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स्थानीय िहिा वािावरण िथा प्राकृलिक स्रोि संरक्षण सम्बन्धिा व्यवस्था गनन बनकेो ऐन, २०७7 

प्रस्िावना : स्वच्छ र स्वस्थ वािावरणिा बााँच्न पाउने नागररकको िौलिक अलधकारको संरक्षण 
गनन, प्राकृलिक स्रोिको सिशुिि उपयोग एवं दीगो व्यवस्थापन गनन, वािावरण र ववकासबीि 
सन्ििुन कायि गनन िथा प्राकृलिक स्रोि, वािावरण र जैववक ववववधिाको संरक्षण गनन वाञ्छनीय 
भएकािे,  

नेपािको संववधानको धारा २२१ बिोशजि अनसूुिी ८ र अनसूुिी ९ िा उल्िेशखि वािावरण, 
प्राकृलिक स्रोि र जैववक ववववधिा सम्बन्धी स्थानीय िहको अलधकार कायानन्वयनका िालग कानूनी 
व्यवस्था गनन,  

सप्तकोशी नगरसभािे यो ऐन बनाएको छ। 

 
पररच्छेद- १ 
प्रारशम्भक 

 
१. संशक्षप्त नाि र प्रारम्भ :  

(१) यस ऐनको नाि सप्तकोशी नगरपालिकाको "वािावरण िथा प्राकृलिक स्रोि संरक्षण 
ऐन, २०७7" रहेको छ । 

(२) यो ऐन सप्तकोशी नगरपालिकाको स्थानीय राजपत्रिा सूिना प्रकाशशि गरेको लिलिदेशख 
प्रारम्भ हनुेछ।  

२. पररभाषा :  ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथन निागेिा यस ऐनिा,- 

(क) "अनकूुिन" भन्नािे जिवाय ु पररविननको असर र सम्भाव्य जोशखिको      
आकिन गरी पररवलिनि जिवाय ुसहुाउाँदो अनकूुि हनुे गरी रूपान्िरण गने 
िथा थप हानी नोक्सानी रोकथाि वा न्यूनीकरण गने कायन सम्झन ुपछन। 

(ख)  "उत्सजनन" भन्नािे कुनै लनशिि क्षेत्रबाट लनशिि सिय अवलधिा वािावरणिा 
हररि गहृ गयााँस वा अन्य कुनै गयााँस वा धवुााँ लनष्कासन गने कायन सम्झन ु
पछन। 

(ग)   "कायनपालिका" भन्नािे सप्तकोशी नगरपालिकाको कायनपालिकािाई सम्झन ु
पछन। 

(घ)  “खलु्िा क्षेत्र” भन्नािे िालनसहरु जिघट हनु सक्ने, ववलभन्न कायनक्रि र पवन 
िनाउन सक्ने, सावनजलनक वहि िथा ववपद् व्यवस्थापनिा सिेि सहयोग 
पगुने गरी सरुशक्षि गररएको खलु्िा स्थि सम्झन ुपछन ।  
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(ङ)  "जिवाय ुपररविनन" भन्नािे िािो सियको अन्िराििा प्राकृलिक रुपिा हनु े
जिवायकुो उिारिढावका अिावा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपिा िानवीय 
वक्रयाकिापिे वायिुण्डिको बनोटिा हनुे फेरवदिका कारण पथृ्वीको 
जिवायिुा क्रिश: देखा पने पररविनन सम्झन ुपछन।  

(ि)  "जोशखिपूणन फोहर" भन्नािे प्राकृलिक वािावरणिा ह्रास ल्याउने र िानव 
िथा अन्य प्राणीको स्वास्थ्यिा हालन नोक्सानी परु् याउने ववलभन्न रूपिा 
लनष्कालसि वस्ि,ु पदाथन िथा रेलडयो वववकरणिाई सम्झन ुपछन।  

(छ) “जैववक ववववधिा” भन्नािे पाररशस्थलिकीय प्रणािी (इको लसस्टि) को ववववधिा, 
प्रजािीय ववववधिा (स्पेलसज डाइभरलसटी) िथा वंशाणगुि ववववधिा (जेनेवटक 
डाइभरलसटी) सम्झन ुपछन ।  

(ज)  “िोवकएको” वा “िोवकए बिोशजि” भन्नािे यस ऐन अन्िगनि बनेको लनयििा 
िोवकएको वा िोवकए बिोशजि सम्झन ुपछन ।  

(झ)  “लनष्काशन” भन्नािे ध्वलन, िाप वा फोहरिैिा फाल्ने, थपुाने, वा लनष्काशन 
गने कायन सम्झन ुपछन । 

(ञ)  "पररषद्" भन्नािे दफा ४८ बिोशजिको स्थानीय वािावरण िथा प्राकृलिक 
स्रोि संरक्षण पररषद् सम्झन ुपछन। 

(ट)  “प्रदूषण” भन्नािे फोहरिैिा, रसायन, ध्वलन वा ववद्यिुीय, ववद्यिुीय-िमु्वकीय 
िरंगका कारण वािावरणिा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपिे पररविनन गरी 
वािावरणिा उल्िेखनीय ह्रास ल्याउने, क्षलि परु् याउने वा वािावरणको 
िाभदायी वा उपयोगी प्रयोजनिा हालन नोक्सानी परु् याउने वक्रयाकिाप 
सम्झन ुपछन । 

(ठ)  “प्रस्िाव” भन्नािे ववद्यिान वािावरणीय अवस्थािा पररविनन ल्याउन सक्न े
वकलसिको स्थानीय सरकार वा स्थानीय काननु बिोशजि संञ्चािन गररने वा 
अनिुलि प्राप्त ववकास कायन, भौलिक वक्रयाकिाप वा भ-ूउपयोगको पररविनन 
गने कुनै योजना, आयोजना वा कायनक्रि सञ्चािन गने सम्बन्धिा ियार 
गररएको प्रस्िाव सम्झन ुपछन । 

(ड)  “प्रस्िावक” भन्नािे प्रस्िावको स्वीकृलिको िालग लनवेदन ददने र त्यस्िो प्रस्िाव 
कायानन्वयन गनन स्वीकृलि प्राप्त व्यशि, सरकारी, अधन सरकारी वा गैर 
सरकारी लनकाय वा संस्था सम्झन ुपछन। 

 (ढ)  “फोहरिैिा” भन्नािे घरेि ुफोहरिैिा, औद्योलगक फोहरिैिा, रासायलनक 
फोहरिैिा, स्वास्थ्य संस्था जन्य फोहरिैिा वा हालनकारक फोहरिैिा 
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सम्झन ुपछन र सो शब्दिे ित्काि प्रयोग हनु नसक्ने अवस्थािा रहेको, 
फालिएको वा सडेगिेको वािावरणिा ह्रास आउने गरी लनष्काशन गररएको 
िरि, ठोस, गयास, िेदो, धूवााँ, धूिो, ववद्यिुीय िथा सूिना प्रववलधका िालग 
प्रयोग भएका िगायिका पदाथन वा त्यस्िै प्रकारका अन्य वस्िहुरु वा 
अनलधकृि रूपिा सावनजलनक स्थििा टााँलसएको पोस्टर, पम््िेट िथा 
कायनपालिकािे सिय सियिा सूिना प्रकाशन गरी फोहरिैिा भलन िोवक 
ददएका अन्य वस्ि ुसिेििाई सम्झन ुपछन ।  

(ण)  "वन" भन्नािे पूणन वा आंशशक रुपिा रुख वा बटु्यानिे ढावकएको क्षेत्र 
सम्झन ुपछन ।  

(ि)  "वन पैदावार" भन्नािे वनिा रहेका वा पाइएका वा वनबाट ल्याइएका 
देहायका पैदावार सम्झन ुपछन:-  

 (१)  काठ, दाउरा, गोि, खैरकि, खोटो, काठको िेि, बोक्रा, 
घााँस, िाहा, वपपिा-वपपिी 

 (२)  रुख, ववरुवा, पाि, डााँठ, फि, बीज, फूि, भवुा, जरा, गानो, 
बोक्रा, गिरजीन, िोहवान, जङ्गिी जडीबटुी एवं गैरकाष्ठ वन 
पैदावार, जङ्गिी िह, वनस्पलि िथा लिनको ववलभन्न भाग वा 
सूक्ष्ि अङ्ग, 

 (३)  िट्टान, िाटो, िनु ढुङ्गा, ढुङ्गा, लगट्टी, बािवुा वा अन्य 
खलनजजन्य पदाथन वा  

 (४)  वन्यजन्ि,ु पशपंुक्षी वा वन्यजन्िकुो ओखेटोपहार ।  

 (थ)  “वािावरण” भन्नािे प्राकृलिक, सांस्कृलिक र सािाशजक प्रणािीहरु, आलथनक 
िथा िानवीय वक्रयाकिापहरु र यीनको अवयवहरु िथा िी अवयवहरुको 
लबिको अन्िरवक्रया िथा अन्िर सम्बन्ध सम्झन ुपछन । 

(द)  "वािावरणीय अध्ययन" भन्नािे  कुनै  प्रस्िावको  कायानन्वयन  गदान  त्यसबाट 
वािावरणिा पने प्रलिकूि  प्रभाव  लनराकरण वा न्यूनीकरण गननको िालग 
अविम्बन गररने उपायका सम्बन्धिा गररने संशक्षप्त वािावरणीय अध्ययन 
वा प्रारशम्भक वािावरणीय परीक्षण सम्झन ुपछन ।  

(ध)  “सम्पदा” भन्नािे नगरपालिका क्षेत्र लभत्र रहेका प्राकृलिक, सांस्कृलिक, 
ऐलिहालसक, परुािाशत्वक, वैज्ञालनक, आध्याशत्िक, सौन्दयनपरक वा सािाशजक 
दृविबाट िहत्वपूणन िालनने कुनै पलन वस्ि,ु भौलिक संरिना स्थान, वनस्पलि 
िथा जीव जन्ि ुसम्झन ुपछन।  
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(न)  “लसिसार” भन्नािे भलूिगि जिस्रोि वा वषानिका कारण पानीको पररणाि 
रहने वा प्राकृलिक वा िानव लनलिनि, स्थायी वा अस्थायी जिेका वा वगेका, 
स्वच्छ वा नलुनिो पानी भएको धावपिो जलिन, दिदिे जलिन, नदीबाट 
प्रभाववि जलिन, िाि, पोखरी, जिभण्डार क्षेत्र, र  यवह प्रकृलिका कृवष 
जलिन सिेििाई सम्झन ुपछन । 

 (प)  “संरक्षण” भन्नािे वािावरण, जैववक ववववधिा िथा सम्पदाको सरुक्षा, स्याहार, 
सम्भार, सम्वर्द्नन, व्यवस्थापन िथा सदपुयोग सम्झन ुपछन ।  

पररच्छेद - २ 
वािावरण संरक्षण 

३. वािावरण संरक्षण गनुनपने :  

(१) आफ्नो क्षेत्रालधकार क्षेत्र लभत्र वािावरण संरक्षण गने प्रिखु शजम्िेवारी 
नगरपालिकाको हनुेछ ।  

(२) वािावरण संरक्षण, प्रवर्द्नन र वािावरणिैत्री सिाज लनिानणिा योगदान गनुन नागररकको 
किनव्य हनुेछ। 

४. वािावरण संरक्षण ववशषे क्षते्र लनधानरण गनन सक्न े:  

(१) प्रिलिि भ-ूउपयोग नीलि सिेििाई िध्यनजर गरी नगरपालिकालभत्र वािावरणका 
दृवििे संरक्षण आवश्यक रहेको क्षेत्र पवहिान गरी त्यस्िो क्षेत्रिाई कायनपालिकाबाट लनणनय 
गरी वािावरण संरक्षण ववशेष क्षेत्र लनधानरण गनन सक्नेछ ।  

(२) कुनै सडक, भवन, नदी व्यवस्थापन वा अन्य कुनै भौलिक पूवानधार लनिानण गदान लनिानण 
कायनको प्रारशम्भक अध्ययन प्रवक्रया शरुु हनु ुअगालड नै संघ र प्रदेशका सम्बशन्धि लनकायसाँग 
सिन्वय गरी कायनपालिकािे कुनै क्षेत्र ववशेषिाई वािावरण संरक्षण गने उदे्दश्यिे खलु्िा 
वा हररयािी क्षेत्रको रुपिा िोक्न सक्नेछ।  

(३) कुनै क्षेत्र वा स्थान ववशेषिा अत्यलधक वािावरणीय प्रदूषण, भःूस्खिन, प्राकृलिक 
सम्पदाको अत्यलधक दोहन वा प्राकृलिक ववपशत्त हनु गई जनस्वास्थ्य वा वािावरणिा 
नकारात्िक प्रभाव परेको वा पने सम्भावना देशखएको अवस्थािा कायनपालिकािे प्रदेश 
सरकार र सङ् घीय सरकारसाँग सिन्वय गरी त्यस्िो क्षेत्र वा स्थानिाई वािावरणीय दृवििे 
संवेदनशीि क्षेत्र िोक्न सक्नेछ ।  

(४) उपफदा (१),(२) र (३) बिोशजिको वािावरण संरक्षण ववशेष क्षेत्र, खलु्िा वा 
हररयािी क्षेत्र र संवेदनशीि क्षेत्रको व्यवस्थापन िोवकए बिोशजि कायनपालिकाबाट हनुेछ। 

(५) उपदफा (४) बिोशजि व्यवस्थापन गदान कायनपालिकािे आवश्यकिा अनसुार संघ र 
प्रदेशसाँग सिन्वय गनेछ। 



 

| 5 | 

५. सम्पदाको संरक्षण गनुनपने :  

(१) नगरपालिका क्षेत्रलभत्र रहेका सम्पदाको संरक्षण गनुन नगरपालिका, नागररक र 
सम्बशन्धि लनकायको किनव्य हनुेछ। 

(२) सम्पदाको संरक्षणका िालग कायनपालिकािे सरकारी िथा सिदुायसाँग सिन्वय िथा 
साझेदारी गनन सक्नेछ। 

६. वािावरणीय अध्ययन गनुनपने :  

(१) प्रिलिि कानून िथा िापदण्ड बिोशजि प्रस्िावकिे प्रस्िावको वािावरणीय अध्ययन 
गनुन पनेछ । 

(२) प्रस्िावकिे स्थानीय िहको अलधकारक्षेत्र लभत्र पने ववषयसाँग सम्बशन्धि ववकास लनिानण 
सम्बन्धी कायन वा आयोजना सम्बन्धी प्रस्िावको संशक्षप्त वािावरणीय अध्ययन प्रलिवेदन वा 
प्रारशम्भक वािावरणीय प्रलिवेदन स्वीकृलिको िालग कायनपालिका सिक्ष पेश गनुनपनेछ। 

(३) प्रस्िावकिे उपदफा (२) बिोशजिको वािावरणीय अध्ययन प्रलिवेदन पेश गदान त्यस्िो 
प्रस्िाव कायानन्वयन गने क्रििा वािावरणिा पननसक्ने प्रलिकूि प्रभाव र त्यसको 
न्यूनीकरणको िालग अपनाउन सवकने ववलभन्न ववकल्पहरूको ववस्ििृ ववष्िेषण गरी त्यस्िा 
ववकल्प िध्ये प्रस्िाव कायानन्वयन गनन उपयिु हनुे ववकल्प र सो ववकल्प कायानन्वयन गनन 
सवकने आधार र कारण सवहि लसफाररस गनुनपनेछ। 

(४) उपदफा (२) बिोशजिको संशक्षप्त वािावरणीय प्रलिवेदन वा प्रारशम्भक वािावरणीय 
परीक्षण स्वीकृलि सम्बन्धी प्रवक्रया िोवकए बिोशजि हनुेछ।  

(५) उपदफा (२) बिोशजि प्राप्त वािावरणीय अध्ययन प्रलिवेदन जााँिबझु गदान त्यस्िो 
प्रस्िाव कायानन्वयनबाट वािावरणिा प्रलिकूि प्रभाव पाने नदेशखएिा कायनपालिकािे 
आवश्यकिा अनसुार प्रस्िावकिे पािना गनुनपने शिन िोवक त्यस्िो वािावरणीय अध्ययन 
प्रलिवेदन स्वीकृि गनेछ।  

(६) कायनपालिकािे उपदफा (२) बिोशजिको वािावरणीय अध्ययन प्रलिवेदन जााँिबझु गदान 
त्यस्िो प्रस्िावको थप वािावरणीय अध्ययन गननपने देशखएिा वािावरणीय िूल्याङ्कन गनन 
गराउन आदेश ददन सक्नेछ। 

(७) उपदफा (५) बिोशजि ददइएको आदेश बिोशजि प्रस्िावकिे थप अध्ययन गरर सोको 
प्रलिवेदन प्रदेश काननुिे िोकेको लनकाय सिक्ष पेश गनुन पनेछ। 

(८) यस ऐन विोशजि कुनै प्रस्िावको वािावरणीय अध्ययन प्रलिवेदन ियार गनुनपूवन 
सम्वशन्धि लनकायबाट कायनसूिी स्वीकृि गनुनपनेछ। 

(९) वािावरणीय अध्ययन प्रलिवेदन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रिलिि कानून बिोशजि 
हनुेछ। 
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(१०) यस दफािा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएिा पलन प्रस्िावक नगरपालिका आाँफै संिगन 
भएको अबस्थािा त्यस्िो वािावरणीय अध्ययन प्रलिवेदन प्रदेश कानून बिोशजि स्वीकृि 
हनुेछ। 

७.  िापदण्ड र गणुस्िर कायि गनुनपने :  

(१) प्रस्िावकिे यस ऐन बिोशजि वािावरणीय अध्ययन प्रलिवेदन ियार गदान नेपाि 
सरकारिे लनधानरण गरेको िापदण्ड एवं गणुस्िर कायि हनुेगरी िोवकए बिोशजिको ढााँिािा 
ियार गनुनपनेछ। 

८.    वािावरणीय व्यवस्थापन योजना ियार गनुनपने :  

(१) प्रस्िावकिे प्रस्िाव कायानन्वयन गनुन अगालड िोवकए बिोशजि वािावरणीय व्यवस्थापन 
योजना ियार गनुनपनेछ। 

(२) प्रस्िावकिे उपदफा (१) बिोशजि वािावरणीय व्यवस्थापन योजना ियार गदान 
वािावरणीय प्रलिकूि प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू िध्ये कुन कुन उपायहरू आयोजना 
लनिानणको क्रििा र कुन कुन उपायहरू आयोजना सम्पन्न भएपलछ वा आयोजना 
कायानन्वयनको क्रििा अविम्बन गने हो सो को सिेि उल्िेख गनुनपनेछ। 

(३) प्रस्िावकिे उपदफा (१) बिोशजि ियार गरेको वािावरणीय व्यवस्थापन योजना 
कायानन्वयनका िालग स्पि कायनयोजना बनाई सो बिोशजि कायानन्वयन गनुनपनेछ र सो को 
प्रगलि वववरण आयोजना कायानन्वयन शरुू भएपलछ प्रत्येक छ िवहनािा कायनपालिका सिक्ष 
पेश गनुनपनेछ।  

९.    प्रस्िाव स्वीकृि नगराई कायानन्वयन गनन नहनु े : यो ऐन प्रारम्भ भएपलछ कसैिे पलन 
कायनपालिकािे िोके बिोशजि प्रस्िाव स्वीकृि नगराई कायानन्वयन गनन गराउन ुहुाँदैन ।  

१०.  प्रस्िाव सम्बन्धी अन्य व्यवस्था :  

(१) वािावरणीय प्रभाव िूल्यांकन हनुे प्रस्िावहरु सम्बन्धी कायनववलध प्रिलिि सङ् घीय 
िथा प्रादेशशक कानून बिोशजि हनुेछ । 

(२)सङ् घीय िथा प्रादेशशक कानून बिोशजि वािावरणीय परीक्षण वा वािावरणीय प्रभाव 
िूल्यांकन सम्बन्धिा सम्बशन्धि सङ् घीय िथा प्रादेशशक लनकायसाँग सिन्वय गने शजम्िेवारी 
नगरपालिकाको हनुेछ ।  

 

 

 

 



 

| 7 | 

११. रोक िगाउन सक्न े:  

(१) कसैिे पलन यस ऐन र प्रिलिि कानूनिे िोके विोशजिको लनकायवाट स्वीकृलि नलिई 
वा स्वीकृलि भए भन्दा ववपरीि हनुे गरी कायानन्वयन गरेिा कायनपालिकािे त्यस्िो प्रस्िाव 
कायानन्वयनिा रोक िगाउन वा रोक िगाउनको िालग प्रदेश सरकार िथा सङ् घीय िन्त्रािय 
वा स्वीकृि गने लनकायिा लसफाररष गनन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बिोशजि कुनै प्रस्िाव कायानन्वयन गनन रोक िगाइएकोिा त्यसरी रोक 
िगाइएको कारणबाट क्षलि पगुन गएिा प्रस्िावकिे सो बापि कुनै वकलसिको क्षलिपलुिनको 
िालग दाबी गनन पाउने छैन । 

१२.  अनकूुिन योजना बनाउन सक्न े:  

(१) जिवाय ुपररविननको प्रलिकूि असर न्यूनीकरण र सम्भाववि जोशखिबाट बच्नका िालग 
कायनपालिकािे अनकूुिन योजना बनाई कायानन्वयन गनन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोशजिको अनकूुिन योजना बनाउाँदा जिवाय ुपररविननको असरवाट 
वढी जोशखििा पने िवहिा, अपाङ्गिा भएका व्यशि, बािबालिका, जेष्ठ नागररक र आलथनक 
रूपिा ववपन्न सिदुायिाई ववशेष प्राथलिकिा ददनपुनेछ। 

(३) कायनपालिकािे ववकास आयोजना िजुनिा गदान जिवाय ुपररविननको प्रलिकूि असर िथा 
जोशखिको व्यवस्थापन गने प्रयोजनको िालग नेपाि सरकारिे लनधानरण गरेको िापदण्ड 
बिोशजि प्राथलिकीकरण गनुनपनेछ। 

१३.   हररिगहृ गयााँस उत्सजनन न्यूनीकरण कायनहरू गनन सक्न े:   

(१) नगरपालिकािे हररिगहृ गयााँस उत्सजनन न्यूनीकरण गनन आवश्यक कायनक्रि सञ्चािन 
गनन सक्नेछ। 

(२) न्यूनीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रिलिि काननु बिोशजि हनुेछ। 

१४. प्रदूषण रोकथाि िथा लनयन्त्रण गने :   

(१) कसैिे पलन प्रिलिि िापदण्ड ववपरीि वा जनजीवन, जन-स्वास्थ र वािावरणिा 
उल्िेखनीय प्रलिकूि प्रभाव पाने गरी प्रदूषण सजृना गनन वा गराउन हुाँदैन ।  

(२) िोवकएको िापदण्ड ववपरीि कुनै याशन्त्रक साधन, औद्योलगक प्रलिष्ठान, होटि रेिुरेण्ट 
वा अन्य ठाउाँ वा िािसािान वा वस्िवुाट ध्वलन, िाप, रेलडयोधिी वववकरण, िरङ्ग वा 
फोहरिैिा वा दवुषि पानी लनष्काशन गनन गराउन हुाँदैन ।  

(३) उपदफा (१) ववपरीि कसैिे कुनै कायन गरी वािावरणिा उल्िेखनीय प्रलिकूि प्रभाव 
पारेको देशखएिा नगरपालिकािे िि ्सम्बन्धिा आवश्यक शिनहरु िोक्न वा त्यस्िो कायन 
गनन नपाउने गरी रोक िगाउन सक्नेछ । 
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(४) कुनै वकलसिको पदाथन, इन्धन, औजार वा संयन्त्रको प्रयोगबाट वािावरणिा उल्िेखनीय 
प्रलिकूि प्रभाव परेको वा पने देशखएिा प्रदेश र सङ् घीय सरकारिाई सो को जानकारी 
गराई नगरपालिकािे स्थानीय राजपत्रिा सूिना प्रकाशन गरी त्यस्िो पदाथन, इन्धन, औजार 
वा संयन्त्रको प्रयोग, उत्पादन, वववक्र वविरण, भण्डारनिा बन्देज िगाउन सक्नेछ र 
आवश्यक कारवाहीका िालग लसफाररष गनेछ। 

(५) प्रदूषणको रोकथाि िथा लनयन्त्रण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोवकए बिोशजि हनुेछ।   

   

१५. प्रयोगशािा स्थापना गनन सक्न े:  

(१) वािावरण संरक्षण िथा प्रदूषण लनयन्त्रण सम्बन्धी कायनिा सहयोग परु् याउन 
नगरपालिकािे सङ् घीय सरकार र प्रदेश सरकारसाँग सिन्वय गरी आवश्यकिा अनसुार 
ववलभन्न प्रयोगशािाहरु स्थापना गनन वा संघ र प्रदेशिे स्थापना गरेका वा नेपाि सरकारिे 
िान्यिा ददएको कुनै प्रयोगशािािाई सो कािको िालग िोक्न सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोशजि स्थापना गररएका वा िोवकएका प्रयोगशािाको अन्य काि, 
किनव्य र अलधकार िोवकए बिोशजि हनुेछ । 

१६. निनुा संकिन गनन ददनपुने : कुनै पलन उद्योग, कारखाना, यन्त्र, सवारी साधन आददबाट 
सजृना वा लनष्काशन हनुे वा हनु सक्ने प्रदूषण, ध्वलन, िाप िथा फोहरिैिाको अध्ययन, 
परीक्षण वा ववश्लषेण गननका िालग सम्बशन्धि व्यशि वा संस्थािे नगरपालिकाबाट 
अलधकारप्राप्त व्यशि वा संस्थािाई आवश्यकिा अनसुार त्यस्िा वस्ि ुवा पदाथनको निूना 
संकिन गनन ददन ुपनेछ । 

१७.   वािावरण लनरीक्षकको लनयशुि गनन सक्न े: नगरपालिकालभत्र प्रदूषण कि गने, हटाउने वा 
लनयन्त्रण गने िथा स्वीकृि वािावरणीय प्रलिवेदन अनसुार गनुनपने कािहरू प्रभावकारी रुपिे 
गनन गराउन, वािावरण संरक्षण सम्वशन्ध प्रिलिि िापदण्डको पािना भए नभएको सम्बन्धिा 
अनगुिन िथा लनरीक्षण गनन कायनपालिकािे नेपाि सरकारबाट िान्यिाप्राप्त शैशक्षक संस्थाबाट 
वािावरण वा सोसाँग सम्बशन्धि ववषयिा कशम्ििा स्नािक हालसि गरेको व्यशििाई प्रिलिि 
कानून बिोशजि लनधानररि िापदण्ड र प्रवक्रया परुा गरी वािावरण लनरीक्षक लनयिु गनन 
सक्नेछ । 

१८. वािावरण लनरीक्षकको काि, किनव्य र अलधकार:  

(१) वािावरण लनरीक्षकको काि, किनब्य र अलधकार देहाय बिोशजि हनुेछः– 

(क)   यो ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनेको लनयि िथा प्रिलिि सङ् घीय र 
प्रदेश कानून िथा िापदण्ड बिोशजि प्रदूषण कि गने, हटाउने वा 
लनयन्त्रण गने कायन भए नभएको लनरीक्षण गने, 
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(ख)     यो ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनेको लनयि िथा प्रिलिि कानून र 
िापदण्ड ववपरीि कुनै ठाउाँबाट प्रदूषण लनष्काशन सम्बन्धी 
नकरात्िक कायन गरे नगरेको सम्बन्धिा लनरीक्षण गने, 

(ग)  स्वीकृि वािावरणीय अध्ययन प्रलिवेदनिा िोवकएका सिन बिोशजि 
काि भए नभएको सम्बन्धिा स्थिगि जााँिबझु िथा लनरीक्षण गने, 

(घ)   खण्ड (क), (ख) र (ग) बिोशजि गररएको जााँिबझु िथा  लनरीक्षण 
प्रलिवेदन िोवकएको अलधकारी सिक्ष पेश गने, 

(ङ)   िोवकए बिोशजिका अन्य कायन गने, 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) बिोशजि लनरीक्षण गने लसिलसिािा 
वािावरण लनरीक्षकिे सम्बशन्धि व्यशि, संस्था वा प्रस्िावकिाई पूवन सूिना ददई कुनै घर, 
जगगा, भवन, कारखाना, उद्योग, सवारी साधन, औद्योलगक संयन्त्र, औजार, िेशशनरी, जीव, 
वस्ि,ु अलभिेख, कागजाि वा अन्य िािसािान वा वस्िहुरुको लनरीक्षण, परीक्षण वा जााँिबझु 
गनन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोशजि लनरीक्षणको लसिलसिािा वािावरण लनरीक्षकिे िाग गरेको 
वववरण वा जानकारी उपिब्ध गराई आवश्यक सहयोग गनुन सम्बशन्धि व्यशि, संस्था वा 
प्रस्िावकको किनव्य हनुेछ ।  

(४) वािावरण लनरीक्षकको अन्य काि, किनव्य र अलधकार िोवकए बिोशजि हनुेछ। 

पररच्छेद-३ 
फोहरिैिा व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था 

 
१९.  फोहरिैिाको प्रबन्ध गने दावयत्व : (१) फोहरिैिाको व्यवस्थापन गनन स्थानान्िरण केन्र 

(ट्रान्सफर स्टेशन), ल्याण्डवफि साइट, प्रशोधन ्िाण्ट, बायो गयास ्िाण्ट िगायि 
फोहरिैिाको संकिन, अशन्िि लबसजनन िथा प्रशोधनका िालग आवश्यक पने पूवानधार िथा 
संरिनाको लनिानण िथा सञ्चािन गने शजम्िेवारी कायनपालिकाको हनुेछ । 

(२) फोहरिैिा संकिन केन्र, स्थानान्िरण केन्र वा प्रशोधन स्थििा फालिएको वा 
राशखएको फोहरिैिा वा सरसफाईको लसिलसिािा जम्िा भएको फोहरिैिा प्रबन्ध गने वा 
कुनै पलन वकलसिबाट प्रयोग गने शजम्िेवारी कायनपालिकाको हनुेछ । 

(३) यस दफाको प्रयोजनको िालग फोहरिैिा संकिन केन्र, स्थानान्िरण केन्र वा प्रशोधन 
स्थििा फालिएको वा राशखएको फोहरिैिा वा सरसफाईको लसिलसिािा जम्िा भएको 
कुनै पलन पदाथन फोहरिैिा िालननेछ ।  
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२०. फोहरिैिा व्यवस्थापन गने दावयत्व:  

(१) नगरपालिकालभत्रको फोहरिैिा व्यवस्थापन गने गराउने दावयत्व कायनपालिकाको 
हनुेछ। 

(२) उपदफा (१) जनुसकैु कुरा िेशखएको भए िापलन हालनकारक फोहरिैिा, स्वास्थ्य 
संस्थाजन्य फोहरिैिा, रासायलनक फोहरिैिा वा औद्योलगक फोहरिैिा प्रशोधन र 
व्यवस्थापन गने दावयत्व लनधानररि िापदण्डको अधीनिा रही त्यस्िो फोहरिैिा उत्पादन 
गने व्यशि वा लनकायको हनुेछ ।  

(३) कुनै उद्योग वा स्वास्थ्य संस्थािे हालनकारक फोहरिैिा, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरिैिा 
रासायलनक फोहरिैिा िथा औद्योलगक फोहरिैिा प्रशोधन गरी बााँकी रहेको फोहरिैिा 
िथा अन्य फोहरिैिाको व्यवस्थापन गरीददन कायनपालिकािाई अनरुोध गरेिा वा 
कायनपालिकािे लनधानरण गरेको फोहरिैिा व्यवस्थापन स्थि प्रयोग गनन िाग गरेिा 
कायनपालिकािे लनधानरण गरे बिोशजि सेवा शलु्क लिई फोहरिैिाको व्यवस्थापन गररददन 
वा फोहरिैिा व्यवस्थापन स्थि प्रयोग गनन ददन सक्नेछ । 

(४) कायनपालिकािे सािदुावयक सरसफाई सम्बन्धी लनदेशशका बनाई िागू गनेछ। 

(५) फोहरिैिा व्यवस्थापनिे िानव स्वास्थ्यिा पारेको वा पाने प्रभावको जााँि पररक्षण र 
अनसुन्धान गने अलधकार सम्बशन्धि जनस्वास्थ्य अलधकारीसाँग हनुेछ ।  

(६) जााँि पररक्षणिा कुनै लनकायिा फोहरिैिा व्यवस्थापन प्रभावकारी हनु नसकी िानव 
स्वास्थ्यिा प्रलिकूि प्रभाव पारेको भेवटएिा कायनपालिकािे उि लनकायिाई सियिै सिेि 
गराई प्रिलिि कानून बिोशजि आवश्यक कारवाही गनेछ।   

२१.  फोहरिैिा उत्पादन कि गने :  

(१) नगरपालिका लभत्र कुनै व्यशि, संस्था वा लनकायिे कुनै काि कारोबार गनन उत्पादन 
हनुे फोहरिैिा यथाशक्य कि गनुन पनेछ। 

(२) “आफ्नो क्षेत्र” लभत्र ववसजनन हनु सक्ने फोहरिैिाको ववसजनन वा पनु: प्रयोगको 
व्यवस्था लििाई बााँकी फोहरिैिा िात्र लनष्काशन गरी फोहरिैिाको पररणाििाई घटाउन ु
प्रत्येक व्यशि, संस्था वा लनकायको किनव्य हनुेछ । 

स्पविकरण: “आफ्नो क्षेत्र” भन्नािे नगरपालिका लभत्रको लनजी घर कम्पाउण्ड, औद्योलगक 
क्षेत्रको पररसर, अस्पिाि वा स्वास्थ्य संस्थाको पररसर, औद्योलगक प्रलिष्ठानको पररसर 
िगायि फोहरिैिा उत्पादन गने व्यशि, संस्था वा लनकायको पररसरिाई सम्झन ुपछन।   

२२. फोहरिैिा पथृकीकरण :  

(१) कायनपालिकािे फोहरिैिािाई िोवकए बिोशजि जैववक, अजैववक र अन्य प्रकारिा 
ववभाजन गरी सो फोहरिैिािाई स्रोििै छुट्याउने गरी िोक्नेछ। 
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(२) उपदफा (१) बिोशजि िोवकददए बिोशजि फोहरिैिा स्रोििै छुट्याई संकिन 
केन्रसम्ि परु् याउने दावयत्व त्यस्िो फोहरिैिा उत्पादन गने व्यशि, संस्था वा लनकायको 
हनुेछ र यसको िालग कायनपालिकािे आवश्यक प्रववलध, िािसािान, उपकरण, कण्टेनर 
आदद उपिब्ध गराउन सक्नेछ । 

२३.  फोहरिैिाको लनष्काशन :  

(१) फोहरिैिा लनष्काशनको सिय, स्थान र िररका कायनपालिकािे लनधानरण गरे बिोशजि 
हनुेछ । 

(२) हालनकारक फोहरिैिा वा रासायलनक फोहरिैिा उत्पादन गने व्यशि, संस्था वा 
लनकायिे त्यस्िो फोहरिैिा िोवकए बिोशजि व्यवस्थापन गनुन पनेछ । 

(३) हालनकारक फोहरिैिा वा रासायलनक फोहरिैिा संकिन केन्र वा स्थानान्िरण 
केन्रिा लनष्काशन गनन पाइने छैन ।  

२४.  फोहरिैिा व्यवस्थापन केन्र :  

(१) कायनपालिकािे फोहरिैिािाई व्यवशस्थि रुपिा संकिन गनन प्रत्यक टोि वा वस्िीिा 
संकिन केन्र िोकी आवश्यक कण्टेनरको व्यवस्था गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशजि संकिन केन्र िोक्दा यथाशक्य टोि वा वस्िीका सबैिाई 
पायक पने गरी वािावरणीय रुपिे उपयिु स्थान िोक्न ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोशजिको संकिन केन्रिा फोहरिैिा लनष्काशन र संकिन गने 
सिय र िररका कायनपालिकािे लनधानरण गरे बिोशजि हनुेछ ।  

२५. जोशखिपूणन फोहरको व्यवस्थापन :  

(१) कुनै जोशखिपूणन फोहरको संकिन, भण्डारण, प्रशोधन, ववक्री वविरण, ववसजनन वा 
ओसार पसार गदान उत्पादक वा सञ्चािकिे जनस्वास्थ्य र वािावरणिा प्रलिकूि असर नपने 
गरी उशिि व्यवस्थापन गनुन पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशजि जोशखिपूणन फोहरको व्यवस्थापन गदान उत्पादक वा संञ्चािकिे 
आफ्नै खिनिा व्यवस्थापन गनुन पनेछ । 

(३) जोशखिपूणन फोहर व्यवस्थापन सम्वन्धी अन्य प्रवक्रया िोवकए विोशजि हनुेछ। 

२६. फोहरिैिाको न्यूनीकरण, पनु: प्रयोग िथा पनु: िक्रीय प्रयोग :  

(१) कायनपालिकािे फोहरिैिा न्यूनीकरण, पनु: प्रयोग िथा पनु: िक्रीय प्रयोगिाई 
प्रोत्साहन गनन आवश्यक कायन गनेछ र यसको प्रभावकारी कायानन्वयनका िालग आवश्यक 
लनदेशशका बनाई िागू गनन सक्नेछ ।  
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(२) उद्योग उत्पादन ्यावकङ्ग गनन प्रयोग गरेको वस्ििुाई पनु: प्रयोग गरी फोहरिैिाको 
पररणाििाई घटाउने काििा प्रोत्साहन गनन सम्बशन्धि उद्योगसाँग कायनपालिकािे सिन्वय 
गनन सक्नेछ ।   

२७. अनिुलि सम्बन्धी व्यवस्था :  

(१) यस ऐन बिोशजि कायनपालिकाको अनिुलि नलिई कसैिे पलन फोहरिैिा व्यवस्थापन 
सम्बन्धी काि गनन वा गराउन सक्नेछैन । 

(२) फोहरिैिा व्यवस्थापन गनन िावहने स्वदेशी वा ववदेशी कम्पनी, संस्था वा लनकायिे 
देहायको वववरण खिुाई अनिुलिको िालग कायनपालिकािा लनवेदन ददन ुपनेछ:- 

(क) फोहरिैिा व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना, 

(ख) फोहरिैिा व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक जनशशि िथा 
प्रववलधको वववरण, 

(ग) िोवकए बिोशजिको अन्य वववरण । 

(३) उपदफा (२) बिोशजि पनन आएको लनवेदन उपर कायनपालिकािे आवश्यक जााँिबझु 
गरी अनिुलिपत्र ददन सक्नेछ ।  

(४) फोहरिैिाको व्यवस्थापन, पनु: िवक्रय प्रयोग, प्रशोधन र ववसजननिा आवश्यक पने 
प्रववलध स्वदेशिा उपिब्ध हनु नसक्ने देशखएिा त्यस्िो प्रववलध उपिब्ध गराउन सक्ने कुनै 
ववदेशी कम्पनी, संस्था वा लनकायिाई सम्झौिािा उल्िेशखि अवलधलभत्र त्यस्िो प्रववलध 
हस्िान्िरण गने शिनिा नेपाि सरकारको स्वीकृलि लिई कायनपालिकािे उपदफा (३) 
बिोशजि अनिुलिपत्र ददन सक्नेछ ।  

(५) अनिुलिपत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोवकए बिोशजि हनुेछ । 

२८. फोहरिैिा व्यवस्थापनिा लनजी िथा सािदुावयक क्षते्रको संिगनिा :  

(१) कायनपालिकािे आवश्यकिा अनसुार यस ऐन बिोशजि अनिुलि प्राप्त लनजी क्षेत्रका 
कम्पनी वा सािदुावयक क्षते्रबाट िोवकए बिोशजि प्रलिस्पधान गराई आफ्नो क्षेत्रको फोहरिैिा 
व्यवस्थापन गराउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (२) बिोशजि फोहरिैिा व्यवस्थापन गदान लनजी क्षेत्रका कम्पनीको हकिा 
देहायका सबै वा कुनै र सािदुावयक एवं गैरसरकारी संघ, संस्थाको हकिा देहायको कुनै 
काि गराउन सवकनेछ:- 

(क) फोहरिैिाको न्यूनीकरणका िालग जनिेिना अलभववृर्द्, 

(ख) फोहरिैिा संकिन, 

(ग) फोहरिैिा ढुवानी, 
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(घ) फोहरिैिाको प्रयोग, पनु: प्रयोग, पनु: िवक्रय प्रयोग वा प्रशोधन, 

(ङ) फोहरिैिा ववसजनन,  

(ि) बन्द पिाि ्व्यवस्थापन ।     

२९. प्रलिस्पधान गराई फोहरिैिा व्यवस्थापनको शजम्िा ददन े:  

(१) कायनपालिकािे यस ऐन बिोशजि लनजी क्षेत्र वा सािदुावयक संस्थाबाट फोहरिैिा 
व्यवस्थापन गराउाँदा बोिपत्र आह्वान गरी प्रलिस्पधान गराई व्यवस्थापकको छनौट गरी 
व्यवस्थापन गने शजम्िा ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशजि फोहरिैिा व्यवस्थापकको छनौट गदान देहायका आधारिा 
गनुन पनेछ:- 

(क) कायनपालिकािाई बझुाउन कबिु गरेको रकि, 

(ख) फोहरिैिाबाट ऊजान शशि उत्पादन गने वा प्राङ्गाररक िि 
उत्पादन गने क्षििा, पूाँजी, प्रववलध र जनशशिको क्षििा, 

(ग) आलथनक िथा प्राववलधक क्षििा, 

(घ) फोहरिैिा व्यवस्थापन अपनाउन प्रस्िाव गरीएको प्रववलधको 
ददगोपन िथा वािावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण,  

(ङ) व्यवस्थापन करार गनन प्रस्िाव गररएको व्यवस्थापन शलु्क,  

(ि) फोहरिैिाको प्रयोग, प्रशोधन वा पनु: प्रयोग गने सम्बन्धिा भए 
कायनपालिकािाई बझुाउन िञ्जुर गररएको रोयल्टी ।  

(३) बोिपत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रिलिि कानून बिोशजि हनुेछ । 

(४) उपदफा (१) बिोशजि फोहरिैिा व्यवस्थापनको शजम्िा पाएको कम्पनी, संस्था वा 
लनकायिे कायनपालिकासाँग गरेको सम्झौिाको अधीनिा रही शलु्क उठाउन सक्नेछ । 

(५) फोहरिैिा व्यवस्थापनिा गैरसरकारी क्षेत्रको संिगनिा सम्बन्धी अन्य कुराहरु 
िोवकए बिोशजि हनुेछ ।  

३०. फोहरिैिा व्यवस्थापन स्थि लनिानण िथा सञ्चािन गनन स्वीकृलि ददन सवकन े:  

(१) लनजी क्षेत्रबाट फोहरिैिा व्यवस्थापनका िालग फोहरिैिा व्यवस्थापन स्थि, प्रशोधन 
स्थि वा अन्य संयन्त्र लनिानण गरी सञ्चािन गनन स्वीकृलि िाग गरेिा वािावरण िथा अन्य 
प्रिलिि कानूनको अधीनिा रही त्यस्िो संयन्त्र लनिानण िथा सञ्चािनका िालग कायनपालिकािे 
स्वीकृलि ददन सक्नेछ । 
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(२) उपदफा (१) बिोशजि लनजी क्षेत्रबाट फोहरिैिा व्यवस्थापन संयन्त्रको लनिानण िथा 
सञ्चािन गदान िोवकएको वािावरणीय िापदण्डको पािना भए वा नभएको अनगुिन 
कायनपालिकािे गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोशजि अनगुिन गदान स्वीकृि िापदण्डको पािना गरेको नपाइएिा 
त्यस्िो िापदण्ड पािनाको िालग आवश्यक व्यवस्था गनन सियावलध िोवकददन सक्नेछ र 
सो सियावलधिा पलन िापदण्डको पािनाको िालग आवश्यक व्यवस्था नगरेिा त्यस्िो व्यशि 
वा कम्पनीको स्वीकृलि कायनपालिकािे िोवकए बिोशजि रद्द गनन सक्नेछ । 

३१. सावनजलनक लनजी साझेदारीिा फोहरिैिा व्यवस्थापन गनन सवकन े:  

(१) कायनपालिकािे प्रिलिि कानूनको अधीनिा रही लनजी क्षेत्र, सािदुावयक एवं गैरसरकारी 
संघ, संस्थासाँगको साझेदारीिा फोहरिैिा व्यवस्थापन कायन गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए िापलन सािदुावयक एवं गैरसरकारी संघ, 
संस्थासाँगको साझेदारीिा फोहरिैिा न्यूनीकरणको िालग जनिेिना अलभववृर्द्, फोहरिैिा 
संकिन, ढुवानी, फोहरिैिा व्यवस्थापन स्थिको बन्द पिाि ्व्यवस्था, उद्यान लनिानण र 
सौन्दयनकरण जस्िा कायन िात्र गनन वा गराउन सवकनेछ । 

३२. सेवा शलु्क उठाउन सक्न े:  

(१) कायनपालिकािे फोहरिैिा व्यवस्थापन गरे बापि सम्बशन्धि व्यशि, संस्था वा 
लनकायबाट सेवा शलु्क िगाई उठाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशजिको शलु्कको लनधानरण फोहरिैिाको पररिाण, िौि िथा प्रकृलि 
र िोवकए बिोशजिका अन्य कुराहरुको आधारिा कायनपालिकािे गनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोशजिको शलु्क कायनपालिका आफैं िे वा लनजिे िोकेको संस्था वा 
लनकाय िाफन ि ्सिेि उठाउन सक्नेछ । 

(४) यस दफािा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भए िापलन दफा २६ बिोशजि फोहरिैिा 
व्यवस्थापन गनन शजम्िेवारी पाएको व्यशि, संस्था वा लनकायिे कायनपालिकासाँग भएको 
सहिलिको आधारिा फोहरिैिा व्यवस्थापन गरे बापि सम्बशन्धि व्यशि, संस्था वा 
लनकायबाट सेवा शलु्क उठाउन सक्नेछ ।  

िर िोवकए बिोशजिका ववपन्न वगनिाई सेवा शलु्किा िोवकए बिोशजि छूट 
ददइनेछ। 

(५) यस दफा बिोशजि शलु्कबाट प्राप्त आम्दानी िथा फोहरिैिा व्यवस्थापन लनजी क्षेत्रिाई 
संिगन गराउाँदा प्राप्त हनु ेआम्दानी कायनपालिकािे एउटा छुटै्ट शीषनकिा राखी िोवकएको 
िापदण्डको अधीनिा रही फोहरिैिाको व्यवस्थापन, वािावरणीय संरक्षण िथा फोहरिैिा 
व्यवस्थापन प्रभाववि क्षेत्रको ववकासिा खिन गनुन पनेछ ।    
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पररच्छेद-४ 
जैववक ववववधिा संरक्षण 

३३. जैववक ववववधिाको संरक्षण गनुनपने :  

(१) आफ्नो क्षेत्रलभत्रको जैववक वववधिाको संरक्षण गने शजम्िेवारी नगरपालिकाको हनुेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोशजि जैववक ववववधिाको संरक्षण सम्बन्धी कायनक्रि गदान सङ् घीय 
िथा प्रदेशको कानून िथा िापदण्ड प्रलिकूि नहनुे गरी देहाय बिोशजि गनुन पनेछ,- 

(क) कृवषजन्य जैववक ववववधिा संरक्षण,-   

(१) ववकासका कायनक्रिहरु संिािन गदान कृवष जैववक 
ववववलधिाको संरक्षणिाई ववशेष िहत्व ददने, 

(२) जैववक ववववधिा, वािावरण र िानव स्वास्थ्यिा नकारात्िक 
प्रभाव पानन सक्ने जोशखि भएका शज.एि.ओ.(GMO)िथा 
त्यसका उत्पादनिाई आवश्यकिा अनसुार लनयन्त्रण वा 
लनषधे गने, 

(३) कृवष पयानवरणीय सेवाहरुको ददगो पररिािनको िालग पराग 
सेिक िथा अन्य पयानवरणीय सेवा प्रदान गने जीवहरु 
सम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान, अनगुिन गरी संरक्षणका 
कायनक्रिहरु सञ्चािन गने, 

(४)   परम्परागि, ज्ञान सीप िथा अभ्यासको संरक्षण र प्रवर्द्नन 
गने।   

(ख) लसिसार संरक्षण,- 

(१) स्थानीय जनसिदुायको सहभालगिािा उनीहरुको वहिका 
िालग आफ्नो क्षेत्र अन्िगनिका लसिसारको पवहिान गदै सो 
को संरक्षण र व्यवस्थापन गने; 

(२) स्थानीय जनसहभालगिािा आधाररि लसिसार व्यवस्थापनको 
िाध्यिद्वारा लसिसारको स्रोिहरुिालथ सिन्यावयक अवसर 
ददिाउाँदै बवुर्द्ित्तापूणन प्रयोगको अवधारणािाई साथनक 
िलु्याउने; 

(३) स्थानीय व्यशि, सिदुाय एवं लनकायिाई संिगन गराउाँदै 
लसिसारको संरक्षण र व्यवस्थापन कायन प्रभावकारी बनाउने;  
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(४) विनिान र भावी पसु्िाको फाइदाका िालग प्राकृलिक स्रोि 
संरक्षण गनन स्थानीय वालसन्दाको वहि हनुे खािको सािाशजक 
र आलथनक ववकासका कायनक्रि संिािन गने,  

(५) लसिसारिा आशिि सङ्कटापन्न जीवजन्ि,ु जििर, सापेशक्षक 
जङ्गिी जनावर िथा अन्य जि आशिि आनवंुशशक स्रोिको 
संरक्षण गने, 

(६) वािावरणीय असर न्यून हनुे गरी लसिसार क्षेत्रिा वािावरण 
अनकूुि पयनटनको ववकास गदै प्राप्त िाभिाई यथासम्भव 
लसिसारको व्यवस्थापन र स्थानीय जनसिदुायको वहििा 
पररिािन गने, 

(७) लसिसार संरक्षण र व्यवस्थापनका िालग ियार गररने 
कायनयोजनाहरुिा स्थानीय जनसहभालगिा सलुनशिि गने, 

(८) लसिसार क्षेत्रिा आशिि स्थानीयवासीको अनभुव, अभ्यास, 
सीप र ज्ञानको संरक्षण गदै सोही आधारिा लसिसारको 
संरक्षण र व्यवस्थापन गनन प्रिय ददने, 

(९) लसिसार व्यवस्थापना देखा पने सिस्याहरुको पवहिान गरी 
स्थानीय स्िरिै सिाधानको उपायहरुको खोजी गनन 
जनसहिलिका आधारिा व्यवस्थापन कायनयोजना बनाई िागू 
गने गराउने,  

(१०) लसिसार व्यवस्थापन योजना िजुनिा गने र व्यवस्थापन 
सलिलििा स्थानीय जनसिदुायका साथै संघ संस्थाको 
प्रलिलनलधत्व गराउन आवश्यक काननुी एवं प्रशासलनक 
व्यवस्था गने, 

(११) लसिसारिा आशिि स्थानीय जनसिदुायिाई लसिसारबाट 
प्राप्त हनुे िाभको न्यायोशिि बााँडफााँडका िालग आवश्यक 
व्यवस्था गने,  

(३)    जैववक ववववधिा संरक्षण िथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रिलिि कानून 
र िापदण्ड बिोशजि हनुेछ। 

३४. जैववक ववववधिाको अलभिेखीकरण गनुनपने :  

(१) नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रालधकार लभत्र अवशस्थि जैववक ववववधिाको वस्िशुस्थलि र 
वववरणको अलभिेखीकरण व्यवशस्थि र वैज्ञालनक ढङ्गिे राख्न ुपनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बिोशजिको अलभिेखीकरण जैववक ववववधिा सम्बन्धी लनदेशशका बनाई 
राविय िापदण्ड अनरुुप अद्यावलधक राख्न ेशजम्िेवारी कायनपालिकाको हनुेछ । 

(३) जैववक ववववधिाको अलभिेखीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोवकए बिोशजि हनुेछ।     

३५. स्थानीय सिदुायको परम्परागि ज्ञान, सीप, अभ्यास, आददको संरक्षण गनुनपने :  

(१) जैववक ववववधिाको सम्बन्धिा स्थानीय सिदुाय लभत्रका व्यशि वा सिूहिा रहेको 
ज्ञान, सीप, अभ्यास आददको पवहिान, अलभिेखीकरण, िथा संरक्षण गने शजम्िेवारी 
कायनपालिकाको हनुेछ ।  

(२) कायनपालिकािे उपदफा (१) बिोशजिको अलभिेखीकरण वैज्ञालनक र व्यवशस्थि ढङ्गिे 
िोवकएको ढााँिा र प्रारुपिा राख्नछे ।   

३६. खलनज पदाथन संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था :  

(१) कायनपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र रहेका खलनज पदाथनको अवस्था बझु्न सभे िथा 
खोज गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशजिको सभे िथा खोजबाट प्राप्त सूिना िथा िथ्याङ्कको आधारिा 
प्रिलिि नेपािको कानून प्रलिकूि नहनुे गरी कायनपालिकािे खलनज पदाथनको संरक्षण िथा 
प्रवर्द्ननिा कायनक्रिहरु सञ्चािन गनन सक्नेछ ।   

३७.  जिाधार संरक्षण गनुनपने :  

(१) नगरपालिका क्षेत्रलभत्र रहेका जिाधारको संरक्षण गनुन नगरपालिका, नागररक सम्बशन्धि 
लनकायको किनव्य हनुेछ। 

(२) कायनपालिकािे सङ् घीय र प्रदेशको कानून र िापदण्डको अधीनिा रही कायनववलध 
वनाई नगरपालिका लभत्रको जिाधार संरक्षण िथा व्यवस्थापन गनेछ। 

(३) आफ्नो क्षेत्रिा रहेको खानेपानीको िहुानको पवहिान, अलभिेखीकरण, संरक्षण िथा 
व्यवस्थापन गने शजम्िेवारी कायनपालिकको हनुेछ। 

पररच्छेद- ५ 
वन िथा हररि क्षते्रको संरक्षण िथा व्यवस्थापन 

३८. वन, वन पैदावार, वन्यजन्ि ुिथा हररि क्षते्रको संरक्षण र प्रवर्द्नन गनुनपने :  

(१) आफ्नो क्षेत्रालधकार लभत्रको वन, वन पैदावार, वन्यजन्ि ुिथा हररि क्षेत्रको संरक्षण 
र प्रवर्द्नन गने प्रिखु शजम्िेवारी नगरपालिकाको हनुेछ ।  

(२) वन, वन पैदावार, वन्यजन्ि ुिथा हररि क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्ननिा सहयोग गनुन 
नागररकको किनव्य हनुेछ। 
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(३) वन िथा वन पैदावार संरक्षण र प्रवर्द्नन गने सम्बन्धिा नगरपालिकािे सङ्घीय र प्रदेश 
काननुको प्रलिकूि नहनुे गरी देहाय बिोशजि गनुन पनेछ: 

(क)  संघ िथा प्रदेशसाँग सिन्वय गरी स्थानीय सिदुायको सहभालगििा 
आफ्नो लसिालभत्रका सिदुायिा आधाररि वन, लनजी वन, कृवष वन 
िथा वनिा आधाररि उद्योगहरु संिािन िथा व्यवस्थापन गने, 

(ख)    सािदुावयक वन उपभोिा सिूह िगायि सिदुायिा आधाररि वन 
व्यवस्थापन गने सिूहको प्राववलधक, व्यवस्थापकीय, संस्थागि क्षििा 
ववकासिा प्राथलिकिा ददने,  

(घ)   वनसाँग सम्बशन्धि प्राववलधक सेवािाई प्रभावकारी बनाउनकुा अलिररि 
क्षििा ववकासको िालग उत्प्ररेणात्िक अवसरहरु लसजनना गने,  

(ङ)  स्थानीय सिदुायिा रहेको वनजन्य, जलडबटुी िथा वनस्पलि उपयोग 
सम्बन्धी परम्परागि ज्ञान, सीप र शिवकत्सा पर्द्लििाई आधलुनक 
ववज्ञानसाँग संयोजन गदै उन्नि प्रकारको ज्ञान, सीप र उत्पादनका 
िालग उपयिु वािावरण लनिानण गने,  

(ि)   वन्यजन्ि ुर वनस्पलिको संरक्षण िथा प्रवर्द्नन गनन संघ, प्रदेशसाँगको 
सिन्वयिा स्थानीय स्िरका प्राणी उद्यान िथा वनस्पलि उद्यानहरु 
स्थापना र संिािन गने, 

(छ)  वन पैदावार संकिनिा ददगोपना र प्रभावकाररिाका िालग आधलुनक 
प्रववलधहरुको प्रयोगिाई प्रोत्साहन गने,  

(ज)   ददगो वन व्यवस्थापनको िापदण्ड अनरुुप सबै वन व्यवस्थापनिा 
सािाशजक, आलथनक र वािावरणीय दृवििे दीगोपना सलुनशिि गने,  

(झ)   संघ िथा प्रदेशको सिन्वयिा संरशक्षि क्षेत्र, लसिसार क्षेत्र िथा वन 
व्यवस्थापन पर्द्लिहरुबाट पयनटन प्रवर्द्नन गनन योगदान परु् याउने, 

(ञ)   वन, वनस्पलि, वन्यजन्ि ुिथा जैववक ववववधिा र जिाधार क्षेत्रको 
संरक्षण, पनु:स्थापना र ददगो उपयोग गनन आवश्यक योजना र 
कायनक्रि संिािन गने, 

(ट)    नगरपालिका क्षेत्रलभत्रका जििरको संरक्षण गने, 

(ठ)   संघ िथा प्रदेशसाँग सिन्वय र सहकायन गरी गररवीको रेखािलुन 
रहेका जनिाको गररवी न्यूनीकरण गनन वनको संरक्षण र ववकास 
हनुे गरी आय आजनन िथा पयनटनका कायनक्रिहरू संिािन गने, 
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(ड)   सािदुावयक वन उपभोिा सलिलििे वन पैदावार ववक्री िथा उपयोग 
गनन बनाएको वावषनक कायनयोजना नगरपालिका स्वीकृि गरी 
कायानन्वयन गराउने  

(ढ)  नगरपालिका क्षेत्रलभत्रको सावनजलनक िथा ऐिानी जगगािा रहेको काठ 
दाउरा, जराजरुी, दहत्तर बहत्तर आददको लबक्री गने, 

(ण)  सािदुावयक भ-ूसंरक्षण र सो िा आधाररि आय आजनन कायनक्रिहरु 
संिािन गने, 

(ि) संघ िथा प्रदेशको िापदण्डको अधीनिा रही नगरपालिका क्षेत्रलभत्रको 
जलडबटुी िथा अन्य गैरकाि वन पैदावर सम्वशन्ध सवेक्षण, उत्पादन, 
संकिन प्रवर्द्नन, प्रशोधन र वजार व्यवस्थापन गने, 

३९. लनजी वन दिान िथा व्यवस्थापन :  

(१) लनजी वन दिान गराउन िाहने कुनै व्यशि वा संस्थािे लनजी वन दिानको िालग लडलभजन 
वन कायानिय वा सब लडलभजन वन कायानियको लसफाररस सवहि कायनपालिकािा लनवेदन 
ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशजि कुनै लनवेदन परेिा आवश्यक जााँिबझु गरी कायनपालिकािे 
लनजी वन दिान गरी प्रिाणपत्र ददनेछ ।  

(३) व्यवसावयक प्रयोजनका िालग लनजी वन वा लनजी आवादीिा रहेको वन पैदावरको 
संकिन िथा ओसारपसार गनुन परेिा कायनपालिकाबाट स्वीकृि लिन ुपनेछ । 

४०. सावनजलनक जगगािा वन ववकास सम्बन्धी व्यवस्था :  

(१) कायनपालिकािे प्रिलिि नेपाि कानून िथा यस ऐनको अधीनिा रही सावनजलनक 
जगगािा वनको ववकास, संरक्षण, व्यवस्थापन गनन र वन पैदावरको उपयोग िथा लबवक्र 
वविरण गनन सक्नेछ । 

(२) कायनपालिकािे सडक, नहर र बाटो वकनारिा िगाइएको िथा बाटोिा छहारी पने 
रुखहरु र िौिारा, कुिाको िहुान, धालिनक स्थि वा त्यस्िै अन्य संवेदनशीि ठाउाँिा 
िगाइएका रुखहरुको संरक्षण गनन िथा जोशखिपूणन अवस्थािा प्रिलिि नेपाि कानूनको 
अधीनिा रही हटाउन सक्नेछ । 

४१. सहरी वनको ववकास र व्यवस्थापन :  

(१) कायनपालिकािे आफ्नो क्षेत्र लभत्रको सहरी क्षेत्र िथा वस्िीिा रहेका सावनजलनक सडक 
िथा पाकन  जस्िा स्थानिा आफैं िे वा कुनै संघसंस्था वा लनजी क्षेत्रसाँगको साझेदारीिा सहरी 
वनको ववकास िथा व्यवस्थापन गनन सक्नेछ । 
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(२) उपदफा (१) बिोशजि स्थापना हनुे सहरी वनको वन पैदावार कायनपालिकािे िोवकए 
बिोशजि प्रयोग गनन सक्नेछ । 

४२. वनक्षते्रको प्रयोग : कायनपालिकािे कुनै ववकास आयोजना सञ्चािन गदान वन क्षेत्रको प्रयोग 
गनुन बाहेक अन्य कुनै ववकल्प नभएिा र प्रिलिि कानून बिोशजिको वािावरणीय 
अध्ययनबाट त्यस्िो योजना सञ्चािन गदान वािावरणिा उल्िेखनीय प्रलिकूि असर नपने 
देशखएिा सो आयोजना सञ्चािन गनन त्यस्िो वन क्षते्रको जगगा प्राप्त गननको िालग सङ्घीय 
सरकार सिक्ष अनरुोध गनन सक्नेछ । 

४३. नसनरी र उद्यान स्थापना िथा व्यवस्थापन :  

(१) सङ् घीय िथा प्रादेशशक कानून प्रलिकूि नहनुे गरी, प्रिलिि िापदण्ड िथा िोवकएको 
प्रवक्रया पूरा गरेको सलुनशिि गरी नगरपालिका क्षते्रलभत्र जो कोहीिे पलन कायनपालिकाको 
अनिुलि लिई नसनरी िथा उद्यान सञ्चािन गनन सक्नेछन ्।  

(२) नगरपलिका क्षेत्रलभत्र उपदफा (१) बिोशजि सञ्चािन हनुे नसनरी िथा उद्यानको 
सम्बन्धिा सङ् घीय िथा प्रादेशशक िापदण्डसाँग नबाशझने गरी सञ्चािन िथा पूव्ानधार िापदण्ड 
लनदेशशका बनाई िागू गनेछ । 

(३) नगरपालिका क्षेत्रलभत्र उपदफा (१) बिोशजि स्थापना हनुे सबै नसनरी िथा उद्यानहरुको 
कशम्ििा वषनको एक पटक िोवकए बिोशजि अलनवायन अनगुिन लनरीक्षण गनुनपनेछ । 

४४. खलु्िा क्षते्र व्यवस्थापन िथा हररयािी प्रवर्द्नन :  

(१) नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र रहेको खलु्िा िथा सावनजलनक क्षेत्रको संरक्षण, प्रवर्द्नन 
िथा अलभिेखीकरण गनुन पनेछ । 

(२) कायनपालिकािे आफ्नो क्षेत्रालधकार लभत्र रहेने खलु्िा िथा सावनजलनक क्षेत्रिा प्रिलिि 
कानूनको प्रलिकूि नहनुे गरी वकृ्षारोपण, सम्भार र व्यवस्थापन गनन सक्नेछ ।  

(३) खलु्िा िथा सावनजलनक क्षेत्रको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोवकए बिोशजि 
हनुेछ । 

४५. नदी वकनार, नदी उकास नहर वकनार र सडक वकनारिा वकृ्षारोपण  :  

(१)नगरपालिकालभत्रको नदी वकनार, नदी उकास नहर वकनार र सडक वकनारिा 
कायनपालिकाको अनिुलि लिई वकृ्षरोपण गनन सक्नेछ । 

(२) कायनपालिकािे वकृ्षरोपण सम्बन्धी िापदण्ड बनाई िागू गनन सक्नेछ ।  
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पररच्छेद-६ 
संस्थागि व्यवस्था 

४६. वािावरण िथा प्राकृलिक स्रोि संरक्षण कोषको स्थापना र सञ्चािन :  

(१) नगरपालिकािा वािावरण संरक्षण, प्रदूषणको रोकथाि िथा लनयन्त्रणका साथै जैववक 
ववववधिाको संरक्षण िालग वािावरण िथा प्राकृलिक स्रोि संरक्षण कोषको स्थापना हनुेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोशजिको कोषिा देहायका रकिहरु रहने छन ्: 

(क) संघ, प्रदेश सरकारबाट वािावरण संरक्षणका िालग प्राप्त रकि,  

(ख) ववलभन्न संघ संस्थावाट प्राप्त रकि, 

(ग)    अन्य स्रोिवाट प्राप्त रकि। 

(३) वािावरण िथा प्राकृलिक स्रोि संरक्षण कोषको संिािन िोवकए बिोशजि हनुेछ। 

४७. वािावरण िथा प्राकृलिक स्रोि संरक्षण पररषद गठन गनन सक्न े:  

(१) वािावरण, जैववक ववववधिा र प्राकृलिक स्रोि संरक्षण सम्बन्धी कायनिाई व्यवशस्थि 
रुपिा कायानन्वयन गनन, नीलि योजना लनिानण गनन, ववलभन्न लनकायहरु वीि सिन्वय गनन 
िथा यस ऐन अन्िगनि अनगुिन िथा लनररक्षण गनन नगरपालिकािा वािावरण सम्बन्धी 
ववशेषज्ञ सशम्िलिि वािावरण िथा प्राकृलिक स्रोि संरक्षण पररषद रहनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशजिको पररषदिा देहाय बिोशजिका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन; 

(क) नगरपालिका प्रिखु    - अध्यक्ष 

(ख) उपप्रिखु      - सदस्य 

(ग) प्रिखु प्रशासकीय अलधकृि   - सदस्य 

(घ) स्वास्थ्य शाखा प्रिखु    - सदस्य  

(ङ) कृवष ववकास शाखा प्रिखु    - सदस्य 

(ि) वािावरण िथा प्राकृलिक स्रोिको क्षेत्रिा काि गरेका ववज्ञ १ िवहिा 
सवहि ३ जना     - सदस्य 

(छ) स्थानीय बालसन्दाहरूिध्धे वन उपभोिा सलिलिहरूबाट 

     १ जना सवहि कायनपालिकािे िोकेका १ िवहिा सिेि ३ जना 
        -सदस्य 

(ज) कृवष क्षेत्र हेने कायनपालिका सदस्य  - सदस्य 

(झ) नगरपालिकाको अलधकृि स्िरको किनिारी - सदस्य सशिव 
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(३) वािावरण िथा प्राकृलिक स्रोि संरक्षण पररषद्को अन्य काि, किनव्य िथा अलधकार 
िोवकए बिोशजि हनुेछ ।  

४८.  सलिलिहरु गठन गनन सक्न े:  

(१) नगर कायनपालिकािे यो ऐनको उदे्दश्य पूलिनको िालग सम्बशन्धि ववषयका ववशेषज्ञहरु 
सिेि रहेको ववलभन्न सलिलिहरु गठन गनन सक्नेछन।्  

(२) उपदफा (१) बिोशजि गदठि सलिलिहरुको काि, किनव्य र अलधकार नगर 
कायनपालिकािे िोवकददए बिोशजि हनुेछ । 

४९. अनगुिन िथा िूल्याकंन :  

(१) यस ऐन अन्िगनि आवश्यक अनगुिन र िूल्यांकन दफा ४७ बिोशजि स्थावपि 
वािावरण िथा जैववक ववववधिा संरक्षण पररषद वा पररषदिे िोकेको लनरीक्षण सलिलिहरूबाट 
गनेछ ।  

(२) अनगुिन िथा िूल्यांकन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोवकए बिोशजि हनुेछ। 

५०.  वािावरण संरक्षण योजना िजुनिा गने :  

(१) कायनपालिकािे वािावरण िथा जैववक ववववधिा संरक्षण योजना िजुनिा िथा कायानन्वयन 
गनेछ। 

(२) कायनपालिकािे वािावरण संरक्षण योजना िजुनिा गदान वािावरण संरक्षण, जैववक 
ववववधिाको संरक्षण र प्रवर्द्नन, दीगो उपयोग र वािावरणीय र जैववक ववववधिाका 
स्रोिहरूको परम्परागि र स्थानीय अभ्यासहरूिाई सिेि सिावेश गनुनपनेछ।  

(३) उपदफा (१) बिोशजिको वािावरण िथा जैववक ववववधिा संरक्षण योजना बनाउाँदा 
िवहिा, अपाङ्गिा भएका व्यशि, बािबालिका, जेष्ठ नागररक र आलथनक रूपिा ववपन्न 
सिदुायिाई ववशेष प्राथलिकिा ददनपुनेछ। 

(४) वािावरण संरक्षण योजनािा सिावेश गनुनपने ववषयवस्ि ुिोवकए बिोशजि हनुेछ। 

 

पररच्छेद-७ 
कसूर, जररवाना िथा क्षलिपूलिन 

५१. कसूर: कसैिे देहायको कुनै काि गरेिा यस ऐन बिोशजि कसूर गरेको िालननछे :-  

(क) कायनपालिकािे िोवकददएको सिय र स्थान बाहेक अन्यत्र फोहरिैिा 
लनष्काशन गने,  

(ख) कण्टेनर वा फोहरिैिा संकिन केन्रिा राशखएको फोहरिैिा अनालधकृि 
िवरिे प्रयोग गने,  
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(ग) फोहरिैिा संकिन केन्रिा राशखएको कण्टेनर िोडफोड गने क्षलि परु् याउन,े 
राशखएको स्थानबाट हटाउने वा संकिन केन्रिा कुनै नोक्सानी परु् याउने,  

(घ) यस ऐन बिोशजि अनिुलि नलिई फोहरिैिा व्यवस्थापनको कायन गने,  

(ड) यस ऐन बिोशजि फोहरिैिा व्यवस्थापनको िालग प्रदान गररएको 
अनिुलिपत्रिा उल्िेशखि शिनहरु उल्िङ् घन गने, 

(ि) फोहरिैिा संकिन केन्र, कण्टेनर वा फोहरिैिा थपुाने ठाउाँिा कुनै पलन 
वकलसिको हालनकारक पदाथन फाल्ने, राख्न ेवा थपुाने, 

(छ) घर, कम्पाउण्ड िथा पररसरको फोहरिैिा सडक वा अन्य सावनजलनक 
स्थानिा राख्न,े फाल्ने वा थपुाने, 

(ज) फोहरबाट लनस्केको दूवषि पानी (लििेट) वा ढि िहुाई अन्य व्यशिको 
घर वा जगगा प्रदूवषि गराउने,  

(झ) सडक वा अन्य सावनजलनक स्थानिा सरसफाई िथा फोहरिैिा संकिन गनन 
कायनपालिकािे िोकेको सिय वा सफाई गदानको सियिा त्यस्िो ठाउाँिा 
कुनै पलन वकलसिको सवारी साधन लबसाउने वा लबसाइ राखेको सवारी साधन 
हटाउने इन्कार गने,  

(ञ) कायनपालिकािे िोकेको ठाउाँिा बाहेक जनस्वास्थ्यिा प्रलिकूि असर पने 
गरी सडक वा अन्य सावनजलनक स्थानिा कुनै पलन वकलसिको हालनकारक 
फोहरिैिा राख्न,े फाल्न,े थपुाने वा लनष्काशन गने,  

(ट) रासायलनक फोहरिैिा, औद्योलगक फोहरिैिा, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरिैिा 
वा हालनकारक फोहरिैिा जथाभावी फाल्ने, राख्न े वा लनष्काशन गने वा 
गराउने,  

(ठ) औद्योलगक प्रलिष्ठान वा स्वास्थ्य संस्थािे उद्योग वा स्वास्थ्य संस्थाबाट 
लनस्कने हालनकारक फोहरिैिा जथाभावी फाल्ने, राख्न ेवा लनष्काशन गने 
वा गराउने,  

(ड) फोहरिैिा संकिन, ढुवानी िथा फोहरिैिा व्यवस्थापनिा बाधा अवरोध 
लसजनना गने,  

(ढ) फोहरिैिा संकिन, ढुवानी िथा अशन्िि लनष्काशन स्थििा अवरोध, बन्द, 
घेराउ गने वा फोहरिैिा व्यवस्थापन सम्बन्धी कायनिा हडिाि गने,  

(ण) फोहरिैिा अत्यालधक उत्पादन हनुे वस्ि ु भनी नेपाि सरकारिे नेपाि 
राजपत्रिा सूिना प्रकाशन गरी प्रलिबन्ध िगाएको कुनै वस्ि ुउत्पादन िथा 
लबक्री वविरण गने,  
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(ि) प्रिलिि कानून बिोशजि िोवकएको िापदण्ड ववपररि रासायलनक ववषादीको 
आयाि गने वा सियावलध सवकएको रासायलनक ववषादी प्रिलिि कानून र 
िापदण्ड बिोशजि नि गने शजम्िेवारी पूरा नगने, 

(थ) स्रोि िै फोहरिैिाको पथृकीकरण नगरी फोहरिैिा लिसाएर लनष्काशन 
गने,  

(द) िरेको वा िारेको पशपुक्षी र सोको िादी, ्वााँख, हड् डी िथा िाछाको 
कत्िा आदद सावनजलनक स्थि, सडक, गल्िी, िोकिा राख्न,े फाल्ने वा 
थपुाने।  

५२. सजाय िथा जररवाना :  

(१) फोहरिैिा व्यवस्थापन सम्बन्धिा कसैिे देहायको कायन गरेिा देहाय बिोशजिको 
सजाय िथा जररवाना गनेछ:   

(क) दफा ५१ को खण्ड (क) बिोशजिको कसूर गने व्यशििाई 
कायनपालिकािे पवहिो पटक भए पााँि हजार रुपैयााँसम्ि जररवाना, 
दोस्रो पटक सोही कसूर गरेिा पााँि हिार रुपैयााँदेशख दश हजार 
रुपैयााँसम्ि जररवाना र सोही कसूर िेस्रो वा सोभन्दा बढी पटक 
गरेिा प्रत्येक पटकको िालग पन्र हजार रुपैयााँका दरिे जररवाना 
गरी फोहरिैिा उठाउाँदा िागने खिन सिेि लनजबाट असूि उपर 
गनन सक्नेछ । 

(ख) दफा ५१ को खण्ड (ख) र (झ) बिोशजिको कसूर गनेिाई 
कायनपालिकािे पााँि सय रुपैयााँदेशख पााँि हजार रुपैयााँसम्ि जररवाना 
गनन सक्नेछ । 

(ग) दफा ५१ को खण्ड (ग) बिोशजिको कसूर गनेिाई कायनपालिकािे 
पन्र हजार रुपैयााँदेशख पिास हजार रुपैयााँसम्ि जररवाना गरी 
कण्टेनर वा संकिन केन्र व्यवस्थापन गनन िागने खिन असूि उपर 
गनन सक्नेछ । 

(घ) दफा ५१ को खण्ड (घ) र (ङ) बिोशजिको कसूर गनेिाई 
कायनपालिकािे पन्र हजार रुपैयााँदेशख पिास हजार रुपैयााँसम्ि 
जररवाना गरी अनिुलि नलिएसम्ि त्यस्िो कायन गनन रोक 
िगाउनेछ। 

(ङ) दफा ५१ को खण्ड (ि) बिोशजिको कसूर गनेिाई कायनपालिकािे 
पााँि हजार रुपैयााँदेशख पन्र हजार रुपैयााँसम्ि जररवाना गनन सक्नेछ 
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र त्यस्िो वस्ि ुवा पदाथनबाट कुनै क्षलि भइसकेको भए त्यस्िो क्षलि 
बापिको रकि सिेि कसूरदािाबाट असूि उपर गनन सक्नेछ ।  

(ि) दफा ५१ को खण्ि (छ), (ज) र (द) बिोशजिको कसूर गनेिाई 
कायनपालिकािे पााँि हजार रुपैयााँदेशख पन्र हजार रुपैयााँसम्ि 
जररवाना गनन सक्नेछ । 

(छ) दफा ५१ को खण्ड (ञ) बिोशजिको कसूर गनेिाई कायनपालिकािे 
िीस हजार रुपैयााँदेशख पिास हजार रुपैयााँसम्ि जररवाना गनन 
सक्नेछ। 

(ज) दफा ५१ को खण्ड (ट), (ठ) र (ि) बिोशजिको कसूर गनेिाई 
कायनपालिकािे पिास हजार रुपैयााँदेशख एक िाख रुपैयााँसम्ि 
जररवाना गनन सक्नेछ र सोही कसूर पनु: गरेिा पवहिो पटक गरेको 
जररवानाको दोब्बर जररवाना गरी प्रिलिि कानून बिोशजि अनिुलि 
रद्द गननको िालग सम्बशन्धि लनकायिा िेशख पठाउन सक्नेछ । 

(झ) दफा ५१ को खण्ड (ड), (ढ) र (ण) बिशजिको कसूरिाई प्रिलिि 
सङ् घीय कानून बिोशजि सजाय हनुेछ । 

(ञ) दफा ५१ को खण्ड (थ) बिोशजिको कसूर गनेिाई सम्बशन्धि 
कायनपालिकािे प्रत्येक पटक पााँि सय रुपैयााँ जररवाना गनन सक्ने 
छ ।  

(२) वािावरण संरक्षण सम्बन्धिा कसैिे देहायको कायन गरेिा कायनपालिकािे देहाय 
बिोशजिको जररवाना गनेछ: 

 (क)  संशक्षप्त वािावरणीय अध्ययन प्रलिवेदन स्वीकृि गराउन ुपने प्रस्िावको 
हकिा त्यस्िो प्रलिवेदन स्वीकृि नगराई वा स्वीकृि प्रलिवेदन 
ववपरीि हनुे कायन गरेिा पााँििाख रुपैयााँसम्ि,  

(ख) प्रारशम्भक वािावरणीय पररक्षण प्रलिवेदन स्वीकृि नगराई वा स्वीकृि 
प्रलिवेदन ववपरीि हनुे कुनै प्रस्िाव कायानन्वयन गरेिा दशिाख 
रुपैयााँसम्ि । 

(३) कसैिे उपदफा (२) बिोशजिको कायन गरेिा सम्बशन्धि कायनपालिकािे िरुुन्ि रोकी 
वािावरणीय अध्ययन प्रलिवेदन स्वीकृि नगराएिा यस ऐन बिोशजि त्यस्िो प्रलिवेदन स्वीकृि 
गराउन र त्यस्िो प्रलिवेदन कायन भएकोिा सो कायनिाई सधुार गनन आदेश ददनेछ र यसरी 
ददइएको आदेश बिोशजि गनुन सम्बशन्धि व्यशि वा संस्थाको किनव्य हनुेछ ।यसरी ददइएको 
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आदेश बिोशजि कायन नभएिा कायनपालिकािे उपदफा (१) बिोशजि गररएको जररवानाको 
िेब्बर जररवाना गनेछ । 

(४) उपदफा (२) िा उल्िेशखि ववषय बाहेक कसैिे यो ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनेको 
लनयि, लनदेशशका, कायनववलध वा िापदण्ड ववपरीिका कुनै कायन गरेिा कायनपालिकािे त्यस्िो 
कायन गनन बन्देज िगाई िीन िाख रुपैयााँसम्ि जररवाना गरी दईु िवहनालभत्र यो ऐन वा 
यस ऐन बिोशजि बनेको लनयि, लनदेशशका, कायनववलध वा िापदण्ड बिोशजिको कायन गनन 
आदेश ददन सक्नेछ ।यसरी ददएको आदेश बिोशजि कायन नभएिा यस उपदफा बिोशजि 
गररएको जररवानाको िेब्बर जररवाना िागनेछ ।  

(५) उपदफा (३) वा (४) बिोशजि ददएको आदेश बिशजिको कायन नभएिा त्यस्िो 
कायनिा बन्देज िगाइनेछ र त्यस्िो व्यशि वा संस्थािाई कािोसूिीिा राख्न ेसम्बन्धिा 
आवश्यक कारबाही गनन कायनपालिकािे लसफाररस सवहि संघ र प्रदेश सरकारिा पठाउन ु
पनेछ । 

(६) यस दफा बिोशजि जररवाना गनुन अशघ जररवाना गनन िागेको व्यशि वा संस्था वा 
आयोजनािाई सफाइ पेश गने िनालसब िौका ददन ुपनेछ । 

५३.  क्षलिपूलिन :   

(१) कसैिे यो ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनेको लनयि, लनदेशशका वा िापदण्ड ववपरीि 
प्रदूषण गरेको वा जोशखिपूणन फोहर लनष्कासन गरेको वा कुनै दघुनटनाजन्य प्रदूषणका 
कारणबाट कुनै व्यशि वा संस्थािाई कुनै हानी नोक्सानी पगुन गएिा त्यस्िो कायनबाट 
पीलडि व्यशि वा संस्थािे आफूिाई पगुन गएको क्षलि बापि कायनपालिका वा िोवकएको 
लनकायबाट क्षलिपूलिन भराई पाउन लनवेदन ददन सक्नछे । 

(२) उपदफा (१) बिोशजि परेको लनवेदन सम्बन्धिा छानलबन िथा जााँिबझु गदान 
लनवेदकिाई हानी नोक्सानी भएको ठहरेिा क्षलिको यवकन गरी त्यसरी हालन नोक्सानी 
परु् याउने व्यशि, संस्था वा प्रस्िावकबाट पीलडििाई िनालसब क्षलिपूलिन भराई ददन ुपनेछ ।  

(३) नगरपालिकाको कुनै लनकाय वा नगरपालिकाको स्वालित्व र लनयन्त्रणिा रहेको संस्थािे 
प्रदूषण गरी क्षलि पगेुको ववषयिा परेको लनवेदन सम्बन्धिा छानलबन गनन कायनपालिकािे 
िनोनयन गरेको िीन जना ववज्ञ रहेको सलिलि गठन हनुेछ र सो सलििलिको लसफाररसको 
आधारिा उपदफा (२) वा (३) बिोशजि क्षलिपूलिन भराई ददन ुपनेछ। 

(५) यस दफा बिोशजि क्षलिपूलिन लनधानरण गने आधार र अन्य व्यवस्था िोवकए बिोशजि 
हनुेछ । 

 

 



 

| 27 | 

५४.  लनवेदन ददन सक्न े:  

(१) कसैिे यस ऐन ववपरीि वािावरणीय अध्ययन प्रलिवेदेन स्वीकृि नगराई वा स्वीकृि 
प्रलिवेदन ववपरीि हनुे गरी प्रस्िाव कायानन्वयन गरेिा वा यस ऐन ववपररि हनु ेकायन गरेिा 
वा गनन िागेिा कायनपालिका वा कायनपालिकािे िोकेको अलधकारी सिक्ष लनवेदन ददन 
सक्नेछ । 

५५. पनुरावेदन :  

(१) दफा ५२ बिोशजि भएको जररवाना उपर शित्त नबझु्ने पक्षिे उि जररवाना उपर 
सम्बशन्धि शजल्िा अदािििा पैंलिस ददनलभत्र पनुरावेदन गनन सक्नेछ ।   

(२) दफा ५३ बिोशजि क्षलिपूलिन लनधानरण सम्बन्धिा भएको लनणनय उपर शित्त नबझु्न े
पक्षिे पैंलिस ददनलभत्रस सम्बशन्धि शजल्िा अदािििा पनुरावेदन ददन सक्नेछ ।  

५६.  सहलुियि िथा सवुवधा प्रदान गनन सक्न े : वािावरण िथा जैववक ववववधिा संरक्षणिा 
सकारात्िक प्रभाव पाने कुनै उद्योग, व्यवसाय, प्रववलध वा प्रवक्रयािाई प्रोत्सावहि गनन कानून 
बिोशजि प्रदान गररएको सहलुियि िथा सवुवधाको अलिररि नगरपालिकािे स्थानीय 
राजपत्रिा सूिना प्रकाशशि गरर सहलुियि िथा सवुवधा प्रदान गनन सक्नेछ । 

 
 

पररच्छेद- ८ 
ववववध 

५७. ढुङ्गा, लगवट, वािवुा, िाटोको उत्खनन, संकिन, उपयोग, ववक्री िथा वविरण सम्बन्धिा:  

(१) नगरपालिका क्षेत्रालधकार लभत्र रहेका ढुङ्गा, लगवट, वािवुा िथा िाटोको उत्खनन, 
संकिन, उपयोग, लबवक्र िथा वविरण सम्बन्धी व्यवस्था सङ् घीय सरकारिे जारी गरेको 
िापदण्ड अनरुुप हनुेछ । 

(२) उपदफा(१)बिोशजिको िापदण्डको अधीनिा रही नगरपालिकािे आफ्नो छुटै्ट िापदण्ड 
र कायनववलध बनाउन सक्नेछ। 

(३) प्राकृलिक िोि सदपुयोग सम्बन्धी व्यवस्था 

क) काठ िथा गैर काठ वनपैदावरहरूको उद्यि स्थापनाको िालग संघ िथा प्रदेश 
साँग सिन्वय गनुन पनेछ। 

ख) वन बाट प्राप्त हनु सक्ने जडीबटुी िगायि अन्य वन पैदावारहरू वन ऐन, 
काननु बिोशजि संकिन िथा लबक्री वविरण सिेि स्थानीय सरकारिे 
गनेछ। 
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ग) काठ िथा गैर काठ, जडीबटुी, नदीजन्य पदाथनहरू लनकासी पैठारी दस्िरु लिन 
सक्नेछ। 

५८. भ-ूउपयोग योजना र भलूि व्यवस्थापन कायनक्रि सञ्चािन :  सङ् घीय िथा प्रदेश कानूनको 
अलधनिा रही नगरपालिकािे स्थानीय िहको भ-ूउपयोग योजना र भलूि व्यवस्थापन कायनक्रि 
सञ्चािन गनन सक्नेछ ।   

५९. सिन्वय र सहजीकरण गने : वािावरण िथा प्राकृलिक स्रोि संरक्षण सम्बन्धी राविय िथा 
प्रादेशशक अलभयानिा नगरपालिकािे आवश्यक सिन्वय िथा सहयोग गनेछ। 

६०. सवेक्षण : कायनपालिकािे आफ्नो क्षेत्रिा रहेको वािावरणीय िथा जैववक ववववधिाको 
वस्िशुस्थलि बझु्न िथा यवकन गनन आवलधक रुपिा िोवकए बिोशजिको ढााँिािा वािावरणीय 
िथा जैववक ववववधिा सवेक्षण गरन् सक्नछे । 

६१. गनुासो व्यवस्थापन : कायनपालिकािे वािावरण, वािावरण संरक्षण िथा जैववक ववववधिा 
सम्बशन्धि गनुासो र उजरुीको संकिन गने र त्यसको सम्बोधनको िालग एक अलधकारी 
िोक्न सक्नेछ ।  

६२. परािशन लिन सक्न े: नगरसभा कायनपालिका वा वािावरण शाखा (इकाई) िे यस ऐनको 
कायानन्वनयको िालग सम्बशन्धि ववषयका ववज्ञसाँग सल्िाह र परािशन लिन सक्नेछ। 

६३. अलधकार प्रत्यायोजन गनन सक्न े : कायनपालिकािे यस ऐन अन्िगनि िोवकएका शजम्िेवारी 
िथा अलधकार वािावरण शाखा (इकाई) िा प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ । 

६४.  प्रिलिि कानून बिोशजि हनु े: यस ऐनिा िेशखए जलि कुरािा यसै ऐन बिोशजि र अन्यिा 
प्रिलिि कानून बिोशजि हनुेछ।   

६५. लनयि बनाउन सक्न े: यस ऐनको कायानन्वयनको िालग कायनपालिकािे आवश्यक लनयि 
बनाउन सक्नेछ र त्यस्िो लनयि नगरपालिकाको स्थानीय राजपत्रिा प्रकाशन पिाि िागू 
हनुेछ । 

६६. िापदण्ड, लनदेशशका र कायनववलध बनाउन सक्न े: यस ऐन कायानन्वयनको िालग कायनपालिकािे 
आवश्यक िापदण्ड, लनदेशशका िथा कायनववलध बनाउन सक्नेछ । 

 


