
५९. समन्वय र सहजीकरण गने : वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण 

सम्बतधधरातरिय तथा प्रादतेिक अतभयानमा नगरपातिकािे आवश्यक समधवय तथा 

सहयोग गनेछ। 

६०. सवेक्षण: काययपातिकािे आफ्नो क्षेत्रमा रहकेो वातावरणीय तथा जैतवक 

तवतवधताको वस्तुतस्थतत बझु्न तथा यतकन गनय आवतधक रुपमातोतकए बमोतजमको 

ढााँचामावातावरणीय तथा जैतवक तवतवधता सवेक्षण गनय सक्नेछ ।  

६१. गुनासो व्यवस्थापन :काययपातिकािे वातावरण , वातावरण संरक्षण तथा 

जैतवक तवतवधता सम्बतधधत गनुासोर उजरुीको संकिन गने र त्यसको सम्बोधनको 

िातग एक अतधकारी तोक्न सक्नेछ ।  

६२. परामर्शलिन सक्ने : नगरसभा काययपातिकावा वातावरण िाखा  (इकाई) िे 

यस ऐनको कायायधवनयको िातग सम्बतधधत तवषयका तवज्ञसाँग सल्िाह र परामिय 

तिनसक्नेछ। 

६३. अलधकार प्रत्यायोजन गनश सक्ने :काययपातिकािे यस ऐन अधतगयत 

तोतकएका तजम्मेवारी तथा अतधकार वातावरण िाखा  (इकाई) मा प्रत्यायोजन गनय 

सक्नेछ । 

६४. प्रचलित कानून बमोलजम हुने : यस  ऐनमा िेतखएजतत कुरामा यसै ऐन 

बमोतजम र अधयमा प्रचतित काननू बमोतजम हुनेछ।   

६५. लनयम बनाउन सक्ने : यस ऐनको कायायधवयनको िातग काययपातिकािे 

आवश्यक तनयम बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो तनयम नगरपातिकाको स्थानीय राजपत्रमा 

प्रकािन पश्चात िाग ूहुनेछ ।  

६६. मापदण्ड, लनदेलर्का र कायशलवलध बनाउन सक्ने :यस ऐन कायायधवयनको 

िातग काययपातिकािे आवश्यक मापदण्ड , तनदतेिकातथा काययतवतध बनाउन सक्नेछ ।  
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प्रस्तावना : स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बााँच्न पाउने नागररकको मौतिक 

अतधकारकोसंरक्षण गनय , प्राकृततक स्रोतको समतुचत उपयोग एवं दीगो व्यवस्थापन गनय, 

वातावरण र तवकासबीच सधतुिनकायम गनय तथाप्राकृततक स्रोत , वातावरण र जैतवक 

तवतवधताको संरक्षण गनय वाञ्छनीयभएकािे, 
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नपािको संतवधानको धारा२२१ बमोतजम अनसुचूी८माउल्िेतखत वातावरण , 

प्राकृततकस्रोत र जैतवक तवतवधता सम्बधधीस्थानीय तहको अतधकारकायायधवयनका 

िातगकाननूीव्यवस्थागनय,दोधारा चााँदनी नगरपातिकाको नगरसभािेयोऐनबनाएकोछ। 

 

पररच्छेद- १ 

प्रारलभभक 

 

१. सलंक्षप्त नाम र प्रारभभ : (१) यस ऐनको नाम  दोधारा चााँदनी नगरपातिकाको 

"वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षणऐन, २०७ ९रहकेो छ । 

(२) यो ऐन  दोधारा चााँदनी नगरपातिकाकोस्थानीयराजपत्रमा सचूनाप्रकातित गरेको 

तमततदतेख प्रारम्भ हुनेछ। 

२. पररभाषा : तवषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस ऐनमा ,- 

(क) "अनकूुिन" भधनािे जिवाय ुपररवतयनको असर र सम्भाव्य 

जोतखमकोआाँकिन गरी पररवततयत जिवाय ुसहुाउाँदो अनकूुि हुने गरी 

रुपाधतरण गने तथा थप हानी नोक्सानी रोकथाम वा धयनूीकरणगने कायय 

सम्झनपुछय। 

(ख)  "उत्सजयन" भधनािे कुनै तनतश्चत क्षेत्रबाट तनतश्चत समय अवतधमा वातावरणमा 

हररतगहृ गयााँस वा अधय कुनै गयााँस वा धवुााँ तनरकासन गने कायय सम्झन ुपछय।  

(ग)  "काययपातिका" भधनािे दोधारा चााँदनी नगरपातिकाकोकाययपातिकािाई 

सम्झन ुपछय। 

(घ)   “खलु्िा क्षेत्र” भधनािे मातनसहरु जमघट हुन सक्ने , तवतभधन काययक्रम र पवय 

मनाउन सक्ने , सावयजतनक तहत तथा तवपद ्व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पगुने 

गरी सरुतक्षत गररएको खलु्िा स्थि सम्झनपुछय ।   

(ङ)   "जिवाय ुपररवतयन " भधनािे िामो समयको अधतरािमा प्राकृततक रुपमा हुने 

जिवायकुो उतारचढावका अिावा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा मानवीय  

५४.   लनवेदन लदन सक्ने :(१) कसैिे यस ऐन तवपरीत वातावरणीय अध्ययन 

प्रततवेदने स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रततवेदन तवपरीत हुने गरी प्रस्ताव कायायधवयन 

गरेमा वा यस ऐन तवपरीत हुने कायय गरेमा वा गनय िागेमा काययपातिका वा 

काययपातिकािे तोकेको अतधकारी समक्ष तनवेदन तदन सक्नेछ ।  

५५. पुनरावेदन:(१) दफा ५२ बमोतजम भएको जररवाना उपर तचत्त नबझु्ने पक्षिे 

उक्त जररवाना उपर सम्बतधधत तजल्िा अदाितमा पैंततस तदनतभत्र पनुरावेदन गनय 

सक्नेछ ।   

(२) दफा ५३ बमोतजम क्षततपतूतय तनधायरण सम्बधधमा भएको तनणयय उपर तचत्त नबझु्ने 

पक्षिे पैंततस तदनतभत्र सम्बतधधत तजल्िा अदाितमा पनुरावेदन तदन सक्नेछ ।  

५६. सहुलियत तथा सलुवधा प्रदान गनश सक्ने :वातावरण तथा जैतवक तवतवधता 

संरक्षणमा सकारात्मक प्रभाव पाने कुनै उद्योग , व्यवसाय, प्रतवतध वा प्रतक्रयािाई 

प्रोत्सातहत गनय काननू बमोतजम प्रदान गररएको सहुतियत तथा सतुवधाको अततररक्त 

नगरपातिकािे स्थानीय राजपत्रमा सचूना प्रकातित गरर सहुतियत तथा सतुवधा प्रदान 

गनय सक्नेछ । 

पररच्छेद- ८ 

लवलवध 

५७. ढुङ्गा, लगलि, वािुवा, मािोको उत्खनन , सकंिन, उपयोग, लवक्री 

तथा लवतरण सभबन्धमा :(१) नगरपातिका क्षेत्रातधकार तभत्र रहकेा ढुङ्गा , तगतट, 

वािुवा तथा माटोको उत्खनन , संकिन, उपयोग, तवतक्र तथा तवतरण सम्बधधी व्यवस्था 

संघीय सरकारिे जारी गरेको मापदण्ड अनरुुप हुनेछ ।  

(२) उपदफा(१)बमोतजमको मापदण्डको अधीनमा रही नगरपातिकािे आफ्नो छुटै्ट 

मापदण्ड र काययतवतध बनाउन सक्नेछ। 

५८. भू-उपयोग योजना र भूलम व्यवस्थापन कायशक्रम सञ्चािन :  संघीय 

तथा प्रदिे काननूको अतधनमा रहीनगरपातिकािे स्थानीय तहकोभ-ूउपयोग योजना र 

भतूम व्यवस्थापन काययक्रम सञ्चािन गनय सक्नेछ । 
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(४) उपदफा (२) मा उल्िेतखत तवषय बाहके कसैिे यो ऐन वा यस ऐन अधतगयत बनेको 

तनयम, तनदतेिका, काययतवतध वा मापदण्ड तवपरीतका कुनै कायय गरेमा काययपातिकािे 

त्यस्तो कायय गनय बधदजे िगाई तीन िाख रुपैयााँसम्म जररवाना गरी दईु मतहनातभत्र यो 

ऐन वा यस ऐन बमोतजम बनेको तनयम , तनदतेिका, काययतवतध वा मापदण्ड बमोतजमको 

कायय गनय आदिे तदन सक्नेछ ।यसरी तदएको आदिे बमोतजम कायय नभएमा यस 

उपदफा बमोतजम गररएको जररवानाको तेब्बर जररवाना िागनेछ ।  

(५) उपदफा (३) वा (४) बमोतजम तदएको आदिे बमतजमको कायय नभएमा त्यस्तो 

काययमा बधदजे िगाइनेछ र त्यस्तो व्यतक्त वा संस्थािाई कािोसचूीमा राख्ने सम्बधधमा 

आवश्यक कारबाही गनय काययपातिकािे तसफाररस सतहत संघ र प्रदिे सरकारमा 

पठाउन ुपनेछ । 

(६) यस दफा बमोतजम जररवाना गनुय अतघ जररवाना गनय िागेको व्यतक्त वा संस्था वा 

आयोजनािाई सफाइ पेि गने मनातसब मौका तदन ुपनेछ ।  

५३. क्षलतपूलतश :  (१) कसैिे यो ऐन वा यस ऐन अधतगयत बनेको तनयम , तनदतेिका 

वा मापदण्ड तवपरीत प्रदषूण गरेको वा जोतखमपणूय फोहर तनरकासन गरेको वा कुनै 

दघुयटनाजधय प्रदषूणका कारणबाट कुनै व्यतक्त वा संस्थािाई कुनै हानी नोक्सानी पगुन 

गएमा त्यस्तो काययबाट पीतडत व्यतक्त वा संस्थािे आफूिाई पगुन गएको क्षतत बापत 

काययपातिका वा तोतकएको तनकायबाटक्षततपतूतय भराई पाउन तनवेदन तदन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोतजम परेको तनवेदन सम्बधधमा छानतबन तथा जााँचबझु गदाय 

तनवेदकिाई हानी नोक्सानी भएको ठहरेमा क्षततको यतकन गरी त्यसरी हातन नोक्सानी 

पयुायिउने व्यतक्त, संस्था वा प्रस्तावकबाट पीतडतिाई मनातसब क्षततपतूतय भराई तदनपुनेछ  

(३) नगरपातिकाको कुनै तनकाय वा नगरपातिकाको स्वातमत्व र तनयधत्रणमा रहकेो 

संस्थािे प्रदषूण गरी क्षतत पगुेको तवषयमा परेको तनवेदन सम्बधधमा छानतबन 

गनयकाययपातिकािे मनोनयन गरेको तीन जना तवज्ञ रहकेो सतमतत गठन हुनेछ र सो 

सतमतततको तसफाररसको आधारमा उपदफा (२) वा (३) बमोतजम क्षततपतूतय भराई तदन ु

पनेछ। 

(५) यस दफा बमोतजम क्षततपतूतय तनधायरण गने आधार र अधय व्यवस्था तोतकए 

बमोतजम हुनेछ। 

तक्रयाकिापिे वायमुण्डिको बनोटमा हुने फेरवदिका कारण पथृ्वीको 

जिवायमुा क्रमि: दखेा पने पररवतयन सम्झनपुछय।  

(च)   "जोतखमपणूय फोहर" भधनािे प्राकृततक वातावरणमा ह्रास ल्याउने र मानव तथा 

अधय प्राणीको स्वास्थ्यमा हातन नोक्सानी पयुायवउने तवतभधन रुपमा तनरकातित 

वस्तु, पदाथय तथा रेतडयो तवतकरणिाई सम्झन ुपछय।  

(छ)  “जैतवक तवतवधता ” भधनािे पाररतस्थततकीय प्रणािी (इको तसस्टम) को 

तवतवधता, प्रजाततय तवतवधता (स्पेतसज डाइभरतसटी) तथा वंिाणगुत 

तवतवधता (जेनेतटक डाइभरतसटी) सम्झनपुछय ।  

(ज)   “तोतकएको” वा “तोतकए बमोतजम” भधनािे यस ऐन अधतगयत बनेको तनयममा 

तोतकएको वा तोतकए बमोतजम सम्झनपुछय ।  

(झ)   “तनरकािन” भधनािे ध्वतन , ताप वा फोहरमैिा फाल्ने , थपुाने, वा तनरकािन 

गने कायय सम्झन ुपछय ।  

(ञ)   "पररषद" भधनािे दफा ४ ७ बमोतजमको स्थानीय वातावरण तथा प्राकृततक 

स्रोत संरक्षण पररषद सम्झन ुपछय। 

(ट)   “प्रदषूण” भधनािेफोहरमैिा, रसायन, ध्वतन वा तवद्यतुीय , तवद्यतुीय-चमु्वकीय 

तरंगका कारणवातावरणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपिे पररवतयन गरी 

वातावरणमा उल्िेखनीय ह्रास ल्याउने , क्षतत पयुायीीउने वा वातावरणको 

िाभदायी वा उपयोगी प्रयोजनमा हातन नोक्सानी पयुायरउने तक्रयाकिाप सम्झन ु

पछय । 

(ठ)   “प्रस्ताव” भधनािे तवद्यमान वातावरणीय अवस्थामा पररवतयन ल्याउन सक्ने 

तकतसमको स्थानीय सरकार वा स्थानीय काननू बमोतजम संञ्चािन गररने वा 

अनमुतत प्राप्त तवकास कायय , भौततक तक्रयाकिाप वा भ-ूउपयोगको पररवतयन 

गने कुनै योजना , आयोजना वा काययक्रम सञ्चािन गने सम्बधधमा तयार 

गररएको प्रस्ताव सम्झन ुपछय ।  

(ड)   “प्रस्तावक” भधनािे प्रस्तावको स्वीकृततको िातग तनवेदन तदने र त्यस्तो 

प्रस्ताव कायायधवयन गनय स्वीकृतत प्राप्त व्यतक्त , सरकारी, अधय सरकारी वा गैर 

सरकारी तनकाय वा संस्था सम्झन ुपछय।  
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(ढ)  “फोहरमैिा” भधनािे घरेिु फोहरमैिा, औद्योतगक फोहरमैिा, रासायतनक 

फोहरमैिा, स्वास्थ्य संस्थाजधय फोहरमैिा वा हातनकारक फोहरमैिा सम्झन ु

पछय र सो िब्दिे तत्काि प्रयोग हुन नसक्ने अबस्थामा रहकेो, फातिएको वा 

सडेगिेको वातावरणमा ह्रास आउने गरी तनरकािन गररएको तरि , ठोस, 

गयास, िेदो, धवूााँ, धिूो, तवद्यतुीय तथा सचूना प्रतवतधका िातग प्रयोग भएका 

िगायतका पदाथय वा त्यस्तै प्रकारका अधय वस्तुहरु वा अनातधकृत रुपमा 

सावयजतनक स्थिमा टााँतसएको पोष्टर, पम्िेनाट तथा काययपातिकािे समय 

समयमा सचूना प्रकािन गरी फोहरमैिा भतन तोतकतदएका अधय वस्तु 

समेतिाई सम्झन ुपछय ।  

(ण)   "वन" भधनािे पणूय वा आंतिक रुपमा रुख वा बट्ुयानिे ढातकएको क्षेत्र सम्झन ु

पछय । 

(त)   "वन पैदावार " भधनािे वनमा रहकेा वा पाइएका वा वनबाट ल्याइएका 

दहेायका पैदावार सम्झन ुपछय:-  

 (१)  काठ , दाउरा, गोि, खैरकच, खोटो, काठको तेि, बोक्रा, घााँस, िाहा, तपपिा-

तपपिी 

(२)  रुख , तवरुवा, पात, डााँठ, फि, बीज, फूि, भवुा, जरा, गानो, बोक्रा, गमरजीन, 

िोहवान, जङ्गिी जडीबटुी एवं गैरकाष्ठ वन पैदावार , जङ्गिी मह, वनस्पतत 

तथा ततनको तवतभधन भाग वा सकू्ष्म अङ्ग, 

 (३)  चट्टान , माटो, चनु ढुङ्गा , ढुङ्गा, तगट्टी, बािुवा वा अधय खतनजजधय पदाथय 

वा 

 (४)  वधयजधतु , पिपुंक्षी वा वधयजधतुको ओखेटोपहार ।  

(थ)   “वातावरण”भधनािे प्राकृततक , सांस्कृततक र सामातजक प्रणािीहरु ,आतथयक 

तथा मानवीय तक्रयाकिापहरु र यीनको अवयवहरु तथा ती अवयवहरुको 

तबचको अधतरतक्रया तथा अधतर सम्बधध सम्झन ुपछय ।  

(द)  "वातावरणीयअध्ययन" भधनािे   कुनै  प्रस्तावको  कायायधवयन  गदाय  त्यसवाट 

वातावरणमापने प्रततकूि  प्रभाव  तनराकरण वा धयनूीकरण गनयको िातग  

(च) दफा ५१ को खण्ड (छ), (ज) र (द) बमोतजमको कसरू गनेिाई 

काययपातिकािे पााँच हजार रुपैयााँदतेख पधर हजार रुपैयााँसम्म जररवाना गनय 

सक्नेछ । 

(छ) दफा ५१ को खण्ड (ञ) बमोतजमको कसरू गनेिाई काययपातिकािे तीस 

हजार रुपैयााँदतेख पचास हजार रुपैयााँसम्म जररवाना गनय सक्नेछ ।  

(ज) दफा ५१ को खण्ड (ट), (ठ) र (त) बमोतजमको कसरू गनेिाई 

काययपातिकािे पचास हजार रुपैयााँदतेख एक िाख रुपैयााँसम्म जररवाना गनय 

सक्नेछ र सोही कसरू पनु : गरेमा पतहिो पटक गरेको जररवानाको दोब्बर 

जररवाना गरी प्रचतित काननू बमोतजम अनमुतत रद्द गनयको िातग सम्बतधधत 

तनकायमा िेतख पठाउन सक्नेछ ।  

(झ) दफा ५१ को खण्ड (ड), (ढ) र (ण) बमतजमको कसरूिाई प्रचतित संघीय 

काननू बमोतजम सजाय हुनेछ ।  

(ञ) दफा ५१ को खण्ड (थ) बमोतजमको कसरू गनेिाई सम्बतधधत 

काययपातिकािे प्रत्येक पटक पााँच सय रुपैयााँ जररवाना गनय सक्ने छ ।  

(२)वातावरण संरक्षण सम्बधधमा कसैिे दहेायको कायय गरेमा काययपातिकािे दहेाय 

बमोतजमको जररवाना गनेछ: 

(क)   संतक्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदनस्वीकृत गराउन ुपने प्रस्तावको हकमा 

त्यस्तो प्रततवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रततवेदन तवपरीत हुने कायय 

गरेमा पााँचिाख रुपैयााँसम्म ,  

(ख) प्रारतम्भक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत 

प्रततवेदन तवपरीत हुने कुनै प्रस्ताव   कायायधवयन गरेमा दििाख रुपैयााँसम्म ।  

(३) कसैिे उपदफा (२) बमोतजमको कायय गरेमा सम्बतधधत काययपातिकािे तुरुधत रोकी 

वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन स्वीकृत नगराएमा यस ऐन बमोतजम त्यस्तो प्रततवेदन 

स्वीकृत गराउन र त्यस्तो प्रततवेदन कायय भएकोमा सो काययिाई सधुार गनय आदिे 

तदनेछ र यसरी तदइएको आदिे बमोतजम गनुय सम्बतधधत व्यतक्त वा संस्थाको कतयव्य 

हुनेछ ।यसरी तदइएको आदिे बमोतजम कायय नभएमा काययपातिकािे उपदफा (१) 

बमोतजम गररएको जररवानाको तेब्बर जररवाना गनेछ ।  
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(त) प्रचतित काननू बमोतजम तोतकएको मापदण्ड तवपररत रासायतनक तवषादीको 

आयात गने वा समयावतध सतकएको रासायतनक तवषादी प्रचतित काननू र 

मापदण्ड बमोतजम नष्ट गने तजम्मेवारी परूा नगने , 

(थ) स्रोत मै फोहरमैिाको पथृकीकरण नगरी फोहरमैिा तमसाएर तनरकािन गने ,  

(द) मरेको वा मारेको पिपुक्षी र सोको िादी , पवााँख, हड्डीीा तथा माछाको कत्िा 

आतद सावयजतनक स्थि , सडक, गल्िी, चोकमा राख्ने, फाल्ने वा थपुाने।  

५२. सजाय तथा जररवाना :(१)फोहरमैिा व्यवस्थापन सम्बधधमा कसैिे 

दहेायको कायय गरेमा दहेाय बमोतजमको सजाय तथा जररवाना गनेछ :   

(क) दफा ५१ को खण्ड (क) बमोतजमको कसरू गने व्यतक्तिाई काययपातिकािे 

पतहिो पटक भए पााँच हजार रुपैयााँसम्म जररवाना , दोस्रो पटक सोही कसरू 

गरेमा छ हजार रुपैयााँदतेख दि हजार रुपैयााँसम्म जररवाना र सोही कसरू तेस्रो 

वा सोभधदा बढी पटक गरेमा प्रत्येक पटकको िातग पधर हजार रुपैयााँका 

दरिे जररवाना गरी फोहरमैिा उठाउाँदा िागने खचय समेत तनजबाट असिू 

उपर गनय सक्नेछ । 

(ख) दफा ५१ को खण्ड (ख) र (झ) बमोतजमको कसरू गनेिाई काययपातिकािे 

पााँच सय रुपैयााँदतेख पााँच हजार रुपैयााँसम्म जररवाना गनय सक्नेछ ।  

(ग) दफा ५१ को खण्ड (ग) बमोतजमको कसरू गनेिाई काययपातिकािे पधर 

हजार रुपैयााँदतेख पचास हजार रुपैयााँसम्म जररवाना गरी कण्टेनर वा संकिन 

केधर व्यवस्थापन गनय िागने खचय असिू उपर गनय सक्नेछ ।  

(घ) दफा ५१ को खण्ड (घ) र (ङ) बमोतजमको कसरू गनेिाई काययपातिकािे 

पधर हजार रुपैयााँदतेख पचास हजार रुपैयााँसम्म जररवाना गरी अनमुतत 

नतिएसम्म त्यस्तो कायय गनय रोक िगाउनेछ ।  

(ङ) दफा ५१ को खण्ड (च) बमोतजमको कसरू गनेिाई काययपातिकािे पााँच 

हजार रुपैयााँदतेख पधर हजार रुपैयााँसम्म जररवाना गनय सक्नेछ र त्यस्तो वस्तु 

वा पदाथयबाट कुनै क्षतत भइसकेको भए त्यस्तो क्षतत बापतको रकम समेत 

कसरूदाताबाट असिू उपर गनय सक्नेछ ।  

अविम्वन गररनेउपायका सम्बधधमा गररने संतक्षप्त वातावरणीय अध्ययन वा 

प्रारतम्भक वातावरणीय परीक्षण सम्झन ुपछय ।  

(ध)   “सम्पदा” भधनािे नगरपातिका क्षेत्र तभत्र रहकेा प्राकृततक , सांस्कृततक, 

ऐततहातसक, परुातातत्वक, वैज्ञातनक, आध्यातत्मक, सौधदययपरक वा सामातजक 

दृतष्टबाट महत्वपणूय मातनने कुनै पतन वस्तु , भौततक संरचना स्थान , वनस्पतत 

तथा जीव जधतु सम्झन ुपछय।  

(न)   “तसमसार” भधनािे भतूमगत जिस्रोत वा वषायतका कारण पानीको पररणाम 

रहने वा प्राकृततक वा मानव तनतमयत , स्थायी वा अस्थायी जमेका वा वगेका , 

स्वच्छ वा नतुनिो पानी भएको धातपिो जतमन  (Swamp) दिदिे जतमन  

(Marsh) नदीबाट प्रभातवत जतमन  (Riverine Floodplain), ताि 

(Lake) पोखरी (Pond) जिभण्डार क्षेत्र (Water Storage Areas) र  यतह 

प्रकृततका कृतष जतमन (Agriculture Land) समेतिाई सम्झन ुपछय ।  

(प)   “संरक्षण” भधनािे वातावरण, जैतवक तवतवधतातथासम्पदाको सरुक्षा , स्याहार, 

सम्भार, सम्वर्द्यन, व्यवस्थापन तथा सदपुयोग सम्झन ुपछय ।  

 

पररच्छेद - २ 

वातावरण सरंक्षण 

३. वातावरण सरंक्षण गनुशपने  :  (१) आफ्नो क्षेत्रातधकार क्षेत्र तभत्र वातावरण 

संरक्षणगने प्रमखु तजम्मेवारी नगरपातिकाको  हुनेछ। 

(२) वातावरण संरक्षण , प्रवर्द्यन र वातावरणमैत्रीसमाजतनमायणमा योगदान गनुय 

नागररकको कतयव्य हुनेछ। 

४. वातावरण सरंक्षण लवरे्ष के्षत्र लनधाशरण गनश सक्ने  : (१) प्रचतित भ-ू

उपयोग नीतत समेतिाई मध्यनजर गरीनगरपातिकातभत्र वातावरणका दृतष्टिे संरक्षण 

आवश्यक रहकेो क्षेत्र पतहचान गरी त्यस्तो क्षेत्रिाईकाययपातिकाबाट तनणयय गरी 

वातावरण संरक्षण तविेष क्षेत्र तनधायरण गनय सक्नेछ ।  

(२) कुनै सडक , भवन, नदी व्यवस्थापन वा अधय कुनै भौततक पवूायधार तनमायण गदाय 

तनमायण काययको प्रारतम्भक अध्ययन प्रतक्रया िरुु हुन ुअगातड नै संघ र प्रदिेका  
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सम्बतधधत तनकायसाँग समधवय गरी काययपातिकािे कुनै क्षेत्र तविेषिाई वातावरण 

संरक्षण गने उद्दशे्यिे खलु्िा वा हररयािी क्षेत्रको रुपमा तोक्न सक्नेछ।  

(३) कुनै क्षेत्र वा स्थान तविेषमा अत्यतधक वातावरणीय प्रदषूण , भूूःस्खिन, प्राकृततक 

सम्पदाको अत्यतधक दोहन वा प्राकृततक तवपतत्त हुन गई जनस्वास्थ्य वा वातावरणमा 

नकारात्मक प्रभाव परेको वा पने सम्भावना दतेखएको अवस्थामा काययपातिकािे प्रदिे 

सरकार र संघीय सरकारसाँग समधवय गरी त्यस्तो क्षेत्र वा स्थानिाई वातावरणीय दृतष्टिे 

संवेदनिीि क्षेत्र तोक्न सक्नेछ ।   

(४) उपफदा (१) ,(२) र (३) बमोतजमको वातावरण संरक्षण तविेष क्षेत्र , खलु्िा वा 

हररयािी क्षेत्र र संवेदनिीि क्षेत्रको व्यवस्थापन तोतकए बमोतजमकाययपातिकाबाट 

हुनेछ। 

(५) उपदफा(४) बमोतजम व्यवस्थापन गदाय काययपातिकािे आवश्यकता अनसुार संघ र 

प्रदिेसाँग समधवय गनेछ।  

५. सभपदाको सरंक्षण गनुशपने  : (१)नगरपातिकाक्षेत्रतभत्र रहकेा सम्पदाको 

संरक्षण गनुयनगरपातिका, नागररक र सम्बतधधत तनकायको कतयव्य हुनेछ।  

(२) सम्पदाको संरक्षणका िातग काययपातिकािे सरकारी तथा समदुायसाँग समधवय 

तथा साझेदारी गनय सक्नेछ। 

६. वातावरणीय अध्ययनगनुशपने  :  (१)प्रचतितकाननू तथा मापदण्डबमोतजम 

प्रस्तावकिे प्रस्तावकोवातावरणीय अध्ययन गनुय पनेछ।  

(२) प्रस्तावकिे स्थानीय तहको अतधकारक्षेत्र तभत्र पने तवषयसाँग सम्बतधधत तवकास 

तनमायण सम्बधधी कायय वा आयोजना सम्बधधी प्रस्तावको संतक्षप्त वातावरणीय अध्ययन 

प्रततवेदन वा प्रारतम्भक वातावरणीय प्रततवेदन स्वीकृततको िातग काययपातिका समक्ष 

पेि गनुयपनेछ। 

(३) प्रस्तावकिे उपदफा (२) बमोतजमको वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन पेि गदाय 

त्यस्तो प्रस्ताव कायायधवयन गने क्रममा वातावरणमा पनयसक्ने प्रततकूि प्रभाव र त्यसको 

धयनूीकरणको िातग अपनाउन सतकने तवतभधन तवकल्पहरूको तवस्ततृ तवरिेषण गरी 

त्यस्ता तवकल्प मध्ये प्रस्ताव कायायधवयन गनय उपयकु्त हुने तवकल्प र सो तवकल्प 

कायायधवयन गनय सतकने आधार र कारण सतहत तसफाररस गनुयपनेछ।  

(छ) घर, कम्पाउण्ड तथा पररसरको फोहरमैिा सडक वा अधय सावयजतनक 

स्थानमा राख्ने, फाल्ने वा थपुाने, 

(ज) फोहरबाट तनस्केको दतूषत पानी (तिचेट) वा ढि चहुाई अधय व्यतक्तको घर 

वा जगगा प्रदतूषत गराउने ,  

(झ) सडक वा अधय सावयजतनक स्थानमा सरसफाई तथा फोहरमैिा संकिन गनय 

काययपातिकािे तोकेको समय वा सफाई गदायको समयमा त्यस्तो ठाउाँमा कुनै 

पतन तकतसमको सवारी साधन तबसाउने वा तबसाइराखेको सवारी साधन 

हटाउने इधकार गने,  

(ञ) काययपातिकािे तोकेको ठाउाँमा बाहके जनस्वास्थ्यमा प्रततकूि असर पने गरी 

सडक वा अधय सावयजतनक स्थानमा कुनै पतन तकतसमको हातनकारक 

फोहरमैिा राख्ने, फाल्ने, थपुाने वा तनरकािन गने,  

(ट) रासायतनक फोहरमैिा , औद्योतगक फोहरमैिा , स्वास्थ्य संस्थाजधय 

फोहरमैिा वा हातनकारक फोहरमैिा जथाभावी फाल्ने , राख्ने वा तनरकािन 

गने वा गराउने,  

(ठ) औद्योतगक प्रततष्ठान वा स्वास्थ्य संस्थािे उद्योग वा स्वास्थ्य संस्थाबाट 

तनस्कने हातनकारक फोहरमैिा जथाभावी फाल्ने , राख्ने वा तनरकािन गने वा 

गराउने,  

(ड) फोहरमैिा संकिन , ढुवानी तथा फोहरमैिा व्यवस्थापनमा बाधा अवरोध 

तसजयना गने,  

(ढ) फोहरमैिा संकिन , ढुवानी तथा अतधतम तनरकािन स्थिमा अवरोध , बधद, 

घरेाउ गने वा फोहरमैिा व्यवस्थापन सम्बधधी काययमा हडताि गने ,  

(ण) फोहरमैिा अत्यातधक उत्पादन हुने वस्तु भनी नेपाि सरकारिे नेपाि 

राजपत्रमा सचूना प्रकािन गरी प्रततबधध िगाएको कुनै वस्तु उत्पादन तथा 

तबक्री तवतरण गने,  
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५०.  वातावरण सरंक्षण योजना तजुशमा गने : (१)काययपातिकािे वातावरण 

तथा जैतवक तवतवधता संरक्षण योजना तजुयमा तथा कायायधवयन गनेछ।  

(२) काययपातिकािे वातावरण संरक्षण योजना तजुयमा गदाय वातावरण संरक्षण , जैतवक 

तवतवधताको संरक्षण र प्रवर्द्यन , दीगो उपयोग र वातावरणीय र जैतवक तवतवधताका 

स्रोतहरूको परम्परागत र स्थानीय अभ्यासहरूिाई समेत समावेि गनुयपनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोतजमको वातावरण तथा जैतवक तवतवधता संरक्षण योजना 

बनाउाँदा मतहिा, अपाङ्गता भएका व्यतक्त, बािबातिका, जेष्ठ नागररक र आतथयक 

रुपमा तवपधन समदुायिाई तविेष प्राथतमकता तदनपुनेछ।  

(४)वातावरण संरक्षण योजनामा समावेि गनुयपने तवषयवस्तु तोतकए बमोतजम हुनेछ।  

पररच्छेद-७ 

कसरू, जररवाना तथा क्षलतपुलतश  

५१. कसरू: कसैिे देहायको कुनै काम गरेमा यस ऐन बमोलजम कसरू गरेको 

मालननेछ :-  

(क) काययपातिकािे तोतकतदएको समय र स्थान बाहके अधयत्र फोहरमैिा 

तनरकािन गने,  

(ख) कण्टेनर वा फोहरमैिा संकिन केधरमा रातखएको फोहरमैिा अनातधकृत 

तवरिे प्रयोग गने,  

(ग) फोहरमैिा संकिन केधरमा रातखएको कण्टेनर तोडफोड गने क्षतत पयुायीाउने , 

रातखएको स्थानबाट हटाउने वा संकिन केधरमा कुनै नोक्सानी पयुायडउन,े  

(घ) यस ऐन बमोतजम अनमुतत नतिई फोहरमैिा व्यवस्थापनको कायय गने ,  

(ड) यस ऐन बमोतजम फोहरमैिा व्यवस्थापनको िातग प्रदान गररएको 

अनमुततपत्रमा उल्िेतखत ितयहरु उल्िङ्घनन गने, 

(च) फोहरमैिा संकिन केधर , कण्टेनर वा फोहरमैिा थपुाने ठाउाँमा कुनै पतन 

तकतसमको हातनकारक पदाथय फाल्ने , राख्ने वा थपुाने, 

(४) उपदफा (२) बमोतजमको संतक्षप्त वातावरणीय प्रततवेदन वाप्रारतम्भक वातावरणीय 

परीक्षणस्वीकृतत सम्बधधी प्रतक्रया तोतकए बमोतजम हुनेछ।  

(५) उपदफा (२) बमोतजम प्राप्त वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन जााँचबझु गदाय त्यस्तो 

प्रस्ताव कायायधवयनबाट वातावरणमा प्रततकूि प्रभाव पाने नदतेखएमा काययपातिकािे 

आवश्यकता अनसुार प्रस्तावकिे पािना गनुयपने ितय तोतक त्यस्तो वातावरणीय 

अध्ययन प्रततवेदन स्वीकृत गनेछ।  

(६) काययपातिकािेउपदफा(२) बमोतजमको वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन जााँचबझु 

गदाय त्यस्तो प्रस्तावको थप वातावरणीय अध्ययन गनयपने दतेखएमा वातावरणीय 

मलू्याङ्कन गनय गराउन आदिे तदन सक्नेछ।  

(७) उपदफा (५) बमोतजम तदइएको आदिे बमोतजम प्रस्तावकिे थप अध्ययन गरी 

सोको प्रततवेदन प्रदिे काननूिे तोकेको तनकाय समक्ष पेि गनुय पनेछ।  

(८) यस ऐन वमोतजम कुनै प्रस्तावको वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन तयार गनुयपवूय 

सम्वतधधत तनकायबाट काययसचूी स्वीकृत गनुयपनेछ।  

(९)वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदनसम्बधधी अधय व्यवस्था प्रचतित काननू बमोतजम 

हुनेछ। 

(१०)यस दफामा जनुसकैु कुरा िेतखएको भएता पतन प्रस्तावक नगरपातिकाआाँफै 

संिगन भएको अबस्थामा त्यस्तो वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन प्रदिे काननू बमोतजम 

स्वीकृत हुनेछ। 

७. मापदण्ड र गुणस्तर कायम गनुशपने :(१) प्रस्तावकिे यस ऐन बमोतजम 

वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन तयार गदाय नेपाि सरकारिे तनधायरण गरेको मापदण्ड 

एवं गणुस्तर कायम हुनेगरी तोतकए बमोतजमको ढााँचामा तयार गनुयपनेछ।  

८.   वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गनुशपने :(१) प्रस्तावकिे प्रस्ताव 

कायायधवयन गनुय अगातड तोतकएबमोतजम वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार 

गनुयपनेछ। 

(२)प्रस्तावकिे उपदफा (१) बमोतजम वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गदाय 

वातावरणीय प्रततकूि प्रभाव धयनूीकरणका उपायहरूमध्ये कुन कुन उपायहरू  
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आयोजना तनमायणको क्रममा र कुन कुन उपायहरू आयोजना सम्पधन भएपतछ वा 

आयोजना कायायधवयनको क्रममा अविम्बन गने हो सो को समेत उल्िेख गनुयपनेछ।  

(३) प्रस्तावकिे उपदफा (१) बमोतजम तयार गरेको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना 

कायायधवयनका िातग स्पष्ट कायययोजना वनाई सो बमोतजम कायायधवयन गनुयपनेछ र 

सोको प्रगतत तववरण आयोजना कायायधवयन िरुू भएपतछ प्रत्येक छ मतहनामा 

काययपातिका समक्ष पेि गनुयपनेछ।  

९.    प्रस्ताव स्वीकृत नगराई कायाशन्वयन गनश नहुने : यो ऐन प्रारम्भ भएपतछ 

कसैिे पतनकाययपातिकािे तोकेबमोतजम प्रस्ताव स्वीकृत नगराई कायायधवयन गनय 

गराउन ुहुाँदनै । 

१०. प्रस्ताव सभबन्धी अन्य व्यवस्था  : (१)वातावरणीय प्रभाव मलू्यांकन हुने 

प्रस्तावहरु सम्बधधी काययतवतध प्रचतित संघीय तथा प्रादतेिक काननू बमोतजम हुनेछ ।  

(२)संघीय तथा प्रादतेिक काननू बमोतजम वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव 

मलू्यांकन सम्बधधमा सम्बतधधत संघीय तथा प्रादतेिक तनकायसाँग समधवय गने 

तजम्मेवारी नगरपातिकाको [वातावरण िाखा] को हुनेछ । 

११. रोक िगाउन सक्ने :(१)कसैिे पतन यस ऐन र प्रचतित काननूिे तोके 

वमोतजमको तनकायवाट स्वीकृतत नतिई वा स्वीकृतत भए भधदा तवपरीत हुने गरी 

कायायधवयन गरेमा काययपातिकािे त्यस्तो प्रस्ताव कायायधवयनमा रोक िगाउन वा रोक 

िगाउनको िातग प्रदिे सरकार तथा संघीय मधत्रािय वा स्वीकृत गने तनकायमा 

तसफाररष गनय सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोतजम कुनै प्रस्ताव कायायधवयन गनय रोक िगाइएकोमा त्यसरी रोक 

िगाइएको कारणबाट क्षतत पगुन गएमा प्रस्तावकिे सो बापत कुनै तकतसमको 

क्षततपतुतयको िातग दाबी गनय पाउने छैन ।  

१२.   अनुकूिन योजना बनाउन सक्ने : (१)जिवाय ुपररवतयनको प्रततकूि 

असरधयनूीकरण र सम्भातवत जोतखमबाट बच्नकािातग काययपातिकािे अनकूुिन 

योजना बनाई कायायधवयन गनयसक्नेछ।  

तथा यस ऐन अधतगयत अनगुमन तथा तनरीक्षण गनय नगरपातिकामा वातावरण सम्बधधी 

तविेषज्ञसतम्मतितवातावरणतथा प्राकृततक स्रोतसंरक्षणपररषदरहनेछ ।  

(२)उपदफा (१) बमोतजमको पररषदमा दहेाय बमोतजमका अध्यक्ष र सदस्यहरू 

रहनेछन; 

(क)  नगरपातिका प्रमखु- अध्यक्ष  

(ख)  उपप्रमखु -सदस्य  

(ग)  प्रमखु प्रिासकीय अतधकृत- सदस्य  

(घ)  स्वास्थ्य सतमतत संयोजक- सदस्य  

(ङ)  वन , वातावरण सतमतत संयोजक-सदस्य  

(च)  वातावरण तथा प्राकृततक स्रोतको क्षेत्रमा काम गरेका तवज्ञ १ मतहिासतहत ३ 

जना-सदस्य 

(छ)  स्थानीय वातसधदाहरूमध्ये वन उपभोक्ता सतमततहरू बाट १जना सतहत 

काययपातिकािे तोकेका १ मतहिा समेत ३ जना-सदस्य  

(ज)  कृतष क्षेत्र हनेे काययपातिका सदस्य- सदस्य  

(झ)  वातावरण िाखा प्रमखु - सदस्य सतचव  

(३)वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण पररषदक्ो अधय काम , कतयव्य तथा अतधकार 

तोतकए बमोतजम हुनेछ ।  

४८.सलमलतहरु गठन गनश सक्ने : (१)नगर काययपातिकािे यो ऐनको उद्दशे्य पतूतयको 

िातग सम्बतधधत तवषयका तविेषज्ञहरु समेत रहकेो तवतभधन सतमततहरु गठन गनय 

सक्नेछन।् 

(२)उपदफा (१)बमोतजम गतठत सतमततहरुको काम , कतयव्य र अतधकार नगर 

काययपातिकािे तोतकतदए बमोतजम हुनेछ ।  

४९. अनुगमन तथा मूलयांकन :(१)यस ऐन अधतगयत आवश्यक अनगुमन र 

मलू्यांकन दफा५८ बमोतजम स्थातपत वातावरण तथा जैतवक तवतवधता संरक्षणपररषद 

वा पररषदिे तोकेको तनरीक्षण सतमततहरू बाट गनेछ । 

(२)अनगुमन तथा मलू्यांकन सम्बधधी अधय व्यवस्था तोतकए बमोतजम हुनेछ।  
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४४. खुलिा के्षत्र व्यवस्थापन तथा हररयािी प्रवर्द्शन :(१) नगरपातिकािे 

आफ्नो क्षेत्रतभत्र रहकेो खलु्िातथा सावयजतनकक्षेत्रको संरक्षण, प्रवर्द्यन तथा 

अतभिेखीकरणगनुय पनेछ । 

(२) काययपातिकािे आफ्नो क्षेत्रातधकार तभत्र रहनेे खलु्िातथा सावयजतनकक्षेत्रमा 

प्रचतित काननूको प्रततकूि नहुने गरी वकृ्षारोपण , सम्भारर व्यवस्थापन गनय सक्नेछ ।  

(३) खलु्िातथा सावयजतनकक्षेत्रको व्यवस्थापन सम्बधधी अधय व्यवस्था तोतकए 

बमोतजम हुनेछ । 

४५. नदी लकनार , नदी उकास नहर लकनार र सडक लकनारमा वृक्षारोपण  : 

(१) नगरपातिकातभत्रको नदी तकनार , नदी उकास नहर तकनार र सडक तकनारमा 

काययपातिकाको अनमुतत तिई वकृ्षारोपण गनय सक्नेछ ।  

(२) काययपातिकािे वकृ्षारोपण सम्बधधी मापदण्ड बनाई िाग ूगनयसक्नेछ ।  

पररच्छेद-६ 

ससं्थागत व्यवस्था 

४६. वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत सरंक्षण कोषको स्थापना र सञ्चािन : 

(१)नगरपातिकामा वातावरण संरक्षण , प्रदषूणको रोकथाम तथा तनयधत्रणका साथै 

जैतवक तवतवधताको संरक्षण िातग वातावरण तथाप्राकृततक स्रोत संरक्षण कोषको 

स्थापना हुनेछ । 

(२)उपदफा(१)बमोतजमको कोषमा दहेायका रकमहरु रहने छन्  : 

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

(ख) तवतभधन संघ संस्थावाट प्राप्त रकम,  

(ग)   अधय स्रोतवाट प्राप्त रकम।  

(३)वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण कोषको संचािन तोतकए बमोतजम हुनेछ।  

४७. वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत सरंक्षणपररषदगठन गनश सक्ने :(१) 

वातावरण, जैतवक तवतवधता र प्राकृततक स्रोत संरक्षणसम्बधधीकाययिाई व्यवतस्थत 

रुपमा कायायधवयन गनय , नीततयोजना तनमायण गनय, तवतभधन तनकायहरु वीच समधवय गनय  

(२)उपदफा (१) बमोतजमको अनकूुिन योजना बनाउाँदा जिवाय ुपररवतयनको 

असरवाट वढी जोतखममा पने मतहिा, अपाङ्गता भएका व्यतक्त, बाि वातिका, जेष्ठ 

नागररक र आतथयक रुपमा तवपधन समदुायिाई तविेष प्राथतमकता तदनपुनेछ।  

(३)काययपातिकािे तवकास आयोजना तजुयमा गदाय जिवाय ुपररवतयनको प्रततकूि असर 

तथा जोतखमको व्यवस्थापन गने प्रयोजनको िातग नेपाि सरकारिे तनधायरण गरेको 

मापदण्ड बमोतजम प्राथतमकीकरण गनुयपनेछ।  

१३.   हररतगृह गयााँस उत्सजशन न्यूनीकरण कायशहरू गनश सक्ने  :   (१) 

नगरपातिकािे हररतगहृ गयााँस उत्सजयन धयनूीकरण गनय आवश्यक काययक्रम सञ्चािन 

गनय सक्नेछ। 

(२) धयनूीकरण सम्बधधी अधय व्यवस्था प्रचतित काननू बमोतजम हुनेछ।  

१४. प्रदूषण रोकथाम तथा लनयन्त्रण गने :(१)कसैिे पतनप्रचतितमापदण्ड 

तवपरीत वा जनजीवन , जन-स्वास्थर वातावरणमा उल्िेखनीय प्रततकूि प्रभाव पाने गरी 

प्रदषूण सजृना गनय वा गराउन हुाँदनै ।  

(२) तोतकएको मापदण्ड तवपरीत कुनै यातधत्रक साधन , औद्योतगक प्रततष्ठान , होटि 

रेषु्टरेण्टवा अधय ठाउाँवा मािसामान वा वस्तु बाटध्वतन, ताप, रेतडयोधमी तवतकरण , 

तरङ्ग वाफोहरमैिावा दतुषत पानीतनरकािन गनय गराउन हुाँदनै ।  

(३)उपदफा(१)तवपरीत कसैिे कुनै कायय गरी वातावरणमा उल्िेखनीय प्रततकूि प्रभाव 

पारेको दतेखएमा नगरपातिकािे तत् सम्बधधमा आवश्यक ितयहरु तोक्न वा त्यस्तो 

कायय गनय नपाउने गरी रोक िगाउन सक्नेछ ।  

(४)कुनै तकतसमको पदाथय , इधधन, औजार वा संयधत्रको प्रयोगबाट वातावरणमा 

उल्िेखनीय प्रततकूि प्रभाव परेको वा पने दतेखएमाप्रदिे र संघीय सरकारिाई सोको 

जानकारी गराईनगरपातिकािे स्थानीय राजपत्रमा सचूना प्रकािन गरी त्यस्तो पदाथय , 

इधधन, औजार वा संयधत्रको प्रयोग , उत्पादन, तवतक्र तवतरण , भण्डारणमा बधदजे 

िगाउनसक्नेछ रआवश्यक कारवाहीका िातग तसफाररष गनेछ।  

(५)प्रदषूणको रोकथाम तथा तनयधत्रण सम्बधधी अधय व्यवस्था तोतकए बमोतजम हुनेछ।  
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१५. प्रयोगर्ािा स्थापना गनश सक्ने :(१)वातावरण संरक्षण तथा प्रदषूण 

तनयधत्रण सम्बधधी काययमा सहयोग पयुायनउन नगरपातिकािे संघीय सरकार र प्रदिे 

सरकारसाँग समधवय गरी आवश्यकता अनसुार तवतभधन प्रयोगिािाहरु स्थापना गनय वा 

संघ र प्रदिेिे स्थापना गरेका वा नेपाि सरकारिे माधयता तदएको कुनै प्रयोगिािािाई 

सो कामको िातग तोक्न सक्नेछ।  

(२)उपदफा(१)बमोतजम स्थापना गरीएका वा तोतकएका प्रयोगिािाको अधय काम , 

कतयव्य र अतधकार तोतकए बमोतजम हुनेछ ।  

१६. नमूना सकंिन गनश लदनुपने :कुनै पतन उद्योग , कारखाना, यधत्र, सवारी 

साधन आतदबाट सजृना वा तनरकािन हुने वा हुन सक्ने प्रदषूण , ध्वतन, ताप तथा 

फोहरमैिाको अध्ययन, परीक्षण वा तवशे्लषण गनयका िातग सम्बतधधत व्यतक्त वासंस्थािे 

नगरपातिकाबाट अतधकारप्राप्त व्यतक्त वा संस्थािाई आवश्यकता अनसुार त्यस्ता वस्तु 

वा पदाथयको नमनूा संकिन गनय तदन ुपनेछ ।  

१७.   वातावरण लनरीक्षकको लनयुलि गनश सक्ने :नगरपातिकातभत्र प्रदषूण कम 

गने, हटाउने वा तनयधत्रण गने तथास्वीकृत वातावरणीय प्रततवेदन अनसुार गनुयपने 

कामहरू प्रभावकारी रुपिे गनय गराउन , वातावरण संरक्षण सम्वतधध प्रचतित 

मापदण्डको पािना भए नभएको सम्बधधमा अनगुमन तथा तनरीक्षण गनय काययपातिकािे 

नेपाि सरकारबाट माधयताप्राप्त िैतक्षक संस्थाबाट वातावरण वा सोसाँग सम्बतधधत 

तवषयमा कतम्तमा स्नातक हातसि गरेको व्यतक्तिाईप्रचतित काननू बमोतजम तनधायररत 

मापदण्ड र प्रतक्रया परुा गरी वातावरण तनरीक्षक तनयकु्त गनय सक्नेछ ।  

१८. वातावरण लनरीक्षकको काम , कतशव्य र अलधकार: (१)वातावरण 

तनरीक्षकको काम, कतयब्य र अतधकार दहेाय बमोतजम हुनेछूः– 

(क)  यो ऐन वा यस ऐन अधतगयत बनेको तनयम तथा प्रचतित संघीय र प्रदिे काननू  

 तथा मापदण्ड बमोतजम प्रदषूण कम गने , हटाउने वा तनयधत्रण गने कायय भए नभएको 

तनरीक्षण गने, 

(ख)     यो ऐन वा यस ऐन अधतगयत बनेको तनयम तथा प्रचतित काननू र मापदण्ड  

 तवपरीत कुनै ठाउाँबाट प्रदषूण तनरकािन सम्बधधी नकरात्मक कायय गरे नगरेको 

सम्बधधमा तनरीक्षण गने , 

(२) काययपातिकािे सडक , नहर र बाटो तकनारमा िगाइएको तथा बाटोमा छहारी पने 

रुखहरु र चौतारा , कुिाको महुान , धातमयक स्थि वा त्यस्तै अधय संवेदनिीि ठाउाँमा 

िगाइएका रुखहरुको संरक्षण गनय तथाजोतखमपणूय अवस्थामा प्रचतित नेपाि काननूको 

अतधनमा रही हटाउन सक्नेछ ।  

४१. सहरी वनको लवकास र व्यवस्थापन :(१) काययपातिकािे आफ्नो क्षेत्र 

तभत्रको सहरी क्षेत्र तथा वस्तीमा रहकेा सावयजतनक सडक तथा पाकय  जस्ता स्थानमा 

आफैं िे वा कुनै संघसंस्था वा तनजी क्षेत्रसाँगको साझेदारीमा सहरी वनको तवकास तथा 

व्यवस्थापन गनय सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोतजम स्थापना हुने सहरी वनको वन पैदावार काययपातिकािे 

तोतकए बमोतजम प्रयोग गनय सक्नेछ ।  

४२. वनके्षत्रको प्रयोग :काययपातिकािे कुनै तवकास आयोजना सञ्चािन गदाय 

वन क्षेत्रको प्रयोग गनुय बाहके अधय कुनै तवकल्प नभएमा र प्रचतित काननू बमोतजमको 

वातावरणीय अध्ययनबाट त्यस्तो योजना सञ्चािन गदाय वातावरणमा उल्िेखनीय 

प्रततकूि असर नपने दतेखएमा सो आयोजना सञ्चािन गनय त्यस्तो वन क्षेत्रको जगगा 

प्राप्त गनयको िातग संघीय सरकार समक्ष अनरुोध गनयसक्नेछ ।  

४३. नसशरी र उद्यान स्थापना तथा व्यवस्थापन  : (१)संघीय तथा प्रादतेिक 

काननू प्रततकूि नहुने गरी , प्रचतित मापदण्ड तथा तोतकएको प्रतक्रया परूा गरेको 

सतुनतश्चत गरी नगरपातिका क्षेत्रतभत्र जोकोहीिे पतन काययपातिकाको अनमुतत 

तिईनसयरी तथा उद्यान सञ्चािन गनय सक्नेछन ्।  

(२)नगरपतिका क्षेत्रतभत्र उपदफा(१)बमोतजम सञ्चािन हुने नसयरी तथा उद्यानको 

सम्बधधमा संघीय तथा प्रादतेिक मापदण्डसाँग नबातझने गरी सञ्चािन तथा पूव्ायधार 

मापदण्ड तनदतेिका बनाई िाग ूगनेछ ।  

(३)नगरपातिका क्षेत्रतभत्र उपदफा(१)बमोतजम स्थापना हुने सबै नसयरी तथा 

उद्यानहरुको कतम्तमा वषयको एक पटक तोतकए बमोतजम अतनवायय अनगुमन तनरीक्षण 

गनुयपनेछ । 
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(ठ)   संघ तथा प्रदिेसाँग समधवय र सहकायय गरी गररवीको रेखामतुन 

रहकेा जनताको गररवी धयनूीकरण गनय वनको संरक्षण र तवकास हुने गरी आय 

आजयन तथा पययटनका काययक्रमहरू संचािन गने , 

(ड)   सामदुातयक वन उपभोक्ता सतमततिे वन पैदावार तवक्री तथा उपयोग गनय 

बनाएको वातषयक कायययोजना नगरपातिका बाट स्वीकृत गरी कायायधवयन 

गराउने  

(ढ) नगरपातिकाक्षेत्रतभत्रको सावयजतनक तथा ऐिानी जगगामा रहकेो काठ दाउरा , 

जराजरुी, दहत्तर बहत्तर आतदको तबक्री गने , 

(ण) सामदुातयक भ-ूसंरक्षण र सोमा आधाररत आय आजयन काययक्रमहरु संचािन 

गने, 

(त) संघ तथा प्रदिेको मापदण्डको अधीनमा रही नगरपातिकाक्षेत्रतभत्रको 

जतडबटुी तथा अधय गैरकाष्ट वन पैदावर सम्वतधध सवेक्षण , उत्पादन, संकिन 

प्रवर्द्यन, प्रिोधन र बजार व्यवस्थापन गने, 

३९. लनजी वन दताश तथा व्यवस्थापन :(१) तनजी वन दताय गराउन चाहने कुनै 

व्यतक्त वा संस्थािे तनजी वन दतायको िातग तडतभजन वन कायायिय वा सब तडतभजन 

वन कायायिय  तथा काननु अनसुार तजम्मेवारी प्राप्त तजम्मेवार तनकाय को तसफारीस 

सतहत काययपातिकामा तनवेदन तदन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोतजम कुनै तनवेदन परेमा आवश्यक जााँचबझु गरी काययपातिकािे 

तनजी वन दताय गरी प्रमाणपत्र तदनेछ ।  

(३) व्यवसातयकप्रयोजनका िातग तनजी वन वा तनजी आवादीमा रहकेो वन पैदावरको 

संकिन तथा ओसारपसार गनुय परेमा काययपातिकाबाट स्वीकृत तिन ुपनेछ ।  

४०. सावशजलनक जगगामा वन लवकास सभबन्धी व्यवस्था :(१) 

काययपातिकािे प्रचतित नेपाि काननू तथा यस ऐनको अधीनमा रही सावयजतनक 

जगगामा वनको तवकास , संरक्षण, व्यवस्थापन गनय र वन पैदावरको उपयोग तथा तबतक्र 

तवतरण गनय सक्नेछ ।  

(ग)  स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदनमा तोतकएका सतय बमोतजम काम भए 

नभएको सम्बधधमा स्थिगत जााँचबझु तथा तनरीक्षण गने,  

(घ)खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोतजम गररएको जााँचबझु तथा   तनरीक्षण प्रततवेदन 

तोतकएको अतधकारी समक्ष पेि गने , 

(ङ) तोतकए बमोतजमका अधय कायय गने , 

(२)उपदफा (१) को खण्ड (क) , (ख) र (ग) बमोतजम तनरीक्षण गने तसितसिामा 

वातावरण तनरीक्षकिे सम्बतधधत व्यतक्त , संस्था वा प्रस्तावकिाई पवूय सचूना तदई कुनै 

घर, जगगा, भवन , कारखाना, उद्योग, सवारी साधन , औद्योतगक संयधत्र , औजार, 

मेतिनरी, जीव, वस्तु, अतभिेख, कागजात वा अधय मािसामान वा वस्तुहरुको 

तनरीक्षण, परीक्षण वा जााँचबझु गनय सक्नेछ ।  

(३)उपदफा (२) बमोतजम तनरीक्षणको तसितसिामा वातावरण तनरीक्षकिे माग गरेको 

तववरण वा जानकारी उपिव्ध गराई आवश्यक सहयोग गनुय सम्बतधधत व्यतक्त , संस्था 

वा प्रस्तावकको कतयव्य हुनेछ ।  

(४) वातावरण तनरीक्षकको अधय काम , कतयव्य र अतधकार तोतकए बमोतजम हुनेछ। 

 

पररच्छेद-३ 

फोहरमैिा व्यवस्थापन सभबन्धी व्यवस्था  

१९. फोहरमैिाको प्रबन्धगने दालयत्व : (१)फोहरमैिाको व्यवस्थापन गनय 

स्थानाधतरण केधर (िाधसफर स्टेिन) , ल्याण्डतफि साइट , प्रिोधन पिाण्ट , बायोगयास 

पिाण्ट िगायत फोहरमैिाको संकिन , अतधतम  तव सजयन तथा प्रिोधनका िातग 

आवश्यक पने पवूायधार तथा संरचनाको तनमायण तथा सञ्चािन गने तजम्मेवारी 

काययपातिकाको हुनेछ । 

(२) फोहरमैिा संकिन केधर , स्थानाधतरण केधर वा प्रिोधन स्थिमा फातिएको वा 

रातखएको फोहरमैिा वा सरसफाईको तसितसिामा जम्मा भएको फोहरमैिा प्रबधध गने 

वा कुनै पतन तकतसमबाट प्रयोग गने तजम्मेवारी काययपातिकाको हुनेछ ।  
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(३) यस दफाको प्रयोजनको िातग फोहरमैिा संकिन केधर , स्थानाधतरण केधर वा 

प्रिोधन स्थिमा फातिएको वा रातखएको फोहरमैिा वा सरसफाईको तसितसिामा 

जम्मा भएको कुनै पतन पदाथय फोहरमैिा मातननेछ ।  

२०. फोहरमैिा व्यवस्थापन गने दालयत्व: (१)नगरपातिकातभत्रको फोहरमैिा 

व्यवस्थापन गने गराउने दातयत्व काययपातिकाको हुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) जनुसकैु कुरा िेतखएको भए तापतन हातनकारक फोहरमैिा , 

स्वास्थ्यसंस्थाजधय फोहरमैिा , रासायतनक फोहरमैिा वा औद्योतगक फोहरमैिा 

प्रिोधन र व्यवस्थापन गने दातयत्व तनधायररत मापदण्डको अधीनमा रही त्यस्तो 

फोहरमैिा उत्पादन गने व्यतक्त वा तनकायको हुनेछ ।  

(३) कुनै उद्योग वा स्वास्थ्य संस्थािे हातनकारक फोहरमैिा , स्वास्थ्यसंस्थाजधय 

फोहरमैिा रासायतनक फोहरमैिा तथा औद्योतगक फोहरमैिा प्रिोधन गरी बााँकी रहकेो 

फोहरमैिा तथा अधय फोहरमैिाको व्यवस्थापन गरीतदन काययपातिकािाई अनरुोध 

गरेमा वा काययपातिकािे तनधायरण गरेको फोहरमैिा व्यवस्थापन स्थि प्रयोग गनय माग 

गरेमा काययपातिकािे तनधायरण गरे बमोतजम सेवा िलु्क तिई फोहरमैिाको व्यवस्थापन 

गरीतदन वा फोहरमैिा व्यवस्थापन स्थि प्रयोग गनय तदन सक्नेछ ।  

(४)काययपातिकािे सामदुातयक सरसफाई सम्बधधी तनदतेिका बनाई िाग ूगनेछ।  

(५)फोहरमैिा व्यवस्थापनिे मानव स्वास्थ्यमा पारेको वा पाने प्रभावको जााँच परीक्षण 

र अनसुधधान गने अतधकार सम्बतधधत जनस्वास्थ्य अतधकारीसाँग हुनेछ ।  

(६)जााँच परीक्षणमा कुनै तनकायमा फोहरमैिा व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकी 

मानव स्वास्थ्यमा प्रततकूि प्रभाव पारेको भेतटएमा काययपातिकािे उक्त तनकायिाई 

समयमै सचेत गराई प्रचतित काननू बमोतजम आवश्यक कारवाही गनेछ।    

२१. फोहरमैिा उत्पादन कम गने :(१)नगरपातिका तभत्र कुनै व्यतक्त , संस्था वा 

तनकायिे कुनै काम कारोबार गनय उत्पादन हुने फोहरमैिा यथािक्य कम गनुय पनेछ।  

(२) “आफ्नो क्षेत्र ” तभत्र तवसजयन हुन सक्ने फोहरमैिाको तवसजयन वा पनु: प्रयोगको 

व्यवस्था तमिाई बााँकी फोहरमैिामात्र तनरकािन गरी फोहरमैिाको पररणामिाई 

घटाउन ुप्रत्येक व्यतक्त, संस्था वा तनकायको कतयव्य हुनेछ ।  

(क) संघ तथा प्रदिेसाँग समधवय गरी स्थानीय समदुायको सहभातगतमा 

आफ्नो तसमातभत्रका समदुायमा आधाररत वन , तनजी वन , कृतष वन तथा 

वनमा आधाररत उद्योगहरु संचािन तथा व्यवस्थापन गने , 

(ख)    सामदुातयक वन उपभोक्ता समहू िगायत समदुायमा आधाररत वन 

व्यवस्थापन गने समहूको प्रातवतधक , व्यवस्थापकीय, संस्थागत क्षमता 

तवकासमा प्राथतमकता तदने ,  

(घ)    वनसाँग सम्बतधधत प्रातवतधक सेवािाई प्रभावकारी बनाउनकुा अततररक्त 

क्षमता तवकासको िातग उत्प्रेरणात्मक अवसरहरु तसजयना गने ,  

(ङ) स्थानीय समदुायमा रहकेो वनजधय , जतडबटुी तथा वनस्पतत उपयोग सम्बधधी 

परम्परागत ज्ञान , सीप र तचतकत्सा पर्द्ततिाई आधतुनक तवज्ञानसाँग संयोजन 

गद ैउधनत प्रकारको ज्ञान , सीप र उत्पादनका िातग उपयकु्त वातावरण तनमायण 

गने,  

(च)   वधयजधतु र वनस्पततको संरक्षण तथा प्रवर्द्यन गनय संघ , प्रदिेसाँगको 

समधवयमा स्थानीय स्तरका प्राणी उद्यान तथा वनस्पतत उद्यानहरु स्थापना र 

संचािन गने, 

(छ) वन पैदावार संकिनमा तदगोपना र प्रभावकाररताका िातग आधतुनक 

प्रतवतधहरुको प्रयोगिाई प्रोत्साहन गने ,  

(ज)   तदगो वन व्यवस्थापनकोमापदण्डअनरुुपसबै वन व्यवस्थापनमा सामातजक , 

आतथयक र वातावरणीय दृतष्टिे दीगोपना सतुनतश्चत गने ,  

(झ)   संघ तथा प्रदिेको समधवयमासंरतक्षत क्षेत्र , तसमसार क्षेत्र तथा वन 

व्यवस्थापन पर्द्ततहरुबाट पययटन प्रवर्द्यनगनययोगदान पयुाययउने, 

(ञ)   वन , वनस्पतत, वधयजधतु तथा जैतवक तवतवधतार जिाधार क्षेत्रको संरक्षण , 

पनु:स्थापना र तदगो उपयोग गनयआवश्यक योजना र काययक्रम संचािन गने , 

(ट)    नगरपातिकाक्षेत्रतभत्रका जिचरको संरक्षण गने , 
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समहूमा रहकेो ज्ञान , सीप, अभ्यास आतदको पतहचान , अतभिेखीकरण, तथा संरक्षण 

गने तजम्मेवारी काययपातिकाको हुनेछ ।  

(२) काययपातिकािे उपदफा (१) बमोतजमको अतभिेखीकरण वैज्ञातनक र व्यवतस्थत 

ढङ्गिे तोतकएको ढााँचा र प्रारुपमा राख्नेछ ।   

३६. खलनज पदाथश सरंक्षण सभबन्धी व्यवस्था :(१) काययपातिकािे आफ्नो 

क्षेत्रतभत्र रहकेा खतनज पदाथयको अवस्था बझु्न सभे तथा खोज गनय सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोतजमको सभे तथा खोजबाट प्राप्त सचूना तथा तथ्याङ्कको 

आधारमा प्रचतित नेपािको काननू प्रततकूि नहुने गरी काययपातिकािे खतनज 

पदाथयको संरक्षण तथा प्रवर्द्यनमा काययक्रमहरु सञ्चािन गनय सक्नेछ ।    

३७.  जिाधार सरंक्षण गनुशपने : (१)नगरपातिकाक्षेत्रतभत्र रहकेा जिाधारको 

संरक्षण गनुय नगरपातिका, नागररक र सम्बधधीत तनकायको कतयव्य हुनेछ।  

(२) काययपातिकािे संघीय र प्रदिेको काननू र मापदण्डको अधीनमा रही काययतवतध 

वनाई नगरपातिकातभत्रकोजिाधार संरक्षण तथा व्यवस्थापन गनेछ।  

(३) आफ्नो क्षेत्रमा रहकेो खानेपानीको महुानको पतहचान , अतभिेखीकरण, संरक्षण 

तथा व्यवस्थापन गने तजम्मेवारी काययपातिकको हुनेछ।  

 

पररच्छेद- ५ 

वन तथा हररत के्षत्रको सरंक्षण तथा व्यवस्थापन  

३८. वन, वन पैदावार , वन्यजन्तु तथा हररत के्षत्रको सरंक्षण र प्रवर्द्शन 

गनुशपने:(१)आफ्नो क्षेत्रातधकार तभत्रको वन , वन पैदावार , वधयजधतु तथा हररत क्षेत्रको 

संरक्षण र प्रवर्द्यन गने प्रमखु तजम्मेवारी नगरपातिकाको हुनेछ ।  

(२) वन , वन पैदावार , वधयजधतु तथा हररत क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्यनमा सहयोग गनुय 

नागररकको कतयव्य हुनेछ। 

(३)वन तथा वन पैदावारसंरक्षण र प्रवर्द्यन गने सम्बधधमा नगरपातिकािे संघीय र प्रदिे 

काननूको प्रततकूि नहुने गरी दहेाय बमोतजम गनुयपनेछ।  

स्पलिकरण: “आफ्नो क्षेत्र ” भधनािे नगरपातिका तभत्रको तनजी घर कम्पाउण्ड , 

औद्योतगक क्षेत्रको पररसर , अस्पताि वा स्वास्थ्य संस्थाको पररसर , औद्योतगक 

प्रततष्ठानको पररसर िगायत फोहरमैिा उत्पादन गने व्यतक्त , संस्था वा तनकायको 

पररसरिाई सम्झन ुपछय।    

२२. फोहरमैिा पृथकीकरण :(१)काययपातिकािे फोहरमैिािाई तोतकए 

बमोतजम जैतवक , अजैतवक र अधय प्रकारमा तवभाजन गरी सो फोहरमैिािाई स्रोतमै 

छुट्याउने गरी तोक्नेछ । 

(२)उपदफा (१) बमोतजम तोतकतदए बमोतजम फोहरमैिा स्रोतमै छुट्याई संकिन 

केधरसम्म पयुायीैउने दातयत्व त्यस्तो फोहरमैिा उत्पादन गने व्यतक्त, संस्था वा तनकायको 

हुनेछ र यसको िातग काययपातिकािे आवश्यक प्रतवतध , मािसामान, उपकरण, 

कण्टेनर आतद उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।  

२३. फोहरमैिाको लनष्कार्न :(१)फोहरमैिा तनरकािनको समय , स्थान र 

तररका काययपातिकािे तनधायरण गरे बमोतजम हुनेछ ।  

(२)हातनकारक फोहरमैिा वा रासायतनक फोहरमैिा उत्पादन गने व्यतक्त , संस्था वा 

तनकायिे त्यस्तो फोहरमैिा तोतकए बमोतजम व्यवस्थापन गनुय पनेछ ।  

(३)हातनकारक फोहरमैिा वा रासायतनक फोहरमैिा संकिन केधर वा स्थानाधतरण 

केधरमा तनरकािन गनय पाइने छैन ।   

२४. फोहरमैिा व्यवस्थापन केन्र :(१)काययपातिकािे फोहरमैिािाई 

व्यवतस्थत रुपमा संकिन गनय प्रत्यक टोि वा वस्तीमा संकिन केधर तोकी आवश्यक 

कण्टेनरको व्यवस्था गनय सक्नेछ ।  

(२) उपदफा  (१) बमोतजम संकिन केधर तोक्दा यथािक्य टोि वा वस्तीका सबैिाई 

पायक पने गरी वातावरणीय रुपिे उपयकु्त स्थान तोक्न ुपनेछ ।  

(३)उपदफा (१) बमोतजमको संकिन केधरमा फोहरमैिा तनरकािन र संकिन गने 

समय र तररका काययपातिकािे तनधायरण गरे बमोतजम हुनेछ ।  

२५. जोलखमपूणश फोहरको व्यवस्थापन :(१)कुनै जोतखमपणूय फोहरको संकिन , 

भण्डारण, प्रिोधन, तवक्रीतवतरण, तवसजयन वा ओसारपसार गदाय उत्पादक वा 
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सञ्चािकिे जनस्वास्थ्य र वातावरणमा प्रततकूि असर नपने गरी उतचत व्यवस्थापन 

गनुय पनेछ । 

(२)उपदफा (१) बमोतजम जोतखमपणूय फोहरको व्यवस्थापन गदाय उत्पादक वा 

संञ्चािकिे आफ्नै खचयमा व्यवस्थापन गनुय पनेछ ।  

(३)जोतखमपणूय फोहर व्यवस्थापन सम्वधधी अधय प्रतक्रया तोतकए वमोतजम हुनेछ।  

२६. फोहरमैिाको न्यूनीकरण , पुन: प्रयोग तथा पुन: चक्रीय 

प्रयोग:(१)काययपातिकािे फोहरमैिा धयनूीकरण , पनु: प्रयोग तथा पनु: चक्रीय 

प्रयोगिाई प्रोत्साहन गनय आवश्यक कायय गनेछ र यसको प्रभावकारी कायायधवयनका 

िातग आवश्यक तनदतेिका बनाई िाग ूगनय सक्नेछ ।  

(२)उद्योग उत्पादन पयातकङ्ग गनय प्रयोग गरेको वस्तुिाई पनु: प्रयोग गरी फोहरमैिाको 

पररणामिाई घटाउने काममा प्रोत्साहन गनय सम्बतधधत उद्योगसाँग काययपातिकािे 

समधवय गनय सक्नेछ ।    

२७. अनुमलत सभबन्धी व्यवस्था:(१)यस ऐन बमोतजम काययपातिकाको अनमुतत 

नतिई कसैिे पतन फोहरमैिा व्यवस्थापन सम्बधधी काम गनय वा गराउन सक्नेछैन ।  

(२)फोहरमैिा व्यवस्थापन गनय चातहने स्वदिेी वा तवदिेी कम्पनी , संस्था वा तनकायिे 

दहेायको तववरण खिुाई अनमुततको िातग काययपातिकामा तनवेदन तदन ुपनेछ:-  

(क) फोहरमैिा व्यवस्थापन सम्बधधी योजना , 

(ख) फोहरमैिा व्यवस्थापन सम्बधधी आवश्यक जनितक्त तथा प्रतवतधको 

तववरण, 

(ग) तोतकए बमोतजमको अधय तववरण ।  

(३)उपदफा (२) बमोतजम पनय आएको तनवेदन उपर काययपातिकािे आवश्यक 

जााँचबझु गरी अनमुततपत्र तदन सक्नेछ ।  

(४) फोहरमैिाको व्यवस्थापन , पनु: चतक्रय प्रयोग , प्रिोधन र तवसजयनमा आवश्यक 

पने प्रतवतध स्वदिेमा उपिब्ध हुन नसक्ने दतेखएमा त्यस्तो प्रतवतध उपिब्ध गराउन  

(६) वातावरणीय असर धयनू हुने गरी तसमसार क्षेत्रमा वातावरण 

अनकूुि पययटनको तवकास गद ैप्राप्त िाभिाई यथासम्भव तसमसारको 

व्यवस्थापन र स्थानीय जनसमदुायको तहतमा पररचािन गने , 

(७) तसमसार संरक्षण र व्यवस्थापनका िातग तयार गरीने कायययोजनाहरुमा 

स्थानीय जनसहभातगता सतुनतश्चत गने , 

(८) तसमसार क्षेत्रमा आतितस्थानीयवासीकोअनभुव , अभ्यास, सीप र ज्ञानको 

संरक्षण गद ैसोही आधारमा तसमसारको संरक्षण र व्यवस्थापन गनय प्रिय तदने , 

(९) तसमसार व्यवस्थापना दखेा पने समस्याहरुको पतहचान गरी स्थानीय स्तरमै 

समाधानको उपायहरुको खोजी गनय जनसहमततका आधारमा व्यवस्थापन 

कायययोजना बनाई िाग ूगने गराउने ,  

(१०) तसमसार व्यवस्थापन योजना तजुयमा गने र व्यवस्थापन सतमततमा स्थानीय 

जनसमदुायका साथै संघ संस्थाको प्रतततनतधत्व गराउन आवश्यक काननुी एवं 

प्रिासतनक व्यवस्था गने , 

(११) तसमसारमा आतित स्थानीय जनसमदुायिाई तसमसारबाट प्राप्त हुने िाभको 

धयायोतचत बााँडफााँडका िातग आवश्यक व्यवस्था गने ,  

 (३)    जैतवक तवतवधतासंरक्षणतथा व्यवस्थापनसम्बधधी अधय व्यवस्थाप्रचतित 

काननू र मापदण्ड बमोतजम हुनेछ।  

३४. जैलवक लवलवधताको अलभिेखीकरण गनुशपने :(१) नगरपातिकािे 

आफ्नो क्षेत्रातधकार तभत्र अवतस्थत जैतवक तवतवधताको वस्तुतस्थतत र तववरणको 

अतभिेखीकरण व्यवतस्थत र वैज्ञातनक ढङ्गिे राख्न ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोतजमको अतभिेखीकरण जैतवक तवतवधता सम्बधधी तनदतेिका 

बनाई रातरिय मापदण्ड अनरुुप अद्यावतधक राख्ने तजम्मेवारी काययपातिकाको हुनेछ ।  

(३) जैतवक तवतवधताको अतभिेखीकरण सम्बधधी अधय व्यवस्था तोतकए बमोतजम 

हुनेछ।     

३५. स्थानीय समुदायको परभपरागत ज्ञान , सीप, अभ्यास, आलदको सरंक्षण 

गनुशपने: (१) जैतवक तवतवधताको सम्बधधमा स्थानीय समदुाय तभत्रका व्यतक्त वा  
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(क) कृतषजधय जैतवक तवतवधता संरक्षण,-    

(१) तवकासका काययक्रमहरु संचािनगदाय कृतष जैतवक तवतवतधताको संरक्षणिाई 

तविेष महत्वतदने, 

(२) जैतवक तवतवधता , वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पानय 

सक्ने जोतखम भएकातज .एम.ओ.(GMO)तथा त्यसका उत्पादनिाई 

आवश्यकता अनसुार तनयधत्रण वा तनषेधगने , 

(३) कृतष पयायवरणीय सेवाहरुको तदगो पररचािनको िातग परागसेचक तथा अधय 

पयायवरणीय सेवा प्रदान गने जीवहरु सम्बधधी अध्ययन , अनसुधधान, अनगुमन 

गरी संरक्षणका काययक्रमहरु सञ्चािन गने , 

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

(ख) तसमसार संरक्षण,- 

(१) स्थानीय जनसमदुायको सहभातगतामा उनीहरुको तहतका िातग आफ्नो क्षेत्र 

अधतगयतका तसमसारको पतहचान गद ैसोको  संरक्षण र व्यवस्थापन गने ; 

(२) स्थानीय जनसहभातगतामा आधाररत तसमसार व्यवस्थापनको माध्यमद्वारा 

तसमसारको स्रोतहरुमातथ समधयातयक अवसर तदिाउाँद ैबतुर्द्मत्तापणूय 

प्रयोगको अवधारणािाई साथयक तुल्याउने ; 

(३) स्थानीय व्यतक्त, समदुाय एवं तनकायिाई संिगन गराउाँद ैतसमसारको संरक्षण र 

व्यवस्थापन कायय प्रभावकारी बनाउने ;  

(४) वतयमान र भावी पसु्ताको फाइदाका िातग प्राकृततक स्रोत संरक्षण गनय 

स्थानीय वातसधदाको तहत हुने खािको सामातजक र आतथयक तवकासका 

काययक्रम संचािन गने,  

(५) तसमसारमा आतित सङ्कटापधन जीवजधतु , जिचर, सापेतक्षक जङ्गिी 

जनावर तथा अधय जि आतित आनवंुतिक स्रोतको संरक्षण गने , 

सक्ने कुनै तवदिेी कम्पनी , संस्था वा तनकायिाई सम्झौतामा उल्िेतखत अवतधतभत्र 

त्यस्तो प्रतवतध हस्ताधतरण गने ितयमा नेपाि सरकारको स्वीकृतत तिई काययपातिकािे 

उपदफा (३) बमोतजम अनमुततपत्र तदन सक्नेछ ।  

(५) अनमुततपत्र सम्बधधी अधय व्यवस्था तोतकए बमोतजम हुनेछ ।  

२८. फोहरमैिा व्यवस्थापनमा लनजी तथा सामुदालयक के्षत्रको 

सिंगनता:(१)काययपातिकािे आवश्यकता अनसुार यस ऐन बमोतजम अनमुतत प्राप्त 

तनजी क्षेत्रका कम्पनी वा सामदुातयक क्षेत्रबाट तोतकए बमोतजम प्रततस्पधाय गराईआफ्नो 

क्षेत्रको फोहरमैिा व्यवस्थापन गराउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (२) बमोतजम फोहरमैिा व्यवस्थापन गदाय तनजी क्षेत्रका कम्पनीको हकमा 

दहेायका सबै वा कुनै र सामदुातयक एवं गैरसरकारी संघ , संस्थाको हकमा दहेायको कुनै 

काम गराउन सतकनेछ:-  

(क) फोहरमैिाको धयनूीकरणका िातग जनचेतना अतभवतृर्द् , 

(ख) फोहरमैिा संकिन, 

(ग) फोहरमैिा ढुवानी, 

(घ) फोहरमैिाको प्रयोग, पनु: प्रयोग, पनु: चतक्रय प्रयोग वा प्रिोधन , 

(ङ) फोहरमैिा तवसजयन,  

(च) बधद पश्चात् व्यवस्थापन ।      

२९. प्रलतस्पधाश गराई फोहरमैिा व्यवस्थापनको लजभमा लदने : (१) 

काययपातिकािे यस ऐन बमोतजम तनजी क्षेत्र वा सामदुातयक संस्थाबाट फोहरमैिा 

व्यवस्थापन गराउाँदा बोिपत्र आह्वान गरी प्रततस्पधाय गराई व्यवस्थापकको छनौट गरी 

व्यवस्थापन गने तजम्मा तदन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोतजम फोहरमैिा व्यवस्थापकको छनौट गदाय दहेायका आधारमा 

गनुय पनेछ:- 

(क) काययपातिकािाई बझुाउन कबिु गरेको रकम , 

(ख) फोहरमैिाबाट ऊजाय ितक्त उत्पादन गने वा प्राङ्गाररक मि उत्पादन गने 

क्षमता, पूाँजी, प्रतवतध र जनितक्तको क्षमता , 

(ग) आतथयक तथा प्रातवतधक क्षमता , 
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(घ) फोहरमैिा व्यवस्थापन अपनाउन प्रस्ताव गरीएको प्रतवतधको तदगोपन तथा 

वातावरणीय प्रभाव धयनूीकरण ,  

(ङ) व्यवस्थापन करार गनय प्रस्ताव गरीएको व्यवस्थापन िलु्क ,  

(च) फोहरमैिाको प्रयोग , प्रिोधन वा पनु: प्रयोग गने सम्बधधमा भए 

काययपातिकािाई बझुाउन मञ्जरु गरीएको रोयल्टी ।  

(३) बोिपत्र सम्बधधी अधय व्यवस्था प्रचतित काननू बमोतजम हुनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोतजम फोहरमैिा व्यवस्थापनको तजम्मा पाएको कम्पनी , संस्था वा 

तनकायिे काययपातिकासाँग गरेको सम्झौताको अधीनमा रही िलु्क उठाउन सक्नेछ ।  

(५) फोहरमैिा व्यवस्थापनमा गैरसरकारी क्षेत्रको संिगनता सम्बधधी अधय कुराहरु 

तोतकए बमोतजम हुनेछ । 

३०. फोहरमैिा व्यवस्थापन स्थि लनमाशण तथा सञ्चािन गनश स्वीकृलत 

लदन सलकने :(१) तनजी क्षेत्रबाट फोहरमैिा व्यवस्थापनका िातग फोहरमैिा 

व्यवस्थापन स्थि , प्रिोधन स्थि वा अधय संयधत्र तनमायण गरी सञ्चािन गनय स्वीकृतत 

माग गरेमा वातावरण तथा अधय प्रचतित काननूको अधीनमा रही त्यस्तो संयधत्र तनमायण 

तथा सञ्चािनका िातग काययपातिकािे स्वीकृतत तदन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोतजम तनजी क्षेत्रबाट फोहरमैिा व्यवस्थापन संयधत्रको तनमायण तथा 

सञ्चािन गदाय तोतकएको वातावरणीय मापदण्डको पािना भए वा नभएको अनगुमन 

काययपातिकािे गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोतजम अनगुमन गदाय स्वीकृत मापदण्डको पािना गरेको नपाइएमा 

त्यस्तो मापदण्ड पािनाको िातग आवश्यक व्यवस्था गनय समयावतध तोतकतदन सक्नेछ 

र सो समयावतधमा पतन मापदण्डको पािनाको िातग आवश्यक व्यवस्था नगरेमा 

त्यस्तो व्यतक्त वा कम्पनीको स्वीकृतत काययपातिकािे तोतकए बमोतजम रद्द गनय सक्नेछ ।  

३१. सावशजलनक लनजी साझेदारीमा फोहरमैिा व्यवस्थापन गनश सलकने :(१) 

काययपातिकािे प्रचतित काननूको अधीनमा रही तनजी क्षेत्र , सामदुातयक एवं 

गैरसरकारी संघ, संस्थासाँगको साझेदारीमा फोहरमैिा व्यवस्थापन कायय गनय सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेतखएको भए तापतन सामदुातयक एवं गैरसरकारी 

संघ, संस्थासाँगको साझेदारीमा फोहरमैिा धयनूीकरणको िातग जनचेतना अतभवतृर्द् , 

फोहरमैिा संकिन , ढुवानी, फोहरमैिा व्यवस्थापन स्थिको बधद पश्चात् व्यवस्था , 

उद्यान तनमायण र सौधदययकरण जस्ता कायय मात्र गनय वा गराउन सतकनेछ ।  

३२. सेवा रु्लक उठाउन सक्ने :(१) काययपातिकािे फोहरमैिा व्यवस्थापन गरे 

बापत सम्बतधधत व्यतक्त, संस्था वा तनकायबाट सेवा िलु्क िगाई उठाउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोतजमको िलु्कको तनधायरण फोहरमैिाको पररमाण , तौि तथा 

प्रकृतत र तोतकए बमोतजमका अधय कुराहरुको आधारमा काययपातिकािे गनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोतजमको िलु्क काययपातिका आफैं िे वा तनजिे तोकेको संस्था 

वा तनकाय माफय त् समेत उठाउन सक्नेछ ।  

(४) यस दफामा अधयत्र जनुसकैु कुरा िेतखएको भए तापतन दफा २६ बमोतजम 

फोहरमैिा व्यवस्थापन गनय तजम्मेवारी पाएको व्यतक्त , संस्था वा तनकायिे 

काययपातिकासाँग भएको सहमततको आधारमा फोहरमैिा व्यवस्थापन गरे बापत 

सम्बतधधत व्यतक्त, संस्था वा तनकायबाट सेवा िलु्क उठाउन सक्नेछ ।  

तर तोतकए बमोतजमका तवपधन वगयिाई सेवा िलु्कमा तोतकए बमोतजम छूट तदइनेछ।  

(५) यस दफा बमोतजम िलु्कबाट प्राप्त आम्दानी तथा फोहरमैिा व्यवस्थापन तनजी 

क्षेत्रिाई संिगन गराउाँदा प्राप्त हुने आम्दानी काययपातिकािे एउटा छुटै्ट िीषयकमा राखी 

तोतकएको मापदण्डको अधीनमा रही फोहरमैिाको व्यवस्थापन , वातावरणीय संरक्षण 

तथा फोहरमैिा व्यवस्थापन प्रभातवत क्षेत्रको तवकासमा खचय गनुय पनेछ ।     

 

पररच्छेद-४ 

जैलवक लवलवधता सरंक्षण 

३३. जैलवक लवलवधताकोसरंक्षण गनुशपने : (१) आफ्नो क्षेत्रतभत्रको जैतवक 

तववधताको संरक्षण गने तजम्मेवारी नगरपातिकाको हुनेछ ।  

(२)उपदफा(१)बमोतजम जैतवक तवतवधताको संरक्षण सम्बधधी काययक्रम गदाय संघीय 

तथा प्रदिेको काननू तथा मापदण्ड प्रततकूि नहुने गरी दहेाय बमोतजम गनुय पनेछ ,- 

-!^_  -!&_  


