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कोहलपरु राजपत्र 

खण्ड :०४                      संख्या : ०५                   प्रकाशित मिमत: २०७७÷०८÷०७ 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) बिोशजि कोहलपरु 
नगरपामलकाको दोस्रो वििेष नगर सभाले बनाएको तललेशखए बिोशजिको ऐन सिवसाधारणको 
जानकारीका लामग प्रकािन गररएको छ । 

 

भाग–०१ 

कोहलपरु नगरपामलका 
िातािरण तथा प्राकृमतक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७ 

प्रस्तािना स ्स्िच्छ र स्िस्थ िातािरणिा बााँच्न पाउने नागररकको िौमलक अमधकारको संरक्षण गनव, 
प्राकृमतक स्रोतको सिशुित उपयोग एिं दीगो व्यिस्थापन गनव, िातािरण र विकास बीि सन्तलुन 
कायि गनव तथा प्राकृमतक स्रोत, िातािरण र जैविक विविधताको संरक्षण गनव िाञ्छनीय भएकाले, 

नेपालको संविधानको धारा २२१ बिोशजि अनसूुिी ८ र अनसूुिी ९ िा उल्लेशखत िातािरण, प्राकृमतक 
स्रोत र जैविक विविधता सम्बन्धी स्थानीय तहको अमधकार कायावन्ियनका लामग कानूनी व्यिस्था गनव, 
कोहलपरु नगरपामलकाको दोस्रो वििेष नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ। 

पररच्छेद- १ 
प्रारशम्भक 

१.संशक्षप्त नाि र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाि कोहलपरु नगरपामलकाको "िातािरण तथा प्राकृमतक 
स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७" रहेको छ ।  

(२) यो ऐन कोहलपरु राजपत्रिा सूिना प्रकाशित गरेको मिमतदेशख प्रारम्भ हनुेछ।  

२.पररभाषा :  विषय िा प्रसङ्गले अको अथव नलागेिा यस ऐनिा, 

(क) "अनकुुलन" भन्नाले जलिायू पररितवनको असर र सम्भाव्य जोशखिको      
आाँकलन गरी पररिमतवत जलिायू सहुाउाँदो अनकुुल हनु ेगरी रुपान्तरण गने 
तथा थप हानी नोक्सानी रोकथाि िा न्यूमनकरण गने कायव सम्झन ुपछव। 

(ख) "उत्सजवन" भन्नाले कुनै मनशित क्षेत्रबाट मनशित सिय अिमधिा िातािरणिा 
हररतगहृ गयााँस िा अन्य कुनै गयााँस िा धिुााँ मनष्कासन गने कायव सम्झन ुपछव। 

(ग) "कायवपामलका" भन्नाले कोहलपरु नगरपामलकाको नगरकायवपामलकालाई सम्झन ु
पछव। 
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(घ) “खलु्ला क्षेत्र” भन्नाले िामनसहरु जिघट हनु सक्न,े विमभन्न कायवक्रि र पिव 
िनाउन सक्ने, सािवजमनक वहत तथा विपद् व्यिस्थापनिा सिेत सहयोग पगुन े
गरी सरुशक्षत गररएको खलु्ला स्थल सम्झन ुपछव ।  

(ङ) "जलिायू पररितवन" भन्नाले लािो सियको अन्तरालिा प्राकृमतक रुपिा हनु े
जलिायूको उतारिढािका अलािा प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रुपिा िानिीय 
वक्रयाकलापले िायिुण्डलको बनोटिा हनु े फेरिदलका कारण पथृ्िीको 
जलिायूिा क्रिि: देखा पने पररितवन सम्झन ुपछव।  

(ि) "जोशखिपूणव फोहर" भन्नाले प्राकृमतक िातािरणिा ह्रास ल्याउने र िानि तथा 
अन्य प्राणीको स्िास्थ्यिा हामन नोक्सानी परु्याउन े विमभन्न रुपिा मनष्काशित 
िस्त,ु पदाथव तथा रेमडयो विवकरणलाई सम्झन ुपछव।  

(छ) “जैविक विविधता” भन्नाले पाररशस्थमतकीय प्रणाली (इको मसस्टि) को विविधता, 
प्रजामतय विविधता (स्पेमसज डाइभरमसटी) तथा िंिाणगुत विविधता (जेनेवटक 
डाइभरमसटी) सम्झन ुपछव ।  

(ज) “तोवकएको” िा “तोवकए बिोशजि” भन्नाले यस ऐन अन्तगवत बनेको मनयििा 
तोवकएको िा तोवकए बिोशजि सम्झन ुपछव ।  

(झ) “मनष्कािन” भन्नाले ध्िमन, ताप िा फोहरिैला फाल्न,े थपुाने, िा मनष्कािन गने 
कायव सम्झन ुपछव । 

(ञ) "पररषद" भन्नाले दफा ४७ बिोशजिको स्थानीय िातािरण तथा प्राकृमतक स्रोत 
संरक्षण पररषद सम्झन ुपछव। 

(ट) “प्रदूषण” भन्नाले फोहरिैला, रसायन, ध्िमन िा विद्यतुीय, विद्यतुीय-िमु्िकीय 
तरंगका कारण िातािरणिा प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रुपले पररितवन गरी 
िातािरणिा उल्लेखनीय ह्रास ल्याउन,े क्षमत परु्याउन ेिा िातािरणको लाभदायी 
िा उपयोगी प्रयोजनिा हामन नोक्सानी परु्याउन ेवक्रयाकलाप सम्झन ुपछव । 

(ठ) “प्रस्ताि” भन्नाले विद्यिान िातािरणीय अिस्थािा पररितवन ल्याउन सक्न े
वकमसिको स्थानीय सरकार िा स्थानीय कानून बिोशजि संञ्चालन गररन ेिा 
अनिुमत प्राप्त विकास कायव, भौमतक वक्रयाकलाप िा भ-ूउपयोगको पररितवन गने 
कुनै योजना, आयोजना िा कायवक्रि सञ्चालन गने सम्बन्धिा तयार गररएको 
प्रस्ताि सम्झन ुपछव । 

(ड) “प्रस्तािक” भन्नाले प्रस्तािको स्िीकृमतको लामग मनिेदन ददन ेर त्यस्तो प्रस्ताि 
कायावन्ियन गनव स्िीकृमत प्राप्त व्यशि, सरकारी, अधव सरकारी िा गैर सरकारी 
मनकाय िा संस्था सम्झन ुपछव। 
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 (ढ) “फोहरिैला” भन्नाले घरेल ु फोहरिैला, औद्योमगक फोहरिैला, रासायमनक 
फोहरिैला, स्िास्थ्य संस्थाजन्य फोहरिैला िा हामनकारक फोहरिैला सम्झन ु
पछव र सो िब्दले तत्काल प्रयोग हनु नसक्न ेअबस्थािा रहेको, फामलएको िा 
सडेगलेको िातािरणिा ह्रास आउने गरी मनष्कािन गररएको तरल, ठोस, गयास, 
लेदो, धूिााँ, धूलो, विद्यतुीय तथा सूिना प्रविमधका लामग प्रयोग भएका लगायतका 
पदाथव िा त्यस्तै प्रकारका अन्य िस्तहुरु िा अनामधकृत रुपिा सािवजमनक 
स्थलिा टााँमसएको पोष्टर, पम््लेट तथा नगरकायवपामलकाले सिय सियिा सूिना 
प्रकािन गरी फोहरिैला भमन तोवकददएका अन्य िस्त ुसिेतलाई सम्झन ुपछव।  

(ण) "िन" भन्नाले पूणव िा आंशिक रुपिा रुख िा बटु्यानले ढावकएको क्षेत्र सम्झन ु
पछव ।  

(त) "िन पैदािार" भन्नाले िनिा रहेका िा पाइएका िा िनबाट ल्याइएका देहायका 
पैदािार सम्झन ुपछव:-  

(१)  काठ, दाउरा, गोल, खैरकि, खोटो, काठको तेल, बोक्रा, घााँस, लाहा, 
वपपला-वपपली 

(२)  रुख, विरुिा, पात, डााँठ, फल, बीज, फूल, भिुा, जरा, गानो, बोक्रा, 
गिरजीन, लोहिान, जङ्गली जडीबटुी एिं गैरकाष्ठ िन पैदािार, जङ्गली 
िह, िनस्पमत तथा मतनको विमभन्न भाग िा सूक्ष्ि अङ्ग, 

(३) िट्टान, िाटो, िनु ढुङ्गा, ढुङ्गा, मगट्टी, बालिुा िा अन्य खमनजजन्य पदाथव 
िा  

(४)  िन्यजन्त,ु पिपंुक्षी िा िन्यजन्तकुो ओखेटोपहार ।  

 (थ) “िातािरण” भन्नाले प्राकृमतक, सांस्कृमतक र सािाशजक प्रणालीहरु, आमथवक तथा 
िानिीय वक्रयाकलापहरु र यीनको अियिहरु तथा ती अियिहरुको मबिको 
अन्तरवक्रया तथा अन्तर सम्बन्ध सम्झन ुपछव । 

(द) "िातािरणीय अध्ययन" भन्नाले  कुन ै  प्रस्तािको  कायावन्ियन  गदाव  त्यसिाट 
िातािरणिा पने प्रमतकूल  प्रभाि  मनराकरण िा न्यूमनकरण गनवको लामग 
अिलम्िन गररने उपायका सम्बन्धिा गररन ेसंशक्षप्त िातािरणीय अध्ययन िा 
प्रारशम्भक िातािरणीय परीक्षण सम्झन ुपछव ।  

(ध) “सम्पदा” भन्नाले नगरपामलका क्षेत्र मभत्र रहेका प्राकृमतक, सांस्कृमतक, ऐमतहामसक, 
परुाताशत्िक, िैज्ञामनक, आध्याशत्िक, सौन्दयवपरक िा सािाशजक दृवष्टबाट 
िहत्िपूणव िामनने कुन ैपमन िस्त,ु भौमतक संरिना स्थान, िनस्पमत तथा जीि 
जन्त ुसम्झन ुपछव।  
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(न) “मसिसार” भन्नाले भमूिगत जलस्रोत िा िषावतका कारण पानीको पररणाि रहने िा 
प्राकृमतक िा िानि मनमिवत, स्थायी िा अस्थायी जिेका िा िगेका, स्िच्छ िा 
नमुनलो पानी भएको धावपलो जमिन (Swamp) दलदले जमिन (Marsh) नदीबाट 
प्रभावित जमिन (Riverine Floodplain), ताल (Lake) पोखरी (Pond) जलभण्डार 
क्षेत्र (Water Storage Areas) र  यवह प्रकृमतका कृवष जमिन (Agriculture 

Land) सिेतलाई सम्झन ुपछव । 

 (प) “संरक्षण” भन्नाले िातािरण, जैविक विविधता तथा सम्पदाको सरुक्षा, स्याहार, 
सम्भार, सम्िर्द्वन, व्यिस्थापन तथा सदपुयोग सम्झन ुपछव ।  

पररच्छेद - २ 
िातािरण संरक्षण 

३.िातािरण संरक्षण गनुवपने : (१) आफ्नो क्षेत्रामधकार क्षेत्र मभत्र िातािरण संरक्षण गने प्रिखु 
शजम्िेिारी नगरपामलकाको हनुेछ ।  

(२) िातािरण संरक्षण, प्रिर्द्वन र िातािरणिैत्री सिाज मनिावणिा योगदान गनुव 
नागररकको कतवव्य हनुेछ। 

४.िातािरण संरक्षण वििेष क्षते्र मनधावरण गनव सक्ने : (१) प्रिमलत भ-ूउपयोग नीमत सिेतलाई 
िध्यनजर गरी नगरपामलकामभत्र िातािरणका दृवष्टले संरक्षण आिश्यक रहेको क्षते्र पवहिान 
गरी त्यस्तो क्षेत्रलाई नगरकायवपामलकाबाट मनणवय गरी िातािरण संरक्षण वििेष क्षेत्र मनधावरण 
गनव सक्नेछ ।  

(२) कुनै सडक, भिन, नदी व्यिस्थापन िा अन्य कुन ैभौमतक पूिावधार मनिावण गदाव 
मनिावण कायवको प्रारशम्भक अध्ययन प्रवक्रया िरुु हनु ुअगामड नै संघ र प्रदेिका सम्बशन्धत 
मनकायसाँग सिन्िय गरी नगरकायवपामलकाले कुन ै क्षेत्र वििेषलाई िातािरण संरक्षण गने 
उदे्दश्यले खलु्ला िा हररयाली क्षेत्रको रुपिा तोक्न सक्नेछ।  

(३) कुनै क्षेत्र िा स्थान वििेषिा अत्यमधक िातािरणीय प्रदूषण, भूूःस्खलन, प्राकृमतक 
सम्पदाको अत्यमधक दोहन िा प्राकृमतक विपशि हनु गई जनस्िास्थ्य िा िातािरणिा नकारात्िक 
प्रभाि परेको िा पने सम्भािना देशखएको अिस्थािा नगरकायवपामलकाले प्रदेि सरकार र संघीय 
सरकारसाँग सिन्िय गरी त्यस्तो क्षेत्र िा स्थानलाई िातािरणीय दृवष्टले संिेदनिील क्षेत्र तोक्न 
सक्नेछ ।  

(४) उपफदा (१),(२) र (३) बिोशजिको िातािरण संरक्षण वििेष क्षेत्र, खुल्ला िा 
हररयाली क्षेत्र र संिेदनिील क्षेत्रको व्यिस्थापन तोवकए बिोशजि नगरकायवपामलकाबाट हनुेछ। 

(५) उपदफा (४) बिोशजि व्यिस्थापन गदाव नगरकायवपामलकाले आिश्यकता अनसुार 
संघ र प्रदेिसाँग सिन्िय गनेछ। 
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५.सम्पदाको संरक्षण गनुवपने : (१) नगरपामलका क्षते्रमभत्र रहेका सम्पदाको संरक्षण गनुव नगरपामलका, 
नागररक र सम्बशन्धत मनकायको कतवव्य हनुेछ। 

(२) सम्पदाको संरक्षणका लामग नगरकायवपामलकाले सरकारी तथा सिदुायसाँग सिन्िय 
तथा साझेदारी गनव सक्नेछ। 

६.िातािरणीय अध्ययन गनुवपने : (१) प्रिमलत कानून तथा िापदण्ड बिोशजि प्रस्तािकले प्रस्तािको 
िातािरणीय अध्ययन गनुव पनेछ । 

(२) प्रस्तािकले स्थानीय तहको अमधकारक्षेत्र मभत्र पने विषयसाँग सम्बशन्धत विकास 
मनिावण सम्बन्धी कायव िा आयोजना सम्बन्धी प्रस्तािको संशक्षप्त िातािरणीय अध्ययन प्रमतिेदन 
िा प्रारशम्भक िातािरणीय प्रमतिेदन स्िीकृमतको लामग नगरकायवपामलका सिक्ष पेि गनुवपनेछ। 

 (३) प्रस्तािकले उपदफा (२) बिोशजिको िातािरणीय अध्ययन प्रमतिेदन पिे गदाव 
त्यस्तो प्रस्ताि कायावन्ियन गने क्रििा िातािरणिा पनवसक्न े प्रमतकूल प्रभाि र त्यसको 
न्यूमनकरणको लामग अपनाउन सवकन े विमभन्न विकल्पहरूको विस्ततृ विष्लेषण गरी त्यस्ता 
विकल्प िध्ये प्रस्ताि कायावन्ियन गनव उपयिु हनु े विकल्प र सो विकल्प कायावन्ियन गनव 
सवकने आधार र कारण सवहत मसफाररस गनुवपनेछ। 

(४) उपदफा (२) बिोशजिको संशक्षप्त िातािरणीय प्रमतिेदन िा प्रारशम्भक िातािरणीय 
परीक्षण स्िीकृमत सम्बन्धी प्रवक्रया तोवकए बिोशजि हनुेछ।  

 (५) उपदफा (२) बिोशजि प्राप्त िातािरणीय अध्ययन प्रमतिेदन जााँिबझु गदाव त्यस्तो 
प्रस्ताि कायावन्ियनबाट िातािरणिा प्रमतकूल प्रभाि पाने नदेशखएिा नगरकायवपामलकाले 
आिश्यकता अनसुार प्रस्तािकले पालना गनुवपने ितव तोवक त्यस्तो िातािरणीय अध्ययन 
प्रमतिेदन स्िीकृत गनेछ।  

 (६) नगरकायवपामलकाले उपदफा (२) बिोशजिको िातािरणीय अध्ययन प्रमतिेदन 
जााँिबझु गदाव त्यस्तो प्रस्तािको थप िातािरणीय अध्ययन गनवपने देशखएिा िातािरणीय िूल्याङ्कन 
गनव गराउन आदेि ददन सक्नेछ। 

(७) उपदफा (५) बिोशजि ददइएको आदेि बिोशजि प्रस्तािकले थप अध्ययन गरर 
सोको प्रमतिेदन प्रदेि कानूनले तोकेको मनकाय सिक्ष पेि गनुव पनेछ। 

(८) यस ऐन ििोशजि कुन ैप्रस्तािको िातािरणीय अध्ययन प्रमतिेदन तयार गनुवपूिव 
सम्िशन्धत मनकायबाट कायवसूिी स्िीकृत गनुवपनेछ। 

(९) िातािरणीय अध्ययन प्रमतिेदन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था प्रिमलत कानून बिोशजि 
हनुेछ। 

(१०) यस दफािा जनुसकैु कुरा लेशखएको भएता पमन प्रस्तािक नगरपामलका आाँफै 
संलगन भएको अबस्थािा त्यस्तो िातािरणीय अध्ययन प्रमतिेदन नगरपामलकाले स्िीकृत गरी 
प्रदेिको सम्बशन्धत मनकायिा जानकारी गराउाँन ुपनेछ ।  
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७.िापदण्ड र गणुस्तर कायि गनुवपने : (१) प्रस्तािकले यस ऐन बिोशजि िातािरणीय अध्ययन 
प्रमतिेदन तयार गदाव नेपाल सरकारले मनधावरण गरेको िापदण्ड एिं गणुस्तर कायि हनुेगरी 
तोवकए बिोशजिको ढााँिािा तयार गनुवपनेछ। 

८.िातािरणीय व्यिस्थापन योजना तयार गनुवपने : (१) प्रस्तािकले प्रस्ताि कायावन्ियन गनुव अगामड 
तोवकए बिोशजि िातािरणीय व्यिस्थापन योजना तयार गनुवपनेछ। 

(२) प्रस्तािकले उपदफा (१) बिोशजि िातािरणीय व्यिस्थापन योजना तयार गदाव 
िातािरणीय प्रमतकूल प्रभाि न्यूमनकरणका उपायहरू िध्ये कुन कुन उपायहरू आयोजना 
मनिावणको क्रििा र कुन कुन उपायहरू आयोजना सम्पन्न भएपमछ िा आयोजना कायावन्ियनको 
क्रििा अिलम्बन गने हो सो को सिेत उल्लेख गनुवपनेछ। 

(३) प्रस्तािकले उपदफा (१) बिोशजि तयार गरेको िातािरणीय व्यिस्थापन योजना 
कायावन्ियनका लामग स्पष्ट कायवयोजना िनाई सो बिोशजि कायावन्ियन गनुवपनेछ र सो को 
प्रगमत वििरण आयोजना कायावन्ियन िरुू भएपमछ प्रत्येक छ िवहनािा नगरकायवपामलका सिक्ष 
पेि गनुवपनेछ।  

९.प्रस्ताि स्िीकृत नगराई कायावन्ियन गनव नहनु े : यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ कसैले पमन 
नगरकायवपामलकाले तोके बिोशजि प्रस्ताि स्िीकृत नगराई कायावन्ियन गनव गराउन ुहुाँदैन ।  

१०.प्रस्ताि सम्बन्धी अन्य व्यिस्था : (१) िातािरणीय प्रभाि िूल्यांकन हनु ेप्रस्तािहरु सम्बन्धी 
कायवविमध प्रिमलत संघीय तथा प्रादेशिक कानून बिोशजि हनुेछ । 

(२) संघीय तथा प्रादेशिक कानून बिोशजि िातािरणीय परीक्षण िा िातािरणीय प्रभाि 
िूल्यांकन सम्बन्धिा सम्बशन्धत संघीय तथा प्रादेशिक मनकायसाँग सिन्िय गने शजम्िेिारी 
नगरपामलकाको िातािरण िाखा को हनुेछ ।  

११.रोक लगाउन सक्ने : (१) कसैले पमन यस ऐन र प्रिमलत कानूनले तोके ििोशजिको मनकायिाट 
स्िीकृमत नमलई िा स्िीकृमत भए भन्दा विपरीत हनु ेगरी कायावन्ियन गरेिा नगरकायवपामलकाले 
त्यस्तो प्रस्ताि कायावन्ियनिा रोक लगाउन िा रोक लगाउनको लामग प्रदेि सरकार तथा 
संघीय िन्त्रालय िा स्िीकृत गने मनकायिा मसफाररष गनव सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बिोशजि कुनै प्रस्ताि कायावन्ियन गनव रोक लगाइएकोिा त्यसरी 
रोक लगाइएको कारणबाट क्षमत पगुन गएिा प्रस्तािकले सो बापत कुनै वकमसिको क्षमतपमुतवको 
लामग दाबी गनव पाउने छैन । 

१२.अनकूुलन योजना बनाउन सक्ने : (१) जलिाय ुपररितवनको प्रमतकूल असर न्यूमनकरण र सम्भावित 
जोशखिबाट बच्नका लामग नगरकायवपामलकाले अनकूुलन योजना बनाई कायावन्ियन गनव 
सक्नेछ। 
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(२) उपदफा (१) बिोशजिको अनकुुलन योजना बनाउाँदा जलिायू पररितवनको 
असरिाट िढी जोशखििा पने िवहला, अपाङ्गता भएका व्यशि, बालबामलका, जेष्ठ नागररक र 
आमथवक रुपिा विपन्न सिदुायलाई वििेष प्राथमिकता ददनपुनेछ। 

(३) नगरकायवपामलकाले विकास आयोजना तजुविा गदाव जलिायू पररितवनको प्रमतकूल 
असर तथा जोशखिको व्यिस्थापन गने प्रयोजनको लामग नेपाल सरकारले मनधावरण गरेको 
िापदण्ड बिोशजि प्राथमिकीकरण गनुवपनेछ। 

१३.हररतगहृ गयााँस उत्सजवन न्यूमनकरण कायवहरू गनव सक्ने :  (१) नगरपामलकाले हररतगहृ गयााँस 
उत्सजवन न्यूमनकरण गनव आिश्यक कायवक्रि सञ्चालन गनव सक्नेछ। 

(२) न्यूमनकरण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था प्रिमलत कानून बिोशजि हनुेछ। 

१४.प्रदूषण रोकथाि तथा मनयन्त्रण गने :  (१) कसैले पमन प्रिमलत िापदण्ड विपरीत िा जनजीिन, 
जन-स्िास्थ र िातािरणिा उल्लेखनीय प्रमतकूल प्रभाि पाने गरी प्रदूषण सजृना गनव िा गराउन 
हुाँदैन ।  

(२) तोवकएको िापदण्ड विपरीत कुनै याशन्त्रक साधन, औद्योमगक प्रमतष्ठान, होटल 
रेषु्टरेण्ट िा अन्य ठाउाँ िा िालसािान िा िस्तिुाट ध्िमन, ताप, रेमडयोधिी विवकरण, तरङ्ग िा 
फोहरिैला िा दवुषत पानी मनष्कािन गनव गराउन हुाँदैन ।  

(३) उपदफा (१) विपरीत कसैले कुनै कायव गरी िातािरणिा उल्लेखनीय प्रमतकूल 
प्रभाि पारेको देशखएिा नगरपामलकाले तत ्सम्बन्धिा आिश्यक ितवहरु तोक्न िा त्यस्तो कायव 
गनव नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ । 

(४) कुनै वकमसिको पदाथव, इन्धन, औजार िा संयन्त्रको प्रयोगबाट िातािरणिा 
उल्लेखनीय प्रमतकूल प्रभाि परेको िा पने देशखएिा प्रदेि र संघीय सरकारलाई सो को जानकारी 
गराई नगरपामलकाले कोहलपरु राजपत्रिा सूिना प्रकािन गरी त्यस्तो पदाथव, इन्धन, औजार 
िा संयन्त्रको प्रयोग, उत्पादन, विवक्र वितरण, भण्डारनिा बन्देज लगाउन सक्नेछ र आिश्यक 
कारिाहीका लामग मसफाररष गनेछ। 

(५) प्रदूषणको रोकथाि तथा मनयन्त्रण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बिोशजि 
हनुेछ।      

१५.प्रयोगिाला स्थापना गनव सक्ने : (१) िातािरण संरक्षण तथा प्रदूषण मनयन्त्रण सम्बन्धी कायविा 
सहयोग परु्याउन नगरपामलकाले संघीय सरकार र प्रदेि सरकारसाँग सिन्िय गरी आिश्यकता 
अनसुार विमभन्न प्रयोगिालाहरु स्थापना गनव िा संघ र प्रदेिले स्थापना गरेका िा नेपाल 
सरकारले िान्यता ददएको कुनै प्रयोगिालालाई सो कािको लामग तोक्न सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोशजि स्थापना गररएका िा तोवकएका प्रयोगिालाको अन्य काि, 
कतवव्य र अमधकार तोवकए बिोशजि हनुेछ । 
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१६.निनुा संकलन गनव ददनपुने : कुनै पमन उद्योग, कारखाना, यन्त्र, सिारी साधन आददबाट सजृना 
िा मनष्कािन हनुे िा हनु सक्ने प्रदूषण, ध्िमन, ताप तथा फोहरिैलाको अध्ययन, परीक्षण िा 
विश्लषेण गनवका लामग सम्बशन्धत व्यशि िा संस्थाले नगरपामलकाबाट अमधकारप्राप्त व्यशि िा 
संस्थालाई आिश्यकता अनसुार त्यस्ता िस्त ुिा पदाथवको निूना संकलन गनव ददन ुपनेछ । 

१७.िातािरण मनरीक्षकको मनयशुि गनव सक्न े: नगरपामलकामभत्र प्रदूषण कि गने, हटाउने िा मनयन्त्रण 
गने तथा स्िीकृत िातािरणीय प्रमतिेदन अनसुार गनुवपने कािहरू प्रभािकारी रुपले गनव गराउन, 
िातािरण संरक्षण सम्िशन्ध प्रिमलत िापदण्डको पालना भए नभएको सम्बन्धिा अनगुिन तथा 
मनरीक्षण गनव नगरकायवपामलकाले नपेाल सरकारबाट िान्यताप्राप्त िैशक्षक संस्थाबाट िातािरण 
िा सोसाँग सम्बशन्धत विषयिा कशम्तिा स्नातक हामसल गरेको व्यशिलाई प्रिमलत कानून 
बिोशजि मनधावररत िापदण्ड र प्रवक्रया परुा गरी िातािरण मनरीक्षक मनयिु गनव सक्नेछ । 

१८.िातािरण मनरीक्षकको काि, कतवव्य र अमधकार: (१) िातािरण मनरीक्षकको काि, कतवब्य र 
अमधकार देहाय बिोशजि हनुेछूः– 

(क)  यो ऐन िा यस ऐन अन्तगवत बनेको मनयि तथा प्रिमलत संघीय र प्रदेि 
कानून  तथा िापदण्ड बिोशजि प्रदूषण कि गने, हटाउन ेिा मनयन्त्रण 
गने कायव भए नभएको मनरीक्षण गने, 

(ख)    यो ऐन िा यस ऐन अन्तगवत बनेको मनयि तथा प्रिमलत कानून र 
िापदण्ड  विपरीत कुनै ठाउाँबाट प्रदूषण मनष्कािन सम्बन्धी नकरात्िक 
कायव गरे नगरेको सम्बन्धिा मनरीक्षण गने, 

(ग)  स्िीकृत िातािरणीय अध्ययन प्रमतिेदनिा तोवकएका सतव बिोशजि काि 
भए नभएको सम्बन्धिा स्थलगत जााँिबझु तथा मनरीक्षण गने, 

(घ)  खण्ड (क), (ख) र (ग) बिोशजि गररएको जााँिबझु तथा  मनरीक्षण 
प्रमतिेदन तोवकएको अमधकारी सिक्ष पेि गने, 

(ङ)  तोवकए बिोशजिका अन्य कायव गने, 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) बिोशजि मनरीक्षण गने मसलमसलािा 
िातािरण मनरीक्षकले सम्बशन्धत व्यशि, संस्था िा प्रस्तािकलाई पूिव सूिना ददई कुनै घर, 
जगगा, भिन, कारखाना, उद्योग, सिारी साधन, औद्योमगक संयन्त्र, औजार, िेशिनरी, जीि, 
िस्त,ु अमभलेख, कागजात िा अन्य िालसािान िा िस्तहुरुको मनरीक्षण, परीक्षण िा जााँिबझु 
गनव सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोशजि मनरीक्षणको मसलमसलािा िातािरण मनरीक्षकले िाग गरेको 
वििरण िा जानकारी उपलव्ध गराई आिश्यक सहयोग गनुव सम्बशन्धत व्यशि, संस्था िा 
प्रस्तािकको कतवव्य हनुेछ ।  

(४) िातािरण मनरीक्षकको अन्य काि, कतवव्य र अमधकार तोवकए बिोशजि हनुेछ। 
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पररच्छेद-३ 
फोहरिैला व्यिस्थापन सम्बन्धी व्यिस्था 

१९.फोहरिैलाको प्रबन्ध गने दावयत्ि : (१) फोहरिैलाको व्यिस्थापन गनव स्थानान्तरण केन्र 
(ट्रान्सफर स्टेिन), ल्याण्डवफल साइट, प्रिोधन ्लाण्ट, बायो गयास ्लाण्ट लगायत 
फोहरिैलाको संकलन, अशन्ति मबसजवन तथा प्रिोधनका लामग आिश्यक पने पूिावधार तथा 
संरिनाको मनिावण तथा सञ्चालन गने शजम्िेिारी नगरकायवपामलकाको हनुेछ । 

(२) फोहरिैला संकलन केन्र, स्थानान्तरण केन्र िा प्रिोधन स्थलिा फामलएको िा 
राशखएको फोहरिैला िा सरसफाईको मसलमसलािा जम्िा भएको फोहरिैला प्रबन्ध गने िा कुन ै
पमन वकमसिबाट प्रयोग गने शजम्िेिारी नगरकायवपामलकाको हनुेछ । 

(३) यस दफाको प्रयोजनको लामग फोहरिैला संकलन केन्र, स्थानान्तरण केन्र िा 
प्रिोधन स्थलिा फामलएको िा राशखएको फोहरिैला िा सरसफाईको मसलमसलािा जम्िा भएको 
कुनै पमन पदाथव फोहरिैला िामननेछ ।  

 

२०.फोहरिैला व्यिस्थापन गने दावयत्ि : (१) नगरपामलकामभत्रको फोहरिैला व्यिस्थापन गने गराउने 
दावयत्ि नगरकायवपामलकाको हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन हामनकारक फोहरिैला, स्िास्थ्य 
संस्थाजन्य फोहरिैला, रासायमनक फोहरिैला िा औद्योमगक फोहरिैला प्रिोधन र व्यिस्थापन 
गने दावयत्ि मनधावररत िापदण्डको अधीनिा रही त्यस्तो फोहरिैला उत्पादन गने व्यशि िा 
मनकायको हनुेछ ।  

(३) कुनै उद्योग िा स्िास्थ्य संस्थाले हामनकारक फोहरिैला, स्िास्थ्य संस्थाजन्य 
फोहरिैला रासायमनक फोहरिैला तथा औद्योमगक फोहरिैला प्रिोधन गरी बााँकी रहेको 
फोहरिैला तथा अन्य फोहरिैलाको व्यिस्थापन गरीददन नगरकायवपामलकालाई अनरुोध गरेिा 
िा नगरकायवपामलकाले मनधावरण गरेको फोहरिैला व्यिस्थापन स्थल प्रयोग गनव िाग गरेिा 
नगरकायवपामलकाले मनधावरण गरे बिोशजि सेिा िलु्क मलई फोहरिैलाको व्यिस्थापन गररददन 
िा फोहरिैला व्यिस्थापन स्थल प्रयोग गनव ददन सक्नेछ । 

(४) नगरकायवपामलकाले सािदुावयक सरसफाई सम्बन्धी मनदेशिका बनाई लागू गनेछ। 

(५) फोहरिैला व्यिस्थापनले िानि स्िास्थ्यिा पारेको िा पाने प्रभािको जााँि पररक्षण 
र अनसुन्धान गने अमधकार सम्बशन्धत जनस्िास्थ्य अमधकारीसाँग हनुेछ ।  

(६) जााँि पररक्षणिा कुन ै मनकायिा फोहरिैला व्यिस्थापन प्रभािकारी हनु नसकी 
िानि स्िास्थ्यिा प्रमतकूल प्रभाि पारेको भेवटएिा नगरकायवपामलकाले उि मनकायलाई सियिै 
सिेत गराई प्रिमलत कानून बिोशजि आिश्यक कारिाही गनेछ।   
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२१.फोहरिैला उत्पादन कि गने : (१) नगरपामलका मभत्र कुन ैव्यशि, संस्था िा मनकायले कुन ै
काि कारोबार गनव उत्पादन हनुे फोहरिैला यथािक्य कि गनुव पनेछ। 

(२) “आफ्नो क्षेत्र” मभत्र विसजवन हनु सक्ने फोहरिैलाको विसजवन िा पनु: प्रयोगको 
व्यिस्था मिलाई बााँकी फोहरिैला िात्र मनष्कािन गरी फोहरिैलाको पररणािलाई घटाउन ु
प्रत्येक व्यशि, संस्था िा मनकायको कतवव्य हनुेछ । 

स्पवष्टकरण: “आफ्नो क्षेत्र” भन्नाले नगरपामलका मभत्रको मनजी घर कम्पाउण्ड, औद्योमगक क्षेत्रको 
पररसर, अस्पताल िा स्िास्थ्य संस्थाको पररसर, औद्योमगक प्रमतष्ठानको पररसर लगायत 
फोहरिैला उत्पादन गने व्यशि, संस्था िा मनकायको पररसरलाई सम्झन ुपछव।   

२२.फोहरिैला पथृकीकरण : (१) नगरकायवपामलकाले फोहरिैलालाई तोवकए बिोशजि जैविक, 
अजैविक र अन्य प्रकारिा विभाजन गरी सो फोहरिैलालाई स्रोतिै छुट्याउने गरी तोक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशजि तोवकददए बिोशजि फोहरिैला स्रोतिै छुट्याई संकलन 
केन्रसम्ि परु्याउने दावयत्ि त्यस्तो फोहरिैला उत्पादन गने व्यशि, संस्था िा मनकायको हनुेछ 
र यसको लामग नगरकायवपामलकाले आिश्यक प्रविमध, िालसािान, उपकरण, कण्टेनर आदद 
उपलब्ध गराउन सक्नेछ । 

२३.फोहरिैलाको मनष्कािन : (१) फोहरिैला मनष्कािनको सिय, स्थान र तररका नगरकायवपामलकाले 
मनधावरण गरे बिोशजि हनुेछ । 

(२) हामनकारक फोहरिैला िा रासायमनक फोहरिैला उत्पादन गने व्यशि, संस्था िा 
मनकायले त्यस्तो फोहरिैला तोवकए बिोशजि व्यिस्थापन गनुव पनेछ । 

(३) हामनकारक फोहरिैला िा रासायमनक फोहरिैला संकलन केन्र िा स्थानान्तरण 
केन्रिा मनष्कािन गनव पाइन ेछैन ।  

२४.फोहरिैला व्यिस्थापन केन्र : (१) नगरकायवपामलकाले फोहरिैलालाई व्यिशस्थत रुपिा संकलन 
गनव प्रत्यक टोल िा िस्तीिा संकलन केन्र तोकी आिश्यक कण्टेनरको व्यिस्था गनव सक्नेछ 
। 

(२) उपदफा (१) बिोशजि संकलन केन्र तोक्दा यथािक्य टोल िा िस्तीका सबैलाई 
पायक पने गरी िातािरणीय रुपले उपयिु स्थान तोक्न ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोशजिको संकलन केन्रिा फोहरिैला मनष्कािन र संकलन गने 
सिय र तररका नगरकायवपामलकाले मनधावरण गरे बिोशजि हनुेछ ।  

२५.जोशखिपूणव फोहरको व्यिस्थापन : (१) कुनै जोशखिपूणव फोहरको संकलन, भण्डारण, प्रिोधन, 
विक्री वितरण, विसजवन िा ओसार पसार गदाव उत्पादक िा सञ्चालकले जनस्िास्थ्य र 
िातािरणिा प्रमतकूल असर नपने गरी उशित व्यिस्थापन गनुव पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशजि जोशखिपूणव फोहरको व्यिस्थापन गदाव उत्पादक िा 
संञ्चालकले आफ्नै खिविा व्यिस्थापन गनुव पनेछ । 
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(३) जोशखिपूणव फोहर व्यिस्थापन सम्िन्धी अन्य प्रवक्रया तोवकए ििोशजि हनुेछ। 

२६.फोहरिैलाको न्यूमनकरण, पनु: प्रयोग तथा पनु: िक्रीय प्रयोग : (१) नगरकायवपामलकाले फोहरिैला 
न्यूमनकरण, पनु: प्रयोग तथा पनु: िक्रीय प्रयोगलाई प्रोत्साहन गनव आिश्यक कायव गनेछ र 
यसको प्रभािकारी कायावन्ियनका लामग आिश्यक मनदेशिका बनाई लागू गनव सक्नेछ ।  

(२) उद्योग उत्पादन ् यावकङ्ग गनव प्रयोग गरेको िस्तलुाई पनु: प्रयोग गरी फोहरिैलाको 
पररणािलाई घटाउने काििा प्रोत्साहन गनव सम्बशन्धत उद्योगसाँग नगरकायवपामलकाले सिन्िय 
गनव सक्नेछ ।   

२७.अनिुमत सम्बन्धी व्यिस्था : (१) यस ऐन बिोशजि नगरकायवपामलकाको अनिुमत नमलई कसैले 
पमन फोहरिैला व्यिस्थापन सम्बन्धी काि गनव िा गराउन सक्नेछैन । 

(२) फोहरिैला व्यिस्थापन गनव िावहने स्िदेिी िा विदेिी कम्पनी, संस्था िा मनकायले 
देहायको वििरण खलुाई अनिुमतको लामग नगरकायवपामलकािा मनिेदन ददन ुपनेछ:- 

(क) फोहरिैला व्यिस्थापन सम्बन्धी योजना, 

(ख) फोहरिैला व्यिस्थापन सम्बन्धी आिश्यक जनिशि तथा प्रविमधको 
वििरण, 

(ग) तोवकए बिोशजिको अन्य वििरण । 

(३) उपदफा (२) बिोशजि पनव आएको मनिेदन उपर नगरकायवपामलकाले आिश्यक 
जााँिबझु गरी अनिुमतपत्र ददन सक्नेछ ।  

(४) फोहरिैलाको व्यिस्थापन, पनु: िवक्रय प्रयोग, प्रिोधन र विसजवनिा आिश्यक 
पने प्रविमध स्िदेििा उपलब्ध हनु नसक्न ेदेशखएिा त्यस्तो प्रविमध उपलब्ध गराउन सक्ने कुन ै
विदेिी कम्पनी, संस्था िा मनकायलाई सम्झौतािा उल्लेशखत अिमधमभत्र त्यस्तो प्रविमध 
हस्तान्तरण गने ितविा नेपाल सरकारको स्िीकृमत मलई नगरकायवपामलकाले उपदफा (३) 
बिोशजि अनिुमतपत्र ददन सक्नेछ ।  

(५) अनिुमतपत्र सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बिोशजि हनुेछ । 

२८.फोहरिैला व्यिस्थापनिा मनजी तथा सािदुावयक क्षते्रको संलगनता : (१) नगरकायवपामलकाले 
आिश्यकता अनसुार यस ऐन बिोशजि अनिुमत प्राप्त मनजी क्षेत्रका कम्पनी िा सािदुावयक 
क्षेत्रबाट तोवकए बिोशजि प्रमतस्पधाव गराई आफ्नो क्षेत्रको फोहरिैला व्यिस्थापन गराउन 
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशजि फोहरिैला व्यिस्थापन गदाव मनजी क्षेत्रका कम्पनीको 
हकिा देहायका सबै िा कुनै र सािदुावयक एिं गैरसरकारी संघ, संस्थाको हकिा देहायको 
कुनै काि गराउन सवकनेछ:- 

(क) फोहरिैलाको न्यूमनकरणका लामग जनिेतना अमभिवृर्द्, 
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(ख) फोहरिैला संकलन, 

(ग) फोहरिैला ढुिानी, 

(घ) फोहरिैलाको प्रयोग, पनु: प्रयोग, पनु: िवक्रय प्रयोग िा प्रिोधन, 

(ङ) फोहरिैला विसजवन,  

(ि) बन्द पिात ्व्यिस्थापन ।     

२९.प्रमतस्पधाव गराई फोहरिैला व्यिस्थापनको शजम्िा ददने : (१) नगरकायवपामलकाले यस ऐन बिोशजि 
मनजी क्षेत्र िा सािदुावयक संस्थाबाट फोहरिैला व्यिस्थापन गराउाँदा बोलपत्र आह्वान गरी 
प्रमतस्पधाव गराई व्यिस्थापकको छनौट गरी व्यिस्थापन गने शजम्िा ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशजि फोहरिैला व्यिस्थापकको छनौट गदाव देहायका आधारिा 
गनुव पनेछ:- 

(क) नगरकायवपामलकालाई बझुाउन कबलु गरेको रकि, 

(ख) फोहरिैलाबाट ऊजाव िशि उत्पादन गने िा प्राङ्गाररक िल उत्पादन 
गने क्षिता, पूाँजी, प्रविमध र जनिशिको क्षिता, 

(ग) आमथवक तथा प्राविमधक क्षिता, 

(घ) फोहरिैला व्यिस्थापन अपनाउन प्रस्ताि गरीएको प्रविमधको ददगोपन 
तथा िातािरणीय प्रभाि न्यूमनकरण,  

(ङ) व्यिस्थापन करार गनव प्रस्ताि गररएको व्यिस्थापन िलु्क,  

(ि) फोहरिैलाको प्रयोग, प्रिोधन िा पनु: प्रयोग गने सम्बन्धिा भए 
नगरकायवपामलकालाई बझुाउन िञ्जुर गररएको रोयल्टी ।  

(३) बोलपत्र सम्बन्धी अन्य व्यिस्था प्रिमलत कानून बिोशजि हनुेछ । 

(४) उपदफा (१) बिोशजि फोहरिैला व्यिस्थापनको शजम्िा पाएको कम्पनी, संस्था 
िा मनकायले नगरकायवपामलकासाँग गरेको सम्झौताको अधीनिा रही िलु्क उठाउन सक्नेछ । 

(५) फोहरिैला व्यिस्थापनिा गैरसरकारी क्षेत्रको संलगनता सम्बन्धी अन्य कुराहरु 
तोवकए बिोशजि हनुेछ ।  

३०.फोहरिैला व्यिस्थापन स्थल मनिावण तथा सञ्चालन गनव स्िीकृमत ददन सवकने : (१) मनजी क्षेत्रबाट 
फोहरिैला व्यिस्थापनका लामग फोहरिैला व्यिस्थापन स्थल, प्रिोधन स्थल िा अन्य संयन्त्र 
मनिावण गरी सञ्चालन गनव स्िीकृमत िाग गरेिा िातािरण तथा अन्य प्रिमलत कानूनको अधीनिा 
रही त्यस्तो संयन्त्र मनिावण तथा सञ्चालनका लामग नगरकायवपामलकाले स्िीकृमत ददन सक्नेछ । 
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(२) उपदफा (१) बिोशजि मनजी क्षेत्रबाट फोहरिैला व्यिस्थापन संयन्त्रको मनिावण 
तथा सञ्चालन गदाव तोवकएको िातािरणीय िापदण्डको पालना भए िा नभएको अनगुिन 
नगरकायवपामलकाले गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोशजि अनगुिन गदाव स्िीकृत िापदण्डको पालना गरेको नपाइएिा 
त्यस्तो िापदण्ड पालनाको लामग आिश्यक व्यिस्था गनव सियािमध तोवकददन सक्नेछ र सो 
सियािमधिा पमन िापदण्डको पालनाको लामग आिश्यक व्यिस्था नगरेिा त्यस्तो व्यशि िा 
कम्पनीको स्िीकृमत नगरकायवपामलकाले तोवकए बिोशजि रद्द गनव सक्नेछ । 

३१.सािवजमनक मनजी साझेदारीिा फोहरिैला व्यिस्थापन गनव सवकन े: (१) नगरकायवपामलकाले प्रिमलत 
कानूनको अधीनिा रही मनजी क्षेत्र, सािदुावयक एिं गैरसरकारी संघ, संस्थासाँगको साझेदारीिा 
फोहरिैला व्यिस्थापन कायव गनव सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन सािदुावयक एिं गैरसरकारी 
संघ, संस्थासाँगको साझेदारीिा फोहरिैला न्यूमनकरणको लामग जनिेतना अमभिवृर्द्, फोहरिैला 
संकलन, ढुिानी, फोहरिैला व्यिस्थापन स्थलको बन्द पिात ् व्यिस्था, उद्यान मनिावण र 
सौन्दयवकरण जस्ता कायव िात्र गनव िा गराउन सवकनेछ । 

३२.सेिा िलु्क उठाउन सक्ने : (१) नगरकायवपामलकाले फोहरिैला व्यिस्थापन गरे बापत सम्बशन्धत 
व्यशि, संस्था िा मनकायबाट सेिा िलु्क लगाई उठाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशजिको िलु्कको मनधावरण फोहरिैलाको पररिाण, तौल तथा 
प्रकृमत र तोवकए बिोशजिका अन्य कुराहरुको आधारिा नगरकायवपामलकाले गनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोशजिको िलु्क नगरकायवपामलका आफैं ले िा मनजले तोकेको 
संस्था िा मनकाय िाफव त ्सिेत उठाउन सक्नेछ । 

(४) यस दफािा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन दफा २६ बिोशजि 
फोहरिैला व्यिस्थापन गनव शजम्िेिारी पाएको व्यशि, संस्था िा मनकायले नगरकायवपामलकासाँग 
भएको सहिमतको आधारिा फोहरिैला व्यिस्थापन गरे बापत सम्बशन्धत व्यशि, संस्था िा 
मनकायबाट सेिा िलु्क उठाउन सक्नेछ ।  

तर तोवकए बिोशजिका विपन्न िगवलाई सेिा िलु्किा तोवकए बिोशजि छूट ददइनेछ। 

(५) यस दफा बिोशजि िलु्कबाट प्राप्त आम्दानी तथा फोहरिैला व्यिस्थापन मनजी 
क्षेत्रलाई संलगन गराउाँदा प्राप्त हनु ेआम्दानी नगरकायवपामलकाले एउटा छुटै्ट िीषवकिा राखी 
तोवकएको िापदण्डको अधीनिा रही फोहरिैलाको व्यिस्थापन, िातािरणीय संरक्षण तथा 
फोहरिैला व्यिस्थापन प्रभावित क्षेत्रको विकासिा खिव गनुव पनेछ ।    

पररच्छेद-४ 
जैविक विविधता संरक्षण 
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३३.जैविक विविधताको संरक्षण गनुवपने : (१) आफ्नो क्षेत्रमभत्रको जैविक वििधताको संरक्षण गने 
शजम्िेिारी नगरपामलकाको हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशजि जैविक विविधताको संरक्षण सम्बन्धी कायवक्रि गदाव संघीय 
तथा प्रदेिको कानून तथा िापदण्ड प्रमतकूल नहनु ेगरी देहाय बिोशजि गनुव पनेछ,- 

(क) कृवषजन्य जैविक विविधता संरक्षण,-   

(१) विकासका कायवक्रिहरु संिालन गदाव कृवष जैविक विविमधताको 
संरक्षणलाई वििेष िहत्ि ददने, 

(२) जैविक विविधता, िातािरण र िानि स्िास्थ्यिा नकारात्िक 
प्रभाि पानव सक्न े जोशखि भएका शज.एि.ओ.(GMO)तथा 
त्यसका उत्पादनलाई आिश्यकता अनसुार मनयन्त्रण िा मनषेध 
गने, 

(३) कृवष पयाविरणीय सेिाहरुको ददगो पररिालनको लामग पराग 
सेिक तथा अन्य पयाविरणीय सेिा प्रदान गने जीिहरु सम्बन्धी 
अध्ययन, अनसुन्धान, अनगुिन गरी संरक्षणका कायवक्रिहरु 
सञ्चालन गने, 

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

(ख) मसिसार संरक्षण,- 

(१) स्थानीय जनसिदुायको सहभामगतािा उनीहरुको वहतका लामग 
आफ्नो क्षेत्र अन्तगवतका मसिसारको पवहिान गदै सो को संरक्षण 
र व्यिस्थापन गने; 

(२) स्थानीय जनसहभामगतािा आधाररत मसिसार व्यिस्थापनको 
िाध्यिद्वारा मसिसारको स्रोतहरुिामथ सिन्यावयक अिसर 
ददलाउाँदै बवुर्द्ििापूणव प्रयोगको अिधारणालाई साथवक तलु्याउन;े 

(३) स्थानीय व्यशि, सिदुाय एिं मनकायलाई संलगन गराउाँदै 
मसिसारको संरक्षण र व्यिस्थापन कायव प्रभािकारी बनाउन;े  

(४) ितविान र भािी पसु्ताको फाइदाका लामग प्राकृमतक स्रोत 
संरक्षण गनव स्थानीय िामसन्दाको वहत हनु ेखालको सािाशजक 
र आमथवक विकासका कायवक्रि संिालन गने,  

(५) मसिसारिा आशित सङ्कटापन्न जीिजन्त,ु जलिर, सापेशक्षक 
जङ्गली जनािर तथा अन्य जल आशित आनिंुशिक स्रोतको 
संरक्षण गने, 
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(६) िातािरणीय असर न्यून हनु ेगरी मसिसार क्षेत्रिा िातािरण 
अनकूुल पयवटनको विकास गदै प्राप्त लाभलाई यथासम्भि 
मसिसारको व्यिस्थापन र स्थानीय जनसिदुायको वहतिा 
पररिालन गने, 

(७) मसिसार संरक्षण र व्यिस्थापनका लामग तयार गररन े
कायवयोजनाहरुिा स्थानीय जनसहभामगता समुनशित गने, 

(८) मसिसार क्षेत्रिा आशित स्थानीयिासीको अनभुि, अभ्यास, सीप 
र ज्ञानको संरक्षण गदै सोही आधारिा मसिसारको संरक्षण र 
व्यिस्थापन गनव प्रिय ददने, 

(९) मसिसार व्यिस्थापना देखा पने सिस्याहरुको पवहिान गरी 
स्थानीय स्तरिै सिाधानको उपायहरुको खोजी गनव 
जनसहिमतका आधारिा व्यिस्थापन कायवयोजना बनाई लागू 
गने गराउने,  

(१०) मसिसार व्यिस्थापन योजना तजुविा गने र व्यिस्थापन समिमतिा 
स्थानीय जनसिदुायका साथै संघ संस्थाको प्रमतमनमधत्ि गराउन 
आिश्यक काननुी एिं प्रिासमनक व्यिस्था गने, 

(११) मसिसारिा आशित स्थानीय जनसिदुायलाई मसिसारबाट प्राप्त 
हनु ेलाभको न्यायोशित बााँडफााँडका लामग आिश्यक व्यिस्था 
गने,  

 (३)    जैविक विविधता संरक्षण तथा व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था प्रिमलत 
कानून र िापदण्ड बिोशजि हनुेछ। 

३४.जैविक विविधताको अमभलेखीकरण गनुवपने : (१) नगरपामलकाले आफ्नो क्षते्रामधकार मभत्र अिशस्थत 
जैविक विविधताको िस्तशुस्थमत र वििरणको अमभलेखीकरण व्यिशस्थत र िैज्ञामनक ढङ्गले राख्न ु
पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशजिको अमभलेखीकरण जैविक विविधता सम्बन्धी मनदेशिका 
बनाई राविय िापदण्ड अनरुुप अद्यािमधक राख्न ेशजम्िेिारी नगरकायवपामलकाको हनुेछ । 

(३) जैविक विविधताको अमभलेखीकरण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बिोशजि 
हनुेछ।     

३५.स्थानीय सिदुायको परम्परागत ज्ञान, सीप, अभ्यास, आददको संरक्षण गनुवपने : (१) जैविक 
विविधताको सम्बन्धिा स्थानीय सिदुाय मभत्रका व्यशि िा सिूहिा रहेको ज्ञान, सीप, अभ्यास 
आददको पवहिान, अमभलेखीकरण, तथा संरक्षण गने शजम्िेिारी नगरकायवपामलकाको हनुेछ ।  
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(२) नगरकायवपामलकाले उपदफा (१) बिोशजिको अमभलेखीकरण िैज्ञामनक र 
व्यिशस्थत ढङ्गले तोवकएको ढााँिा र प्रारुपिा राख्नछे ।   

३६.खमनज पदाथव संरक्षण सम्बन्धी व्यिस्था : (१) नगरकायवपामलकाले आफ्नो क्षेत्रमभत्र रहेका खमनज 
पदाथवको अिस्था बझु्न सभे तथा खोज गनव सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशजिको सभे तथा खोजबाट प्राप्त सूिना तथा तथ्याङ्कको आधारिा 
प्रिमलत नेपालको कानून प्रमतकूल नहनु ेगरी नगरकायवपामलकाले खमनज पदाथवको संरक्षण तथा 
प्रिर्द्वनिा कायवक्रिहरु सञ्चालन गनव सक्नेछ ।   

३७.जलाधार संरक्षण गनुवपने : (१) नगरपामलका क्षेत्रमभत्र रहेका जलाधारको संरक्षण गनुव नगरपामलका, 
नागररक र सम्बन्धीत मनकायको कतवव्य हनुेछ। 

(२) नगरकायवपामलकाले संघीय र प्रदेिको कानून र िापदण्डको अधीनिा रही कायवविमध 
िनाई नगरपामलका मभत्रको जलाधार संरक्षण तथा व्यिस्थापन गनेछ। 

(३) आफ्नो क्षेत्रिा रहेको खानेपानीको िहुानको पवहिान, अमभलेखीकरण, संरक्षण तथा 
व्यिस्थापन गने शजम्िेिारी नगरकायवपामलकको हनुेछ। 

पररच्छेद- ५ 
िन तथा हररत क्षते्रको संरक्षण तथा व्यिस्थापन 

३८.िन, िन पैदािार, िन्यजन्त ुतथा हररत क्षते्रको संरक्षण र प्रिर्द्वन गनुवपने : (१) आफ्नो क्षेत्रामधकार 
मभत्रको िन, िन पैदािार, िन्यजन्त ुतथा हररत क्षेत्रको संरक्षण र प्रिर्द्वन गने प्रिखु शजम्िेिारी 
नगरपामलकाको हनुेछ ।  

(२) िन, िन पैदािार, िन्यजन्त ुतथा हररत क्षेत्रको संरक्षण र प्रिर्द्वनिा सहयोग गनुव 
नागररकको कतवव्य हनुेछ। 

(३) िन तथा िन पैदािार संरक्षण र प्रिर्द्वन गने सम्बन्धिा नगरपामलकाले संघीय र 
प्रदेि कानूनको प्रमतकूल नहनुे गरी देहाय बिोशजि गनुवपनेछ। 

(क)  संघ तथा प्रदेिसाँग सिन्िय गरी स्थानीय सिदुायको सहभामगतिा 
आफ्नो मसिामभत्रका सिदुायिा आधाररत िन, मनजी िन, कृवष िन तथा 
िनिा आधाररत उद्योगहरु संिालन तथा व्यिस्थापन गने, 

(ख)    सािदुावयक िन उपभोिा सिूह लगायत सिदुायिा आधाररत िन 
व्यिस्थापन गने सिूहको प्राविमधक, व्यिस्थापकीय, संस्थागत क्षिता 
विकासिा प्राथमिकता ददने,  

(घ)   िनसाँग सम्बशन्धत प्राविमधक सेिालाई प्रभािकारी बनाउनकुा अमतररि 
क्षिता विकासको लामग उत्प्ररेणात्िक अिसरहरु मसजवना गने,  

(ङ)  स्थानीय सिदुायिा रहेको िनजन्य, जमडबटुी तथा िनस्पमत उपयोग 
सम्बन्धी परम्परागत ज्ञान, सीप र शिवकत्सा पर्द्मतलाई आधमुनक 



17 
 

विज्ञानसाँग संयोजन गदै उन्नत प्रकारको ज्ञान, सीप र उत्पादनका लामग 
उपयिु िातािरण मनिावण गने,  

(ि)   िन्यजन्त ुर िनस्पमतको संरक्षण तथा प्रिर्द्वन गनव संघ, प्रदेिसाँगको 
सिन्ियिा स्थानीय स्तरका प्राणी उद्यान तथा िनस्पमत उद्यानहरु 
स्थापना र संिालन गने, 

(छ)  िन पैदािार संकलनिा ददगोपना र प्रभािकाररताका लामग आधमुनक 
प्रविमधहरुको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गने,  

(ज)   ददगो िन व्यिस्थापनको िापदण्ड अनरुुप सबै िन व्यिस्थापनिा 
सािाशजक, आमथवक र िातािरणीय दृवष्टले दीगोपना समुनशित गने,  

(झ)   संघ तथा प्रदेिको सिन्ियिा संरशक्षत क्षेत्र, मसिसार क्षेत्र तथा िन 
व्यिस्थापन पर्द्मतहरुबाट पयवटन प्रिर्द्वन गनव योगदान परु्याउने, 

(ञ)   िन, िनस्पमत, िन्यजन्त ुतथा जैविक विविधता र जलाधार क्षेत्रको 
संरक्षण, पनु:स्थापना र ददगो उपयोग गनव आिश्यक योजना र कायवक्रि 
संिालन गने, 

(ट)    नगरपामलका क्षेत्रमभत्रका जलिरको संरक्षण गने, 

(ठ)   संघ तथा प्रदेिसाँग सिन्िय र सहकायव गरी गररिीको रेखािमुन रहेका 
जनताको गररिी न्यूमनकरण गनव िनको संरक्षण र विकास हनु ेगरी 
आय आजवन तथा पयवटनका कायवक्रिहरू संिालन गने, 

(ड)   सािदुावयक िन उपभोिा समिमतले िन पैदािार विक्री तथा उपयोग 
गनव बनाएको िावषवक कायवयोजना नगरपामलकािाट स्िीकृत गरी 
कायावन्ियन गराउने  

(ढ)  नगरपामलका क्षेत्रमभत्रको सािवजमनक तथा ऐलानी जगगािा रहेको काठ 
दाउरा, जराजरुी, दहिर बहिर आददको मबक्री गने, 

(ण)  सािदुावयक भ-ूसंरक्षण र सो िा आधाररत आय आजवन कायवक्रिहरु 
संिालन गने, 

(त) संघ तथा प्रदेिको िापदण्डको अधीनिा रही नगरपामलका क्षेत्रमभत्रको 
जमडबटुी तथा अन्य गैरकाष्ट िन पैदािर सम्िशन्ध सिेक्षण, उत्पादन, 
संकलन प्रिर्द्वन, प्रिोधन र िजार व्यिस्थापन गने, 

३९.मनजी िन दताव तथा व्यिस्थापन : (१) मनजी िन दताव गराउन िाहन ेकुन ैव्यशि िा संस्थाले 
मनजी िन दतावको लामग मडमभजन िन कायावलय िा सब मडमभजन िन कायावलयको मसफाररस 
सवहत नगरकायवपामलकािा मनिेदन ददन ुपनेछ । 



18 
 

(२) उपदफा (१) बिोशजि कुनै मनिेदन परेिा आिश्यक जााँिबझु गरी 
नगरकायवपामलकाले मनजी िन दताव गरी प्रिाणपत्र ददनेछ ।  

(३) व्यिसावयक प्रयोजनका लामग मनजी िन िा मनजी आिादीिा रहेको िन पैदािरको 
संकलन तथा ओसारपसार गनुव परेिा नगरकायवपामलकाबाट स्िीकृत मलन ुपनेछ । 

४०.सािवजमनक जगगािा िन विकास सम्बन्धी व्यिस्था : (१) नगरकायवपामलकाले प्रिमलत नेपाल 
कानून तथा यस ऐनको अधीनिा रही सािवजमनक जगगािा िनको विकास, संरक्षण, व्यिस्थापन 
गनव र िन पैदािरको उपयोग तथा मबवक्र वितरण गनव सक्नेछ । 

(२) नगरकायवपामलकाले सडक, नहर र बाटो वकनारिा लगाइएको तथा बाटोिा छहारी 
पने रुखहरु र िौतारा, कुलाको िहुान, धामिवक स्थल िा त्यस्तै अन्य संिेदनिील ठाउाँिा 
लगाइएका रुखहरुको संरक्षण गनव तथा जोशखिपूणव अिस्थािा प्रिमलत नेपाल कानूनको अमधनिा 
रही हटाउन सक्नेछ । 

४१.सहरी िनको विकास र व्यिस्थापन : (१) नगरकायवपामलकाले आफ्नो क्षेत्र मभत्रको सहरी क्षेत्र 
तथा िस्तीिा रहेका सािवजमनक सडक तथा पाकव  जस्ता स्थानिा आफैं ले िा कुनै संघसंस्था िा 
मनजी क्षेत्रसाँगको साझेदारीिा सहरी िनको विकास तथा व्यिस्थापन गनव सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशजि स्थापना हनु ेसहरी िनको िन पैदािार नगरकायवपामलकाले 
तोवकए बिोशजि प्रयोग गनव सक्नेछ । 

४२.िनक्षते्रको प्रयोग : नगरकायवपामलकाले कुनै विकास आयोजना सञ्चालन गदाव िन क्षेत्रको प्रयोग 
गनुव बाहेक अन्य कुनै विकल्प नभएिा र प्रिमलत कानून बिोशजिको िातािरणीय अध्ययनबाट 
त्यस्तो योजना सञ्चालन गदाव िातािरणिा उल्लेखनीय प्रमतकूल असर नपने देशखएिा सो 
आयोजना सञ्चालन गनव त्यस्तो िन क्षेत्रको जगगा प्राप्त गनवको लामग संघीय सरकार सिक्ष 
अनरुोध गनव सक्नेछ । 

४३.नसवरी र उद्यान स्थापना तथा व्यिस्थापन : (१) संघीय तथा प्रादेशिक कानून प्रमतकूल नहनुे गरी, 
प्रिमलत िापदण्ड तथा तोवकएको प्रवक्रया पूरा गरेको समुनशित गरी नगरपामलका क्षेत्रमभत्र जो 
कोहीले पमन नगरकायवपामलकाको अनिुमत मलई नसवरी तथा उद्यान सञ्चालन गनव सक्नेछन ्।  

(२) नगरपमलका क्षेत्रमभत्र उपदफा (१) बिोशजि सञ्चालन हनु ेनसवरी तथा उद्यानको 
सम्बन्धिा संघीय तथा प्रादेशिक िापदण्डसाँग नबाशझन ेगरी सञ्चालन तथा पूि्ावधार िापदण्ड 
मनदेशिका बनाई लागू गनेछ । 

(३) नगरपामलका क्षेत्रमभत्र उपदफा (१) बिोशजि स्थापना हनु े सबै नसवरी तथा 
उद्यानहरुको कशम्तिा िषवको एक पटक तोवकए बिोशजि अमनिायव अनगुिन मनरीक्षण गनुवपनेछ 
। 

४४.खलु्ला क्षते्र व्यिस्थापन तथा हररयाली प्रिर्द्वन : (१) नगरपामलकाले आफ्नो क्षेत्रमभत्र रहेको 
खलु्ला तथा सािवजमनक क्षेत्रको संरक्षण, प्रिर्द्वन तथा अमभलेखीकरण गनुव पनेछ । 
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(२) नगरकायवपामलकाले आफ्नो क्षेत्रामधकार मभत्र रहेने खलु्ला तथा सािवजमनक क्षेत्रिा 
प्रिमलत कानूनको प्रमतकूल नहनुे गरी िकृ्षारोपण, सम्भार र व्यिस्थापन गनव सक्नेछ ।  

 (३) खलु्ला तथा सािवजमनक क्षेत्रको व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए 
बिोशजि हनुेछ । 

४५.नदी वकनार, नदी उकास नहर वकनार र सडक वकनारिा िकृ्षारोपण  : (१) नगरपामलकामभत्रको 
नदी वकनार, नदी उकास नहर वकनार र सडक वकनारिा नगरकायवपामलकाको अनिुमत मलई 
िकृ्षारोपण गनव सक्नेछ । 

(२) नगरकायवपामलकाले िकृ्षारोपण सम्बन्धी िापदण्ड बनाई लागू गनव सक्नेछ ।  

पररच्छेद-६ 
संस्थागत व्यिस्था 

४६.िातािरण तथा प्राकृमतक स्रोत संरक्षण कोषको स्थापना र सञ्चालन : (१) नगरपामलकािा िातािरण 
संरक्षण, प्रदूषणको रोकथाि तथा मनयन्त्रणका साथै जैविक विविधताको संरक्षण लामग िातािरण 
तथा प्राकृमतक स्रोत संरक्षण कोषको स्थापना हनुेछ । 

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

(क) संघ, प्रदेि सरकारबाट िातािरण संरक्षणका लामग प्राप्त रकि,  

(ख) विमभन्न संघ संस्थािाट प्राप्त रकि, 

(ग)     अन्य स्रोतिाट प्राप्त रकि। 

(३) िातािरण तथा प्राकृमतक स्रोत संरक्षण कोषको संिालन तोवकए बिोशजि हनुेछ। 

४७.िातािरण तथा प्राकृमतक स्रोत संरक्षण पररषद गठन गनव सक्न े: (१) िातािरण, जैविक विविधता 
र प्राकृमतक स्रोत संरक्षण सम्बन्धी कायवलाई व्यिशस्थत रुपिा कायावन्ियन गनव, नीमत योजना 
मनिावण गनव, विमभन्न मनकायहरु िीि सिन्िय गनव तथा यस ऐन अन्तगवत अनगुिन तथा मनररक्षण 
गनव नगरपामलकािा िातािरण सम्बन्धी वििेषज्ञ सशम्िमलत िातािरण तथा प्राकृमतक स्रोत 
संरक्षण पररषद रहनेछ । 

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

(क)  नगरपामलका प्रिखु                   - अध्यक्ष 

(ख)  उपप्रिखु                           - सदस्य 

(ग)  प्रिखु प्रिासकीय अमधकृत              - सदस्य 

(घ)  सािाशजक विकास समिमत संयोजक        - सदस्य  

(ङ)  िातािरण तथा विपद् व्यिस्थापन समिमत संयोजक   -सदस्य 
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(ि)  आमथवक विकास समिमत संयोजक   - सदस्य 

(छ)  िातािरण तथा प्राकृमतक स्रोतको क्षेत्रिा काि गरेका विज्ञ १ िवहला 
सवहत ३ जना -सदस्य 

(ज) स्थानीय िामसन्दाहरू िध्ये िन उपभोिा समिमतहरूिाट १जना सवहत 
नगरकायवपामलकाले तोकेका १ िवहला सिेत ३ जना   -सदस्य 

(झ) िातािरण तथा विपद् व्यिस्थापन  िाखा प्रिखु   - सदस्य सशिि 

 (३) िातािरण तथा प्राकृमतक स्रोत संरक्षण पररषद्को अन्य काि, कतवव्य तथा 
अमधकार तोवकए बिोशजि हनुेछ ।  

४८.समिमतहरु गठन गनव सक्ने : (१) नगरकायवपामलकाले यो ऐनको उदे्दश्य पूमतवको लामग सम्बशन्धत 
विषयका वििेषज्ञहरु सिेत रहेको विमभन्न समिमतहरु गठन गनव सक्नेछन।्  

(२) उपदफा (१) बिोशजि गदठत समिमतहरुको काि, कतवव्य र अमधकार  
नगरकायवपामलकाले तोवकददए बिोशजि हनुेछ । 

४९.अनगुिन तथा िूल्याकंन : (१) यस ऐन अन्तगवत आिश्यक अनगुिन र िूल्यांकन दफा ४७ 
बिोशजि स्थावपत िातािरण तथा जैविक विविधता संरक्षण पररषद िा पररषदले तोकेको मनरीक्षण 
समिमतहरूिाट गनेछ ।  

(२) अनगुिन तथा िूल्यांकन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बिोशजि हनुेछ। 

५०.िातािरण संरक्षण योजना तजुविा गने : (१) नगरकायवपामलकाले िातािरण तथा जैविक विविधता 
संरक्षण योजना तजुविा तथा कायावन्ियन गनेछ। 

(२) नगरकायवपामलकाले िातािरण संरक्षण योजना तजुविा गदाव िातािरण संरक्षण, 
जैविक विविधताको संरक्षण र प्रिर्द्वन, दीगो उपयोग र िातािरणीय र जैविक विविधताका 
स्रोतहरूको परम्परागत र स्थानीय अभ्यासहरूलाई सिेत सिािेि गनुवपनेछ।  

(३) उपदफा (१) बिोशजिको िातािरण तथा जैविक विविधता संरक्षण योजना बनाउाँदा 
िवहला, अपाङ्गता भएका व्यशि, बालबामलका, जेष्ठ नागररक र आमथवक रुपिा विपन्न सिदुायलाई 
वििेष प्राथमिकता ददनपुनेछ। 

(४) िातािरण संरक्षण योजनािा सिािेि गनुवपने विषयिस्त ुतोवकए बिोशजि हनुेछ। 

पररच्छेद-७ 
कसूर, जररिाना तथा क्ष मतपतुी 

५१.कसूर : कसैले देहायको कुनै काि गरेिा यस ऐन बिोशजि कसूर गरेको िामननेछ :-  

(क) नगरकायवपामलकाले तोवकददएको सिय र स्थान बाहेक अन्यत्र फोहरिैला 
मनष्कािन गने,  
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(ख) कण्टेनर िा फोहरिैला संकलन केन्रिा राशखएको फोहरिैला अनामधकृत तिरले 
प्रयोग गने,  

(ग) फोहरिैला संकलन केन्रिा राशखएको कण्टेनर तोडफोड गने क्षमत परु्याउन,े 
राशखएको स्थानबाट हटाउने िा संकलन केन्रिा कुनै नोक्सानी परु्याउने,  

(घ) यस ऐन बिोशजि अनिुमत नमलई फोहरिैला व्यिस्थापनको कायव गने,  

(ड) यस ऐन बिोशजि फोहरिैला व्यिस्थापनको लामग प्रदान गररएको अनिुमतपत्रिा 
उल्लेशखत ितवहरु उल्लङ्घन गने, 

(ि) फोहरिैला संकलन केन्र, कण्टेनर िा फोहरिैला थपुाने ठाउाँिा कुनै पमन 
वकमसिको हामनकारक पदाथव फाल्न,े राख्न ेिा थपुाने, 

(छ) घर, कम्पाउण्ड तथा पररसरको फोहरिैला सडक िा अन्य सािवजमनक स्थानिा 
राख्न,े फाल्ने िा थपुाने, 

(ज) फोहरबाट मनस्केको दूवषत पानी िा ढल िहुाई अन्य व्यशिको घर िा जगगा 
प्रदूवषत गराउने,  

(झ) सडक िा अन्य सािवजमनक स्थानिा सरसफाई तथा फोहरिैला संकलन गनव 
नगरकायवपामलकाले तोकेको सिय िा सफाई गदावको सियिा त्यस्तो ठाउाँिा 
कुनै पमन वकमसिको सिारी साधन मबसाउन ेिा मबसाइ राखेको सिारी साधन 
हटाउने इन्कार गने,  

(ञ) नगरकायवपामलकाले तोकेको ठाउाँिा बाहेक जनस्िास्थ्यिा प्रमतकूल असर पने 
गरी सडक िा अन्य सािवजमनक स्थानिा कुन ै पमन वकमसिको हामनकारक 
फोहरिैला राख्न,े फाल्न,े थपुाने िा मनष्कािन गने,  

(ट) रासायमनक फोहरिैला, औद्योमगक फोहरिैला, स्िास्थ्य संस्थाजन्य फोहरिैला 
िा हामनकारक फोहरिैला जथाभािी फाल्न,े राख्ने िा मनष्कािन गने िा गराउन,े  

(ठ) औद्योमगक प्रमतष्ठान िा स्िास्थ्य संस्थाले उद्योग िा स्िास्थ्य संस्थाबाट मनस्कन े
हामनकारक फोहरिैला जथाभािी फाल्न,े राख्न ेिा मनष्कािन गने िा गराउने,  

(ड) फोहरिैला संकलन, ढुिानी तथा फोहरिैला व्यिस्थापनिा बाधा अिरोध मसजवना 
गने,  

(ढ) फोहरिैला संकलन, ढुिानी तथा अशन्ति मनष्कािन स्थलिा अिरोध, बन्द, 
घेराउ गने िा फोहरिैला व्यिस्थापन सम्बन्धी कायविा हडताल गने,  

(ण) फोहरिैला अत्यामधक उत्पादन हनु ेिस्त ुभनी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रिा 
सूिना प्रकािन गरी प्रमतबन्ध लगाएको कुन ैिस्त ुउत्पादन तथा मबक्री वितरण 
गने,  
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(त) प्रिमलत कानून बिोशजि तोवकएको िापदण्ड विपररत रासायमनक विषादीको 
आयात गने िा सियािमध सवकएको रासायमनक विषादी प्रिमलत कानून र 
िापदण्ड बिोशजि नष्ट गने शजम्िेिारी पूरा नगने, 

(थ) स्रोत िै फोहरिैलाको पथृकीकरण नगरी फोहरिैला मिसाएर मनष्कािन गने,  

(द) िरेको िा िारेको पिपुक्षी र सोको लादी, ्िााँख, हड्डी तथा िाछाको कत्ला 
आदद सािवजमनक स्थल, सडक, गल्ली, िोकिा राख्ने, फाल्ने िा थपुाने।  

५२.सजाय तथा जररिाना : (१) फोहरिैला व्यिस्थापन सम्बन्धिा कसैले देहायको कायव गरेिा देहाय 
बिोशजिको सजाय तथा जररिाना गनेछ:   

(क) दफा ५१ को खण्ड (क) बिोशजिको कसूर गने व्यशिलाई 
नगरकायवपामलकाले पवहलो पटक भए पााँि हजार रुपैयााँसम्ि जररिाना, 
दोस्रो पटक सोही कसूर गरेिा पााँि हिार रुपैयााँदेशख दि हजार 
रुपैयााँसम्ि जररिाना र सोही कसूर तेस्रो िा सोभन्दा बढी पटक गरेिा 
प्रत्येक पटकको लामग पन्र हजार रुपैयााँका दरले जररिाना गरी 
फोहरिैला उठाउाँदा लागने खिव सिेत मनजबाट असूल उपर गनव सक्नेछ 
। 

(ख) दफा ५१ को खण्ड (ख) र (झ) बिोशजिको कसूर गनेलाई 
नगरकायवपामलकाले पााँि सय रुपैयााँदेशख पााँि हजार रुपैयााँसम्ि जररिाना 
गनव सक्नेछ । 

(ग) दफा ५१ को खण्ड (ग) बिोशजिको कसूर गनेलाई नगरकायवपामलकाले 
पन्र हजार रुपैयााँदेशख पिास हजार रुपैयााँसम्ि जररिाना गरी कण्टेनर 
िा संकलन केन्र व्यिस्थापन गनव लागने खिव असूल उपर गनव सक्नेछ 
। 

(घ) दफा ५१ को खण्ड (घ) र (ङ) बिोशजिको कसूर गनेलाई 
नगरकायवपामलकाले पन्र हजार रुपैयााँदेशख पिास हजार रुपैयााँसम्ि 
जररिाना गरी अनिुमत नमलएसम्ि त्यस्तो कायव गनव रोक लगाउनेछ । 

(ङ) दफा ५१ को खण्ड (ि) बिोशजिको कसूर गनेलाई नगरकायवपामलकाले 
पााँि हजार रुपैयााँदेशख पन्र हजार रुपैयााँसम्ि जररिाना गनव सक्नेछ र 
त्यस्तो िस्त ु िा पदाथवबाट कुन ैक्षमत भइसकेको भए त्यस्तो क्षमत 
बापतको रकि सिेत कसूरदाताबाट असूल उपर गनव सक्नेछ ।  

(ि) दफा ५१ को खण्ि (छ), (ज) र (द) बिोशजिको कसूर गनेलाई 
नगरकायवपामलकाले पााँि हजार रुपैयााँदेशख पन्र हजार रुपैयााँसम्ि 
जररिाना गनव सक्नेछ । 
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(छ) दफा ५१ को खण्ड (ञ) बिोशजिको कसूर गनेलाई नगरकायवपामलकाले 
तीस हजार रुपैयााँदेशख पिास हजार रुपैयााँसम्ि जररिाना गनव सक्नेछ 
। 

(ज) दफा ५१ को खण्ड (ट), (ठ) र (त) बिोशजिको कसूर गनेलाई 
नगरकायवपामलकाले पिास हजार रुपैयााँदेशख एक लाख रुपैयााँसम्ि 
जररिाना गनव सक्नेछ र सोही कसूर पनु: गरेिा पवहलो पटक गरेको 
जररिानाको दोब्बर जररिाना गरी प्रिमलत कानून बिोशजि अनिुमत रद्द 
गनवको लामग सम्बशन्धत मनकायिा लेशख पठाउन सक्नेछ । 

(झ) दफा ५१ को खण्ड (ड), (ढ) र (ण) बिशजिको कसूरलाई प्रिमलत 
संघीय कानून बिोशजि सजाय हनुेछ । 

(ञ) दफा ५१ को खण्ड (थ) बिोशजिको कसूर गनेलाई कोहलपरु 
नगरकायवपामलकाले प्रत्येक पटक पााँि सय रुपैयााँ जररिाना गनव सक्ने 
छ ।  

(२) िातािरण संरक्षण सम्बन्धिा कसैले देहायको कायव गरेिा नगरकायवपामलकाले 
देहाय बिोशजिको जररिाना गनेछ: 

 (क)  संशक्षप्त िातािरणीय अध्ययन प्रमतिेदन स्िीकृत गराउन ुपने प्रस्तािको 
हकिा त्यस्तो प्रमतिेदन स्िीकृत नगराई िा स्िीकृत प्रमतिेदन विपरीत 
हनुे कायव गरेिा पााँिलाख रुपैयााँसम्ि,  

(ख) प्रारशम्भक िातािरणीय पररक्षण प्रमतिेदन स्िीकृत नगराई िा स्िीकृत 
प्रमतिेदन विपरीत हनु े कुन ै प्रस्ताि  कायावन्ियन गरेिा दिलाख 
रुपैयााँसम्ि । 

(३) कसैले उपदफा (२) बिोशजिको कायव गरेिा कोहलपरु नगरकायवपामलकाले तरुुन्त 
रोकी िातािरणीय अध्ययन प्रमतिेदन स्िीकृत नगराएिा यस ऐन बिोशजि त्यस्तो प्रमतिेदन 
स्िीकृत गराउन र त्यस्तो प्रमतिेदन कायव भएकोिा सो कायवलाई सधुार गनव आदेि ददनेछ र 
यसरी ददइएको आदेि बिोशजि गनुव सम्बशन्धत व्यशि िा संस्थाको कतवव्य हनुेछ ।यसरी 
ददइएको आदेि बिोशजि कायव नभएिा नगरकायवपामलकाले उपदफा (१) बिोशजि गररएको 
जररिानाको तेब्बर जररिाना गनेछ । 

(४) उपदफा (२) िा उल्लेशखत विषय बाहेक कसैले यो ऐन िा यस ऐन अन्तगवत 
बनेको मनयि, मनदेशिका, कायवविमध िा िापदण्ड विपरीतका कुन ैकायव गरेिा नगरकायवपामलकाले 
त्यस्तो कायव गनव बन्देज लगाई तीन लाख रुपैयााँसम्ि जररिाना गरी दईु िवहनामभत्र यो ऐन िा 
यस ऐन बिोशजि बनेको मनयि, मनदेशिका, कायवविमध िा िापदण्ड बिोशजिको कायव गनव आदेि 
ददन सक्नेछ ।यसरी ददएको आदेि बिोशजि कायव नभएिा यस उपदफा बिोशजि गररएको 
जररिानाको तेब्बर जररिाना लागनेछ ।  
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(५) उपदफा (३) िा (४) बिोशजि ददएको आदेि बिशजिको कायव नभएिा त्यस्तो 
कायविा बन्देज लगाइनेछ र त्यस्तो व्यशि िा संस्थालाई कालोसूिीिा राख्न ेसम्बन्धिा आिश्यक 
कारबाही गनव नगरकायवपामलकाले मसफाररस सवहत संघ र प्रदेि सरकारिा पठाउन ुपनेछ । 

(६) यस दफा बिोशजि जररिाना गनुव अशघ जररिाना गनव लागेको व्यशि िा संस्था िा 
आयोजनालाई सफाइ पेि गने िनामसब िौका ददन ुपनेछ । 

५३.क्षमतपूमतव :  (१) कसैले यो ऐन िा यस ऐन अन्तगवत बनेको मनयि, मनदेशिका िा िापदण्ड 
विपरीत प्रदूषण गरेको िा जोशखिपूणव फोहर मनष्कासन गरेको िा कुनै दघुवटनाजन्य प्रदूषणका 
कारणबाट कुनै व्यशि िा संस्थालाई कुन ैहानी नोक्सानी पगुन गएिा त्यस्तो कायवबाट पीमडत 
व्यशि िा संस्थाले आफूलाई पगुन गएको क्षमत बापत नगरकायवपामलका िा तोवकएको मनकायबाट 
क्षमतपमूतव भराई पाउन मनिेदन ददन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशजि परेको मनिेदन सम्बन्धिा छानमबन तथा जााँिबझु गदाव 
मनिेदकलाई हानी नोक्सानी भएको ठहरेिा क्षमतको यवकन गरी त्यसरी हामन नोक्सानी परु्याउन े
व्यशि, संस्था िा प्रस्तािकबाट पीमडतलाई िनामसब क्षमतपमूतव भराई ददन ुपनेछ ।  

(३) नगरपामलकाको कुन ै मनकाय िा नगरपामलकाको स्िामित्ि र मनयन्त्रणिा रहेको 
संस्थाले प्रदूषण गरी क्षमत पगेुको विषयिा परेको मनिेदन सम्बन्धिा छानमबन गनव 
नगरकायवपामलकाले िनोनयन गरेको तीन जना विज्ञ रहेको समिमत गठन हनुेछ र सो समितमतको 
मसफाररसको आधारिा उपदफा (२) िा (३) बिोशजि क्षमतपूमतव भराई ददन ुपनेछ। 

(५) यस दफा बिोशजि क्षमतपूमतव मनधावरण गने आधार र अन्य व्यिस्था तोवकए बिोशजि 
हनुेछ । 

५४.मनिेदन ददन सक्ने : (१) कसैले यस ऐन विपररत िातािरणीय अध्ययन प्रमतिेदेन स्िीकृत नगराई 
िा स्िीकृत प्रमतिेदन विपरीत हनुे गरी प्रस्ताि कायावन्ियन गरेिा िा यस ऐन विपररत हनुे कायव 
गरेिा िा गनव लागेिा नगरकायवपामलका िा नगरकायवपामलकाले तोकेको अमधकारी सिक्ष मनिेदन 
ददन सक्नेछ । 

५५.पनुरािेदन : (१) दफा ५२ बिोशजि भएको जररिाना उपर शिि नबझु्ने पक्षले उि जररिाना 
उपर सम्बशन्धत शजल्ला अदालतिा पैंमतस ददनमभत्र पनुरािेदन गनव सक्नेछ ।   

(२) दफा ५३ बिोशजि क्षमतपमूतव मनधावरण सम्बन्धिा भएको मनणवय उपर शिि नबझु्न े
पक्षले पैंमतस ददनमभत्रस सम्बशन्धत शजल्ला अदालतिा पनुरािेदन ददन सक्नेछ ।  

५६.सहमुलयत तथा सवुिधा प्रदान गनव सक्ने : िातािरण तथा जैविक विविधता संरक्षणिा सकारात्िक 
प्रभाि पाने कुनै उद्योग, व्यिसाय, प्रविमध िा प्रवक्रयालाई प्रोत्सावहत गनव कानून बिोशजि प्रदान 
गररएको सहमुलयत तथा सवुिधाको अमतररि नगरपामलकाले कोहलपरु राजपत्रिा सूिना प्रकाशित 
गरर सहमुलयत तथा सवुिधा प्रदान गनव सक्नेछ ।    

       पररच्छेद- ८ 
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विविध 
५७.ढुङ्गा, मगवट, िालिुा, िाटोको उत्खनन, संकलन, उपयोग, विक्री तथा वितरण सम्बन्धिा : (१) 

नगरपामलका क्षेत्रामधकार मभत्र रहेका ढुङ्गा, मगवट, िालिुा तथा िाटोको उत्खनन, संकलन, 
उपयोग, मबवक्र तथा वितरण सम्बन्धी व्यिस्था संघीय सरकारले जारी गरेको िापदण्ड अनरुुप 
हनुेछ । 

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

५८.भ-ूउपयोग योजना र भमूि व्यिस्थापन कायवक्रि सञ्चालन :  संघीय तथा प्रदेि कानूनको अमधनिा 
रही नगरपामलकाले कोहलपरु नगरपामलकाको भ-ूउपयोग योजना र भमूि व्यिस्थापन कायवक्रि 
सञ्चालन गनव सक्नेछ ।   

५९.सिन्िय र सहजीकरण गने : िातािरण तथा प्राकृमतक स्रोत संरक्षण सम्बशन्ध राविय तथा प्रादेशिक 
अमभयानिा नगरपामलकाले आिश्यक सिन्िय तथा सहयोग गनेछ। 

६०.सिेक्षण :  नगरकायवपामलकाले आफ्नो क्षेत्रिा रहेको िातािरणीय तथा जैविक विविधताको 
िस्तशुस्थमत बझु्न तथा यवकन गनव आिमधक रुपिा तोवकए बिोशजिको ढााँिािा िातािरणीय 
तथा जैविक विविधता सिेक्षण गनव सक्नेछ । 

६१.गनुासो व्यिस्थापन : नगरकायवपामलकाले िातािरण, िातािरण संरक्षण तथा जैविक विविधता 
सम्बशन्धत गनुासो र उजरुीको संकलन गने र त्यसको सम्बोधनको लामग एक अमधकारी तोक्न 
सक्नेछ ।  

६२.पराििव मलन सक्ने : नगरसभा नगरकायवपामलका िा िातािरण िाखा  ले यस ऐनको कायावन्िनयको 
लामग सम्बशन्धत विषयका विज्ञसाँग सल्लाह र पराििव मलन सक्नेछ। 

६३.अमधकार प्रत्यायोजन गनव सक्ने : नगरकायवपामलकाले यस ऐन अन्तगवत तोवकएका शजम्िेिारी तथा 
अमधकार िातािरण िाखािा प्रत्यायोजन गनव सक्नेछ । 

६४.प्रिमलत कानून बिोशजि हनुे : यस ऐनिा लेशखए जमत कुरािा यसै ऐन बिोशजि र अन्यिा 
प्रिमलत कानून बिोशजि हनुेछ।   

६५.मनयि बनाउन सक्न े : यस ऐनको कायावन्ियनको लामग नगरकायवपामलकाले आिश्यक मनयि 
बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो मनयि नगरपामलकाको कोहलपरु राजपत्रिा प्रकािन पिात लाग ु
हनुेछ । 

६६.िापदण्ड, मनदेशिका र कायवविमध बनाउन सक्ने : यस ऐन कायावन्ियनको लामग नगरकायवपामलकाले 
आिश्यक िापदण्ड, मनदेशिका तथा कायवविमध बनाउन सक्नेछ । 
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