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मुतसकोट नगरपातिका

स्थानीय राजपत्र
खण्ड M४

संख्या M ३

असार ३०, २०७७

भाग –१
मुतसकोट नगरपातिका
नगर काययपातिकाको कायायियको
सूचना
"वातावरण तथा प्राकृ ततक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७"
सम्वत २०७७ सािको ऐन

नं ३

प्रस्तावना
स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बााँच्न पाउने नागररकको मौतिक
अतिकारको संरक्षण गनय, प्राकृ ततक स्रोतको समुतचत उपयोग एवं दीगो
व्यवस्थापन गनय, वातावरण र तवकास बीच सन्तुिन कायम गनय तथा
प्राकृ ततक स्रोत, वातावरण र जैतवक तवतविताको संरक्षण गनय वाञ्छनीय
भएकािे,
नेपािको संतविानको िारा २२१ बमोतजम अनुसूची ८ र अनुसूची ९
मा उल्िेतखत वातावरण, प्राकृ ततक स्रोत र जैतवक तवतविता सम्बन्िी
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स्थानीय तहको अतिकार कायायन्वयनका िातग कानूनी व्यवस्था गनय,
मुतसकोट नगरपातिकाको सातौं नगरसभािे यो ऐन बनाएको छ।
पररच्छेद- १
प्रारतम्भक
१.

संतक्षप्त नाम र प्रारम्भ : ( १) यस ऐनको नाम मुतसकोट
नगरपातिकाको "वातावरण तथा प्राकृ ततक स्रोत संरक्षण ऐन,
२०७७" रहेको छ ।
( २) यो ऐन मुतसकोट नगरपातिकाको स्थानीय राजपत्रमा
सूचना प्रकातित गरे को तमतत देतख प्रारम्भ हुनेछ।

२.

पररभाषा : तवषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस
ऐनमा,( क) "अनुकुिन" भन्नािे जिवायू पररवतयनको असर र
सम्भाव्य जोतखमको आाँकिन गरी पररवर्तयत
जिवायू सुहाउाँ दो अनुकुि हुने गरी रुपान्तरण
गने तथा थप हानी नोक्सानी रोकथाम वा
न्यूतनकरण गने कायय सम्झनु पछय।
(ख)

"उत्सजयन" भन्नािे कु नै तनतित क्षेत्रबाट तनतित
समय अवतिमा वातावरणमा हररतगृह गयााँस वा
अन्य कु नै गयााँस वा िुवााँ तनष्कासन गने कायय
सम्झनु पछय।

(ग)

"काययपातिका" भन्नािे मुतसकोट नगरपातिकाको
काययपातिकािाई सम्झनु पछय।

(घ)

“खुल्िा क्षेत्र” भन्नािे मातनसहरु जमघट हुन सक्ने,
तवतभन्न काययक्रम र पवय मनाउन सक्ने,
सावयजतनक तहत तथा तवपद् व्यवस्थापनमा
समेत सहयोग पुग्ने गरी सुरतक्षत गररएको
खुल्िा स्थि सम्झनु पछय ।
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(ङ)

"जिवायू पररवतयन" भन्नािे िामो समयको
अन्तरािमा प्राकृ ततक रुपमा हुने जिवायूको
उतारचढावका अिावा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष
रुपमा मानवीय क्रक्रयाकिापिे वायुमण्डिको
बनोटमा हुने फे रवदिका कारण पृथ्वीको
जिवायूमा क्रमि: देखा पने पररवतयन सम्झनु
पछय।

(च) "जोतखमपूणय फोहर" भन्नािे प्राकृ ततक वातावरणमा
ह्रास ल्याउने र मानव तथा अन्य प्राणीको
स्वास्थ्यमा हातन नोक्सानी पुर्ययाउने तवतभन्न
रुपमा तनष्कातित वस्तु, पदाथय तथा रे तडयो
तवक्रकरणिाई सम्झनु पछय।
(छ) “जैतवक तवतविता” भन्नािे पाररतस्थततकीय प्रणािी
(इको तसस्टम) को तवतविता, प्रजाततय तवतविता
(स्पेतसज डाइभरतसटी) तथा वंिाणुगत तवतविता
(जेनेरटक डाइभरतसटी) सम्झनु पछय ।
(ज)

“तोक्रकएको” वा “तोक्रकए बमोतजम” भन्नािे यस
ऐन अन्तगयत बनेको तनयममा तोक्रकएको वा
तोक्रकए बमोतजम सम्झनु पछय ।

(झ)

“तनष्कािन” भन्नािे ध्वतन, ताप वा फोहरमैिा
फाल्ने, थुपाने, वा तनष्कािन गने कायय सम्झनु
पछय ।

(ञ)

"पररषद" भन्नािे दफा ४८ बमोतजमको स्थानीय
वातावरण तथा प्राकृ ततक स्रोत संरक्षण पररषद
सम्झनु पछय।

(ट)

“प्रदूषण” भन्नािे फोहरमैिा, रसायन, ध्वतन वा
तवद्युतीय, तवद्युतीय- चुम्वकीय तरं गका कारण
वातावरणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपिे पररवतयन
गरी वातावरणमा उल्िेखनीय ह्रास ल्याउने,
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क्षतत पुर्ययाउने वा वातावरणको िाभदायी वा
उपयोगी प्रयोजनमा हातन नोक्सानी पुर्ययाउने
क्रक्रयाकिाप सम्झनु पछय ।
(ठ)

“प्रस्ताव” भन्नािे तवद्यमान वातावरणीय अवस्थामा
पररवतयन ल्याउन सक्ने क्रकतसमको स्थानीय
सरकार वा स्थानीय कानून बमोतजम संञ्चािन
गररने वा अनुमतत प्राप्त तवकास कायय, भौततक
क्रक्रयाकिाप वा भू- उपयोगको पररवतयन गने कु नै
योजना, आयोजना वा काययक्रम सञ्चािन गने
सम्बन्िमा तयार गररएको प्रस्ताव सम्झनु पछय ।

(ड)

“प्रस्तावक” भन्नािे प्रस्तावको स्वीकृ ततको िातग
तनवेदन क्रदने र त्यस्तो प्रस्ताव कायायन्वयन गनय
स्वीकृ तत प्राप्त व्यति, सरकारी, अिय सरकारी वा
गैर सरकारी तनकाय वा संस्था सम्झनु पछय।

(ढ) “फोहरमैिा” भन्नािे घरे िु फोहरमैिा, औद्योतगक
फोहरमैिा, रासायतनक फोहरमैिा, स्वास्थ्य
संस्थाजन्य फोहरमैिा वा हातनकारक फोहरमैिा
सम्झनु पछय र सो िब्दिे तत्काि प्रयोग हुन
नसक्ने
अबस्थामा रहेको, फातिएको वा
सडेगिेको वातावरणमा ह्रास आउने गरी
तनष्कािन गररएको तरि, ठोस, गयास, िेदो,
िूवााँ, िूिो, तवद्युतीय तथा सूचना प्रतवतिका
िातग प्रयोग भएका िगायतका पदाथय वा त्यस्तै
प्रकारका अन्य वस्तुहरु वा अनातिकृ त रुपमा
सावयजतनक स्थिमा टााँतसएको पोष्टर, पम्ेिेट
तथा काययपातिकािे समय समयमा सूचना
प्रकािन गरी फोहरमैिा भतन तोक्रकक्रदएका अन्य
वस्तु समेतिाई सम्झनु पछय ।
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(ण)

"वन" भन्नािे पूणय वा आंतिक रुपमा रुख वा
बुट्यानिे ढाक्रकएको क्षेत्र सम्झनु पछय ।

(त)

"वन पैदावार" भन्नािे वनमा रहेका वा पाइएका
वा वनबाट ल्याइएका देहायका पैदावार सम्झनु
पछय:( १) काठ, दाउरा, गोि, खैरकच, खोटो, काठको
तेि, बोक्रा, घााँस, िाहा, तपपिा- तपपिी
( २) रुख, तवरुवा, पात, डााँठ, फि, बीज, फू ि,
भुवा, जरा, गानो, बोक्रा, गमरजीन,
िोहवान, जङ्गिी जडीबुटी एवं गैरकाष्ठ
वन पैदावार, जङ्गिी मह, वनस्पतत तथा
ततनको तवतभन्न भाग वा सूक्ष्म अङ्ग,
( ३) चट्टान, माटो, चुन ढु ङ्गा, ढु ङ्गा, तगट्टी,
बािुवा वा अन्य खतनजजन्य पदाथय वा
( ४)

(थ)

(द)

वन्यजन्तु, पिुपंक्षी
ओखेटोपहार ।

वा

वन्यजन्तुको

“वातावरण” भन्नािे प्राकृ ततक, सांस्कृ ततक र
सामातजक प्रणािीहरु, आर्थयक तथा मानवीय
क्रक्रयाकिापहरु र यीनको अवयवहरु तथा ती
अवयवहरुको तबचको अन्तरक्रक्रया तथा अन्तर
सम्बन्ि सम्झनु पछय ।
"वातावरणीय अध्ययन" भन्नािे कु नै प्रस्तावको
कायायन्वयन गदाय त्यसवाट वातावरणमा पने
प्रततकू ि प्रभाव तनराकरण वा न्यूतनकरण गनयको
िातग अविम्वन गररने उपायका सम्बन्िमा
गररने संतक्षप्त वातावरणीय अध्ययन वा
प्रारतम्भक वातावरणीय परीक्षण सम्झनु पछय ।
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३.

(ि)

“सम्पदा” भन्नािे नगरपातिका क्षेत्र तभत्र रहेका
प्राकृ ततक,सांस्कृ ततक, ऐततहातसक, पुरातातत्वक,
वैज्ञातनक,
आध्यातत्मक,
सौन्दययपरक
वा
सामातजक दृतष्टबाट महत्वपूणय मातनने कु नै पतन
वस्तु, भौततक संरचना स्थान, वनस्पतत तथा
जीव जन्तु सम्झनु पछय।

(न)

“तसमसार” भन्नािे भूतमगत जिस्रोत वा वषायतका
कारण पानीको पररणाम रहने वा प्राकृ ततक वा
मानव तनर्मयत, स्थायी वा अस्थायी जमेका वा
वगेका, स्वच्छ वा नुतनिो पानी भएको िातपिो
जतमन ( Swamp) दिदिे जतमन ( Marsh)
नदीबाट प्रभातवत जतमन ( Riverine Flood
Plain), ताि ( Lake) पोखरी ( Po n d) जिभण्डार
क्षेत्र ( Water Sto r ag e Ar eas ) र यतह प्रकृ ततका
कृ तष जतमन ( Ag r ic ultur e Lan d) समेतिाई सम्झनु
पछय ।

(प)

“संरक्षण” भन्नािे वातावरण, जैतवक तवतविता
तथा सम्पदाको सुरक्षा, स्याहार, सम्भार,
सम्वर्द्यन, व्यवस्थापन तथा सदुपयोग सम्झनु
पछय ।

पररच्छेद - २
वातावरण संरक्षण
वातावरण संरक्षण गनुप
य ने : ( १) आफ्नो क्षेत्रातिकार क्षेत्र तभत्र
वातावरण संरक्षण गने प्रमुख तजम्मेवारी नगरपातिकाको हुनेछ
।
(२) वातावरण संरक्षण, प्रवर्द्यन र वातावरणमैत्री समाज
तनमायणमा योगदान गनुय नागररकको कतयव्य हुनेछ।

४.

वातावरण संरक्षण तविेष क्षेत्र तनिायरण गनय सक्ने : (१) प्रचतित
भू- उपयोग नीतत समेतिाई मध्यनजर गरी नगरपातिकातभत्र
6
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वातावरणका दृतष्टिे संरक्षण आवश्यक रहेको क्षेत्र पतहचान गरी
त्यस्तो क्षेत्रिाई काययपातिकाबाट तनणयय गरी वातावरण संरक्षण
तविेष क्षेत्र तनिायरण गनय सक्नेछ ।
(२) कु नै सडक, भवन, नदी व्यवस्थापन वा अन्य कु नै
भौततक पूवायिार तनमायण गदाय तनमायण काययको प्रारतम्भक
अध्ययन प्रक्रक्रया िुरु हुनु अगातड नै संघ र प्रदेिका सम्बतन्ित
तनकायसाँग समन्वय गरी काययपातिकािे कु नै क्षेत्र तविेषिाई
वातावरण संरक्षण गने उद्देश्यिे खुल्िा वा हररयािी क्षेत्रको
रुपमा तोक्न सक्नेछ।
(३) कु नै क्षेत्र वा स्थान तविेषमा अत्यतिक वातावरणीय
प्रदूषण, भूूःस्खिन, प्राकृ ततक सम्पदाको अत्यतिक दोहन वा
प्राकृ ततक तवपति हुन गई जनस्वास्थ्य वा वातावरणमा
नकारात्मक प्रभाव परे को वा पने सम्भावना देतखएको
अवस्थामा काययपातिकािे प्रदेि सरकार र संघीय सरकारसाँग
समन्वय गरी त्यस्तो क्षेत्र वा स्थानिाई वातावरणीय दृतष्टिे
संवेदनिीि क्षेत्र तोक्न सक्नेछ ।
(४) उपफदा (१),(२) र (३) बमोतजमको वातावरण
संरक्षण तविेष क्षेत्र, खुल्िा वा हररयािी क्षेत्र र संवेदनिीि
क्षेत्रको व्यवस्थापन तोक्रकए बमोतजम काययपातिकाबाट हुनेछ।
(५)
उपदफा
(४)
बमोतजम
व्यवस्थापन
गदाय
काययपातिकािे आवश्यकता अनुसार संघ र प्रदेिसाँग समन्वय
गनेछ।
५.

सम्पदाको संरक्षण गनुप
य ने : (१) नगरपातिका क्षेत्रतभत्र रहेका
सम्पदाको संरक्षण गनुय नगरपातिका, नागररक र सम्बतन्ित
तनकायको कतयव्य हुनेछ।
(२) सम्पदाको संरक्षणका िातग काययपातिकािे सरकारी
तथा समुदायसाँग समन्वय तथा साझेदारी गनय सक्नेछ।
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६.

वातावरणीय अध्ययन गनुप
य ने : ( १) प्रचतित कानून तथा
मापदण्ड बमोतजम प्रस्तावकिे प्रस्तावको वातावरणीय अध्ययन
गनुय पनेछ ।
(२) प्रस्तावकिे स्थानीय तहको अतिकारक्षेत्र तभत्र पने
तवषयसाँग सम्बतन्ित तवकास तनमायण सम्बन्िी कायय वा
आयोजना सम्बन्िी प्रस्तावको संतक्षप्त वातावरणीय अध्ययन
प्रततवेदन वा प्रारतम्भक वातावरणीय प्रततवेदन स्वीकृ ततको िातग
काययपातिका समक्ष पेि गनुयपनेछ।
(३) प्रस्तावकिे उपदफा (२) बमोतजमको वातावरणीय
अध्ययन प्रततवेदन पेि गदाय त्यस्तो प्रस्ताव कायायन्वयन गने
क्रममा वातावरणमा पनयसक्ने प्रततकू ि प्रभाव र त्यसको
न्यूतनकरणको िातग अपनाउन सक्रकने तवतभन्न तवकल्पहरूको
तवस्तृत तवष्िेषण गरी त्यस्ता तवकल्प मध्ये प्रस्ताव कायायन्वयन
गनय उपयुि हुने तवकल्प र सो तवकल्प कायायन्वयन गनय सक्रकने
आिार र कारण सतहत तसफाररस गनुयपनेछ।
(४) उपदफा (२) बमोतजमको संतक्षप्त वातावरणीय
प्रततवेदन वा प्रारतम्भक वातावरणीय परीक्षण स्वीकृ तत सम्बन्िी
प्रक्रक्रया तोक्रकए बमोतजम हुनेछ।
(५) उपदफा (२) बमोतजम प्राप्त वातावरणीय अध्ययन
प्रततवेदन जााँचबुझ गदाय त्यस्तो प्रस्ताव कायायन्वयनबाट
वातावरणमा प्रततकू ि प्रभाव पाने नदेतखएमा काययपातिकािे
आवश्यकता अनुसार प्रस्तावकिे पािना गनुयपने ितय तोक्रक
त्यस्तो वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन स्वीकृ त गनेछ।
(६)
काययपातिकािे
उपदफा
(२)
बमोतजमको
वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन जााँचबुझ गदाय त्यस्तो प्रस्तावको
थप वातावरणीय अध्ययन गनयपने देतखएमा वातावरणीय
मूल्याङ्कन गनय गराउन आदेि क्रदन सक्नेछ।
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(७) उपदफा (५) बमोतजम क्रदइएको आदेि बमोतजम
प्रस्तावकिे थप अध्ययन गरर सोको प्रततवेदन प्रदेि कानूनिे
तोके को तनकाय समक्ष पेि गनुय पनेछ।
(८) यस ऐन वमोतजम कु नै प्रस्तावको वातावरणीय
अध्ययन प्रततवेदन तयार गनुयपूवय सम्वतन्ित तनकायबाट
काययसूची स्वीकृ त गनुयपनेछ।
(९) वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन सम्बन्िी अन्य
व्यवस्था प्रचतित कानून बमोतजम हुनेछ।
(१०) यस दफामा जुनसुकै कु रा िेतखएको भएता पतन
प्रस्तावक नगरपातिका आाँफै संिग्न भएको अबस्थामा त्यस्तो
वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन प्रदेि कानून बमोतजम स्वीकृ त
हुनेछ।
७.

मापदण्ड र गुणस्तर कायम गनुप
य ने : (१) प्रस्तावकिे यस ऐन
बमोतजम वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन तयार गदाय नेपाि
सरकारिे तनिायरण गरे को मापदण्ड एवं गुणस्तर कायम हुनेगरी
तोक्रकए बमोतजमको ढााँचामा तयार गनुयपनेछ।

८.

वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गनुप
य ने : (१) प्रस्तावकिे
प्रस्ताव कायायन्वयन गनुय अगातड तोक्रकए बमोतजम वातावरणीय
व्यवस्थापन योजना तयार गनुयपनेछ।
(२) प्रस्तावकिे उपदफा (१) बमोतजम वातावरणीय
व्यवस्थापन योजना तयार गदाय वातावरणीय प्रततकू ि प्रभाव
न्यूतनकरणका उपायहरू मध्ये कु न कु न उपायहरू आयोजना
तनमायणको क्रममा र कु न कु न उपायहरू आयोजना सम्पन्न
भएपतछ वा आयोजना कायायन्वयनको क्रममा अविम्बन गने हो
सो को समेत उल्िेख गनुयपनेछ।
(३) प्रस्तावकिे उपदफा (१) बमोतजम तयार गरे को
वातावरणीय व्यवस्थापन योजना कायायन्वयनका िातग स्पष्ट
कायययोजना वनाई सो बमोतजम कायायन्वयन गनुयपनेछ र सो को
9
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प्रगतत तववरण आयोजना कायायन्वयन िुरू भएपतछ प्रत्येक छ
मतहनामा काययपातिका समक्ष पेि गनुयपनेछ।
९.

१०.

प्रस्ताव स्वीकृ त नगराई कायायन्वयन गनय नहुने : यो ऐन प्रारम्भ
भएपतछ कसैिे पतन काययपातिकािे तोके बमोतजम प्रस्ताव
स्वीकृ त नगराई कायायन्वयन गनय गराउनु हुाँदन
ै ।
प्रस्ताव सम्बन्िी अन्य व्यवस्था : (१) वातावरणीय प्रभाव
मूल्यांकन हुने प्रस्तावहरु सम्बन्िी काययतवति प्रचतित संघीय
तथा प्रादेतिक कानून बमोतजम हुनेछ ।
(२)संघीय तथा प्रादेतिक कानून बमोतजम वातावरणीय
परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्बन्िमा सम्बतन्ित
संघीय तथा प्रादेतिक तनकायसाँग समन्वय गने तजम्मेवारी
नगरपातिकाको वातावरण तथा तवपद व्यवस्थापन सतमततको
हुनेछ ।

११.

रोक िगाउन सक्ने : (१) कसैिे पतन यस ऐन र प्रचतित
कानूनिे तोके वमोतजमको तनकायवाट स्वीकृ तत नतिई वा
स्वीकृ तत भए भन्दा तवपरीत हुने गरी कायायन्वयन गरे मा
काययपातिकािे त्यस्तो प्रस्ताव कायायन्वयनमा रोक िगाउन वा
रोक िगाउनको िातग प्रदेि सरकार तथा संघीय मन्त्रािय वा
स्वीकृ त गने तनकायमा तसफाररष गनय सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोतजम कु नै प्रस्ताव कायायन्वयन गनय
रोक िगाइएकोमा त्यसरी रोक िगाइएको कारणबाट क्षतत पुग्न
गएमा प्रस्तावकिे सो बापत कु नै क्रकतसमको क्षततपुर्तयको िातग
दाबी गनय पाउने छैन ।

१२. अनुकूिन योजना बनाउन सक्ने : (१) जिवायु पररवतयनको प्रततकू ि
असर न्यूतनकरण र सम्भातवत जोतखमबाट बच्नका िातग
काययपातिकािे अनुकूिन योजना बनाई कायायन्वयन गनय सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोतजमको अनुकुिन योजना बनाउाँ दा
जिवायू पररवतयनको असरवाट वढी जोतखममा पने मतहिा,
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अपाङ्गता भएका व्यति, बािबातिका, जेष्ठ नागररक र आर्थयक
रुपमा तवपन्न समुदायिाई तविेष प्राथतमकता क्रदनुपनेछ।
(३) काययपातिकािे तवकास आयोजना तजुयमा गदाय
जिवायू पररवतयनको प्रततकू ि असर तथा जोतखमको व्यवस्थापन
गने प्रयोजनको िातग नेपाि सरकारिे तनिायरण गरेको मापदण्ड
बमोतजम प्राथतमकीकरण गनुयपनेछ।
१३.

हररत गृह गयााँस उत्सजयन न्यूतनकरण काययहरू गनय सक्ने : (१)
नगरपातिकािे हररतगृह गयााँस उत्सजयन न्यूतनकरण गनय
आवश्यक काययक्रम सञ्चािन गनय सक्नेछ।
(२) न्यूतनकरण सम्बन्िी अन्य व्यवस्था प्रचतित कानून
बमोतजम हुनेछ।

१४.

प्रदूषण रोकथाम तथा तनयन्त्रण गने : (१) कसैिे पतन प्रचतित
मापदण्ड तवपरीत वा जनजीवन, जन- स्वास्थ र वातावरणमा
उल्िेखनीय प्रततकू ि प्रभाव पाने गरी प्रदूषण सृजना गनय वा
गराउन हुाँदन
ै ।
(२) तोक्रकएको मापदण्ड तवपरीत कु नै यातन्त्रक सािन,
औद्योतगक प्रततष्ठान, होटि रे ष्टुरेण्ट वा अन्य ठाउाँ वा मािसामान
वा वस्तुवाट ध्वतन, ताप, रे तडयोिमी तवक्रकरण, तरङ्ग वा
फोहरमैिा वा दुतषत पानी तनष्कािन गनय गराउन हुाँदन
ै ।
(३) उपदफा (१) तवपरीत कसैिे कु नै कायय गरी
वातावरणमा उल्िेखनीय प्रततकू ि प्रभाव पारे को देतखएमा
नगरपातिकािे तत् सम्बन्िमा आवश्यक ितयहरु तोक्न वा त्यस्तो
कायय गनय नपाउने गरी रोक िगाउन सक्नेछ ।
(४) कु नै क्रकतसमको पदाथय, इन्िन, औजार वा संयन्त्रको
प्रयोगबाट वातावरणमा उल्िेखनीय प्रततकू ि प्रभाव परे को वा
पने देतखएमा प्रदेि र संघीय सरकारिाई सो को जानकारी
गराई नगरपातिकािे स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी
त्यस्तो पदाथय, इन्िन, औजार वा संयन्त्रको प्रयोग, उत्पादन,
11

वातावरण तथा प्राकृ ततक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७

तवक्रक्र तवतरण, भण्डारनमा बन्देज िगाउन सक्नेछ र आवश्यक
कारवाहीका िातग तसफाररष गनेछ।
(५) प्रदूषणको रोकथाम तथा तनयन्त्रण सम्बन्िी अन्य
व्यवस्था तोक्रकए बमोतजम हुनेछ।
१५.

प्रयोगिािा स्थापना गनय सक्ने : (१) वातावरण संरक्षण तथा
प्रदूषण तनयन्त्रण सम्बन्िी काययमा सहयोग पुर्ययाउन
नगरपातिकािे संघीय सरकार र प्रदेि सरकारसाँग समन्वय गरी
आवश्यकता अनुसार तवतभन्न प्रयोगिािाहरु स्थापना गनय वा
संघ र प्रदेििे स्थापना गरे का वा नेपाि सरकारिे मान्यता
क्रदएको कु नै प्रयोगिािािाई सो कामको िातग तोक्न सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोतजम स्थापना गररएका वा
तोक्रकएका प्रयोगिािाको अन्य काम, कतयव्य र अतिकार तोक्रकए
बमोतजम हुनेछ ।

१६.

नमुना संकिन गनय क्रदनुपने : कु नै पतन उद्योग, कारखाना, यन्त्र,
सवारी सािन आक्रदबाट सृजना वा तनष्कािन हुने वा हुन सक्ने
प्रदूषण, ध्वतन, ताप तथा फोहरमैिाको अध्ययन, परीक्षण वा
तवश्लेषण गनयका िातग सम्बतन्ित व्यति वा संस्थािे
नगरपातिकाबाट अतिकारप्राप्त व्यति वा संस्थािाई आवश्यकता
अनुसार त्यस्ता वस्तु वा पदाथयको नमूना संकिन गनय क्रदनु
पनेछ ।

१७.

वातावरण तनरीक्षकको तनयुति गनय सक्ने : नगरपातिका तभत्र
प्रदूषण कम गने, हटाउने वा तनयन्त्रण गने तथा स्वीकृ त
वातावरणीय प्रततवेदन अनुसार गनुयपने कामहरू प्रभावकारी
रुपिे गनय गराउन, वातावरण संरक्षण सम्वतन्ि प्रचतित
मापदण्डको पािना भए नभएको सम्बन्िमा अनुगमन तथा
तनरीक्षण गनय काययपातिकािे नेपाि सरकारबाट मान्यताप्राप्त
िैतक्षक संस्थाबाट वातावरण वा सोसाँग सम्बतन्ित तवषयमा
कतम्तमा स्नातक हातसि गरे को व्यतििाई प्रचतित कानून
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बमोतजम तनिायररत मापदण्ड र प्रक्रक्रया पुरा गरी वातावरण
तनरीक्षक तनयुि गनय सक्नेछ ।
१८.

वातावरण तनरीक्षकको काम, कतयव्य र अतिकार: (१) वातावरण
तनरीक्षकको काम, कतयब्य र अतिकार देहाय बमोतजम हुनेछूः–
( क)

यो ऐन वा यस ऐन अन्तगयत बनेको
तनयम तथा प्रचतित संघीय र प्रदेि
कानून तथा मापदण्ड बमोतजम प्रदूषण
कम गने, हटाउने वा तनयन्त्रण गने कायय
भए नभएको तनरीक्षण गने,

( ख)

यो ऐन वा यस ऐन अन्तगयत बनेको
तनयम तथा प्रचतित कानून र मापदण्ड
तवपरीत
कु नै
ठाउाँ बाट
प्रदूषण
तनष्कािन सम्बन्िी नकरात्मक कायय गरे
नगरे को सम्बन्िमा तनरीक्षण गने,

(ग)

स्वीकृ त वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदनमा
तोक्रकएका सतय बमोतजम काम भए
नभएको सम्बन्िमा स्थिगत जााँचबुझ
तथा तनरीक्षण गने,

(घ)

खण्ड ( क), ( ख) र (ग) बमोतजम गररएको
जााँचबुझ तथा तनरीक्षण प्रततवेदन
तोक्रकएको अतिकारी समक्ष पेि गने,

( ङ)

तोक्रकए बमोतजमका अन्य कायय गने,

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क), ( ख) र (ग) बमोतजम
तनरीक्षण गने तसितसिामा वातावरण तनरीक्षकिे सम्बतन्ित
व्यति, संस्था वा प्रस्तावकिाई पूवय सूचना क्रदई कु नै घर, जगगा,
भवन, कारखाना, उद्योग, सवारी सािन, औद्योतगक संयन्त्र,
औजार, मेतिनरी, जीव, वस्तु, अतभिेख, कागजात वा अन्य
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मािसामान वा वस्तुहरुको तनरीक्षण, परीक्षण वा जााँचबुझ गनय
सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोतजम तनरीक्षणको तसितसिामा
वातावरण तनरीक्षकिे माग गरे को तववरण वा जानकारी
उपिव्ि गराई आवश्यक सहयोग गनुय सम्बतन्ित व्यति, संस्था
वा प्रस्तावकको कतयव्य हुनेछ ।
(४) वातावरण तनरीक्षकको
अतिकार तोक्रकए बमोतजम हुनेछ।

१९.

अन्य

काम, कतयव्य

र

पररच्छेद- ३
फोहरमैिा व्यवस्थापन सम्बन्िी व्यवस्था
फोहरमैिाको प्रबन्ि गने दातयत्व : (१) फोहरमैिाको व्यवस्थापन
गनय स्थानान्तरण के न्र (ट्रान्सफर स्टेिन), ल्याण्डक्रफि साइट,
प्रिोिन ेिाण्ट, बायो गयास ेिाण्ट िगायत फोहरमैिाको
संकिन, अतन्तम तबसजयन तथा प्रिोिनका िातग आवश्यक पने
पूवायिार तथा संरचनाको तनमायण तथा सञ्चािन गने तजम्मेवारी
काययपातिकाको हुनेछ ।
(२) फोहरमैिा संकिन के न्र, स्थानान्तरण के न्र वा
प्रिोिन स्थिमा फातिएको वा रातखएको फोहरमैिा वा
सरसफाईको तसितसिामा जम्मा भएको फोहरमैिा प्रबन्ि गने
वा कु नै पतन क्रकतसमबाट प्रयोग गने तजम्मेवारी काययपातिकाको
हुनेछ ।
(३) यस दफाको प्रयोजनको िातग फोहरमैिा संकिन
के न्र, स्थानान्तरण के न्र वा प्रिोिन स्थिमा फातिएको वा
रातखएको फोहरमैिा वा सरसफाईको तसितसिामा जम्मा
भएको कु नै पतन पदाथय फोहरमैिा मातननेछ ।
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२०. फोहरमैिा व्यवस्थापन गने दातयत्व: (१) नगरपातिका तभत्रको
फोहरमैिा व्यवस्थापन गने गराउने दातयत्व काययपातिकाको
हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) जुनसुकै कु रा िेतखएको भए तापतन
हातनकारक फोहरमैिा, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैिा,
रासायतनक फोहरमैिा वा औद्योतगक फोहरमैिा प्रिोिन र
व्यवस्थापन गने दातयत्व तनिायररत मापदण्डको अिीनमा रही
त्यस्तो फोहरमैिा उत्पादन गने व्यति वा तनकायको हुनेछ ।
(३) कु नै उद्योग वा स्वास्थ्य संस्थािे हातनकारक
फोहरमैिा, स्वास्थ्य
संस्थाजन्य
फोहरमैिा
रासायतनक
फोहरमैिा तथा औद्योतगक फोहरमैिा प्रिोिन गरी बााँकी
रहेको फोहरमैिा तथा अन्य फोहरमैिाको व्यवस्थापन गरीक्रदन
काययपातिकािाई अनुरोि गरे मा वा काययपातिकािे तनिायरण
गरे को फोहरमैिा व्यवस्थापन स्थि प्रयोग गनय माग गरे मा
काययपातिकािे तनिायरण गरे बमोतजम सेवा िुल्क तिई
फोहरमैिाको व्यवस्थापन गररक्रदन वा फोहरमैिा व्यवस्थापन
स्थि प्रयोग गनय क्रदन सक्नेछ ।
(४) काययपातिकािे सामुदातयक
तनदेतिका बनाई िागू गनेछ।

सरसफाई

सम्बन्िी

(५) फोहरमैिा व्यवस्थापनिे मानव स्वास्थ्यमा पारे को
वा पाने प्रभावको जााँच पररक्षण र अनुसन्िान गने अतिकार
सम्बतन्ित जनस्वास्थ्य अतिकारीसाँग हुनेछ ।
(६) जााँच पररक्षणमा कु नै तनकायमा फोहरमैिा
व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकी मानव स्वास्थ्यमा प्रततकू ि
प्रभाव पारे को भेरटएमा काययपातिकािे उि तनकायिाई समयमै
सचेत गराई प्रचतित कानून बमोतजम आवश्यक कारवाही
गनेछ।
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२१.

फोहरमैिा उत्पादन कम गने : (१) नगरपातिका तभत्र कु नै व्यति,
संस्था वा तनकायिे कु नै काम कारोबार गनय उत्पादन हुने
फोहरमैिा यथािक्य कम गनुय पनेछ।
(२) “आफ्नो क्षेत्र” तभत्र तवसजयन हुन सक्ने फोहरमैिाको
तवसजयन वा पुन: प्रयोगको व्यवस्था तमिाई बााँकी फोहरमैिा
मात्र तनष्कािन गरी फोहरमैिाको पररणामिाई घटाउनु प्रत्येक
व्यति, संस्था वा तनकायको कतयव्य हुनेछ ।
स्पतष्टकरण: “आफ्नो क्षेत्र” भन्नािे नगरपातिका तभत्रको तनजी
घर कम्पाउण्ड, औद्योतगक क्षेत्रको पररसर, अस्पताि वा स्वास्थ्य
संस्थाको पररसर, औद्योतगक प्रततष्ठानको पररसर िगायत
फोहरमैिा उत्पादन गने व्यति, संस्था वा तनकायको पररसरिाई
सम्झनु पछय।

२२.

फोहरमैिा पृथकीकरण : (१) काययपातिकािे फोहरमैिािाई
तोक्रकए बमोतजम जैतवक, अजैतवक र अन्य प्रकारमा तवभाजन
गरी सो फोहरमैिािाई स्रोतमै छु ट्याउने गरी तोक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोतजम तोक्रकक्रदए बमोतजम
फोहरमैिा स्रोतमै छु ट्याई संकिन के न्रसम्म पुर्ययाउने दातयत्व
त्यस्तो फोहरमैिा उत्पादन गने व्यति, संस्था वा तनकायको
हुनेछ र यसको िातग काययपातिकािे आवश्यक प्रतवति,
मािसामान, उपकरण, कण्टेनर आक्रद उपिब्ि गराउन सक्नेछ ।

२३.

फोहरमैिाको तनष्कािन : (१) फोहरमैिा तनष्कािनको समय,
स्थान र तररका काययपातिकािे तनिायरण गरे बमोतजम हुनेछ ।
(२) हातनकारक फोहरमैिा वा रासायतनक फोहरमैिा
उत्पादन गने व्यति, संस्था वा तनकायिे त्यस्तो फोहरमैिा
तोक्रकए बमोतजम व्यवस्थापन गनुय पनेछ ।
(३) हातनकारक फोहरमैिा वा रासायतनक फोहरमैिा
संकिन के न्र वा स्थानान्तरण के न्रमा तनष्कािन गनय पाइने छैन
।
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२४.

फोहरमैिा व्यवस्थापन के न्र : (१) काययपातिकािे फोहरमैिािाई
व्यवतस्थत रुपमा संकिन गनय प्रत्यक टोि वा वस्तीमा संकिन
के न्र तोकी आवश्यक कण्टेनरको व्यवस्था गनय सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोतजम संकिन के न्र तोक्दा
यथािक्य टोि वा वस्तीका सबैिाई पायक पने गरी
वातावरणीय रुपिे उपयुि स्थान तोक्नु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोतजमको संकिन के न्रमा फोहरमैिा
तनष्कािन र संकिन गने समय र तररका काययपातिकािे
तनिायरण गरे बमोतजम हुनेछ ।

२५.

जोतखमपूणय फोहरको व्यवस्थापन : (१) कु नै जोतखमपूणय फोहरको
संकिन, भण्डारण, प्रिोिन, तवक्री तवतरण, तवसजयन वा ओसार
पसार गदाय उत्पादक वा सञ्चािकिे जनस्वास्थ्य र वातावरणमा
प्रततकू ि असर नपने गरी उतचत व्यवस्थापन गनुय पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोतजम जोतखमपूणय फोहरको
व्यवस्थापन गदाय उत्पादक वा संञ्चािकिे आफ्नै खचयमा
व्यवस्थापन गनुय पनेछ ।
(३) जोतखमपूणय फोहर व्यवस्थापन सम्वन्िी अन्य प्रक्रक्रया
तोक्रकए वमोतजम हुनेछ।

२६.

फोहरमैिाको न्यूतनकरण, पुन: प्रयोग तथा पुन: चक्रीय प्रयोग :
(१) काययपातिकािे फोहरमैिा न्यूतनकरण, पुन: प्रयोग तथा पुन:
चक्रीय प्रयोगिाई प्रोत्साहन गनय आवश्यक कायय गनेछ र यसको
प्रभावकारी कायायन्वयनका िातग आवश्यक तनदेतिका बनाई
िागू गनय सक्नेछ ।
(२) उद्योग उत्पादन ेयाक्रकङ्ग गनय प्रयोग गरे को
वस्तुिाई पुन: प्रयोग गरी फोहरमैिाको पररणामिाई घटाउने
काममा प्रोत्साहन गनय सम्बतन्ित उद्योगसाँग काययपातिकािे
समन्वय गनय सक्नेछ ।
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२७.

अनुमतत सम्बन्िी व्यवस्था : (१) यस ऐन बमोतजम
काययपातिकाको अनुमतत नतिई कसैिे पतन फोहरमैिा
व्यवस्थापन सम्बन्िी काम गनय वा गराउन सक्नेछैन ।
(२) फोहरमैिा व्यवस्थापन गनय चातहने स्वदेिी वा
तवदेिी कम्पनी, संस्था वा तनकायिे देहायको तववरण खुिाई
अनुमततको िातग काययपातिकामा तनवेदन क्रदनु पनेछ:( क)

फोहरमैिा व्यवस्थापन सम्बन्िी योजना,

( ख)

फोहरमैिा
व्यवस्थापन
आवश्यक जनिति तथा
तववरण,

( ग)

तोक्रकए बमोतजमको अन्य तववरण ।

सम्बन्िी
प्रतवतिको

(३) उपदफा (२) बमोतजम पनय आएको तनवेदन उपर
काययपातिकािे आवश्यक जााँचबुझ गरी अनुमततपत्र क्रदन सक्नेछ
।
(४) फोहरमैिाको व्यवस्थापन, पुन: चक्रक्रय प्रयोग,
प्रिोिन र तवसजयनमा आवश्यक पने प्रतवति स्वदेिमा उपिब्ि
हुन नसक्ने देतखएमा त्यस्तो प्रतवति उपिब्ि गराउन सक्ने कु नै
तवदेिी कम्पनी, संस्था वा तनकायिाई सम्झौतामा उल्िेतखत
अवतितभत्र त्यस्तो प्रतवति हस्तान्तरण गने ितयमा नेपाि
सरकारको स्वीकृ तत तिई काययपातिकािे उपदफा (३) बमोतजम
अनुमततपत्र क्रदन सक्नेछ ।
(५) अनुमततपत्र
बमोतजम हुनेछ ।

सम्बन्िी

अन्य

व्यवस्था

तोक्रकए

२८. फोहरमैिा व्यवस्थापनमा तनजी तथा सामुदातयक क्षेत्रको संिग्नता :
(१) काययपातिकािे आवश्यकता अनुसार यस ऐन बमोतजम
अनुमतत प्राप्त तनजी क्षेत्रका कम्पनी वा सामुदातयक क्षेत्रबाट
तोक्रकए बमोतजम प्रततस्पिाय गराई आफ्नो क्षेत्रको फोहरमैिा
व्यवस्थापन गराउन सक्नेछ ।
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(२) उपदफा (२) बमोतजम फोहरमैिा व्यवस्थापन गदाय
तनजी क्षेत्रका कम्पनीको हकमा देहायका सबै वा कु नै र
सामुदातयक एवं गैरसरकारी संघ, संस्थाको हकमा देहायको कु नै
काम गराउन सक्रकनेछ:-

२९.

(क)

फोहरमैिाको
न्यूतनकरणका
जनचेतना अतभवृतर्द्,

िातग

(ख)

फोहरमैिा संकिन,

(ग)

फोहरमैिा ढु वानी,

(घ)

फोहरमैिाको प्रयोग, पुन: प्रयोग, पुन:
चक्रक्रय प्रयोग वा प्रिोिन,

(ङ)

फोहरमैिा तवसजयन,

(च)

बन्द पिात् व्यवस्थापन ।

प्रततस्पिाय गराई फोहरमैिा व्यवस्थापनको तजम्मा क्रदने : (१)
काययपातिकािे यस ऐन बमोतजम तनजी क्षेत्र वा सामुदातयक
संस्थाबाट फोहरमैिा व्यवस्थापन गराउाँ दा बोिपत्र आह्वान
गरी प्रततस्पिाय गराई व्यवस्थापकको छनौट गरी व्यवस्थापन
गने तजम्मा क्रदनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोतजम फोहरमैिा व्यवस्थापकको
छनौट गदाय देहायका आिारमा गनुय पनेछ:(क)

काययपातिकािाई बुझाउन कबुि गरे को
रकम,

(ख)

फोहरमैिाबाट ऊजाय िति उत्पादन गने
वा प्राङ्गाररक मि उत्पादन गने
क्षमता, पूाँजी, प्रतवति र जनितिको
क्षमता,

(ग)

आर्थयक तथा प्रातवतिक क्षमता,
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(घ)

फोहरमैिा
व्यवस्थापन
अपनाउन
प्रस्ताव गरीएको प्रतवतिको क्रदगोपन
तथा वातावरणीय प्रभाव न्यूतनकरण,

(ङ)

व्यवस्थापन करार गनय प्रस्ताव गररएको
व्यवस्थापन िुल्क,

(च)

फोहरमैिाको प्रयोग, प्रिोिन वा पुन:
प्रयोग
गने
सम्बन्िमा
भए
काययपातिकािाई
बुझाउन
मञ्जुर
गररएको रोयल्टी ।

(३) बोिपत्र सम्बन्िी अन्य व्यवस्था प्रचतित कानून
बमोतजम हुनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोतजम फोहरमैिा व्यवस्थापनको
तजम्मा पाएको कम्पनी, संस्था वा तनकायिे काययपातिकासाँग
गरे को सम्झौताको अिीनमा रही िुल्क उठाउन सक्नेछ ।
(५) फोहरमैिा व्यवस्थापनमा गैरसरकारी क्षेत्रको
संिग्नता सम्बन्िी अन्य कु राहरु तोक्रकए बमोतजम हुनेछ ।
३०.

फोहरमैिा व्यवस्थापन स्थि तनमायण तथा सञ्चािन गनय
स्वीकृ तत क्रदन सक्रकने : (१) तनजी क्षेत्रबाट फोहरमैिा
व्यवस्थापनका िातग फोहरमैिा व्यवस्थापन स्थि, प्रिोिन
स्थि वा अन्य संयन्त्र तनमायण गरी सञ्चािन गनय स्वीकृ तत माग
गरे मा वातावरण तथा अन्य प्रचतित कानूनको अिीनमा रही
त्यस्तो संयन्त्र तनमायण तथा सञ्चािनका िातग काययपातिकािे
स्वीकृ तत क्रदन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोतजम तनजी क्षेत्रबाट फोहरमैिा
व्यवस्थापन संयन्त्रको तनमायण तथा सञ्चािन गदाय तोक्रकएको
वातावरणीय मापदण्डको पािना भए वा नभएको अनुगमन
काययपातिकािे गनेछ ।
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(३) उपदफा (२) बमोतजम अनुगमन गदाय स्वीकृ त
मापदण्डको पािना गरे को नपाइएमा त्यस्तो मापदण्ड पािनाको
िातग आवश्यक व्यवस्था गनय समयावति तोक्रकक्रदन सक्नेछ र सो
समयावतिमा पतन मापदण्डको पािनाको िातग आवश्यक
व्यवस्था नगरे मा त्यस्तो व्यति वा कम्पनीको स्वीकृ तत
काययपातिकािे तोक्रकए बमोतजम रद्द गनय सक्नेछ ।
३१.

सावयजतनक तनजी साझेदारीमा फोहरमैिा व्यवस्थापन गनय
सक्रकने : (१) काययपातिकािे प्रचतित कानूनको अिीनमा रही
तनजी क्षेत्र, सामुदातयक एवं गैरसरकारी संघ, संस्थासाँगको
साझेदारीमा फोहरमैिा व्यवस्थापन कायय गनय सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कु रा िेतखएको भए तापतन
सामुदातयक एवं गैरसरकारी संघ, संस्थासाँगको साझेदारीमा
फोहरमैिा न्यूतनकरणको िातग जनचेतना अतभवृतर्द्, फोहरमैिा
संकिन, ढु वानी, फोहरमैिा व्यवस्थापन स्थिको बन्द पिात्
व्यवस्था, उद्यान तनमायण र सौन्दययकरण जस्ता कायय मात्र गनय
वा गराउन सक्रकनेछ ।

३२.

सेवा िुल्क उठाउन सक्ने : (१) काययपातिकािे फोहरमैिा
व्यवस्थापन गरे बापत सम्बतन्ित व्यति, संस्था वा तनकायबाट
सेवा िुल्क िगाई उठाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोतजमको िुल्कको तनिायरण
फोहरमैिाको पररमाण, तौि तथा प्रकृ तत र तोक्रकए बमोतजमका
अन्य कु राहरुको आिारमा काययपातिकािे गनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोतजमको िुल्क काययपातिका आफैं िे
वा तनजिे तोके को संस्था वा तनकाय माफय त् समेत उठाउन
सक्नेछ ।
(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कु रा िेतखएको भए
तापतन दफा २६ बमोतजम फोहरमैिा व्यवस्थापन गनय
तजम्मेवारी पाएको व्यति, संस्था वा तनकायिे काययपातिकासाँग
भएको सहमततको आिारमा फोहरमैिा व्यवस्थापन गरे बापत
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सम्बतन्ित व्यति, संस्था वा तनकायबाट सेवा िुल्क उठाउन
सक्नेछ ।
तर तोक्रकए बमोतजमका तवपन्न वगयिाई सेवा िुल्कमा
तोक्रकए बमोतजम छू ट क्रदइनेछ।
(५) यस दफा बमोतजम िुल्कबाट प्राप्त आम्दानी तथा
फोहरमैिा व्यवस्थापन तनजी क्षेत्रिाई संिग्न गराउाँ दा प्राप्त हुने
आम्दानी काययपातिकािे एउटा छु ट्टै िीषयकमा राखी तोक्रकएको
मापदण्डको
अिीनमा
रही
फोहरमैिाको
व्यवस्थापन,
वातावरणीय संरक्षण तथा फोहरमैिा व्यवस्थापन प्रभातवत
क्षेत्रको तवकासमा खचय गनुय पनेछ ।

३३.

पररच्छेद- ४
जैतवक तवतविता संरक्षण
जैतवक तवतविताको संरक्षण गनुप
य ने : (१) आफ्नो क्षेत्रतभत्रको
जैतवक तवविताको संरक्षण गने तजम्मेवारी नगरपातिकाको
हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोतजम जैतवक तवतविताको संरक्षण
सम्बन्िी काययक्रम गदाय संघीय तथा प्रदेिको कानून तथा
मापदण्ड प्रततकू ि नहुने गरी देहाय बमोतजम गनुय पनेछ,(क) कृ तषजन्य जैतवक तवतविता संरक्षण,( १)

तवकासका काययक्रमहरु संचािन गदाय कृ तष
जैतवक तवतवतिताको संरक्षणिाई तविेष
महत्व क्रदने,

( २)

जैतवक तवतविता, वातावरण र मानव
स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पानय सक्ने
जोतखम भएका तज. एम. ओ. (GMO) तथा त्यसका
उत्पादनिाई आवश्यकता अनुसार तनयन्त्रण
वा तनषेि गने,
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(ख)

( ३)

कृ तष
पयायवरणीय
सेवाहरुको
क्रदगो
पररचािनको िातग पराग सेचक तथा अन्य
पयायवरणीय सेवा प्रदान गने जीवहरु
सम्बन्िी अध्ययन, अनुसन्िान, अनुगमन गरी
संरक्षणका काययक्रमहरु सञ्चािन गने,

( ४)

परम्परागत, ज्ञान सीप
संरक्षण र प्रवर्द्यन गने।

तथा

अभ्यासको

तसमसार संरक्षण,( १)

स्थानीयजन
समुदायको
सहभातगतामा
उनीहरुको तहतका िातग आफ्नो क्षेत्र
अन्तगयतका तसमसारको पतहचान गदै सोको
संरक्षण र व्यवस्थापन गने;

( २)

स्थानीय
जनसहभातगतामा
आिाररत
तसमसार
व्यवस्थापनको
माध्यमद्वारा
तसमसारको
स्रोतहरुमातथ
समन्यातयक
अवसर क्रदिाउाँ दै बुतर्द्मिापूणय प्रयोगको
अविारणािाई साथयक तुल्याउने;

( ३)

स्थानीय व्यति, समुदाय एवं तनकायिाई
संिग्न गराउाँ दै तसमसारको संरक्षण र
व्यवस्थापन कायय प्रभावकारी बनाउने;

( ४)

वतयमान र भावी पुस्ताको फाइदाका िातग
प्राकृ ततक स्रोत संरक्षण गनय स्थानीय
वातसन्दाको तहत हुने खािको सामातजक र
आर्थयक तवकासका काययक्रम संचािन गने,

( ५)

तसमसारमा आतित सङ्कटापन्न जीवजन्तु,
जिचर, सापेतक्षक जङ्गिी जनावर तथा
अन्य जि आतित आनुवंतिक स्रोतको
संरक्षण गने,
23

वातावरण तथा प्राकृ ततक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७

( ६)

वातावरणीय असर न्यून हुने गरी तसमसार
क्षेत्रमा वातावरण अनुकूि पययटनको तवकास
गदै प्राप्त िाभिाई यथासम्भव तसमसारको
व्यवस्थापन र स्थानीय जनसमुदायको
तहतमा पररचािन गने,

( ७)

तसमसार संरक्षण र व्यवस्थापनका िातग
तयार गररने कायययोजनाहरुमा स्थानीय
जनसहभातगता सुतनतित गने,

( ८)

तसमसार क्षेत्रमा आतित स्थानीयवासीको
अनुभव, अभ्यास, सीप र ज्ञानको संरक्षण
गदै सोही आिारमा तसमसारको संरक्षण र
व्यवस्थापन गनय प्रिय क्रदने,

( ९)

तसमसार
व्यवस्थापना
देखा
पने
समस्याहरुको पतहचान गरी स्थानीय स्तरमै
समािानको
उपायहरुको
खोजी
गनय
जनसहमततका
आिारमा
व्यवस्थापन
कायययोजना बनाई िागू गने गराउने,

( १०)तसमसार व्यवस्थापन योजना तजुयमा गने र
व्यवस्थापन
सतमततमा
स्थानीय
जनसमुदायका
साथै
संघ
संस्थाको
प्रतततनतित्व गराउन आवश्यक कानुनी एवं
प्रिासतनक व्यवस्था गने,
( ११) तसमसारमा आतित स्थानीय जनसमुदायिाई
तसमसारबाट प्राप्त हुने िाभको न्यायोतचत
बााँडफााँडका िातग आवश्यक व्यवस्था गने,
(३)
जैतवक तवतविता संरक्षण तथा व्यवस्थापन
सम्बन्िी अन्य व्यवस्था प्रचतित कानून र मापदण्ड बमोतजम
हुनेछ।
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३४.

जैतवक तवतविताको अतभिेखीकरण गनुप
य ने : (१) नगरपातिकािे
आफ्नो क्षेत्रातिकार तभत्र अवतस्थत जैतवक तवतविताको
वस्तुतस्थतत र तववरणको अतभिेखीकरण व्यवतस्थत र वैज्ञातनक
ढङ्गिे राख्नु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोतजमको अतभिेखीकरण जैतवक
तवतविता सम्बन्िी तनदेतिका बनाई रातिय मापदण्ड अनुरुप
अद्यावतिक राख्ने तजम्मेवारी काययपातिकाको हुनेछ ।
(३) जैतवक तवतविताको अतभिेखीकरण सम्बन्िी अन्य
व्यवस्था तोक्रकए बमोतजम हुनेछ।

३५.

स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप, अभ्यास, आक्रदको
संरक्षण गनुप
य ने : (१) जैतवक तवतविताको सम्बन्िमा स्थानीय
समुदाय तभत्रका व्यति वा समूहमा रहेको ज्ञान, सीप, अभ्यास
आक्रदको पतहचान, अतभिेखीकरण, तथा संरक्षण गने तजम्मेवारी
काययपातिकाको हुनेछ ।
(२)
काययपातिकािे
उपदफा
(१)
बमोतजमको
अतभिेखीकरण वैज्ञातनक र व्यवतस्थत ढङ्गिे तोक्रकएको ढााँचा
र प्रारुपमा राख्नेछ ।

३६.

खतनज पदाथय संरक्षण सम्बन्िी व्यवस्था : (१) काययपातिकािे
आफ्नो क्षेत्रतभत्र रहेका खतनज पदाथयको अवस्था बुझ्न सभे तथा
खोज गनय सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोतजमको सभे तथा खोजबाट प्राप्त
सूचना तथा तथ्याङ्कको आिारमा प्रचतित नेपािको कानून
प्रततकू ि नहुने गरी काययपातिकािे खतनज पदाथयको संरक्षण तथा
प्रवर्द्यनमा काययक्रमहरु सञ्चािन गनय सक्नेछ ।

३७.

जिािार संरक्षण गनुप
य ने : (१) नगरपातिका क्षेत्रतभत्र रहेका
जिािारको संरक्षण गनुय नगरपातिका, नागररक र सम्बन्िीत
तनकायको कतयव्य हुनेछ।
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(२) काययपातिकािे संघीय र प्रदेिको कानून र
मापदण्डको अिीनमा रही काययतवति वनाई नगरपातिका
तभत्रको जिािार संरक्षण तथा व्यवस्थापन गनेछ।
(३) आफ्नो क्षेत्रमा रहेको खानेपानीको मुहानको
पतहचान, अतभिेखीकरण, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गने
तजम्मेवारी काययपातिकको हुनेछ।
पररच्छेद- ५
वन तथा हररत क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन
३८.

वन, वन पैदावार, वन्यजन्तु तथा हररत क्षेत्रको संरक्षण र
प्रवर्द्यन गनुप
य ने : (१) आफ्नो क्षेत्रातिकार तभत्रको वन, वन
पैदावार, वन्यजन्तु तथा हररत क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्यन गने
प्रमुख तजम्मेवारी नगरपातिकाको हुनेछ ।
(२) वन, वन पैदावार, वन्यजन्तु तथा हररत क्षेत्रको
संरक्षण र प्रवर्द्यनमा सहयोग गनुय नागररकको कतयव्य हुनेछ।
(३) वन तथा वन पैदावार संरक्षण र प्रवर्द्यन गने
सम्बन्िमा नगरपातिकािे संघीय र प्रदेि कानूनको प्रततकू ि
नहुने गरी देहाय बमोतजम गनुयपनेछ।
(क)

संघ तथा प्रदेिसाँग समन्वय गरी स्थानीय
समुदायको सहभातगतमा आफ्नो तसमातभत्रका
समुदायमा आिाररत वन, तनजी वन, कृ तष वन
तथा वनमा आिाररत उद्योगहरु संचािन तथा
व्यवस्थापन गने,

( ख)

सामुदातयक वन उपभोिा समूह िगायत
समुदायमा आिाररत वन व्यवस्थापन गने समूहको
प्रातवतिक, व्यवस्थापकीय, संस्थागत
क्षमता
तवकासमा प्राथतमकता क्रदने,
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( घ) वनसाँग सम्बतन्ित प्रातवतिक सेवािाई प्रभावकारी
बनाउनुका अततररि क्षमता तवकासको िातग
उत्प्रेरणात्मक अवसरहरु तसजयना गने,
( ङ)

स्थानीय समुदायमा रहेको वनजन्य, जतडबुटी तथा
वनस्पतत उपयोग सम्बन्िी परम्परागत ज्ञान, सीप
र तचक्रकत्सा पर्द्ततिाई आिुतनक तवज्ञानसाँग
संयोजन गदै उन्नत प्रकारको ज्ञान, सीप र
उत्पादनका िातग उपयुि वातावरण तनमायण गने,

( च) वन्यजन्तु र वनस्पततको संरक्षण तथा प्रवर्द्यन गनय
संघ, प्रदेिसाँगको समन्वयमा स्थानीय स्तरका
प्राणी उद्यान तथा वनस्पतत उद्यानहरु स्थापना र
संचािन गने,
( छ)

वन
पैदावार
संकिनमा
क्रदगोपना
र
प्रभावकाररताका िातग आिुतनक प्रतवतिहरुको
प्रयोगिाई प्रोत्साहन गने,

( ज) क्रदगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड अनुरुप सबै वन
व्यवस्थापनमा सामातजक, आर्थयक र वातावरणीय
दृतष्टिे दीगोपना सुतनतित गने,
( झ) संघ तथा प्रदेिको समन्वयमा संरतक्षत क्षेत्र,
तसमसार क्षेत्र तथा वन व्यवस्थापन पर्द्ततहरुबाट
पययटन प्रवर्द्यन गनय योगदान पुर्ययाउने,
(ञ) वन, वनस्पतत, वन्यजन्तु तथा जैतवक तवतविता र
जिािार क्षेत्रको संरक्षण, पुन: स्थापना र क्रदगो
उपयोग गनय आवश्यक योजना र काययक्रम संचािन
गने,
(ट) नगरपातिका क्षेत्रतभत्रका जिचरको संरक्षण गने,
(ठ)

संघ तथा प्रदेिसाँग समन्वय र सहकायय गरी
गररवीको रे खामुतन रहेका जनताको गररवी
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न्यूतनकरण गनय वनको संरक्षण र तवकास हुने गरी
आय आजयन तथा पययटनका काययक्रमहरू संचािन
गने,
(ड)

सामुदातयक वन उपभोिा सतमततिे वन पैदावार
तवक्री तथा उपयोग गनय बनाएको वार्षयक
कायययोजना
नगरपातिकावाट
स्वीकृ त
गरी
कायायन्वयन गराउने

(ढ) नगरपातिका क्षेत्रतभत्रको सावयजतनक तथा ऐिानी
जगगामा रहेको काठ दाउरा, जराजुरी, दहिर
बहिर आक्रदको तबक्री गने,
( ण) सामुदातयक भू- संरक्षण र सो मा आिाररत आय
आजयन काययक्रमहरु संचािन गने,
( त) संघ तथा प्रदेिको मापदण्डको अिीनमा रही
नगरपातिका क्षेत्रतभत्रको जतडबुटी तथा अन्य
गैरकाष्ट वन पैदावर सम्वतन्ि सवेक्षण, उत्पादन,
संकिन प्रवर्द्यन, प्रिोिन र वजार व्यवस्थापन
गने,
३९.

तनजी वन दताय तथा व्यवस्थापन : (१) तनजी वन दताय गराउन
चाहने कु नै व्यति वा संस्थािे तनजी वन दतायको िातग
तडतभजन वन कायायिय कायायियको तसफाररस सतहत
काययपातिकामा तनवेदन क्रदनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोतजम कु नै तनवेदन परे मा आवश्यक
जााँचबुझ गरी काययपातिकािे तनजी वन दताय गरी प्रमाणपत्र
क्रदनेछ ।
(३) व्यवसातयक प्रयोजनका िातग तनजी वन वा तनजी
आवादीमा रहेको वन पैदावरको संकिन तथा ओसारपसार गनुय
परे मा काययपातिकाबाट स्वीकृ त तिनु पनेछ ।
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४०.

सावयजतनक जगगामा वन तवकास सम्बन्िी व्यवस्था : (१)
काययपातिकािे प्रचतित नेपाि कानून तथा यस ऐनको अिीनमा
रही सावयजतनक जगगामा वनको तवकास, संरक्षण, व्यवस्थापन
गनय र वन पैदावरको उपयोग तथा तबक्रक्र तवतरण गनय सक्नेछ ।
(२) काययपातिकािे सडक, नहर र बाटो क्रकनारमा
िगाइएको तथा बाटोमा छहारी पने रुखहरु र चौतारा, कु िाको
मुहान, िार्मयक स्थि वा त्यस्तै अन्य संवेदनिीि ठाउाँ मा
िगाइएका रुखहरुको संरक्षण गनय तथा जोतखमपूणय अवस्थामा
प्रचतित नेपाि कानूनको अतिनमा रही हटाउन सक्नेछ ।

४१.

सहरी वनको तवकास र व्यवस्थापन : (१) काययपातिकािे आफ्नो
क्षेत्र तभत्रको सहरी क्षेत्र तथा वस्तीमा रहेका सावयजतनक सडक
तथा पाकय जस्ता स्थानमा आफैं िे वा कु नै संघसंस्था वा तनजी
क्षेत्रसाँगको साझेदारीमा सहरी वनको तवकास तथा व्यवस्थापन
गनय सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोतजम स्थापना हुने सहरी वनको
वन पैदावार काययपातिकािे तोक्रकए बमोतजम प्रयोग गनय सक्नेछ
।

४२.

वनक्षेत्रको प्रयोग : काययपातिकािे कु नै तवकास आयोजना
सञ्चािन गदाय वन क्षेत्रको प्रयोग गनुय बाहेक अन्य कु नै तवकल्प
नभएमा र प्रचतित कानून बमोतजमको वातावरणीय
अध्ययनबाट त्यस्तो योजना सञ्चािन गदाय वातावरणमा
उल्िेखनीय प्रततकू ि असर नपने देतखएमा सो आयोजना
सञ्चािन गनय त्यस्तो वन क्षेत्रको जगगा प्राप्त गनयको िातग
संघीय सरकार समक्ष अनुरोि गनय सक्नेछ ।

४३.

नसयरी र उद्यान स्थापना तथा व्यवस्थापन : (१) संघीय तथा
प्रादेतिक कानून प्रततकू ि नहुने गरी, प्रचतित मापदण्ड तथा
तोक्रकएको प्रक्रक्रया पूरा गरे को सुतनतित गरी नगरपातिका
क्षेत्रतभत्र जो कोहीिे पतन काययपातिकाको अनुमतत तिई नसयरी
तथा उद्यान सञ्चािन गनय सक्नेछन् ।
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(२) नगरपतिका क्षेत्रतभत्र उपदफा (१) बमोतजम सञ्चािन
हुने नसयरी तथा उद्यानको सम्बन्िमा संघीय तथा प्रादेतिक
मापदण्डसाँग नबातझने गरी सञ्चािन तथा पू्वायिार मापदण्ड
तनदेतिका बनाई िागू गनेछ ।
(३) नगरपातिका क्षेत्रतभत्र उपदफा (१) बमोतजम स्थापना
हुने सबै नसयरी तथा उद्यानहरुको कतम्तमा वषयको एक पटक
तोक्रकए बमोतजम अतनवायय अनुगमन तनरीक्षण गनुयपनेछ ।
४४.

खुल्िा क्षेत्र व्यवस्थापन तथा हररयािी प्रवर्द्यन : (१)
नगरपातिकािे आफ्नो क्षेत्रतभत्र रहेको खुल्िा तथा सावयजतनक
क्षेत्रको संरक्षण, प्रवर्द्यन तथा अतभिेखीकरण गनुय पनेछ ।
(२) काययपातिकािे आफ्नो क्षेत्रातिकार तभत्र रहेने
खुल्िा तथा सावयजतनक क्षेत्रमा प्रचतित कानूनको प्रततकू ि नहुने
गरी वृक्षारोपण, सम्भार र व्यवस्थापन गनय सक्नेछ ।
(३) खुल्िा तथा सावयजतनक क्षेत्रको व्यवस्थापन सम्बन्िी
अन्य व्यवस्था तोक्रकए बमोतजम हुनेछ ।

४५.

नदी क्रकनार, नदी उकास नहर क्रकनार र सडक क्रकनारमा
वृक्षारोपण : (१) नगरपातिकातभत्रको नदी क्रकनार, नदी उकास
नहर क्रकनार र सडक क्रकनारमा काययपातिकाको अनुमतत तिई
वृक्षारोपण गनय सक्नेछ ।
(२) काययपातिकािे वृक्षारोपण सम्बन्िी मापदण्ड बनाई
िागू गनय सक्नेछ ।

४६.

पररच्छेद- ६
संस्थागत व्यवस्था
वातावरण तथा प्राकृ ततक स्रोत संरक्षण कोषको स्थापना र
सञ्चािन : (१) नगरपातिकामा वातावरण संरक्षण, प्रदूषणको
रोकथाम तथा तनयन्त्रणका साथै जैतवक तवतविताको संरक्षण

30

वातावरण तथा प्राकृ ततक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७

िातग वातावरण तथा प्राकृ ततक स्रोत संरक्षण कोषको स्थापना
हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोतजमको कोषमा देहायका रकमहरु
रहने छन् :
(क)

संघ, प्रदेि सरकारबाट वातावरण
संरक्षणका िातग प्राप्त रकम,

(ख)

तवतभन्न संघ संस्थावाट प्राप्त रकम,

(ग)

अन्य स्रोतवाट प्राप्त रकम।

(३) वातावरण तथा प्राकृ ततक स्रोत संरक्षण कोषको
संचािन तोक्रकए बमोतजम हुनेछ।
४७.

वातावरण तथा प्राकृ ततक स्रोत संरक्षण पररषद गठन गनय सक्ने :
(१) वातावरण, जैतवक तवतविता र प्राकृ ततक स्रोत संरक्षण
सम्बन्िी काययिाई व्यवतस्थत रुपमा कायायन्वयन गनय, नीतत
योजना तनमायण गनय, तवतभन्न तनकायहरु वीच समन्वय गनय तथा
यस ऐन अन्तगयत अनुगमन तथा तनररक्षण गनय नगरपातिकामा
वातावरण सम्बन्िी तविेषज्ञ सतम्मतित वातावरण तथा प्राकृ ततक
स्रोत संरक्षण पररषद रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोतजमको
बमोतजमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन;
( क) नगरपातिका प्रमुख

पररषदमा

देहाय

- अध्यक्ष

( ख) उपप्रमुख

- सदस्य

( ग) प्रमुख प्रिासकीय अतिकृ त

- सदस्य

( घ) सामातजक तवकास सतमतत संयोजक

- सदस्य

( ङ) वातावरण तथा तवपद व्यवस्थापन सतमतत संयोजक
सदस्य

-
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( च) वातावरण तथा प्राकृ ततक स्रोतको क्षेत्रमा काम
गरे का तवज्ञ १ मतहिा सतहत ३ जना
- सदस्य
( छ)

स्थानीय
वातसन्दाहरूमध्ये
वन
उपभोिा
सतमततहरूवाट
१जना सतहत काययपातिकािे
तोके का १ मतहिा समेत ३ जना
- सदस्य

(ज) आर्थयक तवकास सतमततको संयोजक

- सदस्य

( झ) वातावरण तथा तवपद व्यवस्थापन सतमततको सदस्य
सतचव
- सदस्य सतचव
(३) वातावरण तथा प्राकृ ततक स्रोत संरक्षण पररषद्को
अन्य काम, कतयव्य तथा अतिकार तोक्रकए बमोतजम हुनेछ ।
४८.

सतमततहरु गठन गनय सक्ने : (१) नगर काययपातिकािे यो ऐनको
उद्देश्य पूर्तयको िातग सम्बतन्ित तवषयका तविेषज्ञहरु समेत
रहेको तवतभन्न सतमततहरु गठन गनय सक्नेछन्।
(२) उपदफा (१) बमोतजम गरठत सतमततहरुको काम,
कतयव्य र अतिकार नगर काययपातिकािे तोक्रकक्रदए बमोतजम
हुनेछ ।

४९.

अनुगमन तथा मूल्यांकन : (१) यस ऐन अन्तगयत आवश्यक
अनुगमन र मूल्यांकन दफा ५७ बमोतजम स्थातपत वातावरण
तथा प्राकृ ततक स्रोत संरक्षण पररषद वा पररषदिे तोके को
तनरीक्षण सतमततहरूवाट गनेछ ।
(२) अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्िी अन्य व्यवस्था
तोक्रकए बमोतजम हुनेछ।

५०.

वातावरण संरक्षण योजना तजुम
य ा गने : (१) काययपातिकािे
वातावरण तथा जैतवक तवतविता संरक्षण योजना तजुयमा तथा
कायायन्वयन गनेछ।
(२) काययपातिकािे वातावरण संरक्षण योजना तजुम
य ा
गदाय वातावरण संरक्षण, जैतवक तवतविताको संरक्षण र प्रवर्द्यन,
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दीगो उपयोग र वातावरणीय र जैतवक तवतविताका स्रोतहरूको
परम्परागत र स्थानीय अभ्यासहरूिाई समेत समावेि गनुयपनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोतजमको वातावरण तथा जैतवक
तवतविता संरक्षण योजना बनाउाँ दा मतहिा, अपाङ्गता भएका
व्यति, बािबातिका, जेष्ठ नागररक र आर्थयक रुपमा तवपन्न
समुदायिाई तविेष प्राथतमकता क्रदनुपनेछ।
(४) वातावरण संरक्षण योजनामा
तवषयवस्तु तोक्रकए बमोतजम हुनेछ।

५१.

समावेि

गनुयपने

पररच्छेद- ७
कसूर, जररवाना तथा क्ष ततपुती
कसूर: कसैिे देहायको कु नै काम गरे मा यस ऐन बमोतजम कसूर
गरे को मातननेछ : ( क)

काययपातिकािे तोक्रकक्रदएको समय र
बाहेक अन्यत्र फोहरमैिा तनष्कािन गने,

( ख)

कण्टेनर वा फोहरमैिा संकिन के न्रमा
रातखएको फोहरमैिा अनातिकृ त तवरिे प्रयोग
गने,

( ग)

फोहरमैिा संकिन के न्रमा रातखएको कण्टेनर
तोडफोड गने क्षतत पुर्ययाउने, रातखएको
स्थानबाट हटाउने वा संकिन के न्रमा कु नै
नोक्सानी पुर्ययाउने,

( घ)

यस ऐन बमोतजम अनुमतत नतिई फोहरमैिा
व्यवस्थापनको कायय गने,

( ड)

यस ऐन बमोतजम फोहरमैिा व्यवस्थापनको
िातग प्रदान गररएको अनुमततपत्रमा उल्िेतखत
ितयहरु उल्िङ्यघन गने,

33

स्थान

वातावरण तथा प्राकृ ततक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७

( च)

फोहरमैिा संकिन के न्र, कण्टेनर वा फोहरमैिा
थुपाने ठाउाँ मा कु नै पतन क्रकतसमको हातनकारक
पदाथय फाल्ने, राख्ने वा थुपाने,

( छ)

घर, कम्पाउण्ड तथा पररसरको फोहरमैिा सडक
वा अन्य सावयजतनक स्थानमा राख्ने, फाल्ने वा
थुपाने,

( ज)

फोहरबाट तनस्के को दूतषत पानी ( तिचेट) वा
ढि चुहाई अन्य व्यतिको घर वा जगगा
प्रदूतषत गराउने,

( झ)

सडक वा अन्य सावयजतनक स्थानमा सरसफाई
तथा फोहरमैिा संकिन गनय काययपातिकािे
तोके को समय वा सफाई गदायको समयमा
त्यस्तो ठाउाँ मा कु नै पतन क्रकतसमको सवारी
सािन तबसाउने वा तबसाइ राखेको सवारी
सािन हटाउने इन्कार गने,

( ञ)

काययपातिकािे
तोके को
ठाउाँ मा
बाहेक
जनस्वास्थ्यमा प्रततकू ि असर पने गरी सडक वा
अन्य सावयजतनक स्थानमा कु नै पतन क्रकतसमको
हातनकारक फोहरमैिा राख्ने, फाल्ने, थुपाने वा
तनष्कािन गने,

( ट)

रासायतनक फोहरमैिा, औद्योतगक फोहरमैिा,
स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैिा वा हातनकारक
फोहरमैिा जथाभावी फाल्ने, राख्ने वा तनष्कािन
गने वा गराउने,

( ठ)

औद्योतगक प्रततष्ठान वा स्वास्थ्य संस्थािे उद्योग
वा स्वास्थ्य संस्थाबाट तनस्कने हातनकारक
फोहरमैिा जथाभावी फाल्ने, राख्ने वा तनष्कािन
गने वा गराउने,
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५२.

( ड)

फोहरमैिा संकिन, ढु वानी तथा फोहरमैिा
व्यवस्थापनमा बािा अवरोि तसजयना गने,

( ढ)

फोहरमैिा संकिन, ढु वानी तथा अतन्तम
तनष्कािन स्थिमा अवरोि, बन्द, घेराउ गने वा
फोहरमैिा व्यवस्थापन सम्बन्िी काययमा हडताि
गने,

( ण)

फोहरमैिा अत्यातिक उत्पादन हुने वस्तु भनी
नेपाि सरकारिे नेपाि राजपत्रमा सूचना
प्रकािन गरी प्रततबन्ि िगाएको कु नै वस्तु
उत्पादन तथा तबक्री तवतरण गने,

( त)

प्रचतित कानून बमोतजम तोक्रकएको मापदण्ड
तवपररत रासायतनक तवषादीको आयात गने वा
समयावति सक्रकएको रासायतनक तवषादी
प्रचतित कानून र मापदण्ड बमोतजम नष्ट गने
तजम्मेवारी पूरा नगने,

( थ)

स्रोत मै फोहरमैिाको पृथकीकरण
फोहरमैिा तमसाएर तनष्कािन गने,

( द)

मरे को वा मारे को पिुपक्षी र सोको िादी,
ेवााँख, हडयडी तथा माछाको कत्िा आक्रद
सावयजतनक स्थि, सडक, गल्िी, चोकमा राख्ने,
फाल्ने वा थुपाने।

नगरी

सजाय तथा जररवाना : (१) फोहरमैिा व्यवस्थापन सम्बन्िमा
कसैिे देहायको कायय गरेमा देहाय बमोतजमको सजाय तथा
जररवाना गनेछ:
( क)

दफा ५१ को खण्ड ( क) बमोतजमको कसूर गने
व्यतििाई काययपातिकािे पतहिो पटक भए पााँच
हजार रुपैयााँसम्म जररवाना, दोस्रो पटक सोही
कसूर गरे मा पााँच हचार रुपैयााँदते ख दि हजार
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रुपैयााँसम्म जररवाना र सोही कसूर तेस्रो वा
सोभन्दा बढी पटक गरे मा प्रत्येक पटकको िातग
पन्र हजार रुपैयााँका दरिे जररवाना गरी
फोहरमैिा उठाउाँ दा िाग्ने खचय समेत तनजबाट
असूि उपर गनय सक्नेछ ।
( ख)

दफा ५१ को खण्ड ( ख) र ( झ) बमोतजमको कसूर
गनेिाई काययपातिकािे पााँच सय रुपैयााँदते ख पााँच
हजार रुपैयााँसम्म जररवाना गनय सक्नेछ ।

( ग)

दफा ५१ को खण्ड ( ग) बमोतजमको कसूर गनेिाई
काययपातिकािे पन्र हजार रुपैयााँदते ख पचास
हजार रुपैयााँसम्म जररवाना गरी कण्टेनर वा
संकिन के न्र व्यवस्थापन गनय िाग्ने खचय असूि
उपर गनय सक्नेछ ।

( घ)

दफा ५१ को खण्ड ( घ) र ( ङ) बमोतजमको कसूर
गनेिाई काययपातिकािे पन्र हजार रुपैयााँदते ख
पचास हजार रुपैयााँसम्म जररवाना गरी अनुमतत
नतिएसम्म त्यस्तो कायय गनय रोक िगाउनेछ ।

( ङ)

दफा ५१ को खण्ड ( च) बमोतजमको कसूर गनेिाई
काययपातिकािे पााँच हजार रुपैयााँदते ख पन्र हजार
रुपैयााँसम्म जररवाना गनय सक्नेछ र त्यस्तो वस्तु वा
पदाथयबाट कु नै क्षतत भइसके को भए त्यस्तो क्षतत
बापतको रकम समेत कसूरदाताबाट असूि उपर
गनय सक्नेछ ।

( च)

दफा ५१ को खण्च ( छ), ( ज) र ( द) बमोतजमको
कसूर गनेिाई काययपातिकािे पााँच हजार
रुपैयााँदते ख पन्र हजार रुपैयााँसम्म जररवाना गनय
सक्नेछ ।
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( छ)

दफा ५१ को खण्ड ( ञ) बमोतजमको कसूर गनेिाई
काययपातिकािे तीस हजार रुपैयााँदते ख पचास हजार
रुपैयााँसम्म जररवाना गनय सक्नेछ ।

( ज)

दफा ५१ को खण्ड ( ट), ( ठ) र ( त) बमोतजमको
कसूर गनेिाई काययपातिकािे पचास हजार
रुपैयााँदते ख एक िाख रुपैयााँसम्म जररवाना गनय
सक्नेछ र सोही कसूर पुन: गरे मा पतहिो पटक
गरे को जररवानाको दोब्बर जररवाना गरी प्रचतित
कानून बमोतजम अनुमतत रद्द गनयको िातग
सम्बतन्ित तनकायमा िेतख पठाउन सक्नेछ ।

( झ)

दफा ५१ को खण्ड ( ड), ( ढ) र ( ण) बमतजमको
कसूरिाई प्रचतित संघीय कानून बमोतजम सजाय
हुनेछ ।

( ञ)

दफा ५१ को खण्ड ( थ) बमोतजमको कसूर गनेिाई
सम्बतन्ित काययपातिकािे प्रत्येक पटक पााँच सय
रुपैयााँ जररवाना गनय सक्ने छ ।

(२) वातावरण संरक्षण सम्बन्िमा कसैिे देहायको कायय
गरे मा काययपातिकािे देहाय बमोतजमको जररवाना गनेछ:
(क)

( ख)

संतक्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन स्वीकृ त
गराउनु पने प्रस्तावको हकमा त्यस्तो प्रततवेदन
स्वीकृ त नगराई वा स्वीकृ त प्रततवेदन तवपरीत
हुने कायय गरे मा पााँचिाख रुपैयााँसम्म,
प्रारतम्भक
वातावरणीय
पररक्षण प्रततवेदन
स्वीकृ त नगराई वा स्वीकृ त प्रततवेदन तवपरीत
हुने कु नै प्रस्ताव कायायन्वयन गरे मा दििाख
रुपैयााँसम्म ।

(३) कसैिे उपदफा (२) बमोतजमको कायय गरेमा
सम्बतन्ित काययपातिकािे तुरुन्त रोकी वातावरणीय अध्ययन
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प्रततवेदन स्वीकृ त नगराएमा यस ऐन बमोतजम त्यस्तो प्रततवेदन
स्वीकृ त गराउन र त्यस्तो प्रततवेदन कायय भएकोमा सो काययिाई
सुिार गनय आदेि क्रदनेछ र यसरी क्रदइएको आदेि बमोतजम
गनुय सम्बतन्ित व्यति वा संस्थाको कतयव्य हुनेछ ।यसरी
क्रदइएको आदेि बमोतजम कायय नभएमा काययपातिकािे उपदफा
(१) बमोतजम गररएको जररवानाको तेब्बर जररवाना गनेछ ।
(४) उपदफा (२) मा उल्िेतखत तवषय बाहेक कसैिे यो
ऐन वा यस ऐन अन्तगयत बनेको तनयम, तनदेतिका, काययतवति
वा मापदण्ड तवपरीतका कु नै कायय गरे मा काययपातिकािे त्यस्तो
कायय गनय बन्देज िगाई तीन िाख रुपैयााँसम्म जररवाना गरी
दुई मतहनातभत्र यो ऐन वा यस ऐन बमोतजम बनेको तनयम,
तनदेतिका, काययतवति वा मापदण्ड बमोतजमको कायय गनय आदेि
क्रदन सक्नेछ ।यसरी क्रदएको आदेि बमोतजम कायय नभएमा यस
उपदफा बमोतजम गररएको जररवानाको तेब्बर जररवाना िाग्नेछ
।
(५) उपदफा (३) वा (४) बमोतजम क्रदएको आदेि
बमतजमको कायय नभएमा त्यस्तो काययमा बन्देज िगाइनेछ र
त्यस्तो व्यति वा संस्थािाई कािोसूचीमा राख्ने सम्बन्िमा
आवश्यक कारबाही गनय काययपातिकािे तसफाररस सतहत संघ र
प्रदेि सरकारमा पठाउनु पनेछ ।
(६) यस दफा बमोतजम जररवाना गनुय अतघ जररवाना
गनय िागेको व्यति वा संस्था वा आयोजनािाई सफाइ पेि गने
मनातसब मौका क्रदनु पनेछ ।
५३.

क्षततपूर्तय : (१) कसैिे यो ऐन वा यस ऐन अन्तगयत बनेको
तनयम, तनदेतिका वा मापदण्ड तवपरीत प्रदूषण गरे को वा
जोतखमपूणय फोहर तनष्कासन गरे को वा कु नै दुघयटनाजन्य
प्रदूषणका कारणबाट कु नै व्यति वा संस्थािाई कु नै हानी
नोक्सानी पुग्न गएमा त्यस्तो काययबाट पीतडत व्यति वा संस्थािे
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आफू िाई पुग्न गएको क्षतत बापत काययपातिका वा तोक्रकएको
तनकायबाट क्षततपूर्तय भराई पाउन तनवेदन क्रदन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोतजम परे को तनवेदन सम्बन्िमा
छानतबन तथा जााँचबुझ गदाय तनवेदकिाई हानी नोक्सानी
भएको ठहरे मा क्षततको यक्रकन गरी त्यसरी हातन नोक्सानी
पुर्ययाउने व्यति, संस्था वा प्रस्तावकबाट पीतडतिाई मनातसब
क्षततपूर्तय भराई क्रदनु पनेछ ।
(३) नगरपातिकाको कु नै तनकाय वा नगरपातिकाको
स्वातमत्व र तनयन्त्रणमा रहेको संस्थािे प्रदूषण गरी क्षतत
पुगेको तवषयमा परे को तनवेदन सम्बन्िमा छानतबन गनय
काययपातिकािे मनोनयन गरे को तीन जना तवज्ञ रहेको सतमतत
गठन हुनेछ र सो सतमतततको तसफाररसको आिारमा उपदफा
(२) वा (३) बमोतजम क्षततपूर्तय भराई क्रदनु पनेछ।
(५) यस दफा बमोतजम क्षततपूर्तय तनिायरण गने आिार
र अन्य व्यवस्था तोक्रकए बमोतजम हुनेछ ।
५४.

तनवेदन क्रदन सक्ने : (१) कसैिे यस ऐन तवपररत वातावरणीय
अध्ययन प्रततवेदन
े
स्वीकृ त नगराई वा स्वीकृ त प्रततवेदन
तवपरीत हुने गरी प्रस्ताव कायायन्वयन गरे मा वा यस ऐन
तवपररत हुने कायय गरे मा वा गनय िागेमा न्यातयक सतमतत
समक्ष तनवेदन क्रदन सक्नेछ ।

५५.

पुनरावेदन : (१) दफा ५२ बमोतजम भएको जररवाना उपर
तचि नबुझ्ने पक्षिे उि जररवाना उपर सम्बतन्ित तजल्िा
अदाितमा पैंततस क्रदनतभत्र पुनरावेदन गनय सक्नेछ ।
(२) दफा ५३ बमोतजम क्षततपूर्तय तनिायरण सम्बन्िमा
भएको तनणयय उपर तचि नबुझ्ने पक्षिे पैंततस क्रदनतभत्रस
सम्बतन्ित तजल्िा अदाितमा पुनरावेदन क्रदन सक्नेछ ।

५६. सहुतियत तथा सुतविा प्रदान गनय सक्ने : वातावरण तथा जैतवक
तवतविता संरक्षणमा सकारात्मक प्रभाव पाने कु नै उद्योग,
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व्यवसाय, प्रतवति वा प्रक्रक्रयािाई प्रोत्सातहत गनय कानून
बमोतजम प्रदान गररएको सहुतियत तथा सुतविाको अततररि
नगरपातिकािे स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकातित गरर
सहुतियत तथा सुतविा प्रदान गनय सक्नेछ ।

५७.

पररच्छेद- ८
तवतवि
ढु ङ्गा, तगरट, वािुवा, माटोको उत्खनन, संकिन, उपयोग, तवक्री
तथा तवतरण सम्बन्िमा : (१) नगरपातिका क्षेत्रातिकार तभत्र
रहेका ढु ङ्गा, तगरट, वािुवा तथा माटोको उत्खनन, संकिन,
उपयोग, तबक्रक्र तथा तवतरण सम्बन्िी व्यवस्था संघीय सरकारिे
जारी गरे को मापदण्ड अनुरुप हुनेछ ।
(२) उपदफा(१)बमोतजमको मापदण्डको अिीनमा रही
नगरपातिकािे आफ्नो छु ट्टै मापदण्ड र काययतवति बनाउन
सक्नेछ।

५८.

भू- उपयोग योजना र भूतम व्यवस्थापन काययक्रम सञ्चािन :
संघीय तथा प्रदेि कानूनको अतिनमा रही नगरपातिकािे
स्थानीय तहको भू- उपयोग योजना र भूतम व्यवस्थापन काययक्रम
सञ्चािन गनय सक्नेछ ।

५९.

समन्वय र सहजीकरण गने : वातावरण तथा प्राकृ ततक स्रोत
संरक्षण सम्बतन्ि रातिय तथा प्रादेतिक
अतभयानमा
नगरपातिकािे आवश्यक समन्वय तथा सहयोग गनेछ।

६०.

सवेक्षण : काययपातिकािे आफ्नो क्षेत्रमा रहेको वातावरणीय
तथा जैतवक तवतविताको वस्तुतस्थतत बुझ्न तथा यक्रकन गनय
आवतिक रुपमा तोक्रकए बमोतजमको ढााँचामा वातावरणीय तथा
जैतवक तवतविता सवेक्षण गनय सक्नेछ ।

६१.

गुनासो व्यवस्थापन : काययपातिकािे वातावरण, वातावरण
संरक्षण तथा जैतवक तवतविता सम्बतन्ित गुनासो र उजुरीको
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संकिन गने र त्यसको सम्बोिनको िातग एक अतिकारी तोक्न
सक्नेछ ।
६२.

६३.

६४.
६५.

६६.

परामिय तिन सक्ने : नगरसभा¸ काययपातिका वा वातावरण तथा
तवपद व्यवस्थापन सतमततिे यस ऐनको कायायन्वनयको िातग
सम्बतन्ित तवषयका तवज्ञसाँग सल्िाह र परामिय तिन सक्नेछ।
अतिकार प्रत्यायोजन गनय सक्ने : काययपातिकािे यस ऐन
अन्तगयत तोक्रकएका तजम्मेवारी तथा अतिकार वातावरण तथा
तवपद व्यवस्थापन सतमततमा प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ ।
प्रचतित कानून बमोतजम हुने : यस ऐनमा िेतखए जतत कु रामा
यसै ऐन बमोतजम र अन्यमा प्रचतित कानून बमोतजम हुनेछ।
तनयम बनाउन सक्ने : यस ऐनको कायायन्वयनको िातग
काययपातिकािे आवश्यक तनयम बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो तनयम
नगरपातिकाको स्थानीय राजपत्रमा प्रकािन पिात िागू हुनेछ
।
मापदण्ड, तनदेतिका र काययतवति बनाउन सक्ने : यस ऐन
कायायन्वयनको

िातग

काययपातिकािे

आवश्यक

मापदण्ड,

तनदेतिका तथा काययतवति बनाउन सक्नेछ ।
आज्ञािे,
नरवीर खडका
तनतमि प्रमुख प्रिासकीय अतिकृ त
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