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स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृततक स्रोतको सरंक्षण ऐन, २०७७ 
 

स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ऐन 

प्रस्तावना : स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बााँच्न पाउने नागररकको मौलिक अधिकारको संरक्षण गनन, 
प्राकृततक स्रोतको समुधित उपयोग एवं दीगो व्यवस्थापन गनन, वातावरण र ववकास बीि 
सन्तुिन कायम गनन तथा प्राकृततक स्रोत, वातावरण र जैववक वववविताको संरक्षण गनन 
वाञ्छनीय भएकािे, 

नेपािको संवविानको िारा २२१ बमोजजम अनुसूिी ८ र अनुसूिी ९ मा उल्िेखित 
वातावरण, प्राकृततक स्रोत र जैववक वववविता सम्बन्िी स्थानीय तहको अधिकार 
कायानन्वयनका िाधग कानूनी व्यवस्था गनन,कपिलवस्तु नगरसभा िे यो ऐन बनाएको छ। 
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पररच्छेद- १ 
प्रारम्म्िक 
 

१. सकं्षक्षप्त नाम र प्रारम्ि: 

(१) यस ऐनको नाम कवपिवस्तु नगरपालिकाको "वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण ऐन, 
२०७६"रहेको छ । 

(२) यो ऐन कवपिवस्तु नगरपालिकाको स्थानीय राजपत्रमा सूिना प्रकालित गरेको लमतत देखि 
प्रारम्भ हुनेछ। 

२. पररिाषा : ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथन निागेमा यस ऐनमा,- 

(क) "अनुकुिन" भन्नािे जिवायू पररवतननको असर र सम्भाव्य जोखिमको आाँकिन गरी 
पररवततनत जिवायू सुहाउाँ दो अनुकुि हुने गरी रुपान्तरण गने तथा थप हानी नोक्सानी 
रोकथाम वा न्यूतनकरण गने कायन सम्झनुपछन। 

(ि)  "उत्सजनन" भन्नािे कुनै तनजचित क्षेत्रबाट तनजचित समय अवधिमा वातावरणमा हररतगहृ 
गयााँस वा अन्य कुनै गयााँस वा िुवााँ तनष्कासन गने कायन सम्झनु पछन। 

(ग)  "कायनपालिका" भन्नािे कवपिवस्तु नगरपालिकाको कायनपालिकािाई सम्झनु पछन। 

(घ)  “िुल्िा क्षेत्र” भन्नािे मातनसहरु जमघट हुन सक्ने, ववलभन्न कायनक्रम र पवन मनाउन 
सक्ने, सावनजतनक हहत तथा ववपद् व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पुगने गरी सुरक्षक्षत 
गररएको िुल्िा स्थि सम्झनुपछन ।  

(ङ)  "जिवायू पररवतनन" भन्नािे िामो समयको अन्तरािमा प्राकृततक रुपमा हुने जिवायूको 
उतारिढावका अिावा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा मानवीय क्रक्रयाकिापिे वायुमण्डिको 
बनोटमा हुने फेरवदिका कारण पथृ्वीको जिवायूमा क्रमि: देिा पने पररवतनन सम्झनुपछन। 

(ि)  "जोखिमपूणन फोहर" भन्नािे प्राकृततक वातावरणमा ह्रास ल्याउने र मानव तथा अन्य 
प्राणीको स्वास्थ्यमा हातन नोक्सानी पुर ्याउने ववलभन्न रुपमा तनष्कालित वस्तु, पदाथन तथा 
रेडडयो ववक्रकरणिाई सम्झनु पछन। 

(छ)  “जैववक वववविता” भन्नािे पाररजस्थततकीय प्रणािी (इको लसस्टम) को वववविता, 
प्रजाततय वववविता (स्पेलसज डाइभरलसटी) तथा वंिाणुगत वववविता (जेनेहटक डाइभरलसटी) 
सम्झनुपछन । 

(ज) “तोक्रकएको”वा“ तोक्रकए बमोजजम ”भन्नािे यस ऐन अन्तगनत बनेको तनयममा तोक्रकएको 
वा तोक्रकए बमोजजम सम्झनुपछन । 

(झ)  “तनष्कािन” भन्नािे ध्वतन, ताप वा फोहरमैिा फाल्ने, थुपाने, वा तनष्कािन गने कायन 
सम्झनु पछन । 

(ञ)  "पररषद" भन्नािे दफा ४८ बमोजजमको स्थानीय वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण 
पररषद सम्झनु पछन। 
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(ट)  “प्रदषूण” भन्नािे फोहर मैिा, रसायन, ध्वतन वा ववद्युतीय, ववद्युतीय-िुम्वकीय 
तरंगका कारण वातावरणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपिे पररवतनन गरी वातावरणमा 
उल्िेिनीय ह्रास ल्याउने, क्षतत पुर ्याउने वा वातावरणको िाभदायी वा उपयोगी प्रयोजनमा 
हातन नोक्सानी पुर ्याउने क्रक्रयाकिाप सम्झनु पछन । 

(ठ) “प्रस्ताव” भन्नािे ववद्यमान वातावरणीय अवस्थामा पररवतनन ल्याउन सक्ने क्रकलसमको 
स्थानीय सरकार वा स्थानीय कानून बमोजजम संञ्िािन गररन ेवा अनुमतत प्राप्त ववकास 
कायन, भौततक क्रक्रयाकिाप वा भू-उपयोगको पररवतनन गने कुनै योजना, आयोजना वा 
कायनक्रम सञ्िािन गने सम्बन्िमा तयार गररएको प्रस्ताव सम्झनु पछन । 

(ड)  “प्रस्तावक” भन्नािे प्रस्तावको स्वीकृततको िाधग तनवेदन हदने र त्यस्तो प्रस्ताव 
कायानन्वयन गनन स्वीकृतत प्राप्त व्यजक्त, सरकारी, अिन सरकारी वा गैर सरकारी तनकाय 
वा संस्था सम्झनु पछन। 

(ढ) “फोहरमैिा” भन्नािे घरेि ु फोहरमैिा, औद्योधगक फोहरमैिा, रासायतनक फोहरमैिा, 
स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैिा वा हातनकारक फोहरमैिा सम्झनु पछन र सो िब्दिे तत्काि 
प्रयोग हुन नसक्ने अबस्थामा रहेको, फालिएको वा सडगेिेको वातावरणमा ह्रास आउने गरी 
तनष्कािन गररएको तरि, ठोस, गयास, िेदो, िूवााँ, िूिो, ववद्युतीय तथा सूिना 
प्रववधिका िाधग प्रयोग भएका िगायतका पदाथन वा त्यस्त ै प्रकारका अन्य वस्तुहरु वा 
अनाधिकृत रुपमा सावनजतनक स्थिमा टााँलसएको पोष्टर, पम्प्िेट तथा कायनपालिकािे समय 
समयमा सूिना प्रकािन गरी फोहरमैिा भतन तोक्रकहदएका अन्य वस्तु समेतिाई सम्झनु 
पछन । 

(ण)  "वन" भन्नािे पूणन वा आंलिक रुपमा रुि वा बुट्यानिे ढाक्रकएको क्षेत्र सम्झनु पछन । 

(त)  "वन पैदावार" भन्नािे वनमा रहेका वा पाइएका वा वनबाट ल्याइएका देहायका पैदावार 
सम्झनु पछन:- 

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

(२)  रुि, ववरुवा, पात, डााँठ, फि, बीज, फूि, भुवा, जरा, गानो, बोक्रा, गमरजीन, 
िोहवान, जङ्गिी जडीबुटी एवं गैरकाष्ठ वन पैदावार, जङ्गिी मह, वनस्पतत तथा 
ततनको ववलभन्न भाग वा सूक्ष्म अङ्ग, 

(३)  िट्टान, माटो, िुन ढुङ्गा, ढुङ्गा, धगट्टी, बािुवा वा अन्य ितनजजन्य पदाथन वा 

(४)  वन्यजन्तु, पिुपंक्षी वा वन्यजन्तुको ओिेटोपहार । 

(थ)  “वातावरण”भन्नािे प्राकृततक, सांस्कृततक र सामाजजक प्रणािीहरु,आधथनक तथा मानवीय 
क्रक्रयाकिापहरु र यीनको अवयवहरु तथा ती अवयवहरुको बबिको अन्तरक्रक्रया तथा अन्तर 
सम्बन्ि सम्झनु पछन । 

(द)  "वातावरणीय अध्ययन" भन्नािे कुनै प्रस्तावको कायानन्वयन गदान त्यसवाट वातावरणमा पने 
प्रततकूि प्रभाव तनराकरण वा न्यूतनकरण गननको िाधग अविम्वन गररने उपायका 
सम्बन्िमा गररन ेसंक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारजम्भक वातावरणीय परीक्षण सम्झनु 
पछन । 
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(ि)  “सम्पदा” भन्नािे गााँउपालिका/नगरपालिका क्षेत्र लभत्र रहेका प्राकृततक, सांस्कृततक, 
ऐततहालसक, पुराताजत्वक, वैज्ञातनक, आध्याजत्मक, सौन्दयनपरक वा सामाजजक दृजष्टबाट 
महत्वपूणन मातनने कुनै पतन वस्तु, भौततक संरिना स्थान, वनस्पतत तथा जीव जन्तु 
सम्झनु पछन। 

(न)  “लसमसार” भन्नािे भूलमगत जिस्रोत वा वषानतका कारण पानीको पररणाम रहने वा 
प्राकृततक वा मानव तनलमनत, स्थायी वा अस्थायी जमेका वा वगेका, स्वच्छ वा नुतनिो 
पानी भएको िावपिो जलमन (Swamp) दिदिे जलमन (Marsh) नदीबाट प्रभाववत जलमन 
(Riverine Floodplain), ताि (Lake) पोिरी (Pond) जिभण्डार क्षेत्र (Water Storage 

Areas) र  यहह प्रकृततका कृवष जलमन (Agriculture Land) समेतिाई सम्झनु पछन । 

(प)  “संरक्षण” भन्नािे वातावरण, जैववक वववविता तथा सम्पदाको सुरक्षा, स्याहार, सम्भार, 
सम्वद्निन, व्यवस्थापन तथा सदपुयोग सम्झनु पछन । 

पररच्छेद - २ 
वातावरण संरक्षण 

 

३. वातावरण सरंक्षण गनननपने : (१) आफ्नो क्षेत्राधिकार क्षेत्र लभत्र वातावरण संरक्षणगने प्रमुि 
जजम्मेवारी नगरपालिकाको हुनेछ। 

(२)  वातावरण संरक्षण, प्रवद्निन र वातावरण मैत्री समाज तनमानणमा योगदान गनुन नागररकको 
कतनव्य हुनेछ। 

४. वातावरण सरंक्षण ववशषे क्षेत्र तनधानरण गनन सक्ने :  

(१) प्रिलित भू-उपयोग नीतत समेतिाई मध्यनजर गरी नगरपालिका लभत्र वातावरणका दृजष्टिे 
संरक्षण आवचयक रहेको क्षेत्र पहहिान गरी त्यस्तो क्षेत्रिाई कायनपालिकाबाट तनणनय गरी 
वातावरण संरक्षण वविेष क्षेत्र तनिानरण गनन सक्नेछ । 

(२) कुनै सडक, भवन, नदी व्यवस्थापन वा अन्य कुनै भौततक पूवानिार तनमानण गदान तनमानण 
कायनको प्रारजम्भक अध्ययन प्रक्रक्रया िुरु हुनु अगाडड नै संघ र प्रदेिका सम्बजन्ित 
तनकायसाँग समन्वय गरी कायनपालिकािे कुनै क्षेत्र वविेषिाई वातावरण संरक्षण गने 
उद्देचयिे िुल्िा वा हररयािी क्षेत्रको रुपमा तोक्न सक्नेछ। 

(३)  कुनै क्षेत्र वा स्थान वविषेमा अत्यधिक वातावरणीय प्रदषूण, भूूःस्ििन, प्राकृततक 
सम्पदाको अत्यधिक दोहन वा प्राकृततक ववपवि हुन गई जनस्वास्थ्य वा वातावरणमा 
नकारात्मक प्रभाव परेको वा पने सम्भावना देखिएको अवस्थामा कायनपालिकािे प्रदेि 
सरकार र संघीय सरकारसाँग समन्वय गरी त्यस्तो क्षेत्र वा स्थानिाई वातावरणीय दृजष्टिे 
संवेदनिीि क्षेत्र तोक्न सक्नेछ ।  

(४)  उपफदा (१),(२) र (३) बमोजजमको वातावरण संरक्षण वविेष क्षेत्र, िुल्िा वा हररयािी 
क्षेत्र र संवेदनिीि क्षेत्रको व्यवस्थापन तोक्रकए बमोजजम कायनपालिकाबाट हुनेछ। 

(५)  उपदफा(४) बमोजजम व्यवस्थापन गदान कायनपालिकािे आवचयकता अनुसार संघ र प्रदेिसाँग 
समन्वय गनेछ। 
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५. सम्पदाको सरंक्षण गनननपने :  

(१) नगरिापलका क्षेत्र लभत्र रहेका सम्पदाको संरक्षण गनुन नगरिापलका, नागररक र सम्बजन्ित 
तनकायको कतनव्य हुनेछ। 

(२)  सम्पदाको संरक्षणका िाधग कायनपालिकािे सरकारी तथा समुदायसाँग समन्वय तथा साझेदारी 
गनन सक्नेछ। 

६. वातावरणीय अध्ययनगनननपने :  

(१) प्रिलित कानून तथा मापदण्ड बमोजजम प्रस्तावकिे प्रस्तावको वातावरणीय अध्ययन गनुन 
पनेछ। 

(२)  प्रस्तावकिे स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्र लभत्र पने ववषयसाँग सम्बजन्ित ववकास तनमानण 
सम्बन्िी कायन वा आयोजना सम्बन्िी प्रस्तावको संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन 
वा प्रारजम्भक वातावरणीय प्रततवेदन स्वीकृततको िाधग कायनपालिका समक्ष पेि गनुनपनेछ। 

(३)  प्रस्तावकिे उपदफा (२) बमोजजमको वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन पेि गदान त्यस्तो 
प्रस्ताव कायानन्वयन गने क्रममा वातावरणमा पननसक्ने प्रततकूि प्रभाव र त्यसको 
न्यूतनकरणको िाधग अपनाउन सक्रकन ेववलभन्न ववकल्पहरूको ववस्ततृ ववष्िेषण गरी त्यस्ता 
ववकल्प मध्ये प्रस्ताव कायानन्वयन गनन उपयुक्त हुने ववकल्प र सो ववकल्प कायानन्वयन 
गनन सक्रकने आिार र कारण सहहत लसफाररस गनुनपनेछ। 

(४)  उपदफा (२) बमोजजमको संक्षक्षप्त वातावरणीय प्रततवेदन वाप्रारजम्भक वातावरणीय 
परीक्षणस्वीकृतत सम्बन्िी प्रक्रक्रया तोक्रकए बमोजजम हुनेछ। 

(५)  उपदफा (२) बमोजजम प्राप्त वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन जााँिबुझ गदान त्यस्तो प्रस्ताव 
कायानन्वयनबाट वातावरणमा प्रततकूि प्रभाव पाने नदेखिएमा कायनपालिकािे आवचयकता 
अनुसार प्रस्तावकिे पािना गनुनपने ितन तोक्रक त्यस्तो वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन 
स्वीकृत गनेछ। 

(६)  कायनपालिकािेउपदफा(२) बमोजजमको वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन जााँिबुझ गदान त्यस्तो 
प्रस्तावको थप वातावरणीय अध्ययन गननपने देखिएमा वातावरणीय मूल्याङ्कन गनन गराउन 
आदेि हदन सक्नेछ। 

(७)  उपदफा (५) बमोजजम हदइएको आदेि बमोजजम प्रस्तावकिे थप अध्ययन गरर सोको 
प्रततवेदन प्रदेि कानूनिे तोकेको तनकाय समक्ष पेि गनुन पनेछ। 

(८)  यस ऐन वमोजजम कुनै प्रस्तावको वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन तयार गनुनपूवन सम्वजन्ित 
तनकायबाट कायनसूिी स्वीकृत गनुनपनेछ। 

(९) वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन सम्बन्िी अन्य व्यवस्था प्रिलित कानून बमोजजम हुनेछ। 

(१०) यस दफामा जुनसुकै कुरा िेखिएको भएता पतन प्रस्तावक नगरिापलका आाँफै संिगन भएको 
अबस्थामा त्यस्तो वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन प्रदेि कानून बमोजजम स्वीकृत हुनेछ। 
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७. मापदण्ड र गनणस्तर कायम गनननपने: 

(१)  प्रस्तावकिे यस ऐन बमोजजम वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन तयार गदान नेपाि सरकारिे 
तनिानरण गरेको मापदण्ड एवं गुणस्तर कायम हुनेगरी तोक्रकए बमोजजमको ढााँिामा तयार 
गनुनपनेछ। 

८. वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गनननपने: 

(१)  प्रस्तावकिे प्रस्ताव कायानन्वयन गनुन अगाडड तोक्रकए बमोजजम वातावरणीय व्यवस्थापन 
योजना तयार गनुनपनेछ। 

(२) प्रस्तावकिे उपदफा (१) बमोजजम वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गदान वातावरणीय 
प्रततकूि प्रभाव न्यूतनकरणका उपायहरू मध्ये कुन कुन उपायहरू आयोजना तनमानणको 
क्रममा र कुन कुन उपायहरू आयोजना सम्पन्न भएपतछ वा आयोजना कायानन्वयनको 
क्रममा अविम्बन गने हो सो को समेत उल्िेि गनुनपनेछ। 

(३)  प्रस्तावकिे उपदफा (१) बमोजजम तयार गरेको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना 
कायानन्वयनका िाधग स्पष्ट कायनयोजना वनाई सो बमोजजम कायानन्वयन गनुनपनेछ र सोको 
प्रगतत वववरण आयोजना कायानन्वयन िुरू भएपतछ प्रत्येक छ महहनामा कायनपालिका समक्ष 
पेि गनुनपनेछ। 

९.  प्रस्ताव स्वीकृत नगराई कायानन्वयन गनन नहनने:  

यो ऐन प्रारम्भ भएपतछ कसैिे पतन कायनपालिकािे तोके बमोजजम प्रस्ताव स्वीकृत नगराई 
कायानन्वयन गनन गराउनु हुाँदैन । 

१०.प्रस्ताव सम्बन्धी अन्य व्यवस्था :  
(१) वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन हुने प्रस्तावहरु सम्बन्िी कायनववधि प्रिलित संघीय तथा 

प्रादेलिक कानून बमोजजम हुनेछ । 

(२) संघीय तथा प्रादेलिक कानून बमोजजम वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन 
सम्बन्िमा सम्बजन्ित संघीय तथा प्रादेलिक तनकायसाँग समन्वय गने जजम्मेवारी 
नगरिापलकाको वातावरण तथा पविद व्यवस्थािन िािा हुनेछ । 

११. रोक लगाउन सक्ने: 

(१) कसैिे पतन यस ऐन र प्रिलित कानूनिे तोके वमोजजमको तनकायवाट स्वीकृतत नलिई वा 
स्वीकृतत भए भन्दा ववपरीत हुने गरी कायानन्वयन गरेमा कायनपालिकािे त्यस्तो प्रस्ताव 
कायानन्वयनमा रोक िगाउन वा रोक िगाउनको िाधग प्रदेि सरकार तथा संघीय मन्त्रािय 
वा स्वीकृत गने तनकायमा लसफाररस गनन सक्नेछ। 

(२)  उपदफा (१) बमोजजम कुनै प्रस्ताव कायानन्वयन गनन रोक िगाइएकोमा त्यसरी रोक 
िगाइएको कारणबाट क्षतत पुगन गएमा प्रस्तावकिे सो बापत कुनै क्रकलसमको क्षततपुततनको 
िाधग दाबी गनन पाउने छैन । 
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१२. अननकूलन योजना बनाउन सक्न:े  

(१) जिवायु पररवतननको प्रततकूि असर न्यूतनकरण र सम्भाववत जोखिमबाट बच्नका िाधग 
कायनपालिकािे अनुकूिन योजना बनाई कायानन्वयन गननसक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको अनुकुिन योजना बनाउाँ दा जिवायू पररवतननको असरवाट वढी 
जोखिममा पने महहिा, अपाङ्गता भएका व्यजक्त, बािबालिका, जेष्ठ नागररक र आधथनक 
रुपमा ववपन्न समुदायिाई वविेष प्राथलमकता हदनुपनेछ। 

(३) कायनपालिकािे ववकास आयोजना तजुनमा गदान जिवायू पररवतननको प्रततकूि असर तथा 
जोखिमको व्यवस्थापन गने प्रयोजनको िाधग नेपाि सरकारिे तनिानरण गरेको मापदण्ड 
बमोजजम प्राथलमकीकरण गनुनपनेछ। 

१३.  हररतगहृ गयााँस उत्सजनन न्यतूनकरण कायनहरू गनन सक्न े:   

(१)  नगरिापलकािे हररतगहृ गयााँस उत्सजनन न्यूतनकरण गनन आवचयक कायनक्रम सञ्िािन गनन 
सक्नेछ। 

(२)  न्यूतनकरण सम्बन्िी अन्य व्यवस्था प्रिलित कानून बमोजजम हुनेछ। 

१४. प्रदषूण रोकथाम तथा तनयन्त्रण गने: 

(१) कसैिे पतन प्रिलित मापदण्ड ववपरीत वा जनजीवन, जन-स्वास्थर वातावरणमा उल्िेिनीय 
प्रततकूि प्रभाव पाने गरी प्रदषूण सजृना गनन वा गराउन हुाँदैन ।  

(२)  तोक्रकएको मापदण्ड ववपरीत कुनै याजन्त्रक सािन, औद्योधगक प्रततष्ठान, होटि रेष्टुरेण्टवा 
अन्य ठाउाँ वा मािसामान वा वस्तुवाट ध्वतन, ताप, रेडडयोिमी ववक्रकरण, तरङ्ग वा 
फोहरमैिा वा दवुषत पानी तनष्कािन गनन गराउन हुाँदैन । 

(३) उपदफा(१)ववपरीत कसैिे कुनै कायन गरी वातावरणमा उल्िेिनीय प्रततकूि प्रभाव पारेको 
देखिएमा नगरिापलकािे तत ् सम्बन्िमा आवचयक ितनहरु तोक्न वा त्यस्तो कायन गनन 
नपाउने गरी रोक िगाउन सक्नेछ । 

(४) कुनै क्रकलसमको पदाथन, इन्िन, औजार वा संयन्त्रको प्रयोगबाट वातावरणमा उल्िेिनीय 
प्रततकूि प्रभाव परेको वा पने देखिएमाप्रदेि र संघीय सरकारिाई सोको जानकारी 
गराईनगरिापलकािे स्थानीय राजपत्रमा सूिना प्रकािन गरी त्यस्तो पदाथन, इन्िन, औजार 
वा संयन्त्रको प्रयोग, उत्पादन, ववक्रक्र ववतरण, भण्डारनमा बन्देज िगाउन सक्नेछ र 
आवचयक कारवाहीका िाधग लसफाररष गनेछ। 

(५) प्रदषूणको रोकथाम तथा तनयन्त्रण सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोक्रकए बमोजजम हुनेछ।    

१५. प्रयोगशाला स्थापना गनन सक्ने: 
(१) वातावरण संरक्षण तथा प्रदषूण तनयन्त्रण सम्बन्िी कायनमा सहयोग पुर ्याउन नगरिापलकािे 

संघीय सरकार र प्रदेि सरकारसाँग समन्वय गरी आवचयकता अनुसार ववलभन्न 
प्रयोगिािाहरु स्थापना गनन वा संघ र प्रदेििे स्थापना गरेका वा नेपाि सरकारिे मान्यता 
हदएको कुनै प्रयोगिािािाई सो कामको िाधग तोक्न सक्नेछ। 
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(२) उपदफा(१)बमोजजम स्थापना गररएका वा तोक्रकएका प्रयोगिािाको अन्य काम, कतनव्य र 
अधिकार तोक्रकए बमोजजम हुनेछ । 

१६. नमनना सकंलन गनन ददननपने: 

कुनै पतन उद्योग, कारिाना, यन्त्र, सवारी सािन आहदबाट सजृना वा तनष्कािन हुने वा हुन 
सक्न े प्रदषूण, ध्वतन, ताप तथा फोहरमैिाको अध्ययन, परीक्षण वा ववचिेषण गननका िाधग 
सम्बजन्ित व्यजक्त वासंस्थािे नगरिापलकाबाट अधिकारप्राप्त व्यजक्त वा संस्थािाई आवचयकता 
अनुसार त्यस्ता वस्तु वा पदाथनको नमूना संकिन गनन हदनु पनेछ । 

१७.  वातावरण तनरीक्षकको तनयनम्क्त गनन सक्ने: 

नगरिापलका लभत्र प्रदषूण कम गने, हटाउने वा तनयन्त्रण गने तथा स्वीकृत वातावरणीय प्रततवेदन 
अनुसार गनुनपने कामहरू प्रभावकारी रुपिे गनन गराउन, वातावरण संरक्षण सम्वजन्ि प्रिलित 
मापदण्डको पािना भए नभएको सम्बन्िमा अनुगमन तथा तनरीक्षण गनन कायनपालिकािे नेपाि 
सरकारबाट मान्यताप्राप्त िैक्षक्षक संस्थाबाट वातावरण वा सोसाँग सम्बजन्ित ववषयमा कजम्तमा 
स्नातक हालसि गरेको व्यजक्तिाई प्रिलित कानून बमोजजम तनिानररत मापदण्ड र प्रक्रक्रया पुरा गरी 
वातावरण तनरीक्षक तनयुक्त गनन सक्नेछ । 

१८. वातावरण तनरीक्षकको काम, कतनव्य र अधधकार: 

(१) वातावरण तनरीक्षकको काम, कतनब्य र अधिकार देहाय बमोजजम हुनेछूः– 

(क)  यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको तनयम तथा प्रिलित संघीय र प्रदेि 
कानून तथा मापदण्ड बमोजजम प्रदषूण कम गने, हटाउने वा तनयन्त्रण गने कायन 
भए नभएको तनरीक्षण गने, 

(ि)   यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको तनयम तथा प्रिलित कानून र 
मापदण्ड ववपरीत कुनै ठाउाँ बाट प्रदषूण तनष्कािन सम्बन्िी नकरात्मक कायन गरे 
नगरेको सम्बन्िमा तनरीक्षण गने, 

(ग)   स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदनमा तोक्रकएका सतन बमोजजम काम भए 
नभएको सम्बन्िमा स्थिगत जााँिबुझ तथा तनरीक्षण गने, 

(घ) िण्ड (क), (ि) र (ग) बमोजजम गररएको जााँिबुझ तथा तनरीक्षण प्रततवेदन 
तोक्रकएको अधिकारी समक्ष पेि गने, 

(ङ)  तोक्रकए बमोजजमका अन्य कायन गने, 
(२) उपदफा (१) को िण्ड (क), (ि) र (ग) बमोजजम तनरीक्षण गने लसिलसिामा 

वातावरण तनरीक्षकिे सम्बजन्ित व्यजक्त, संस्था वा प्रस्तावकिाई पूवन सूिना हदई कुनै 
घर, जगगा, भवन, कारिाना, उद्योग, सवारी सािन, औद्योधगक संयन्त्र, औजार, 
मेलिनरी, जीव, वस्तु, अलभिेि, कागजात वा अन्य मािसामान वा वस्तुहरुको तनरीक्षण, 
परीक्षण वा जााँिबुझ गनन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजजम तनरीक्षणको लसिलसिामा वातावरण तनरीक्षकिे माग गरेको वववरण 
वा जानकारी उपिव्ि गराई आवचयक सहयोग गनुन सम्बजन्ित व्यजक्त, संस्था वा 
प्रस्तावकको कतनव्य हुनेछ । 

(४)  वातावरण तनरीक्षकको अन्य काम, कतनव्य र अधिकार तोक्रकए बमोजजम हुनेछ । 
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पररच्छेद-३ 
फोहरमलैा व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था 

 

१९. फोहरमलैाको प्रबन्धगने दातयत्व:  

(१) फोहरमैिाको व्यवस्थापन गनन स्थानान्तरण केन्र (ट्रान्सफर स्टेिन), ल्याण्डक्रफि साइट, 
प्रिोिन प्िाण्ट, बायो गयास प्िाण्ट िगायत फोहरमैिाको संकिन, अजन्तम बबसजनन तथा 
प्रिोिनका िाधग आवचयक पने पूवानिार तथा संरिनाको तनमानण तथा सञ्िािन गने 
जजम्मेवारी कायनपालिकाको हुनेछ । 

(२)  फोहरमैिा संकिन केन्र, स्थानान्तरण केन्र वा प्रिोिन स्थिमा फालिएको वा राखिएको 
फोहरमैिा वा सरसफाईको लसिलसिामा जम्मा भएको फोहरमैिा प्रबन्ि गने वा कुनै पतन 
क्रकलसमबाट प्रयोग गने जजम्मेवारी कायनपालिकाको हुनेछ । 

(३)  यस दफाको प्रयोजनको िाधग फोहरमैिा संकिन केन्र, स्थानान्तरण केन्र वा प्रिोिन 
स्थिमा फालिएको वा राखिएको फोहरमैिा वा सरसफाईको लसिलसिामा जम्मा भएको कुनै 
पतन पदाथन फोहरमैिा मातननेछ । 

२०.फोहरमलैा व्यवस्थापन गने दातयत्व: 
(१) नगरिापलकालभत्रको फोहरमैिा व्यवस्थापन गने गराउने दातयत्व कायनपालिकाको हुनेछ । 

(२)  उपदफा (१) जुनसुकै कुरा िेखिएको भए तापतन हातनकारक फोहरमैिा, स्वास्थ्य 
संस्थाजन्य फोहरमैिा, रासायतनक फोहरमैिा वा औद्योधगक फोहरमैिा प्रिोिन र 
व्यवस्थापन गने दातयत्व तनिानररत मापदण्डको अिीनमा रही त्यस्तो फोहरमैिा उत्पादन 
गने व्यजक्त वा तनकायको हुनेछ । 

(३)  कुनै उद्योग वा स्वास्थ्य संस्थािे हातनकारक फोहरमैिा, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैिा 
रासायतनक फोहरमैिा तथा औद्योधगक फोहरमैिा प्रिोिन गरी बााँकी रहेको फोहरमैिा तथा 
अन्य फोहरमैिाको व्यवस्थापन गरीहदन कायनपालिकािाई अनुरोि गरेमा वा कायनपालिकािे 
तनिानरण गरेको फोहरमैिा व्यवस्थापन स्थि प्रयोग गनन माग गरेमा कायनपालिकािे तनिानरण 
गरे बमोजजम सेवा िुल्क लिई फोहरमैिाको व्यवस्थापन गररहदन वा फोहरमैिा व्यवस्थापन 
स्थि प्रयोग गनन हदन सक्नेछ । 

(४) कायनपालिकािे सामुदातयक सरसफाई सम्बन्िी तनदेलिका बनाई िागू गनेछ। 

(५) फोहरमैिा व्यवस्थापनिे मानव स्वास्थ्यमा पारेको वा पाने प्रभावको जााँि पररक्षण र 
अनुसन्िान गने अधिकार सम्बजन्ित जनस्वास्थ्य अधिकारीसाँग हुनेछ । 

(६) जााँि पररक्षणमा कुनै तनकायमा फोहरमैिा व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकी मानव 
स्वास्थ्यमा प्रततकूि प्रभाव पारेको भेहटएमा कायनपालिकािे उक्त तनकायिाई समयमै सिते 
गराई प्रिलित कानून बमोजजम आवचयक कारवाही गनेछ।  

२१.फोहरमलैा उत्पादन कम गने: 
(१) नगरिापलका लभत्र कुनै व्यजक्त, संस्था वा तनकायिे कुनै काम कारोबार गनन उत्पादन हुने 

फोहरमैिा यथािक्य कम गनुन पनेछ। 
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(२) “आफ्नो क्षेत्र”लभत्र ववसजनन हुन सक्ने फोहरमैिाको ववसजनन वा पुन: प्रयोगको व्यवस्था 
लमिाई बााँकी फोहरमैिामात्र तनष्कािन गरी फोहरमैिाको पररणामिाई घटाउनु प्रत्येक 
व्यजक्त, संस्था वा तनकायको कतनव्य हुनेछ । 

स्पम्टिकरण: “आफ्नो क्षेत्र”भन्नािे नगरिापलका लभत्रको तनजी घर कम्पाउण्ड, औद्योधगक क्षेत्रको 
पररसर, अस्पताि वा स्वास्थ्य संस्थाको पररसर, औद्योधगक प्रततष्ठानको पररसर िगायत 
फोहरमैिा उत्पादन गने व्यजक्त, संस्था वा तनकायको पररसरिाई सम्झनु पछन।  

२२. फोहरमलैा पथृकीकरण: 

(१) कायनपालिकािे फोहरमैिािाई तोक्रकए बमोजजम जैववक, अजैववक र अन्य प्रकारमा ववभाजन 
गरी सो फोहरमैिािाई स्रोतमै छुट्याउने गरी तोक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम तोक्रकहदए बमोजजम फोहरमैिा स्रोतमै छुट्याई संकिन केन्रसम्म 
पुर ्याउने दातयत्व त्यस्तो फोहरमैिा उत्पादन गने व्यजक्त, संस्था वा तनकायको हुनेछ र 
यसको िाधग कायनपालिकािे आवचयक प्रववधि, मािसामान, उपकरण, कण्टेनर आहद 
उपिब्ि गराउन सक्नेछ । 

२३. फोहरमलैाको तनटकाशन: 

(१) फोहरमैिा तनष्कािनको समय, स्थान र तररका कायनपालिकािे तनिानरण गरे बमोजजम हुनेछ 
। 

(२) हातनकारक फोहरमैिा वा रासायतनक फोहरमैिा उत्पादन गने व्यजक्त, संस्था वा तनकायिे 
त्यस्तो फोहरमैिा तोक्रकए बमोजजम व्यवस्थापन गनुन पनेछ । 

(३) हातनकारक फोहरमैिा वा रासायतनक फोहरमैिा संकिन केन्र वा स्थानान्तरण केन्रमा 
तनष्कािन गनन पाइने छैन ।  

२४.फोहरमलैा व्यवस्थापन केन्र: 
(१) कायनपालिकािे फोहरमैिािाई व्यवजस्थत रुपमा संकिन गनन प्रत्यक टोि वा वस्तीमा 

संकिन केन्र तोकी आवचयक कण्टेनरको व्यवस्था गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम संकिन केन्र तोक्दा यथािक्य टोि वा वस्तीका सबैिाई पायक 
पने गरी वातावरणीय रुपिे उपयुक्त स्थान तोक्नु पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजजमको सकंिन केन्रमा फोहरमैिा तनष्कािन र संकिन गने समय र 
तररका कायनपालिकािे तनिानरण गरे बमोजजम हुनेछ । 

२५. जोखिमपणून फोहरको व्यवस्थापन: 

(१) कुनै जोखिमपूणन फोहरको संकिन, भण्डारण, प्रिोिन, ववक्रीववतरण, ववसजनन वा ओसार 
पसार गदान उत्पादक वा सञ्िािकिे जनस्वास्थ्य र वातावरणमा प्रततकूि असर नपने गरी 
उधित व्यवस्थापन गनुन पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम जोखिमपूणन फोहरको व्यवस्थापन गदान उत्पादक वा संञ्िािकिे 
आफ्नै ििनमा व्यवस्थापन गनुन पनेछ । 
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(३) जोखिमपूणन फोहर व्यवस्थापन सम्वन्िी अन्य प्रक्रक्रया तोक्रकए वमोजजम हुनेछ। 

२६. फोहरमलैाको न्यतूनकरण, पनन: प्रयोग तथा पनन: चक्रीय प्रयोग: 

(१) कायनपालिकािे फोहरमैिा न्यूतनकरण, पुन: प्रयोग तथा पुन: िक्रीय प्रयोगिाई प्रोत्साहन 
गनन आवचयक कायन गनेछ र यसको प्रभावकारी कायानन्वयनका िाधग आवचयक तनदेलिका 
बनाई िागू गनन सक्नेछ । 

(२) उद्योग उत्पादन प्याक्रकङ्ग गनन प्रयोग गरेको वस्तुिाई पुन: प्रयोग गरी फोहरमैिाको 
पररणामिाई घटाउने काममा प्रोत्साहन गनन सम्बजन्ित उद्योगसाँग कायनपालिकािे समन्वय 
गनन सक्नेछ ।  

२७. अननमतत सम्बन्धी व्यवस्था: 

(१) यस ऐन बमोजजम कायनपालिकाको अनुमतत नलिई कसैिे पतन फोहरमैिा व्यवस्थापन 
सम्बन्िी काम गनन वा गराउन सक्नेछैन । 

(२) फोहरमैिा व्यवस्थापन गनन िाहहने स्वदेिी वा ववदेिी कम्पनी, संस्था वा तनकायिे 
देहायको वववरण िुिाई अनुमततको िाधग कायनपालिकामा तनवेदन हदनु पनेछ:- 

(क) फोहरमैिा व्यवस्थापन सम्बन्िी योजना, 

(ि) फोहरमैिा व्यवस्थापन सम्बन्िी आवचयक जनिजक्त तथा प्रववधिको वववरण, 

(ग) तोक्रकए बमोजजमको अन्य वववरण । 

(३) उपदफा (२) बमोजजम पनन आएको तनवेदन उपर कायनपालिकािे आवचयक जााँिबुझ गरी 
अनुमततपत्र हदन सक्नेछ । 

(४)  फोहरमैिाको व्यवस्थापन, पुन: िक्रक्रय प्रयोग, प्रिोिन र ववसजननमा आवचयक पने 
प्रववधि स्वदेिमा उपिब्ि हुन नसक्न ेदेखिएमा त्यस्तो प्रववधि उपिब्ि गराउन सक्ने कुनै 
ववदेिी कम्पनी, संस्था वा तनकायिाई सम्झौतामा उल्िेखित अवधिलभत्र त्यस्तो प्रववधि 
हस्तान्तरण गने ितनमा नेपाि सरकारको स्वीकृतत लिई कायनपालिकािे उपदफा (३) 
बमोजजम अनुमततपत्र हदन सक्नेछ । 

(५)  अनुमततपत्र सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोक्रकए बमोजजम हुनेछ । 

२८. फोहरमलैा व्यवस्थापनमा तनजी तथा सामनदातयक क्षेत्रको सलंगनता: 

(१) कायनपालिकािे आवचयकता अनुसार यस ऐन बमोजजम अनुमतत प्राप्त तनजी क्षेत्रका कम्पनी 
वा सामुदातयक क्षेत्रबाट तोक्रकए बमोजजम प्रततस्पिान गराईआफ्नो क्षेत्रको फोहरमैिा 
व्यवस्थापन गराउन सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (२) बमोजजम फोहरमैिा व्यवस्थापन गदान तनजी क्षेत्रका कम्पनीको हकमा देहायका 
सबै वा कुनै र सामुदातयक एवं गैरसरकारी संघ, संस्थाको हकमा देहायको कुनै काम 
गराउन सक्रकनेछ:- 

(क) फोहरमैिाको न्यूतनकरणका िाधग जनिेतना अलभवदृ्धि, 

(ि) फोहरमैिा संकिन, 
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(ग) फोहरमैिा ढुवानी, 

(घ) फोहरमैिाको प्रयोग, पुन: प्रयोग, पुन: िक्रक्रय प्रयोग वा प्रिोिन, 

(ङ) फोहरमैिा ववसजनन,  

(ि) बन्द पचिात ्व्यवस्थापन ।    

२९. प्रततस्पधान गराई फोहरमलैा व्यवस्थापनको म्जम्मा ददने:  

(१)  कायनपालिकािे यस ऐन बमोजजम तनजी क्षेत्र वा सामुदातयक संस्थाबाट फोहरमैिा 
व्यवस्थापन गराउाँ दा बोिपत्र आह्वान गरी प्रततस्पिान गराई व्यवस्थापकको छनौट गरी 
व्यवस्थापन गने जजम्मा हदनु पनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोजजम फोहरमैिा व्यवस्थापकको छनौट गदान देहायका आिारमा गनुन 
पनेछ:- 

(क) कायनपालिकािाई बुझाउन कबुि गरेको रकम, 

(ि) फोहरमैिाबाट ऊजान िजक्त उत्पादन गने वा प्राङ्गाररक मि उत्पादन गने क्षमता, 
पूाँजी, प्रववधि र जनिजक्तको क्षमता, 

(ग) आधथनक तथा प्राववधिक क्षमता, 

(घ) फोहरमैिा व्यवस्थापन अपनाउन प्रस्ताव गरीएको प्रववधिको हदगोपन तथा 
वातावरणीय प्रभाव न्यूतनकरण,  

(ङ) व्यवस्थापन करार गनन प्रस्ताव गररएको व्यवस्थापन िुल्क,  

(ि) फोहरमैिाको प्रयोग, प्रिोिन वा पुन: प्रयोग गने सम्बन्िमा भए कायनपालिकािाई 
बुझाउन मञ्जुर गररएको रोयल्टी । 

(३)  बोिपत्र सम्बन्िी अन्य व्यवस्था प्रिलित कानून बमोजजम हुनेछ । 

(४)  उपदफा (१) बमोजजम फोहरमैिा व्यवस्थापनको जजम्मा पाएको कम्पनी, संस्था वा 
तनकायिे कायनपालिकासाँग गरेको सम्झौताको अिीनमा रही िुल्क उठाउन सक्नेछ । 

(५)  फोहरमैिा व्यवस्थापनमा गैरसरकारी क्षेत्रको संिगनता सम्बन्िी अन्य कुराहरु तोक्रकए 
बमोजजम हुनेछ । 

३०. फोहरमलैा व्यवस्थापन स्थल तनमानण तथा सञ्चालन गनन स्वीकृतत ददन सककने: 

(१)  तनजी क्षेत्रबाट फोहरमैिा व्यवस्थापनका िाधग फोहरमैिा व्यवस्थापन स्थि, प्रिोिन स्थि 
वा अन्य संयन्त्र तनमानण गरी सञ्िािन गनन स्वीकृतत माग गरेमा वातावरण तथा अन्य 
प्रिलित कानूनको अिीनमा रही त्यस्तो संयन्त्र तनमानण तथा सञ्िािनका िाधग 
कायनपालिकािे स्वीकृतत हदन सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोजजम तनजी क्षेत्रबाट फोहरमैिा व्यवस्थापन संयन्त्रको तनमानण तथा 
सञ्िािन गदान तोक्रकएको वातावरणीय मापदण्डको पािना भए वा नभएको अनुगमन 
कायनपालिकािे गनेछ । 
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(३)  उपदफा (२) बमोजजम अनुगमन गदान स्वीकृत मापदण्डको पािना गरेको नपाइएमा त्यस्तो 
मापदण्ड पािनाको िाधग आवचयक व्यवस्था गनन समयावधि तोक्रकहदन सक्नेछ र सो 
समयावधिमा पतन मापदण्डको पािनाको िाधग आवचयक व्यवस्था नगरेमा त्यस्तो व्यजक्त 
वा कम्पनीको स्वीकृतत कायनपालिकािे तोक्रकए बमोजजम रद्द गनन सक्नेछ । 

३१. सावनजतनक तनजी साझदेारीमा फोहरमलैा व्यवस्थापन गनन सककने: 

(१)  कायनपालिकािे प्रिलित कानूनको अिीनमा रही तनजी क्षेत्र, सामुदातयक एवं गैरसरकारी 
संघ, संस्थासाँगको साझदेारीमा फोहरमैिा व्यवस्थापन कायन गनन सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेखिएको भए तापतन सामुदातयक एवं गैरसरकारी संघ, 
संस्थासाँगको साझदेारीमा फोहरमैिा न्यूतनकरणको िाधग जनितेना अलभवदृ्धि, फोहरमैिा 
संकिन, ढुवानी, फोहरमैिा व्यवस्थापन स्थिको बन्द पचिात ्व्यवस्था, उद्यान तनमानण 
र सौन्दयनकरण जस्ता कायन मात्र गनन वा गराउन सक्रकनेछ । 

३२. सेवा शनल्क उठाउन सक्न:े 

(१)  कायनपालिकािे फोहरमैिा व्यवस्थापन गरे बापत सम्बजन्ित व्यजक्त, संस्था वा तनकायबाट 
सेवा िुल्क िगाई उठाउन सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोजजमको िुल्कको तनिानरण फोहरमैिाको पररमाण, तौि तथा प्रकृतत र 
तोक्रकए बमोजजमका अन्य कुराहरुको आिारमा कायनपालिकािे गनेछ । 

(३)  उपदफा (१) बमोजजमको िुल्क कायनपालिका आफैं िे वा तनजिे तोकेको संस्था वा तनकाय 
माफन त ्समेत उठाउन सक्नेछ । 

(४)  यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेखिएको भए तापतन दफा २६ बमोजजम फोहरमैिा 
व्यवस्थापन गनन जजम्मेवारी पाएको व्यजक्त, संस्था वा तनकायिे कायनपालिकासाँग भएको 
सहमततको आिारमा फोहरमैिा व्यवस्थापन गरे बापत सम्बजन्ित व्यजक्त, संस्था वा 
तनकायबाट सेवा िुल्क उठाउन सक्नेछ । 

तर तोक्रकए बमोजजमका ववपन्न वगनिाई सेवा िुल्कमा तोक्रकए बमोजजम छूट हदइनेछ। 

(५)  यस दफा बमोजजम िुल्कबाट प्राप्त आम्दानी तथा फोहरमैिा व्यवस्थापन तनजी क्षेत्रिाई 
संिगन गराउाँ दा प्राप्त हुने आम्दानी कायनपालिकािे एउटा छुट्टै िीषनकमा रािी तोक्रकएको 
मापदण्डको अिीनमा रही फोहरमैिाको व्यवस्थापन, वातावरणीय संरक्षण तथा फोहरमैिा 
व्यवस्थापन प्रभाववत क्षेत्रको ववकासमा ििन गनुन पनेछ ।   

पररच्छेद-४ 
जैववक ववववधता सरंक्षण 

 

३३. जैववक ववववधताकोसरंक्षण गनननपने:  

(१)  आफ्नो क्षेत्रलभत्रको जैववक ववविताको संरक्षण गने जजम्मेवारी नगरिापलकाको हुनेछ । 

(२) उपदफा(१)बमोजजम जैववक वववविताको संरक्षण सम्बन्िी कायनक्रम गदान संघीय तथा 
प्रदेिको कानून तथा मापदण्ड प्रततकूि नहुने गरी देहाय बमोजजम गनुन पनेछ,- 
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(क) कृवषजन्य जैववक वववविता संरक्षण,-  

(१) ववकासका कायनक्रमहरु संिािनगदान कृवष जैववक ववववधिताको संरक्षणिाई 
वविेष महत्वहदने, 

(२) जैववक वववविता, वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पानन 
सक्न े जोखिम भएकाजज.एम.ओ.(GMO)तथा त्यसका उत्पादनिाई 
आवचयकता अनुसार तनयन्त्रण वा तनषेिगने, 

(३) कृवष पयानवरणीय सेवाहरुको हदगो पररिािनको िाधग परागसेिक तथा 
अन्य पयानवरणीय सेवा प्रदान गने जीवहरु सम्बन्िी अध्ययन, 
अनुसन्िान, अनुगमन गरी संरक्षणका कायनक्रमहरु सञ्िािन गने, 

(४)  परम्परागत, ज्ञान सीप तथा अभ्यासको संरक्षण र प्रवद्निन गने।  

(ि) लसमसार संरक्षण,- 

(१) स्थानीय जनसमुदायको सहभाधगतामा उनीहरुको हहतका िाधग आफ्नो क्षेत्र 
अन्तगनतका लसमसारको पहहिान गदै सोको संरक्षण र व्यवस्थापन गने; 

(२) स्थानीय जनसहभाधगतामा आिाररत लसमसार व्यवस्थापनको माध्यमद्वारा 
लसमसारको स्रोतहरुमाधथ समन्यातयक अवसर हदिाउाँ दै बुद्धिमिापूणन 
प्रयोगको अविारणािाई साथनक तुल्याउने; 

(३) स्थानीय व्यजक्त, समुदाय एवं तनकायिाई संिगन गराउाँ दै लसमसारको 
संरक्षण र व्यवस्थापन कायन प्रभावकारी बनाउने;  

(४) वतनमान र भावी पुस्ताको फाइदाका िाधग प्राकृततक स्रोत संरक्षण गनन 
स्थानीय वालसन्दाको हहत हुने िािको सामाजजक र आधथनक ववकासका 
कायनक्रम संिािन गने,  

(५) लसमसारमा आधित सङ्कटापन्न जीवजन्तु, जििर, सापेक्षक्षक जङ्गिी 
जनावर तथा अन्य जि आधित आनुवंलिक स्रोतको संरक्षण गने, 

(६) वातावरणीय असर न्यून हुने गरी लसमसार क्षेत्रमा वातावरण अनुकूि 
पयनटनको ववकास गदै प्राप्त िाभिाई यथासम्भव लसमसारको व्यवस्थापन 
र स्थानीय जनसमुदायको हहतमा पररिािन गने, 

(७) लसमसार संरक्षण र व्यवस्थापनका िाधग तयार गररन े कायनयोजनाहरुमा 
स्थानीय जनसहभाधगता सुतनजचित गने, 

(८) लसमसार क्षेत्रमा आधितस्थानीयवासीकोअनुभव, अभ्यास, सीप र ज्ञानको 
संरक्षण गदै सोही आिारमा लसमसारको संरक्षण र व्यवस्थापन गनन प्रिय 
हदने, 

(९) लसमसार व्यवस्थापना देिा पने समस्याहरुको पहहिान गरी स्थानीय 
स्तरमै समािानको उपायहरुको िोजी गनन जनसहमततका आिारमा 
व्यवस्थापन कायनयोजना बनाई िागू गने गराउने,  
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(१०) लसमसार व्यवस्थापन योजना तजुनमा गने र व्यवस्थापन सलमततमा 
स्थानीय जनसमुदायका साथै संघ संस्थाको प्रतततनधित्व गराउन आवचयक 
कानुनी एवं प्रिासतनक व्यवस्था गने, 

(११) लसमसारमा आधित स्थानीय जनसमुदायिाई लसमसारबाट प्राप्त हुने 
िाभको न्यायोधित बााँडफााँडका िाधग आवचयक व्यवस्था गने,  

(३) जैववक वववविता संरक्षणतथा व्यवस्थापन सम्बन्िी अन्य व्यवस्था प्रिलित कानून 
र मापदण्ड बमोजजम हुनेछ। 

३४. जैववक ववववधताको अभिलिेीकरण गनननपने: 

(१)  नगरिापलकािे आफ्नो क्षेत्राधिकार लभत्र अवजस्थत जैववक वववविताको वस्तुजस्थतत र 
वववरणको अलभिेिीकरण व्यवजस्थत र वैज्ञातनक ढङ्गिे राखु्न पनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोजजमको अलभिेिीकरण जैववक वववविता सम्बन्िी तनदेलिका बनाई राजष्ट्रय 
मापदण्ड अनुरुप अद्यावधिक राख्न ेजजम्मेवारी कायनपालिकाको हुनेछ । 

(३)  जैववक वववविताको अलभिेिीकरण सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोक्रकए बमोजजम हुनेछ।    

 

३५. स्थानीय समनदायको परम्परागत ज्ञान, सीप, अभ्यास, आददको सरंक्षण गनननपने:  

(१)  जैववक वववविताको सम्बन्िमा स्थानीय समुदाय लभत्रका व्यजक्त वा समूहमा रहेको ज्ञान, 
सीप, अभ्यास आहदको पहहिान, अलभिेिीकरण, तथा संरक्षण गने जजम्मेवारी 
कायनपालिकाको हुनेछ । 

(२)  कायनपालिकािे उपदफा (१) बमोजजमको अलभिेिीकरण वैज्ञातनक र व्यवजस्थत ढङ्गिे 
तोक्रकएको ढााँिा र प्रारुपमा राख्नछे ।  

३६. ितनज पदाथन सरंक्षण सम्बन्धी व्यवस्था: 

(१)  कायनपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र रहेका ितनज पदाथनको अवस्था बुझ्न सभे तथा िोज गनन 
सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोजजमको सभे तथा िोजबाट प्राप्त सूिना तथा तथ्याङ्कको आिारमा 
प्रिलित नेपािको कानून प्रततकूि नहुने गरी कायनपालिकािे ितनज पदाथनको संरक्षण तथा 
प्रवद्निनमा कायनक्रमहरु सञ्िािन गनन सक्नेछ ।  

३७.  जलाधार सरंक्षण गनननपने:  
(१) नगरिापलकाक्षेत्रलभत्र रहेका जिािारको संरक्षण गनुन नगरिापलका, नागररक र सम्बन्िीत 

तनकायको कतनव्य हुनेछ। 

(२)  कायनपालिकािे संघीय र प्रदेिको कानून र मापदण्डको अिीनमा रही कायनववधि वनाई 
नगरिापलकालभत्रकोजिािार संरक्षण तथा व्यवस्थापन गनेछ। 

(३)  आफ्नो क्षेत्रमा रहेको िानेपानीको मुहानको पहहिान, अलभिेिीकरण, संरक्षण तथा 
व्यवस्थापन गने जजम्मेवारी कायनपालिकको हुनेछ। 
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पररच्छेद- ५ 
वन तथा हररत क्षते्रको सरंक्षण तथा व्यवस्थापन 

३८. वन, वन पदैावार, वन्यजन्तन तथा हररत क्षेत्रको सरंक्षण र प्रवर्दनधन गनननपने: 

(१) आफ्नो क्षेत्राधिकार लभत्रको वन, वन पैदावार, वन्यजन्तु तथा हररत क्षेत्रको संरक्षण र 
प्रवद्निन गने प्रमुि जजम्मेवारी नगरिापलकाको हुनेछ । 

(२)  वन, वन पैदावार, वन्यजन्तु तथा हररत क्षेत्रको संरक्षण र प्रवद्निनमा सहयोग गनुन 
नागररकको कतनव्य हुनेछ। 

(३) वन तथा वन पैदावारसंरक्षण र प्रवद्निन गने सम्बन्िमा नगरिापलकािे संघीय र प्रदेि 
कानूनको प्रततकूि नहुने गरी देहाय बमोजजम गनुनपनेछ। 

(क) संघ तथा प्रदेिसाँग समन्वय गरी स्थानीय समुदायको सहभाधगतमा आफ्नो 
लसमालभत्रका समुदायमा आिाररत वन, तनजी वन, कृवष वन तथा वनमा आिाररत 
उद्योगहरु संिािन तथा व्यवस्थापन गने, 

(ि)  सामुदातयक वन उपभोक्ता समूह िगायत समुदायमा आिाररत वन व्यवस्थापन 
गने समूहको प्राववधिक, व्यवस्थापकीय, संस्थागत क्षमता ववकासमा प्राथलमकता 
हदने,  

(घ)   वनसाँग सम्बजन्ित प्राववधिक सेवािाई प्रभावकारी बनाउनुका अततररक्त क्षमता 
ववकासको िाधग उत्पे्ररणात्मक अवसरहरु लसजनना गने,  

(ङ) स्थानीय समुदायमा रहेको वनजन्य, जडडबुटी तथा वनस्पतत उपयोग सम्बन्िी 
परम्परागत ज्ञान, सीप र धिक्रकत्सा पद्िततिाई आिुतनक ववज्ञानसाँग संयोजन गदै 
उन्नत प्रकारको ज्ञान, सीप र उत्पादनका िाधग उपयुक्त वातावरण तनमानण गने,  

(ि)  वन्यजन्तु र वनस्पततको संरक्षण तथा प्रवद्निन गनन संघ, प्रदेिसाँगको समन्वयमा 
स्थानीय स्तरका प्राणी उद्यान तथा वनस्पतत उद्यानहरु स्थापना र संिािन गने, 

(छ) वन पैदावार संकिनमा हदगोपना र प्रभावकाररताका िाधग आिुतनक प्रववधिहरुको 
प्रयोगिाई प्रोत्साहन गने,  

(ज)  हदगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड अनुरुप सबै वन व्यवस्थापनमा सामाजजक, 
आधथनक र वातावरणीय दृजष्टिे दीगोपना सुतनजचित गने,  

(झ)  संघ तथा प्रदेिको समन्वयमा संरक्षक्षत क्षेत्र, लसमसार क्षेत्र तथा वन व्यवस्थापन 
पद्िततहरुबाट पयनटन प्रवद्निन गनन योगदान पुर ्याउने, 

(ञ)  वन, वनस्पतत, वन्यजन्तु तथा जैववक ववववितार जिािार क्षेत्रको संरक्षण, 
पुन:स्थापना र हदगो उपयोग गनन आवचयक योजना र कायनक्रम संिािन गने, 

(ट)   नगरिापलका क्षेत्रलभत्रका जििरको संरक्षण गने, 

(ठ)  संघ तथा प्रदेिसाँग समन्वय र सहकायन गरी गररवीको रेिामुतन रहेका जनताको 
गररवी न्यूतनकरण गनन वनको संरक्षण र ववकास हुने गरी आय आजनन तथा 
पयनटनका कायनक्रमहरू संिािन गने, 
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(ड)  सामुदातयक वन उपभोक्ता सलमततिे वन पैदावार ववक्री तथा उपयोग गनन बनाएको 
वावषनक कायनयोजना नगरपालिका/गाउाँ पालिकावाट स्वीकृत गरी कायानन्वयन गराउने  

(ढ) नगरिापलकाक्षेत्रलभत्रको सावनजतनक तथा ऐिानी जगगामा रहेको काठ दाउरा, 
जराजुरी, दहिर बहिर आहदको बबक्री गने, 

(ण) सामुदातयक भू-संरक्षण र सोमा आिाररत आय आजनन कायनक्रमहरु संिािन गने, 

(त) संघ तथा प्रदेिको मापदण्डको अिीनमा रही नगरिापलकाक्षेत्रलभत्रको जडडबुटी तथा 
अन्य गैरकाष्ट वन पैदावर सम्वजन्ि सवेक्षण, उत्पादन, संकिन प्रवद्निन, 
प्रिोिन र वजार व्यवस्थापन गने, 

३९. तनजी वन दतान तथा व्यवस्थापन: 

(१)  तनजी वन दतान गराउन िाहने कुनै व्यजक्त वा संस्थािे तनजी वन दतानको िाधग डडलभजन 
वन कायानिय वा सब डडलभजन वन कायानियको लसफाररस सहहत कायनपालिकामा तनवेदन 
हदनु पनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोजजम कुनै तनवेदन परेमा आवचयक जााँिबुझ गरी कायनपालिकािे तनजी वन 
दतान गरी प्रमाणपत्र हदनेछ । 

(३)  व्यवसातयकप्रयोजनका िाधग तनजी वन वा तनजी आवादीमा रहेको वन पैदावरको संकिन 
तथा ओसारपसार गनुन परेमा कायनपालिकाबाट स्वीकृत लिनु पनेछ । 

४०. सावनजतनक जगगामा वन ववकास सम्बन्धी व्यवस्था: 

(१)  कायनपालिकािे प्रिलित नेपाि कानून तथा यस ऐनको अिीनमा रही सावनजतनक जगगामा 
वनको ववकास, संरक्षण, व्यवस्थापन गनन र वन पैदावरको उपयोग तथा बबक्रक्र ववतरण 
गनन सक्नेछ । 

(२)  कायनपालिकािे सडक, नहर र बाटो क्रकनारमा िगाइएको तथा बाटोमा छहारी पने रुिहरु र 
िौतारा, कुिाको मुहान, िालमनक स्थि वा त्यस्त ै अन्य संवेदनिीि ठाउाँमा िगाइएका 
रुिहरुको संरक्षण गनन तथाजोखिमपूणन अवस्थामा प्रिलित नेपाि कानूनको अधिनमा रही 
हटाउन सक्नेछ । 

४१. सहरी वनको ववकास र व्यवस्थापन: 

(१)  कायनपालिकािे आफ्नो क्षेत्र लभत्रको सहरी क्षेत्र तथा वस्तीमा रहेका सावनजतनक सडक तथा 
पाकन  जस्ता स्थानमा आफैं िे वा कुनै संघसंस्था वा तनजी क्षेत्रसाँगको साझदेारीमा सहरी 
वनको ववकास तथा व्यवस्थापन गनन सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोजजम स्थापना हुने सहरी वनको वन पैदावार कायनपालिकािे तोक्रकए 
बमोजजम प्रयोग गनन सक्नेछ । 

४२. वनक्षेत्रको प्रयोग: कायनपालिकािे कुनै ववकास आयोजना सञ्िािन गदान वन क्षेत्रको प्रयोग 
गनुन बाहेक अन्य कुनै ववकल्प नभएमा र प्रिलित कानून बमोजजमको वातावरणीय अध्ययनबाट 
त्यस्तो योजना सञ्िािन गदान वातावरणमा उल्िेिनीय प्रततकूि असर नपने देखिएमा सो आयोजना 
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सञ्िािन गनन त्यस्तो वन क्षेत्रको जगगा प्राप्त गननको िाधग संघीय सरकार समक्ष अनुरोि 
गननसक्नेछ । 

४३. नसनरी र उर्दयान स्थापना तथा व्यवस्थापन :  

(१) संघीय तथा प्रादेलिक कानून प्रततकूि नहुने गरी, प्रिलित मापदण्ड तथा तोक्रकएको प्रक्रक्रया 
पूरा गरेको सुतनजचित गरी नगरिापलका क्षेत्रलभत्र जोकोहीिे पतन कायनपालिकाको अनुमतत 
लिईनसनरी तथा उद्यान सञ्िािन गनन सक्नेछन ्। 

(२) नगरपलिका क्षेत्रलभत्र उपदफा(१)बमोजजम सञ्िािन हुने नसनरी तथा उद्यानको सम्बन्िमा 
संघीय तथा प्रादेलिक मापदण्डसाँग नबाखझने गरी सञ्िािन तथा पूव्ानिार मापदण्ड तनदेलिका 
बनाई िागू गनेछ । 

(३) नगरिापलका क्षेत्रलभत्र उपदफा(१)बमोजजम स्थापना हुने सबै नसनरी तथा उद्यानहरुको 
कजम्तमा वषनको एक पटक तोक्रकए बमोजजम अतनवायन अनुगमन तनरीक्षण गनुनपनेछ । 

४४. िनल्ला क्षेत्र व्यवस्थापन तथा हररयाली प्रवर्दनधन: 

(१)  नगरिापलकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र रहेको िुल्िातथा सावनजतनकक्षेत्रको संरक्षण, प्रवद्निन तथा 
अलभिेिीकरणगनुन पनेछ । 

(२)  कायनपालिकािे आफ्नो क्षेत्राधिकार लभत्र रहेने िुल्िातथा सावनजतनक क्षेत्रमा प्रिलित कानूनको 
प्रततकूि नहुने गरी वकृ्षारोपण, सम्भारर व्यवस्थापन गनन सक्नेछ । 

(३)  िुल्िातथा सावनजतनक क्षेत्रको व्यवस्थापन सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोक्रकए बमोजजम हुनेछ 
। 

४५. नदी ककनार, नदी उकास नहर ककनार र सडक ककनारमा वकृ्षारोपण :  

(१)  नगरिापलकालभत्रको नदी क्रकनार, नदी उकास नहर क्रकनार र सडक क्रकनारमा कायनपालिकाको 
अनुमतत लिई वकृ्षारोपण गनन सक्नेछ । 

(२)  कायनपालिकािे वकृ्षारोपण सम्बन्िी मापदण्ड बनाई िागू गननसक्नेछ । 

 

पररच्छेद-६ 
संस्थागत व्यवस्था 

 

४६. वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत सरंक्षण कोषको स्थापना र सञ्चालन:  

(१) नगरिापलकामा वातावरण संरक्षण, प्रदषूणको रोकथाम तथा तनयन्त्रणका साथै जैववक 
वववविताको संरक्षण िाधग वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण कोषको स्थापना हुनेछ । 

(२) उपदफा(१)बमोजजमको कोषमा देहायका रकमहरु रहने छन ्: 

(क) संघ, प्रदेि सरकारबाट वातावरण संरक्षणका िाधग प्राप्त रकम, 
(ि) ववलभन्न संघ संस्थावाट प्राप्त रकम, 
(ग)   अन्य स्रोतवाट प्राप्त रकम। 

(३) वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण कोषको संिािन तोक्रकए बमोजजम हुनेछ। 
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४७. वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत सरंक्षणपररषदगठन गनन सक्न:े 
(१)  वातावरण, जैववक वववविता र प्राकृततक स्रोत संरक्षणसम्बन्िीकायनिाई व्यवजस्थत रुपमा 

कायानन्वयन गनन, नीततयोजना तनमानण गनन, ववलभन्न तनकायहरु वीि समन्वय गनन तथा 
यस ऐन अन्तगनत अनुगमन तथा तनररक्षण गनन नगरिापलकामा वातावरण सम्बन्िी 
वविेषज्ञसजम्मलितवातावरणतथा प्राकृततक स्रोतसंरक्षणपररषदरहनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको पररषदमा देहाय बमोजजमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन; 

(क)  नगरपालिका प्रमुि - अध्यक्ष 
(ि)  उपप्रमुि -सदस्य 
(ग)  प्रमुि प्रिासकीय अधिकृत- सदस्य 
(घ) स्वास्थ्य सलमतत संयोजक- सदस्य 
(ङ)  वन, वातावरण सलमतत संयोजक-सदस्य 
(ि)  वातावरण तथा प्राकृततक स्रोतको क्षेत्रमा काम गरेका ववज्ञ १ महहिासहहत ३ जना-

सदस्य 
(छ)  स्थानीय वालसन्दाहरूमध्ये वन उपभोक्ता सलमततहरूवाट १जना सहहत कायनपालिकािे 

तोकेका १ महहिा समेत ३ जना-सदस्य 
(ज)  कृवष क्षेत्र हेने कायनपालिका सदस्य- सदस्य 
(झ)  वातावरण िािा संयोजक- सदस्य सधिव 

(३) वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण पररषद्को अन्य काम, कतनव्य तथा अधिकार तोक्रकए 
बमोजजम हुनेछ ।  

४८.सभमततहरु गठन गनन सक्न:े  
(१) नगर तथा गाउाँ कायनपालिकािे यो ऐनको उद्देचय पूततनको िाधग सम्बजन्ित ववषयका 

वविेषज्ञहरु समेत रहेको ववलभन्न सलमततहरु गठन गनन सक्नेछन।् 

(२) उपदफा (१)बमोजजम गहठत सलमततहरुको काम, कतनव्य र अधिकार नगर कायनपालिकािे 
तोक्रकहदए बमोजजम हुनेछ । 

४९. अननगमन तथा मलू्यांकन: 

(१) यस ऐन अन्तगनत आवचयक अनुगमन र मूल्यांकन दफा५८ बमोजजम स्थावपत वातावरण 
तथा जैववक वववविता संरक्षणपररषद वा पररषदिे तोकेको तनरीक्षण सलमततहरूवाट गनेछ । 

(२) अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोक्रकए बमोजजम हुनेछ। 

५०.  वातावरण सरंक्षण योजना तजननमा गने:  
(१) कायनपालिकािे वातावरण तथा जैववक वववविता संरक्षण योजना तजुनमा तथा कायानन्वयन 

गनेछ। 

(२)  कायनपालिकािे वातावरण संरक्षण योजना तजुनमा गदान वातावरण संरक्षण, जैववक वववविताको 
संरक्षण र प्रवद्निन, दीगो उपयोग र वातावरणीय र जैववक वववविताका स्रोतहरूको 
परम्परागत र स्थानीय अभ्यासहरूिाई समेत समावेि गनुनपनेछ। 
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(३)  उपदफा (१) बमोजजमको वातावरण तथा जैववक वववविता संरक्षण योजना बनाउाँ दा महहिा, 
अपाङ्गता भएका व्यजक्त, बािबालिका, जेष्ठ नागररक र आधथनक रुपमा ववपन्न 
समुदायिाई वविेष प्राथलमकता हदनुपनेछ। 

(४) वातावरण संरक्षण योजनामा समावेि गनुनपने ववषयवस्तु तोक्रकए बमोजजम हुनेछ। 

पररच्छेद-७ 
कसरू, जररवाना तथा क्षततपनती 

 

५१. कसरू: कसलै ेदेहायको कन न ैकाम गरेमा यस ऐन बमोम्जम कसरू गरेको मातननेछ :-  

(क) कायनपालिकािे तोक्रकहदएको समय र स्थान बाहेक अन्यत्र फोहरमैिा तनष्कािन गने,  

(ि) कण्टेनर वा फोहरमैिा संकिन केन्रमा राखिएको फोहरमैिा अनाधिकृत तवरिे प्रयोग गने,  

(ग) फोहरमैिा संकिन केन्रमा राखिएको कण्टेनर तोडफोड गने क्षतत पुर ्याउने, राखिएको 
स्थानबाट हटाउने वा संकिन केन्रमा कुनै नोक्सानी पुर ्याउने,  

(घ) यस ऐन बमोजजम अनुमतत नलिई फोहरमैिा व्यवस्थापनको कायन गने,  

(ड) यस ऐन बमोजजम फोहरमैिा व्यवस्थापनको िाधग प्रदान गररएको अनुमततपत्रमा उल्िेखित 
ितनहरु उल्िङ् ्घन गने, 

(ि) फोहरमैिा संकिन केन्र, कण्टेनर वा फोहरमैिा थुपाने ठाउाँमा कुनै पतन क्रकलसमको 
हातनकारक पदाथन फाल्ने, राख्न ेवा थुपाने, 

(छ) घर, कम्पाउण्ड तथा पररसरको फोहरमैिा सडक वा अन्य सावनजतनक स्थानमा राख्न,े 
फाल्ने वा थुपाने, 

(ज) फोहरबाट तनस्केको दवूषत पानी (लििटे) वा ढि िुहाई अन्य व्यजक्तको घर वा जगगा 
प्रदवूषत गराउने,  

(झ) सडक वा अन्य सावनजतनक स्थानमा सरसफाई तथा फोहरमैिा संकिन गनन कायनपालिकािे 
तोकेको समय वा सफाई गदानको समयमा त्यस्तो ठाउाँमा कुनै पतन क्रकलसमको सवारी सािन 
बबसाउने वा बबसाइरािेको सवारी सािन हटाउने इन्कार गने,  

(ञ) कायनपालिकािे तोकेको ठाउाँमा बाहेक जनस्वास्थ्यमा प्रततकूि असर पने गरी सडक वा अन्य 
सावनजतनक स्थानमा कुनै पतन क्रकलसमको हातनकारक फोहरमैिा राख्ने, फाल्ने, थुपाने वा 
तनष्कािन गने,  

(ट) रासायतनक फोहरमैिा, औद्योधगक फोहरमैिा, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैिा वा 
हातनकारक फोहरमैिा जथाभावी फाल्ने, राख्न ेवा तनष्कािन गने वा गराउने,  

(ठ) औद्योधगक प्रततष्ठान वा स्वास्थ्य संस्थािे उद्योग वा स्वास्थ्य संस्थाबाट तनस्कन े
हातनकारक फोहरमैिा जथाभावी फाल्ने, राख्न ेवा तनष्कािन गने वा गराउने,  

(ड) फोहरमैिा संकिन, ढुवानी तथा फोहरमैिा व्यवस्थापनमा बािा अवरोि लसजनना गने,  

(ढ) फोहरमैिा संकिन, ढुवानी तथा अजन्तम तनष्कािन स्थिमा अवरोि, बन्द, घेराउ गने वा 
फोहरमैिा व्यवस्थापन सम्बन्िी कायनमा हडताि गने,  
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(ण) फोहरमैिा अत्याधिक उत्पादन हुने वस्तु भनी नेपाि सरकारिे नेपाि राजपत्रमा सूिना 
प्रकािन गरी प्रततबन्ि िगाएको कुनै वस्तु उत्पादन तथा बबक्री ववतरण गने,  

(त) प्रिलित कानून बमोजजम तोक्रकएको मापदण्ड ववपररत रासायतनक ववषादीको आयात गने वा 
समयावधि सक्रकएको रासायतनक ववषादी प्रिलित कानून र मापदण्ड बमोजजम नष्ट गने 
जजम्मेवारी पूरा नगने, 

(थ) स्रोत म ैफोहरमैिाको पथृकीकरण नगरी फोहरमैिा लमसाएर तनष्कािन गने,  

(द) मरेको वा मारेको पिुपक्षी र सोको िादी, प्वााँि, हड ्डी तथा माछाको कत्िा आहद 
सावनजतनक स्थि, सडक, गल्िी, िोकमा राख्ने, फाल्ने वा थुपाने।  

५२. सजाय तथा जररवाना: 
(१) फोहरमैिा व्यवस्थापन सम्बन्िमा कसैिे देहायको कायन गरेमा देहाय बमोजजमको सजाय 

तथा जररवाना गनेछ:   

(क) दफा ५१ को िण्ड (क) बमोजजमको कसूर गने व्यजक्तिाई कायनपालिकािे पहहिो 
पटक भए पााँि हजार रुपैयााँसम्म जररवाना, दोस्रो पटक सोही कसूर गरेमा पााँि 
हिार रुपैयााँदेखि दि हजार रुपैयााँसम्म जररवाना र सोही कसूर तसे्रो वा सोभन्दा 
बढी पटक गरेमा प्रत्येक पटकको िाधग पन्र हजार रुपैयााँका दरिे जररवाना गरी 
फोहरमैिा उठाउाँ दा िागन ेििन समेत तनजबाट असूि उपर गनन सक्नेछ । 

(ि) दफा ५१ को िण्ड (ि) र (झ) बमोजजमको कसूर गनेिाई कायनपालिकािे पााँि 
सय रुपैयााँदेखि पााँि हजार रुपैयााँसम्म जररवाना गनन सक्नेछ । 

(ग) दफा ५१ को िण्ड (ग) बमोजजमको कसूर गनेिाई कायनपालिकािे पन्र हजार 
रुपैयााँदेखि पिास हजार रुपैयााँसम्म जररवाना गरी कण्टेनर वा संकिन केन्र 
व्यवस्थापन गनन िागन ेििन असूि उपर गनन सक्नेछ । 

(घ) दफा ५१ को िण्ड (घ) र (ङ) बमोजजमको कसूर गनेिाई कायनपालिकािे पन्र 
हजार रुपैयााँदेखि पिास हजार रुपैयााँसम्म जररवाना गरी अनुमतत नलिएसम्म 
त्यस्तो कायन गनन रोक िगाउनेछ । 

(ङ) दफा ५१ को िण्ड (ि) बमोजजमको कसूर गनेिाई कायनपालिकािे पााँि हजार 
रुपैयााँदेखि पन्र हजार रुपैयााँसम्म जररवाना गनन सक्नेछ र त्यस्तो वस्तु वा 
पदाथनबाट कुनै क्षतत भइसकेको भए त्यस्तो क्षतत बापतको रकम समेत 
कसूरदाताबाट असूि उपर गनन सक्नेछ ।  

(ि) दफा ५१ को िण्ि (छ), (ज) र (द) बमोजजमको कसरू गनेिाई कायनपालिकािे 
पााँि हजार रुपैयााँदेखि पन्र हजार रुपैयााँसम्म जररवाना गनन सक्नेछ । 

(छ) दफा ५१ को िण्ड (ञ) बमोजजमको कसूर गनेिाई कायनपालिकािे तीस हजार 
रुपैयााँदेखि पिास हजार रुपैयााँसम्म जररवाना गनन सक्नेछ । 

(ज) दफा ५१ को िण्ड (ट), (ठ) र (त) बमोजजमको कसूर गनेिाई कायनपालिकािे 
पिास हजार रुपैयााँदेखि एक िाि रुपैयााँसम्म जररवाना गनन सक्नेछ र सोही कसूर 
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पुन: गरेमा पहहिो पटक गरेको जररवानाको दोब्बर जररवाना गरी प्रिलित कानून 
बमोजजम अनुमतत रद्द गननको िाधग सम्बजन्ित तनकायमा िेखि पठाउन सक्नेछ । 

(झ) दफा ५१ को िण्ड (ड), (ढ) र (ण) बमजजमको कसूरिाई प्रिलित संघीय 
कानून बमोजजम सजाय हुनेछ । 

(ञ) दफा ५१ को िण्ड (थ) बमोजजमको कसूर गनेिाई सम्बजन्ित कायनपालिकािे 
प्रत्येक पटक पााँि सय रुपैयााँ जररवाना गनन सक्न ेछ ।  

(२) वातावरण संरक्षण सम्बन्िमा कसैिे देहायको कायन गरेमा कायनपालिकािे देहाय बमोजजमको 
जररवाना गनेछ: 

(क) संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन स्वीकृत गराउनु पने प्रस्तावको हकमा त्यस्तो 
प्रततवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रततवेदन ववपरीत हुने कायन गरेमा पााँििाि 
रुपैयााँसम्म,  

(ि) प्रारजम्भक वातावरणीय पररक्षण प्रततवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रततवेदन 
ववपरीत हुने कुनै प्रस्ताव कायानन्वयन गरेमा दििाि रुपैयााँसम्म । 

(३)  कसैिे उपदफा (२) बमोजजमको कायन गरेमा सम्बजन्ित कायनपालिकािे तुरुन्त रोकी 
वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन स्वीकृत नगराएमा यस ऐन बमोजजम त्यस्तो प्रततवेदन 
स्वीकृत गराउन र त्यस्तो प्रततवेदन कायन भएकोमा सो कायनिाई सुिार गनन आदेि हदनेछ र 
यसरी हदइएको आदेि बमोजजम गनुन सम्बजन्ित व्यजक्त वा संस्थाको कतनव्य हुनेछ ।यसरी 
हदइएको आदेि बमोजजम कायन नभएमा कायनपालिकािे उपदफा (१) बमोजजम गररएको 
जररवानाको तबे्बर जररवाना गनेछ । 

(४)  उपदफा (२) मा उल्िेखित ववषय बाहेक कसैिे यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको 
तनयम, तनदेलिका, कायनववधि वा मापदण्ड ववपरीतका कुनै कायन गरेमा कायनपालिकािे 
त्यस्तो कायन गनन बन्देज िगाई तीन िाि रुपैयााँसम्म जररवाना गरी दईु महहनालभत्र यो 
ऐन वा यस ऐन बमोजजम बनेको तनयम, तनदेलिका, कायनववधि वा मापदण्ड बमोजजमको 
कायन गनन आदेि हदन सक्नेछ ।यसरी हदएको आदेि बमोजजम कायन नभएमा यस उपदफा 
बमोजजम गररएको जररवानाको तबे्बर जररवाना िागनेछ । 

(५)  उपदफा (३) वा (४) बमोजजम हदएको आदेि बमजजमको कायन नभएमा त्यस्तो कायनमा 
बन्देज िगाइनेछ र त्यस्तो व्यजक्त वा संस्थािाई कािो सूिीमा राख्न ेसम्बन्िमा आवचयक 
कारबाही गनन कायनपालिकािे लसफाररस सहहत संघ र प्रदेि सरकारमा पठाउनु पनेछ । 

(६)  यस दफा बमोजजम जररवाना गनुन अतघ जररवाना गनन िागेको व्यजक्त वा संस्था वा 
आयोजनािाई सफाइ पेि गने मनालसब मौका हदनु पनेछ । 

५३. क्षततपूतत न :   
(१)  कसैिे यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको तनयम, तनदेलिका वा मापदण्ड ववपरीत प्रदषूण 

गरेको वा जोखिमपूणन फोहर तनष्कासन गरेको वा कुनै दघुनटनाजन्य प्रदषूणका कारणबाट 
कुनै व्यजक्त वा संस्थािाई कुनै हानी नोक्सानी पुगन गएमा त्यस्तो कायनबाट पीडडत व्यजक्त 
वा संस्थािे आफूिाई पुगन गएको क्षतत बापत कायनपालिका वा तोक्रकएको तनकायबाटक्षततपूततन 
भराई पाउन तनवेदन हदन सक्नेछ । 
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(२)  उपदफा (१) बमोजजम परेको तनवेदन सम्बन्िमा छानबबन तथा जााँिबुझ गदान तनवेदकिाई 
हानी नोक्सानी भएको ठहरेमा क्षततको यक्रकन गरी त्यसरी हातन नोक्सानी पुर ्याउने व्यजक्त, 
संस्था वा प्रस्तावकबाट पीडडतिाई मनालसब क्षततपूततन भराई हदनु पनेछ । 

(३)  नगरिापलकाको कुनै तनकाय वा नगरिापलकाको स्वालमत्व र तनयन्त्रणमा रहेको संस्थािे 
प्रदषूण गरी क्षतत पुगेको ववषयमा परेको तनवेदन सम्बन्िमा छानबबन गननकायनपालिकािे 
मनोनयन गरेको तीन जना ववज्ञ रहेको सलमतत गठन हुनेछ र सो सलमतततको लसफाररसको 
आिारमा उपदफा (२) वा (३) बमोजजम क्षततपूततन भराई हदनु पनेछ। 

(५)  यस दफा बमोजजम क्षततपूततन तनिानरण गने आिार र अन्य व्यवस्था तोक्रकए बमोजजम 
हुनेछ। 

५४.  तनवेदन ददन सक्ने: 
(१)  कसैिे यस ऐन ववपररत वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदेन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत 

प्रततवेदन ववपरीत हुने गरी प्रस्ताव कायानन्वयन गरेमा वा यस ऐन ववपररत हुने कायन गरेमा 
वा गनन िागेमा कायनपालिका वा कायनपालिकािे तोकेको अधिकारी समक्ष तनवेदन हदन 
सक्नेछ । 

५५. पननरावेदन: 
(१)  दफा ५२ बमोजजम भएको जररवाना उपर धिि नबुझ्ने पक्षिे उक्त जररवाना उपर 

सम्बजन्ित जजल्िा अदाितमा पैंततस हदनलभत्र पुनरावेदन गनन सक्नेछ ।  

(२)  दफा ५३ बमोजजम क्षततपूततन तनिानरण सम्बन्िमा भएको तनणनय उपर धिि नबुझ्ने पक्षिे 
पैंततस हदनलभत्रस सम्बजन्ित जजल्िा अदाितमा पुनरावेदन हदन सक्नेछ । 

५६.सहनभलयत तथा सनववधा प्रदान गनन सक्ने: 
वातावरण तथा जैववक वववविता संरक्षणमा सकारात्मक प्रभाव पाने कुनै उद्योग, व्यवसाय, प्रववधि 
वा प्रक्रक्रयािाई प्रोत्साहहत गनन कानून बमोजजम प्रदान गररएको सहुलियत तथा सुवविाको अततररक्त 
नगरिापलकािे स्थानीय राजपत्रमा सूिना प्रकालित गरर सहुलियत तथा सुवविा प्रदान गनन सक्नेछ । 

 

पररच्छेद- ८ 
ववववध 

 

५७. ढनङ्गा, धगदि, वालनवा, मािोको उत्िनन, संकलन, उपयोग, ववक्री तथा ववतरण 
सम्बन्धमा: 
(१)  नगरिापलका क्षेत्राधिकार लभत्र रहेका ढुङ्गा, धगहट, वािुवा तथा माटोको उत्िनन, संकिन, 

उपयोग, बबक्रक्र तथा ववतरण सम्बन्िी व्यवस्था संघीय सरकारिे जारी गरेको मापदण्ड 
अनुरुप हुनेछ । 

(२)  उपदफा(१)बमोजजमको मापदण्डको अिीनमा रही नगरिापलकािे आफ्नो छुट्टै मापदण्ड र 
कायनववधि बनाउन सक्नेछ। 
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५८. िू-उपयोग योजना र िूभम व्यवस्थापन कायनक्रम सञ्चालन:  संघीय तथा प्रदेि 
कानूनको अधिनमा रहीनगरिापलकािे स्थानीय तहकोभू-उपयोग योजना र भूलम व्यवस्थापन कायनक्रम 
सञ्िािन गनन सक्नेछ ।  

५९. समन्वय र सहजीकरण गन:े वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण सम्बजन्िराजष्ट्रय तथा 
प्रादेलिक अलभयानमा नगरिापलकािे आवचयक समन्वय तथा सहयोग गनेछ। 

६०. सवेक्षण: कायनपालिकािे आफ्नो क्षेत्रमा रहेको वातावरणीय तथा जैववक वववविताको वस्तुजस्थतत 
बुझ्न तथा यक्रकन गनन आवधिक रुपमातोक्रकए बमोजजमको ढााँिामावातावरणीय तथा जैववक वववविता 
सवेक्षण गनन सक्नेछ । 

६१. गननासो व्यवस्थापन: कायनपालिकािे वातावरण, वातावरण संरक्षण तथा जैववक वववविता 
सम्बजन्ित गुनासोर उजुरीको संकिन गने र त्यसको सम्बोिनको िाधग एक अधिकारी तोक्न 
सक्नेछ । 

६२. परामशनभलन सक्ने: नगरसभा कायनपालिकावा वातावरण िािा (इकाई) िे यस ऐनको 
कायानन्वनयको िाधग सम्बजन्ित ववषयका ववज्ञसाँग सल्िाह र परामिन लिनसक्नेछ। 

६३. अधधकार प्रत्यायोजन गनन सक्न:े कायनपालिकािे यस ऐन अन्तगनत तोक्रकएका जजम्मेवारी तथा 
अधिकार वातावरण िािा (इकाई) मा प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ । 

६४. प्रचभलत कानून बमोम्जम हनने: यस ऐनमा िेखिएजतत कुरामा यसै ऐन बमोजजम र अन्यमा 
प्रिलित कानून बमोजजम हुनेछ।  

६५. तनयम बनाउन सक्न:े यस ऐनको कायानन्वयनको िाधग कायनपालिकािे आवचयक तनयम बनाउन 
सक्नेछ र त्यस्तो तनयम नगरिापलकाको स्थानीय राजपत्रमा प्रकािन पचिात िागू हुनेछ । 

६६. मापदण्ड, तनदेभशका र कायनववधध बनाउन सक्ने: यस ऐन कायानन्वयनको िाधग कायनपालिकािे 
आवचयक मापदण्ड, तनदेलिकातथा कायनववधि बनाउन सक्नेछ । 

============================= 
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