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तिलोत्तमा नगरपातलकाको वािावरण िथा प्राकृतिक स्रोि
सं रक्षण ऐन, २०७७

प्रस्िावना : स्वच्छ र स्वस्थ वािावरणमा बााँच्न पाउने नागररकको मौतलक

अतिकारको सं रक्षण गनन, प्राकृतिक स्रोिको समुचिि उपयोग एवं दीगो व्यवस्थापन

गनन, वािावरण र ववकासबीि सन्िुलन कायम गनन िथा प्राकृतिक स्रोि, वािावरण
र जैववक ववववििाको सं रक्षण गनन वाञ्छनीय भएकाले,

नेपालको सं वविानको िारा २२१ बमोचजम अनुसूिी ८ र अनुसूिी ९ मा

उल्लेचिि वािावरण, प्राकृतिक स्रोि र जैववक ववववििा सम्बन्िी स्थानीय िहको
अतिकार कायानन्वयनका लातग कानूनी व्यवस्था गनन, सािौ नगरसभाको िौथो
बैठकबाट यो ऐन पाररि भएको छ।
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पररच्छे द- १
प्रारचम्भक
१.

सं चक्षप्त नाम र प्रारम्भ :
(१)

यस ऐनको नाम "तिलोत्तमा नगरपातलकाको वािावरण िथा प्राकृतिक
स्रोि सं रक्षण ऐन, २०७७" रहेको छ ।

(२)
२.

यो ऐन राजपत्रमा सूिना प्रकाचिि गरे को तमतिदे चि प्रारम्भ हुनेछ।

पररभाषा :
(क)

ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,-

"अनुकूलन" भन्नाले जलवायू पररविननको असर र सम्भाव्य जोचिमको
आाँकलन

गरी

पररवतिनि

जलवायू

सुहाउाँ दो

अनुकुल

हुने

गरी

रुपान्िरण गने िथा थप हानी नोक्सानी रोकथाम वा न्यूतनकरण गने
कायन सम्झनु पछन।

(ि) "उत्सजनन" भन्नाले कुनै तनचिि क्षेत्रबाट तनचिि समय अवतिमा
वािावरणमा हररिगृह गयााँस वा अन्य कुनै गयााँस वा िुवााँ तनष्कासन
गने कायन सम्झनु पछन।
(ग) "कायनपातलका" भन्नाले तिलोत्तमा नगरपातलकाको कायनपातलकालाई
सम्झनु पछन ।
(घ)

"िुल्ला क्षेत्र" भन्नाले मातनसहरु जमघट हुन सक्ने, ववतभन्न कायनक्रम
र पवन मनाउन सक्ने, सावनजतनक वहि िथा ववपद् व्यवस्थापनमा
समेि सहयोग पुगने गरी सुरचक्षि गररएको िुल्ला स्थल सम्झनु
पछन ।

(ङ)

"जलवायू पररविनन" भन्नाले लामो समयको अन्िरालमा प्राकृतिक
रुपमा हुने जलवायूको उिारिढावका अलावा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष
रुपमा

मानवीय

वक्रयाकलापले

वायुमण्डलको

बनोटमा

हुने

फेरवदलका कारण पृथ्वीको जलवायूमा क्रमि: दे िा पने पररविनन
सम्झनु पछन।

(ि) "जोचिमपूणन फोहर" भन्नाले प्राकृतिक वािावरणमा ह्रास ल्याउने र
मानव िथा अन्य प्राणीको स्वास्थ्यमा हानी नोक्सानी पुर्याउने ववतभन्न
रुपमा तनष्काचिि वस्िु, पदाथन िथा रे तडयो वववकरणलाई सम्झनु
पछन।
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(छ)

"जैववक ववववििा" भन्नाले पाररचस्थतिकीय प्रणाली (इको तसस्टम) को
ववववििा, प्रजातिय ववववििा (स्पेतसज डाइभरतसटी) िथा वंिाणुगि

(ज)

ववववििा (जेनेवटक डाइभरतसटी) सम्झनु पछन ।

"िोवकएको" वा "िोवकए बमोचजम" भन्नाले यस ऐन अन्िगनि बनेको

तनयममा िोवकएको वा िोवकए बमोचजम सम्झनु पछन ।
(झ)

"तनष्कािन" भन्नाले ध्वतन, िाप वा फोहरमैला फाल्ने, थुपाने, वा
तनष्कािन गने कायन सम्झनु पछन ।

(ञ)

"पररषद" भन्नाले दफा ४८ बमोचजमको स्थानीय वािावरण िथा

(ट)

"प्रदूषण" भन्नाले फोहरमैला, रसायन, ध्वतन वा ववद्युिीय, ववद्युिीय-

प्राकृतिक स्रोि सं रक्षण पररषद सम्झनु पछन।

ि ुम्वकीय िरं गका कारण वािावरणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले

पररविनन गरी वािावरणमा उल्लेिनीय ह्रास ल्याउने, क्षति पुर्याउने
वा वािावरणको लाभदायी वा उपयोगी प्रयोजनमा हातन नोक्सानी
पुर्याउने वक्रयाकलाप सम्झनु पछन ।
(ठ)

"प्रस्िाव" भन्नाले ववद्यमान वािावरणीय अवस्थामा पररविनन ल्याउन
सक्ने वकतसमको स्थानीय सरकार वा स्थानीय कानून बमोचजम
सं ञ्चालन गररने वा अनुमति प्राप्त ववकास कायन, भौतिक वक्रयाकलाप

वा भू-उपयोगको पररविनन गने कुनै योजना, आयोजना वा कायनक्रम
सञ्चालन गने सम्बन्िमा ियार गररएको प्रस्िाव सम्झनु पछन ।

(ड)

"प्रस्िावक" भन्नाले प्रस्िावको स्वीकृिीको लातग तनवेदन ददने र त्यस्िो
प्रस्िाव कायानन्वयन गनन स्वीकृिी प्राप्त व्यचि, सरकारी, अिन सरकारी
वा गैर सरकारी तनकाय वा सं स्था सम्झनु पछन।

(ढ) “फोहरमैला”

भन्नाले

घरे ल ु

फोहरमैला,

औद्योतगक

फोहरमैला,

रासायतनक फोहरमैला, स्वास्थ्य सं स्थाजन्य फोहरमैला वा हातनकारक
फोहरमैला सम्झनु पछन र सो िब्दले ित्काल प्रयोग हुन नसक्ने
अबस्थामा रहेको, फातलएको वा सडेगलेको वािावरणमा ह्रास आउने
गरी तनष्कािन गररएको िरल, ठोस, गयास, लेदो, िू वााँ, िू लो,
ववद्युिीय िथा सूिना प्रववतिका लातग प्रयोग भएका लगायिका पदाथन
वा त्यस्िै प्रकारका अन्य वस्िुहरु वा अनातिकृि रुपमा सावनजतनक

स्थलमा टााँतसएको पोष्टर, पम््लेट िथा कायनपातलकाले समय समयमा
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सूिना

प्रकािन

गरी

फोहरमैला

भतन

िोवकददएका

अन्य

वस्िु

समेिलाई सम्झनु पछन ।
(ण)

"वन" भन्नाले पूणन वा आंचिक रुपमा रुि वा बुट्यानले ढावकएको
क्षेत्र सम्झनु पछन ।

(ि)

"वन पैदावार" भन्नाले वनमा रहेका वा पाइएका वा वनबाट
ल्याइएका दे हायका पैदावार सम्झनु पछन:(१) काठ, दाउरा, गोल, िैरकि, िोटो, काठको िेल, बोक्रा,
घााँस, लाहा, वपपला-वपपली,

(२) रुि, ववरुवा, पाि, डााँठ, फल, बीज, फूल, भुवा, जरा, गानो,
बोक्रा, गमरजीन, लोहवान, जङ्गली जडीबुटी एवं गैरकाष्ठ वन
पैदावार, जङ्गली मह, वनस्पति िथा तिनको ववतभन्न भाग वा
सूक्ष्म अङ्ग,

(३) िट्टान, माटो, ि ुन ढु ङ्गा, ढुङ्गा, तगट्टी, बालुवा वा अन्य
ितनजजन्य पदाथन वा
(४)

(थ)

वन्यजन्िु, पिुपंक्षी वा वन्यजन्िुको ओिेटोपहार ।

"वािावरण" भन्नाले प्राकृतिक, सांस्कृतिक र सामाचजक प्रणालीहरु,
आतथनक िथा मानवीय वक्रयाकलापहरु र यीनको अवयवहरु िथा िी
अवयवहरुको तबिको अन्िरवक्रया िथा अन्िर सम्बन्ि सम्झनु
पछन ।

(द)

"वािावरणीय अध्ययन"

भन्नाले कुनै प्रस्िावको कायानन्वयन गदान त्यसवाट वािावरणमा पने

प्रतिकूल प्रभाव तनराकरण वा न्यूतनकरण गननको लातग अवलम्वन
गररने उपायका सम्बन्िमा गररने सं चक्षप्त वािावरणीय अध्ययन वा
प्रारचम्भक वािावरणीय परीक्षण सम्झनु पछन ।
(ि)

"सम्पदा"
सांस्कृतिक,

भन्नाले

नगरपातलका

ऐतिहातसक,

क्षेत्र

पुरािाचत्वक,

तभत्र

रहेका

वैज्ञातनक,

प्राकृतिक,
आध्याचत्मक,

सौन्दयनपरक वा सामाचजक दृवष्टबाट महत्वपूणन मातनने कुनै पतन वस्िु,
भौतिक सं रिना स्थान, वनस्पति िथा जीव जन्िु सम्झनु पछन।
(न)

"तसमसार" भन्नाले भूतमगि जलस्रोि वा वषानिका कारण पानीको

पररणाम रहने वा प्राकृतिक वा मानव तनतमनि, स्थायी वा अस्थायी
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जमेका वा वगेका, स्वच्छ वा नुतनलो पानी भएको िावपलो जतमन,
दलदले जतमन, नदीबाट प्रभाववि जतमन, िाल, पोिरी, जलभण्डार
क्षेत्र र
(प)

यवह प्रकृतिका कृवष जतमन समेिलाई सम्झनु पछन ।

"सं रक्षण" भन्नाले वािावरण, जैववक ववववििा िथा सम्पदाको सुरक्षा,
स्याहार, सम्भार, सम्वर्द्नन, व्यवस्थापन िथा सदुपयोग सम्झनु पछन ।
पररच्छे द - २
वािावरण सं रक्षण

३.

वािावरण सं रक्षण गनुप
न ने :
(१)
(२)

४.

आफ्नो क्षेत्रातिकार क्षेत्र तभत्र वािावरण सं रक्षण गने प्रमुि चजम्मेवारी
नगरपातलकाको हुनेछ ।

वािावरण सं रक्षण, प्रवर्द्नन र वािावरणमैत्री समाज तनमानणमा योगदान
गनुन नागररकको किनव्य हुनेछ ।

वािावरण सं रक्षण वविेष क्षेत्र तनिानरण गनन सक्ने :
(१)

प्रितलि भू-उपयोग नीति समेिलाई मध्यनजर गरी नगरपातलकातभत्र
वािावरणका दृवष्टले सं रक्षण आवश्यक रहे को क्षेत्र पवहिान गरी
त्यस्िो क्षेत्रलाई कायनपातलकाबाट तनणनय गरी वािावरण सं रक्षण
वविेष क्षेत्र तनिानरण गनन सक्नेछ ।

(२)

कुनै सडक, भवन, नदी व्यवस्थापन वा अन्य कुनै भौतिक पूवानिार

तनमानण गदान तनमानण कायनको प्रारचम्भक अध्ययन प्रवक्रया िुरु हुन ु
अगातड नै सं घ र प्रदे िका सम्बचन्िि तनकायसाँग समन्वय गरी
कायनपातलकाले कुनै क्षेत्र वविेषलाई वािावरण सं रक्षण गने उद्देश्यले
िुल्ला वा हररयाली क्षेत्रको रुपमा िोक्न सक्नेछ ।

(३)

कुनै

क्षेत्र

वा

स्थान

वविेषमा

अत्यतिक

वािावरणीय

प्रदूषण,

भूूःस्िलन, प्राकृतिक सम्पदाको अत्यतिक दोहन वा प्राकृतिक ववपचत्त
हुन गई जनस्वास्थ्य वा वािावरणमा नकारात्मक प्रभाव परे को वा
पने सम्भावना दे चिएको अवस्थामा कायनपातलकाले प्रदे ि सरकार र
सं घीय

सरकारसाँग

समन्वय

गरी

त्यस्िो

क्षेत्र

वािावरणीय दृवष्टले सं वेदनिील क्षेत्र िोक्न सक्नेछ ।
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(४)

उपफदा (१),(२) र (३) बमोचजमको वािावरण सं रक्षण वविेष क्षेत्र,
िुल्ला वा हररयाली क्षेत्र र सं वेदनिील क्षेत्रको व्यवस्थापन िोवकए

(५)

बमोचजम कायनपातलकाबाट हुनेछ ।

उपदफा (४) बमोचजम व्यवस्थापन गदान कायनपातलकाले आवश्यकिा
अनुसार सं घ र प्रदे िसाँग समन्वय गनेछ।

५.

सम्पदाको सं रक्षण गनुप
न ने :
(१)
(२)

नगरपातलका क्षेत्रतभत्र रहेका सम्पदाको सं रक्षण गनुन नगरपातलका,
नागररक र सम्बचन्िि तनकायको किनव्य हुनेछ।

सम्पदाको सं रक्षणका लातग कायनपातलकाले सरकारी िथा समुदायसाँग
समन्वय िथा साझेदारी गनन सक्नेछ।

६.

वािावरणीय अध्ययन गनुप
न ने :
(१)

प्रितलि

कानून

िथा

मापदण्ड

बमोचजम

प्रस्िावकले

प्रस्िावको

वािावरणीय अध्ययन गनुन पनेछ ।
(२)

प्रस्िावकले

स्थानीय

िहको

अतिकारक्षेत्र

तभत्र

पने

ववषयसाँग

सम्बचन्िि ववकास तनमानण सम्बन्िी कायन वा आयोजना सम्बन्िी
प्रस्िावको

सं चक्षप्त वािावरणीय

अध्ययन

प्रतिवेदन

वा

प्रारचम्भक

वािावरणीय प्रतिवेदन स्वीकृतिको लातग कायनपातलका समक्ष पेि
गनुप
न नेछ।
(३)

प्रस्िावकले उपदफा (२) बमोचजमको वािावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन
पेि गदान त्यस्िो प्रस्िाव कायानन्वयन गने क्रममा वािावरणमा पनन
सक्ने प्रतिकूल प्रभाव र त्यसको न्यूतनकरणको लातग अपनाउन
सवकने ववतभन्न ववकल्पहरूको ववस्िृि ववष्लेषण गरी त्यस्िा ववकल्प
मध्ये प्रस्िाव कायानन्वयन गनन उपयुि हुने ववकल्प र सो ववकल्प
कायानन्वयन गनन सवकने आिार र कारण सवहि तसफाररस गनुप
न नेछ।

(४)

(५)

उपदफा (२) बमोचजमको सं चक्षप्त वािावरणीय प्रतिवेदन वा प्रारचम्भक
वािावरणीय परीक्षण स्वीकृिीी सम्बन्िी प्रवक्रया िोवकए बमोचजम
हुनेछ।

उपदफा (२) बमोचजम प्राप्त वािावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन जााँिबुझ
गदान त्यस्िो प्रस्िाव कायानन्वयनबाट वािावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पाने

नदे चिएमा कायनपातलकाले आवश्यकिा अनुसार प्रस्िावकले पालना
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गनुप
न ने ििन िोवक त्यस्िो वािावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृि
गनेछ।
(६)

कायनपातलकाले

उपदफा

(२)

बमोचजमको

वािावरणीय

अध्ययन

प्रतिवेदन जााँिबुझ गदान त्यस्िो प्रस्िावको थप वािावरणीय अध्ययन
गननपने दे चिएमा वािावरणीय मूल्याङ्कन गनन गराउन आदे ि ददन
सक्नेछ।
(७)

उपदफा (५) बमोचजम ददइएको आदे ि बमोचजम प्रस्िावकले थप
अध्ययन गरर सोको प्रतिवेदन प्रदे ि कानूनले िोकेको तनकाय समक्ष
पेि गनुन पनेछ।

(८)

यस ऐन वमोचजम कुनै प्रस्िावको वािावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन

(९)

वािावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्िी अन्य व्यवस्था प्रितलि

(१०)

ियार गनुप
न ूव न सम्वचन्िि तनकायबाट कायनसूिी स्वीकृि गनुप
न नेछ।
कानून बमोचजम हुनेछ।
यस

दफामा

जुनसुकै

कुरा

लेचिएको

भएिा

पतन

प्रस्िावक

नगरपातलका आाँफै सं लगन भएको अबस्थामा त्यस्िो वािावरणीय
७.

अध्ययन प्रतिवेदन प्रदे ि कानून बमोचजम स्वीकृि हुनेछ।

मापदण्ड र गुणस्िर कायम गनुप
न ने :
(१)

प्रस्िावकले यस ऐन बमोचजम वािावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन ियार
गदान नेपाल सरकारले तनिानरण गरे को मापदण्ड एवं गुणस्िर कायम

८.

हुने गरी िोवकए बमोचजमको ढााँिामा ियार गनुप
न नेछ।

वािावरणीय व्यवस्थापन योजना ियार गनुप
न ने :
(१)

प्रस्िावकले

प्रस्िाव

कायानन्वयन

गनुन

अगातड

िोवकए

बमोचजम

वािावरणीय व्यवस्थापन योजना ियार गनुप
न नेछ।
(२)

प्रस्िावकले उपदफा (१) बमोचजम वािावरणीय व्यवस्थापन योजना

ियार गदान वािावरणीय प्रतिकूल प्रभाव न्यूतनकरणका उपायहरू मध्ये

कुन कुन उपायहरू आयोजना तनमानणको क्रममा र कुन कुन
उपायहरू आयोजना सम्पन्न भएपतछ वा आयोजना कायानन्वयनको
क्रममा अवलम्बन गने हो सो को समेि उल्लेि गनुप
न नेछ।
(३)

प्रस्िावकले

उपदफा

(१)

बमोचजम

ियार

गरे को

वािावरणीय

व्यवस्थापन योजना कायानन्वयनका लातग स्पष्ट कायनयोजना वनाई सो
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बमोचजम कायानन्वयन गनुप
न नेछ र सो को प्रगति वववरण आयोजना
कायानन्वयन िुरू भएपतछ प्रत्येक छ मवहनामा कायनपातलका समक्ष
पेि गनुप
न नेछ।

९.

प्रस्िाव स्वीकृि नगराई कायानन्वयन गनन नहुने : यो ऐन प्रारम्भ भएपतछ
कसैले

पतन

कायनपातलकाले

िोके

बमोचजम

कायानन्वयन गनन गराउनु हुाँदैन ।
१०.

स्वीकृि

प्रस्िाव

नगराई

प्रस्िाव सम्बन्िी अन्य व्यवस्था :
(१)
(२)

वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन हुने प्रस्िावहरु सम्बन्िी कायनववति
प्रितलि सं घीय िथा प्रादे चिक कानून बमोचजम हुनेछ ।

सं घीय िथा प्रादे चिक कानून बमोचजम वािावरणीय परीक्षण वा
वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन
प्रादे चिक

तनकायसाँग

सम्बन्िमा सम्बचन्िि सं घीय िथा

समन्वय

गने

चजम्मेवारी

नगरपातलकाको

वािावरण िािाको हुनेछ ।

११. रोक लगाउन सक्ने :
(१)

कसैले

पतन

यस

ऐन

र

प्रितलि

कानूनले

िोके

बमोचजमको

तनकायवाट स्वीकृिीी नतलई वा स्वीकृिीी भए भन्दा ववपरीि हुने

गरी कायानन्वयन गरे मा कायनपातलकाले त्यस्िो प्रस्िाव कायानन्वयनमा
रोक लगाउन वा रोक लगाउनको लातग प्रदे ि सरकार िथा सं घीय
मन्त्रालय वा स्वीकृि गने तनकायमा तसफाररष गनन सक्नेछ।
(२)

उपदफा

(१)

कुनै

बमोचजम

प्रस्िाव

कायानन्वयन

गनन

रोक

लगाइएकोमा त्यसरी रोक लगाइएको कारणबाट क्षति पुगन गएमा

प्रस्िावकले सो बापि कुनै वकतसमको क्षतिपीूतिनको लातग दाबी गनन
पाउने छै न ।

१२. अनुकूलन योजना बनाउन सक्ने :
(१)

जलवायु

पररविननको

प्रतिकूल

न्यूतनकरण

र

सम्भाववि

जोचिमबाट बच्नका लातग कायनपातलकाले अनुकूलन योजना बनाई
कायानन्वयन गनन सक्नेछ।

(२)

असर

उपदफा

(१)

बमोचजमको

अनुकुलन

योजना

बनाउाँ दा

जलवायू

पररविननको असरवाट बढी जोचिममा पने मवहला, अपाङ्गिा भएका
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व्यचि,

बालबातलका,

जेष्ठ

नागररक

र

आतथनक

रुपमा

ववपन्न

समुदायलाई वविेष प्राथतमकिा ददनुपनेछ।
(३)

कायनपातलकाले ववकास आयोजना िजुम
न ा गदान जलवायू पररविननको

प्रतिकूल असर िथा जोचिमको व्यवस्थापन गने प्रयोजनको लातग
नेपाल सरकारले तनिानरण गरे को मापदण्ड बमोचजम प्राथतमकीकरण
गनुप
न नेछ।

१३.

हररिगृह गयााँस उत्सजनन न्यूतनकरण कायनहरू गनन सक्ने :
(१)

नगरपातलकाले हररिगृह गयााँस उत्सजनन न्यूतनकरण गनन आवश्यक
कायनक्रम सञ्चालन गनन सक्नेछ।

(२)

न्यूतनकरण सम्बन्िी अन्य व्यवस्था प्रितलि कानून बमोचजम हुनेछ।

१४. प्रदीुषण रोकथाम िथा तनयन्त्रण गने :
(१)

कसैले पतन प्रितलि मापदण्ड ववपरीि वा जनजीवन, जन-स्वास्थ र

वािावरणमा उल्लेिनीय प्रतिकूल प्रभाव पाने गरी प्रदूषण सृजना गनन
वा गराउन हुाँदैन ।

(२)

िोवकएको

मापदण्ड

ववपरीि

कुनै

याचन्त्रक

सािन,

औद्योतगक

प्रतिष्ठान, होटल रे ष्टुरेण्ट वा अन्य ठाउाँ वा मालसामान वा वस्िुवाट

ध्वनी, िाप, रे तडयोिमी वववकरण, िरङ्ग वा फोहरमैला वा दुवषि पानी
तनष्कािन गनन गराउन हुाँदैन ।
(३)

उपदफा (१) ववपरीि कसैले कुनै कायन गरी वािावरणमा उल्लेिनीय
प्रतिकूल

प्रभाव

पारे को

दे चिएमा

नगरपातलकाले

िि् सम्बन्िमा

आवश्यक ििनहरु िोक्न वा त्यस्िो कायन गनन नपाउने गरी रोक
लगाउन सक्नेछ ।

(४) कुनै वकतसमको पदाथन, इन्िन, औजार वा सं यन्त्रको प्रयोगबाट
वािावरणमा उल्लेिनीय प्रतिकूल प्रभाव परे को वा पने दे चिएमा
प्रदे ि र सं घीय सरकारलाई सो को जानकारी गराई नगरपातलकाले
स्थानीय राजपत्रमा सूिना प्रकािन गरी त्यस्िो पदाथन, इन्िन, औजार
वा सं यन्त्रको प्रयोग, उत्पादन, ववक्रीी वविरण, भण्डारनमा बन्दे ज
लगाउन सक्नेछ र आवश्यक कारवाहीका लातग तसफाररष गनेछ।
(५)

प्रदूषणको रोकथाम िथा तनयन्त्रण सम्बन्िी अन्य व्यवस्था िोवकए
बमोचजम हुनेछ।
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१५. प्रयोगिाला स्थापना गनन सक्ने :
(१)

वािावरण सं रक्षण िथा प्रदूषण तनयन्त्रण सम्बन्िी कायनमा सहयोग
पुर्याउन नगरपातलकाले सं घीय सरकार र प्रदे ि सरकारसाँग समन्वय
गरी आवश्यकिा अनुसार ववतभन्न प्रयोगिालाहरु स्थापना गनन वा सं घ

र प्रदे िले स्थापना गरे का वा नेपाल सरकारले मान्यिा ददएको कुनै
प्रयोगिालालाई सो कामको लातग िोक्न सक्नेछ।
(२)

उपदफा (१) बमोचजम स्थापना गररएका वा िोवकएका प्रयोगिालाको
अन्य काम, किनव्य र अतिकार िोवकए बमोचजम हुनेछ ।

१६. नमीूना सं कलन गनन ददनुपने : कुनै पतन उद्योग, कारिाना, यन्त्र, सवारी
सािन आददबाट सृजना वा तनष्कािन हुने वा हुन सक्ने प्रदूषण, ध्वतन, िाप

िथा फोहरमैलाको अध्ययन, परीक्षण वा ववश्लेषण गननका लातग सम्बचन्िि
व्यचि वा सं स्थाले नगरपातलकाबाट अतिकारप्राप्त व्यचि वा सं स्थालाई
आवश्यकिा अनुसार त्यस्िा वस्िु वा पदाथनको नमूना सं कलन गनन ददनु
पनेछ ।
१७. वािावरण तनरीक्षकको तनयुचि गनन सक्ने : नगरपातलकातभत्र प्रदूषण कम
गने, हटाउने वा तनयन्त्रण गने िथा स्वीकृि वािावरणीय प्रतिवेदन अनुसार

गनुप
न ने कामहरू प्रभावकारी रुपले गनन गराउन, वािावरण सं रक्षण सम्बन्िीी
प्रितलि मापदण्डको पालना भए नभएको सम्बन्िमा अनुगमन िथा तनरीक्षण
गनन कायनपातलकाले नेपाल सरकारबाट मान्यिा प्राप्त िैचक्षक सं स्थाबाट
वािावरण वा सोसाँग सम्बचन्िि ववषयमा कचम्िमा स्नािक हातसल गरे को
व्यचिलाई प्रितलि कानून बमोचजम तनिानररि मापदण्ड र प्रवक्रया पीूरा गरी
वािावरण तनरीक्षक तनयुि गनन सक्नेछ ।
१८. वािावरण तनरीक्षकको काम, किनव्य र अतिकार:
(१)

वािावरण तनरीक्षकको काम, किनब्य र अतिकार दे हाय बमोचजम
हुनेछूः–
(क)

यो ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनेको तनयम िथा प्रितलि
सं घीय र प्रदे ि कानून िथा मापदण्ड बमोचजम प्रदूषण कम
गने, हटाउने वा तनयन्त्रण गने कायन भए नभएको तनरीक्षण
गने,
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(ि)

यो ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनेको तनयम िथा प्रितलि

कानून र मापदण्ड ववपरीि कुनै ठाउाँ बाट प्रदूषण तनष्कािन
सम्बन्िी नकरात्मक कायन गरे नगरे को सम्बन्िमा तनरीक्षण
गने,

(ग)

स्वीकृि

वािावरणीय

अध्ययन

प्रतिवेदनमा

िोवकएका

सिन

बमोचजम काम भए नभएको सम्बन्िमा स्थलगि जााँिबुझ िथा
तनरीक्षण गने,
(घ)

िण्ड

(क),

(ि)

र

(ग)

बमोचजम

गररएको

जााँिबुझ

िथा तनरीक्षण प्रतिवेदन िोवकएको अतिकारी समक्ष पेि गने,
(ङ)
(२)

िोवकए बमोचजमका अन्य कायन गने,

उपदफा (१) को िण्ड (क), (ि) र (ग) बमोचजम तनरीक्षण गने
तसलतसलामा वािावरण तनरीक्षकले सम्बचन्िि व्यचि, सं स्था वा

प्रस्िावकलाई पूव न सूिना ददई कुनै घर, जगगा, भवन, कारिाना,
उद्योग, सवारी सािन, औद्योतगक सं यन्त्र, औजार, मेचिनरी, जीव,
वस्िु, अतभलेि, कागजाि वा अन्य मालसामान वा वस्िुहरुको
तनरीक्षण, परीक्षण वा जााँिबुझ गनन सक्नेछ ।
(३)

उपदफा (२) बमोचजम तनरीक्षणको तसलतसलामा वािावरण तनरीक्षकले
माग गरे को वववरण वा जानकारी उपलव्ि गराई आवश्यक सहयोग
गनुन सम्बचन्िि व्यचि, सं स्था वा प्रस्िावकको किनव्य हुनेछ ।

(४) वािावरण तनरीक्षकको अन्य काम, किनव्य र अतिकार िोवकए
बमोचजम हुनेछ।
पररच्छे द-३
फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्िी व्यवस्था
१९. फोहरमैलाको प्रबन्ि गने दावयत्व :
(१)

फोहरमैलाको व्यवस्थापन गनन स्थानान्िरण केन्र (ट्रान्सफर स्टे िन),
ल्याण्डवफल साइट, प्रिोिन ्लाण्ट, बायो गयास ्लाण्ट लगायि
फोहरमैलाको सं कलन,

अचन्िम
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आवश्यक पने पूवानिार िथा सं रिनाको तनमानण िथा सञ्चालन गने
(२)

चजम्मेवारी कायनपातलकाको हुनेछ ।

फोहरमैला सं कलन केन्र, स्थानान्िरण केन्र वा प्रिोिन स्थलमा
फातलएको वा राचिएको फोहरमैला वा सरसफाईको तसलतसलामा

जम्मा भएको फोहरमैला प्रबन्ि गने वा कुनै पतन वकतसमबाट प्रयोग
(३)

गने चजम्मेवारी कायनपातलकाको हुनेछ ।

यस दफाको प्रयोजनको लातग फोहरमैला सं कलन केन्र, स्थानान्िरण
केन्र वा प्रिोिन स्थलमा फातलएको वा राचिएको फोहरमैला वा

सरसफाईको तसलतसलामा जम्मा भएको कुनै पतन पदाथन फोहरमैला
मातननेछ ।
२०. फोहरमैला व्यवस्थापन गने दावयत्व:
(१)
(२)

नगरपातलकातभत्रको फोहरमैला
कायनपातलकाको हुनेछ ।

उपदफा

(१)

कुरा

जुनसुकै

व्यवस्थापन गने
लेचिएको

भए

गराउने दावयत्व

िापतन

हातनकारक

फोहरमैला, स्वास्थ्य सं स्थाजन्य फोहरमैला, रासायतनक फोहरमैला वा
औद्योतगक फोहरमैला प्रिोिन र व्यवस्थापन गने दावयत्व तनिानररि
मापदण्डको अिीनमा रही त्यस्िो फोहरमैला उत्पादन गने व्यचि वा
(३)

तनकायको हुनेछ ।

कुनै उद्योग वा स्वास्थ्य सं स्थाले हातनकारक फोहरमैला, स्वास्थ्य
सं स्थाजन्य

फोहरमैला

फोहरमैला

प्रिोिन

रासायतनक

गरी

बााँकी

फोहरमैला
रहेको

िथा

फोहरमैला

औद्योतगक
िथा

अन्य

फोहरमैलाको व्यवस्थापन गरीददन कायनपातलकालाई अनुरोि गरे मा वा
कायनपातलकाले तनिानरण गरे को फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल प्रयोग
गनन माग गरे मा कायनपातलकाले तनिानरण गरे बमोचजम सेवा िुल्क
तलई फोहरमैलाको व्यवस्थापन गररददन वा फोहरमैला व्यवस्थापन
स्थल प्रयोग गनन ददन सक्नेछ ।
(४)

कायनपातलकाले सामुदावयक सरसफाई सम्बन्िी तनदे चिका बनाई लागू
गनेछ।
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(५)

फोहरमैला व्यवस्थापनले मानव स्वास्थ्यमा पारे को वा पाने प्रभावको
जााँि पररक्षण र अनुसन्िान गने अतिकार सम्बचन्िि जनस्वास्थ्य

(६)

अतिकारीसाँग हुनेछ ।

जााँि पररक्षणमा कुनै तनकायमा फोहरमैला व्यवस्थापन प्रभावकारी
हुन

नसकी

मानव स्वास्थ्यमा

प्रतिकूल

प्रभाव पारे को

भेवटएमा

कायनपातलकाले उि तनकायलाई समयमै सिेि गराई प्रितलि कानून
बमोचजम आवश्यक कारवाही गनेछ।
२१.

फोहरमैला उत्पादन कम गने :
(१)
(२)

नगरपातलका तभत्र कुनै व्यचि, सं स्था वा तनकायले कुनै काम
कारोबार गनन उत्पादन हुने फोहरमैला यथािक्य कम गनुन पनेछ।

"आफ्नो क्षेत्र" तभत्र ववसजनन हुन सक्ने फोहरमैलाको ववसजनन वा पुन:
प्रयोगको व्यवस्था तमलाई बााँकी फोहरमैला मात्र तनष्कािन गरी
फोहरमैलाको

पररणामलाई

घटाउनु

तनकायको किनव्य हुनेछ ।

स्पवष्टकरण:

"आफ्नो

क्षेत्र"

भन्नाले

प्रत्येक

व्यचि,

सं स्था

वा

नगरपातलका

तभत्रको

तनजी

घर

कम्पाउण्ड, औद्योतगक क्षेत्रको पररसर, अस्पिाल वा स्वास्थ्य सं स्थाको
पररसर, औद्योतगक प्रतिष्ठानको पररसर लगायि फोहरमैला उत्पादन गने
व्यचि, सं स्था वा तनकायको पररसरलाई सम्झनु पछन।
२२. फोहरमैला पृथकीकरण :
(१)

कायनपातलकाले फोहरमैलालाई िोवकए बमोचजम जैववक, अजैववक र
अन्य प्रकारमा ववभाजन गरी सो फोहरमैलालाई स्रोिमै छु ट्याउने गरी
िोक्नेछ ।

(२)

उपदफा (१) बमोचजम िोवकददए बमोचजम फोहरमैला स्रोिमै छु ट्याई
सं कलन केन्रसम्म पुर्याउने दावयत्व त्यस्िो फोहरमैला उत्पादन गने
व्यचि, सं स्था वा तनकायको हुनेछ र यसको लातग कायनपातलकाले

आवश्यक प्रववति, मालसामान, उपकरण, कण्टे नर आदद उपलब्ि
गराउन सक्नेछ ।
२३. फोहरमैलाको तनष्कािन :
(१)

फोहरमैला तनष्कािनको समय, स्थान र िररका कायनपातलकाले
तनिानरण गरे बमोचजम हुनेछ ।
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(२)

हातनकारक फोहरमैला

वा रासायतनक फोहरमैला

उत्पादन

गने

व्यचि, सं स्था वा तनकायले त्यस्िो फोहरमैला िोवकए बमोचजम
व्यवस्थापन गनुन पनेछ ।
(३)
२४.

हातनकारक फोहरमैला वा रासायतनक फोहरमैला सं कलन केन्र वा
स्थानान्िरण केन्रमा तनष्कािन गनन पाइने छै न ।

फोहरमैला व्यवस्थापन केन्र :

(१)

कायनपातलकाले फोहरमैलालाई व्यवचस्थि रुपमा सं कलन गनन प्रत्यीेक
टोल

वा

वस्िीमा

सं कलन

व्यवस्था गनन सक्नेछ ।
(२)

केन्र

िोकी

आवश्यक

कण्टे नरको

उपदफा (१) बमोचजम सं कलन केन्र िोक्दा यथािक्य टोल वा

वस्िीका सबैलाई पायक पने गरी वािावरणीय रुपले उपयुि स्थान
िोक्नु पनेछ ।
(३)

उपदफा (१) बमोचजमको सं कलन केन्रमा फोहरमैला तनष्कािन र

सं कलन गने समय र िररका कायनपातलकाले तनिानरण गरे बमोचजम
हुनेछ ।

२५. जोचिमपूणन फोहरको व्यवस्थापन :
(१)

कुनै जोचिमपूणन फोहरको सं कलन, भण्डारण, प्रिोिन, ववक्री वविरण,
ववसजनन वा ओसार पसार गदान उत्पादक वा सञ्चालकले जनस्वास्थ्य

र वािावरणमा प्रतिकूल असर नपने गरी उचिि व्यवस्थापन गनुन
पनेछ ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोचजम

जोचिमपूणन

फोहरको

व्यवस्थापन

गदान

उत्पादक वा सं ञ्चालकले आफ्नै ििनमा व्यवस्थापन गनुन पनेछ ।
(३)

जोचिमपूणन

फोहर

व्यवस्थापन

सम्वन्िी

अन्य

प्रवक्रया

िोवकए

वमोचजम हुनेछ।

२६. फोहरमैलाको न्यूतनकरण, पुन: प्रयोग िथा पुन: िक्रीय प्रयोग :
(१)

कायनपातलकाले फोहरमैला न्यूतनकरण, पुन: प्रयोग िथा पुन: िक्रीय
प्रयोगलाई प्रोत्साहन गनन आवश्यक कायन गनेछ र यसको प्रभावकारी
कायानन्वयनका लातग आवश्यक तनदे चिका बनाई लागू गनन सक्नेछ ।
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(२)

उद्योग उत्पादन ्यावकङ्ग गनन प्रयोग गरे को वस्िुलाई पुन: प्रयोग गरी
फोहरमैलाको पररणामलाई घटाउने काममा प्रोत्साहन गनन सम्बचन्िि
उद्योगसाँग कायनपातलकाले समन्वय गनन सक्नेछ ।

२७. अनुमति सम्बन्िी व्यवस्था :
(१)

यस ऐन बमोचजम

कायनपातलकाको अनुमति नतलई

कसै ले पतन

फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्िी काम गनन वा गराउन सक्नेछैन ।
(२)

फोहरमैला व्यवस्थापन गनन िावहने स्वदे िी वा ववदे िी कम्पनी, सं स्था
वा

तनकायले

दे हायको

वववरण

िुलाई

अनुमतिको

लातग

कायनपातलकामा तनवेदन ददनु पनेछ:(क)

फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्िी योजना,

(ि)

फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्िी आवश्यक जनिचि िथा
प्रववतिको वववरण,

(ग)
(३)

िोवकए बमोचजमको अन्य वववरण ।

उपदफा (२) बमोचजम पनन आएको तनवेदन उपर कायनपातलकाले
आवश्यक जााँिबुझ गरी अनुमतिपत्र ददन सक्नेछ ।

(४)

फोहरमैलाको

व्यवस्थापन,

पुन:

िक्रचीय

प्रयोग,

प्रिोिन

र

ववसजननमा आवश्यक पने प्रववति स्वदे िमा उपलब्ि हुन नसक्ने
दे चिएमा त्यस्िो प्रववति उपलब्ि गराउन सक्ने कुनै ववदे िी कम्पनी,

सं स्था वा तनकायलाई सम्झौिामा उल्लेचिि अवतितभत्र त्यस्िो प्रववति
हस्िान्िरण

गने

ििनमा

नेपाल

स्वीकृिीी

सरकारको

तलई

कायनपातलकाले उपदफा (३) बमोचजम अनुमतिपत्र ददन सक्नेछ ।
(५)

अनुमतिपत्र सम्बन्िी अन्य व्यवस्था िोवकए बमोचजम हुनेछ ।

२८. फोहरमैला व्यवस्थापनमा तनजी िथा सामुदावयक क्षेत्रको सं लगनिा :
(१)

कायनपातलकाले आवश्यकिा अनुसार यस ऐन बमोचजम अनुमति प्राप्त
तनजी क्षेत्रका कम्पनी वा सामुदावयक क्षेत्रबाट िोवकए बमोचजम
प्रतिस्पिान गराई आफ्नो क्षेत्रको फोहरमैला व्यवस्थापन गराउन
सक्नेछ ।

(२)

उपदफा (२) बमोचजम फोहरमैला व्यवस्थापन गदान तनजी क्षेत्रका
कम्पनीको

हकमा

दे हायका
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गैरसरकारी सं घ, सं स्थाको हकमा दे हायको कुनै काम गराउन
सवकनेछ:(क)

फोहरमैलाको न्यूतनकरणका लातग जनिेिना अतभवृवर्द्,

(ि)

फोहरमैला सं कलन,

(ग)

फोहरमैला ढु वानी,

(घ)

फोहरमैलाको प्रयोग, पुन: प्रयोग, पुन: िवक्रय प्रयोग वा
प्रिोिन,

(ङ)

फोहरमैला ववसजनन,

(ि)

बन्द पिाि् व्यवस्थापन ।

२९. प्रतिस्पिान गराई फोहरमैला व्यवस्थापनको चजम्मा ददने :
(१)

कायनपातलकाले यस ऐन बमोचजम तनजी क्षेत्र वा सामुदावयक सं स्थाबाट
फोहरमैला व्यवस्थापन गराउाँ दा बोलपत्र आह्वान गरी प्रतिस्पिान गराई
व्यवस्थापकको छनौट गरी व्यवस्थापन गने चजम्मा ददनु पनेछ ।

(२)

उपदफा

(१)

बमोचजम

फोहरमैला

व्यवस्थापकको

छनौट

गदान

दे हायका आिारमा गनुन पनेछ:(क)

कायनपातलकालाई बुझाउन कबुल गरे को रकम,

(ि)

फोहरमैलाबाट ऊजान िचि उत्पादन गने वा प्राङ्गाररक मल

(ग)

आतथनक िथा प्राववतिक क्षमिा,

(घ)

फोहरमैला व्यवस्थापन अपनाउन प्रस्िाव गरचीएको प्रववतिको

ाँ ी, प्रववति र जनिचिको क्षमिा,
उत्पादन गने क्षमिा, पूज

ददगोपन िथा वािावरणीय प्रभाव न्यूतनकरण,
(ङ)

व्यवस्थापन करार गनन प्रस्िाव गररएको व्यवस्थापन िुल्क,

(ि)

फोहरमैलाको प्रयोग, प्रिोिन वा पुन: प्रयोग गने सम्बन्िमा
भए कायनपातलकालाई बुझाउन मञ्जुर गररएको रोयल्टी ।

(३)
(४)

बोलपत्र सम्बन्िी अन्य व्यवस्था प्रितलि कानून बमोचजम हुनेछ ।

उपदफा (१) बमोचजम फोहरमैला व्यवस्थापनको चजम्मा पाएको
कम्पनी, सं स्था वा तनकायले कायनपातलकासाँग गरे को सम्झौिाको
अिीनमा रही िुल्क उठाउन सक्नेछ ।

(५)

फोहरमैला व्यवस्थापनमा गैरसरकारी क्षेत्रको सं लगनिा सम्बन्िी
अन्य कुराहरु िोवकए बमोचजम हुनेछ ।
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(६)

सम्बचन्िि सं स्थाको सम्झौिा म्याद समाप्त भए पिाि पतन आपसी
सहमतिमा

सम्बचन्िि

िािाको

तसफाररसमा

प्रमुि

प्रिासकीय

अतिकृिले नगर प्रमुिलाई पेि गने र नगर प्रमुिले कायन सम्पादन,
कायन क्षमिा, आवश्यकिा र औचित्यिाको आिारमा पुन ५ वषन
सम्म नववकरण गनन सक्नेछ ।
३०. फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल तनमानण िथा सञ्चालन गनन स्वीकृति ददन सवकने :
(१)

तनजी

क्षेत्रबाट

फोहरमैला

व्यवस्थापनका

लातग

फोहरमैला

व्यवस्थापन स्थल, प्रिोिन स्थल वा अन्य सं यन्त्र तनमानण गरी

सञ्चालन गनन स्वीकृिीी माग गरे मा वािावरण िथा अन्य प्रितलि
कानूनको अिीनमा रही त्यस्िो सं यन्त्र तनमानण िथा सञ्चालनका लातग
कायनपातलकाले स्वीकृिीी ददन सक्नेछ ।
(२)

उपदफा

(१)

सं यन्त्रको

बमोचजम

तनमानण

मापदण्डको

िथा

पालना

तनजी

क्षेत्रबाट

सञ्चालन

भए

वा

गदान

नभएको

फोहरमैला

व्यवस्थापन

िोवकएको

वािावरणीय

अनुगमन

कायनपातलकाले

गनेछ ।
(३)

उपदफा (२) बमोचजम अनुगमन गदान स्वीकृि मापदण्डको पालना
गरे को नपाइएमा त्यस्िो मापदण्ड पालनाको लातग आवश्यक व्यवस्था
गनन समयावति िोवकददन सक्नेछ र सो समयावतिमा पतन मापदण्डको
पालनाको लातग आवश्यक व्यवस्था नगरे मा त्यस्िो व्यचि वा
कम्पनीको

स्वीकृति

कायनपातलकाले

िोवकए

बमोचजम

रद्द

गनन

सक्नेछ ।
३१. सावनजतनक तनजी साझेदारीमा फोहरमैला व्यवस्थापन गनन सवकने :
(१)

कायनपातलकाले

प्रितलि

कानूनको

अिीनमा

रही

तनजी

क्षेत्र,

सामुदावयक एवं गैरसरकारी सं घ, सं स्थासाँगको साझेदारीमा फोहरमैला
व्यवस्थापन कायन गनन सक्नेछ ।
(२)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेचिएको भए िापतन सामुदावयक एवं
गैरसरकारी सं घ, सं स्थासाँगको साझेदारीमा फोहरमैला न्यूतनकरणको
लातग जनिेिना अतभवृवर्द्, फोहरमैला सं कलन, ढु वानी, फोहरमैला
व्यवस्थापन

स्थलको

बन्द

पिाि्

व्यवस्था,

उद्यान

सौन्दयनकरण जस्िा कायन मात्र गनन वा गराउन सवकनेछ ।
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३२. सेवा िुल्क उठाउन सक्ने :
(१)

कायनपातलकाले फोहरमैला व्यवस्थापन गरे बापि सम्बचन्िि व्यचि,
सं स्था वा तनकायबाट सेवा िुल्क लगाई उठाउन सक्नेछ ।

(२)

उपदफा (१) बमोचजमको िुल्कको तनिानरण फोहरमैलाको पररमाण,
िौल िथा प्रकृति र िोवकए बमोचजमका अन्य कुराहरुको आिारमा
कायनपातलकाले गनेछ ।

(३)
(४)

उपदफा (१) बमोचजमको िुल्क कायनपातलका आफैंले वा तनजले
िोकेको सं स्था वा तनकाय माफनि् समेि उठाउन सक्नेछ ।

यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेचिएको भए िापतन दफा २६
बमोचजम फोहरमैला व्यवस्थापन गनन चजम्मेवारी पाएको व्यचि, सं स्था
वा तनकायले कायनपातलकासाँग भएको सहमतिको आिारमा फोहरमैला
व्यवस्थापन गरे बापि सम्बचन्िि व्यचि, सं स्था वा तनकायबाट सेवा
िुल्क उठाउन सक्नेछ ।
िर िोवकए बमोचजमका ववपन्न वगनलाई सेवा िुल्कमा िोवकए
बमोचजम छीुट ददइनेछ।

(५)

यस

दफा

बमोचजम

िुल्कबाट

प्राप्त

आम्दानी

िथा

फोहरमैला

व्यवस्थापन तनजी क्षेत्रलाई सं लगन गराउाँ दा प्राप्त हुने आम्दानी

कायनपातलकाले एउटा छु ट्टै िीषनकमा रािी िोवकएको मापदण्डको
अिीनमा रही फोहरमैलाको व्यवस्थापन, वािावरणीय सं रक्षण िथा
फोहरमैला

व्यवस्थापन

प्रभाववि

क्षेत्रको

ववकासमा

ििन

गनुन

पनेछ ।
पररच्छे द-४
जैववक ववववििा सं रक्षण
३३. जैववक ववववििाको सं रक्षण गनुप
न ने :
(१)

आफ्नो

क्षेत्रतभत्रको

जैववक

नगरपातलकाको हुनेछ ।
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(२)

उपदफा

(१)

बमोचजम

जैववक

ववववििाको

सं रक्षण

सम्बन्िी

कायनक्रम गदान सं घीय िथा प्रदे िको कानून िथा मापदण्ड प्रतिकूल
नहुने गरी दे हाय बमोचजम गनुन पनेछ,(क)

कृवषजन्य जैववक ववववििा सं रक्षण,(१)

ववकासका कायनक्रमहरु सं िालन गदान कृवष जैववक
ववववतििाको सं रक्षणलाई वविेष महत्व ददने,

(२)

जैववक

ववववििा,

वािावरण

र

पानन

सक्ने

नकारात्मक

प्रभाव

चज.एम.ओ.

(GMO)

िथा

मानव

स्वास्थ्यमा

जोचिम

त्यसका

भएका

उत्पादनलाई

आवश्यकिा अनुसार तनयन्त्रण वा तनषेि गने,
(३)

कृवष पयानवरणीय सेवाहरुको ददगो पररिालनको लातग
पराग सेिक िथा अन्य पयानवरणीय सेवा प्रदान गने
जीवहरु सम्बन्िी अध्ययन, अनुसन्िान, अनुगमन गरी
सं रक्षणका कायनक्रमहरु सञ्चालन गने,

(४)

परम्परागि, ज्ञान सीप िथा अभ्यासको सं रक्षण र
प्रवर्द्नन गने।

(ि)

तसमसार सं रक्षण,(१)

स्थानीय जनसमुदायको सहभातगिामा उनीहरुको वहिका
लातग आफ्नो क्षेत्र अन्िगनिका तसमसारको पवहिान गदै
सो को सं रक्षण र व्यवस्थापन गने;

(२)

स्थानीय

जनसहभातगिामा

व्यवस्थापनको

आिाररि

माध्यमद्वारा

तसमसारको

तसमसार
स्रोिहरुमातथ

समन्यावयक अवसर ददलाउाँ दै बुवर्द्मत्तापूणन प्रयोगको
अविारणालाई साथनक िुल्याउने;
(३)

स्थानीय

व्यचि,

समुदाय

गराउाँ दै

तसमसारको

एवं

सं रक्षण

तनकायलाई
र

सं लगन

व्यवस्थापन

कायन

प्रभावकारी बनाउने;
(४)

विनमान र भावी पुस्िाको फाइदाका लातग प्राकृतिक
स्रोि

सं रक्षण
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िालको सामाचजक र आतथनक ववकासका कायनक्रम
सं िालन गने,
(५)

तसमसारमा

आचिि

सङ्कटापन्न

जीवजन्िु,

जलिर,

सापेचक्षक जङ्गली जनावर िथा अन्य जल आचिि
आनुवंचिक स्रोिको सं रक्षण गने,
(६)

वािावरणीय असर न्यून हुने गरी तसमसार क्षेत्रमा
वािावरण

अनुकूल

पयनटनको

ववकास

गदै

प्राप्त

लाभलाई यथासम्भव तसमसारको व्यवस्थापन र स्थानीय
जनसमुदायको वहिमा पररिालन गने,
(७)

तसमसार सं रक्षण र व्यवस्थापनका लातग ियार गररने
कायनयोजनाहरुमा स्थानीय जनसहभातगिा सुतनचिि गने,

(८)

तसमसार

क्षेत्रमा

आचिि

स्थानीयवासीको

अनुभव,

अभ्यास, सीप र ज्ञानको सं रक्षण गदै सोही आिारमा
तसमसारको सं रक्षण र व्यवस्थापन गनन प्रिय ददने,
(९)

तसमसार व्यवस्थापना दे िा पने समस्याहरुको पवहिान
गरी स्थानीय स्िरमै समािानको उपायहरुको िोजी
गनन जनसहमतिका आिारमा व्यवस्थापन कायनयोजना
बनाई लागू गने गराउने,

(१०) तसमसार व्यवस्थापन योजना िजुम
न ा गने र व्यवस्थापन
सतमतिमा स्थानीय जनसमुदायका साथै सं घ सं स्थाको
प्रतितनतित्व गराउन आवश्यक कानुनी एवं प्रिासतनक
व्यवस्था गने,
(११) तसमसारमा

आचिि

स्थानीय

जनसमुदायलाई

तसमसारबाट प्राप्त हुने लाभको न्यायोचिि बााँडफााँडका
लातग आवश्यक व्यवस्था गने,
(३)

जैववक ववववििा सं रक्षण िथा व्यवस्थापन सम्बन्िी अन्य व्यवस्था
प्रितलि कानून र मापदण्ड बमोचजम हुनेछ।
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३४. जैववक ववववििाको अतभले िीकरण गनुप
न ने :
(१)

नगरपातलकाले आफ्नो क्षेत्रातिकार तभत्र अवचस्थि जैववक ववववििाको
वस्िुचस्थति र वववरणको अतभलेिीकरण व्यवचस्थि र वैज्ञातनक ढङ्गले
राख्नु पनेछ ।

(२)

उपदफा (१) बमोचजमको अतभलेिीकरण जैववक ववववििा सम्बन्िी
तनदे चिका बनाई राविय मापदण्ड अनुरुप अद्यावतिक राख्ने चजम्मेवारी

(३)

कायनपातलकाको हुनेछ ।

जैववक ववववििाको अतभलेिीकरण सम्बन्िी अन्य व्यवस्था िोवकए
बमोचजम हुनेछ।

३५. स्थानीय समुदायको परम्परागि ज्ञान, सीप, अभ्यास, आददको सं रक्षण
गनुप
न ने:
(१)

जैववक ववववििाको सम्बन्िमा स्थानीय समुदाय तभत्रका व्यचि वा
समूहमा रहेको ज्ञान, सीप, अभ्यास आददको पवहिान, अतभलेिीकरण,

(२)

िथा सं रक्षण गने चजम्मेवारी कायनपातलकाको हुनेछ ।

कायनपातलकाले उपदफा (१) बमोचजमको अतभलेिीकरण वैज्ञातनक र
व्यवचस्थि ढङ्गले िोवकएको ढााँिा र प्रारुपमा राख्नेछ ।

३६. ितनज पदाथन सं रक्षण सम्बन्िी व्यवस्था :
(१)

कायनपातलकाले आफ्नो क्षेत्रतभत्र रहेका ितनज पदाथनको अवस्था बुझ्न
सभे िथा िोज गनन सक्नेछ ।

(२)

उपदफा (१) बमोचजमको सभे िथा िोजबाट प्राप्त सूिना िथा

िथ्याङ्कको आिारमा प्रितलि नेपालको कानून प्रतिकूल नहुने गरी
कायनपातलकाले ितनज पदाथनको सं रक्षण िथा प्रवर्द्ननमा कायनक्रमहरु
सञ्चालन गनन सक्नेछ ।

३७.

जलािार सं रक्षण गनुप
न ने :
(१)
(२)

नगरपातलका क्षेत्रतभत्र रहेका जलािारको सं रक्षण गनुन नगरपातलका,
नागररक र सम्बचन्िि तनकायको किनव्य हुनेछ।

कायनपातलकाले सं घीय र प्रदे िको कानून र मापदण्डको अिीनमा रही
कायनववति

वनाई

नगरपातलका

व्यवस्थापन गनेछ।
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(३)

आफ्नो क्षेत्रमा रहे को िानेपानीको मुहानको पवहिान, अतभलेिीकरण,
सं रक्षण िथा व्यवस्थापन गने चजम्मेवारी कायनपातलकको हुनेछ ।
पररच्छे द- ५
वन िथा हररि क्षेत्रको सं रक्षण िथा व्यवस्थापन

३८. वन, वन पैदावार, वन्यजन्िु िथा हररि क्षेत्रको सं रक्षण र प्रवर्द्नन गनुप
न ने :
(१) आफ्नो क्षेत्रातिकार तभत्रको वन, वन पैदावार, वन्यजन्िु िथा हररि
क्षेत्रको सं रक्षण र प्रवर्द्नन गने प्रमुि चजम्मेवारी नगरपातलकाको
(२)
(३)

हुनेछ ।

वन, वन पैदावार, वन्यजन्िु िथा हररि क्षेत्रको सं रक्षण र प्रवर्द्ननमा
सहयोग गनुन नागररकको किनव्य हुनेछ ।
वन

िथा

वन

पैदावार

सं रक्षण

र

प्रवर्द्नन

गने

सम्बन्िमा

स्थानीय

समुदायको

नगरपातलकाले सं घीय र प्रदे ि कानूनको प्रतिकूल नहुने गरी दे हाय
बमोचजम गनुप
न नेछ।
(क)

सं घ

िथा

प्रदे िसाँग

समन्वय

गरी

सहभातगिमा आफ्नो तसमातभत्रका समुदायमा आिाररि वन,
तनजी वन, कृवष वन िथा वनमा आिाररि उद्योगहरु सं िालन
िथा व्यवस्थापन गने,
(ि) सामुदावयक वन उपभोिा समूह लगायि समुदायमा आिाररि
वन

व्यवस्थापन

गने

समूहको

प्राववतिक,

व्यवस्थापकीय,

सं स्थागि क्षमिा ववकासमा प्राथतमकिा ददने,
(घ)

वनसाँग सम्बचन्िि प्राववतिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुका
अतिररि क्षमिा ववकासको लातग उत्प्रेरणात्मक अवसरहरु
तसजनना गने,

(ङ)

स्थानीय समुदायमा रहे को वनजन्य, जतडबुटी िथा वनस्पति
उपयोग

सम्बन्िी

परम्परागि

ज्ञान,

सीप

र

चिवकत्सा

पर्द्तिलाई आिुतनक ववज्ञानसाँग सं योजन गदै उन्नि प्रकारको
ज्ञान, सीप र उत्पादनका लातग उपयुि वािावरण तनमानण
गने,
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(ि)

वन्यजन्िु र वनस्पतिको सं रक्षण िथा प्रवर्द्नन गनन सं घ,
प्रदे िसाँगको समन्वयमा स्थानीय स्िरका प्राणी उद्यान िथा
वनस्पति उद्यानहरु स्थापना र सं िालन गने,

(छ)

वन पैदावार सं कलनमा ददगोपना र प्रभावकाररिाका लातग
आिुतनक प्रववतिहरुको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गने,

(ज)

ददगो

वन

व्यवस्थापनको

व्यवस्थापनमा

सामाचजक,

मापदण्ड
आतथनक

अनुरुप

र

सबै

वन

वािावरणीय

दृवष्टले

दीगोपना सुतनचिि गने,
(झ)

सं घ िथा प्रदे िको समन्वयमा सं रचक्षि क्षेत्र, तसमसार क्षेत्र
िथा

वन

व्यवस्थापन

पर्द्तिहरुबाट

पयनटन

प्रवर्द्नन

गनन

योगदान पुर्याउने,
(ञ)

वन, वनस्पति, वन्यजन्िु िथा जैववक ववववििा र जलािार
क्षेत्रको सं रक्षण, पुन:स्थापना र ददगो उपयोग गनन आवश्यक
योजना र कायनक्रम सं िालन गने,

(ट) नगरपातलका क्षेत्रतभत्रका जलिरको सं रक्षण गने,
(ठ)

सं घ िथा प्रदे िसाँग समन्वय
रे िामुतन

रहेका

जनिाको

र सहकायन गरी

गररवी

न्यूतनकरण

गररवीको

गनन वनको

सं रक्षण र ववकास हुने गरी आय आजनन िथा पयनटनका
कायनक्रमहरू सं िालन गने,
(ड)

सामुदावयक वन उपभोिा सतमतिले वन पैदावार ववक्री िथा
उपयोग गनन बनाएको वावषनक कायनयोजना गाउाँ पातलकाबाट
स्वीकृि गरी कायानन्वयन गराउने,

(ढ)

नगरपातलका क्षेत्रतभत्रको सावनजतनक िथा ऐलानी जगगामा
रहेको काठ दाउरा, जराजुरी, दहत्तर बहत्तर आददको तबक्री
गने,

(ण)

सामुदावयक भू-सं रक्षण

र

सो मा

आिाररि आय

आजनन

कायनक्रमहरु सं िालन गने,
(ि)

सं घ िथा प्रदे िको मापदण्डको अिीनमा रही नगरपातलका
क्षेत्रतभत्रको

जतडबुटी

23

िथा

अन्य

गैरकाष्ट

वन

पैदावर

v08 $_ ltnf]Qdf, ;fpg dlxgf % ut] @)&& ;fn -;+Vof !)
सम्बन्िीी सवेक्षण, उत्पादन, सं कलन प्रवर्द्नन, प्रिोिन र
वजार व्यवस्थापन गने,
३९. तनजी वन दिान िथा व्यवस्थापन :
(१)

तनजी वन दिान गराउन िाहने कुनै व्यचि वा सं स्थाले तनजी वन
दिानको

लातग

तडतभजन

वन

कायानलय

वा

सब

तडतभजन

वन

कायानलयको तसफाररस सवहि कायनपातलकामा तनवेदन ददनु पनेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोचजम कुनै तनवेदन परे मा आवश्यक जााँिबुझ गरी
कायनपातलकाले तनजी वन दिान गरी प्रमाणपत्र ददनेछ ।

(३)

व्यवसावयक प्रयोजनका लातग तनजी वन वा तनजी आवादीमा रहेको
वन पैदावरको सं कलन िथा ओसारपसार गनुन परे मा कायनपातलकाबाट
स्वीकृि तलनु पनेछ ।

४०. सावनजतनक जगगामा वन ववकास सम्बन्िी व्यवस्था :
(१)

कायनपातलकाले प्रितलि नेपाल कानून िथा यस ऐनको अिीनमा रही
सावनजतनक जगगामा वनको ववकास, सं रक्षण, व्यवस्थापन गनन र वन
पैदावरको उपयोग िथा तबक्री वविरण गनन सक्नेछ ।

(२)

कायनपातलकाले सडक, नहर र बाटो वकनारमा लगाइएको िथा
बाटोमा छहारी पने रुिहरु र िौिारा, कुलाको मुहान, िातमनक स्थल

वा त्यस्िै अन्य सं वेदनिील ठाउाँ मा लगाइएका रुिहरुको सं रक्षण

गनन िथा जोचिमपूणन अवस्थामा प्रितलि नेपाल कानूनको अतिनमा
रही हटाउन सक्नेछ ।
४१. सहरी वनको ववकास र व्यवस्थापन :
(१)

कायनपातलकाले आफ्नो क्षेत्र तभत्रको सहरी क्षेत्र िथा वस्िीमा रहेका

सावनजतनक सडक िथा पाकन जस्िा स्थानमा आफैंले वा कुनै
सं घसं स्था वा तनजी क्षेत्रसाँगको साझेदारीमा सहरी वनको ववकास िथा
व्यवस्थापन गनन सक्नेछ ।

(२)

उपदफा (१) बमोचजम स्थापना हुने सहरी वनको वन पैदावार
कायनपातलकाले िोवकए बमोचजम प्रयोग गनन सक्नेछ ।

४२. वनक्षेत्रको प्रयोग : कायनपातलकाले कुनै ववकास आयोजना सञ्चालन गदान वन

क्षेत्रको प्रयोग गनुन बाहे क अन्य कुनै ववकल्प नभएमा र प्रितलि कानून
बमोचजमको

वािावरणीय

अध्ययनबाट

24

त्यस्िो

योजना

सञ्चालन

गदान

v08 $_ ltnf]Qdf, ;fpg dlxgf % ut] @)&& ;fn -;+Vof !)
वािावरणमा उल्लेिनीय प्रतिकूल असर नपने दे चिएमा सो आयोजना
सञ्चालन गनन त्यस्िो वन क्षेत्रको जगगा प्राप्त गननको लातग सं घीय सरकार
समक्ष अनुरोि गनन सक्नेछ ।
४३. नसनरी
(१)

र उद्यान स्थापना िथा व्यवस्थापन :

सं घीय िथा प्रादे चिक कानून प्रतिकूल नहुने गरी, प्रितलि मापदण्ड

िथा िोवकएको प्रवक्रया पूरा गरे को सुतनचिि गरी नगरपातलका
क्षेत्रतभत्र जो कोहीले पतन कायनपातलकाको अनुमति तलई नसनरी िथा
उद्यान सञ्चालन गनन सक्नेछन् ।
(२)

नगरपतलका क्षेत्रतभत्र उपदफा (१) बमोचजम सञ्चालन हुने नसनरी िथा
उद्यानको सम्बन्िमा सं घीय िथा प्रादे चिक मापदण्डसाँग नबाचझने गरी
् ानिार मापदण्ड तनदे चिका बनाई लागू गनेछ ।
सञ्चालन िथा पूव

(३)

नगरपातलका क्षेत्रतभत्र उपदफा (१) बमोचजम स्थापना हुने सबै नसनरी
िथा उद्यानहरुको कचम्िमा वषनको एक पटक िोवकए बमोचजम
अतनवायन अनुगमन तनरीक्षण गनुप
न नेछ ।

४४. िुल्ला क्षेत्र व्यवस्थापन िथा हररयाली प्रवर्द्नन :
(१)

नगरपातलकाले

आफ्नो

क्षेत्रतभत्र

रहेको

िुल्ला

िथा

सावनजतनक

क्षेत्रको सं रक्षण, प्रवर्द्नन िथा अतभलेिीकरण गनुन पनेछ ।
(२)

कायनपातलकाले आफ्नो क्षेत्रातिकार तभत्र रहेने िुल्ला िथा सावनजतनक

क्षेत्रमा प्रितलि कानूनको प्रतिकूल नहुने गरी वृक्षारोपण, सम्भार र
व्यवस्थापन गनन सक्नेछ ।

(३) िुल्ला िथा सावनजतनक क्षेत्रको व्यवस्थापन सम्बन्िी अन्य व्यवस्था
िोवकए बमोचजम हुनेछ ।

४५. नदी वकनार, नदी उकास नहर वकनार र सडक वकनारमा वृक्षारोपण :
(१) नगरपातलकातभत्रको नदी वकनार, नदी उकास नहर वकनार र सडक
वकनारमा कायनपातलकाको अनुमति तलई वृक्षारोपण गनन सक्नेछ ।
(२)

कायनपातलकाले

वृक्षारोपण

सक्नेछ ।
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पररच्छे द-६
सं स्थागि व्यवस्था
४६. वािावरण िथा प्राकृतिक स्रोि सं रक्षण कोषको स्थापना र सञ्चालन :
(१)

नगरपातलकामा

वािावरण

सं रक्षण,

प्रदूषणको

रोकथाम

िथा

तनयन्त्रणका साथै जैववक ववववििाको सं रक्षण लातग वािावरण िथा
(२)

प्राकृतिक स्रोि सं रक्षण कोषको स्थापना हुनेछ ।

उपदफा (१) बमोचजमको कोषमा दे हायका रकमहरु रहने छन् :
(क)

सं घ, प्रदे ि सरकारबाट वािावरण सं रक्षणका लातग प्राप्त रकम,

(ि)

ववतभन्न सं घ सं स्थावाट प्राप्त रकम,

(ग)
(३)

अन्य स्रोिवाट प्राप्त रकम।

वािावरण िथा प्राकृतिक स्रोि सं रक्षण कोषको सं िालन िोवकए
बमोचजम हुनेछ।

४७. वािावरण
(१)

िथा

प्राकृतिक

स्रोि सं रक्षण पररषद गठन गनन सक्ने :

वािावरण, जैववक ववववििा र प्राकृतिक स्रोि सं रक्षण सम्बन्िी
कायनलाई व्यवचस्थि रुपमा कायानन्वयन गनन, नीति योजना तनमानण
गनन, ववतभन्न तनकायहरु वीि समन्वय गनन िथा यस ऐन अन्िगनि
अनुगमन िथा तनररक्षण गनन नगरपातलकामा वािावरण सम्बन्िी
वविेषज्ञ सचम्मतलि वािावरण िथा प्राकृतिक स्रोि सं रक्षण पररषद
रहनेछ ।

(२)

उपदफा (१) बमोचजमको पररषदमा दे हाय बमोचजमका अध्यक्ष र
सदस्यहरू रहनेछन;
(क)

नगरपातलका प्रमुि

(ि)

उप-प्रमुि

- अध्यक्ष
- सदस्य

(ग)

प्रमुि प्रिासकीय अतिकृि

(घ)

स्वास्थ्य सतमति सं योजक

- सदस्य

(ङ)

वन, वािावरण सतमति सं योजक

- सदस्य

गरे का ववज्ञ १ मवहला सवहि ३ जना

- सदस्य

(ि)

वािावरण िथा प्राकृतिक स्रोिको क्षेत्रमा काम
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(छ)

स्थानीय वातसन्दाहरूमध्ये वन उपभोिा
सतमतिहरूवाट १जना सवहि कायनपातलकाले

(ज)
(झ)
(३)

िोकेका १ मवहला समेि ३ जना

- सदस्य

कृवष क्षेत्र हेने कायनपातलका सदस्य
वािावरण िािा सं योजक

- सदस्य
- सदस्य सचिव

वािावरण िथा प्राकृतिक स्रोि सं रक्षण पररषद्को अन्य काम, किनव्य
िथा अतिकार िोवकए बमोचजम हुनेछ ।

४८. सतमतिहरु गठन गनन सक्ने :
(१)

नगर कायनपातलकाले यो ऐनको उद्देश्य पूतिनको लातग सम्बचन्िि
ववषयका वविेषज्ञहरु समेि रहेको ववतभन्न सतमतिहरु गठन गनन
सक्नेछन् ।

(२)

उपदफा (१) बमोचजम गदठि सतमतिहरुको काम, किनव्य र अतिकार
नगर कायनपातलकाले िोवकददए बमोचजम हुनेछ ।

४९. अनुगमन िथा मूल्याङ्कन :
(१)

यस ऐन अन्िगनि आवश्यक अनुगमन र मूल्याङ्कन दफा ५८
बमोचजम स्थावपि वािावरण िथा जैववक ववववििा सं रक्षण पररषदी्

(२)

वा पररषद्ले िोकेको तनरीक्षण सतमतिहरूबाट गनेछ ।

अनुगमन िथा मूल्याङ्कन सम्बन्िी अन्य व्यवस्था िोवकए बमोचजम
हुनेछ ।

५०. वािावरण सं रक्षण योजना िजुम
न ा गने :
(१)

कायनपातलकाले वािावरण िथा जैववक ववववििा सं रक्षण योजना िजुम
न ा
िथा कायानन्वयन गनेछ ।

(२)

कायनपातलकाले वािावरण सं रक्षण योजना िजुम
न ा गदान वािावरण
सं रक्षण, जैववक ववववििाको सं रक्षण र प्रवर्द्नन, दीगो उपयोग र
वािावरणीय र जैववक ववववििाका स्रोिहरूको परम्परागि र स्थानीय
अभ्यासहरूलाई समेि समावेि गनुप
न नेछ।

(३)

उपदफा (१) बमोचजमको वािावरण िथा जैववक ववववििा सं रक्षण
योजना बनाउाँ दा मवहला, अपाङ्गिा भएका व्यचि, बालबातलका, जेष्ठ
नागररक र आतथनक रुपमा ववपन्न समुदायलाई वविेष प्राथतमकिा
ददनुपनेछ।

27

v08 $_ ltnf]Qdf, ;fpg dlxgf % ut] @)&& ;fn -;+Vof !)
(४)

वािावरण सं रक्षण योजनामा

समावेि गनुप
न ने

ववषयवस्िु िोवकए

बमोचजम हुनेछ।
पररच्छे द-७
कसूर, जररवाना िथा क्ष तिपूिी
५१. कसूर: कसै ले दे हायको कुनै काम गरे मा यस ऐन बमोचजम कसूर गरे को
मातननेछ :(क)

कायनपातलकाले िोवकददएको समय र स्थान बाहेक अन्यत्र फोहरमैला
तनष्कािन गने,

(ि)

कण्टे नर

वा

फोहरमैला

सं कलन

(ग)

फोहरमैला सं कलन केन्रमा राचिएको कण्टे नर िोडफोड गने क्षति

अनातिकृि िवरले प्रयोग गने,

केन्रमा

राचिएको

फोहरमैला

पुर्याउने, राचिएको स्थानबाट हटाउने वा सं कलन केन्रमा कुनै
नोक्सानी पुर्याउने,

(घ)

यस ऐन बमोचजम अनुमति नतलई फोहरमैला व्यवस्थापनको कायन
गने,

(ड)

यस ऐन बमोचजम फोहरमैला व्यवस्थापनको लातग प्रदान गररएको
अनुमतिपत्रमा उल्लेचिि ििनहरु उल्लङ्घन गने,

(ि)

फोहरमैला सं कलन केन्र, कण्टे नर वा फोहरमैला थुपाने ठाउाँमा कुनै
पतन वकतसमको हातनकारक पदाथन फाल्ने, राख्ने वा थुपाने,

(छ)

घर,

कम्पाउण्ड

िथा

पररसरको

फोहरमैला

सडक

वा

अन्य

सावनजतनक स्थानमा राख्ने, फाल्ने वा थुपाने,
(ज)

फोहरबाट तनस्केको दूवषि पानी (तलिेट) वा ढल ि ुहाई अन्य
व्यचिको घर वा जगगा प्रदूवषि गराउने,

(झ)

सडक वा अन्य सावनजतनक स्थानमा सरसफाई िथा फोहरमैला
सं कलन गनन कायनपातलकाले

िोकेको समय वा सफाई गदानको

समयमा त्यस्िो ठाउाँ मा कुनै पतन वकतसमको सवारी सािन तबसाउने
वा तबसाइ रािेको सवारी सािन हटाउने इन्कार गने,
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(ञ)

कायनपातलकाले िोकेको ठाउाँ मा बाहेक जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर
पने गरी सडक वा अन्य सावनजतनक स्थानमा कुनै पतन वकतसमको
हातनकारक फोहरमैला राख्ने, फाल्ने, थुपाने वा तनष्कािन गने,

(ट)

रासायतनक फोहरमैला, औद्योतगक फोहरमैला, स्वास्थ्य सं स्थाजन्य
फोहरमैला वा हातनकारक फोहरमैला जथाभावी फाल्ने, राख्ने वा
तनष्कािन गने वा गराउने,

(ठ)

औद्योतगक

प्रतिष्ठान

वा

स्वास्थ्य

सं स्थाले

उद्योग

वा

स्वास्थ्य

सं स्थाबाट तनस्कने हातनकारक फोहरमैला जथाभावी फाल्ने, राख्ने वा
तनष्कािन गने वा गराउने,
(ड)

फोहरमैला सं कलन, ढु वानी िथा फोहरमैला व्यवस्थापनमा बािा
अवरोि तसजनना गने,

(ढ)

फोहरमैला सं कलन, ढु वानी िथा अचन्िम तनष्कािन स्थलमा अवरोि,
बन्द, घेराउ गने वा फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्िी कायनमा हडिाल
गने,

(ण)

फोहरमैला अत्यातिक उत्पादन हुने वस्िु भनी नेपाल सरकारले नेपाल
राजपत्रमा सूिना प्रकािन गरी प्रतिबन्ि लगाएको कुनै वस्िु उत्पादन
िथा तबक्री वविरण गने,

(ि)

प्रितलि कानून बमोचजम िोवकएको मापदण्ड ववपररि रासायतनक
ववषादीको आयाि गने वा समयावति सवकएको रासायतनक ववषादी
प्रितलि कानून र मापदण्ड बमोचजम नष्ट गने चजम्मेवारी पूरा नगने,

(थ)

स्रोि

मै

फोहरमैलाको

पृथकीकरण

नगरी

फोहरमैला

तमसाएर

तनष्कािन गने,
(द)

मरे को वा मारे को पिुपक्षी र सोको लादी, ्वााँि, हड्डी िथा
माछाको कत्ला आदद सावनजतनक स्थल, सडक, गल्ली, िोकमा राख्ने,
फाल्ने वा थुपाने।

५२. सजाय िथा जररवाना :
(१)

फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्िमा कसैले दे हायको कायन गरे मा दे हाय
बमोचजमको सजाय िथा जररवाना गनेछ:
(क)

दफा ५१ को िण्ड (क) बमोचजमको कसूर गने व्यचिलाई
कायनपातलकाले पवहलो पटक भए पााँि हजार रुपैयााँसम्म
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जररवाना,

दोस्रो

पटक

सोही

कसूर

गरे मा

पााँि

हिार

रुपैयााँदेचि दि हजार रुपैयााँसम्म जररवाना र सोही कसूर िेस्रो
वा सोभन्दा बढी पटक गरे मा प्रत्येक पटकको लातग पन्र

हजार रुपैयााँका दरले जररवाना गरी फोहरमैला उठाउाँ दा लागने
ििन समेि तनजबाट असूल उपर गनन सक्नेछ ।
(ि)

दफा ५१ को िण्ड (ि) र (झ) बमोचजमको कसूर गनेलाई
कायनपातलकाले पााँि सय रुपैयााँदेचि पााँि हजार रुपैयााँसम्म
जररवाना गनन सक्नेछ ।

(ग)

दफा

५१

को

िण्ड

(ग)

बमोचजमको

कसूर

गनेलाई

कायनपातलकाले पन्र हजार रुपैयााँदेचि पिास हजार रुपैयााँसम्म

जररवाना गरी कण्टे नर वा सं कलन केन्र व्यवस्थापन गनन
लागने ििन असूल उपर गनन सक्नेछ ।
(घ)

दफा ५१ को िण्ड (घ) र (ङ) बमोचजमको कसूर गनेलाई
कायनपातलकाले पन्र हजार रुपैयााँदेचि पिास हजार रुपैयााँसम्म

जररवाना गरी अनुमति नतलएसम्म त्यस्िो कायन गनन रोक
लगाउनेछ ।
(ङ)

दफा

५१

को

िण्ड

(ि)

बमोचजमको

कसूर

गनेलाई

कायनपातलकाले पााँि हजार रुपैयााँदेचि पन्र हजार रुपैयााँसम्म

जररवाना गनन सक्नेछ र त्यस्िो वस्िु वा पदाथनबाट कुनै क्षति
भइसकेको

भए

त्यस्िो

क्षति

बापिको

रकम

समेि

कसूरदािाबाट असूल उपर गनन सक्नेछ ।
(ि)

दफा ५१ को िण्ि (छ), (ज) र (द) बमोचजमको कसूर
गनेलाई कायनपातलकाले पााँि हजार रुपैयााँदेचि पन्र हजार
रुपैयााँसम्म जररवाना गनन सक्नेछ ।

(छ)

दफा

५१

को

िण्ड

(ञ)

बमोचजमको

कसूर

गनेलाई

कायनपातलकाले िीस हजार रुपैयााँदेचि पिास हजार रुपैयााँसम्म
जररवाना गनन सक्नेछ ।
(ज)

दफा ५१ को िण्ड (ट), (ठ) र (ि) बमोचजमको कसूर
गनेलाई कायनपातलकाले पिास हजार रुपैयााँदेचि एक लाि
रुपैयााँसम्म जररवाना गनन सक्नेछ र सोही कसूर पुन: गरे मा
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पवहलो पटक गरे को जररवानाको दोब्बर जररवाना गरी प्रितलि
कानून

बमोचजम

अनुमति

रद्द

गननको

लातग

सम्बचन्िि

तनकायमा लेचि पठाउन सक्नेछ ।
(झ)
(ञ)

दफा ५१ को िण्ड (ड), (ढ) र (ण) बमचजमको कसूरलाई
प्रितलि सं घीय कानून बमोचजम सजाय हुनेछ ।
दफा

५१

को

िण्ड

(थ)

बमोचजमको

कसूर

गनेलाई

सम्बचन्िि कायनपातलकाले प्रत्येक पटक पााँि सय रुपैयााँ
जररवाना गनन सक्ने छ ।
(२)

वािावरण

सं रक्षण

सम्बन्िमा

कसैले

दे हायको

कायन

गरे मा

कायनपातलकाले दे हाय बमोचजमको जररवाना गनेछ:

(क) सं चक्षप्त वािावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृि गराउनु पने

प्रस्िावको हकमा त्यस्िो प्रतिवेदन स्वीकृि नगराई वा स्वीकृि

(ि)

प्रतिवेदन ववपरीि हुने कायन गरे मा पााँिलाि रुपैयााँसम्म,

प्रारचम्भक वािावरणीय पररक्षण प्रतिवेदन स्वीकृि नगराई वा
स्वीकृि प्रतिवेदन ववपरीि हुने कुनै प्रस्िाव कायानन्वयन गरे मा
दिलाि रुपैयााँसम्म ।

(३)

कसैले

उपदफा

(२)

बमोचजमको

कायन

गरे मा

सम्बचन्िि

कायनपातलकाले िुरुन्ि रोकी वािावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृि

नगराएमा यस ऐन बमोचजम त्यस्िो प्रतिवेदन स्वीकृि गराउन र
त्यस्िो प्रतिवेदन कायन भएकोमा सो कायनलाई सुिार गनन आदे ि
ददनेछ र यसरी ददइएको आदे ि बमोचजम गनुन सम्बचन्िि व्यचि वा
सं स्थाको किनव्य हुनेछ ।यसरी ददइएको आदे ि बमोचजम कायन
नभएमा कायनपातलकाले उपदफा (१) बमोचजम गररएको जररवानाको
िेब्बर जररवाना गनेछ ।
(४)

उपदफा (२) मा उल्लेचिि ववषय बाहेक कसैले यो ऐन वा यस ऐन
अन्िगनि बनेको तनयम, तनदे चिका, कायनववति वा मापदण्ड ववपरीिका

कुनै कायन गरे मा कायनपातलकाले त्यस्िो कायन गनन बन्दे ज लगाई िीन
लाि रुपैयााँसम्म जररवाना गरी दुई मवहनातभत्र यो ऐन वा यस ऐन
बमोचजम बनेको तनयम, तनदे चिका, कायनववति वा मापदण्ड बमोचजमको
कायन गनन आदे ि ददन सक्नेछ ।यसरी ददएको आदे ि बमोचजम कायन
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नभएमा यस उपदफा बमोचजम गररएको जररवानाको िेब्बर जररवाना
लागनेछ ।
(५)

उपदफा (३) वा (४) बमोचजम ददएको आदे ि बमचजमको कायन
नभएमा त्यस्िो कायनमा बन्दे ज लगाइनेछ र त्यस्िो व्यचि वा
सं स्थालाई कालोसूिीमा राख्ने सम्बन्िमा आवश्यक कारबाही गनन
कायनपातलकाले तसफाररस सवहि सं घ र प्रदे ि सरकारमा पठाउनु
पनेछ ।

(६)

यस दफा बमोचजम जररवाना गनुन अचघ जररवाना गनन लागेको व्यचि
वा सं स्था वा आयोजनालाई सफाइ पेि गने मनातसब मौका ददनु
पनेछ ।

५३.

क्षतिपूतिन :
(१)

कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनेको तनयम, तनदे चिका वा
मापदण्ड ववपरीि प्रदूषण गरे को वा जोचिमपूणन फोहर तनष्कासन

गरे को वा कुनै दुघट
न नाजन्य प्रदूषणका कारणबाट कुनै व्यचि वा
सं स्थालाई कुनै हानी नोक्सानी पुगन गएमा त्यस्िो कायनबाट पीतडि
व्यचि वा सं स्थाले आफूलाई पुगन गएको क्षति बापि कायनपातलका
वा

िोवकएको

तनकायबाट

क्षतिपूतिन

भराई

पाउन

तनवेदन

ददन

सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम परे को तनवेदन सम्बन्िमा छानतबन िथा
जााँिबुझ गदान तनवेदकलाई हानी नोक्सानी भएको ठहरे मा क्षतिको
यवकन गरी त्यसरी हानी नोक्सानी पुर्याउने व्यचि, सं स्था वा
प्रस्िावकबाट पीतडिलाई मनातसब क्षतिपूतिन भराई ददनु पनेछ ।
(३)

नगरपातलकाको

कुनै

तनकाय

वा

नगरपातलकाको

स्वातमत्व

र

तनयन्त्रणमा रहेको सं स्थाले प्रदू षण गरी क्षति पुगेको ववषयमा परे को
तनवेदन सम्बन्िमा छानतबन गनन कायनपातलकाले मनोनयन गरे को िीन

जना ववज्ञ रहेको सतमति गठन हुनेछ र सो सतमितिको तसफाररसको

आिारमा उपदफा (२) वा (३) बमोचजम क्षतिपूतिन भराई ददनु
पनेछ।
(४)

यस दफा बमोचजम क्षतिपूतिन तनिानरण गने आिार र अन्य व्यवस्था
िोवकए बमोचजम हुनेछ ।
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५४. तनवेदन ददन सक्ने : (१) कसैले यस ऐन ववपररि वािावरणीय अध्ययन
प्रतिवेदेन स्वीकृि नगराई वा स्वीकृि प्रतिवेदन ववपरीि हुने गरी प्रस्िाव
कायानन्वयन गरे मा वा यस ऐन ववपररि हुने कायन गरे मा वा गनन लागेमा

कायनपातलका वा कायनपातलकाले िोकेको अतिकारी समक्ष तनवेदन ददन
सक्नेछ ।

५५. पुनरावेदन :
(१)

दफा ५२ बमोचजम भएको जररवाना उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले उि
जररवाना

उपर

सम्बचन्िि

चजल्ला

अदालिमा

पैंतिस

ददनतभत्र

पुनरावेदन गनन सक्नेछ ।
(२)

दफा ५३ बमोचजम क्षतिपूतिन तनिानरण सम्बन्िमा भएको तनणनय उपर
चित्त नबुझ्ने पक्षले पैंतिस ददनतभत्रस सम्बचन्िि चजल्ला अदालिमा
पुनरावेदन ददन सक्नेछ ।

५६. सहुतलयि िथा सुवविा प्रदान गनन सक्ने : वािावरण िथा जैववक ववववििा

सं रक्षणमा सकारात्मक प्रभाव पाने कुनै उद्योग, व्यवसाय, प्रववति वा
प्रवक्रयालाई प्रोत्सावहि गनन कानून बमोचजम प्रदान गररएको सहुतलयि िथा
सुवविाको अतिररि नगरपातलकाले स्थानीय राजपत्रमा सूिना प्रकाचिि गरर
सहुतलयि िथा सुवविा प्रदान गनन सक्नेछ ।
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पररच्छे द- ८
ववववि
५७. ढु ङ्गा, तगट्टी, वालुवा, माटोको उत्िनन, सं कलन, उपयोग, ववक्री िथा
वविरण सम्बन्िमा :
(१)

नगरपातलका क्षेत्रातिकार तभत्र रहेका ढु ङ्गा, तगट्टी, वालुवा िथा
माटोको उत्िनन्, सं कलन, उपयोग, तबक्री िथा वविरण सम्बन्िी

(२)

व्यवस्था सं घीय सरकारले जारी गरे को मापदण्ड अनुरुप हुनेछ ।

उपदफा (१)बमोचजमको मापदण्डको अिीनमा रही नगरपातलकाले
आफ्नो छु ट्टै मापदण्ड र कायनववति बनाउन सक्नेछ।

५८. भू-उपयोग योजना र भूतम व्यवस्थापन कायनक्रम सञ्चालन : सं घीय िथा
प्रदे ि कानूनको अतिनमा रही नगरपातलकाले स्थानीय िहको भू-उपयोग
योजना र भूतम व्यवस्थापन कायनक्रम सञ्चालन गनन सक्नेछ ।

५९. समन्वय र सहजीकरण गने : वािावरण िथा प्राकृतिक स्रोि सं रक्षण
सम्बचन्ि राविय िथा प्रादे चिक अतभयानमा नगरपातलकाले आवश्यक समन्वय
िथा सहयोग गनेछ।
६०. सवे क्षण : कायनपातलकाले आफ्नो क्षेत्रमा रहेको वािावरणीय िथा जैववक
ववववििाको वस्िुचस्थति बुझ्न िथा यवकन गनन आवतिक रुपमा िोवकए
बमोचजमको ढााँिामा वािावरणीय िथा जैववक ववववििा सवेक्षण गनन सक्नेछ
।
६१. गुनासो

व्यवस्थापन : कायनपातलकाले वािावरण, वािावरण सं रक्षण िथा

जैववक ववववििा सम्बचन्िि गुनासो र उजुरीको सं कलन गने र त्यसको
सम्बोिनको लातग एक अतिकारी िोक्न सक्नेछ ।
६२. परामिन तलन सक्ने : नगरसभा कायनपातलका वा वािावरण िािा (इकाई)
ले यस ऐनको कायानन्वनयको लातग सम्बचन्िि ववषयका ववज्ञसाँग सल्लाह र
परामिन तलन सक्नेछ।
६३. अतिकार
िोवकएका

प्रत्यायोजन
चजम्मेवारी

गनन सक्ने
िथा

:

अतिकार

प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ ।
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६४. प्रितलि कानून बमोचजम हुने : यस ऐनमा लेचिए जति कुरामा यसै ऐन
बमोचजम र अन्यमा प्रितलि कानून बमोचजम हुनेछ।

६५. तनयम बनाउन सक्ने : यस ऐनको कायानन्वयनको लातग कायनपातलकाले
आवश्यक तनयम बनाउन सक्नेछ र त्यस्िो तनयम नगरपातलकाको स्थानीय
राजपत्रमा प्रकािन पिाि लागू हुनेछ ।

६६. मापदण्ड, तनदे चिका र कायनववति बनाउन सक्ने : यस ऐन कायानन्वयनको
लातग कायनपातलकाले आवश्यक मापदण्ड, तनदे चिका िथा कायनववति बनाउन
सक्नेछ ।
६७. िारे जी र बिाउ : यस ऐनको प्राविानसाँग सं घीय िथा प्रदे ि सरकारले
बनाएको ऐन, कानूनसाँग बाचझएमा बाचझएको हदसम्म स्वि: अमान्य
हुनेछ ।
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