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��तावना : �व�छ र �व�थ वातावरणमा बाँ�न पाउने नाग�रकको मौ�लक अ�धकारको संर�ण गन�, 

�ाकृ�तक �ोतको समिुचत उपयोग एवं द�गो �यव�थापन गन�, वातावरण र �वकासबीच 

स�तलुनकायम गन� तथा�ाकृ�तक �ोत, वातावरण र जै�वक �व�वधताको संर�ण गन� वा�छनीय 

भएकाले, 

नेपालको सं�वधानको धारा २२१ बमोिजम अनसूुची ८ र अनसूुची ९ मा उ�लेिखत वातावरण, 

�ाकृ�तक�ोत र जै�वक �व�वधता स�ब�धी�थानीय तहको अ�धकार काया��वयनका ला�ग कानूनी 

�यव�था गन�, िशवसता�ी नगर सभाले यो ऐन बनाइ जा�र गरेको छ । 
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प�र�छेद- १ 

�ारि�भक 

 

१. संि�� नाम र �ार�भ: (१) यस ऐनको नाम िशवसता�ी नगरपा�लकाको "वातावरण तथा 

�ाकृ�तक �ोत संर�ण ऐन, २०७६"रहेको छ । 

(२) यो ऐन िशवसता�ी नगर काय�पा�लकाको काया�लयले �थानीय राजप�मा सूचना 

�कािशत गरेको �म�त देिख �ार�भ हनुेछ। 

२. प�रभाषा : �वषय वा �स�ले अक� अथ� नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क)"अनकुुलन" भ�ाले जलवायू प�रवत�नको असर र स�भा�य जोिखमकोआकँलन 

गर� प�रव�त�त जलवायू सहुाउँदो अनकुुल हनुे गर� �पा�तरण गन� तथा थप 

हानी नो�सानी रोकथाम वा �यू�नकरणगन� काय� स�झनपुछ�। 

(ख) "उ�सज�न" भ�ाले कुनै �नि�त �े�बाट �नि�त समय अव�धमा वातावरणमा 

ह�रतगहृ �याँस वा अ�य कुनै �याँस वा धवुाँ �न�कासन गन� काय� स�झन ु

पछ�। 

(ग) "काय�पा�लका" भ�ाले िशवसता�ी नगरपा�लकाको काय�पा�लकालाई स�झन ु

पछ�। 

(घ)  “ख�ुला �े�”भ�ाले मा�नसह� जमघट हनु स�ने, �व�भ� काय��म र पव� 

मनाउन स�ने, साव�ज�नक �हत तथा �वप� �यव�थापनमा समेत सहयोग प�ुन े

गर� सरुि�त ग�रएको ख�ुला �थल स�झनपुछ� ।  

(ङ)  "जलवायू प�रवत�न" भ�ाले लामो समयको अ�तरालमा �ाकृ�तक �पमा हनुे 

जलवायूको उतारचढावका अलावा ��य� वा अ��य� �पमा मानवीय 

��याकलापले वायमु�डलको बनोटमा हनेु फेरवदलका कारण प�ृवीको जलवायूमा 

�मश: देखा पन� प�रवत�न स�झनपुछ�। 

(च)  "जोिखमपूण� फोहर" भ�ाले �ाकृ�तक वातावरणमा �ास �याउने र मानव तथा 

अ�य �ाणीको �वा��यमा हा�न नो�सानी प�ु याउने �व�भ� �पमा �न�कािशत 

व�त,ु पदाथ� तथा रे�डयो �व�करणलाई स�झन ुपछ�। 

(छ) “जै�वक �व�वधता” भ�ाले पा�रि�थ�तक�य �णाल� (इको �स�टम) को �व�वधता, 

�जा�तय �व�वधता (�पे�सज डाइभर�सट�) तथा वंशाणगुत �व�वधता (जेने�टक 

डाइभर�सट�) स�झनपुछ� । 



v08 #_ emfkf ;+Vof $ :yfgLo /fhkq efu ! ldltM @)&^.!!.!! 
 

 
3 

 

(ज)  “तो�कएको”वा“तो�कए बमोिजम”भ�ाले यस ऐन अ�तग�त बनेको �नयम,  

काय��वधी, �नद� िशकामा तो�कए बमोिजम स�झनपुछ� । 

(झ)  “�न�काशन” भ�ाले �व�न, ताप वा फोहरमैला फा�ने, थपुान�, वा �न�काशन 

गन� काय� स�झन ुपछ� । 

(ञ)  "प�रषद" भ�ाले दफा ४८ बमोिजमको �थानीय वातावरण तथा �ाकृ�तक �ोत 

संर�ण प�रषद स�झन ुपछ�। 

(ट)  “�दूषण” भ�ालेफोहरमैला, रसायन, �व�न वा �व�तुीय, �व�तुीय-च�ुवक�य 

तरंगका कारणवातावरणमा ��य� वा अ��य� �पले प�रवत�न गर� 

वातावरणमा उ�लेखनीय �ास �याउने, ��त प�ु याउने वा वातावरणको 

लाभदायी वा उपयोगी �योजनमा हा�न नो�सानी प�ु याउने ��याकलाप स�झन ु

पछ� । 

(ठ)  “��ताव” भ�ाले �व�मान वातावरणीय अव�थामा प�रवत�न �याउन स�न े

�क�समको �थानीय सरकार वा �थानीय कानून बमोिजम सं�ालन ग�रने वा 

अनमु�त �ा� �वकास काय�, भौ�तक ��याकलाप वा भ-ूउपयोगको प�रवत�न 

गन� कुनै योजना, आयोजना वा काय��म स�ालन गन� स�ब�धमा तयार 

ग�रएको ��ताव स�झन ुपछ� । 

(ड)  “��तावक” भ�ाले ��तावको �वीकृ�तको ला�ग �नवेदन �दने र �य�तो ��ताव 

काया��वयन गन� �वीकृ�त �ा� �यि�, सरकार�, अध� सरकार� वा गैर 

सरकार� �नकाय वा सं�था स�झन ुपछ�। 

(ढ) “फोहरमैला” भ�ाले घरेल ु फोहरमैला, औ�ो�गक फोहरमैला, रासाय�नक 

फोहरमैला, �वा��य सं�थाज�य फोहरमैला वा हा�नकारक फोहरमैला स�झन ु

पछ� र सो श�दले त�काल �योग हनु नस�ने अब�थामा रहेको, फा�लएको 

वा सडेगलेको वातावरणमा �ास आउने गर� �न�काशन ग�रएको तरल, ठोस, 

�यास, लेदो, धूवाँ, धूलो, �व�तुीय तथा सूचना ��व�धका ला�ग �योग भएका 

लगायतका पदाथ� वा �य�तै �कारका अ�य व�तहु� वा अना�धकृत �पमा 

साव�ज�नक �थलमा टाँ�सएको पो�र, प��लेट तथा काय�पा�लकाले समय 

समयमा सूचना �काशन गर� फोहरमैला भ�न तो�क�दएका अ�य व�त ु

समेतलाई स�झन ुपछ� । 
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(ण)  "वन" भ�ाले पूण� वा आंिशक �पमा �ख वा ब�ुानले ढा�कएको �े� 

स�झन ुपछ� । 

(त)  "वन पैदावार" भ�ाले वनमा रहेका वा पाइएका वा वनबाट �याइएका 

देहायका पैदावार स�झन ुपछ�:- 

 (१) काठ, दाउरा, गोल, खैरकच, खोटो, काठको तेल, बो�ा, घाँस, 

लाहा, �पपला-�पपल� 

(२) �ख, �व�वा, पात, डाँठ, फल, बीज, फूल, भवुा, जरा, गानो, 

बो�ा, गमरजीन, लोहवान, ज�ल� जडीबटु� एवं गैरका� वन 

पैदावार, ज�ल� मह, वन�प�त तथा �तनको �व�भ� भाग वा 

सू�म अ�, 

 (३) च�ान, माटो, चनु ढु�ा, ढु�ा, �ग�ी, बालवुा वा अ�य ख�नजज�य 

पदाथ� वा 

(४) व�यज�त,ु पशपंु�ी वा व�यज�तकुो ओखेटोपहार । 

(थ)  “वातावरण” भ�ाले �ाकृ�तक, सां�कृ�तक र सामािजक �णाल�ह�,आ�थ�क तथा 

मानवीय ��याकलापह� र यीनको अवयवह� तथा ती अवयवह�को �बचको 

अ�तर��या तथा अ�तर स�ब�ध स�झन ुपछ� । 

(द) "वातावरणीय अ�ययन" भ�ाले कुनै ��तावको काया��वयन गदा� �यसवाट 

वातावरणमापन� ��तकूल �भाव �नराकरण वा �यू�नकरण गन�को ला�ग 

अवल�वन ग�रने उपायका स�ब�धमा ग�रने संि�� वातावरणीय अ�ययन , 

वातावरिणय �भाव अ�ययन वा �ारि�भक वातावरणीय पर��ण स�झन ुपछ� 

। 

(ध)  “स�पदा” भ�ाले गाँउपा�लका/नगरपा�लका �े� �भ� रहेका �ाकृ�तक, 

सां�कृ�तक, ऐ�तहा�सक, परुाताि�वक, वै�ा�नक, आ�याि�मक, सौ�दय�परक 

धा�म�क वा सामािजक ���बाट मह�वपूण� मा�नने कुनै प�न व�त,ु भौ�तक 

संरचना �थान, वन�प�त तथा जीव ज�त ुस�झन ुपछ�। 

(न)  “�समसार”भ�ाले भ�ूमगत जल�ोत वा वषा�तका कारण पानीको प�रणाम रहने 

वा �ाकृ�तक वा मानव �न�म�त, �थायी वा अ�थायी जमेका वा वगेका, �व�छ 

वा न�ुनलो पानी भएको धा�पलो ज�मन Swamp( ) दलदले ज�मन Marsh( ) 

नद�बाट �भा�वत ज�मन Riveri ne Floodplai n(  ), ताल Lake( ) पोखर� 
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Pond( ) जलभ�डार �े� Water Storage Areas(   ) र  य�ह �कृ�तका कृ�ष 

ज�मन Agri cul ture Land(  ) समेतलाई स�झन ुपछ� । 

(प)  “संर�ण”भ�ाले वातावरण, जै�वक �व�वधतातथास�पदाको सरु�ा, �याहार, 

स�भार, स�व��न, �यव�थापन तथा सदपुयोग स�झन ुपछ� । 

 

प�र�छेद - २ 

वातावरण संर�ण 

३. वातावरण संर�ण गनु�पन� : (१) आ�नो �े�ा�धकार �े� �भ� वातावरण संर�णगन� �मखु 

िज�मेवार� िशवसता�ी नगरपा�लकाको  हनुेछ। 

(२) वातावरण संर�ण, �व��न र वातावरणमै�ी समाज �नमा�णमा योगदान गनु�  

��येक नाग�रकको कत��य हनुेछ। 

४. वातावरण संर�ण �वशेष ��े �नधा�रण गन� स�ने : (१) �च�लत भ-ूउपयोग नी�त समेतलाई 

म�यनजर गर� नगरपा�लका�भ� वातावरणका ���ले संर�ण आव�यक रहेको �े� प�हचान 

गर� �य�तो �े�लाई काय�पा�लकाबाट �नण�य गर� वातावरण संर�ण �वशेष ��े �नधा�रण गन� 

स�कनेछ । 

(२) कुनै सडक, भवन, नद� �यव�थापन वा अ�य कुनै भौ�तक पूवा�धार �नमा�ण गदा� 

�नमा�ण काय�को �ारि�भक अ�ययन ���या श�ु हनु ुअगा�ड नै संघ र �देशका स�बि�धत 

�नकायसँग सम�वय गर� काय�पा�लकाले कुनै �े� �वशेषलाई वातावरण संर�ण गन� उ�े�यले 

ख�ुला वा ह�रयाल� �े�को �पमा तो�न स�कनेछ । 

(३) कुनै �े� वा �थान �वशेषमा अ�य�धक वातावरणीय �दूषण, भःू�खलन, 

�ाकृ�तक स�पदाको अ�य�धक दोहन वा �ाकृ�तक �वपि� हनु गई जन�वा��य वा 

वातावरणमा नकारा�मक �भाव परेको वा पन� स�भावना देिखएको अव�थामा काय�पा�लकाले 

�देश सरकार र संघीय सरकारसँग सम�वय गर� �य�तो �े� वा �थानलाई वातावरणीय 

���ले संवेदनशील �े� तो�न स�कनेछ  ।  

(४) उपफदा (१),(२) र (३) बमोिजमको वातावरण संर�ण �वशेष �े�, ख�ुला वा 

ह�रयाल� �े� र संवेदनशील �े�को �यव�थापन तो�कए बमोिजमकाय�पा�लकाबाट हनुेछ। 

(५) उपदफा(४) बमोिजम �यव�थापन गदा� काय�पा�लकाले आव�यकता अनसुार संघ 

र �देशसँग सम�वय गन�छ। 
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५. स�पदाको संर�ण गनु�पन� : (१) नगरपा�लका�े��भ� रहेका स�पदाको संर�ण गनु� 

नगरपा�लका, नाग�रक र स�बि�धत �नकायको कत��य हनुेछ। 

(२) स�पदाको संर�णका ला�ग काय�पा�लकाले सरकार� संघ सं�था तथा समदुायसँग 

सम�वय तथा साझेदार� गन� स�कनेछ । 

६. वातावरणीय अ�ययन गनु� पन� : (१)�च�लत कानून तथा मापद�ड बमोिजम ��तावकले 

��तावको वातावरणीय अ�ययन गनु� पन�छ। 

(२) ��तावकले �थानीय तहको अ�धकार�े� �भ� पन� �वषयसँग स�बि�धत �वकास 

�नमा�ण स�ब�धी काय� वा आयोजना स�ब�धी ��तावको संि�� वातावरणीय अ�ययन 

��तवेदन वा �ारि�भक वातावरणीय ��तवेदन �वीकृ�तको ला�ग काय�पा�लका सम� पेश 

गनु�पन�छ। 

(३) ��तावकले उपदफा (२) बमोिजमको वातावरणीय अ�ययन ��तवेदन पेश गदा� 

�य�तो ��ताव काया��वयन गन� �ममा वातावरणमा पन� स�ने ��तकूल �भाव र �यसको 

�यू�नकरणको ला�ग अपनाउन स�कने �व�भ� �वक�पह�को �व�ततृ �व�लेषण गर� �य�ता 

�वक�प म�ये ��ताव काया��वयन गन� उपय�ु हनु े �वक�प र सो �वक�प काया��वयन गन� 

स�कने आधार र कारण स�हत पेश गनु�पन�छ। 

(४) उपदफा (२) बमोिजमको संि�� वातावरणीय ��तवेदन वा �ारि�भक 

वातावरणीय पर��ण �वीकृ�त स�ब�धी ���या तो�कए बमोिजम हनुेछ। 

(५) उपदफा (२) बमोिजम �ा� वातावरणीय अ�ययन ��तवेदन जाँचबझु गदा� 

�य�तो ��ताव काया��वयनबाट वातावरणमा ��तकूल �भाव पान� नदेिखएमा काय�पा�लकाले 

आव�यकता अनसुार ��तावकले पालना गनु�पन� शत� तो�क �य�तो वातावरणीय अ�ययन 

��तवेदन �वीकृत गन�छ। 

(६) काय�पा�लकालेउपदफा(२) बमोिजमको वातावरणीय अ�ययन ��तवेदन जाँचबझु 

गदा� �य�तो ��तावको थप वातावरणीय अ�ययन गन�पन� देिखएमा वातावरणीय �भाव मू�या�न 

गन� गराउन आदेश �दन स�कनेछ । 

(७) उपदफा (६) बमोिजम �दइएको आदेश बमोिजम ��तावकले थप अ�ययन ग�र 

सोको ��तवेदन �देश कानूनले तोकेको �नकाय सम� पेश गनु� पन�छ। 

(८) यस ऐन वमोिजम कुनै ��तावको वातावरणीय अ�ययन ��तवेदन तयार गनु�पूव� 

स�वि�धत �नकायबाट काय�सूची �वीकृत गनु�पन�छ। 
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(९)वातावरणीय अ�ययन ��तवेदनस�ब�धी अ�य �यव�था �च�लत कानून बमोिजम 

हनुेछ। 

(१०) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता प�न ��तावक नगरपा�लका आफैँ 

संल�न भएको अब�थामा संि�� वातावरणीय अ�ययन ��तवेदन वा �ारि�भक वातावरणीय 

��तवेदन नगर काय�पा�लकावाट �वीकृत हनुेछ । 

७. मापद�ड र गणु�तर कायम गनु�पन�:(१) ��तावकले यस ऐन बमोिजम वातावरणीय अ�ययन 

��तवेदन तयार गदा� नेपाल सरकारले �नधा�रण गरेको मापद�ड एवं गणु�तर कायम हनुेगर� 

तो�कए बमोिजमको ढाँचामा तयार गनु�पन�छ। 

८. वातावरणीय �यव�थापन योजना तयार गनु�पन�:(१) ��तावकले ��ताव काया��वयन गनु� अगा�ड 

तो�कए बमोिजम वातावरणीय �यव�थापन योजना तयार गनु�पन�छ। 

(२)��तावकले उपदफा (१) बमोिजम वातावरणीय �यव�थापन योजना तयार गदा� 

वातावरणीय ��तकूल �भाव �यू�नकरणका उपायह� म�ये कुन कुन उपायह� आयोजना 

�नमा�णको �ममा र कुन कुन उपायह� आयोजना स�प� भएप�छ वा आयोजना 

काया��वयनको �ममा अवल�बन गन� हो सो को समेत उ�लेख गनु�पन�छ। 

(३) ��तावकले उपदफा (१) बमोिजम तयार गरेको वातावरणीय �यव�थापन योजना 

काया��वयनका ला�ग �प� काय�योजना वनाई सो बमोिजम काया��वयन गनु�पन�छ र सोको 

�ग�त �ववरण आयोजना काया��वयन श�ु भएप�छ ��येक छ म�हनामा काय�पा�लका सम� 

पेश गनु�पन�छ। 

९.  ��ताव �वीकृत नगराई काया��वयन गन� नहनु:े यो ऐन �ार�भ भएप�छ कसैले प�न काय�पा�लकाले 

तोके बमोिजम ��ताव �वीकृत नगराई काया��वयन गन� गराउन ुहुँदैन । 

१०.��ताव स�ब�धी अ�य �यव�था : (१)वातावरणीय �भाव मू�यांकन हनुे ��तावह� स�ब�धी 

काय��व�ध �च�लत संघीय तथा �ादेिशक कानून बमोिजम हनुेछ । 

(२)संघीय तथा �ादेिशक कानून बमोिजम वातावरणीय पर��ण वा वातावरणीय �भाव 

मू�यांकन स�ब�धमा स�बि�धत संघीय तथा �ादेिशक �नकायसँग सम�वय गन� िज�मेवार� 

नगरपा�लकाको वातावरण शाखा वा तो�कएको शाखाको हनुेछ । 

११. रोक लगाउन स�ने:(१)कसैले प�न यस ऐन र �च�लत कानूनले तोके वमोिजमको �नकायवाट 

�वीकृ�त न�लई वा �वीकृ�त भए भ�दा �वपर�त हनुे गर� काया��वयन गरेमा काय�पा�लकाले 

�य�तो ��ताव काया��वयनमा रोक लगाउन वा रोक लगाउनको ला�ग �देश सरकार तथा 

संघीय म��ालय वा �वीकृत गन� �नकायमा �सफा�रस गन� स�कनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोिजम कुनै ��ताव काया��वयन गन� रोक लगाइएकोमा �यसर� 

रोक लगाइएको कारणबाट ��त प�ुन गएमा ��तावकले सो बापत कुनै �क�समको 

��तप�ुत�को ला�ग दाबी गन� पाउने छैन । 

१२. अनकूुलन योजना बनाउन स�ने: (१)जलवाय ुप�रवत�नको ��तकूल असर �यू�नकरण र स�भा�वत 

जोिखमबाट ब�नका ला�ग काय�पा�लकाले अनकूुलन योजना बनाई काया��वयन गन�स�कनेछ 

। 

(२)उपदफा (१) बमोिजमको अनकुुलन योजना बनाउँदा जलवायू प�रवत�नको 

असरवाट वढ� जोिखममा पन� म�हला, अपा�ता भएका �यि�, बालबा�लका, जे� नाग�रक र 

आ�थ�क �पमा �वप� समदुायलाई �वशेष �ाथ�मकता �दनपुन�छ। 

(३)काय�पा�लकाले �वकास आयोजना तजु�मा गदा� जलवायू प�रवत�नको ��तकूल असर 

तथा जोिखमको �यव�थापन गन� �योजनको ला�ग नेपाल सरकारले �नधा�रण गरेको मापद�ड 

बमोिजम �ाथ�मक�करण गनु�पन�छ। 

१३.  ह�रतगहृ �यासँ उ�सज�न �यू�नकरण काय�ह� गन� स�न े:  (१) नगरपा�लकाले ह�रतगहृ �याँस 

उ�सज�न �यू�नकरण गन� आव�यक काय��म स�ालन गन� स�कनेछ । 

(२) �यू�नकरण स�ब�धी अ�य �यव�था �च�लत कानून बमोिजम हनुेछ। 

१४. �दूषण रोकथाम तथा �नय��ण गन�:(१) कसैले प�न�च�लत मापद�ड �वपर�त वा जनजीवन, 

जन-�वा�थर वातावरणमा उ�लेखनीय ��तकूल �भाव पान� गर� �दूषण सजृना गन� वा गराउन 

हुँदैन ।  

(२) तो�कएको मापद�ड �वपर�त कुनै याि��क साधन, औ�ो�गक ��त�ान, होटल 

रे�ुरे�टवा अ�य ठाउँवा मालसामान वा व�तवुाट�व�न, ताप, रे�डयोधम� �व�करण, तर� 

वाफोहरमैलावा द�ुषत पानी �न�काशन गन� गराउन हुँदैन । 

(३) उपदफा(१)�वपर�त कसैले कुनै काय� गर� वातावरणमा उ�लेखनीय ��तकूल 

�भाव पारेको देिखएमा नगरपा�लकाले तत ् स�ब�धमा आव�यक शत�ह� तो�न वा �य�तो 

काय� गन� नपाउने गर� रोक लगाउन स�कनेछ  । 

(४) कुनै �क�समको पदाथ�, इ�धन, औजार वा संय��को �योगबाट वातावरणमा 

उ�लेखनीय ��तकूल �भाव परेको वा पन� देिखएमा �देश र संघीय सरकारलाई सोको 

जानकार� गराई नगरपा�लकाले �थानीय राजप�मा सूचना �काशन गर� �य�तो पदाथ�, इ�धन, 

औजार वा संय��को �योग, उ�पादन, �व�� �वतरण, भ�डारनमा ब�देज लगाउन स�कनेछ  

र आव�यक कारवाह�का ला�ग �सफा�रस गन�छ। 
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(५) �दूषणको रोकथाम तथा �नय��ण स�ब�धी अ�य �यव�था तो�कए बमोिजम 

हनुेछ।    

१५. �योगशाला �थापना गन� स�ने:(१) वातावरण संर�ण तथा �दूषण �नय��ण स�ब�धी काय�मा 

सहयोग प�ु याउन नगरपा�लकाले संघीय सरकार र �देश सरकारसँग सम�वय गर� 

आव�यकता अनसुार �व�भ� �योगशालाह� �थापना गन� वा संघ र �देशले �थापना गरेका 

वा नेपाल सरकारले मा�यता �दएको कुनै �योगशालालाई सो कामको ला�ग तो�न स�कनेछ 

। 

(२) उपदफा(१)बमोिजम �थापना ग�रएका वा तो�कएका �योगशालाको अ�य काम, 

कत��य र अ�धकार तो�कए बमोिजम हनुेछ । 

१६. नमनुा संकलन गन� �दनपुन�: कुनै प�न उ�ोग, कारखाना, य��, सवार� साधन आ�दबाट 

सजृना वा �न�काशन हनुे वा हनु स�ने �दूषण, �व�न, ताप तथा फोहरमैलाको अ�ययन, 

पर��ण वा �व�षेण गन�का ला�ग स�बि�धत �यि� वासं�थाले नगरपा�लकाबाट अ�धकार 

�ा� �यि� वा सं�थालाई आव�यकता अनसुार �य�ता व�त ुवा पदाथ�को नमूना संकलन गन� 

�दन ुपन�छ । 

१७. वातावरण �नर��कको �नयिु� गन� स�ने:  नगरपा�लका�भ� �दूषण कम गन�, हटाउने वा 

�नय��ण गन� तथा �वीकृत वातावरणीय ��तवेदन अनसुार गनु�पन� कामह� �भावकार� �पले 

गन� गराउन, वातावरण संर�ण स�वि�ध �च�लत मापद�डको पालना भए नभएको स�ब�धमा 

अनगुमन तथा �नर��ण गन� तो�कएको यो�यता हा�सल गरेको �यि�लाई �च�लत कानून 

बमोिजम �नधा��रत मापद�ड र ���या परुा गर� वातावरण �नर��क �नय�ु गन� स�कनेछ  । 

१८. वातावरण �नर��कको काम, कत��य र अ�धकार:(१) वातावरण �नर��कको काम, कत��य र 

अ�धकार देहाय बमोिजम हनुेछः– 

(क) यो ऐन वा यस ऐन अ�तग�त बनेको �नयम/मापद�ड/�नद� िशका तथा 

�च�लत संघीय र �देश कानून तथा मापद�ड बमोिजम �दूषण कम 

गन�, हटाउने वा �नय��ण गन� काय� भए नभएको �नर��ण गन�, 

(ख)   यो ऐन वा यस ऐन अ�तग�त बनेको �नयम तथा �च�लत कानून र 

मापद�ड �वपर�त कुनै ठाउँबाट �दूषण �न�काशन स�ब�धी नकरा�मक 

काय� गरे नगरेको स�ब�धमा �नर��ण गन�, 

(ग)  �वीकृत वातावरणीय अ�ययन ��तवेदनमा तो�कएका सत� बमोिजम 

काम भए नभएको स�ब�धमा �थलगत जाँचबझु तथा �नर��ण गन�, 
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(घ)ख�ड (क), (ख) र (ग) बमोिजम ग�रएको जाँचबझु तथा �नर��ण 

��तवेदन तो�कएको अ�धकार� सम� पेश गन�, 

(ङ) तो�कए बमोिजमका अ�य काय� गन�, 

(२)उपदफा (१) को ख�ड (क), (ख) र (ग) बमोिजम �नर��ण गन� �सल�सलामा 

वातावरण �नर��कले स�बि�धत �यि�, सं�था वा ��तावकलाई पूव� सूचना �दई वा न�दई 

कुनै घर, ज�गा, भवन, कारखाना, उ�ोग, सवार� साधन, औ�ो�गक संय��, औजार, 

मेिशनर�, जीव, व�त,ु अ�भलेख, कागजात वा अ�य मालसामान वा व�तहु�को �नर��ण, 

पर��ण वा जाँचबझु गन� स�कनेछ  । 

(३)उपदफा (२) बमोिजम �नर��णको �सल�सलामा वातावरण �नर��कले माग 

गरेको �ववरण वा जानकार� उपल�ध गराई आव�यक सहयोग गनु� स�बि�धत �यि�, सं�था 

वा ��तावकको कत��य हनुेछ । 

(४) वातावरण �नर��कको अ�य काम, कत��य र अ�धकार तो�कए बमोिजम हनुेछ। 

 

प�र�छेद-३ 

फोहरमैला �यव�थापन स�ब�धी �यव�था 

 

१९. फोहर मैलाको �ब�ध गन� दा�य�व: (१)फोहरमैलाको �यव�थापन गन� �थाना�तरण के�� 

(�ा�सफर �टेशन), �या�ड�फल साइट, �शोधन �ला�ट, बायो �यास �ला�ट लगायत 

फोहरमैलाको संकलन, अि�तम �बसज�न तथा �शोधनका ला�ग आव�यक पन� पूवा�धार तथा 

संरचनाको �नमा�ण तथा स�ालन गन� िज�मेवार� नगरपा�लकाको हनुेछ । 

(२) फोहरमैला संकलन के��, �थाना�तरण के�� वा �शोधन �थलमा फा�लएको वा 

रािखएको फोहरमैला वा सरसफाईको �सल�सलामा ज�मा भएको फोहरमैला �ब�ध गन� वा 

कुनै प�न �क�समबाट �योग गन� िज�मेवार� नगरपा�लकाको हनुेछ । 

(३) यस दफाको �योजनको ला�ग फोहरमैला संकलन के��, �थाना�तरण के�� वा 

�शोधन �थलमा फा�लएको वा रािखएको फोहरमैला वा सरसफाईको �सल�सलामा ज�मा 

भएको कुनै प�न पदाथ� फोहरमैला मा�ननेछ । 

२०. फोहरमैला �यव�थापन गन� दा�य�व:(१),नगरपा�लका ��े�भ�को फोहरमैला �यव�थापन गन� 

गराउने दा�य�व नगरपा�लकाको हनुेछ । 
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(२) उपदफा (१) जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता प�न घरेल ु फोहोरमैला ,सवैखाले 

�यवसायज�य हा�नकारक फोहरमैला, �वा��य सं�थाज�य फोहरमैला, रासाय�नक फोहरमैला 

वा औ�ो�गक फोहरमैला �शोधन र �यव�थापन गन� दा�य�व �नधा��रत मापद�डको अधीनमा 

रह� �य�तो फोहरमैला उ�पादन गन� �यि� वा �नकायको हनुेछ । 

(३) कुनै उ�ोग वा �वा��य सं�थाले हा�नकारक फोहरमैला, �वा��य सं�थाज�य 

फोहरमैला रासाय�नक फोहरमैला तथा औ�ो�गक फोहरमैला �शोधन गर� बाँक� रहेको 

फोहरमैला तथा अ�य फोहरमैलाको �यव�थापन गर��दन नगरपा�लकालाई अनरुोध गरेमा वा 

नगरपा�लकाले �नधा�रण गरेको फोहरमैला �यव�थापन �थल �योग गन� माग गरेमा 

नगरपा�लकाले �नधा�रण गरे बमोिजम सेवा श�ुक �लई फोहरमैलाको �यव�थापन ग�र�दन वा 

फोहरमैला �यव�थापन �थल �योग गन� �दन स�कनछे  । 

(४) काय�पा�लकाले सामदुा�यक सरसफाई स�ब�धी �नद� िशका बनाई लागू गन�छ। 

(५) फोहरमैला �यव�थापनले मानव �वा��यमा पारेको वा पान� �भावको जाँच 

प�र�ण र अनसु�धान गन� अ�धकार नगरपा�लकाको हनुेछ । 

(६) जाँच प�र�णमा कुनै �नकायमा फोहरमैला �यव�थापन �भावकार� हनु नसक� 

मानव �वा��यमा ��तकूल �भाव पारेको भे�टएमा नगरपा�लकाले उ� �नकायलाई समयमै 

सचेत गराई �च�लत कानून बमोिजम आव�यक कारवाह� गन�छ।  

२१.फोहरमैला उ�पादन कम गन�:(१) नगरपा�लका �े� �भ� कुनै �यि�, सं�था वा �नकायले कुनै 

काम कारोबार गन� उ�पादन हनुे फोहरमैला यथाश�य कम गनु� पन�छ। 

(२)“आ�नो �े�”�भ� �वसज�न हनु स�ने फोहरमैलाको �वसज�न वा पनु: �योगको 

�यव�था �मलाई बाँक� फोहरमैलामा� �न�काशन गर� फोहरमैलाको प�रणामलाई घटाउन ु

��येक �यि�, सं�था वा �नकायको कत��य हनुेछ । 

�प��करण:“आ�नो �े�” भ�ाले नगरपा�लका �भ�को �नजी घर क�पाउ�ड, औ�ो�गक 

�े�को प�रसर, अ�पताल वा �वा��य सं�थाको प�रसर, औ�ो�गक ��त�ानको प�रसर 

लगायत फोहरमैला उ�पादन गन� �यि�, सं�था वा �नकायको प�रसर वा �नजले �योग गरेको 

�े�लाई स�झन ुपछ�।  

२२. फोहरमैला पथृक�करण:(१) नगरपा�लकाले फोहरमैलालाई तो�कए बमोिजम जै�वक, अजै�वक 

र अ�य �कारमा �वभाजन गर� सो फोहरमैलालाई �ोतमै छु�ाउने गर� तो�नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम तो�क�दए बमोिजम फोहरमैला �ोतमै छु�ाई संकलन 

के��स�म प�ु याउने दा�य�व �य�तो फोहरमैला उ�पादन गन� �यि�, सं�था वा �नकायको 
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हनुेछ र यसको ला�ग नगरपा�लकाले आव�यक ��व�ध, मालसामान, उपकरण, क�टेनर आ�द 

उपल�ध गराउन स�कनेछ  । 

२३. फोहरमैलाको �न�काशन:(१) फोहरमैला �न�काशनको समय, �थान र त�रका काय�पा�लकाले 

�नधा�रण गरे बमोिजम हनुेछ । 

(२)हा�नकारक फोहरमैला वा रासाय�नक फोहरमैला उ�पादन गन� �यि�, सं�था वा 

�नकायले �य�तो फोहरमैला तो�कए बमोिजम �यव�थापन गनु� पन�छ । 

(३)हा�नकारक फोहरमैला वा रासाय�नक फोहरमैला संकलन के�� वा �थाना�तरण 

के��मा �न�काशन गन� पाइने छैन ।  

२४.फोहरमैला �यव�थापन के��:(१)काय�पा�लकाले फोहरमैलालाई �यवि�थत �पमा संकलन गन� 

��यक टोल वा व�तीमा संकलन के�� तोक� आव�यक क�टेनरको �यव�था गन� स�कनेछ  

। 

(२)उपदफा (१) बमोिजम संकलन के�� तो�दा यथाश�य टोल वा व�तीका 

सबैलाई पायक पन� गर� वातावरणीय �पले उपय�ु �थान तो�न ुपन�छ । 

(३)उपदफा (१) बमोिजमको संकलन के��मा फोहरमैला �न�काशन र संकलन गन� 

समय र त�रका काय�पा�लकाले �नधा�रण गरे बमोिजम हनुेछ । 

२५. जोिखमपूण� फोहरको �यव�थापन:(१)कुनै जोिखमपूण� फोहरको संकलन, भ�डारण, �शोधन, 

�व���वतरण, �वसज�न वा ओसार पसार गदा� उ�पादक वा स�ालकले जन�वा��य र 

वातावरणमा ��तकूल असर नपन� गर� उिचत �यव�थापन गनु� पन�छ । 

(२)उपदफा (१) बमोिजम जोिखमपूण� फोहरको �यव�थापन गदा� उ�पादक वा 

सं�ालकले आ�नै खच�मा �यव�थापन गनु� पन�छ । 

(३)जोिखमपूण� फोहर �यव�थापन स�व�धी अ�य ���या तो�कए वमोिजम हनुेछ। 

२६. फोहरमैलाको �यू�नकरण, पनु: �योग तथा पनु: च��य �योग:(१)काय�पा�लकाले फोहरमैला 

�यू�नकरण, पनु: �योग तथा पनु: च��य �योगलाई �ो�साहन गन� आव�यक काय� गन�छ र 

यसको �भावकार� काया��वयनका ला�ग आव�यक �नद� िशका बनाई लागू गन� स�कनेछ  । 

(२) औधो�गक उ�पादन �या�क� गन� �योग गरेको व�तलुाई पनु: �योग गर� 

फोहरमैलाको प�रणामलाई घटाउने काममा �ो�साहन गन� स�बि�धत उ�ोगसँग 

नगरपा�लकाले सम�वय गन� स�कनेछ  ।  
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२७. अनमु�त स�ब�धी �यव�था:(१) यस ऐन बमोिजम काय�पा�लकाको अनमु�त न�लई कसैले प�न 

फोहरमैला �यव�थापन स�ब�धी काम गन� वा गराउन स�नेछैन । 

(२)फोहरमैला �यव�थापन गन� चाहने �वदेशी वा �वदेशी क�पनी, सं�था वा 

�नकायले देहायको �ववरण खलुाई अनमु�तको ला�ग नगरपा�लकामा �नवेदन �दन ुपन�छ:- 

(क) फोहरमैला �यव�थापन स�ब�धी योजना, 

(ख) फोहरमैला �यव�थापन स�ब�धी आव�यक जनशि� तथा ��व�धको 

�ववरण, 

(ग) तो�कए बमोिजमको अ�य �ववरण । 

(३)उपदफा (२) बमोिजम पन� आएको �नवेदन उपर काय�पा�लकाले आव�यक 

जाँचबझु गर� अनमु�तप� �दन स�कनेछ  । 

(४) फोहरमैलाको �यव�थापन, पनु: च��य �योग, �शोधन र �वसज�नमा आव�यक 

पन� ��व�ध �वदेशमा उपल�ध हनु नस�ने देिखएमा �य�तो ��व�ध उपल�ध गराउन स�ने 

कुनै �वदेशी क�पनी, सं�था वा �नकायलाई स�झौतामा उ�लेिखत अव�ध�भ� �य�तो ��व�ध 

ह�ता�तरण गन� शत�मा नेपाल सरकारको �वीकृ�त �लई काय�पा�लकाले उपदफा (३) 

बमोिजम अनमु�तप� �दन स�कनेछ  । 

(५) अनमु�तप� स�ब�धी अ�य �यव�था तो�कए बमोिजम हनुेछ । 

२८.  फोहरमैला �यव�थापनमा �नजी तथा सामदुा�यक ��ेको संल�नता:(१) नगरपा�लकाले 

आव�यकता अनसुार यस ऐन बमोिजम अनमु�त �ा� �नजी �े�का क�पनी वा सामदुा�यक 

�े�बाट तो�कए बमोिजम ��त�पधा� गराईआ�नो �े�को फोहरमैला �यव�थापन गराउन 

स�कनेछ  । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम फोहरमैला �यव�थापन गदा� �नजी �े�का क�पनीको 

हकमा देहायका सबै वा कुनै र सामदुा�यक एवं गैरसरकार� संघ, सं�थाको हकमा देहायको 

कुनै काम गराउन स�कनेछ:- 

(क) फोहरमैलाको �यू�नकरणका ला�ग जनचेतना अ�भव�ृ�, 

(ख) फोहरमैला संकलन, 

(ग) फोहरमैला ढुवानी, 

(घ) फोहरमैलाको �योग, पनु: �योग, पनु: च��य �योग वा �शोधन, 
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(ङ) फोहरमैला �वसज�न,  

(च) �यवसा�यक ��त�ान ब�द प�ात ्�यव�थापन ।    

२९. ��त�पधा� गराई फोहरमैला �यव�थापनको िज�मा �दन:े (१) काय�पा�लकाले यस ऐन बमोिजम 

�नजी �े� वा सामदुा�यक सं�थाबाट फोहरमैला �यव�थापन गराउँदा बोलप� आ�ान गर� 

��त�पधा� गराई �यव�थापकको छनौट गर� �यव�थापन गन� िज�मा �दन स�नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम फोहरमैला �यव�थापकको छनौट गदा� देहायका 

आधारमा गनु� पन�छ:- 

(क) नगरपा�लकालाई बझुाउन कबलु गरेको रकम, 

(ख) फोहरमैलाको वहआुया�मक उपयोग तथा �यव�थापन गन� �मता, 

पूजँी, ��व�ध र जनशि�को �मता, 

(ग) फोहरमैला �यव�थापन अपनाउन ��ताव गर�एको ��व�धको �दगोपन 

तथा वातावरणीय �भाव �यू�नकरण,  

(घ) �यव�थापन करार गन� ��ताव ग�रएको �यव�थापन श�ुक,  

(ङ) फोहरमैलाको �योग, �शोधन वा पनु: �योग गन� स�ब�धमा भए 

नगरपा�लकालाई बझुाउन म�ुर ग�रएको रोय�ट� । 

(३) बोलप� स�ब�धी अ�य �यव�था �च�लत कानून बमोिजम हनुेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोिजम फोहरमैला �यव�थापनको िज�मा पाएको क�पनी, सं�था 

वा �नकायले नगरपा�लकासँग गरेको स�झौताको अधीनमा रह� श�ुक उठाउन स�कनेछ  । 

(५) फोहरमैला �यव�थापनमा गैरसरकार� �े�को संल�नता स�ब�धी अ�य �यव�था 

तो�कए बमोिजम हनुेछ । 

३०. फोहरमैला �यव�थापन �थल �नमा�ण तथा स�ालन गन� �वीकृ�त �दन स�कन:े(१) �नजी 

�े�बाट फोहरमैला �यव�थापनका ला�ग फोहरमैला �यव�थापन �थल, �शोधन �थल वा 

अ�य संय�� �नमा�ण गर� स�ालन गन� �वीकृ�त माग गरेमा वातावरण तथा अ�य �च�लत 

कानूनको अधीनमा रह� �य�तो संय�� �नमा�ण तथा स�ालनका ला�ग काय�पा�लकाले �वीकृ�त 

�दन स�कनेछ  । 
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(२) उपदफा (१) बमोिजम �नजी �े�बाट फोहरमैला �यव�थापन संय��को �नमा�ण 

तथा स�ालन गदा� तो�कएको वातावरणीय मापद�डको पालना भए वा नभएको अनगुमन 

नगरपा�लकाले गन�छ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम अनगुमन गदा� �वीकृत मापद�डको पालना गरेको 

नपाइएमा �य�तो मापद�ड पालनाको ला�ग आव�यक �यव�था गन� समयाव�ध तो�क�दन 

स�कनेछ  र सो समयाव�धमा प�न मापद�डको पालनाको ला�ग आव�यक �यव�था नगरेमा 

�य�तो �यि� वा क�पनीको �वीकृ�त काय�पा�लकाले तो�कए बमोिजम र� गन� स�कनेछ  । 

३१. साव�ज�नक �नजी साझेदार�मा फोहरमैला �यव�थापन गन� स�कन:े(१) नगरपा�लकाले �च�लत 

कानूनको अधीनमा रह� �नजी �े�, सामदुा�यक एवं गैरसरकार� संघ, सं�थासँगको 

साझेदार�मा फोहरमैला �यव�थापन काय� गन� स�कनछे  । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न सामदुा�यक एवं 

गैरसरकार� संघ, सं�थासँगको साझेदार�मा फोहरमैला �यू�नकरणको ला�ग जनचेतना अ�भव�ृ�, 

फोहरमैला संकलन, ढुवानी, फोहरमैला �यव�थापन �थलको ब�द प�ात ् �यव�था, उ�ान 

�नमा�ण र सौ�दय�करण ज�ता काय� मा� गन� वा गराउन स�कनेछ । 

३२. सेवा श�ुक उठाउन स�न:े(१) नगरपा�लकाले फोहरमैला �यव�थापन गरे बापत स�बि�धत 

�यि�, सं�था वा �नकायबाट सेवा श�ुक लगाई उठाउन स�कनेछ  । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको श�ुकको �नधा�रण फोहरमैलाको प�रमाण, तौल तथा 

�कृ�त र तो�कए बमोिजमका अ�य कुराह�को आधारमा काय�पा�लकाले गन�छ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको श�ुक काय�पा�लका आफ� ले वा �नजले तोकेको सं�था 

वा �नकाय माफ� त ्समेत उठाउन स�कनेछ  । 

(४) यस दफामा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न दफा २६ बमोिजम 

फोहरमैला �यव�थापन गन� िज�मेवार� पाएको �यि�, सं�था वा �नकायले काय�पा�लकासँग 

भएको सहम�तको आधारमा फोहरमैला �यव�थापन गरे बापत स�बि�धत �यि�, सं�था वा 

�नकायबाट सेवा श�ुक उठाउन स�कनेछ  । 

तर तो�कए बमोिजमका �वप� वग�लाई सेवा श�ुकमा तो�कए बमोिजम छूट �दइनेछ। 

(५) यस दफा बमोिजम श�ुकबाट �ा� आ�दानी तथा फोहरमैला �यव�थापन �नजी 

�े�लाई संल�न गराउँदा �ा� हनु े आ�दानी नगरपा�लकाले एउटा छु�ै शीष�कमा राखी 

तो�कएको मापद�डको अधीनमा रह� फोहरमैलाको �यव�थापन, वातावरणीय संर�ण तथा 

फोहरमैला �यव�थापन �भा�वत �े�को �वकासमा खच� गनु� पन�छ ।   
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प�र�छेद-४ 

जै�वक �व�वधता संर�ण 

 

३३. जै�वक �व�वधताको संर�ण गनु�पन�: (१) आ�नो �े��भ�को जै�वक �ववधताको संर�ण गन� 

िज�मेवार� नगरपा�लकाको हनुेछ । 

(२)उपदफा (१) बमोिजम जै�वक �व�वधताको संर�ण स�ब�धी काय��म गदा� 

संघीय तथा �देशको कानून तथा मापद�ड ��तकूल नहनुे गर� देहाय बमोिजम गनु� पन�छ,- 

(क) कृ�षज�य जै�वक �व�वधता संर�ण,-  

(१) �वकासका काय��मह� संचालनगदा� कृ�ष जै�वक �व�व�धताको 

संर�णलाई �वशेष मह�व�दने, 

(२) जै�वक �व�वधता, वातावरण र मानव �वा��यमा नकारा�मक 

�भाव पान� स�ने जोिखम भएका िज.एम.ओ.(GMO) तथा 

�यसका उ�पादनलाई आव�यकता अनसुार �नय��ण वा 

�नषधेगन�, 

(३) कृ�ष पया�वरणीय सेवाह�को �दगो प�रचालनको ला�ग 

परागसेचक तथा अ�य पया�वरणीय सेवा �दान गन� जीवह� 

स�ब�धी अ�ययन, अनसु�धान, अनगुमन गर� संर�णका 

काय��मह� स�ालन गन�, 

(४) पर�परागत, �ान सीप तथा अ�यासको संर�ण र �व��न गन�।  

(ख) �समसार संर�ण,- 

(१) �थानीय जनसमदुायको सहभा�गतामा उनीह�को �हतका ला�ग 

आ�नो �े� अ�तग�तका �समसारको प�हचान गद� सोको 

 संर�ण र �यव�थापन गन�; 

(२) �थानीय जनसहभा�गतामा आधा�रत �समसार �यव�थापनको 

मा�यम�ारा �समसारको �ोतह�मा�थ सम�या�यक अवसर 

�दलाउँदै ब�ु�म�ापूण� �योगको अवधारणालाई साथ�क 

त�ुयाउने; 
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(३) �थानीय �यि�, समदुाय एवं �नकायलाई संल�न गराउँदै 

�समसारको संर�ण र �यव�थापन काय� �भावकार� बनाउने;  

(४) वत�मान र भावी प�ुताको फाइदाका ला�ग �ाकृ�तक �ोत 

संर�ण गन� �थानीय वा�स�दाको �हत हनुे खालको सामािजक 

र आ�थ�क �वकासका काय��म संचालन गन�,  

(५) �समसारमा आि�त स�टाप� जीवज�त,ु जलचर, सापेि�क 

ज�ल� जनावर तथा अ�य जल आि�त आनवंुिशक �ोतको 

संर�ण गन�, 

(६) वातावरणीय असर �यून हनुे गर� �समसार �े�मा वातावरण 

अनकूुल पय�टनको �वकास गद� �ा� लाभलाई यथास�भव 

�समसारको �यव�थापन र �थानीय जनसमदुायको �हतमा 

प�रचालन गन�, 

(७) �समसार संर�ण र �यव�थापनका ला�ग तयार ग�रने 

काय�योजनाह�मा �थानीय जनसहभा�गता स�ुनि�त गन�, 

(८) �समसार �े�मा आि�त �थानीयवासीको अनभुव, अ�यास, 

सीप र �ानको संर�ण गद� सोह� आधारमा �समसारको 

संर�ण र �यव�थापन गन� ��य �दने, 

(९) �समसार �यव�थापना देखा पन� सम�याह�को प�हचान गर� 

�थानीय �तरमै समाधानको उपायह�को खोजी गन� 

जनसहम�तका आधारमा �यव�थापन काय�योजना बनाई लागू 

गन� गराउने,  

(१०) �समसार �यव�थापन योजना तजु�मा गन� र �यव�थापन 

स�म�तमा �थानीय जनसमदुायका साथै संघ सं�थाको 

��त�न�ध�व गराउन आव�यक काननुी एवं �शास�नक 

�यव�था गन�, 

(११) �समसारमा आि�त �थानीय जनसमदुायलाई �समसारबाट �ा� 

हनुे लाभको �यायोिचत बाँडफाँडका ला�ग आव�यक �यव�था 

गन�,  
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 (३)   जै�वक �व�वधता संर�ण तथा �यव�थापन स�ब�धी अ�य �यव�था �च�लत 

कानून र मापद�ड बमोिजम हनुेछ। 

३४. जै�वक �व�वधताको अ�भलेखीकरण गनु�पन�:(१)  नगरपा�लकाले आ�नो �े�ा�धकार �भ� 

अवि�थत जै�वक �व�वधताको व�तिु�थ�त र �ववरणको अ�भलेखीकरण �यवि�थत र वै�ा�नक 

ढ�ले रा� ुपन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको अ�भलेखीकरण जै�वक �व�वधता स�ब�धी �नद� िशका 

बनाई रा��य मापद�ड अन�ुप अ�ाव�धक रा� ेिज�मेवार� नगरपा�लकाको हनुेछ । 

(३) जै�वक �व�वधताको अ�भलेखीकरण स�ब�धी अ�य �यव�था तो�कए बमोिजम 

हनुेछ।    

३५. �थानीय समदुायको पर�परागत �ान, सीप, अ�यास, आ�दको संर�ण गनु�पन�: (१) जै�वक 

�व�वधताको स�ब�धमा �थानीय समदुाय �भ�का �यि� वा समूहमा रहेको �ान, सीप, 

अ�यास आ�दको प�हचान, अ�भलेखीकरण, तथा संर�ण गन� िज�मेवार� नगरपा�लकाको हनुेछ 

। 

(२) काय�पा�लकाले उपदफा (१) बमोिजमको अ�भलेखीकरण वै�ा�नक र �यवि�थत 

ढ�ले तो�कएको ढाँचा र �ा�पमा रा�छे ।  

३६. ख�नज पदाथ� संर�ण स�ब�धी �यव�था:(१) नगरपा�लकाले आ�नो �े��भ� रहेका ख�नज 

पदाथ�को अव�था ब�ुन सभ� तथा खोज गन� स�कनेछ  । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको सभ� तथा खोजबाट �ा� सूचना तथा त�या�को 

आधारमा �च�लत नपेालको कानून ��तकूल नहनुे गर� काय�पा�लकाले ख�नज पदाथ�को 

संर�ण तथा �व��नमा काय��मह� स�ालन गन� स�कनेछ  ।  

३७.  जलाधार संर�ण गनु�पन�: (१) नगरपा�लका�े� �भ� रहेका जलाधारको संर�ण गनु� 

नगरपा�लका, नाग�रक र स�ब�धीत �नकायको कत��य हनुेछ। 

(२) काय�पा�लकाले संघीय र �देशको कानून र मापद�डको अधीनमा रह� काय��व�ध 

वनाई नगरपा�लका�भ�को जलाधार संर�ण तथा �यव�थापन गन�छ। 

(३) आ�नो �े�मा रहेको खानेपानीको महुानको प�हचान, अ�भलेखीकरण, संर�ण 

तथा �यव�थापन गन� िज�मेवार� नगरपा�लकको हनुेछ। 
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प�र�छेद- ५ 

वन तथा ह�रत ��ेको संर�ण तथा �यव�थापन 

३८. वन, वन पैदावार, व�यज�त ु तथा ह�रत ��ेको संर�ण र �व��न गनु�पन�: (१)आ�नो 

�े�ा�धकार �भ�को वन, वन पैदावार, व�यज�त ुतथा ह�रत �े�को संर�ण र �व��न गन� 

�मखु िज�मेवार� नगरपा�लकाको हनुेछ । 

(२) वन, वन पैदावार, व�यज�त ुतथा ह�रत �े�को संर�ण र �व��नमा सहयोग 

गनु� नाग�रकको कत��य हनुेछ। 

(३) वन तथा वन पैदावार संर�ण र �व��न गन� स�ब�धमा नगरपा�लकाले संघीय र 

�देश कानूनको ��तकूल नहनुे गर� देहाय बमोिजम गनु�पन�छ। 

(क) संघ तथा �देशसँग सम�वय गर� �थानीय समदुायको सहभा�गतमा 

आ�नो �समा�भ�का समदुायमा आधा�रत वन, �नजी वन, कृ�ष वन 

तथा वनमा आधा�रत उ�ोगह� संचालन तथा �यव�थापन गन�, 

(ख)  सामदुा�यक वन उपभो�ा समूह लगायत समदुायमा आधा�रत वन 

�यव�थापन गन� समूहको �ा�व�धक, �यव�थापक�य, सं�थागत �मता 

�वकासमा �ाथ�मकता �दने,  

(घ)   वनसँग स�बि�धत �ा�व�धक सेवालाई �भावकार� बनाउनकुा अ�त�र� 

�मता �वकासको ला�ग उ��रेणा�मक अवसरह� �सज�ना गन�,  

(ङ) �थानीय समदुायमा रहेको वनज�य, ज�डबटु� तथा वन�प�त उपयोग 

स�ब�धी पर�परागत �ान, सीप र िच�क�सा प��तलाई आध�ुनक 

�व�ानसँग संयोजन गद� उ�त �कारको �ान, सीप र उ�पादनका 

ला�ग उपय�ु वातावरण �नमा�ण गन�,  

(च)  व�यज�त ु र वन�प�तको संर�ण तथा �व��न गन� संघ, �देशसँगको 

सम�वयमा �थानीय �तरका �ाणी उ�ान तथा वन�प�त उ�ानह� 

�थापना र संचालन गन�, 

(छ)  वन पैदावार संकलनमा �दगोपना र �भावका�रताका ला�ग आध�ुनक 

��व�धह�को �योगलाई �ो�साहन गन�,  

(ज)  �दगो वन �यव�थापनकोमापद�डअन�ुपसबै वन �यव�थापनमा 

सामािजक, आ�थ�क र वातावरणीय ���ले द�गोपना स�ुनि�त गन�,  
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(झ)  संघ तथा �देशको सम�वयमासंरि�त �े�, �समसार �े� तथा वन 

�यव�थापन प��तह�बाट पय�टन �व��नगन�योगदान प�ु याउने, 

(ञ) वन, वन�प�त, व�यज�त ु तथा जै�वक �व�वधतार जलाधार �े�को 

संर�ण, पनु:�थापना र �दगो उपयोग गन�आव�यक योजना र 

काय��म संचालन गन�, 

(ट)  ,नगरपा�लका�े��भ�का जलचरको संर�ण गन�, 

(ठ)  संघ तथा �देशसँग सम�वय र सहकाय� गर� ग�रवीको रेखाम�ुन रहेका 

जनताको ग�रवी �यू�नकरण गन� वनको संर�ण र �वकास हनुे गर� 

आय आज�न तथा पय�टनका काय��मह� संचालन गन�, 

(ड)  सामदुा�यक वन उपभो�ा स�म�तले वन पैदावार �व�� तथा उपयोग 

गन� बनाएको �वीकृत वा�ष�क काय�योजना काया��वयन गराउने  

(ढ)  नगरपा�लका�े� �भ�को साव�ज�नक तथा ऐलानी ज�गामा रहेको काठ 

दाउरा, जराजरु�, दह�र बह�र आ�दको �ब�� गन�, 

(ण)  सामदुा�यक भ-ूसंर�ण र सोमा आधा�रत आय आज�न काय��मह� 

संचालन गन�, 

(त)  संघ तथा �देशको मापद�डको अधीनमा रह� नगरपा�लका�े� �भ�को 

ज�डबटु� तथा अ�य गैरका� वन पैदावर स�वि�ध सव��ण, उ�पादन, 

संकलन �व��न, �शोधन र वजार �यव�थापन गन�, 

३९. �नजी वन दता� तथा �यव�थापन:(१) �नजी वन दता� गराउन चाहने कुनै �यि� वा सं�थाले 

�नजी वन दता�को ला�ग �ड�भजन वन काया�लय वा सब �ड�भजन वन काया�लयको �सफा�रस 

स�हत काय�पा�लकामा �नवेदन �दन ुपन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम कुनै �नवेदन परेमा आव�यक जाँचबझु गर� 

काय�पा�लकाले �नजी वन दता� गर� �माणप� �दनेछ । 

(३) �यवसा�यक�योजनका ला�ग �नजी वन वा �नजी आवाद�मा रहेको वन पैदावरको 

संकलन तथा ओसारपसार गनु� परेमा नगरपा�लकाबाट �वीकृत �लन ुपन�छ । 

४०. साव�ज�नक ज�गामा वन �वकास स�ब�धी �यव�था:(१) काय�पा�लकाले �च�लत नेपाल कानून 

तथा यस ऐनको अधीनमा रह� साव�ज�नक ज�गामा वनको �वकास, संर�ण, �यव�थापन गन� 

र वन पैदावरको उपयोग तथा �ब�� �वतरण गन� स�कनेछ  । 
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(२) काय�पा�लकाले सडक, नहर र बाटो �कनारमा लगाइएको तथा बाटोमा छहार� 

पन� �खह� र चौतारा, कुलाको महुान, धा�म�क �थल वा �य�तै अ�य संवेदनशील ठाउँमा 

लगाइएका �खह�को संर�ण गन� तथाजोिखमपूण� अव�थामा �च�लत कानूनको अ�धनमा रह� 

हटाउन स�कनेछ  । 

४१. सहर� वनको �वकास र �यव�थापन:(१) काय�पा�लकाले आ�नो �े� �भ�को सहर� �े� तथा 

व�तीमा रहेका साव�ज�नक सडक तथा पाक�  ज�ता �थानमा आफ� ले वा कुनै संघसं�था वा 

�नजी �े�सँगको साझेदार�मा सहर� वनको �वकास तथा �यव�थापन गन� स�कनेछ  । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम �थापना हनुे सहर� वनको वन पैदावार काय�पा�लकाले 

तो�कए बमोिजम �योग गन� स�कनेछ  । 

४२. वन ��ेको �योग: काय�पा�लकाले कुनै �वकास आयोजना स�ालन गदा� वन �े�को �योग 

गनु� बाहेक अ�य कुनै �वक�प नभएमा र �च�लत कानून बमोिजमको वातावरणीय 

अ�ययनबाट �य�तो योजना स�ालन गदा� वातावरणमा उ�लेखनीय ��तकूल असर नपन� 

देिखएमा सो आयोजना स�ालन गन� �य�तो वन ��ेको ज�गा �ा� गन�को ला�ग संघीय तथा 

�देश सरकार सम� अनरुोध गन�स�कनेछ  । 

४३. नस�र� र उ�ान �थापना तथा �यव�थापन : (१) संघीय तथा �ादेिशक कानून ��तकूल नहनु े

गर�, �च�लत मापद�ड तथा तो�कएको ���या पूरा गरेको स�ुनि�त गर� नगरपा�लका 

�े��भ� जोकोह�ले प�न काय�पा�लकाको अनमु�त �लईनस�र� तथा उ�ान स�ालन गन� 

स�कनेछन।् 

(२) नगरप�लका �े��भ� उपदफा(१)बमोिजम स�ालन हनुे नस�र� तथा उ�ानको 

स�ब�धमा संघीय तथा �ादेिशक मापद�डसँग नबािझने गर� स�ालन तथा पूव्ा�धार मापद�ड 

�नद� िशका बनाई लागू गन�छ । 

(३) नगरपा�लका �े��भ� उपदफा(१)बमोिजम �थापना हनुे सबै नस�र� तथा 

उ�ानह�को कि�तमा वष�को एक पटक तो�कए बमोिजम अ�नवाय� अनगुमन �नर��ण 

गनु�पन�छ । 

४४. ख�ुला ��े �यव�थापन तथा ह�रयाल� �व��न:(१)  नगरपा�लकाले आ�नो �े��भ� रहेको 

ख�ुला तथा साव�ज�नक �े�को संर�ण, �व��न तथा अ�भलेखीकरण गनु� पन�छ । 

(२) नगरपा�लकाले आ�नो �े�ा�धकार �भ� रहेने ख�ुलातथा साव�ज�नक�े�मा 

�च�लत कानूनको ��तकूल नहनुे गर� व�ृारोपण, स�भारर �यव�थापन गन� स�कनेछ  । 
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(३) ख�ुलातथा साव�ज�नक�े�को �यव�थापन स�ब�धी अ�य �यव�था तो�कए 

बमोिजम हनुेछ । 

४५. नद� �कनार, नद� उकास नहर �कनार र सडक �कनारमा व�ृारोपण : (१) नगरपा�लका�भ�को 

नद� �कनार, नद� उकास नहर �कनार र सडक �कनारमा काय�पा�लकाको अनमु�त �लई 

व�ृारोपण गन� स�कनेछ  । 

(२) काय�पा�लकाले व�ृारोपण स�ब�धी मापद�ड बनाई लागू गन� स�नछे  । 

 

प�र�छेद-६ 

सं�थागत �यव�था 

४६. वातावरण तथा �ाकृ�तक �ोत संर�ण कोषको �थापना र स�ालन: (१),नगरपा�लकामा 

वातावरण संर�ण, �दूषणको रोकथाम तथा �नय��णका साथै जै�वक �व�वधताको संर�ण 

ला�ग वातावरण तथा�ाकृ�तक �ोत संर�ण कोषको �थापना गन� स�नेछ । 

(२) उपदफा(१)बमोिजमको कोषमा देहायका रकमह� रहने छन ्: 

(क) संघ, �देश सरकारबाट वातावरण संर�णका ला�ग �ा� रकम, 

(ख) �व�भ� संघ सं�थावाट �ा� रकम, 

(ग)    अ�य �ोतवाट �ा� रकम। 

(३) वातावरण तथा �ाकृ�तक �ोत संर�ण कोषको संचालन तो�कए बमोिजम 

हनुेछ। 

४७. वातावरण तथा �ाकृ�तक �ोत संर�ण प�रषद गठन गन� स�न:े(१) वातावरण, जै�वक 

�व�वधता र �ाकृ�तक �ोत संर�णस�ब�धीकाय�लाई �यवि�थत �पमा काया��वयन गन�, नी�त 

योजना �नमा�ण गन�, �व�भ� �नकायह� वीच सम�वय गन� तथा यस ऐन अ�तग�त अनगुमन 

तथा �न�र�ण गन� नगरपा�लकामा वातावरण स�ब�धी �वशेष� सि�म�लत वातावरण तथा 

�ाकृ�तक �ोत संर�ण प�रषद रहनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको प�रषदमा देहाय बमोिजमका अ�य� र सद�यह� 

रहनेछन; 

(क) नगरपा�लका �मखु -     अ�य� 

(ख) नगरपा�लका उप �मखु -     सद�य 
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(ग) �मखु �शासक�य अ�धकृत-     सद�य 

(घ) �वा��य स�म�त संयोजक-     सद�य 

(ङ) वन, वातावरण स�म�त संयोजक-    सद�य 

(च) वातावरण तथा �ाकृ�तक �ोतको �े�मा काम गरेका �व� १  जना 

तथा काय�पा�लकाले तोकेको १ म�हला स�हत १ काय�पा�लका सद�य 

र १ नगर सभा सद�य ग�र ३ जना-  सद�य 

(छ) �थानीय वन उपभो�ा स�म�तह�वाट १ जना -  सद�य 

(ज) कृ�ष �े� हेन� काय�पा�लका सद�य-    सद�य 

(झ) वातावरण शाखा संयोजक वा ते�कएके अ�धकृत  - सद�य सिचव 

(३) वातावरण तथा �ाकृ�तक �ोत संर�ण प�रष�को अ�य काम, कत��य तथा 

अ�धकार तो�कए बमोिजम हनुेछ ।  

४८. स�म�तह� गठन गन� स�न:े (१) नगर काय�पा�लकाले यो ऐनको उ�े�य पू�त�को ला�ग 

स�बि�धत �वषयका �वशेष�ह� समेत रहेको �व�भ� स�म�तह� गठन गन� स�नेछ। 

(२)उपदफा (१) बमोिजम ग�ठत स�म�तह�को काम, कत��य र अ�धकार नगर 

काय�पा�लकाले तो�क�दए बमोिजम हनुेछ । 

४९. अनगुमन तथा मू�याकंन: (१) यस ऐन अ�तग�त आव�यक अनगुमन र मू�यांकन दफा ४८ 

बमोिजम �था�पत वातावरण तथा जै�वक �व�वधता संर�णप�रषद वा प�रषदले तोकेको 

�नर��ण स�म�तह�वाट हनेुछ । 

(२)अनगुमन तथा मू�यांकन स�ब�धी अ�य �यव�था तो�कए बमोिजम हनुेछ। 

५०.  वातावरण संर�ण योजना तजु�मा गन�: (१)काय�पा�लकाले वातावरण तथा जै�वक �व�वधता 

संर�ण योजना तजु�मा तथा काया��वयन गन�छ। 

(२) काय�पा�लकाले वातावरण संर�ण योजना तजु�मा गदा� वातावरण संर�ण, जै�वक 

�व�वधताको संर�ण र �व��न, द�गो उपयोग र वातावरणीय र जै�वक �व�वधताका 

�ोतह�को पर�परागत र �थानीय अ�यासह�लाई समेत समावेश गनु�पन�छ। 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको वातावरण तथा जै�वक �व�वधता संर�ण योजना 

बनाउँदा म�हला, अपा�ता भएका �यि�, बालबा�लका, जे� नाग�रक र आ�थ�क �पमा �वप� 

समदुायलाई �वशेष �ाथ�मकता �दनपुन�छ। 
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(४)वातावरण संर�ण योजनामा समावेश गनु�पन� �वषयव�त ुतो�कए बमोिजम हनुेछ। 

 

प�र�छेद-७ 

कसूर, ज�रवाना तथा ��तपतु� 

 

५१. कसूर: कसैले देहायको कुनै काम गरेमा यस ऐन बमोिजम कसूर गरेको मा�ननछे :-  

(क) काय�पा�लकाले तो�क�दएको समय र �थान बाहेक अ�य� फोहरमैला 

�न�काशन गन�,  

(ख) क�टेनर वा फोहरमैला संकलन के��मा रािखएको फोहरमैला अना�धकृत 

तवरले �योग गन�,  

(ग) फोहरमैला संकलन के��मा रािखएको क�टेनर तोडफोड गन� ��त प�ु याउने, 

रािखएको �थानबाट हटाउने वा संकलन के��मा कुनै नो�सानी प�ु याउने,  

(घ) यस ऐन बमोिजम अनमु�त न�लई फोहरमैला �यव�थापनको काय� गन�,  

(ड) यस ऐन बमोिजम फोहरमैला �यव�थापनको ला�ग �दान ग�रएको 

अनमु�तप�मा उ�लेिखत शत�ह� उ�ल� घन गन�, 

(च) फोहरमैला संकलन के��, क�टेनर वा फोहरमैला थपुान� ठाउँमा कुनै प�न 

�क�समको हा�नकारक पदाथ� फा�ने, रा� ेवा थपुान�, 

(छ) घर, क�पाउ�ड तथा प�रसरको फोहरमैला सडक वा अ�य साव�ज�नक 

�थानमा रा�,े फा�ने वा थपुान�, 

(ज) फोहरबाट �न�केको दू�षत पानी (�लचेट) वा ढल चहुाई अ�य �यि�को घर 

वा ज�गा �दू�षत गराउने,  

(झ) सडक वा अ�य साव�ज�नक �थानमा सरसफाई तथा फोहरमैला संकलन गन� 

नगरपा�लकाले तोकेको समय वा सफाई गदा�को समयमा �य�तो ठाउँमा कुनै 

प�न �क�समको सवार� साधन �बसाउने वा �बसाइराखेको सवार� साधन 

हटाउने इ�कार गन�,  

(ञ) काय�पा�लकाले तोकेको ठाउँमा बाहेक जन�वा��यमा ��तकूल असर पन� गर� 

सडक वा अ�य साव�ज�नक �थानमा कुनै प�न �क�समको हा�नकारक 

फोहरमैला रा�,े फा�ने, थपुान� वा �न�काशन गन�,  



v08 #_ emfkf ;+Vof $ :yfgLo /fhkq efu ! ldltM @)&^.!!.!! 
 

 
25 

 

(ट) रासाय�नक फोहरमैला, औ�ो�गक फोहरमैला, �वा��य सं�थाज�य फोहरमैला 

वा हा�नकारक फोहरमैला जथाभावी फा�ने, रा� े वा �न�काशन गन� वा 

गराउने,  

(ठ) औ�ो�गक ��त�ान वा �वा��य सं�थाले उ�ोग वा �वा��य सं�थाबाट 

�न�कन ेहा�नकारक फोहरमैला जथाभावी फा�ने, रा� ेवा �न�काशन गन� वा 

गराउने,  

(ड) फोहरमैला संकलन, ढुवानी तथा फोहरमैला �यव�थापनमा बाधा अवरोध 

�सज�ना गन�,  

(ढ) फोहरमैला संकलन, ढुवानी तथा अि�तम �न�काशन �थलमा अवरोध, ब�द, 

घेराउ गन� वा फोहरमैला �यव�थापन स�ब�धी काय�मा हडताल गन�,  

(ण) फोहरमैला अ�या�धक उ�पादन हनुे व�त ु भनी नेपाल सरकारले नेपाल 

राजप�मा सूचना �काशन गर� ��तब�ध लगाएको कुनै व�त ुउ�पादन तथा 

�ब�� �वतरण गन�,  

(त) �च�लत कानून बमोिजम तो�कएको मापद�ड �वप�रत रासाय�नक �वषाद�को 

आयात गन� वा समयाव�ध स�कएको रासाय�नक �वषाद� �च�लत कानून र 

मापद�ड बमोिजम न� गन� िज�मेवार� पूरा नगन�, 

(थ) �ोत मै फोहरमैलाको पथृक�करण नगर� फोहरमैला �मसाएर �न�काशन गन�,  

(द) मरेको वा मारेको पशपु�ी र सोको लाद�, �वाँख, ह� डी तथा माछाको क�ला 

आ�द साव�ज�नक �थल, सडक, ग�ल�, चोकमा रा�,े फा�ने वा थपुान�।  

५२. सजाय तथा ज�रवाना:(१)फोहरमैला �यव�थापन स�ब�धमा कसैले देहायको काय� गरेमा 

देहाय बमोिजमको सजाय तथा ज�रवाना हनेुछ:   

(क) दफा ५१ को ख�ड (क) बमोिजमको कसूर गन� �यि�लाई 

काय�पा�लकाले प�हलो पटक भए पाँच हजार �पैयाँस�म ज�रवाना, 

दो�ो पटक सोह� कसूर गरेमा पाँच हचार �पैयाँदेिख दश हजार 

�पैयाँस�म ज�रवाना र सोह� कसूर ते�ो वा सोभ�दा बढ� पटक 

गरेमा ��येक पटकको ला�ग प�� हजार �पैयाकँा दरले ज�रवाना 

गर� फोहरमैला उठाउँदा ला�ने खच� समेत �नजबाट असूल उपर गन� 

स�कनेछ । 
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(ख) दफा ५१ को ख�ड (ख) र (झ) बमोिजमको कसूर गन�लाई 

काय�पा�लकाले पाँच सय �पैयाँदेिख पाँच हजार �पैयाँस�म ज�रवाना 

गन� स�कनेछ । 

(ग) दफा ५१ को ख�ड (ग) बमोिजमको कसूर गन�लाई काय�पा�लकाले 

प�� हजार �पैयाँदेिख पचास हजार �पैयाँस�म ज�रवाना गर� क�टेनर 

वा संकलन के�� �यव�थापन गन� ला�ने खच� असूल उपर गन� 

स�कनेछ । 

(घ) दफा ५१ को ख�ड (घ) र (ङ) बमोिजमको कसूर गन�लाई 

काय�पा�लकाले प�� हजार �पैयाँदेिख पचास हजार �पैयाँस�म 

ज�रवाना गर� अनमु�त न�लएस�म �य�तो काय� गन� रोक लगाउनेछ 

। 

(ङ) दफा ५१ को ख�ड (च) बमोिजमको कसूर गन�लाई काय�पा�लकाले 

पाँच हजार �पैयाँदेिख प�� हजार �पैयाँस�म ज�रवाना गन� स�कनेछ 

र �य�तो व�त ुवा पदाथ�बाट कुनै ��त भइसकेको भए �य�तो ��त 

बापतको रकम समेत कसूरदाताबाट असूल उपर गन� स�कनेछ  ।  

(च) दफा ५१ को ख�च (छ), (ज) र (द) बमोिजमको कसूर गन�लाई 

काय�पा�लकाले पाँच हजार �पैयाँदेिख प�� हजार �पैयाँस�म ज�रवाना 

गन� स�कनेछ  । 

(छ) दफा ५१ को ख�ड (ञ) बमोिजमको कसूर गन�लाई काय�पा�लकाले 

तीस हजार �पैयाँदेिख पचास हजार �पैयाँस�म ज�रवाना गन� स�कनेछ  

। 

(ज) दफा ५१ को ख�ड (ट), (ठ) र (त) बमोिजमको कसूर गन�लाई 

काय�पा�लकाले पचास हजार �पैयाँदेिख एक लाख �पैयाँस�म ज�रवाना 

गन� स�कनेछ  र सोह� कसूर पनु: गरेमा प�हलो पटक गरेको 

ज�रवानाको दो�बर ज�रवाना गर� �च�लत कानून बमोिजम अनमु�त 

र� गन�को ला�ग स�बि�धत �नकायमा लेिख पठाउन स�कनेछ  । 

(झ) दफा ५१ को ख�ड (ड), (ढ) र (ण) बमिजमको कसूरलाई �च�लत 

संघीय कानून बमोिजम सजाय हनुेछ । 
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(ञ) दफा ५१ को ख�ड (थ) बमोिजमको कसूर गन�लाई स�बि�धत 

काय�पा�लकाले ��येक पटक पाँच सय �पैयाँ ज�रवाना गन� स�ने छ 

।  

(२)वातावरण संर�ण स�ब�धमा कसैले देहायको काय� गरेमा काय�पा�लकाले देहाय 

बमोिजमको ज�रवाना गन�छ: 

(क) संि�� वातावरणीय अ�ययन ��तवेदन�वीकृत गराउन ु पन� ��तावको 

हकमा �य�तो ��तवेदन �वीकृत नगराई वा �वीकृत ��तवेदन �वपर�त 

हनुे काय� गरेमा पाँचलाख �पैयाँस�म,  

(ख) �ारि�भक वातावरणीय प�र�ण ��तवेदन �वीकृत नगराई वा �वीकृत 

��तवेदन �वपर�त हनु े कुनै ��ताव काया��वयन गरेमा दशलाख 

�पैयाँस�म । 

(३) कसैले उपदफा (२) बमोिजमको काय� गरेमा स�बि�धत काय�पा�लकाले त�ु�त 

रोक� वातावरणीय अ�ययन ��तवेदन �वीकृत नगराएमा यस ऐन बमोिजम �य�तो ��तवेदन 

�वीकृत गराउन र �य�तो काय� भएकोमा सो काय�लाई सधुार गन� आदेश �दनेछ र यसर� 

�दइएको आदेश बमोिजम गनु� स�बि�धत �यि� वा सं�थाको कत��य हनुेछ ।यसर� �दइएको 

आदेश बमोिजम काय� नभएमा काय�पा�लकाले उपदफा (१) बमोिजम ग�रएको ज�रवानाको 

ते�बर ज�रवाना गन�छ । 

(४) उपदफा (२) मा उ�लेिखत �वषय बाहेक कसैले यो ऐन वा यस ऐन अ�तग�त 

बनेको �नयम, �नद� िशका, काय��व�ध वा मापद�ड �वपर�तका कुनै काय� गरेमा काय�पा�लकाले 

�य�तो काय� गन� ब�देज लगाई तीन लाख �पैयाँस�म ज�रवाना गर� दईु म�हना�भ� यो ऐन 

वा यस ऐन बमोिजम बनेको �नयम, �नद� िशका, काय��व�ध वा मापद�ड बमोिजमको काय� गन� 

आदेश �दन स�कनेछ  ।यसर� �दएको आदेश बमोिजम काय� नभएमा यस उपदफा बमोिजम 

ग�रएको ज�रवानाको ते�बर ज�रवाना ला�नेछ । 

(५) उपदफा (३) वा (४) बमोिजम �दएको आदेश बमिजमको काय� नभएमा �य�तो 

काय�मा ब�देज लगाइनेछ र �य�तो �यि� वा सं�थालाई कालोसूचीमा रा� े स�ब�धमा 

आव�यक कारबाह� गन� काय�पा�लकाले �सफा�रस स�हत संघ र �देश सरकारमा पठाउन ु

पन�छ । 

(६) यस दफा बमोिजम ज�रवाना गनु� अिघ ज�रवाना गन� लागेको �यि� वा सं�था 

वा आयोजनालाई सफाइ पेश गन� मना�सब मौका �दन ुपन�छ । 
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५३. ��तपू�त� :  (१) कसैले यो ऐन वा यस ऐन अ�तग�त बनेको �नयम, �नद� िशका वा मापद�ड 

�वपर�त �दूषण गरेको वा जोिखमपूण� फोहर �न�कासन गरेको वा कुनै दघु�टनाज�य �दूषणका 

कारणबाट कुनै �यि� वा सं�थालाई कुनै हानी नो�सानी प�ुन गएमा �य�तो काय�बाट पी�डत 

�यि� वा सं�थाले आफूलाई प�ुन गएको ��त बापत काय�पा�लका वा तो�कएको 

�नकायबाट��तपू�त� भराई पाउन �नवेदन �दन स�कनछे  । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम परेको �नवेदन स�ब�धमा छान�बन तथा जाँचबझु गदा� 

�नवेदकलाई हानी नो�सानी भएको ठहरेमा ��तको य�कन गर� �यसर� हा�न नो�सानी 

प�ु याउने �यि�, सं�था वा ��तावकबाट पी�डतलाई मना�सब ��तपू�त� भराई �दन ुपन�छ । 

(३) नगरपा�लकाको कुनै �नकाय वा नगरपा�लकाको �वा�म�व र �नय��णमा रहेको 

सं�थाले �दूषण गर� ��त पगेुको �वषयमा परेको �नवेदन स�ब�धमा छान�बन 

गन�काय�पा�लकाले मनोनयन गरेको तीन जना �व� रहेको स�म�त गठन हनुेछ र सो 

स�मत�तको �सफा�रसको आधारमा उपदफा (१) वा (२) बमोिजम ��तपू�त� भराई �दन ु

पन�छ। 

(५) यस दफा बमोिजम ��तपू�त� �नधा�रण गन� आधार र अ�य �यव�था तो�कए 

बमोिजम हनुेछ। 

५४.  �नवेदन �दन स�न:े(१) कसैले यस ऐन �वप�रत वातावरणीय अ�ययन ��तवेदेन �वीकृत 

नगराई वा �वीकृत ��तवेदन �वपर�त हनुे गर� ��ताव काया��वयन गरेमा वा यस ऐन �वप�रत 

हनुे काय� गरेमा वा गन� लागेमा नगरपा�लका वा नगरपा�लकाले तोकेको अ�धकार� सम� 

�नवेदन �दन स�कनेछ  । 

५५. पनुरावेदन:(१) दफा ५२ बमोिजम भएको ज�रवाना उपर िच� नब�ुने प�ले उ� ज�रवाना 

उपर स�बि�धत िज�ला अदालतमा प��तस �दन�भ� पनुरावेदन गन� स�कनेछ  ।  

(२) दफा ५३ बमोिजम ��तपू�त� �नधा�रण स�ब�धमा भएको �नण�य उपर िच� 

नब�ुने प�ले प��तस �दन�भ�स स�बि�धत िज�ला अदालतमा पनुरावेदन �दन स�कनेछ  । 

५६.सह�ुलयत तथा स�ुवधा �दान गन� स�ने:वातावरण तथा जै�वक �व�वधता संर�णमा सकारा�मक 

�भाव पान� कुनै उ�ोग, �यवसाय, ��व�ध वा ���यालाई �ो�सा�हत गन� कानून बमोिजम 

�दान ग�रएको सह�ुलयत तथा स�ुवधाको अ�त�र� नगरपा�लकाले �थानीय राजप�मा सूचना 

�कािशत ग�र सह�ुलयत तथा स�ुवधा �दान गन� स�कनेछ  । 
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प�र�छेद- ८ 

�व�वध 

 

५७. ढु�ा, �ग�ट, वालवुा, माटोको उ�खनन, संकलन, उपयोग, �व�� तथा �वतरण स�ब�धमा:(१) 

नगरपा�लका �े�ा�धकार �भ� रहेका ढु�ा, �ग�ट, वालवुा तथा माटोको उ�खनन, संकलन, 

उपयोग, �ब�� तथा �वतरण स�ब�धी �यव�था संघीय तथा �देश सरकारले जार� गरेको 

मापद�ड अन�ुप हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको मापद�डको अधीनमा रह� नगरपा�लकाले आ�नो छु�ै 

मापद�ड र काय��व�ध बनाउन स�कनेछ । 

५८. भ-ूउपयोग योजना र भ�ूम �यव�थापन काय��म स�ालन:  संघीय तथा �देश कानूनको 

अ�धनमा रह� नगरपा�लकाले �थानीय तहकोभ-ूउपयोग योजना र भ�ूम �यव�थापन काय��म 

स�ालन गन� स�कनेछ  ।  

५९. सम�वय र सहजीकरण गन�: वातावरण तथा �ाकृ�तक �ोत संर�ण स�बि�धरा��य तथा 

�ादेिशक अ�भयानमा नगरपा�लकाले आव�यक सम�वय तथा सहयोग गन�छ। 

६०. सव��ण: काय�पा�लकाले आ�नो �े�मा रहेको वातावरणीय तथा जै�वक �व�वधताको 

व�तिु�थ�त ब�ुन तथा य�कन गन� आव�धक �पमातो�कए बमोिजमको ढाँचामावातावरणीय 

तथा जै�वक �व�वधता सव��ण गन� स�कनेछ  । 

६१. गनुासो �यव�थापन: काय�पा�लकाले वातावरण, वातावरण संर�ण तथा जै�वक �व�वधता 

स�बि�ध गनुासो र उजरु�को संकलन गन� र �यसको स�बोधनको ला�ग एक अ�धकार� तो�न 

स�कनेछ  । 

६२. परामश��लन स�ने: नगरसभा काय�पा�लका वा वातावरण शाखा (इकाई) ले यस ऐनको 

काया��वनयको ला�ग स�बि�धत �वषयका �व�सँग स�लाह र परामश� �लन स�कनेछ । 

६३. अ�धकार ��यायोजन गन� स�ने: काय�पा�लकाले यस ऐन अ�तग�त तो�कएका िज�मेवार� तथा 

अ�धकार वातावरण शाखा (इकाई) मा ��यायोजन गन� स�कनेछ  । 

६४. �च�लत कानून बमोिजम हनु:े यस ऐनमा लेिखएज�त कुरामा यसै ऐन बमोिजम र अ�यमा 

�च�लत कानून बमोिजम हनुेछ।  

६५. �नयम बनाउन स�ने: यस ऐनको काया��वयनको ला�ग काय�पा�लकाले आव�यक �नयम, 

बनाउन स�नेछ  र �य�तो �नयम नगरपा�लकाको �थानीय राजप�मा �काशन प�ात लागू 

हनुेछ । 
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६६. मापद�ड, �नद� िशका र काय��व�ध बनाउन स�ने: यस ऐन काया��वयनको ला�ग काय�पा�लकाले 

आव�यक मापद�ड, �नद� िशका तथा काय��व�ध बनाउन स�कनेछ। 
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