्षण योजनव तजुामव 

तथव कवयवान्र्यन गनछे। 

(२) कवयापवलिकविे र्वतवर्रण संरक्षण योजनव तजुामव गदवा र्वतवर्रण संरक्षण, जैलर्क लर्लर्ितवको संरक्षण र 

प्रर्र्द्ान, दीगो उपयोग र र्वतवर्रणीय र जैलर्क लर्लर्ितवकव स्रोतहरूको परम्परवगत र स्थवनीय अभ्यवसहरूिवई समेत 

समवरे्ि गनुापनेछ। 

(३) उपदफव (१) बमोलजमको र्वतवर्रण तथव जैलर्क लर्लर्ितव संरक्षण योजनव बनवउाँदव मलहिव, अपवङ्गतव 

भएकव व्यलि, बविबवलिकव, जेष्ठ नवगररक र आलथाक रुपमव लर्पन्न समदुवयिवई लर्िेष प्रवथलमकतव लदनपुनेछ। 

(४)र्वतवर्रण संरक्षण योजनवमव समवरे्ि गनुापन ेलर्षयर्स्तु तोलकए बमोलजम हुनेछ। 

पररच्छेद-७ 

कसरू, जररर्वनव तथव क्षलतपतुी 

५१. कसरू: कसैिे देहवयको कुनै कवम गरेमव यस ऐन बमोलजम कसरू गरेको मवलननेछ :-  

(क) कवयापवलिकविे तोलकलदएको समय र स्थवन बवहके अन्यत्र फोहरमैिव लनष्कविन गने,  

(ि) कण्टेनर र्व फोहरमैिव संकिन केन्रमव रवलिएको फोहरमिैव अनवलिकृत तर्रिे प्रयोग गन,े  

(ग) फोहरमिैव संकिन केन्रमव रवलिएको कण्टेनर तोडफोड गने क्षलत परु् यवउन,े रवलिएको स्थवनबवट 

हटवउन ेर्व संकिन केन्रमव कुनै नोक्सवनी परु् यवउन,े  

(घ) यस ऐन बमोलजम अनमुलत नलिई फोहरमिैव व्यर्स्थवपनको कवया गन,े  

(ड) यस ऐन बमोलजम फोहरमैिव व्यर्स्थवपनको िवलग प्रदवन गररएको अनमुलतपत्रमव उल्िेलित िताहरु 

उल्िङ् घन गन,े 

(ि) फोहरमिैव संकिन केन्र, कण्टेनर र्व फोहरमैिव थपुवन े ठवउाँमव कुन ै पलन लकलसमको हवलनकवरक 

पदवथा फवल्न,े रवख्न ेर्व थपुवने, 

(छ) घर, कम्पवउण्ड तथव पररसरको फोहरमिैव सडक र्व अन्य सवर्ाजलनक स्थवनमव रवख्ने, फवल्न ेर्व 

थपुवन,े 

(ज) फोहरबवट लनस्केको दलूषत पवनी (लििेट) र्व ढि िहुवई अन्य व्यलिको घर र्व जगगव प्रदलूषत 

गरवउने,  

(झ) सडक र्व अन्य सवर्ाजलनक स्थवनमव सरसफवई तथव फोहरमिैव संकिन गना कवयापवलिकविे तोकेको 

समय र्व सफवई गदवाको समयमव त्यस्तो ठवउाँमव कुन ै पलन लकलसमको सर्वरी सविन लबसवउने र्व 

लबसवइरविेको सर्वरी सविन हटवउने इन्कवर गने,  

(ञ) कवयापवलिकविे तोकेको ठवउाँमव बवहके जनस्र्वस्थ्यमव प्रलतकूि असर पने गरी सडक र्व अन्य 

सवर्ाजलनक स्थवनमव कुन ैपलन लकलसमको हवलनकवरक फोहरमैिव रवख्ने, फवल्न,े थपुवने र्व लनष्कविन 

गने,  

(ट) रवसवयलनक फोहरमिैव, औद्योलगक फोहरमिैव, स्र्वस्थ्य संस्थवजन्य फोहरमिैव र्व हवलनकवरक 

फोहरमिैव जथवभवर्ी फवल्न,े रवख्न ेर्व लनष्कविन गने र्व गरवउने,  
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(ठ) औद्योलगक प्रलतष्ठवन र्व स्र्वस्थ्य संस्थविे उद्योग र्व स्र्वस्थ्य संस्थवबवट लनस्कने हवलनकवरक 

फोहरमिैव जथवभवर्ी फवल्न,े रवख्न ेर्व लनष्कविन गने र्व गरवउने,  

(ड) फोहरमिैव संकिन, ढुर्वनी तथव फोहरमैिव व्यर्स्थवपनमव बविव अर्रोि लसजानव गने,  

(ढ) फोहरमिैव संकिन, ढुर्वनी तथव अलन्तम लनष्कविन स्थिमव अर्रोि, बन्द, घरेवउ गने र्व 

फोहरमिैव व्यर्स्थवपन सम्बन्िी कवयामव हडतवि गने,  

(ण) फोहरमिैव अत्यवलिक उत्पवदन हुने र्स्तु भनी नपेवि सरकवरिे नपेवि रवजपत्रमव सिूनव प्रकविन 

गरी प्रलतबन्ि िगवएको कुन ैर्स्तु उत्पवदन तथव लबक्री लर्तरण गन,े  

(त) प्रिलित कवननू बमोलजम तोलकएको मवपदण्ड लर्पररत रवसवयलनक लर्षवदीको आयवत गन े र्व 

समयवर्लि सलकएको रवसवयलनक लर्षवदी प्रिलित कवननू र मवपदण्ड बमोलजम नष्ट गने लजम्मेर्वरी 

परूव नगन,े 

(थ) स्रोत म ैफोहरमिैवको पथृकी करण नगरी फोहरमिैव लमसवएर लनष्कविन गने,  

(द) मरेको र्व मवरेको पिपुक्षी र सोको िवदी, ्र्वाँि, हड् डी तथव मवछवको कत्िव आलद सवर्ाजलनक 

स्थि, सडक, गल्िी, िोकमव रवख्ने, फवल्न ेर्व थपुवन।े  

५२. सजवय तथव जररर्वनव:(१)फोहरमैिव व्यर्स्थवपन सम्बन्िमव कसैिे दहेवयको कवया गरेमव दहेवय बमोलजमको सजवय 

तथव जररर्वनव गनछे:   

(क) दफव ५१ को िण्ड (क) बमोलजमको कसरू गने व्यलििवई कवयापवलिकविे पलहिो पटक 

भए पवाँि हजवर रुपैयवाँसम्म जररर्वनव, दोस्रो पटक सोही कसरू गरेमव पवाँि हिवर रुपैयवाँदलेि 

दि हजवर रुपैयवाँसम्म जररर्वनव र सोही कसरू तेस्रो र्व सोभन्दव बढी पटक गरेमव प्रत्येक 

पटकको िवलग पन्र हजवर रुपैयवाँकव दरिे जररर्वनव गरी फोहरमैिव उठवउाँदव िवगन ेििा 

समेत लनजबवट असिू उपर गना सक्नेछ । 

(ि) दफव ५१ को िण्ड (ि) र (झ) बमोलजमको कसरू गनिेवई कवयापवलिकविे पवाँि सय 

रुपैयवाँदलेि पवाँि हजवर रुपैयवाँसम्म जररर्वनव गना सक्नेछ । 

(ग) दफव ५१ को िण्ड (ग) बमोलजमको कसरू गनिेवई कवयापवलिकविे पन्र हजवर रुपैयवाँदलेि 

पिवस हजवर रुपैयवाँसम्म जररर्वनव गरी कण्टेनर र्व संकिन केन्र व्यर्स्थवपन गना िवगन े

ििा असिू उपर गना सक्नेछ । 

(घ) दफव ५१ को िण्ड (घ) र (ङ) बमोलजमको कसरू गनिेवई कवयापवलिकविे पन्र हजवर 

रुपैयवाँदलेि पिवस हजवर रुपैयवाँसम्म जररर्वनव गरी अनमुलत नलिएसम्म त्यस्तो कवया गना 

रोक िगवउनछे । 

(ङ) दफव ५१ को िण्ड (ि) बमोलजमको कसरू गनिेवई कवयापवलिकविे पवाँि हजवर 

रुपैयवाँदलेि पन्र हजवर रुपैयवाँसम्म जररर्वनव गना सक्नेछ र त्यस्तो र्स्तु र्व पदवथाबवट कुन ै

क्षलत भइसकेको भए त्यस्तो क्षलत बवपतको रकम समेत कसरूदवतवबवट असिू उपर गना 

सक्नेछ ।  

(ि) दफव ५१ को िण्ि (छ), (ज) र (द) बमोलजमको कसरू गनेिवई कवयापवलिकविे पवाँि 

हजवर रुपैयवाँदलेि पन्र हजवर रुपैयवाँसम्म जररर्वनव गना सक्नछे । 

(छ) दफव ५१ को िण्ड (ञ) बमोलजमको कसरू गनेिवई कवयापवलिकविे तीस हजवर 

रुपैयवाँदलेि पिवस हजवर रुपैयवाँसम्म जररर्वनव गना सक्नेछ । 
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(ज) दफव ५१ को िण्ड (ट), (ठ) र (त) बमोलजमको कसरू गनेिवई कवयापवलिकविे पिवस 

हजवर रुपैयवाँदलेि एक िवि रुपैयवाँसम्म जररर्वनव गना सक्नेछ र सोही कसरू पनु: गरेमव 

पलहिो पटक गरेको जररर्वनवको दोब्बर जररर्वनव गरी प्रिलित कवननू बमोलजम अनमुलत 

रद्द गनाको िवलग सम्बलन्ित लनकवयमव िेलि पठवउन सक्नेछ । 

(झ) दफव ५१ को िण्ड (ड), (ढ) र (ण) बमलजमको कसरूिवई प्रिलित संघीय कवननू 

बमोलजम सजवय हुनछे । 

(ञ) दफव ५१ को िण्ड (थ) बमोलजमको कसरू गनिेवई सम्बलन्ित कवयापवलिकविे प्रत्येक 

पटक पवाँि सय रुपैयवाँ जररर्वनव गना सक्ने छ ।  

(२)र्वतवर्रण संरक्षण सम्बन्िमव कसैिे दहेवयको कवया गरेमव कवयापवलिकविे दहेवय बमोलजमको जररर्वनव 

गनेछ: 

(क) संलक्षप्त र्वतवर्रणीय अध्ययन प्रलतरे्दनस्र्ीकृत गरवउन ुपन ेप्रस्तवर्को हकमव त्यस्तो प्रलतरे्दन 

स्र्ीकृत नगरवई र्व स्र्ीकृत प्रलतरे्दन लर्परीत हुने कवया गरेमव पवाँििवि रुपैयवाँसम्म,  

(ि) प्रवरलम्भक र्वतवर्रणीय पररक्षण प्रलतरे्दन स्र्ीकृत नगरवई र्व स्र्ीकृत प्रलतरे्दन लर्परीत 

हुने कुनै प्रस्तवर् कवयवान्र्यन गरेमव दििवि रुपैयवाँसम्म । 

(३) कसैिे उपदफव (२) बमोलजमको कवया गरेमव सम्बलन्ित कवयापवलिकविे तुरुन्त रोकी र्वतवर्रणीय 

अध्ययन प्रलतरे्दन स्र्ीकृत नगरवएमव यस ऐन बमोलजम त्यस्तो प्रलतरे्दन स्र्ीकृत गरवउन र त्यस्तो प्रलतरे्दन कवया 

भएकोमव सो कवयािवई सिुवर गना आदिे लदनेछ र यसरी लदइएको आदिे बमोलजम गनुा सम्बलन्ित व्यलि र्व संस्थवको 

कताव्य हुनछे ।यसरी लदइएको आदिे बमोलजम कवया नभएमव कवयापवलिकविे उपदफव (१) बमोलजम गररएको 

जररर्वनवको तेब्बर जररर्वनव गनेछ । 

(४) उपदफव (२) मव उल्िेलित लर्षय बवहके कसैिे यो ऐन र्व यस ऐन अन्तगात बनेको लनयम, लनदलेिकव, 

कवयालर्लि र्व मवपदण्ड लर्परीतकव कुनै कवया गरेमव कवयापवलिकविे त्यस्तो कवया गना बन्दजे िगवई तीन िवि रुपैयवाँसम्म 

जररर्वनव गरी दईु मलहनवलभत्र यो ऐन र्व यस ऐन बमोलजम बनेको लनयम, लनदलेिकव, कवयालर्लि र्व मवपदण्ड बमोलजमको 

कवया गना आदिे लदन सक्नछे ।यसरी लदएको आदिे बमोलजम कवया नभएमव यस उपदफव बमोलजम गररएको जररर्वनवको 

तेब्बर जररर्वनव िवगनछे । 

(५) उपदफव (३) र्व (४) बमोलजम लदएको आदिे बमलजमको कवया नभएमव त्यस्तो कवयामव बन्दजे िगवइनेछ 

र त्यस्तो व्यलि र्व संस्थविवई कविोसिूीमव रवख्न ेसम्बन्िमव आर्श्यक कवरबवही गना कवयापवलिकविे लसफवररस सलहत 

संघ र प्रदिे सरकवरमव पठवउन ुपनछे । 

(६) यस दफव बमोलजम जररर्वनव गनुा अलघ जररर्वनव गना िवगेको व्यलि र्व संस्थव र्व आयोजनविवई सफवइ 

पेि गने मनवलसब मौकव लदन ुपनछे । 

५३.क्षलतपूलता :  (१) कसैिे यो ऐन र्व यस ऐन अन्तगात बनेको लनयम, लनदलेिकव र्व मवपदण्ड लर्परीत प्रदषूण गरेको र्व 

जोलिमपणूा फोहर लनष्कवसन गरेको र्व कुनै दघुाटनवजन्य प्रदषूणकव कवरणबवट कुनै व्यलि र्व संस्थविवई कुनै हवनी 

नोक्सवनी पगुन गएमव त्यस्तो कवयाबवट पीलडत व्यलि र्व संस्थविे आफूिवई पगुन गएको क्षलत बवपत कवयापवलिकव र्व 

तोलकएको लनकवयबवटक्षलतपलूता भरवई पवउन लनरे्दन लदन सक्नछे । 

(२) उपदफव (१) बमोलजम परेको लनरे्दन सम्बन्िमव छवनलबन तथव जवाँिबझु गदवा लनरे्दकिवई हवनी नोक्सवनी 

भएको ठहरेमव क्षलतको यलकन गरी त्यसरी हवलन नोक्सवनी परु् यवउन ेव्यलि, संस्थव र्व प्रस्तवर्कबवट पीलडतिवई मनवलसब 

क्षलतपलूता भरवई लदन ुपनछे । 
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(३) नगरपवलिकवको कुन ैलनकवय र्व नगरपवलिकवको स्र्वलमत्र् र लनयन्त्रणमव रहकेो संस्थविे प्रदषूण गरी क्षलत 

पगुेको लर्षयमव परेको लनरे्दन सम्बन्िमव छवनलबन गना कवयापवलिकविे मनोनयन गरेको तीन जनव लर्ज्ञ रहकेो सलमलत 

गठन हुनेछ र सो सलमतलतको लसफवररसको आिवरमव उपदफव (२) र्व (३) बमोलजम क्षलतपलूता भरवई लदन ुपनेछ। 

(५) यस दफव बमोलजम क्षलतपलूता लनिवारण गन ेआिवर र अन्य व्यर्स्थव तोलकए बमोलजम हुनेछ। 

५४.  लनरे्दन लदन सक्ने:(१) कसैिे यस ऐन लर्पररत र्वतवर्रणीय अध्ययन प्रलतर्ेदेन स्र्ीकृत नगरवई र्व स्र्ीकृत प्रलतरे्दन 

लर्परीत हुन े गरी प्रस्तवर् कवयवान्र्यन गरेमव र्व यस ऐन लर्पररत हुने कवया गरेमव र्व गना िवगमेव कवयापवलिकव र्व 

कवयापवलिकविे तोकेको अलिकवरी समक्ष लनर्ेदन लदन सक्नेछ । 

५५. पुनरवरे्दन:(१) दफव ५२ बमोलजम भएको जररर्वनव उपर लिि नबझु्ने पक्षिे उि जररर्वनव उपर सम्बलन्ित लजल्िव 

अदवितमव पैंलतस लदनलभत्र पनुरवरे्दन गना सक्नछे ।  

(२) दफव ५३ बमोलजम क्षलतपलूता लनिवारण सम्बन्िमव भएको लनणाय उपर लिि नबझु्ने पक्षिे पैंलतस लदनलभत्रस 

सम्बलन्ित लजल्िव अदवितमव पनुरवरे्दन लदन सक्नेछ । 

५६.सहुलियत तथव सलुर्धव प्रदवन गना सक्ने:र्वतवर्रण तथव जैलर्क लर्लर्ितव संरक्षणमव सकवरवत्मक प्रभवर् पवन ेकुन ैउद्योग, 

व्यर्सवय, प्रलर्लि र्व प्रलक्रयविवई प्रोत्सवलहत गना कवननू बमोलजम प्रदवन गररएको सहुलियत तथव सलुर्िवको अलतररि 

नगरपवलिकविे स्थवनीय रवजपत्रमव सिूनव प्रकवलित गरर सहुलियत तथव सलुर्िव प्रदवन गना सक्नछे । 

 

 

पररच्छेद- ८ 

लर्लर्ध 

५७. ढुङ्गव, लगलट, र्विरु्व, मवटोको उत्िनन, सकंिन, उपयोग, लर्क्री तथव लर्तरण सम्बन्धमव:(१) 

गवउाँपवलिकव/नगरपवलिकव क्षेत्रवलिकवर लभत्र रहकेव ढुङ्गव, लगलट, र्विुर्व तथव मवटोको उत्िनन, संकिन, उपयोग, 

लबलक्र तथव लर्तरण सम्बन्िी व्यर्स्थव संघीय सरकवरिे जवरी गरेको मवपदण्ड अनरुुप हुनेछ । 

(२) उपदफव(१)बमोलजमको मवपदण्डको अिीनमव रही नगरपवलिकविे आफ्नो छुटै्ट मवपदण्ड र कवयालर्लि 

बनवउन सक्नेछ। 

५८. भू-उपयोग योजनव र भूलम व्यर्स्थवपन कवयाक्रम सञ्चविन:  संघीय तथव प्रदिे कवननूको अलिनमव रही 

नगरपवलिकविे स्थवनीय तहकोभ-ूउपयोग योजनव र भलूम व्यर्स्थवपन कवयाक्रम सञ्िविन गना सक्नछे ।  

५९. समन्र्य र सहजीकरण गने: र्वतवर्रण तथव प्रवकृलतक स्रोत संरक्षण सम्बलन्िरवलष्ट्रय तथव प्रवदलेिक अलभयवनमव 

नगरपवलिकविे आर्श्यक समन्र्य तथव सहयोग गनछे। 

६०. सरे्क्षण: कवयापवलिकविे आफ्नो क्षेत्रमव रहकेो र्वतवर्रणीय तथव जैलर्क लर्लर्ितवको र्स्तुलस्थलत बझु्न तथव यलकन 

गना आर्लिक रुपमवतोलकए बमोलजमको ढवाँिवमवर्वतवर्रणीय तथव जैलर्क लर्लर्ितव सरे्क्षण गरन् सक्नछे । 

६१. गुनवसो व्यर्स्थवपन:कवयापवलिकविे र्वतवर्रण, र्वतवर्रण संरक्षण तथव जैलर्क लर्लर्ितव सम्बन्िल त गनुवसोर 

उजरुीको संकिन गने र त्यसको सम्बोिनको िवलग एक अलिकवरी तोक्न सक्नेछ । 

६२. परवमशालिन सक्ने: नगरसभव कवयापवलिकवर्व र्वतवर्रण िविव (इकवई) िे यस ऐनको कवयवान्र्नयको िवलग 

सम्बलन्ित लर्षयकव लर्ज्ञसाँग सल्िवह र परवमिा लिनसक्नछे। 

६३. अलधकवर प्रत्यवयोजन गना सक्ने:कवयापवलिकविे यस ऐन अन्तगात तोलकएकव लजम्मेर्वरी तथव अलिकवर र्वतवर्रण 

िविव (इकवई) मव प्रत्यवयोजन गना सक्नेछ । 

६४. प्रचलित कवनून बमोलजम हुने:यस ऐनमव िेलिएजलत कुरवमव यसै ऐन बमोलजम र अन्यमव प्रिलित कवननू बमोलजम 

हुनेछ।  
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६५. लनयम बनवउन सक्ने: यस ऐनको कवयवान्र्यनको िवलग कवयापवलिकविे आर्श्यक लनयम बनवउन सक्नेछ र त्यस्तो 

लनयम नगरपवलिकवको स्थवनीय रवजपत्रमव प्रकविन पिवत िवग ूहुनछे । 

६६. मवपदण्ड, लनदेलशकव र कवयालर्लध बनवउन सक्ने:यस ऐन कवयवान्र्यनको िवलग कवयापवलिकविे आर्श्यक मवपदण्ड, 

लनदलेिकव तथव कवयालर्लि बनवउन सक्नेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


