स्थानीय राजपत्र
मेलम्ची नगरपाललकाद्रारा प्रकालित
खण्ड (३) असार १५ गते, २०७७ साल संखया :३

भाग-१

मेलम्ची नगरपाललका लसन्धुपाल्चोक, बागमती
प्रदेश, नेपाल
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) बमोलजम मेलम्ची
नगरपाललकाको नगर सभाले बनाएको “मेलम्ची नगरपाललकाको वातावरण तथा
प्राकृलतक स्रोत सरं क्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ऐन, २०७६” सर्वसाधारणको
जानकारीको लालग प्रकािन गररएको छ ।

सम्वत् २०७७ सालको ऐन नं. ३

मेलम्ची नगरपाललकाको वातावरण तथा
प्राकृलतक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ऐन,
२०७६
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खण्ड (३) असार १५ गते, २०७७ साल संखया :३
प्रस्तावना : स्र्च्छ र स्र्स्थ र्ातार्रणमा बााँच्न पाउने नागररकको मौललक अलधकारको
संरक्षण गनव, प्राकृ लतक स्रोतको समलु चत उपयोग एर्ं दीगो व्यर्स्थापन गनव, र्ातार्रण र
लर्कासबीच सन्तुलन कायम गनव तथा प्राकृ लतक स्रोत, र्ातार्रण र जैलर्क लर्लर्धताको संरक्षण
गनव र्ाञ्छनीय भएकाले,
नेपालको संलर्धानको धारा २२१ बमोलजम अनसु चू ी ८ र अनसु चू ी ९ मा उल्लेलखत
र्ातार्रण, प्राकृ लतक स्रोत र जैलर्क लर्लर्धता सम्बन्धी स्थानीय तहको अलधकार
कायावन्र्यनका लालग काननू ी व्यर्स्था गनव, मेलम्ची नगरपाललकाको नगरसभाले यो ऐन
बनाएको छ ।
पररच्छे द- १
प्रारलम्भक
१. सलं क्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम "मेलम्ची नगरपाललकाको वातावरण
तथा प्राकृलतक स्रोत सरं क्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ऐन, २०७६" रहेको छ
(२) यो ऐन राजपत्रमा प्रकालित भएको लमलतदेलख प्रारम्भ हुनेछ ।
२. पररभाषा : लर्षय र्ा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस ऐनमा,(क) "अनक
ु ु लन" भन्नाले जलर्ायू पररर्तवनको असर र सम्भाव्य जोलखमको आाँकलन गरी
पररर्लतवत जलर्ायू सहु ाउाँ दो अनक
ु ु ल हुने गरी रुपान्तरण गने तथा थप हानी नोक्सानी रोकथाम
र्ा न्यलू नकरण गने कायव सम्झनु पछव ।
(ख) "उत्सजवन" भन्नाले कुनै लनलित क्षेत्रबाट लनलित समय अर्लधमा र्ातार्रणमा हररतगृह
गयााँस र्ा अन्य कुनै गयााँस र्ा धर्ु ााँ लनष्कासन गने कायव सम्झनु पछव ।
(ग) "कायवपाललका" भन्नाले मेलम्ची नगरपाललकाको कायवपाललकालाई सम्झनु पछव ।
(घ) “खल्ु ला क्षेत्र” भन्नाले मालनसहरु जमघट हुन सक्ने, लर्लभन्न कायवक्रम र पर्व मनाउन सक्ने,
सार्वजलनक लहत तथा लर्पद् व्यर्स्थापनमा समेत सहयोग पुगने गरी सरु लक्षत गररएको खल्ु ला
स्थल सम्झनु पछव ।
(ङ) "जलर्ायू पररर्तवन" भन्नाले लामो समयको अन्तरालमा प्राकृ लतक रुपमा हुने जलर्ायक
ू ो
उतारचढार्का अलार्ा प्रत्यक्ष र्ा अप्रत्यक्ष रुपमा मानर्ीय लक्रयाकलापले र्ायमु ण्डलको
बनोटमा हुने फे रर्दलका कारण पृथ्र्ीको जलर्ायमू ा क्रमि: देखा पने पररर्तवन सम्झनपु छव ।
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(च) "जोलखमपणू व फोहर" भन्नाले प्राकृ लतक र्ातार्रणमा ह्रास ल्याउने र मानर् तथा अन्य
प्राणीको स्र्ास्थ्यमा हालन नोक्सानी पर्ु याउने लर्लभन्न रुपमा लनष्कालित र्स्तु, पदाथव तथा रे लडयो
लर्लकरणलाई सम्झनपु छव ।
(छ) “जैलर्क लर्लर्धता” भन्नाले पाररलस्थलतकीय प्रणाली (इको लसस्टम) को लर्लर्धता,
प्रजालतय लर्लर्धता (स्पेलसज डाइभरलसटी) तथा र्ंिाणगु त लर्लर्धता (जेनेलटक डाइभरलसटी)
सम्झनपु छव ।
(ज) “तोलकएको” र्ा “तोलकए बमोलजम” भन्नाले यस ऐन अन्तगवत बनेको लनयममा तोलकएको
र्ा तोलकए बमोलजम सम्झनपु छव ।
(झ) “लनष्कािन” भन्नाले ध्र्लन, ताप र्ा फोहरमैला फाल्ने, थपु ाने, र्ा लनष्कािन गने कायव
सम्झनपु छव ।
(ञ) "पररषद" भन्नाले दफा ४८ बमोलजमको स्थानीय र्ातार्रण तथा प्राकृ लतक स्रोत संरक्षण
पररषद सम्झनु पछव ।
(ट) “प्रदषू ण” भन्नाले फोहरमैला, रसायन, ध्र्लन र्ा लर्द्यतु ीय, लर्द्यतु ीय-चम्ु र्कीय तरंगका
कारण र्ातार्रणमा प्रत्यक्ष र्ा अप्रत्यक्ष रुपले पररर्तवन गरी र्ातार्रणमा उल्लेखनीय ह्रास
ल्याउने, क्षलत पर्ु याउने र्ा र्ातार्रणको लाभदायी र्ा उपयोगी प्रयोजनमा हालन नोक्सानी
पर्ु याउने लक्रयाकलाप सम्झनु पछव ।
(ठ) “प्रस्तार्” भन्नाले लर्द्यमान र्ातार्रणीय अर्स्थामा पररर्तवन ल्याउन सक्ने लकलसमको
स्थानीय सरकार र्ा स्थानीय काननू बमोलजम संञ्चालन गररने र्ा अनुमलत प्राप्त लर्कास कायव,
भौलतक लक्रयाकलाप र्ा भ-ू उपयोगको पररर्तवन गने कुनै योजना, आयोजना र्ा कायवक्रम
सञ्चालन गने सम्बन्धमा तयार गररएको प्रस्तार् सम्झनु पछव ।
(ड) “प्रस्तार्क” भन्नाले प्रस्तार्को स्र्ीकृ लतको लालग लनर्ेदन लदने र त्यस्तो प्रस्तार्
कायावन्र्यन गनव स्र्ीकृ लत प्राप्त व्यलि, सरकारी, अधव सरकारी र्ा गैर सरकारी लनकाय र्ा सस्ं था
सम्झनु पछव ।
(ढ) “फोहरमैला” भन्नाले घरे लु फोहरमैला, औद्योलगक फोहरमैला, रासायलनक फोहरमैला,
स्र्ास्थ्य सस्ं थाजन्य फोहरमैला र्ा हालनकारक फोहरमैला सम्झनु पछव र सो िब्दले तत्काल
प्रयोग हुन नसक्ने अबस्थामा रहेको, फाललएको र्ा सडेगलेको र्ातार्रणमा ह्रास आउने गरी
लनष्कािन गररएको तरल, ठोस, गयास, लेदो, धर्ू ााँ, धल
ू ो, लर्द्यतु ीय तथा सचू ना प्रलर्लधका लालग
प्रयोग भएका लगायतका पदाथव र्ा त्यस्तै प्रकारका अन्य र्स्तुहरु र्ा अनालधकृ त रुपमा
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सार्वजलनक स्थलमा टााँलसएको पोष्टर, पम््लेट तथा कायवपाललकाले समय समयमा सचू ना
प्रकािन गरी फोहरमैला भलन तोलकलदएका अन्य र्स्तु समेतलाई सम्झनु पछव ।
(ण) "र्न" भन्नाले पणू व र्ा आंलिक रुपमा रुख र्ा बुट्यानले ढालकएको क्षेत्र सम्झनु पछव
(त) "र्न पैदार्ार" भन्नाले र्नमा रहेका र्ा पाइएका र्ा र्नबाट ल्याइएका देहायका पैदार्ार
सम्झनु पछव :(१) काठ, दाउरा, गोल, खैरकच, खोटो, काठको तेल, बोक्रा, घााँस, लाहा, लपपला-लपपली
(२) रुख, लर्रुर्ा, पात, डााँठ, फल, बीज, फूल, भर्ु ा, जरा, गानो, बोक्रा, गमरजीन, लोहर्ान,
जङ्गली जडीबुटी एर्ं गैरकाष्ठ र्न पैदार्ार, जङ्गली मह, र्नस्पलत तथा लतनको लर्लभन्न भाग
र्ा सक्ष्ू म अङ्ग,
(३) चट्टान, माटो, चनु ढुङ्गा, ढुङ्गा, लगट्टी, बालर्ु ा र्ा अन्य खलनजजन्य पदाथव र्ा
(४) र्न्यजन्त,ु पिपु ंक्षी र्ा र्न्यजन्तुको आखेटोपहार ।
(थ) “र्ातार्रण” भन्नाले प्राकृ लतक, सांस्कृ लतक र सामालजक प्रणालीहरु, आलथवक तथा
मानर्ीय लक्रयाकलापहरु र लयनको अर्यर्हरु तथा ती अर्यर्हरुको लबचको अन्तरलक्रया तथा
अन्तर सम्बन्ध सम्झनु पछव ।
(द) "र्ातार्रणीय अध्ययन" भन्नाले कुनै प्रस्तार्को कायावन्र्यन गदाव त्यसर्ाट
र्ातार्रणमा पने प्रलतकूल प्रभार् लनराकरण र्ा न्यलू नकरण गनवको लालग अर्लम्र्न गररने
उपायका सम्बन्धमा गररने संलक्षप्त र्ातार्रणीय अध्ययन र्ा प्रारलम्भक र्ातार्रणीय परीक्षण
सम्झनु पछव ।
(ध) “सम्पदा” भन्नाले नगरपाललका क्षेत्र लभत्र रहेका प्राकृ लतक, सांस्कृ लतक, ऐलतहालसक,
परु ातालत्र्क, र्ैज्ञालनक, आध्यालत्मक, सौन्दयवपरक र्ा सामालजक दृलष्टबाट महत्र्पूणव मालनने कुनै
पलन र्स्तु, भौलतक संरचना स्थान, र्नस्पलत तथा जीर्जन्तु सम्झनु पछव ।
(न) “लसमसार” भन्नाले भलू मगत जलस्रोत र्ा र्षावतका कारण पानीको पररणाम रहने र्ा
प्राकृ लतक र्ा मानर् लनलमवत, स्थायी र्ा अस्थायी जमेका र्ा र्गेका, स्र्च्छ र्ा नलु नलो पानी
भएको धालपलो जलमन (Swamp) दलदले जलमन (Marsh) नदीबाट प्रभालर्त जलमन
(Riverine Floodplain), ताल (Lake) पोखरी (Pond) जलभण्डार क्षेत्र (Water Storage
Areas) र यलह प्रकृ लतका कृ लष जलमन (Agriculture Land) समेतलाई सम्झनु पछव ।

4

खण्ड (३) असार १५ गते, २०७७ साल संखया :३
(प) “सरं क्षण” भन्नाले र्ातार्रण, जैलर्क लर्लर्धता तथा सम्पदाको सरु क्षा, स्याहार, सम्भार,
सम्र्र्द्वन, व्यर्स्थापन तथा सदपु योग सम्झनु पछव ।
(फ) “आफ्नो क्षेत्र” भन्नाले नगरपाललका लभत्रको लनजी घर कम्पाउण्ड, औद्योलगक क्षेत्रको
पररसर, अस्पताल र्ा स्र्ास्थ्य संस्थाको पररसर, औद्योलगक प्रलतष्ठानको पररसर लगायत
फोहरमैला उत्पादन गने व्यलि, संस्था र्ा लनकायको पररसरलाई सम्झनु पछव ।

३.

पररच्छे द - २
वातावरण सरं क्षण
वातावरण सरं क्षण गननुपने : (१) आफ्नो क्षेत्रालधकार लभत्र र्ातार्रण संरक्षण गने
प्रमख
ु लजम्मेर्ारी नगरपाललकाको हुनेछ ।
(२) र्ातार्रण सरं क्षण, प्रर्र्द्वन र र्ातार्रणमैत्री समाज लनमावणमा योगदान गनवु सबै
नागररकको कतवव्य हुनेछ।

४.

वातावरण सरं क्षण लवशेष क्षेत्र लनधानरण गनन सक्ने : (१) प्रचललत भ-ू उपयोग
नीलत समेतलाई मध्यनजर गरी नगरपाललकालभत्र र्ातार्रणका दृलष्टले संरक्षण गनव
आर्श्यक रहेको क्षेत्र पलहचान गरी त्यस्तो क्षेत्रलाई कायवपाललकाबाट लनणवय गरी
र्ातार्रण संरक्षण लर्िेष क्षेत्र लनधावरण गनव सक्नेछ ।
(२) कुनै सडक, भर्न, नदी व्यर्स्थापन र्ा अन्य कुनै भौलतक पर्ू ावधार
लनमावण गदाव लनमावण कायवको प्रारलम्भक अध्ययन प्रलक्रया िरुु हुनु अगार्ै संघ र
प्रदेिका सम्बलन्धत लनकायसाँग समन्र्य गरी कायवपाललकाले कुनै क्षेत्र लर्िेषलाई
र्ातार्रण सरं क्षण गने उद्देश्यले खल्ु ला र्ा हररयाली क्षेत्रको रुपमा तोक्न सक्नेछ।
(३) कुनै क्षेत्र र्ा स्थान लर्िेषमा अत्यालधक र्ातार्रणीय प्रदषू ण,
भूःू स्खलन, प्राकृ लतक सम्पदाको अत्यालधक दोहन र्ा प्राकृ लतक लर्पलि हुन गई
जनस्र्ास्थ्य र्ा र्ातार्रणमा नकारात्मक प्रभार् परे को र्ा पने सम्भार्ना देलखएको
अर्स्थामा कायवपाललकाले प्रदेि सरकार र संघीय सरकारसाँग समन्र्य गरी त्यस्तो
क्षेत्र र्ा स्थानलाई र्ातार्रणीय दृलष्टले संर्ेदनिील क्षेत्र तोक्न सक्नेछ ।
(४) उपफदा (१),(२) र (३) बमोलजमको र्ातार्रण सरं क्षण लर्िेष
क्षेत्र, खल्ु ला र्ा हररयाली क्षेत्र र संर्ेदनिील क्षेत्रको व्यर्स्थापन कायवपाललकाले
तोलकए बमोलजम हुनेछ।
5

खण्ड (३) असार १५ गते, २०७७ साल संखया :३
(५) उपदफा (४) बमोलजम व्यर्स्थापन गदाव नगरपाललकाले आर्श्यकता
अनसु ार संघ र प्रदेिसाँग समन्र्य गनेछ।
५.

सम्पदाको सरं क्षण गननपु ने : (१)नगरपाललका क्षेत्रलभत्र रहेका सम्पदाको सरं क्षण
गनवु नगरपाललका, नागररक र सम्बलन्धत लनकायको कतवव्य हुनेछ।
(२) सम्पदाको संरक्षणका लालग नगरपाललकाले अन्य सरकारी लनकाय, लनजी
क्षेत्र र समदु ायसाँग समन्र्य तथा साझेदारी गनव सक्नेछ।

६.

वातावरणीय अध्ययन गननपु ने : (१) प्रचललत कानून तथा मापदण्ड बमोलजम
प्रस्तार्कले प्रस्तार्को र्ातार्रणीय अध्ययन गनवु पनेछ ।
(२) प्रस्तार्कले नगरपाललकाको क्षेत्रालधकार लभत्र पने लर्षयसाँग सम्बलन्धत
लर्कास लनमावण सम्बन्धी कायव र्ा आयोजना सम्बन्धी प्रस्तार्को सलं क्षप्त
र्ातार्रणीय अध्ययन प्रलतर्ेदन र्ा प्रारलम्भक र्ातार्रणीय प्रभाब मल्ू यांकन(IEE)
प्रलतर्ेदन स्र्ीकृ लतको लालग कायवपाललका समक्ष पेि गनवपु नेछ।
(३) प्रस्तार्कले उपदफा (२) बमोलजमको र्ातार्रणीय प्रभाब
मल्ू यांकन(IEE) प्रलतर्ेदन पेि गदाव त्यस्तो प्रस्तार् कायावन्र्यन गने क्रममा
र्ातार्रणमा पनवसक्ने प्रलतकूल प्रभार् र त्यसको न्यलू नकरणको लालग अपनाउन
सलकने लर्लभन्न लर्कल्पहरूको लर्स्तृत लर्ष्लेषण गरी त्यस्ता लर्कल्पहरु मध्ये
प्रस्तार् कायावन्र्यन गनव उपयि
ु हुने लर्कल्प र सो लर्कल्प कायावन्र्यन गनव सलकने
आधार र कारण सलहत लसफाररस गनवपु नेछ।
(४) उपदफा (२) बमोलजमको संलक्षप्त र्ातार्रणीय प्रलतर्ेदन र्ा प्रारलम्भक
र्ातार्रणीय परीक्षण स्र्ीकृ लत सम्बन्धी प्रलक्रया तोलकए बमोलजम हुनेछ ।
(५) उपदफा (२) बमोलजम प्राप्त र्ातार्रणीय प्रभाब मल्ू यांकन(IEE)
प्रलतर्ेदन जााँचबझु गदाव त्यस्तो प्रस्तार् कायावन्र्यनबाट र्ातार्रणमा प्रलतकूल
प्रभार् पाने नदेलखएमा कायवपाललकाले आर्श्यकता अनसु ार प्रस्तार्कले पालना
गनवपु ने ितव तोलक त्यस्तो र्ातार्रणीय प्रभाब मल्ू याक
ं न(IEE) प्रलतर्ेदन स्र्ीकृ त
गनेछ।
(६) कायवपाललकाले उपदफा (२) बमोलजमको र्ातार्रणीय प्रभाब
मल्ू यांकन(IEE) प्रलतर्ेदन जााँचबुझ गदाव त्यस्तो प्रस्तार्को थप र्ातार्रणीय
अध्ययन गनवपु ने देलखएमा थप र्ातार्रणीय मल्ू याङ्कन गनव गराउन आदेि लदन
सक्नेछ।
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(७) उपदफा (६) बमोलजम लदइएको आदेि बमोलजम थप अध्ययन गरी
प्रस्तार्कले नगरकायवपाललकामा पेि गरे को प्रलतर्ेदन अलधकारक्षेत्र हेरी स्र्ीकृ त
गने र्ा स्र्ीकृ तीको लालग अन्य लनकाय समक्ष पेि गनवपु नेछ।
(८) यस ऐन र्मोलजम कुनै प्रस्तार्को र्ातार्रणीय प्रभाब
मल्ू यांकन(IEE) प्रलतर्ेदन तयार गनवपु र्ू व क्षेत्रालधकार हेरी नगरपाललकाबाट स्र्ीकृ त
गने र्ा सम्र्लन्धत लनकायमा स्र्ीकृ तीको लालग कायवसचू ी (TOR) पेि गनवपु नेछ।
(९) र्ातार्रणीय अध्ययन प्रलतर्ेदन सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था प्रचललत
काननू बमोलजम हुनेछ।

७.

८.

(१०) यस दफामा जनु सक
ु ै कुरा लेलखएको भएता पलन प्रस्तार्क
नगरपाललका आाँफै संलगन भएको अबस्थामा त्यस्तो र्ातार्रणीय प्रभाब
मल्ू याक
ं न(IEE) प्रलतर्ेदन प्रदेि काननू बमोलजम स्र्ीकृ त हुनेछ ।
मापदण्ड र गुणस्तर कायम गननुपने : (१) प्रस्तार्कले यस ऐन बमोलजम
र्ातार्रणीय अध्ययन प्रलतर्ेदन तयार गदाव नेपाल सरकारले लनधावरण गरे को
मापदण्ड एर्ं गुणस्तर कायम हुनेगरी तोलकए बमोलजमको ढााँचामा तयार गनवपु नेछ।
वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गननपु ने : (१) प्रस्तार्कले प्रस्तार्
कायावन्र्यन गनवु अगालड तोलकए बमोलजम र्ातार्रणीय व्यर्स्थापन योजना तयार
गनवपु नेछ।
(२) प्रस्तार्कले उपदफा (१) बमोलजम र्ातार्रणीय व्यर्स्थापन
योजना तयार गदाव र्ातार्रणीय प्रलतकूल प्रभार् न्यलू नकरणका उपायहरू मध्ये कुन
कुन उपायहरू आयोजना लनमावणको क्रममा र कुन कुन उपायहरू आयोजना सम्पन्न
भएपलछ र्ा आयोजना कायावन्र्यनको क्रममा अर्लम्बन गने हो सो समेत उल्लेख
गनवपु नेछ।
(३) प्रस्तार्कले उपदफा (१) बमोलजम तयार गरे को र्ातार्रणीय
व्यर्स्थापन योजना कायावन्र्यनका लालग स्पष्ट कायवयोजना र्नाई सो बमोलजम
कायावन्र्यन गनवपु नेछ र सो सम्बन्धी प्रगलत लर्र्रण आयोजना कायावन्र्यन िुरू
भएपलछ अधवर्ालषवक रुपमा कायवपाललका समक्ष पेि गनवपु नेछ।

९. प्रस्ताव स्वीकृत नगराई कायान न्वयन गनन नहुने : यो ऐन प्रारम्भ भएपलछ कसैले पलन
कायवपाललकाले तोके बमोलजम प्रस्तार् स्र्ीकृ त नगराई कायावन्र्यन गनव गराउनु हुदाँ ैन
।
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१०. प्रस्ताव सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : (१) र्ातार्रणीय प्रभार् मल्ू यांकन हुने प्रस्तार्हरु
सम्बन्धी कायवलर्लध प्रचललत संघीय तथा प्रादेलिक काननू बमोलजम हुनेछ ।
(२)संघीय तथा प्रादेलिक कानून बमोलजम र्ातार्रणीय परीक्षण र्ा
र्ातार्रणीय प्रभार् मल्ू यांकन सम्बन्धमा सम्बलन्धत संघीय तथा प्रादेलिक
लनकायसाँग समन्र्य गने लजम्मेर्ारी नगरपाललकाको हुनेछ ।
११.

रोक लगाउन सक्ने : (१) कसैले पलन यस ऐन र प्रचललत कानूनले तोके
र्मोलजमको लनकायर्ाट स्र्ीकृ लत नललई र्ा स्र्ीकृ लत भए भन्दा लर्परीत हुने गरी
कायावन्र्यन गरे मा कायवपाललकाले त्यस्तो प्रस्तार् कायावन्र्यनमा रोक लगाउन र्ा
रोक लगाउनको लालग प्रदेि सरकार तथा संघीय मन्त्रालय र्ा स्र्ीकृ त गने
लनकायमा लसफाररस गनव सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोलजम कुनै प्रस्तार् कायावन्र्यन गनव रोक लगाइएकोमा
त्यसरी रोक लगाइएको कारणबाट क्षलत पगु न गएमा प्रस्तार्कले सो बापत कुनै
लकलसमको क्षलतपलु तवको लालग दाबी गनव पाउने छै न ।

१२. अनुकूलन योजना बनाउन सक्ने : (१) जलर्ायु पररर्तवनको प्रलतकूल असर न्यलू नकरण
र सम्भालर्त जोलखमबाट बच्नका लालग कायवपाललकाले अनक
ु ू लन योजना बनाई
कायावन्र्यन गनव सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोलजमको अनुकुलन योजना बनाउाँ दा जलर्ायू
पररर्तवनको असरर्ाट बढी जोलखममा पने मलहला, दललत, अल्पसंखयक,
अपाङ्गता भएका व्यलि, बालबाललका, जेष्ठ नागररक र आलथवक रुपमा कमजोर
समदु ायलाई लर्िेष प्राथलमकता लदनपु नेछ।
(३) कायवपाललकाले लर्कास आयोजना तजवमु ा गदाव जलर्ायू पररर्तवनको
प्रलतकूल असर तथा जोलखमको व्यर्स्थापन गने प्रयोजनको लालग नेपाल सरकारले
लनधावरण गरे को मापदण्ड बमोलजम प्राथलमकीकरण गनवपु नेछ।
१३. हररतगृह गयााँस उत्सजनन न्यूलनकरणका कायनहरू गनन सक्ने : (१) नगरपाललकाले
हररतगृह गयााँस उत्सजवन न्यूलनकरण गनव आर्श्यक कायवक्रम सञ्चालन गनव सक्नेछ।
(२) न्यलू नकरण सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था प्रचललत काननू बमोलजम हुनेछ।
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१४.

प्रदूषण रोकथाम तथा लनयन्त्रण गने : (१) कसैले पलन प्रचललत मापदण्ड
लर्परीत र्ा जनजीर्न, जन-स्र्ास्थ र र्ातार्रणमा उल्लेखनीय प्रलतकूल प्रभार् पाने
गरी प्रदषू ण सृजना गनव र्ा गराउन हुदाँ ैन ।
(२) तोलकएको मापदण्ड लर्परीत कुनै यालन्त्रक साधन, औद्योलगक
प्रलतष्ठान, होटल रे ष्टुरेण्ट र्ा अन्य ठाउाँ र्ा मालसामान र्ा र्स्तुर्ाट ध्र्लन, ताप,
रे लडयोधमी लर्लकरण, तरङ्ग र्ा फोहरमैला र्ा दलु षत पानी लनष्कािन गनव गराउन
हुदाँ ैन ।
(३) उपदफा (१) लर्परीत कसैले कुनै कायव गरी र्ातार्रणमा
उल्लेखनीय प्रलतकूल प्रभार् पारे को देलखएमा नगरपाललकाले तत् सम्बन्धमा
आर्श्यक ितवहरु तोक्न र्ा त्यस्तो कायव गनव नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ ।
(४) कुनै लकलसमको पदाथव, इन्धन, औजार र्ा सयं न्त्रको प्रयोगबाट
र्ातार्रणमा उल्लेखनीय प्रलतकूल प्रभार् परे को र्ा पने देलखएमा प्रदेि र संघीय
सरकारलाई सो को जानकारी गराई नगरपाललकाले स्थानीय राजपत्रमा सचू ना
प्रकािन गरी त्यस्तो पदाथव, इन्धन, औजार र्ा संयन्त्रको प्रयोग, उत्पादन, लर्लक्र
लर्तरण, भण्डारणमा बन्देज लगाउन सक्नेछ र आर्श्यक कारर्ाहीका लालग
लसफाररस गनेछ।
(५) प्रदषू णको रोकथाम तथा लनयन्त्रण सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था तोलकए
बमोलजम हुनेछ।

१५.

प्रयोगशाला स्थापना गनन सक्ने : (१) र्ातार्रण संरक्षण तथा प्रदषू ण लनयन्त्रण
सम्बन्धी कायवमा सहयोग पर्ु याउन नगरपाललकाले सघं ीय सरकार र प्रदेि
सरकारसाँग समन्र्य गरी आर्श्यकता अनसु ार लर्लभन्न प्रयोगिालाहरु स्थापना गनव
र्ा सघं र प्रदेिले स्थापना गरे का र्ा नेपाल सरकारले मान्यता लदएको कुनै
प्रयोगिालालाई सो कामको लालग तोक्न सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोलजम स्थापना गररएका र्ा तोलकएका
प्रयोगिालाको अन्य काम, कतवव्य र अलधकार तोलकए बमोलजम हुनेछ ।

१६.

नमनु ा सक
ं लन गनन लदनुपने : कुनै पलन उद्योग, कारखाना, यन्त्र, सर्ारी साधन
आलदबाट सृजना र्ा लनष्कािन हुने र्ा हुन सक्ने प्रदषू ण, ध्र्लन, ताप तथा
फोहरमैलाको अध्ययन, परीक्षण र्ा लर्श्लेषण गनवका लालग सम्बलन्धत व्यलि र्ा
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सस्ं थाले नगरपाललकाबाट अलधकारप्राप्त व्यलि र्ा सस्ं थालाई आर्श्यकता अनुसार
त्यस्ता र्स्तु र्ा पदाथवको नमूना संकलन गनव लदनु पनेछ ।
१७. वातावरण लनरीक्षकको लनयलु ि गनन सक्ने : नगरपाललकालभत्र प्रदषू ण कम गने,
हटाउने र्ा लनयन्त्रण गने तथा स्र्ीकृ त र्ातार्रणीय प्रलतर्ेदन अनसु ार गनवपु ने
कामहरू प्रभार्कारी रुपले गनव गराउन, र्ातार्रण संरक्षण सम्र्लन्ध प्रचललत
मापदण्डको पालना भए नभएको सम्बन्धमा अनगु मन तथा लनरीक्षण गनव
कायवपाललकाले नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त िैलक्षक संस्थाबाट र्ातार्रण र्ा
सोसाँग सम्बलन्धत लर्षयमा कलम्तमा स्नातक हालसल गरे को व्यलिलाई प्रचललत
काननू बमोलजम लनधावररत मापदण्ड र प्रलक्रया परु ा गरी र्ातार्रण लनरीक्षक लनयि
ु
गनव सक्नेछ ।
१८.

वातावरण लनरीक्षकको काम, कतनव्य र अलधकार: (१) र्ातार्रण लनरीक्षकको
काम, कतवब्य र अलधकार देहाय बमोलजम हुनेछूः–
(क) यो ऐन र्ा यस ऐन अन्तगवत बनेको लनयम तथा प्रचललत सघं ीय र प्रदेि
काननू तथा मापदण्ड बमोलजम प्रदषू ण कम गने, हटाउने र्ा लनयन्त्रण गने कायव
भए नभएको लनरीक्षण गने,
(ख) यो ऐन र्ा यस ऐन अन्तगवत बनेको लनयम तथा प्रचललत काननू र
मापदण्ड लर्परीत कुनै ठाउाँबाट प्रदषू ण लनष्कािन सम्बन्धी नकरात्मक कायव
गरे नगरे को सम्बन्धमा लनरीक्षण गने,
(ग) स्र्ीकृ त र्ातार्रणीय अध्ययन प्रलतर्ेदनमा तोलकएका सतव बमोलजम काम भए
नभएको सम्बन्धमा स्थलगत जााँचबझु तथा लनरीक्षण गने,
(घ) खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोलजम गररएको जााँचबझु तथा लनरीक्षण प्रलतर्ेदन
प्रमख
ु प्रिासकीय अलधकृ त र्ा लनजले तोके को अलधकृ त समक्ष पेि गने,
(ङ) तोलकए बमोलजमका अन्य कायव गने,
(२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोलजम लनरीक्षण गने
लसललसलामा र्ातार्रण लनरीक्षकले आर्श्यकता अनसु ार सम्बलन्धत व्यलि, सस्ं था
र्ा प्रस्तार्कलाई पर्ू व सचू ना लदई र्ा नलदई कुनै घर, जगगा, भर्न, कारखाना,
उद्योग, सर्ारी साधन, औद्योलगक संयन्त्र, औजार, मेलिनरी, जीर्, र्स्त,ु अलभलेख,
कागजात र्ा अन्य मालसामान र्ा र्स्तुहरुको लनरीक्षण, परीक्षण र्ा जााँचबुझ गनव
सक्नेछ ।
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(३) उपदफा (२) बमोलजम लनरीक्षणको लसललसलामा र्ातार्रण
लनरीक्षकले माग गरे को लर्र्रण र्ा जानकारी उपलव्ध गराई आर्श्यक सहयोग गनवु
सम्बलन्धत व्यलि, संस्था र्ा प्रस्तार्कको कतवव्य हुनेछ ।
(४) र्ातार्रण लनरीक्षकको अन्य काम, कतवव्य र अलधकार तोलकए
बमोलजम हुनेछ।

१९.

पररच्छे द-३
फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था
फोहरमैलाको प्रबन्ध गने दालयत्व : (१) फोहरमैलाको व्यर्स्थापन गनव
स्थानान्तरण के न्र (ट्रान्सफर स्टेिन), ल्याण्डलफल साइट, प्रिोधन ्लाण्ट, बायो
गयास ्लाण्ट लगायत फोहरमैलाको संकलन, अलन्तम लबसजवन तथा प्रिोधनका
लालग आर्श्यक पने पर्ू ावधार तथा संरचनाको लनमावण एर्म् सञ्चालन गने
लजम्मेर्ारी नगरपाललकाको हुनेछ ।
(२) फोहरमैला सक
ं लन के न्र, स्थानान्तरण के न्र र्ा प्रिोधन स्थलमा
फाललएको र्ा रालखएको फोहरमैला र्ा सरसफाईको लसललसलामा जम्मा भएको
फोहरमैला प्रबन्ध गने र्ा कुनै पलन लकलसमबाट प्रयोग गने लजम्मेर्ारी
नगरपाललकाको हुनेछ ।

२०. फोहरमैला व्यवस्थापन गने दालयत्व: (१) नगरपाललकालभत्रको फोहरमैला व्यर्स्थापन
गने गराउने दालयत्र् नगरपाललकाको हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेलखएको भए तापलन हालनकारक
फोहरमैला, स्र्ास्थ्य सस्ं थाजन्य फोहरमैला, रासायलनक फोहरमैला र्ा औद्योलगक
फोहरमैला प्रिोधन र व्यर्स्थापन गने दालयत्र् लनधावररत मापदण्डको अधीनमा रही
त्यस्तो फोहरमैला उत्पादन गने व्यलि र्ा लनकायको हुनेछ ।
(३) कुनै उद्योग र्ा स्र्ास्थ्य सस्ं थाले हालनकारक फोहरमैला, स्र्ास्थ्य
संस्थाजन्य फोहरमैला रासायलनक फोहरमैला तथा औद्योलगक फोहरमैला प्रिोधन
गरी बााँकी रहेको फोहरमैला तथा अन्य फोहरमैलाको व्यर्स्थापन गरीलदन
नगरपाललकालाई अनरु ोध गरे मा र्ा नगरपाललकाले लनधावरण गरे को फोहरमैला
व्यर्स्थापन स्थल प्रयोग गनव माग गरे मा नगरपाललकाले लनधावरण गरे बमोलजम सेर्ा
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िल्ु क ललई फोहरमैलाको व्यर्स्थापन गररलदन र्ा फोहरमैला व्यर्स्थापन स्थल
प्रयोग गनव लदन सक्नेछ ।
(४) कायवपाललकाले सामदु ालयक सरसफाई सम्बन्धी लनदेलिका बनाई
लागू गनेछ।
(५) फोहरमैला व्यर्स्थापनले मानर् स्र्ास्थ्यमा पारे को र्ा पाने
प्रभार्को जााँच परीक्षण र अनसु न्धान गने अलधकार तोलकएको अलधकारीसाँग
हुनेछ ।
(६) जााँच पररक्षणमा कुनै लनकायमा फोहरमैला व्यर्स्थापन प्रभार्कारी
हुन नसकी मानर् स्र्ास्थ्यमा प्रलतकूल प्रभार् पारे को भेलटएमा नगरपाललकाले उि
लनकायलाई समयमै सचेत गराई प्रचललत काननू बमोलजम आर्श्यक कारर्ाही
गनेछ।
२१. फोहरमैला उत्पादन कम गने : (१) नगरपाललका लभत्र कुनै व्यलि, संस्था र्ा लनकायले
कुनै काम गदाव उत्पादन हुने फोहरमैला यथािक्य कम गनवु पनेछ।
(२) “आफ्नो क्षेत्र” लभत्र लर्सजवन हुन सक्ने फोहरमैलाको लर्सजवन र्ा
पनु : प्रयोगको व्यर्स्था लमलाई बााँकी फोहरमैला मात्र लनष्कािन गरी फोहरमैलाको
पररमाणलाई घटाउनु प्रत्येक व्यलि, संस्था र्ा लनकायको कतवव्य हुनेछ ।
२२.

फोहरमैला पृथकीकरण : (१) नगरपाललकाले फोहरमैलालाई तोलकए बमोलजम
जैलर्क, अजैलर्क र अन्य प्रकारमा लर्भाजन गरी सो फोहरमैलालाई स्रोतमै
छुट्याउने गरी तोक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा तोलकलदए बमोलजम फोहरमैला स्रोतमै छुट्याई
संकलन के न्रसम्म पर्ु याउने दालयत्र् त्यस्तो फोहरमैला उत्पादन गने व्यलि, संस्था
र्ा लनकायको हुनेछ र यसको लालग नगरपाललकाले आर्श्यक प्रलर्लध, मालसामान,
उपकरण, कण्टेनर आलद उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

२३.

फोहरमैलाको लनष्काशन : (१) फोहरमैला लनष्कािनको समय, स्थान र तररका
नगरपाललकाले लनधावरण गरे बमोलजम हुनेछ ।
(२) हालनकारक फोहरमैला र्ा रासायलनक फोहरमैला उत्पादन गने
व्यलि, संस्था र्ा लनकायले त्यस्तो फोहरमैला तोलकए बमोलजम व्यर्स्थापन गनवु
पनेछ ।
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(३) हालनकारक फोहरमैला र्ा रासायलनक फोहरमैला सक
ं लन के न्र र्ा
स्थानान्तरण के न्रमा लनष्कािन गनव पाइने छै न ।
२४. फोहरमैला व्यवस्थापन के न्र : (१) नगरपाललकाले फोहरमैलालाई व्यर्लस्थत रुपमा
संकलन गनव आर्श्कतानसु ार संकलन के न्र तोकी आर्श्यक कण्टेनरको व्यर्स्था
गनव सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजम संकलन के न्र तोक्दा यथािक्य टोल र्ा
र्स्तीका सबैलाई पायक पने गरी र्ातार्रणीय रुपले उपयि
ु स्थान तोक्नु पनेछ ।
२५.

जोलिमपण
ू न फोहरको व्यवस्थापन : (१) कुनै जोलखमपणू व फोहरको संकलन,
भण्डारण, प्रिोधन, लर्क्री लर्तरण, लर्सजवन र्ा ओसार पसार गदाव उत्पादक र्ा
सञ्चालकले जनस्र्ास्थ्य र र्ातार्रणमा प्रलतकूल असर नपने गरी उलचत
व्यर्स्थापन गनवु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजम जोलखमपणू व फोहरको व्यर्स्थापन गदाव
उत्पादक र्ा संञ्चालकले आफ्नै खचवमा व्यर्स्थापन गनवु पनेछ ।
(३) जोलखमपणू व फोहर व्यर्स्थापन सम्र्न्धी अन्य प्रलक्रया तोलकए
र्मोलजम हुनेछ।

२६.

फोहरमैलाको न्यूलनकरण, पुन: प्रयोग तथा पुन: चक्रीय प्रयोग : (१)
नगरपाललकाले फोहरमैला न्यलू नकरण, पनु : प्रयोग तथा पुन: चक्रीय प्रयोगलाई
प्रोत्साहन गनव आर्श्यक कायव गनेछ र यसको प्रभार्कारी कायावन्र्यनका लालग
कायवपाललकाले आर्श्यक लनदेलिका बनाई लागू गनव सक्नेछ ।
(२) उद्योगले उत्पादन ्यालकङ्ग गनव प्रयोग गरे को र्स्तल
ु ाई पनु : प्रयोग
गरी फोहरमैलाको पररमाणलाई घटाउने काममा प्रोत्साहन गनव सम्बलन्धत उद्योगसाँग
नगरपाललकाले समन्र्य गनव सक्नेछ ।

२७.

अनमु लत सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यस ऐन बमोलजम नगरपाललकाको अनमु लत
नललई कसैले पलन फोहरमैला व्यर्स्थापन सम्बन्धी काम गनव र्ा गराउन सक्नेछैन ।
(२) फोहरमैला व्यर्स्थापन गनव चाहने स्र्देिी र्ा लर्देिी कम्पनी,
सस्ं था र्ा लनकायले देहायको लर्र्रण खल
ु ाई अनमु लतको लालग नगरपाललकामा
लनर्ेदन लदनु पनेछ:(क)

फोहरमैला व्यर्स्थापन सम्बन्धी योजना,
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(ख)

फोहरमैला व्यर्स्थापन सम्बन्धी आर्श्यक जनिलि तथा
प्रलर्लधको लर्र्रण,

(ग)

तोलकए बमोलजमको अन्य लर्र्रण ।

(३) उपदफा (२) बमोलजम पनव आएको लनर्ेदन उपर नगरपाललकाले
आर्श्यक जााँचबुझ गरी अनमु लतपत्र लदन सक्नेछ ।
(४) फोहरमैलाको व्यर्स्थापन, पनु : चलक्रय प्रयोग, प्रिोधन र
लर्सजवनमा आर्श्यक पने प्रलर्लध स्र्देिमा उपलब्ध हुन नसक्ने देलखएमा त्यस्तो
प्रलर्लध उपलब्ध गराउन सक्ने कुनै लर्देिी कम्पनी, संस्था र्ा लनकायलाई
सम्झौतामा उल्लेलखत अर्लधलभत्र त्यस्तो प्रलर्लध हस्तान्तरण गने ितवमा नेपाल
सरकारको स्र्ीकृ लत ललई कायवपाललकाले उपदफा (३) बमोलजम अनमु लतपत्र लदन
सक्नेछ ।
(५) अनमु लतपत्र सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था तोलकए बमोलजम हुनेछ ।
२८. फोहरमैला व्यवस्थापनमा लनजी तथा सामुदालयक क्षेत्रको संलगनता : (१)
नगरपाललकाले आर्श्यकता अनुसार यस ऐन बमोलजम अनमु लत प्राप्त लनजी क्षेत्रका
कम्पनी र्ा सामदु ालयक क्षेत्रबाट तोलकए बमोलजम प्रलतस्पधाव गराई आफ्नो क्षेत्रको
फोहरमैला व्यर्स्थापन गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजम फोहरमैला व्यर्स्थापन गदाव लनजी क्षेत्रका
कम्पनीको हकमा देहायका सबै र्ा कुनै र सामदु ालयक एर्ं गैरसरकारी संघ,
संस्थाको हकमा देहायको कुनै काम गराउन सलकनेछ:(क)

फोहरमैलाको न्यलू नकरणका लालग जनचेतना अलभर्ृलर्द्,

(ख)

फोहरमैला सक
ं लन,

(ग)

फोहरमैला ढुर्ानी,

(घ)

फोहरमैलाको प्रयोग, पनु : प्रयोग, पनु : चलक्रय प्रयोग र्ा
प्रिोधन,

(ङ)

फोहरमैला लर्सजवन,

(च)

आर्श्कता अनसु ार अन्य व्यर्स्थापन ।
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२९.

प्रलतस्पधान गराई फोहरमैला व्यवस्थापनको लजम्मा लदने : (१) नगरपाललकाले
यस ऐन बमोलजम लनजी क्षेत्र र्ा सामुदालयक संस्थाबाट फोहरमैला व्यर्स्थापन
गराउाँदा प्रचललत काननु बमोलजम व्यर्स्थापकको छनौट गरी व्यर्स्थापन गने
लजम्मा लदन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजम फोहरमैला व्यर्स्थापकको छनौट गदाव
देहायका आधारमा गनवु पनेछ:(क) नगरपाललकालाई बुझाउन कबुल गरे को रकम,
(ख)फोहरमैलाबाट ऊजाव िलि उत्पादन गने र्ा प्राङ्गाररक मल
उत्पादन गने क्षमता, पाँजू ी, प्रलर्लध र जनिलिको क्षमता,
(ग) आलथवक तथा प्रालर्लधक क्षमता,
(घ) फोहरमैला व्यर्स्थापनमा अपनाउन प्रस्तार् गरीएको प्रलर्लधको
लदगोपन तथा र्ातार्रणीय प्रभार् न्यलू नकरण,
(ङ) व्यर्स्थापन करार गनव प्रस्तार् गररएको व्यर्स्थापन िल्ु क,
(च) फोहरमैलाको प्रयोग, प्रिोधन र्ा पनु : प्रयोग गने सम्बन्धमा भए
नगरपाललकालाई बुझाउन मञ्जरु गररएको रोयल्टी ।
(३) यस सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था प्रचललत काननू बमोलजम हुनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोलजम फोहरमैला व्यर्स्थापनको लजम्मा पाएको
कम्पनी, संस्था र्ा लनकायले नगरपाललकासाँग गरे को सम्झौताको अधीनमा रही
िल्ु क उठाउन सक्नेछ ।
(५) फोहरमैला व्यर्स्थापनमा गैरसरकारी क्षेत्रको संलगनता सम्बन्धी
अन्य कुराहरु तोलकए बमोलजम हुनेछ ।

३०.

फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल लनमान ण तथा सञ्चालन गनन स्वीकृलत लदन
सलकने : (१) लनजी क्षेत्रबाट फोहरमैला व्यर्स्थापनका लालग फोहरमैला
व्यर्स्थापन स्थल, प्रिोधन स्थल र्ा अन्य सयं न्त्र लनमावण गरी सञ्चालन गनव
स्र्ीकृ लत माग गरे मा र्ातार्रण तथा अन्य प्रचललत काननू को अधीनमा रही त्यस्तो
सयं न्त्र लनमावण तथा सञ्चालनका लालग कायवपाललकाले स्र्ीकृ लत लदन सक्नेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोलजम लनजी क्षेत्रबाट फोहरमैला व्यर्स्थापन
संयन्त्रको लनमावण तथा सञ्चालन गदाव तोलकएको र्ातार्रणीय मापदण्डको पालना
भए र्ा नभएको अनगु मन नगरपाललकाले गनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोलजम अनगु मन गदाव स्र्ीकृ त मापदण्डको पालना
गरे को नपाइएमा त्यस्तो मापदण्ड पालनाको लालग आर्श्यक व्यर्स्था गनव
समयार्लध तोलकलदन सक्नेछ र सो समयार्लधमा पलन मापदण्डको पालनाको लालग
आर्श्यक व्यर्स्था नगरे मा त्यस्तो व्यलि र्ा कम्पनीको स्र्ीकृ लत कायवपाललकाले
तोलकए बमोलजम रद्द गनव सक्नेछ ।
३१.

सावनजलनक लनजी साझेदारीमा फोहरमैला व्यवस्थापन गनन सलकने : (१)
नगरपाललकाले प्रचललत काननू को अधीनमा रही लनजी क्षेत्र, सामदु ालयक एर्ं
गैरसरकारी संघ, संस्थासाँगको साझेदारीमा फोहरमैला व्यर्स्थापन कायव गनव सक्नेछ
।
(२) उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेलखएको भए तापलन सामदु ालयक
एर्ं गैरसरकारी सघं , सस्ं थासाँगको साझेदारीमा फोहरमैला न्यलू नकरणको लालग
जनचेतना अलभर्ृलर्द्, फोहरमैला सक
ं लन, ढुर्ानी, फोहरमैला व्यर्स्थापन स्थलको
बन्द पिातक
ो
व्यर्स्थापन,
उद्यान
लनमावण र सौन्दयवकरण जस्ता कायव मात्र गनव र्ा
्
गराउन सलकनेछ ।

३२.

सेवा शुल्क उठाउन सक्ने : (१) नगरपाललकाले फोहरमैला व्यर्स्थापन गरे बापत
सम्बलन्धत व्यलि, संस्था र्ा लनकायबाट सेर्ा िल्ु क लगाई उठाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजमको िल्ु कको लनधावरण फोहरमैलाको
पररमाण, तौल तथा प्रकृ लत र तोलकए बमोलजमका अन्य कुराहरुको आधारमा
कायवपाललकाले लनधावरण गनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोलजमको िल्ु क नगरपाललका आफैं ले र्ा लनजले
तोके को सस्ं था र्ा लनकाय माफव त् समेत उठाउन सक्नेछ ।
(४) यस दफामा अन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा लेलखएको भए तापलन दफा २६
बमोलजम फोहरमैला व्यर्स्थापन गनव लजम्मेर्ारी पाएको व्यलि, संस्था र्ा लनकायले
नगरपाललकासाँग भएको सहमलतको आधारमा फोहरमैला व्यर्स्थापन गरे बापत
सम्बलन्धत व्यलि, संस्था र्ा लनकायबाट सेर्ा िल्ु क उठाउन सक्नेछ ।
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तर तोलकए बमोलजमका लर्पन्न र्गव, सस्ं था र व्यलिलाई सेर्ा िल्ु कमा
तोलकए बमोलजम छूट लदइनेछ।
(५) यस दफा बमोलजम िल्ु कबाट प्राप्त आम्दानी तथा फोहरमैला
व्यर्स्थापनमा लनजी क्षेत्रलाई संलगन गराउाँदा प्राप्त हुने आम्दानी कायवपाललकाले
एउटा छुट्टै कोषको ब्यबस्था गरी तोलकएको मापदण्डको अधीनमा रही
फोहरमैलाको व्यर्स्थापन, र्ातार्रणीय संरक्षण तथा फोहरमैला व्यर्स्थापन
प्रभालर्त क्षेत्रको लर्कासमा मात्र खचव गनवु पनेछ ।

३३.

पररच्छे द-४
जैलवक लवलवधता सरं क्षण
जैलवक लवलवधताको सरं क्षण गननपु ने : (१) आफ्नो क्षेत्रलभत्रको जैलर्क
लर्र्धताको संरक्षण गने लजम्मेर्ारी नगरपाललकाको हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजम जैलर्क लर्लर्धताको संरक्षण सम्बन्धी
कायवक्रम गदाव सघं ीय तथा प्रदेिको कानून तथा मापदण्ड प्रलतकूल नहुने गरी देहाय
बमोलजम गनवु पनेछ,(क)

कृ लषजन्य जैलर्क लर्लर्धता संरक्षण,(१)

लर्कासका कायवक्रमहरु संचालन गदाव कृ लष जैलर्क
लर्लर्लधताको संरक्षणलाई लर्िेष महत्र् लदने,

(२)

जैलर्क लर्लर्धता, र्ातार्रण र मानर् स्र्ास्थ्यमा नकारात्मक
प्रभार् पानव सक्ने जोलखम भएका लज.एम.ओ.(Genetically
Modified Organism) तथा त्यसका उत्पादनलाई
आर्श्यकता अनसु ार लनयन्त्रण र्ा लनषेध गने,

(३)

कृ लष पयावर्रणीय सेर्ाहरुको लदगो पररचालनको लालग
परागसेचक तथा अन्य पयावर्रणीय सेर्ा प्रदान गने जीर्हरु
सम्बन्धी अध्ययन, अनसु न्धान, अनगु मन गरी सरं क्षणका
कायवक्रमहरु सञ्चालन गने,

(४) परम्परागत ज्ञान सीप तथा अभ्यासको संरक्षण र प्रर्र्द्वन गने ।
(ख)

लसमसार संरक्षण17
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(१) स्थानीय जनसमदु ायको सहभालगतामा उनीहरुको लहतका लालग
आफ्नो क्षेत्र अन्तगवतका लसमसारको पलहचान गदै सो को संरक्षण
र व्यर्स्थापन गने;
(२) स्थानीय जनसहभालगतामा आधाररत लसमसार व्यर्स्थापनको
माध्यमद्रारा लसमसारको स्रोतहरुमालथ समन्यालयक अर्सर
लदलाउाँ दै बुलर्द्मिापूणव प्रयोगको अर्धारणालाई साथवक
तुल्याउने;
(३) स्थानीय व्यलि, समदु ाय एर्ं लनकायलाई संलगन गराउाँ दै
लसमसारको संरक्षण र व्यर्स्थापन कायव प्रभार्कारी बनाउने;
(४) र्तवमान र भार्ी पस्ु ताको फाइदाका लालग प्राकृ लतक स्रोत संरक्षण
गनव स्थानीय र्ालसन्दाको लहत हुने खालको सामालजक र आलथवक
लर्कासका कायवक्रम संचालन गने,
(५) लसमसारमा आलित सङ्कटापन्न जीर्जन्त,ु जलचर, सापेलक्षक
जङ्गली जनार्र तथा अन्य जल आलित आनर्ु ंलिक स्रोतको
संरक्षण गने,
(६) र्ातार्रणीय असर न्यनू हुने गरी लसमसार क्षेत्रमा र्ातार्रण
अनक
ु ू ल पयवटनको लर्कास गदै प्राप्त लाभलाई यथासम्भर्
लसमसारको व्यर्स्थापन र स्थानीय जनसमदु ायको लहतमा
पररचालन गने,
(७) लसमसार संरक्षण र व्यर्स्थापनका लालग तयार गररने
कायवयोजनाहरुमा स्थानीय जनसहभालगता सलु नलित गने,
(८) लसमसार क्षेत्रमा आलित स्थानीयर्ासीको अनभु र्, अभ्यास, सीप
र ज्ञानको संरक्षण गदै सोही आधारमा लसमसारको संरक्षण र
व्यर्स्थापन गनव प्रिय लदने,
(९) लसमसार व्यर्स्थापनमा देखा पने समस्याहरुको पलहचान गरी
स्थानीय स्तरमै समाधानको उपायहरुको खोजी गनव
जनसहमलतका आधारमा व्यर्स्थापन कायवयोजना बनाई लागू गने
गराउने,
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(१०) लसमसार व्यर्स्थापन योजना तजवमु ा गने र व्यर्स्थापन सलमलतमा
स्थानीय जनसमदु ायका साथै संघ संस्थाको प्रलतलनलधत्र् गराउन
आर्श्यक काननु ी एर्ं प्रिासलनक व्यर्स्था गने,
(११) लसमसारमा आलित स्थानीय जनसमदु ायलाई लसमसारबाट प्राप्त
हुने लाभको न्यायोलचत बााँडफााँडका लालग आर्श्यक व्यर्स्था
गने,
(३) जैलर्क लर्लर्धता संरक्षण तथा व्यर्स्थापन सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था प्रचललत काननू
र मापदण्ड बमोलजम हुनेछ ।
३४.

जैलवक लवलवधताको अलभलेिीकरण गननपु ने : (१) नगरपाललकाले आफ्नो
क्षेत्रालधकार लभत्र अर्लस्थत जैलर्क लर्लर्धताको र्स्तुलस्थलत र लर्र्रणको
अलभलेख व्यर्लस्थत र र्ैज्ञालनक ढङ्गले राखनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजमको अलभलेख जैलर्क लर्लर्धता सम्बन्धी
लनदेलिका बनाई रालष्ट्रय मापदण्ड अनरुु प अद्यार्लधक राखने लजम्मेर्ारी
नगरपाललकाको हुनेछ ।
(३) जैलर्क लर्लर्धताको अलभलेखीकरण सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था
तोलकए बमोलजम हुनेछ ।

३५.

स्थानीय समदु ायको परम्परागत ज्ञान, सीप, अभ्यास, आलदको सरं क्षण
गननपु ने : (१) जैलर्क लर्लर्धताको सम्बन्धमा स्थानीय समदु ाय लभत्रका व्यलि र्ा
समहू मा रहेको ज्ञान, सीप, अभ्यास आलदको पलहचान, अलभलेखीकरण तथा
संरक्षण गने लजम्मेर्ारी नगरपाललकाको हुनेछ ।
(२) नगरपाललकाले उपदफा (१) बमोलजमको अलभलेखीकरण
र्ैज्ञालनक र व्यर्लस्थत ढङ्गले तोलकएको ढााँचा र प्रारुपमा राखनेछ ।

३६.

िलनज पदाथन सरं क्षण सम्बन्धी व्यवस्था : (१) नगरपाललकाले आफ्नो क्षेत्रलभत्र
रहेका खलनज पदाथवको अर्स्था बुझ्न सभे, खोज तथा अनसु न्धान गनव सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजमको सभे, खोज तथा अनसु न्धानबाट प्राप्त सचू ना
तथा तथ्याङ्कको आधारमा प्रचललत नेपालको काननू प्रलतकूल नहुने गरी
नगरपाललकाले खलनज पदाथवको सरं क्षण तथा प्रर्र्द्वन गने कायवक्रमहरु सञ्चालन गनव
गराउन सक्नेछ ।
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३७. जलाधार सरं क्षण गननपु ने : (१) नगरपाललका क्षेत्रलभत्र रहेका जलाधारको संरक्षण गनवु
नगरपाललका, नागररक र सम्बन्धीत लनकायको कतवव्य हुनेछ।
(२) कायवपाललकाले संघीय र प्रदेिको काननू र मापदण्डको अधीनमा
रही कायवलर्लध र्नाई नगरपाललका लभत्रको जलाधार संरक्षण तथा व्यर्स्थापन
गनेछ।
(३) आफ्नो क्षेत्रमा रहेको खानेपानीको महु ानको पलहचान,
अलभलेखीकरण, संरक्षण तथा व्यर्स्थापन गने लजम्मेर्ारी नगरपाललकाको हुनेछ।
पररच्छे द- ५
वन तथा हररत क्षेत्रको सरं क्षण तथा व्यवस्थापन
३८.

वन, वन पैदावार, वन्यजन्तु तथा हररत क्षेत्रको सरं क्षण र प्रवर्द्नन गननपु ने :
(१) आफ्नो क्षेत्रालधकार लभत्रको र्न, र्न पैदार्ार, र्न्यजन्तु तथा हररत क्षेत्रको
संरक्षण र प्रर्र्द्वन गने प्रमख
ु लजम्मेर्ारी नगरपाललकाको हुनेछ ।
(२) र्न, र्न पैदार्ार, र्न्यजन्तु तथा हररत क्षेत्रको संरक्षण र प्रर्र्द्वनमा
सहयोग गनवु नागररकको कतवव्य हुनेछ।
(३) र्न तथा र्न पैदार्ार संरक्षण र प्रर्र्द्वन गने सम्बन्धमा
नगरपाललकाले संघीय र प्रदेि कानूनको प्रलतकूल नहुने गरी देहाय बमोलजम
गनवपु नेछ।
(क)

सघं तथा प्रदेिसाँग समन्र्य गरी स्थानीय समदु ायको
सहभालगतामा आफ्नो लसमालभत्रका समुदायमा आधाररत र्न,
कबुललयत र्न, लनजी र्न, कृ लष र्न तथा र्नमा आधाररत
उद्योगहरु सचं ालन तथा व्यर्स्थापन गने,

(ख)

सामदु ालयक र्न उपभोिा समहू लगायत समदु ायमा आधाररत र्न
व्यर्स्थापन गने समहू को प्रालर्लधक, व्यर्स्थापकीय, संस्थागत
क्षमता लर्कासमा प्राथलमकता लदने,

(घ)

र्नसाँग सम्बलन्धत प्रालर्लधक सेर्ालाई प्रभार्कारी बनाउनक
ु ा
अलतररि क्षमता लर्कासको लालग उत्प्रेरणात्मक अर्सरहरु
लसजवना गने,
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(ङ)

स्थानीय समदु ायमा रहेको र्नजन्य, जलडबुटी तथा र्नस्पलत
उपयोग सम्बन्धी परम्परागत ज्ञान, सीप र लचलकत्सा पर्द्लतलाई
आधलु नक लर्ज्ञानसाँग संयोजन गदै उन्नत प्रकारको ज्ञान, सीप र
उत्पादनका लालग उपयि
ु र्ातार्रण लनमावण गने,

(च) र्न्यजन्तु र र्नस्पलतको संरक्षण तथा प्रर्र्द्वन गनव संघ, प्रदेिसाँगको
समन्र्यमा स्थानीय स्तरका प्राणी उद्यान तथा र्नस्पलत उद्यानहरु
स्थापना र संचालन गने,
(छ) र्न पैदार्ार संकलनमा लदगोपना र प्रभार्काररताका लालग आधलु नक
प्रलर्लधहरुको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गने,
(ज) लदगो र्न व्यर्स्थापनको मापदण्ड अनरुु प सबै र्न व्यर्स्थापनमा
सामालजक, आलथवक र र्ातार्रणीय दृलष्टले लदगोपना सलु नलित गने,
(झ) सघं तथा प्रदेिको समन्र्यमा सरं लक्षत क्षेत्र, लसमसार क्षेत्र तथा र्न
व्यर्स्थापन पर्द्लतहरुबाट पयवटन प्रर्र्द्वन गनव योगदान पर्ु याउने,
(ञ) र्न, र्नस्पलत, र्न्यजन्तु तथा जैलर्क लर्लर्धता र जलाधार क्षेत्रको
संरक्षण, पनु :स्थापना र लदगो उपयोग गनव आर्श्यक योजना र
कायवक्रम संचालन गने,
(ट) नगरपाललका क्षेत्रलभत्रका जलचरको संरक्षण गने,
(ठ) सघं तथा प्रदेिसाँग समन्र्य र सहकायव गरी गररर्ीको रे खामुलन रहेका
जनताको गररर्ी न्यलू नकरण गनव र्नको संरक्षण र लर्कास हुने गरी
आय आजवन तथा पयवटनका कायवक्रमहरू सचं ालन गने,
(ड) सामदु ालयक र्न उपभोिा समहू ले र्न पैदार्ार लर्क्री तथा उपयोग गनव
बनाएको र्ालषवक कायवयोजना नगरपाललकार्ाट स्र्ीकृ त गरी
कायावन्र्यन गराउने,
(ढ) सामदु ालयक र्नको अनगु मन तथा लनररक्षण गने,
(ण) नगरपाललका क्षेत्रलभत्रको सार्वजलनक तथा ऐलानी जगगामा रहेको काठ
दाउरा, जराजरु ी, दहिर बहिर आलदको लबक्री गने,
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(त) सामदु ालयक भू-सरं क्षण र सो मा आधाररत आय आजवन कायवक्रमहरु
संचालन गने,

३९.

(थ)

सामदु ालयक र्न क्षेत्रमा पयावपयवटन सम्बलन्ध कायवक्रमहरु
सञ्चालन गने ।

(द)

सघं तथा प्रदेिको मापदण्डको अधीनमा रही नगरपाललका
क्षेत्रलभत्रको जलडबुटी तथा अन्य गैरकाष्ठ र्न पैदार्ार सम्र्न्धी
सर्ेक्षण, उत्पादन, संकलन प्रर्र्द्वन, प्रिोधन र र्जार
व्यर्स्थापन गने,

लनजी वन दतान तथा व्यवस्थापन : (१) लनजी र्न दताव गराउन चाहने कुनै व्यलि
र्ा संस्थाले लनजी र्न दतावको लालग लडलभजन र्न कायावलय र्ा सब लडलभजन र्न
कायावलयको लसफाररस सलहत नगरपाललकामा लनर्ेदन लदनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजम कुनै लनर्ेदन परे मा आर्श्यक जााँचबझु गरी
नगरपाललकाले लनजी र्न दताव गरी प्रमाणपत्र लदनेछ ।
(३) व्यर्सालयक प्रयोजनका लालग लनजी र्न र्ा लनजी आर्ादीमा रहेको
र्न पैदार्रको संकलन तथा ओसारपसार गनवु परे मा नगरपाललकाबाट स्र्ीकृ त ललनु
पनेछ ।

४०.

४१.

सावनजलनक जगगामा वन लवकास सम्बन्धी व्यवस्था : (१) नगरपाललकाले
प्रचललत नेपाल काननू तथा यस ऐनको अधीनमा रही सार्वजलनक जगगामा र्नको
लर्कास, संरक्षण, व्यर्स्थापन गनव र र्न पैदार्रको उपयोग तथा लबलक्र लर्तरण गनव
सक्नेछ ।
(२) नगरपाललकाले सडक, नहर र बाटो लकनारमा लगाइएको तथा
बाटोमा छहारी पने रुखहरु र चौतारा, कुलाको महु ान, धालमवक स्थल र्ा त्यस्तै अन्य
संर्ेदनिील ठाउाँ मा लगाइएका रुखहरुको संरक्षण गनव तथा जोलखमपणू व अर्स्थामा
प्रचललत नेपाल काननू को अलधनमा रही हटाउन सक्नेछ ।
सहरी वनको लवकास र व्यवस्थापन : (१) नगरपाललकाले आफ्नो क्षेत्र लभत्रको
सहरी क्षेत्र तथा र्स्तीमा रहेका सार्वजलनक सडक तथा पाकव जस्ता स्थानमा आफैं ले
र्ा कुनै संघसंस्था र्ा लनजी क्षेत्रसाँगको साझेदारीमा सहरी र्नको लर्कास तथा
व्यर्स्थापन गनव सक्नेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोलजम स्थापना हुने सहरी र्नको र्न पैदार्ार
कायवपाललकाले तोलकए बमोलजम प्रयोग गनव सक्नेछ ।
४२.

वनक्षेत्रको प्रयोग : नगरपाललकाले कुनै लर्कास आयोजना सञ्चालन गदाव र्न
क्षेत्रको प्रयोग गनवु बाहेक अन्य कुनै लर्कल्प नभएमा र प्रचललत कानून बमोलजमको
र्ातार्रणीय अध्ययनबाट त्यस्तो योजना सञ्चालन गदाव र्ातार्रणमा उल्लेखनीय
प्रलतकूल असर नपने देलखएमा सो आयोजना सञ्चालन गनव त्यस्तो र्न क्षेत्रको
जगगा प्राप्त गनवको लालग संघीय सरकार समक्ष अनरु ोध गनव सक्नेछ ।

४३.

नसनरी र उद्यान स्थापना तथा व्यवस्थापन : (१) संघीय तथा प्रादेलिक काननू
प्रलतकूल नहुने गरी प्रचललत मापदण्ड तथा तोलकएको प्रलक्रया परू ा गरे को सलु नलित
गरी नगरपाललका क्षेत्रलभत्र जो कोहीले पलन नगरपाललकाको अनमु लत ललई नसवरी
तथा उद्यान सञ्चालन गनव सक्नेछन् ।
(२) नगरपाललकाले आफ्नो क्षेत्रलभत्र उपदफा (१) बमोलजम सञ्चालन
हुने नसवरी तथा उद्यानको सम्बन्धमा संघीय तथा प्रादेलिक मापदण्डसाँग नबालझने
गरी सञ्चालन तथा पर्ाव
ू ् धार मापदण्ड लनदेलिका बनाई लागू गनेछ ।

४४.

(३) नगरपाललका क्षेत्रलभत्र उपदफा (१) बमोलजम स्थापना हुने सबै
नसवरी तथा उद्यानहरुको कलम्तमा र्षवको एक पटक तोलकए बमोलजम अलनर्ायव
अनगु मन लनरीक्षण गनवपु नेछ ।
िुल्ला क्षेत्र व्यवस्थापन तथा हररयाली प्रवर्द्नन : (१) नगरपाललकाले आफ्नो
क्षेत्रलभत्र रहेको खल्ु ला तथा सार्वजलनक क्षेत्रको सरं क्षण, प्रर्र्द्वन तथा अलभलेखीकरण
गनवु पनेछ ।
(२) नगरपाललकाले आफ्नो क्षेत्रालधकार लभत्र रहने खल्ु ला तथा
सार्वजलनक क्षेत्रमा प्रचललत कानूनको प्रलतकूल नहुने गरी र्ृक्षारोपण, सम्भार र
व्यर्स्थापन गनव सक्नेछ ।
(३) खल्ु ला तथा सार्वजलनक क्षेत्रको व्यर्स्थापन सम्बन्धी अन्य
व्यर्स्था तोलकए बमोलजम हुनेछ ।

४५.

नदी लकनार, नदी उकास, नहर लकनार र सडक लकनारमा वृक्षारोपण : (१)
कुनै व्यलि र्ा संस्थाले नगरपाललकालभत्रको नदी लकनार, नदी उकास, नहर लकनार र
सडक लकनारमा नगरपाललकाको अनमु लत ललई र्ृक्षारोपण गनव सक्नेछ ।
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(२) कायवपाललकाले र्ृक्षारोपण सम्बन्धी मापदण्ड बनाई लागू गनव
सक्नेछ ।

४६.

पररच्छे द-६
सस्ं थागत व्यवस्था
वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत सरं क्षण कोषको स्थापना र सञ्चालन : (१)
नगरपाललकामा र्ातार्रण संरक्षण, प्रदषू णको रोकथाम तथा लनयन्त्रणका साथै
जैलर्क लर्लर्धताको संरक्षणका लालग र्ातार्रण तथा प्राकृ लतक स्रोत संरक्षण
कोषको स्थापना हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजमको कोषमा देहायका रकमहरु रहने छन् :
(क) सघं , प्रदेि सरकारबाट र्ातार्रण संरक्षणका लालग प्राप्त रकम,
(ख) लर्लभन्न सघं सस्ं थार्ाट प्राप्त रकम,
(ग) नगर सभाबाट लर्लनयोलजत रकम
(घ) अन्य स्रोतर्ाट प्राप्त रकम
(३) र्ातार्रण तथा प्राकृ लतक स्रोत संरक्षण कोषको संचालन तोलकए
बमोलजम हुनेछ।

४७.

वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत सरं क्षण पररषद् गठन गनन सक्ने : (१)
र्ातार्रण, जैलर्क लर्लर्धता र प्राकृ लतक स्रोत सरं क्षण सम्बन्धी कायवलाई व्यर्लस्थत
रुपमा कायावन्र्यन गनव, नीलत योजना लनमावण गनव, लर्लभन्न लनकायहरु र्ीच समन्र्य गनव
तथा यस ऐन अन्तगवत अनगु मन तथा लनररक्षण गनव नगरपाललकामा र्ातार्रण सम्बन्धी
लर्िेषज्ञ सलम्मललत र्ातार्रण तथा प्राकृ लतक स्रोत सरं क्षण पररषद् रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजमको पररषद्मा देहाय बमोलजमका अध्यक्ष र
सदस्यहरू रहनेछन :
(क) नगरपाललका प्रमख
ु

- अध्यक्ष

(ख) उपप्रमख
ु

-सदस्य

(ग) प्रमख
ु प्रिासकीय अलधकृ त

- सदस्य

(घ) सम्बलन्धत लर्षयगत सलमलत सयं ोजक
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(ङ) स्र्ास्थ्य िाखा प्रमख
ु

-सदस्य

(च) र्ातार्रण तथा प्राकृ लतक स्रोतको क्षेत्रमा काम गरे का
लर्ज्ञमध्येबाट नगरप्रमख
-सदस्य
ु ले तोके को १ जना
(छ) र्न उपभोिा समूहहरू मध्येर्ाट कायवपाललकाले तोके को
कम्तीमा १ जना मलहला सलहत ३ जना
-सदस्य
(ज) कृ लष लर्कास िाखा प्रमख
ु
(झ) सम्बलन्धत लर्षयगत िाखा प्रमख
ु

-सदस्य
-सदस्य सलचर्

(३) र्ातार्रण तथा प्राकृ लतक स्रोत संरक्षण पररषदक
् ो अन्य काम,
कतवव्य तथा अलधकार तोलकए बमोलजम हुनेछ ।
४८. सलमलतहरु गठन गनन सक्ने : (१) नगरकायवपाललकाले यो ऐनको उद्देश्य पलू तवको लालग
सम्बलन्धत लर्षयका लर्िेषज्ञहरु समेत रहेको लर्लभन्न सलमलतहरु गठन गनव सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोलजम गलठत सलमलतहरुको काम, कतवव्य र
अलधकार नगर कायवपाललकाले तोके बमोलजम हुनेछ ।
४९.

अनगु मन तथा मूल्यांकन : (१) यस ऐन अन्तगवत आर्श्यक अनगु मन र
मल्ू यांकन दफा ५८ बमोलजम स्थालपत र्ातार्रण तथा जैलर्क लर्लर्धता संरक्षण
पररषद् र्ा पररषदल
् े तोके को अनगु मन सलमलतहरूर्ाट हुनेछ ।
(२) अनगु मन तथा मल्ू यांकन सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था तोलकए बमोलजम
हुनेछ।

५०.

वातावरण सरं क्षण योजना तजनमु ा गने : (१) र्ातार्रण तथा प्राकृ लतक स्रोत
संरक्षण पररषदल
् े र्ातार्रण तथा जैलर्क लर्लर्धता संरक्षण योजना तजवमु ा गरी
कायवपाललकामा पेि गने र कायवपाललकाबाट स्र्ीकृ त गराई कायावन्र्यन गनेछ।
(२) पररषदल
् े र्ातार्रण सरं क्षण योजना तजवमु ा गदाव र्ातार्रण सरं क्षण,
जैलर्क लर्लर्धताको संरक्षण र प्रर्र्द्वन, दीगो उपयोग, र्ातार्रणीय तथा जैलर्क
लर्लर्धताका स्रोतहरूको परम्परागत र स्थानीय अभ्यासहरूलाई समेत समार्ेि
गनवपु नेछ।

25

खण्ड (३) असार १५ गते, २०७७ साल संखया :३
(३) उपदफा (१) बमोलजमको र्ातार्रण तथा जैलर्क लर्लर्धता सरं क्षण
योजना बनाउाँदा मलहला, अपाङ्गता भएका व्यलि, बालबाललका, जेष्ठ नागररक र
आलथवक रुपमा लर्पन्न समदु ायलाई लर्िेष प्राथलमकता लदनपु नेछ।
(४) र्ातार्रण संरक्षण योजनामा समार्ेि गनवपु ने लर्षयर्स्तु तोलकए
बमोलजम हुनेछ।
पररच्छे द-७
कसरू , जररवाना तथा क्षलतपुलतन
५१.

कसरू : कसैले देहायको कुनै काम गरे मा यस ऐन बमोलजम कसरू गरे को मालननेछ :(क)

नगरपाललकाले तोलकलदएको समय र स्थान बाहेक अन्यत्र
फोहरमैला लनष्कािन गरे मा,

(ख)

कण्टेनर र्ा फोहरमैला सक
ं लन के न्रमा रालखएको
फोहरमैला अनालधकृ त तर्रले प्रयोग गरे मा,

(ग)

फोहरमैला संकलन के न्रमा रालखएको कण्टेनर तोडफोड
गने, क्षलत पर्ु याउने, रालखएको स्थानबाट हटाउने र्ा
संकलन के न्रमा कुनै नोक्सानी पर्ु याउने कायव गरे मा,

(घ)

यस ऐन बमोलजम अनमु लत नललई फोहरमैला
व्यर्स्थापनको कायव गरे मा,

(ड)

यस ऐन बमोलजम फोहरमैला व्यर्स्थापनको लालग प्रदान
गररएको अनमु लतपत्रमा उल्लेलखत ितवहरु उल्लङ्घन
गरे मा,

(च)

फोहरमैला संकलन के न्र, कण्टेनर र्ा फोहरमैला थपु ाने
ठाउाँमा कुनै पलन लकलसमको हालनकारक पदाथव फाल्ने, राखने
र्ा थपु ाने कायव गरे मा,

(छ)

घर, कम्पाउण्ड तथा पररसरको फोहरमैला सडक र्ा अन्य
सार्वजलनक स्थानमा राखने, फाल्ने र्ा थपु ाने कायव गरे मा,
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(ज)

घर तथा फोहरबाट लनस्के को दलू षत पानी (ललचेट) र्ा ढल
चहु ाई अन्य व्यलिको घर र्ा जगगा प्रदलू षत गराउने कायव
गरे मा,

(झ)

सडक र्ा अन्य सार्वजलनक स्थानमा सरसफाई तथा
फोहरमैला संकलन गनव नगरपाललकाले तोके को समय र्ा
सफाई गदावको समयमा त्यस्तो ठाउाँ मा कुनै पलन लकलसमको
सर्ारी साधन लबसाउने र्ा लबसाइ राखेको सर्ारी साधन
हटाउन इन्कार गरे मा,

(ञ)

नगरपाललकाले तोके को ठाउाँमा बाहेक जनस्र्ास्थ्यमा
प्रलतकूल असर पने गरी सडक र्ा अन्य सार्वजलनक
स्थानमा कुनै पलन लकलसमको हालनकारक फोहरमैला राखने,
फाल्ने, थपु ाने र्ा लनष्कािन गने कायव गरे मा,

(ट)

रासायलनक फोहरमैला, औद्योलगक फोहरमैला, स्र्ास्थ्य
संस्थाजन्य फोहरमैला र्ा हालनकारक फोहरमैला जथाभार्ी
फाल्ने, राखने र्ा लनष्कािन गने र्ा गराउने कायव गरे मा,

(ठ)

औद्योलगक प्रलतष्ठान र्ा स्र्ास्थ्य संस्थाले उद्योग र्ा
स्र्ास्थ्य संस्थाबाट लनस्कने हालनकारक फोहरमैला
जथाभार्ी फाल्ने, राखने र्ा लनष्कािन गने र्ा गराउने कायव
गरे मा,

(ड)

फोहरमैला सक
ं लन, ढुर्ानी तथा फोहरमैला व्यर्स्थापनमा
बाधा अर्रोध लसजवना गने कायव गरे मा,

(ढ)

फोहरमैला संकलन, ढुर्ानी तथा अलन्तम लनष्कािन
स्थलमा अर्रोध, बन्द, घेराउ गने र्ा फोहरमैला
व्यर्स्थापन सम्बन्धी कायवमा हडताल गने कायव गरे मा,

(ण)

फोहरमैला अत्यालधक उत्पादन हुने र्स्तु भनी नेपाल
सरकारले नेपाल राजपत्रमा सचू ना प्रकािन गरी प्रलतबन्ध
लगाएको कुनै र्स्तु उत्पादन तथा लबक्री लर्तरण गने कायव
गरे मा,
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५२.

(त)

प्रचललत काननू बमोलजम तोलकएको मापदण्ड लर्पररत
रासायलनक लर्षादीको आयात गने र्ा समयार्लध
सलकएको रासायलनक लर्षादी प्रचललत काननू र मापदण्ड
बमोलजम नष्ट गने लजम्मेर्ारी परू ा नगरे मा,

(थ)

स्रोतमा नै फोहरमैलाको पृथकीकरण नगरी फोहरमैला
लमसाएर लनष्कािन गने कायव गरे मा,

(द)

मरेको र्ा मारेको पिपु न्क्षी र सोको लादी, ्र्ााँख, हड्डी
तथा माछाको कत्ला आलद सार्वजलनक स्थल, सडक,
गल्ली, चोकमा राखने, फाल्ने र्ा थपु ाने कायव गरे मा,

सजाय तथा जररवाना : (१) फोहरमैला व्यर्स्थापन सम्बन्धमा कसैले देहायको
कायव गरे मा देहाय बमोलजमको सजाय तथा जररर्ाना गररनेछ :
(क)

दफा ५१ को खण्ड (क) बमोलजमको कसरू गने व्यलिलाई
नगरपाललकाले पलहलो पटक भए पााँच हजार रुपैयााँसम्म
जररर्ाना, दोस्रो पटक सोही कसरू गरे मा पााँच हचार
रुपैयााँदेलख दि हजार रुपैयााँसम्म जररर्ाना र सोही कसरू
तेस्रो र्ा सोभन्दा बढी पटक गरे मा प्रत्येक पटकको लालग
पन्र हजार रुपैयााँका दरले जररर्ाना गरी फोहरमैला
उठाउाँदा लागने खचव समेत लनजबाट असूल उपर गनव सक्नेछ
।

(ख)

दफा ५१ को खण्ड (ख) र (झ) बमोलजमको कसरू गनेलाई
नगरपाललकाले एक हजार रुपैयााँदेलख पााँच हजार रुपैयााँसम्म
जररर्ाना गनव सक्नेछ ।

(ग)

दफा ५१ को खण्ड (ग) बमोलजमको कसरू गनेलाई
नगरपाललकाले पन्र हजार रुपैयााँदेलख पचास हजार
रुपैयााँसम्म जररर्ाना गरी कण्टेनर र्ा सक
ं लन के न्र
व्यर्स्थापन गनव लागने खचव असल
ू उपर गनव सक्नेछ ।

(घ)

दफा ५१ को खण्ड (घ) र (ङ) बमोलजमको कसरू गनेलाई
नगरपाललकाले पन्र हजार रुपैयााँदेलख पचास हजार
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रुपैयााँसम्म जररर्ाना गरी अनुमलत नललएसम्म त्यस्तो कायव
गनव रोक लगाउनेछ ।
(ङ)

दफा ५१ को खण्ड (च) बमोलजमको कसरू गनेलाई
नगरपाललकाले पााँच हजार रुपैयााँदेलख पन्र हजार
रुपैयााँसम्म जररर्ाना गनव सक्नेछ र त्यस्तो र्स्तु र्ा
पदाथवबाट कुनै क्षलत भइसके को भए त्यस्तो क्षलत बापतको
रकम समेत कसरू दाताबाट असल
ू उपर गनव सक्नेछ ।

(च)

दफा ५१ को खण्ड (छ), (ज) र (द) बमोलजमको कसरू
गनेलाई नगरपाललकाले पााँच हजार रुपैयााँदेलख पन्र हजार
रुपैयााँसम्म जररर्ाना गनव सक्नेछ ।

(छ)

दफा ५१ को खण्ड (ञ) बमोलजमको कसरू गनेलाई
नगरपाललकाले तीस हजार रुपैयााँदेलख पचास हजार
रुपैयााँसम्म जररर्ाना गनव सक्नेछ ।

(ज)

दफा ५१ को खण्ड (ट), (ठ) र (त) बमोलजमको कसरू
गनेलाई नगरपाललकाले पचास हजार रुपैयााँदेलख एक लाख
रुपैयााँसम्म जररर्ाना गनव सक्नेछ र सोही कसरू पनु : गरे मा
पलहलो पटक गरे को जररर्ानाको दोब्बर जररर्ाना गरी
प्रचललत कानून बमोलजम अनमु लत रद्द गनवको लालग
सम्बलन्धत लनकायमा लेलख पठाउन सक्नेछ ।

(झ)

दफा ५१ को खण्ड (ड), (ढ) र (ण) बमोलजमको कसरू लाई
प्रचललत संघीय काननू बमोलजम सजाय हुनेछ ।

(ञ)

दफा ५१ को खण्ड (थ) बमोलजमको कसरू गनेलाई
नगरपाललकाले प्रत्येक पटक पााँच सय रुपैयााँ जररर्ाना गनव
सक्नेछ ।

(२) र्ातार्रण संरक्षण सम्बन्धमा कसैले देहायको कायव गरे मा नगरपाललकाले देहाय
बमोलजमको जररर्ाना गनेछ:
(क) संलक्षप्त र्ातार्रणीय अध्ययन प्रलतर्ेदन स्र्ीकृ त गराउनु पने
प्रस्तार्को हकमा त्यस्तो प्रलतर्ेदन स्र्ीकृ त नगराई र्ा
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स्र्ीकृ त प्रलतर्ेदन लर्परीत हुने कायव गरे मा पााँचलाख
रुपैयााँसम्म,
(ख)

प्रारलम्भक र्ातार्रणीय परीक्षण प्रलतर्ेदन स्र्ीकृ त नगराई
र्ा स्र्ीकृ त प्रलतर्ेदन लर्परीत हुने कुनै प्रस्तार् कायावन्र्यन
गरे मा दिलाख रुपैयााँसम्म ।

(३) कसैले उपदफा (२) बमोलजमको कायव गरे मा नगरपाललकाले तुरुन्त
रोकी र्ातार्रणीय अध्ययन प्रलतर्ेदन स्र्ीकृ त नगराएको भएमा यस ऐन बमोलजम
त्यस्तो प्रलतर्ेदन स्र्ीकृ त गराउन र त्यस्तो प्रलतर्ेदन लर्पररत कायव भएकोमा सो
कायवलाई सधु ार गनव आदेि लदनेछ र यसरी लदइएको आदेि बमोलजम गनवु सम्बलन्धत
व्यलि र्ा सस्ं थाको कतवव्य हुनेछ । यसरी लदइएको आदेि बमोलजम कायव नभएमा
कायवपाललकाले उपदफा (१) बमोलजम गररएको जररर्ानाको तेब्बर जररर्ाना गनेछ ।
(४) उपदफा (२) मा उल्लेलखत लर्षय बाहेक कसैले यो ऐन र्ा यस ऐन
अन्तगवत बनेको लनयम, लनदेलिका, कायवलर्लध र्ा मापदण्ड लर्परीतका कुनै कायव
गरे मा कायवपाललकाले त्यस्तो कायव गनव बन्देज लगाई तीन लाख रुपैयााँसम्म
जररर्ाना गरी दईु मलहनालभत्र यो ऐन र्ा यस ऐन बमोलजम बनेको लनयम, लनदेलिका,
कायवलर्लध र्ा मापदण्ड बमोलजमको कायव गनव आदेि लदन सक्नेछ । यसरी लदएको
आदेि बमोलजम कायव नभएमा यस उपदफा बमोलजम गररएको जररर्ानाको तेब्बर
जररर्ाना लागनेछ ।
(५) उपदफा (३) र्ा (४) बमोलजम लदएको आदेि बमोलजमको कायव
नभएमा त्यस्तो कायवमा बन्देज लगाइनेछ र त्यस्तो व्यलि र्ा संस्थालाई
कालोसचू ीमा राखने सम्बन्धमा आर्श्यक कारबाही गनव कायवपाललकाले लसफाररस
सलहत संघ र प्रदेि सरकारमा पठाउनु पनेछ ।
(६) यस दफा बमोलजम जररर्ाना गनवु अलघ जररर्ाना गनव लागेको
व्यलि र्ा सस्ं था र्ा आयोजनालाई सफाइ पेि गने मनालसब मौका लदनु पनेछ ।
५३. क्षलतपलू तन : (१) कसैले यो ऐन र्ा यस ऐन अन्तगवत बनेको लनयम, लनदेलिका र्ा
मापदण्ड लर्परीत प्रदषू ण गरे को र्ा जोलखमपणू व फोहर लनष्कासन गरे को र्ा कुनै
दघु वटनाजन्य प्रदषू णका कारणबाट कुनै व्यलि र्ा संस्थालाई कुनै हानी नोक्सानी
पगु न गएमा त्यस्तो कायवबाट पीलडत व्यलि र्ा संस्थाले आफूलाई पुगन गएको क्षलत
बापत नगरपाललका र्ा तोलकएको लनकायबाट क्षलतपलू तव भराई पाउन लनर्ेदन लदन
सक्नेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोलजम परे को लनर्ेदन सम्बन्धमा छानलबन तथा
जााँचबुझ गदाव लनर्ेदकलाई हानी नोक्सानी भएको ठहरे मा क्षलतको यलकन गरी
त्यसरी हालन नोक्सानी पर्ु याउने व्यलि, संस्था र्ा प्रस्तार्कबाट पीलडतलाई
मनालसब क्षलतपलू तव भराई लदनु पनेछ ।
(३) नगरपाललकाको कुनै लनकाय र्ा नगरपाललकाको स्र्ालमत्र् र
लनयन्त्रणमा रहेको संस्थाले प्रदषू ण गरी क्षलत पगु ेको लर्षयमा परे को लनर्ेदन
सम्बन्धमा छानलबन गनव कायवपाललकाले लर्ज्ञ सलहतको तीन सदस्यीय सलमलत गठन
गनेछ र सो सलमलतको लसफाररसको आधारमा उपदफा (२) र्ा (३) बमोलजम
क्षलतपलू तव भराई लदनु पनेछ।
(५) यस दफा बमोलजम क्षलतपलू तव लनधावरण गने आधार र अन्य व्यर्स्था
तोलकए बमोलजम हुनेछ ।
५४.

पनु रावेदन : (१) दफा ५२ बमोलजम भएको जररर्ाना उपर लचि नबुझ्ने पक्षले उि
जररर्ाना उपर लजल्ला अदालतमा पैंलतस लदनलभत्र पनु रार्ेदन गनव सक्नेछ ।
(२) दफा ५३ बमोलजम क्षलतपलू तव लनधावरण सम्बन्धमा भएको लनणवय
उपर लचि नबुझ्ने पक्षले पैंलतस लदनलभत्र लजल्ला अदालतमा पुनरार्ेदन लदन सक्नेछ।

५५. लनवेदन लदन सक्ने : (१) कसैले यस ऐन लर्पररत र्ातार्रणीय अध्ययन प्रलतर्ेदेन
स्र्ीकृ त नगराई र्ा स्र्ीकृ त प्रलतर्ेदन लर्परीत हुने गरी प्रस्तार् कायावन्र्यन गरे मा र्ा
यस ऐन लर्पररत हुने कायव गरे मा र्ा गनव लागेमा नगरपाललका समक्ष लनर्ेदन लदन
सक्नेछ ।
५६. सहुललयत तथा सलु वधा प्रदान गनन सक्ने : र्ातार्रण तथा जैलर्क लर्लर्धता संरक्षणमा
सकारात्मक प्रभार् पाने कुनै उद्योग, व्यर्साय, प्रलर्लध र्ा प्रलक्रयालाई प्रोत्सालहत
गनव काननू बमोलजम प्रदान गररएको सहुललयत तथा सलु र्धाको अलतररि
नगरपाललकाले स्थानीय राजपत्रमा सचू ना प्रकालित गरी सहुललयत तथा सलु र्धा
प्रदान गनव सक्नेछ ।

५७.

पररच्छे द- ८
लवलवध
ढुङ्गा, लगट्टी, बालुवा, माटोको उत्िनन, सक
ं लन, उपयोग, लवक्री तथा
लवतरण सम्बन्धमा : (१) नगरपाललकाको क्षेत्रालधकार लभत्र रहेका ढुङ्गा, लगट्टी,
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बालर्ु ा तथा माटोको उत्खनन, सक
ं लन, उपयोग, लबक्री तथा लर्तरण सम्बन्धी
व्यर्स्था संघीय सरकारले जारी गरे को मापदण्ड अनरुु प हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजमको मापदण्डको अलधनमा रही
नगरपाललकाले आफ्नो छुट्टै मापदण्ड र कायवलर्लध बनाउन सक्नेछ।
५८.

भू-उपयोग योजना र भूलम व्यवस्थापन कायनक्रम सञ्चालन : संघीय तथा
प्रदेि काननू को अलधनमा रही नगरपाललकाले स्थानीय तहको भ-ू उपयोग योजना र
भलू म व्यर्स्थापन कायवक्रम सञ्चालन गनव सक्नेछ ।

५९.

समन्वय र सहजीकरण गने : र्ातार्रण तथा प्राकृ लतक स्रोत संरक्षण सम्बन्धी
रालष्ट्रय तथा प्रादेलिक अलभयानमा नगरपाललकाले आर्श्यक समन्र्य तथा सहयोग
गनेछ ।

६०.

सवेक्षण : नगरपाललकाले आफ्नो क्षेत्रमा रहेको र्ातार्रणीय तथा जैलर्क
लर्लर्धताको र्स्तलु स्थलत बझ्ु न तथा यलकन गनव आर्लधक रुपमा तोलकए
बमोलजमको ढााँचामा र्ातार्रणीय तथा जैलर्क लर्लर्धता सर्ेक्षण गनव सक्नेछ ।

६१.

गनु ासो व्यवस्थापन : नगरपाललकाले र्ातार्रण, र्ातार्रण सरं क्षण तथा जैलर्क
लर्लर्धतासाँग सम्बलन्धत गुनासो तथा उजरु ीको संकलन र त्यसको सम्बोधनको
लालग अलधकारी तोक्न सक्नेछ ।

६२.

परामशन ललन सक्ने : नगरपाललकाले यस ऐनको कायावन्र्यनको लालग सम्बलन्धत
लर्षयका लर्ज्ञसाँग सल्लाह र परामिव ललन सक्नेछ।

६३.

अलधकार प्रत्यायोजन गनन सक्ने : नगरपाललकाले यस ऐन अन्तगवत तोलकएका
लजम्मेर्ारी तथा अलधकार कुनै अलधकृ त र्ा सम्बलन्धत िाखाको कमवचारीलाई
प्रत्यायोजन गनव सक्नेछ ।

६४.

प्रचललत कानून बमोलजम हुने : यस ऐनमा लेलखए जलत कुरामा यसै ऐन बमोलजम
र अन्यमा प्रचललत काननू बमोलजम हुनेछ।

६५.

लनयम बनाउन सक्ने : यस ऐनको कायावन्र्यनको लालग कायवपाललकाले
आर्श्यक लनयम मापदण्ड, लनदेलिका तथा कायवलर्लध बनाउन सक्नेछ ।

६६. िारेजी तथा बचाऊ: यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अगाबै भए गरे का कायवहरु यसै ऐन
बमोलजम भएको मालनने छ l साथै यो ऐन तथा यसको अलधनमा रहेर बनाइएका
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लनयम मापदण्ड, लनदेलिका तथा कायवलर्लधहरु सघं ीय तथा प्रदेि काननू साँग
बालझएमा बालझएको हदसम्म अमान्य हुनेछ ।

33

