
इलाम नगरपालिलका 
इलाम

वातावरण तथा प्राकृतितक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७

नगरसभाबाट स्वीकृत मिमतित : २०७७/०६/१८
प्रमाणीकरण मिमतित :  २०७७/०६/१८

प्रस्तावना
नेपालको  संमिवधान  प्रद्धत  स्वच्छ र  स्वस्थ वातावरणमा  बाँच्न  पाउने  नागरिरकको  मौलिलक अतिधकारको  संरक्षण गन/,
प्राकृतितक स्रोतको  समुति1त उपयोग  एवं  दीगो  व्यवस्थापन  गन/, वातावरण र  मिवकासबी1 सन्तुलन कायम गन/  तथा
प्राकृतितक स्रोत,  वातावरण र जैमिवक मिवमिवधताको संरक्षण गन/  वाञ्छनीय भएकाले, नेपालको संमिवधानको धारा २२६ र
स्थानीय सरकार स1ंालन ऐन २०७७ को दफा १०२ को अतिधकार प्रयोग गरी समंिवधानको धारा २२१ बमोजिजम अनुसू1ी
८  र  अनुसू1ी  ९  मा  उले्ललि@त वातावरण  प्राकृतितक स्रोत  र  जैमिवक  मिवमिवधता  सम्बन्धी  स्थानीय  तहको  अतिधकार
काया/न्वयनका  लामिग  कानूनी  व्यवस्था  गन/  वान्छमिनय  भएकोले,  इलाम  नगरपालिलकाको  मिमतित  २०७७।६।१८  को
मिनण/यानुसार इलाम नगरपालिलका वातावरण तथा प्राकृतितक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७ जारी गरिरएको छ ।

परिरच्छेद- १
प्रारम्भिम्भक

१.  सतंिक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१)  यस ऐनको नाम इलाम नगरपालिलकाको  "वातावरण तथा प्राकृतितक स्रोत संरक्षणऐन,
२०७७"रहेको छ ।

(२)यो ऐनइलाम नगरपालिलका  नगरकाय/पालिलकाको  काया/लयले  स्थानीय राजपत्रमा  स1ूना  प्रकाशिHत
गरकेो मिमतितदेलि@ प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिरभाषा : मिवषय वा प्रसङ्गले अकK अथ/ नलागेमा यस ऐनमा,-
(क)"अध्यक्ष" भन्नाले दफा ४८ बमोजिजमको वातावरण तथा प्राकृतितक स्रोत संरक्षण परिरषदका अध्यक्ष

भन्ने सम्झनुपछ/  ।
(@)"अनुकुलन"  भन्नाले जलवायू परिरवत/नको असर र सम्भाव्य जोलि@मको  आकलन  गरी  परिरवर्तितत

जलवायू  सुहाउँदो  अनकुुल हुने  गरी  रुपान्तरण गनS  तथा  थप हानी  नोक्सानी  रोकथाम वा
न्यूमिनकरण गनS काय/ सम्झनुपछ/ ।

(ग) "उत्सज/न"  भन्नाले कुनै मिनतिWत के्षत्रबाट मिनतिWत समय अवतिधमा वातावरणमा हरिरतगहृ ग्याँस वा
अन्य कुन ैग्याँस वा धुवाँ मिनष्कासन गनS काय/ सम्झनु पछ/ ।

(घ)"उपप्रमु@" भन्नाले इलाम नगरपालिलकाको उपप्रमु@लाई सम्झनपुछ/  ।
(ङ) "काय/पालिलका" भन्नाले इलाम नगरपालिलकाको काय/पालिलकालाई सम्झनु पछ/ ।
(1) "कोष " भन्नाले दफा ४७ बमोजिजम वातावरण तथा प्राकृतितक स्रोत संरक्षण कोष सम्झनुपछ/  ।
(1)   “@लु्ला  के्षत्र” भन्नाले  मामिनसहरु जमघट हुन सक्ने,  मिवशिभन्न काय/क्रम र  पव/  मनाउन सक्ने,

साव/जमिनक मिहत तथा मिवपद व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पुगे्न गरी सुरतिक्षत गरिरएको @लु्ला स्थल
सम्झनुपछ/  ।

(छ)   "जलवायू  परिरवत/न"  भन्नाले  लामो  समयको  अन्तरालमा  प्राकृतितक  रुपमा  हुने  जलवायूको
उतार1ढावका  अलावा  प्रत्यक्ष  वा  अप्रत्यक्ष  रुपमा  मानवीय  मिक्रयाकलापले  वायमुण्डलको
बनोटमा हुने फेरवदलका कारण पृथ्वीको जलवायूमा क्रमH: दे@ा पनS परिरवत/न सम्झनुपछ/ ।

(ज)  "जोलि@मपूण/  फोहर"  भन्नाले प्राकृतितक वातावरणमा ह्रास ल्याउने र मानव  तथा अन्य प्राणीको
स्वास्थ्यमा हामिन  नोक्सानी  पुर्याउने  मिवशिभन्न  रुपमा  मिनष्काशिHत  वस्तु,  पदाथ/  तथा  रतेिडयो
मिवमिकरणलाई सम्झनु पछ/ ।
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(झ)  “जैमिवक मिवमिवधता”  भन्नाले  पारिरम्भिस्थतितकीय  प्रणाली  (इको  जिसस्टम)  को  मिवमिवधता,  प्रजातितय
मिवमिवधता (स्पेजिसज डाइभरजिसटी) तथा वंHाणुगत मिवमिवधता (जेनेमिटक डाइभरजिसटी) सम्झनुपछ/
।

(ञ)  “तोमिकएको” वा “तोमिकए बमोजिजम” भन्नाले यस ऐन अन्तग/त बनेको मिनयममा तोमिकएको वा
तोमिकए बमोजिजम सम्झनुपछ/  ।

(ट) "नगरपालिलका" भन्नाले इलाम नगरपालिलका सम्झनुपछ/  ।
(ठ) "नगरसभा" भन्नाले इलाम नगरपालिलकाको नगरसभालाई सम्झनुपछ/ ।
(ड)  “मिनष्काHन” भन्नाले ध्वमिन,  ताप वा फोहरमैला फाल्ने,  थुपानS,  वा मिनष्काHन गनS काय/  सम्झनु

पछ/  ।
(ढ)  "परिरषद" भन्नाले दफा ४८ बमोजिजमको स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतितक स्रोत संरक्षण परिरषद

सम्झनु पछ/ ।
(ण)  “प्रदषूण” भन्नालेफोहरमैला, रसायन, ध्वमिन वा मिवद्युतीय, मिवद्युतीय-1ुम्वकीय तरगंका कारण

वातावरणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले परिरवत/न गरी वातावरणमा उले्ल@नीय ह्रास ल्याउने, क्षतित
पुर्याउने  वा  वातावरणको  लाभदायी  वा  उपयोगी  प्रयोजनमा  हामिन नोक्सानी  पुर्याउने
मिक्रयाकलाप सम्झनु पछ/  ।

(त) "प्रमु@" भन्नाले इलाम नगरपालिलकाको प्रम@ुलाई सम्झनुपछ/  ।
(थ) "प्रमु@ प्रHासमिकय अतिधकृत" भन्नाले इलाम नगरपालिलकाको प्रम@ु प्रHासमिकय अतिधकृतलाई 

सम्झनुपछ/  ।
(द)  “प्रस्ताव” भन्नाले मिवद्यमान वातावरणीय अवस्थामा परिरवत/न ल्याउन सक्ने मिकजिसमको स्थानीय

सरकार वा स्थानीय कानून बमोजिजम संञ्चालन गरिरने वा अनुमतित प्राप्त मिवकास काय/ ,  भौतितक
मिक्रयाकलाप वा भू-उपयोगको परिरवत/न गनS कुनै योजना, आयोजना वा काय/क्रम सञ्चालन गनS
सम्बन्धमा तयार गरिरएको प्रस्ताव सम्झनु पछ/  ।

(ध)  “प्रस्तावक” भन्नाले प्रस्तावको स्वीकृतितको लामिग मिनवेदन मिदने र त्यस्तो प्रस्ताव काया/न्वयन गन/
स्वीकृतित प्राप्त व्यमिm, सरकारी, अध/ सरकारी वा गैर सरकारी मिनकाय वा संस्था सम्झनु पछ/ ।

(न)  “फोहरमैला” भन्नाले  घरलुे फोहरमैला,  औद्योमिगक फोहरमैला,  रासायमिनक फोहरमैला,  स्वास्थ्य
संस्थाजन्य फोहरमैला वा हामिनकारक फोहरमैला सम्झनु पछ/  र सो Hब्दले तत्काल प्रयोग हुन
नसक्ने अवस्थामा रहेको,  फालिलएको वा सडेगलेको  वातावरणमा ह्रास आउने गरी मिनष्काHन
गरिरएको तरल,  ठोस,  ग्यास,  लेदो,  धवूाँ,  धूलो, मिवद्युतीय तथा सू1ना प्रमिवतिधका लामिग प्रयोग
भएका लगायतका पदाथ/  वा त्यस्तै  प्रकारका अन्य वस्तुहरु वा अनातिधकृत रुपमा साव/जमिनक
स्थलमा टाँजिसएको पोष्टर,  पम्प्लेट तथा काय/पालिलकाले समय समयमा सू1ना प्रकाHन गरी
फोहरमैला भमिन तोमिकमिदएका अन्य वस्तु समेतलाई सम्झनु पछ/  ।

(प)  "वन" भन्नाले पूण/ वा आंशिHक रुपमा रु@ वा बुट्यानले ढामिकएको के्षत्र सम्झनु पछ/  ।
(फ)  "वन पैदावार" भन्नाले वनमा रहेका वा पाइएका वा वनबाट ल्याइएका देहायका पैदावार सम्झनु

पछ/ :-
 (१) काठ,  दाउरा,  गोल,  @ैरक1,  @ोटो,  काठको तेल,  बोक्रा,  घाँस,  लाहा,  मिपपला-

मिपपली
(२)  रु@,  मिवरुवा,  पात,  डाँठ, फल,  बीज,  फूल,  भुवा,  जरा,  गानो,  बोक्रा,  गमरजीन,

लोहवान, जङ्गली जडीबुटी एवं गैरकाष्ठ वन पैदावार, जङ्गली मह, वनस्पतित तथा
तितनको मिवशिभन्न भाग वा सूक्ष्म अङ्ग,

 (३) 1ट्टान, माटो, 1ुन ढुङ्गा, ढुङ्गा, मिगट्टी, बालुवा वा अन्य @मिनजजन्य पदाथ/ वा
 (४) वन्यजन्तु, पHुपंक्षी वा वन्यजन्तुको ओ@ेटोपहार ।

(ब)   “वातावरण”भन्नाले  प्राकृतितक,  सांस्कृतितक  र  सामाजिजक  प्रणालीहरु,आर्थिथक  तथा  मानवीय
मिक्रयाकलापहरु र  यीनको अवयवहरु तथा ती अवयवहरुको  मिब1को अन्तरमिक्रया तथा अन्तर
सम्बन्ध सम्झनु पछ/  ।
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(भ) "वातावरणीय अध्ययन"  भन्नाले   कुनै   प्रस्तावको   काया/न्वयन   गदा/   त्यसवाट वातावरणमा  पनS
प्रतितकूल  प्रभाव  मिनराकरण वा न्यूमिनकरण गन/को लामिग अवलम्वन गरिरने उपायका सम्बन्धमा
गरिरने संतिक्षप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारम्भिम्भक वातावरणीय परीक्षण सम्झनु पछ/  ।

(म)   "समिमतित" भन्नाले  मिवषयगत समिमतित भन्ने सम्झनुपछ/ ।
(य)  “सम्पदा” भन्नाले नगरपालिलका के्षत्र शिभत्र रहेका प्राकृतितक, सांस्कृतितक, ऐतितहाजिसक, पुराताम्भित्वक,

वैज्ञामिनक, आध्याम्भित्मक, सौन्दय/परक वा सामाजिजक दृमिष्टबाट महत्वपूण/  मामिनने कुनै पमिन वस्तु,
भौतितक संर1ना स्थान, वनस्पतित तथा जीव जन्तु सम्झनु पछ/ ।

(र)    “जिसमसार” भन्नाले भूमिमगत जलस्रोत वा वषा/तका कारण पानीको परिरणाम रहने वा प्राकृतितक वा
मानव मिनर्मिमत, स्थायी वा अस्थायी जमेका वा वगेका, स्वच्छ वा नुमिनलो पानी भएको धामिपलो
जमिमन  (Swamp)  दलदले  जमिमन  (Marsh)  नदीबाट  प्रभामिवत  जमिमन  (Riverine
Floodplain),  ताल  (Lake)  पो@री  (Pond)  जलभण्डार  के्षत्र  (Water Storage
Areas) र  यमिह प्रकृतितका कृमिष जमिमन (Agriculture Land) समेतलाई सम्झनु पछ/  ।

(ल)   “संरक्षण”  भन्नाले  वातावरण,  जैमिवक  मिवमिवधता  तथा  सम्पदाको  सुरक्षा,  स्याहार,  सम्भार,
सम्वद्ध/न, व्यवस्थापन तथा सदपुयोग सम्झनु पछ/  ।

परिरच्छेद - २
वातावरण संरक्षण

३. वातावरण संरक्षण गनु/पनS : (१)  आफ्नो के्षत्रातिधकार के्षत्र  शिभत्र वातावरण संरक्षणगनS  प्रमु@ जिजम्मेवारी  इलाम
नगरपालिलकाको हुनेछ।

(२) वातावरण संरक्षण,  प्रवद्ध/न र वातावरण मैत्री समाज मिनमा/णमा योगदान गनु/  नागरिरकको कत/व्य
हुनेछ।

४. वातावरण संरक्षण मिवHेष के्षत्र मिनधा/रण गन/  सक्ने :  (१) प्र1लिलत भू-उपयोग नीतित समेतलाई मध्यनजर  गरी
नगरपालिलका  शिभत्र  वातावरणका  दृमिष्टले  संरक्षण  आवश्यक  रहेको  के्षत्र  पमिह1ान  गरी  त्यस्तो  के्षत्रलाई
काय/पालिलकाबाट मिनण/य गरी वातावरण संरक्षण मिवHेष के्षत्र मिनधा/रण गन/ सक्नेछ ।

(२)  कुनै सडक,  भवन,  नदी व्यवस्थापन वा अन्य कुनै भौतितक पूवा/धार मिनमा/ण गदा/ मिनमा/ण काय/को
प्रारम्भिम्भक अध्ययन प्रमिक्रया Hुरु हुनु अगातिड न ैसंघ र प्रदेHका सम्बम्भिन्धत मिनकायसँग समन्वय गरी नगरपालिलकाले
कुन ैके्षत्र मिवHेषलाई वातावरण संरक्षण गनS उदे्दश्यले @लु्ला वा हरिरयाली के्षत्रको रुपमा तोक्न सक्नेछ।

(३)  कुनै  के्षत्र वा  स्थान मिवHेषमा  अत्यतिधक वातावरणीय प्रदषूण,  भूःस्@लन,  प्राकृतितक सम्पदाको
अत्यतिधक दोहन वा प्राकृतितक मिवपलि� हुन गई जनस्वास्थ्य वा वातावरणमा नकारात्मक  प्रभाव परकेो वा पनS
सम्भावना देलि@एको अवस्थामा नगरपालिलकाले प्रदेH सरकार र संघीय सरकारसँग समन्वय गरी त्यस्तो के्षत्र वा
स्थानलाई वातावरणीय दृमिष्टले संवेदनHील के्षत्र तोक्न सक्नेछ । 

(४)  उपफदा  (१),(२)  र  (३)  बमोजिजमको वातावरण संरक्षण मिवHेष के्षत्र,  @लु्ला वा हरिरयाली के्षत्र र
संवेदनHील के्षत्रको व्यवस्थापन तोमिकए बमोजिजम काय/पालिलकाबाट हुनेछ।

(५)  उपदफा(४)  बमोजिजम  व्यवस्थापन  गदा/  काय/पालिलकाले  आवश्यकता  अनुसार  सघं  र  प्रदेH
सरकारसँग समन्वय गनSछ।

५. सम्पदाको संरक्षण गनु/पनS : (१)नगरपालिलका के्षत्रशिभत्र रहेका सम्पदाको संरक्षण गनु/  नगरपालिलका, नागरिरक र
सम्बम्भिन्धत मिनकायको कत/व्य हुनेछ।

(२) सम्पदाको संरक्षणका लामिग नगरपालिलकाले सरकार तथा समुदायसँग समन्वय तथा साझेदारी गन/
सक्नेछ।

६. वातावरणीय अध्ययन गनु/पनS : (१) प्र1लिलत कानून तथा मापदण्ड बमोजिजम प्रस्तावकले प्रस्तावको वातावरणीय
अध्ययन गनु/ पनSछ।

(२)  प्रस्तावकले स्थानीय तहको अतिधकारके्षत्र शिभत्र पनS मिवषयसँग सम्बम्भिन्धत मिवकास मिनमा/ण सम्बन्धी
काय/  वा  आयोजना  सम्बन्धी  प्रस्तावको  संतिक्षप्त  वातावरणीय  अध्ययन  प्रतितवेदन  वा  प्रारम्भिम्भक वातावरणीय
प्रतितवेदन स्वीकृतितको लामिग नगरपालिलका समक्ष पेH गनु/पनSछ।

(३)  प्रस्तावकले उपदफा  (२)  बमोजिजमको वातावरणीय अध्ययन प्रतितवेदन पेH गदा/ त्यस्तो प्रस्ताव
काया/न्वयन गनS क्रममा वातावरणमा पन/सक्ने प्रतितकूल प्रभाव र त्यसको न्यूमिनकरणको लामिग अपनाउन समिकने
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मिवशिभन्न मिवकल्पहरूको मिवस्तृत मिवष्लेषण गरी त्यस्ता मिवकल्प मध्ये प्रस्ताव काया/न्वयन गन/ उपयmु हुने मिवकल्प र
सो मिवकल्प काया/न्वयन गन/ समिकने आधार र कारण समिहत जिसफारिरस गनु/पनSछ।

(४) उपदफा (२) बमोजिजमको संतिक्षप्त वातावरणीय प्रतितवेदन वाप्रारम्भिम्भक वातावरणीय परीक्षण स्वीकृतित
सम्बन्धी प्रमिक्रया तोमिकए बमोजिजम हुनेछ।

(५)  उपदफा (२)  बमोजिजम प्राप्त  वातावरणीय  अध्ययन  प्रतितवेदन जाँ1बुझ  गदा/  त्यस्तो  प्रस्ताव
काया/न्वयनबाट वातावरणमा प्रतितकूल प्रभाव पानS  नदेलि@एमा नगरपालिलकाले आवश्यकता अनुसार प्रस्तावकले
पालना गनु/पनS Hत/ तोमिक त्यस्तो वातावरणीय अध्ययन प्रतितवेदन स्वीकृत गनSछ।

(६)  नगरपालिलकाले  उपदफा(२)  बमोजिजमको  वातावरणीय अध्ययन प्रतितवेदन जाँ1बुझ गदा/  त्यस्तो
प्रस्तावको थप वातावरणीय अध्ययन गन/पनS देलि@एमा वातावरणीय मूल्याङ्कन गन/ गराउन आदेH मिदन सक्नेछ।

(७)  उपदफा  (५)  बमोजिजम मिदइएको आदेH बमोजिजम प्रस्तावकले थप अध्ययन गरिर सोको प्रतितवेदन
प्रदेH कानूनले तोकेको मिनकाय समक्ष पेH गनु/ पनSछ।

(८)  यस  ऐन  वमोजिजम  कुनै  प्रस्तावको  वातावरणीय  अध्ययन  प्रतितवेदन  तयार  गनु/पूव/  सम्वम्भिन्धत
मिनकायबाट काय/स1ूी स्वीकृत गनु/पनSछ।

(९)वातावरणीय अध्ययन प्रतितवेदन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्र1लिलत कानून बमोजिजम हुनेछ।
(१०)यस दफामा  जुनसुकै  कुरा  लेलि@एको  भएता  पमिन  प्रस्तावक नगरपालिलका  आँफै  संलग्न  भएको

अवस्थामा त्यस्तो वातावरणीय अध्ययन प्रतितवेदन प्रस्ताव तयार गनS मिवज्ञ बाहकेको मिवज्ञ मिनयmु गरी मिवज्ञको
प्रतितवेदनको आधारमा संतिघय सरकारले तोके बमोजिजम नगर काय/पालिलकाले स्वीकृत गनSछ।

७. मापदण्ड र गुणस्तर कायम गनु/पनS:(१) प्रस्तावकले यस ऐन बमोजिजम वातावरणीय अध्ययन प्रतितवेदन तयार गदा/
नेपाल  सरकारले  मिनधा/रण  गरकेो  मापदण्ड  एवं  गुणस्तर  कायम  हुनेगरी  तोमिकए  बमोजिजमको  ढाँ1ामा  तयार
गनु/पनSछ।

८.   वातावरणीय व्यवस्थापन योजना   तयार गनु/पनS  :(१)  प्रस्तावकले प्रस्ताव काया/न्वयन गनु/  अगातिड तोमिकए बमोजिजम
वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गनु/पनSछ।

(२)प्रस्तावकले  उपदफा (१)  बमोजिजम  वातावरणीय  व्यवस्थापन  योजना  तयार  गदा/  वातावरणीय
प्रतितकूल प्रभाव न्यूमिनकरणका उपायहरू मध्ये  कुन कुन उपायहरू आयोजना मिनमा/णको  क्रममा र  कुन कुन
उपायहरू आयोजना सम्पन्न भएपशिछ वा आयोजना काया/न्वयनको क्रममा अवलम्बन गनS हो सो को समेत उले्ल@
गनु/पनSछ।

(३)  प्रस्तावकले उपदफा (१)  बमोजिजम तयार गरकेो वातावरणीय व्यवस्थापन योजना काया/न्वयनका
लामिग स्पष्ट काय/योजना वनाई सो बमोजिजम काया/न्वयन गनु/पनSछ र सोको प्रगतित मिववरण आयोजना काया/न्वयन
Hुरू भएपशिछ प्रत्येक छ ममिहनामा काय/पालिलका समक्ष पेH गनु/पनSछ।

९.    प्रस्ताव स्वीकृत नगराई काया/न्वयन गन/  नहुने:  यो ऐन प्रारम्भ भएपशिछ कसैले पमिननगरपालिलकाले तोकेबमोजिजम
प्रस्ताव स्वीकृत नगराई काया/न्वयन गन/ गराउनु हँुदनै ।

१०.प्रस्ताव सम्बन्धी अन्य व्यवस्था :  (१)वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन हुने प्रस्तावहरु सम्बन्धी काय/मिवतिध प्र1लिलत
संघीय तथा प्रादेशिHक कानून बमोजिजम हुनेछ ।

(२)संघीय  तथा  प्रादेशिHक  काननू  बमोजिजम  वातावरणीय  परीक्षण  वा  वातावरणीय  प्रभाव  मूल्यांकन
सम्बन्धमा सम्बम्भिन्धत संघीय तथा प्रादेशिHक मिनकायसँग समन्वय गनS जिजम्मेवारी नगरपालिलकाको वातावरण Hा@ा
वा तोमिकएको Hा@ाको हुनेछ ।

११. रोक लगाउन सक्ने:(१)कसैले पमिन यस ऐन र प्र1लिलत काननूले तोके वमोजिजमको मिनकायवाट स्वीकृतित नलिलई
वा स्वीकृतित भए भन्दा मिवपरीत हुने गरी काया/न्वयन गरमेा नगरपालिलकाले त्यस्तो प्रस्ताव काया/न्वयनमा रोक
लगाउन वा रोक लगाउनको लामिग प्रदेH सरकार तथा सघंीय सरकार वा स्वीकृत गनS मिनकायमा जिसफारिरस गन/
सक्नेछ।

(२)  उपदफा (१)  बमोजिजम कुनै प्रस्ताव काया/न्वयन गन/  रोक लगाइएकोमा  त्यसरी रोक लगाइएको
कारणबाट क्षतित पुग्न गएमा प्रस्तावकले सो बापत कुन ैमिकजिसमको क्षतितपुर्तितको लामिग दाबी गन/ पाउने छैन ।

१२.   अनु  कू  लन योजना बनाउन सक्ने  : (१)जलवाय ुपरिरवत/नको प्रतितकूल असर न्यूमिनकरण र सम्भामिवत जोलि@मबाट
बच्नका लामिग नगरपालिलकालेअनुकूलन योजना बनाई काया/न्वयन गन/सक्नेछ।
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(२)उपदफा (१) बमोजिजमको अनकुुलन योजना बनाउँदा जलवायू परिरवत/नको असरवाट वढी जोलि@ममा
पनS ममिहला,  अपाङ्गता भएका व्यमिm,  बालबालिलका,  जेष्ठ नागरिरक र आर्थिथक रुपमा मिवपन्न  समुदायलाई मिवHेष
प्राथमिमकता मिदनुपनSछ।

(३)नगरपालिलकाले मिवकास आयोजना तजु/मा गदा/ जलवायू परिरवत/नको प्रतितकूल असर तथा जोलि@मको
व्यवस्थापन गनS प्रयोजनको लामिग नेपाल सरकारले मिनधा/रण गरकेो मापदण्ड बमोजिजम प्राथमिमकीकरण गनु/पनSछ।

१३.  हरिरतगहृ   ग्याँ  स उत्सज/न न्यूमिनकरण काय/हरू गन/ सक्ने   :  (१) नगरपालिलकाले हरिरतगृह ग्याँस उत्सज/न न्यूमिनकरण
गन/ आवश्यक काय/क्रम सञ्चालन गन/ सक्नेछ।

(२) न्यूमिनकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्र1लिलत कानून बमोजिजम हुनेछ।
१४. प्रदषूण रोकथाम तथा मिनयन्त्रण गनS:(१)कसैले पमिन प्र1लिलत मापदण्ड मिवपरीत वा जनजीवन,  जन-स्वास्थर

वातावरणमा उले्ल@नीय प्रतितकूल प्रभाव पानS गरी प्रदषूण सृजना गन/ वा गराउन हँुदनै । 
(२)  तोमिकएको मापदण्ड मिवपरीत कुनै  याम्भिन्त्रक साधन,  औद्योमिगक प्रतितष्ठान,  होटल रषुे्टरणे्टवा अन्य

ठाउँवा मालसामान वा वस्तुवाटध्वमिन, ताप, रतेिडयोधम� मिवमिकरण, तरङ्ग वा फोहरमैला वा दमुिषत पानी मिनष्काHन
गन/ गराउन हँुदनै ।

(३)उपदफा(१)मिवपरीत कसैले कुनै काय/  गरी वातावरणमा उले्ल@नीय प्रतितकूल प्रभाव पारकेो देलि@एमा
नगरपालिलकाले तत् सम्बन्धमा आवश्यक Hत/हरु तोक्न वा त्यस्तो काय/ गन/ नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ ।

(४)कुनै मिकजिसमको पदाथ/,  इन्धन,  औजार वा संयन्त्रको प्रयोगबाट वातावरणमा उले्ल@नीय प्रतितकूल
प्रभाव परकेो वा पनS देलि@एमा प्रदेH र सघंीय सरकारलाई सोको जानकारी गराई नगरपालिलकाले त्यस्तो पदाथ/ ,
इन्धन,  औजार वा संयन्त्रको प्रयोग,  उत्पादन,  मिवमिक्र मिवतरण,  भण्डारणमा बन्देज लगाउन सक्नेछ रआवश्यक
कारवाहीका लामिग जिसफारिरस गनSछ।

(५)प्रदषूणको रोकथाम तथा मिनयन्त्रण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोमिकए बमोजिजम हुनेछ।   
१५. प्रयोगHाला स्थापना   गन/  सक्ने  :(१)वातावरण संरक्षण तथा प्रदषूण मिनयन्त्रण सम्बन्धी काय/मा सहयोग पुर्याउन

नगरपालिलकाले संघीय सरकार र प्रदेH सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यकता अनुसार मिवशिभन्न प्रयोगHालाहरु
स्थापना गन/  वा संघ र प्रदेHले स्थापना गरकेा  वा नेपाल सरकारले मान्यता मिदएको  कुनै प्रयोगHालालाई सो
कामको लामिग तोक्न सक्नेछ।

(२)उपदफा(१)बमोजिजम स्थापना गरिरएका वा तोमिकएका प्रयोगHालाको अन्य काम, कत/व्य र अतिधकार
तोमिकए बमोजिजम हुनेछ ।

१६. नमनुा संकलन गन/ मिदनुपनS:कुनै पमिन उद्योग, कार@ाना, यन्त्र, सवारी साधन आमिदबाट सृजना वा मिनष्काHन हुने
वा हुन सक्ने प्रदषूण,  ध्वमिन,  ताप तथा फोहरमैलाको अध्ययन,  परीक्षण वा मिवश्लेषण गन/का लामिग सम्बम्भिन्धत
व्यमिm वासंस्थाले नगरपालिलकाबाट अतिधकारप्राप्त व्यमिm वा संस्थालाई आवश्यकता अनुसार त्यस्ता वस्तु वा
पदाथ/को नमूना संकलन गन/ मिदनु पनSछ ।

१७.  वातावरण मिन  री  क्ष  कको मिनयमुिm गन/  सक्ने  :(१)नगरपालिलकाशिभत्र प्रदषूण कम गनS,  हटाउने वा मिनयन्त्रण गनS  तथा
स्वीकृत  वातावरणीय  प्रतितवेदन  अनुसार  गनु/पनS  कामहरू प्रभावकारी  रुपले  गन/  गराउन,  वातावरण  संरक्षण
सम्वम्भिन्ध प्र1लिलत मापदण्डको पालना भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन तथा मिनरीक्षण गन/ नगरपालिलकाले नेपाल
सरकारबाट मान्यताप्राप्त Hतैिक्षक संस्थाबाट वातावरण मिवज्ञान, वातावरण व्यवस्थापन, वातावरण इम्भिन्जमिनयरिंरग वा
सोसँग सम्बम्भिन्धत मिवषयमा कम्भिम्तमा स्नातक तह सम्मको Hतैिक्षक योग्यता हाजिसल गरकेो व्यमिmलाई  प्र1लिलत
काननू बमोजिजम मिनधा/रिरत मापदण्ड र प्रमिक्रया पुरा गरी वातावरण मिनरीक्षक मिनयmु गन/ सक्नेछ ।
(२) उपदफा  (१) मा जुनसुकै  कुरा  लेलि@एको भए तापमिन वातावरण मिनरिरक्षक उपलब्ध नभएको अवस्थामा
स्थानीय तहको वातावरण,  वन,  जैमिवक मिवमिवधता,  प्राकृतितक स्रोत,  जलवायु परिरवत/न सम्बम्भिन्ध ज्ञान भएको
अतिधकृत कम/1ारीलाई वातावरण मिनरिरक्षकको रुपमा @टाउन सक्नेछ ।

१८. वातावरण मिन  री  क्षकको काम  ,    कत/व्य र अतिधकार  :  (१)वातावरण मिनरीक्षकको काम,  कत/ब्य र अतिधकार देहाय
बमोजिजम हुनेछः–

(क)  यो ऐन वा यस ऐन अन्तग/त बनेको मिनयम तथा प्र1लिलत सघंीय र प्रदेH कानून  तथा
मापदण्ड बमोजिजम प्रदषूण कम गनS, हटाउने वा मिनयन्त्रण गनS काय/ भए नभएको मिनरीक्षण
गनS,जलवायू  परिरवत/न  व्यवस्थापन सम्बम्भिन्ध काय/हरु गनS ,
(@)  यो ऐन वा यस ऐन अन्तग/त बनेको मिनयम तथा प्र1लिलत काननू र मापदण्ड  मिवपरीत
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कुन ैठाउँबाट प्रदषूण मिनष्काHन सम्बन्धी नकारात्मक काय/ गर ेनगरकेो सम्बन्धमा
मिनरीक्षण गनS,
(ग) स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतितवेदनमा तोमिकएका सत/ बमोजिजम काम भए नभएको
सम्बन्धमा स्थलगत जाँ1बुझ तथा मिनरीक्षण गनS,
(घ)@ण्ड (क), (@) र (ग) बमोजिजम गरिरएको जाँ1बझु तथा  मिनरीक्षण प्रतितवेदन तोमिकएको
अतिधकारी समक्ष पेH गनS,
(ङ) तोमिकए बमोजिजमका अन्य काय/ गनS,

(२)उपदफा (१) को @ण्ड (क), (@) र (ग) बमोजिजम मिनरीक्षण गनS जिसलजिसलामा वातावरण मिनरीक्षकले
सम्बम्भिन्धत व्यमिm,  संस्था वा प्रस्तावकलाई पूव/  स1ूना मिदई कुनै घर,  जग्गा, भवन,  कार@ाना,  उद्योग,  सवारी
साधन,  औद्योमिगक संयन्त्र,  औजार,  मेशिHनरी,  जीव,  वस्तु,  अशिभले@,  कागजात  वा  अन्य  मालसामान  वा
वस्तुहरुको मिनरीक्षण, परीक्षण वा जाँ1बुझ गन/ सक्नेछ ।

(३)उपदफा  (२)  बमोजिजम  मिनरीक्षणको  जिसलजिसलामा  वातावरण  मिनरीक्षकले माग  गरकेो  मिववरण  वा
जानकारी उपलव्ध गराई आवश्यक सहयोग गनु/ सम्बम्भिन्धत व्यमिm, संस्था वा प्रस्तावकको कत/व्य हुनेछ ।

(४) वातावरण मिनरीक्षकको अन्य काम, कत/व्य र अतिधकार तोमिकए बमोजिजम हुनेछ।
परिरच्छेद-३

फोहरमैला   व्यवस्थापन   सम्बन्धी व्यवस्था  
१९. फोहरमैलाको प्रबन्ध गनS  दातियत्व:  (१)फोहरमैलाको व्यवस्थापन गन/  स्थानान्तरण केन्द्र  (ट्र ान्सफर स्टेHन),

ल्याण्डमिफल साइट, प्रHोधन प्लाण्ट, बायो ग्यास प्लाण्ट लगायत फोहरमैलाको संकलन, अम्भिन्तम मिबसज/न तथा
प्रHोधनका लामिग आवश्यक पनS पूवा/धार तथा संर1नाको मिनमा/ण तथा सञ्चालन गनS जिजम्मेवारी नगरपालिलकाको
हुनेछ ।

(२)  फोहरमैला  संकलन  केन्द्र,  स्थानान्तरण  केन्द्र  वा  प्रHोधन  स्थलमा  फालिलएको  वा  रालि@एको
फोहरमैला वा सरसफाईको जिसलजिसलामा जम्मा भएको फोहरमैला प्रबन्ध गनS वा कुनै पमिन मिकजिसमबाट प्रयोग गनS
जिजम्मेवारी नगरपालिलकाको हुनेछ ।

(३) यस दफाको प्रयोजनको लामिग फोहरमैला सकंलन केन्द्र, स्थानान्तरण केन्द्र वा प्रHोधन स्थलमा
फालिलएको वा रालि@एको फोहरमैला वा सरसफाईको जिसलजिसलामा  जम्मा भएको कुनै  पमिन पदाथ/  फोहरमैला
मामिननेछ ।

२०.फोहरमैला  व्यवस्थापन  गनS  दातियत्व  :  (१)  नगरपालिलका  शिभत्रको फोहरमैला  व्यवस्थापन  गनS  गराउने  दातियत्व
नगरपालिलकाको हुनेछ ।

(२)  उपदफा  (१)  जुनसुकै कुरा लेलि@एको भए तापमिन हामिनकारक फोहरमैला,  स्वास्थ्य संस्थाजन्य
फोहरमैला,  रासायमिनक फोहरमैला  वा  औद्योमिगक फोहरमैला  प्रHोधन  र  व्यवस्थापन  गनS  दातियत्व  मिनधा/रिरत
मापदण्डको अधीनमा रही त्यस्तो फोहरमैला उत्पादन गनS व्यमिm वा मिनकायको हुनेछ ।

(३)  कुनै  उद्योग  वा  स्वास्थ्य  संस्थाबाट  उत्पामिदत हामिनकारक  फोहरमैला,  स्वास्थ्य  संस्थाजन्य
फोहरमैला रासायमिनक फोहरमैला तथा औद्योमिगक फोहरमैला व्यवस्थापन गनS  जिजम्मेवारी सम्बम्भिन्धत उद्योग र
स्वास्थ्य  संस्थाको  हुनेछ  र  बाँकी  फोहरमैलाको  व्यवस्थापन  गरीमिदन  नगरपालिलकालाई  अनुरोध  गरमेा  वा
नगरपालिलकाले मिनधा/रण गरकेो फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल प्रयोग गन/  माग गरमेा नगरपालिलकाले मिनधा/रण गरे
बमोजिजम सेवा Hुल्क लिलई फोहरमैलाको व्यवस्थापन गरिरमिदन वा फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल प्रयोग गन/  मिदन
सक्नेछ ।

(४)काय/पालिलकाले सामुदातियक सरसफाई सम्बन्धी मिनदSशिHका बनाई लागू गनSछ।
(५)फोहरमैला व्यवस्थापनले मानव स्वास्थ्यमा पारकेो वा पानS प्रभावको जाँ1 परिरक्षण र अनुसन्धान गनS

अतिधकार नगरपालिलकासँग हुनेछ ।
(६)जाँ1 परिरक्षणमा कुनै मिनकायमा फोहरमैला व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकी मानव स्वास्थ्यमा

प्रतितकूल प्रभाव पारकेो भेमिटएमा नगरपालिलकाले उm मिनकायलाई समयमै स1ेत गराई प्र1लिलत काननू बमोजिजम
आवश्यक कारवाही गनSछ।  

२१.फोहरमैला उत्पादन कम गनS:(१)नगरपालिलका शिभत्र कुन ैव्यमिm, संस्था वा मिनकायले कुन ैकाम कारोबार गदा/ उत्पादन
हुने फोहरमैला यथाHक्य कम गनु/ पनSछ।
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(२) “आफ्नो के्षत्र” शिभत्र मिवसज/न हुन सक्ने फोहरमैलाको मिवसज/न वा पुन: प्रयोगको व्यवस्था मिमलाई
बाँकी फोहरमैला मात्र मिनष्काHन गरी फोहरमैलाको परिरणामलाई घटाउनु प्रत्येक व्यमिm,  संस्था वा मिनकायको
कत/व्य हुनेछ ।
स्पमिष्टकरण  :   “आफ्नो  के्षत्र”  भन्नाले  नगरपालिलका शिभत्रको  मिनजी  घर  कम्पाउण्ड,  औद्योमिगक के्षत्रको  परिरसर,
अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाको परिरसर, औद्योमिगक प्रतितष्ठानको परिरसर लगायत फोहरमैला उत्पादन गनS व्यमिm,
संस्था वा मिनकायको परिरसरलाई सम्झनु पछ/ ।  

२२. फोहरमैला पृथकीकरण:(१)नगरपालिलकाले फोहरमैलालाई तोमिकए बमोजिजम जैमिवक,  अजैमिवक र अन्य प्रकारमा
मिवभाजन गरी सो फोहरमैलालाई स्रोतमै छुट्याउने गरी तोक्नेछ ।

(२)उपदफा  (१)  बमोजिजम तोमिकमिदए बमोजिजम फोहरमैला स्रोतमै छुट्याई संकलन केन्द्रसम्म पुर्याउने
दातियत्व त्यस्तो  फोहरमैला उत्पादन गनS  व्यमिm,  संस्था  वा  मिनकायको हुनेछ र यसको लामिग  नगरपालिलकाले
आवश्यक प्रमिवतिध, मालसामान, उपकरण, कण्टेनर आमिद उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

२३. फोहरमैलाको  मिनष्काHन:(१)फोहरमैला  मिनष्काHनको  समय,  स्थान  र  तरिरका  नगरपालिलकाले  मिनधा/रण  गरे
बमोजिजम हुनेछ ।

(२)हामिनकारक फोहरमैला वा रासायमिनक फोहरमैला उत्पादन गनS व्यमिm, संस्था वा मिनकायले त्यस्तो
फोहरमैला तोमिकए बमोजिजम व्यवस्थापन गनु/ पनSछ ।

(३)हामिनकारक फोहरमैला वा रासायमिनक फोहरमैला सकंलन केन्द्र वा स्थानान्तरण केन्द्रमा मिनष्काHन
गन/ पाइने छैन ।

२४.फोहरमैला  व्यवस्थापन केन्द्र:(१)नगरपालिलकाले  फोहरमैलालाई  व्यवम्भिस्थत रुपमा  संकलन गन/  प्रत्यक टोल वा
वस्तीमा सकंलन केन्द्र तोकी आवश्यक कण्टेनरको व्यवस्था गन/ सक्नेछ ।

(२)उपदफा (१) बमोजिजम सकंलन केन्द्र तोक्दा यथाHक्य टोल वा वस्तीका सबलैाई पायक पनS गरी
वातावरणीय रुपले उपयmु स्थान तोक्नु पनSछ ।

(३)उपदफा  (१)  बमोजिजमको संकलन केन्द्रमा फोहरमैला मिनष्काHन र सकंलन गनS  समय र तरिरका
नगरपालिलकाले मिनधा/रण गर ेबमोजिजम हुनेछ ।

२५. जोलि@मपूण/  फोहरको व्यवस्थापन:(१)कुनै  जोलि@मपूण/  फोहरको  संकलन,  भण्डारण,  प्रHोधन,  मिवक्रीमिवतरण,
मिवसज/न वा ओसार पसार गदा/ उत्पादक वा सञ्चालकले जनस्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतितकूल असर नपनS गरी
उति1त व्यवस्थापन गनु/ पनSछ ।

(२)उपदफा  (१)  बमोजिजम जोलि@मपूण/  फोहरको  व्यवस्थापन  गदा/  उत्पादक वा  संञ्चालकले  आफ्नै
@1/मा व्यवस्थापन गनु/ पनSछ ।

(३)जोलि@मपूण/ फोहर व्यवस्थापन सम्वन्धी अन्य प्रमिक्रया सतंिघय कानुन वमोजिजम हुनेछ।
२६. फोहरमैलाको न्यूमिनकरण  ,   पनु  :   प्रयोग तथा पनु  :   1क्रीय प्रयोग  :(१)नगरपालिलकाले फोहरमैला न्यूमिनकरण, पुन:

प्रयोग तथा पनु: 1क्रीय प्रयोगलाई प्रोत्साहन गन/ आवश्यक काय/ गनSछ र यसको प्रभावकारी काया/न्वयनका लामिग
आवश्यक मिनदSशिHका बनाई लागू गन/ सक्नेछ ।

(२)उद्योग उत्पादन, प्यामिकङ्ग गन/  प्रयोग गरकेो वस्तुलाई पनु:  प्रयोग गरी फोहरमैलाको परिरणामलाई
घटाउने काममा प्रोत्साहन गन/ सम्बम्भिन्धत उद्योगसँग नगरपालिलकाले समन्वय गन/ सक्नेछ ।  

२७. अनुमतित  सम्बन्धी  व्यवस्था:(१)यस  ऐन  बमोजिजम  नगरपालिलकाको  अनमुतित  नलिलई  कसैले  पमिन  फोहरमैला
व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गन/ वा गराउन पाउनेछैन ।

(२)फोहरमैला व्यवस्थापन गन/ 1ाहने स्वदेHी वा मिवदेHी कम्पनी, संस्था वा मिनकायले देहायको मिववरण
@लुाई अनुमतितको लामिग नगरपालिलकामा मिनवेदन मिदनु पनSछ:-

(क) फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना,
(@) फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक जनHमिm तथा प्रमिवतिधको मिववरण,
(ग) तोमिकए बमोजिजमको अन्य मिववरण ।

(३)उपदफा (२) बमोजिजम पन/ आएको मिनवेदन उपर काय/पालिलकाले आवश्यक जाँ1बुझ गरी अनुमतितपत्र
मिदन सक्नेछ ।

(४)  फोहरमैलाको  व्यवस्थापन,  पनु:  1मिक्रय प्रयोग,  प्रHोधन  र  मिवसज/नमा  आवश्यक पनS  प्रमिवतिध
स्वदेHमा उपलब्ध हुन नसक्ने देलि@एमा त्यस्तो प्रमिवतिध उपलब्ध गराउन सक्ने कुनै मिवदेHी कम्पनी, संस्था वा
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मिनकायलाई सम्झौतामा उले्ललि@त अवतिधशिभत्र त्यस्तो प्रमिवतिध हस्तान्तरण गनS Hत/मा नेपाल सरकारको स्वीकृतित
लिलई नगरपालिलकाले उपदफा (३) बमोजिजम अनुमतितपत्र मिदन सक्नेछ ।

(५) अनुमतितपत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोमिकए बमोजिजम हुनेछ ।
२८.फोहरमैला व्यवस्थापनमा मिनजी तथा सामुदातियक के्षत्रको संलग्नता:(१)नगरपालिलकाले आवश्यकता अनुसार यस ऐन

बमोजिजम अनुमतित प्राप्त मिनजी के्षत्रका कम्पनी वा सामुदातियक के्षत्रबाट  तोमिकए बमोजिजम प्रतितस्पधा/ गराईआफ्नो
के्षत्रको फोहरमैला व्यवस्थापन गराउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (२) बमोजिजम फोहरमैला व्यवस्थापन गदा/ मिनजी के्षत्रका कम्पनीको हकमा देहायका सब ैवा
कुन ैर सामुदातियक एवं गैरसरकारी सघं, संस्थाको हकमा देहायको कुन ैकाम गराउन समिकनेछ:-

(क) फोहरमैलाको न्यूमिनकरणका लामिग जन1ेतना अशिभवृतिद्ध,
(@) फोहरमैला संकलन,
(ग) फोहरमैला ढुवानी,
(घ) फोहरमैलाको प्रयोग, पनु: प्रयोग, पुन: 1मिक्रय प्रयोग वा प्रHोधन,
(ङ) फोहरमैला मिवसज/न, 
(1) सम्झौता अवधी पशिछको  व्यवस्थापन ।  

           (छ)       फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल  बन्द भए पWातको व्यवस्थापन ।
२९. प्रतितस्पधा/ गराई फोहरमैला व्यवस्थापनको जिजम्मा मिदने:  (१)  नगरपालिलकाले  यस ऐन बमोजिजम मिनजी के्षत्र वा

सामुदातियक संस्थाबाट फोहरमैला  व्यवस्थापन गराउँदा  बोलपत्र आह्वान गरी  प्रतितस्पधा/  गराई व्यवस्थापकको
छनौट गरी व्यवस्थापन गनS जिजम्मा मिदनु पनSछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिजम फोहरमैला व्यवस्थापकको छनौट गदा/ देहायका आधारमा गनु/ पनSछ:-
(क) नगरपालिलकालाई बझुाउन कबुल गरकेो रकम,
(@) फोहरमैलाबाट ऊजा/ Hमिm उत्पादन गनS वा प्राङ्गारिरक मल उत्पादन गनS क्षमता, पूँजी,

प्रमिवतिध र जनHमिmको क्षमता,
(ग) आर्थिथक तथा प्रामिवतिधक क्षमता,
(घ) फोहरमैला  व्यवस्थापनमा  अपनाउन  प्रस्ताव  गरिरएको  प्रमिवतिधको  मिदगोपन  तथा

वातावरणीय प्रभाव न्यूमिनकरण, 
(ङ) व्यवस्थापन करार गन/ प्रस्ताव गरिरएको व्यवस्थापन Hुल्क, 
(1) फोहरमैलाको  प्रयोग,  प्रHोधन वा  पनु:  प्रयोग  गनS  सम्बन्धमा  भए नगरपालिलकालाई

बुझाउन मञु्जर गरिरएको रोयल्टी ।
(३) बोलपत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्र1लिलत काननू बमोजिजम हुनेछ ।
(४)  उपदफा  (१)  बमोजिजम फोहरमैला व्यवस्थापनको जिजम्मा  पाएको कम्पनी,  संस्था  वा मिनकायले

नगरपालिलकासँग गरकेो सम्झौताको अधीनमा रही Hुल्क उठाउन सक्नेछ ।
(५)  फोहरमैला व्यवस्थापनमा गैरसरकारी  के्षत्रको संलग्नता सम्बन्धी अन्य कुराहरु तोमिकए बमोजिजम

हुनेछ ।
३०. फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल मिनमा/ण तथा सञ्चालन गन/  स्वीकृतित मिदन समिकने:(१)  मिनजी के्षत्रबाट फोहरमैला

व्यवस्थापनका लामिग फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल,  प्रHोधन स्थल वा अन्य संयन्त्र मिनमा/ण गरी सञ्चालन गन/
स्वीकृतित  माग  गरमेा  वातावरण  तथा  अन्य  प्र1लिलत  कानूनको  अधीनमा  रही  त्यस्तो  संयन्त्र  मिनमा/ण  तथा
सञ्चालनका लामिग काय/पालिलकाले स्वीकृतित मिदन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिजम मिनजी के्षत्रबाट फोहरमैला व्यवस्थापन संयन्त्रको मिनमा/ण तथा सञ्चालन गदा/
तोमिकएको वातावरणीय मापदण्डको पालना भए वा नभएको अनुगमन नगरपालिलकाले गनSछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिजम अनुगमन गदा/ स्वीकृत मापदण्डको पालना गरकेो नपाइएमा त्यस्तो मापदण्ड
पालनाको लामिग  आवश्यक व्यवस्था गन/  समयावतिध तोमिकमिदन सक्नेछ र सो  समयावतिधमा पमिन मापदण्डको
पालनाको  लामिग  आवश्यक व्यवस्था  नगरमेा  त्यस्तो  व्यमिm वा  कम्पनीको  स्वीकृतित  काय/पालिलकाले  तोमिकए
बमोजिजम रद्द गन/ सक्नेछ ।

३१. साव/जमिनक  मिनजी  साझेदारीमा  फोहरमैला  व्यवस्थापन  गन/  समिकने:(१)  नगरपालिलकाले  प्र1लिलत  कानूनको
अधीनमा रही मिनजी के्षत्र,  सामुदातियक एवं गैरसरकारी सघं,  संस्थासँगको साझेदारीमा फोहरमैला व्यवस्थापन
काय/ गन/ सक्नेछ ।
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(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेलि@एको भए तापमिन सामुदातियक एवं गैरसरकारी सघं, संस्थासँगको
साझेदारीमा  फोहरमैला  न्यूमिनकरणको  लामिग  जन1ेतना  अशिभवृतिद्ध,  फोहरमैला  संकलन,  ढुवानी,प्रांगारिरक मल
उत्पादन  तथा  मिवक्री  मिवतरण,फोहरमैला  व्यवस्थापन  स्थलको  बन्द  पWात्  व्यवस्था,  उद्यान  मिनमा/ण  र
सौन्दय�करण जस्ता काय/ मात्र गन/ वा गराउन समिकनेछ ।

३२. सेवा Hुल्क उठाउन सक्ने:(१)  नगरपालिलकाले फोहरमैला व्यवस्थापन गरे बापत सम्बम्भिन्धत व्यमिm,  संस्था वा
मिनकायबाट सेवा Hुल्क तोोकी उठाउन सक्नेछ ।

(२)  उपदफा  (१)  बमोजिजमको Hुल्कको मिनधा/रण फोहरमैलाको परिरमाण,  तौल तथा प्रकृतित र तोमिकए
बमोजिजमका अन्य कुराहरुको आधारमा नगरपालिलकाले गनSछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिजमको Hुल्क नगरपालिलका आफैं ले वा मिनजले तोकेको संस्था वा मिनकाय माफ/ त्
समेत उठाउन सक्नेछ ।

(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसकैु कुरा लेलि@एको भए तापमिन दफा २६ बमोजिजम फोहरमैला व्यवस्थापन
गन/  जिजम्मेवारी  पाएको व्यमिm,  संस्था  वा  मिनकायले काय/पालिलकासँग भएको  सहमतितको आधारमा  फोहरमैला
व्यवस्थापन गर ेबापत सम्बम्भिन्धत व्यमिm, संस्था वा मिनकायबाट सेवा Hुल्क उठाउन सक्नेछ ।

तर तोमिकए बमोजिजमका मिवपन्न वग/लाई सेवा Hुल्कमा तोमिकए बमोजिजम छूट मिदन सक्नेछ।
(५)  यस दफा बमोजिजम Hुल्कबाट प्राप्त आम्दानी तथा फोहरमैला व्यवस्थापन मिनजी के्षत्रलाई संलग्न

गराउँदा  प्राप्त हुने  आम्दानी  नगरपालिलकाले  एउटा  छुट्टै  Hीष/कमा  रा@ी  तोमिकएको  मापदण्डको  अधीनमा  रही
फोहरमैलाको व्यवस्थापन, वातावरणीय संरक्षण तथा फोहरमैला व्यवस्थापन प्रभामिवत के्षत्रको मिवकासमा @1/ गनु/
पनSछ ।   

परिरच्छेद-४
जैमिवक मिवमिवधता संरक्षण

३३. जैमिवक  मिवमिवधताकोसंरक्षण   गनु/पनS  :  (१)  आफ्नो  के्षत्रशिभत्रको  जैमिवक  मिववधताको  संरक्षण  गनS  जिजम्मेवारी
नगरपालिलकाको हुनेछ ।

(२)उपदफा(१)बमोजिजम  जैमिवक  मिवमिवधताको  संरक्षण सम्बन्धी  काय/क्रम  गदा/  संघीय  तथा  प्रदेHको
काननू तथा मापदण्ड प्रतितकूल नहुने गरी देहाय बमोजिजम गनु/ पनSछ,-

(क) कृमिषजन्य जैमिवक मिवमिवधता संरक्षण-  
(१) मिवकासका काय/क्रमहरु स1ंालन गदा/  कृमिष जैमिवक मिवमिवतिधताको संरक्षणलाई

मिवHेष महत्वमिदने,
(२) जैमिवक  मिवमिवधता,  वातावरण  र  मानव  स्वास्थ्यमा  नकारात्मक प्रभाव  पान/

सक्ने  जोलि@म  भएका आनुवांशिHक  संHोतिधत  जैमिवक  वनस्पतित  र  प्राणी
(Genetically  Modified  Organism)तथा  त्यसका  उत्पादनलाई
आवश्यकता अनुसार मिनयन्त्रण वा मिनषेधगनS,

(३) कृमिष पया/वरणीय सेवाहरुको मिदगो परिर1ालनको लामिग परागसे1क तथा अन्य
पया/वरणीय सेवा प्रदान गनS जीवहरु सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, अनुगमन
गरी संरक्षणका काय/क्रमहरु सञ्चालन गनS,

(४)  परम्परागत, ज्ञान सीप तथा अभ्यासको संरक्षण र प्रवद्ध/न गनS।  
(@) जिसमसार संरक्षण,-

(१) स्थानीय जनसमुदायको सहभामिगतामा उनीहरुको मिहतका लामिग आफ्नो के्षत्र
अन्तग/तका जिसमसारको पमिह1ान गद� सोको संरक्षण र व्यवस्थापन गनS;

(२) स्थानीय  जनसहभामिगतामा  आधारिरत  जिसमसार  व्यवस्थापनको  माध्यमद्वारा
जिसमसारको स्रोतहरुमाशिथ समन्यातियक अवसर मिदलाउँदै बुतिद्धम�ापूण/ प्रयोगको
अवधारणालाई साथ/क तुल्याउने;

(३) स्थानीय व्यमिm, समुदाय एवं मिनकायलाई संलग्न गराउँदै जिसमसारको संरक्षण र
व्यवस्थापन काय/ प्रभावकारी बनाउने; 

(४) वत/मान र भावी पुस्ताको फाइदाका लामिग प्राकृतितक स्रोत संरक्षण गन/ स्थानीय
वाजिसन्दाको  मिहत  हुने  @ालको  सामाजिजक  र  आर्थिथक मिवकासका  काय/क्रम
स1ंालन गनS, 
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(५) जिसमसारमा आशि�त सङ्कटापन्न जीवजन्तु,  जल1र,  सापेतिक्षक जङ्गली जनावर
तथा अन्य जल आशि�त आनवुंशिHक स्रोतको संरक्षण गनS,

(६) वातावरणीय असर न्यनू हुने गरी जिसमसार के्षत्रमा वातावरण अनुकूल पय/टनको
मिवकास गद�  प्राप्त लाभलाई यथासम्भव जिसमसारको व्यवस्थापन र स्थानीय
जनसमुदायको मिहतमा परिर1ालन गनS,

(७) जिसमसार  संरक्षण  र  व्यवस्थापनका  लामिग  तयार  गरिरने काय/योजनाहरुमा
स्थानीय जनसहभामिगता समुिनतिWत गनS,

(८) जिसमसार के्षत्रमा आशि�त स्थानीयवासीको अनुभव,  अभ्यास,  सीप र ज्ञानको
संरक्षण गद� सोही आधारमा जिसमसारको संरक्षण र व्यवस्थापन गन/ प्र�य मिदने,

(९) जिसमसार व्यवस्थापना दे@ा पनS समस्याहरुको पमिह1ान गरी स्थानीय स्तरमै
समाधानको  उपायहरुको  @ोजी  गन/
जनसहमर्तितका आधारमा व्यवस्थापन काययोजना बनाई लागू गनS गराउने, 

(१०) जिसमसार व्यवस्थापन योजना तजु/मा गनS  र व्यवस्थापन समिमतितमा स्थानीय
जनसमुदायका साथै संघ संस्थाको प्रतितमिनतिधत्व गराउन आवश्यक काननुी एवं
प्रHासमिनक व्यवस्था गनS,

(११) जिसमसारमा आशि�त स्थानीय जनसमुदायलाई जिसमसारबाट प्राप्त हुने लाभको
न्यायोति1त बाँडफाँडका लामिग आवश्यक व्यवस्था गनS, 

 (३)    जैमिवक मिवमिवधता संरक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्र1लिलत काननू र मापदण्ड
बमोजिजम हुनेछ।

३४. जैमिवक  मिवमिवधताको  अशिभले@ीकरण   गनु/पनS  :(१)  नगरपालिलकाले  आफ्नो  के्षत्रातिधकार  शिभत्र  अवम्भिस्थत  जैमिवक
मिवमिवधताको वस्तुम्भिस्थतित र मिववरणको अशिभले@ीकरण व्यवम्भिस्थत र वैज्ञामिनक ढङ्गले राख्नु पनSछ ।

(२)  उपदफा  (१)  बमोजिजमको  अशिभले@ीकरण  जैमिवक  मिवमिवधता  सम्बन्धी  मिनदSशिHका  बनाई  रामिष्ट्रय
मापदण्ड अनुरुप अद्यावतिधक राख्ने जिजम्मेवारी नगरपालिलकाको हुनेछ ।

(३) जैमिवक मिवमिवधताको अशिभले@ीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोमिकए बमोजिजम हुनेछ।    
३५. स्थानीय  समुदायको  परम्परागत  ज्ञान  ,    सीप  ,    अभ्यास  ,    आमिदको  संरक्षण   गनु/पनS  :  (१)  जैमिवक मिवमिवधताको

सम्बन्धमा  स्थानीय  समुदाय  शिभत्रका  व्यमिm  वा  समहूमा  रहेको  ज्ञान,  सीप,  अभ्यास  आमिदको  पमिह1ान,
अशिभले@ीकरण, तथा संरक्षण गनS जिजम्मेवारी नगरपालिलकाको हुनेछ ।

(२)नगरपालिलकाले उपदफा  (१)  बमोजिजमको अशिभले@ीकरण वैज्ञामिनक र व्यवम्भिस्थत ढङ्गले तोमिकएको
ढाँ1ा र प्रारुपमा राख्नेछ ।

३६. @मिनज पदाथ/  संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था:(१) नगरपालिलकाले आफ्नो के्षत्रशिभत्र रहकेा @मिनज पदाथ/को अवस्था
बुझ्न सवSक्षण तथा @ोज गन/ सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिजमको सवSक्षण तथा @ोजबाट प्राप्त सू1ना तथा तथ्याङ्कको आधारमा प्र1लिलत
नेपालको कानून  प्रतितकूल  नहुने  गरी  नगरपालिलकाले  @मिनज  पदाथ/को  संरक्षण  तथा  प्रवद्ध/नमा  काय/क्रमहरु
सञ्चालन गन/ सक्नेछ ।  

३७.  जलाधार संरक्षण   गनु/पनS  :  (१)नगरपालिलका के्षत्रशिभत्र रहकेा जलाधारको संरक्षण गनु/   नगरपालिलका,  नागरिरक र
सम्बन्धीत मिनकायको कत/व्य हुनेछ।

(२) नगरपालिलकाले संघीय र प्रदेHको कानून र मापदण्डको अधीनमा रही काय/मिवतिध वनाई नगरपालिलका
शिभत्रको जलाधार संरक्षण तथा व्यवस्थापन गनSछ।

(३)  आफ्नो के्षत्रमा रहकेो @ानेपानीको मुहानको पमिह1ान,  अशिभले@ीकरण,  संरक्षण तथा व्यवस्थापन
गनS जिजम्मेवारी नगरपालिलकाको हुनेछ।

परिरच्छेद- ५
वन तथा हरिरत के्षत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन

३८. वन  ,   वन पैदावार  ,   वन्यजन्तु तथा हरिरत के्षत्रको संरक्षण र प्रवद्ध/न गनु/पनS  :(१)आफ्नो के्षत्रातिधकार शिभत्रको वन,
वन पैदावार, वन्यजन्तु तथा हरिरत के्षत्रको संरक्षण र प्रवद्ध/न गनS प्रम@ु जिजम्मेवारी नगरपालिलकाको हुनेछ ।

(२) वन, वन पैदावार, वन्यजन्तु तथा हरिरत के्षत्रको संरक्षण र प्रवद्ध/नमा सहयोग गनु/ नागरिरकको कत/व्य
हुनेछ।
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(३)वन तथा वन पैदावार संरक्षण र प्रवद्ध/न गनS सम्बन्धमा  नगरपालिलकाले संघीय र प्रदेH कानूनको
प्रतितकूल नहुने गरी देहाय बमोजिजम गनु/पनSछ।

(क) संघ  तथा  प्रदेHसँग  समन्वय  गरी  स्थानीय  समुदायको  सहभामिगतामा  आफ्नो
जिसमाशिभत्रका समुदायमा आधारिरत वन,  मिनजी वन,  कृमिष वन तथा वनमा आधारिरत
उद्योगहरु सं1ालन तथा व्यवस्थापन गनS,

(@)    सामुदातियक वन उपभोmा समूह लगायत समुदायमा आधारिरत वन व्यवस्थापन गनS
समूहको प्रामिवतिधक, व्यवस्थापकीय, संस्थागत क्षमता मिवकासमा प्राथमिमकता मिदने, 

(ग)   वनसँग सम्बम्भिन्धत प्रामिवतिधक सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुका अतितरिरm क्षमता मिवकासको
लामिग उत्प्रेरणात्मक अवसरहरु जिसज/ना गनS, 

(घ) स्थानीय  समुदायमा  रहकेो  वनजन्य,  जतिडबुटी  तथा  वनस्पतित  उपयोग  सम्बन्धी
परम्परागत ज्ञान, सीप र ति1मिकत्सा पद्धतितलाई आधमुिनक मिवज्ञानसँग संयोजन गद� उन्नत
प्रकारको ज्ञान, सीप र उत्पादनका लामिग उपयmु वातावरण मिनमा/ण गनS, 

(ङ)  वन्यजन्तु र वनस्पतितको संरक्षण तथा प्रवद्ध/न गन/ संघ, प्रदेHसँगको समन्वयमा स्थानीय
स्तरका प्राणी उद्यान तथा वनस्पतित उद्यानहरु स्थापना र सं1ालन गनS,

(1)    वन पैदावार  संकलनमा  मिदगोपना  र  प्रभावकारिरताका  लामिग  आधमुिनक प्रमिवतिधहरुको
प्रयोगलाई प्रोत्साहन गनS, 

(छ)  मिदगो वन व्यवस्थापनको मापदण्डअनुरुप सबै वन व्यवस्थापनमा सामाजिजक, आर्थिथक र
वातावरणीय दृमिष्टले दीगोपना समुिनतिWत गनS, 

(ज)   संघ  तथा  प्रदेHको  समन्वयमा  संरतिक्षत  के्षत्र,  जिसमसार  के्षत्र  तथा  वन  व्यवस्थापन
पद्धतितहरुबाट पय/टन प्रवद्ध/न गन/ योगदान पुर्याउने,

(झ)  वन, वनस्पतित, वन्यजन्तु तथा जैमिवक मिवमिवधतार जलाधार के्षत्रको संरक्षण, पुन:स्थापना
र मिदगो उपयोग गन/ आवश्यक योजना र काय/क्रम सं1ालन गनS,

(ञ)   नगरपालिलका के्षत्रशिभत्रका जल1रको संरक्षण गनS,
(ट)   संघ तथा प्रदेHसँग समन्वय र सहकाय/ गरी गरिरवीको र@ेामुमिन रहेका जनताको गरिरवी

न्यूमिनकरण  गन/  वनको  संरक्षण  र  मिवकास  हुने  गरी  आय  आज/न  तथा  पय/टनका
काय/क्रमहरू सं1ालन गनS,

(ठ)   सामुदातियक वन उपभोmा समिमतितले वन पैदावार  मिवक्री  तथा  उपयोग गन/  बनाएको
वार्मिषक काय/योजना नगरपालिलकाबाट स्वीकृत गरी काया/न्वयन गराउने 

(ड)  नगरपालिलका के्षत्रशिभत्रको साव/जमिनक तथा ऐलानी जग्गामा रहेको काठ दाउरा,  जराजुरी,
दह�र बह�र आमिदको मिबक्री गनS,

(ढ) सामुदातियक भू-संरक्षण र सोमा आधारिरत आय आज/न काय/क्रमरु सं1ालन गनS,
(ण) संघ तथा प्रदेHको मापदण्डको अधीनमा रही नगरपालिलका के्षत्रशिभत्रको जतिडबुटी तथा अन्य

गैरकाष्ट वन पैदावर सम्वम्भिन्ध सवSक्षण,  उत्पादन,  संकलन प्रवद्ध/न,  प्रHोधन र वजार
व्यवस्थापन गनS,

३९. मिनजी वन दता/ तथा व्यवस्थापन:(१) मिनजी वन दता/ गराउन 1ाहने कुनै व्यमिm वा संस्थाले मिनजी वन दता/को
लामिग तिडशिभजन वन काया/लय वा सब तिडशिभजन वन काया/लयको जिसफारिरस समिहत नगरपालिलकामा मिनवेदन मिदनु
पनSछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिजम कुनै मिनवेदन परमेा आवश्यक जाँ1बझु गरी  नगरपालिलकाले मिनजी वन दता/
गरी प्रमाणपत्र मिदनेछ ।

(३)  व्यवसातियक प्रयोजनका लामिग मिनजी वन वा मिनजी आवादीमा रहकेो वन पैदावरको संकलन तथा
ओसारपसार गनु/ परमेा काय/पालिलकाबाट स्वीकृत लिलनु पनSछ ।

४०. साव/ज  मिन  क जग्गामा वन मिवकास सम्बन्धी व्यवस्था  :(१) नगरपालिलकाले प्र1लिलत नेपाल काननू तथा यस ऐनको
अधीनमा रही साव/जमिनक जग्गामा वनको मिवकास, संरक्षण, व्यवस्थापन गन/ र वन पैदावरको उपयोग तथा मिबमिक्र
मिवतरण गन/ सक्नेछ ।
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(२)  नगरपालिलकाले  सडक,  नहर र बाटो  मिकनारमा  लगाइएको तथा बाटोमा  छहारी  पनS  रु@हरु र
1ौतारा,  कुलाको मुहान,  धार्मिमक स्थल वा  त्यस्तै  अन्य संवेदनHील ठाउँमा लगाइएका रु@हरुको संरक्षण गन/
तथाजोलि@मपूण/ अवस्थामा प्र1लिलत नेपाल काननूको अतिधनमा रही हटाउन सक्नेछ ।

४१. सहरी वनको मिवकास र व्यवस्थापन:(१)  नगरपालिलकाले आफ्नो के्षत्र शिभत्रको सहरी के्षत्र तथा वस्तीमा रहेका
साव/जमिनक सडक तथा पाक/  जस्ता स्थानमा आफैं ले वा कुनै संघसंस्था वा मिनजी के्षत्रसँगको साझेदारीमा सहरी
वनको मिवकास तथा व्यवस्थापन गन/ सक्नेछ ।

(२)  उपदफा  (१)  बमोजिजम स्थापना हुने सहरी वनको वन पैदावार  नगरपालिलकाले तोमिकए बमोजिजम
प्रयोग गन/ सक्नेछ ।

४२. वनके्षत्रको प्रयोग: नगरपालिलकाले कुन ै मिवकास आयोजना सञ्चालन गदा/ वन के्षत्रको प्रयोग गनु/  बाहेक अन्य कुनै
मिवकल्प  नभएमा  र  प्र1लिलत  काननू  बमोजिजमको  वातावरणीय  अध्ययनबाट  त्यस्तो  योजना  सञ्चालन  गदा/
वातावरणमा उले्ल@नीय प्रतितकूल असर नपनS देलि@एमा सो आयोजना सञ्चालन गन/ त्यस्तो वन के्षत्रको जग्गा प्राप्त
गन/को लामिग संघीय सरकार समक्ष अनुरोध गन/सक्नेछ ।

४३. नस/री र उद्यान स्थापना तथा व्यवस्थापन :  (१)सघंीय तथा प्रादेशिHक कानून प्रतितकूल नहुने गरी,  प्र1लिलत
मापदण्ड तथा तोमिकएको प्रमिक्रया पूरा गरकेो सुमिनतिWत गरी नगरपालिलका के्षत्रशिभत्र जोकोहीले पमिन नगरपालिलकाको
अनुमतित लिलई नस/री तथा उद्यान सञ्चालन गन/ सक्नेछन् ।

(२)  नगरपालिलका के्षत्रशिभत्र उपदफा(१)बमोजिजम सञ्चालन हुने नस/री तथा उद्यानको सम्बन्धमा संघीय
तथा प्रादेशिHक मापदण्डसँग नबाजिझने गरी सञ्चालन तथा पू्वा/धार मापदण्ड मिनदSशिHका बनाई लागू गनSछ ।

(३)नगरपालिलका  के्षत्रशिभत्र उपदफा(१)बमोजिजम स्थापना  हुने  सबै  नस/री  तथा  उद्यानहरुको  कम्भिम्तमा
वष/को एक पटक तोमिकए बमोजिजम अमिनवाय/ अनगुमन मिनरीक्षण गनु/पनSछ ।

४४. @लु्ला के्षत्र व्यवस्थापन तथा हरिरयाली प्रवद्ध/न:(१) नगरपालिलकाले आफ्नो के्षत्रशिभत्र रहकेो @लु्ला तथा साव/जमिनक
के्षत्रको संरक्षण, प्रवद्ध/न तथा अशिभले@ीकरण गनु/ पनSछ ।

(२)  नगरपालिलकाले आफ्नो के्षत्रातिधकार शिभत्र रहने @लु्ला तथा साव/जमिनक के्षत्रमा प्र1लिलत काननूको
प्रतितकूल नहुने गरी वृक्षारोपण, सम्भार र व्यवस्थापन गन/ सक्नेछ ।

(३) @लु्ला तथा साव/जमिनक के्षत्रको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोमिकए बमोजिजम हुनेछ ।
४५. नदी मिकनार  ,   नदी उकास नहर मिकनार र सडक मिकनारमा वृक्षारोपण   : 

(१)  नगरपालिलकाशिभत्रको नदी मिकनार,  नदी उकास नहर मिकनार र सडक मिकनारमा नगरपालिलकाको
अनुमतित लिलई वृक्षारोपण गन/ सक्नेछ ।

(२) नगरपालिलकाले वृक्षारोपण सम्बन्धी मापदण्ड बनाई लागू गन/ सक्नेछ ।
४६. ढुङ्गा  ,   मिगमिट  ,   वालुवा  ,     भरौट   उत्@नन  ,   संकलन  ,   उपयोग  ,   मिवक्री तथा मिवतरण सम्बन्धमा  : (१) 

नगरपालिलकाले आफ्नो के्षत्रातिधकार शिभत्र रहेका ढुङ्गा, मिगमिट, वालुवा तथा भरौटको उत्@नन, संकलन, उपयोग, 
मिबमिक्र तथा मिवतरण सघंीय सरकार तथा प्रदेH सरकारले जारी गरकेो मापदण्ड अनुरुप गन/ सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिजमको मापदण्डको अधीनमा रही नगरपालिलकाले आफ्नो छुट्टै मापदण्ड र 
काय/मिवतिध बनाउन सक्नेछ।

(३) ढुङ्गा, मिगमिट, वालुवा, भरौट लगायतका नदीजन्य पदाथ/को मिबमिक्र मिवतरणका लामिग बोलपत्र सम्बन्धी 
व्यवस्था प्र1लिलत कानून बमोजिजम हुनेछ ।

परिरच्छेद-६
संस्थागत व्यवस्था

४७. वातावरण तथा    प्राकृतितक स्रोत   संरक्षण कोषको स्थापना र सञ्चालन  : (१)नगरपालिलकामा वातावरण संरक्षण,
प्रदषूणको रोकथाम तथा मिनयन्त्रणका साथै जैमिवक मिवमिवधताको संरक्षण लामिग वातावरण तथा  प्राकृतितक स्रोत
संरक्षण कोषको स्थापना हुनेछ ।

(२)उपदफा(१)बमोजिजमको कोषमा देहायका रकमहरु रहने छन् :
(क) संघ, प्रदेH सरकारबाट वातावरण संरक्षणका लामिग प्राप्त रकम,
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(@) नगरपालिलकाले हरके आर्थिथक वष/मा वातावरण संरक्षणका लामिग मिवमिनयोजन गरकेो रकम
(ग) मिवशिभन्न संघ संस्थावाट प्राप्त रकम,
(घ)     अन्य स्रोतवाट प्राप्त रकम।

(३)वातावरण तथा प्राकृतितक स्रोत संरक्षण कोषको सं1ालन तोमिकए बमोजिजम हुनेछ।
४८. वातावरण तथा   प्राकृतितक स्रोत   संरक्षणपरिरषदगठन गन/ सक्ने  :(१) वातावरण, जैमिवक मिवमिवधता र प्राकृतितक स्रोत

संरक्षण सम्बन्धी काय/लाई व्यवम्भिस्थत रुपमा काया/न्वयन गन/, नीतित योजना मिनमा/ण गन/, मिवशिभन्न मिनकायहरु वी1
समन्वय गन/  तथा यस ऐन अन्तग/त अनगुमन तथा मिनरिरक्षण गन/  नगरपालिलकामा  वातावरण सम्बन्धी मिवHेषज्ञ
सम्भिम्मलिलत वातावरण तथा प्राकृतितक स्रोत संरक्षण परिरषद रहनेछ । यसको गठन नगर काय/पालिलकाले गनSछ । यस
परिरषदको पदावतिध सम्बम्भिन्धत व्यमिmहरुको पदातिधकार रहेसम्म कायम रहनेछ ।

(२)उपदफा (१) बमोजिजमको परिरषदमा देहाय बमोजिजमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन;
(क) नगरपालिलका प्रमु@- अध्यक्ष
(@) नगरपालिलका उपप्रमु@ -सदस्य
(ग) प्रमु@ प्रHासकीय अतिधकृत- सदस्य
(घ) सामाजिजक मिवकास समिमतित संयोजक- सदस्य
(ङ) वन, वातावरण समिमतित संयोजक-सदस्य
(1) वातावरणके्षत्रमा काम गरकेा मिवज्ञ १ ममिहलासमिहत ३ जना-सदस्य
(छ)स्थानीय नागरिरकहरूमध्ये वन उपभोmा समिमतितहरूवाट १जना समिहत काय/पालिलकाले
तोकेका १ ममिहला समेत ३ जना-सदस्य
(ज के्षत्र हनेS काय/पालिलका सदस्य- सदस्य
(झ)प्रम@ुले तोकेको वडा सदस्यहरुमध्ये १ जना ममिहला समिहत २ जना- सदस्य
(ञ) वातावरण Hा@ा संयोजक- सदस्य सति1व

(३)वातावरण तथा  प्राकृतितक  स्रोत संरक्षण  परिरषद्को  अन्य  काम,  कत/व्य  तथा  अतिधकार  तोमिकए
बमोजिजम हुनेछ ।

४९.समिमतितहरु गठन गन/ सक्ने: (१)नगर  काय/पालिलकाले यो ऐनको उदे्दश्य पूर्तितको लामिग सम्बम्भिन्धत मिवषयका मिवHेषज्ञहरु
समेत रहेको मिवशिभन्न समिमतितहरु गठन गन/ सक्नेछन्।

(२)उपदफा (१)बमोजिजम गमिठत समिमतितहरुको काम, कत/व्य र अतिधकार नगर काय/पालिलकाले तोमिकमिदए
बमोजिजम हुनेछ ।

५०. अनगुमन तथा मूल्यांकन:(१)यस ऐन अन्तग/त आवश्यक अनुगमन र मूल्यांकन दफा  ४८  बमोजिजम स्थामिपत
वातावरण तथा जैमिवक मिवमिवधता संरक्षण परिरषद वा परिरषदले तोकेको मिनरीक्षण समिमतितहरूवाट गनSछ ।

(२) अनगुमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोमिकए बमोजिजम हुनेछ।
५१. वातावरण संरक्षण योजना तजु/मा गनS: (१)नगरपालिलकाले वातावरण तथा जैमिवक मिवमिवधता संरक्षण योजना तजु/मा

तथा काया/न्वयन गनSछ।
(२)  नगरपालिलकाले  वातावरण संरक्षण योजना  तजु/मा  गदा/  वातावरण  संरक्षण,  जैमिवक मिवमिवधताको

संरक्षण र  प्रवद्ध/न,  दीगो  उपयोग  र  वातावरणीय  र  जैमिवक मिवमिवधताका  स्रोतहरूको परम्परागत  र  स्थानीय
अभ्यासहरूलाई समेत समावेH गनु/पनSछ।

(३)  उपदफा  (१)  बमोजिजमको  वातावरण तथा  जैमिवक मिवमिवधता  संरक्षण योजना  बनाउँदा  ममिहला,
अपाङ्गता भएका व्यमिm,  बालबालिलका,  जेष्ठ नागरिरक र आर्थिथक रुपमा मिवपन्न  समुदायलाई मिवHेष प्राथमिमकता
मिदनुपनSछ।

(४)वातावरण संरक्षण योजनामा समावेH गनु/पनS मिवषयवस्तु तोमिकए बमोजिजम हुनेछ।

परिरच्छेद-७
कसूर  ,   जरिरवाना तथा क्षतितपुत�  

५२. कसूर  :   कसैले देहायको कुन ैकाम गरमेा यस ऐन बमोजिजम कसूर गरकेो मामिननेछ :- 
(क) नगरपालिलकाले तोमिकमिदएको समय र स्थान बाहेक अन्यत्र फोहरमैला मिनष्काHन गनS, 
(@) कण्टेनर वा फोहरमैला संकलन केन्द्रमा रालि@एको फोहरमैला अनातिधकृत तवरले प्रयोग गनS, 
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(ग) फोहरमैला  संकलन  केन्द्रमा  रालि@एको  कण्टेनर  तोडफोड  गनS  क्षतित  पुर्याउने,  रालि@एको
स्थानबाट हटाउने वा संकलन केन्द्रमा कुन ैनोक्सानी पुर्याउने, 

(घ) यस ऐन बमोजिजम अनुमतित नलिलई फोहरमैला व्यवस्थापनको काय/ गनS, 
(ड) यस ऐन  बमोजिजम  फोहरमैला  व्यवस्थापनको  लामिग  प्रदान  गरिरएको  अनुमतितपत्रमा  उले्ललि@त

Hत/हरु उल्लङ् घन गनS,
(1) फोहरमैला संकलन केन्द्र, कण्टेनर वा फोहरमैला थुपानS ठाउँमा कुन ैपमिन मिकजिसमको हामिनकारक

पदाथ/ फाल्ने, राख्ने वा थुपानS,
(छ) घर, कम्पाउण्ड तथा परिरसरको फोहरमैला सडक वा अन्य साव/जमिनक स्थानमा राख्ने, फाल्ने

वा थुपानS,
(ज) फोहरबाट मिनस्केको दमूिषत पानी (लिल1ेट) वा ढल 1ुहाई अन्य व्यमिmको घर वा जग्गा प्रदमूिषत

गराउने, 
(झ) सडक वा अन्य साव/जमिनक स्थानमा सरसफाई तथा फोहरमैला संकलन गन/  काय/पालिलकाले

तोकेको समय वा सफाई गदा/को समयमा त्यस्तो ठाउँमा कुनै पमिन मिकजिसमको सवारी साधन
मिबसाउने वा मिबसाइरा@ेको सवारी साधन हटाउने इन्कार गनS, 

(ञ) नगरपालिलकाले तोकेको ठाउँमा बाहेक जनस्वास्थ्यमा प्रतितकूल असर पनS गरी सडक वा अन्य
साव/जमिनक स्थानमा  कुनै  पमिन  मिकजिसमको  हामिनकारक फोहरमैला  राख्ने,  फाल्ने,  थुपानS  वा
मिनष्काHन गनS, 

(ट) रासायमिनक फोहरमैला,औद्योमिगक फोहरमैला,  स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैला वा हामिनकारक
फोहरमैला जथाभावी फाल्ने, राख्ने वा मिनष्काHन गनS वा गराउने, 

(ठ) औद्योमिगक प्रतितष्ठान वा स्वास्थ्य संस्थाले उद्योग वा स्वास्थ्य संस्थाबाट मिनस्कने हामिनकारक
फोहरमैला जथाभावी फाल्ने, राख्ने वा मिनष्काHन गनS वा गराउने, 

(ड) फोहरमैला संकलन, ढुवानी तथा फोहरमैला व्यवस्थापनमा बाधा अवरोध जिसज/ना गनS, 
(ढ) फोहरमैला संकलन,  ढुवानी तथा अम्भिन्तम मिनष्काHन स्थलमा अवरोध,  बन्द,  घेराउ गनS  वा

फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी काय/मा हडताल गनS, 
(ण) फोहरमैला  अत्यातिधक उत्पादन  हुने  वस्तु  भनी  नेपाल  सरकारले  नेपाल  राजपत्रमा  सू1ना

प्रकाHन गरी प्रतितबन्ध लगाएको कुन ैवस्तु उत्पादन तथा मिबक्री मिवतरण गनS, 
(त) प्र1लिलत काननू बमोजिजम तोमिकएको मापदण्ड मिवपरिरत रासायमिनक मिवषादीको आयात गनS  वा

समयावतिध  समिकएको  रासायमिनक  मिवषादी  प्र1लिलत  कानून  र  मापदण्ड  बमोजिजम  नष्ट  गनS
जिजम्मेवारी पूरा नगनS,

(थ) स्रोतमै फोहरमैलाको पृथकीकरण नगरी फोहरमैला मिमसाएर मिनष्काHन गनS, 
(द) मरकेो वा मारकेो पHुपक्षी र सोको लादी, प्वाँ@, हड् डी तथा माछाको कत्ला आमिद साव/जमिनक

स्थल, सडक, गल्ली, 1ोकमा राख्ने, फाल्ने वा थुपानS। 
५३. सजाय तथा जरिरवाना:(१)फोहरमैला  व्यवस्थापन सम्बन्धमा  कसैले  देहायको काय/  गरमेा  देहाय बमोजिजमको

सजाय तथा जरिरवाना गनSछ:  
(क) दफा ५१ को @ण्ड  (क)  बमोजिजमको कसूर गनS  व्यमिmलाई  नगरपालिलकाले पमिहलो

पटक भए पाँ1 हजार रुपैयाँसम्म जरिरवाना, दोस्रो पटक सोही कसूर गरमेा पाँ1 ह1ार
रुपैयाँदेलि@ दH हजार रुपैयाँसम्म जरिरवाना र सोही कसूर तेस्रो वा सोभन्दा बढी पटक
गरमेा  प्रत्येक पटकको लामिग  पन्ध्र हजार  रुपयैाँका  दरले  जरिरवाना  गरी  फोहरमैला
उठाउँदा लागे्न @1/ समेत मिनजबाट असूल उपर गन/ सक्नेछ ।

(@) दफा ५१ को @ण्ड (@) र (झ) बमोजिजमको कसूर गनSलाई नगरपालिलकाले पाँ1 सय
रुपैयाँदेलि@ पाँ1 हजार रुपैयाँसम्म जरिरवाना गन/ सक्नेछ ।

(ग) दफा  ५१  को  @ण्ड  (ग)  बमोजिजमको  कसूर  गनSलाई  नगरपालिलकाले  पन्ध्र  हजार
रुपैयाँदेलि@  प1ास  हजार  रुपयैाँसम्म  जरिरवाना  गरी  कण्टेनर  वा  संकलन  केन्द्र
व्यवस्थापन गन/ लागे्न @1/ असूल उपर गन/ सक्नेछ ।
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(घ) दफा ५१ को @ण्ड (घ) र (ङ) बमोजिजमको कसूर गनSलाई नगरपालिलकाले पन्ध्र हजार
रुपैयाँदेलि@ प1ास हजार रुपयैाँसम्म जरिरवाना गरी अनुमतित नलिलएसम्म त्यस्तो काय/
गन/ रोक लगाउनेछ ।

(ङ) दफा  ५१ को  @ण्ड  (1)  बमोजिजमको  कसूर  गनSलाई  नगरपालिलकाले  पाँ1  हजार
रुपैयाँदेलि@ पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिरवाना गन/ सक्नेछ र त्यस्तो वस्तु वा पदाथ/बाट
कुन ैक्षतित भइसकेको भए त्यस्तो क्षतित बापतको रकम समेत कसूरदाताबाट असूल उपर
गन/ सक्नेछ । 

(1) दफा ५१ को @ण्1 (छ), (ज) र (द) बमोजिजमको कसूर गनSलाई नगरपालिलकाले पाँ1
हजार रुपैयाँदेलि@ पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिरवाना गन/ सक्नेछ ।

(छ) दफा  ५१ को  @ण्ड  (ञ)  बमोजिजमको  कसूर  गनSलाई  नगरपालिलकाले  तीस  हजार
रुपैयाँदेलि@ प1ास हजार रुपैयाँसम्म जरिरवाना गन/ सक्नेछ ।

(ज) दफा ५१ को @ण्ड (ट), (ठ) र (त) बमोजिजमको कसूर गनSलाई नगरपालिलकाले प1ास
हजार रुपैयाँदेलि@ एक ला@ रुपैयाँसम्म जरिरवाना गन/ सक्नेछ र सोही कसूर पनु: गरमेा
पमिहलो  पटक  गरकेो  जरिरवानाको  दोब्बर  जरिरवाना  गरी  प्र1लिलत  काननू  बमोजिजम
अनुमतित रद्द गन/को लामिग सम्बम्भिन्धत मिनकायमा लेलि@ पठाउन सक्नेछ ।

(झ) दफा ५१ को @ण्ड (ड), (ढ)  र  (ण)  बमजिजमको कसूरलाई प्र1लिलत सघंीय कानून
बमोजिजम सजाय हुनेछ ।

(ञ) दफा ५१ को @ण्ड (थ) बमोजिजमको कसूर गनSलाई नगरपालिलकाले प्रत्येक पटक पाँ1
सय रुपैयाँ जरिरवाना गन/ सक्ने छ । 

(२)वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा कसैले देहायको काय/ गरमेा नगरपालिलकाले देहाय बमोजिजमको जरिरवाना
गनSछ:

(क)  सतंिक्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतितवेदन स्वीकृत गराउनु पनS  प्रस्तावको हकमा त्यस्तो
प्रतितवेदन स्वीकृत नगराई वा  स्वीकृत प्रतितवेदन मिवपरीत हुने  काय/  गरमेा  पाँ1ला@
रुपैयाँसम्म,

(@) प्रारम्भिम्भक वातावरणीय परिरक्षण प्रतितवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतितवेदन मिवपरीत
हुने कुन ैप्रस्ताव  काया/न्वयन गरमेा दHला@ रुपैयाँसम्म ।

(३) कसैले उपदफा (२) बमोजिजमको काय/  गरमेा सम्बम्भिन्धत नगरपालिलकाले तुरुन्त रोकी वातावरणीय
अध्ययन प्रतितवेदन स्वीकृत नगराएमा यस ऐन बमोजिजम त्यस्तो प्रतितवेदन स्वीकृत गराउन र त्यस्तो प्रतितवेदन
काय/ भएकोमा सो काय/लाई सुधार गन/ आदेH मिदनेछ र यसरी मिदइएको आदेH बमोजिजम गनु/  सम्बम्भिन्धत व्यमिm वा
संस्थाको कत/व्य हुनेछ । यसरी मिदइएको आदेH बमोजिजम काय/  नभएमा  नगरपालिलकाले उपदफा  (१)  बमोजिजम
गरिरएको जरिरवानाको तेब्बर जरिरवाना गनSछ ।

(४)  उपदफा  (२)  मा  उले्ललि@त मिवषय बाहके  कसैले  यो  ऐन  वा  यस ऐन अन्तग/त  बनेको  मिनयम,
मिनदSशिHका, काय/मिवतिध वा मापदण्ड मिवपरीतका कुनै काय/ गरमेा नगरपालिलकाले त्यस्तो काय/ गन/ बन्देज लगाई तीन
ला@ रुपैयाँसम्म जरिरवाना गरी दईु ममिहनाशिभत्र यो ऐन वा यस ऐन बमोजिजम बनेको मिनयम, मिनदSशिHका, काय/मिवतिध
वा मापदण्ड बमोजिजमको काय/ गन/ आदेH मिदन सक्नेछ।यसरी मिदएको आदेH बमोजिजम काय/ नभएमा यस उपदफा
बमोजिजम गरिरएको जरिरवानाको तेब्बर जरिरवाना लागे्नछ ।

(५)  उपदफा  (३)  वा  (४)  बमोजिजम मिदएको आदेH बमोजिजमकोकाय/  नभएमा त्यस्तो काय/मा बन्देज
लगाइनेछ र त्यस्तो व्यमिm वा संस्थालाई कालो सू1ीमा राख्ने सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गन/ काय/पालिलकाले
जिसफारिरस समिहत सघं र प्रदेH सरकारमा पठाउनु पनSछ ।

(६)  यस दफा बमोजिजम जरिरवाना गनु/  अतिघ जरिरवाना गन/  लागेको व्यमिm वा संस्था वा आयोजनालाई
सफाइ पेH गनS मनाजिसब मौका मिदनु पनSछ ।

५४.क्षतितपूर्तित :  (१) कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तग/त बनेको मिनयम, मिनदSशिHका वा मापदण्ड मिवपरीत प्रदषूण गरकेो वा
जोलि@मपूण/  फोहर मिनष्कासन गरकेो वा कुनै दघु/टनाजन्य प्रदषूणका कारणबाट कुनै व्यमिm वा संस्थालाई कुनै
हानी  नोक्सानी  पुग्न  गएमा  त्यस्तो  काय/बाट  पीतिडत  व्यमिm  वा  संस्थाले  आफूलाई  पुग्न  गएको  क्षतित  बापत
नगरपालिलका वा तोमिकएको मिनकायबाट क्षतितपूर्तित भराई पाउन मिनवेदन मिदन सक्नेछ ।
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(२)  उपदफा  (१)  बमोजिजम परकेो मिनवेदन सम्बन्धमा छानमिबन तथा जाँ1बुझ गदा/ मिनवेदकलाई हानी
नोक्सानी भएको ठहरमेा क्षतितको यमिकन गरी त्यसरी हामिन नोक्सानी परु्याउने व्यमिm,  संस्था वा प्रस्तावकबाट
पीतिडतलाई मनाजिसब क्षतितपूर्तित भराई मिदनु पनSछ ।

(३)नगरपालिलकाको कुनै मिनकाय वा नगरपालिलकाको स्वामिमत्व र मिनयन्त्रणमा रहकेो संस्थाले प्रदषूण गरी
क्षतित पुगेको मिवषयमा परकेो मिनवेदन सम्बन्धमा छानमिबन गन/  काय/पालिलकाले मनोनयन गरकेो तीन जना मिवज्ञ
रहेको समिमतित गठन हुनेछ र सो समिमतितको जिसफारिरसको आधारमा उपदफा (२) वा (३) बमोजिजम क्षतितपूर्तित भराई
मिदनु पनSछ।

(५) यस दफा बमोजिजम क्षतितपूर्तित मिनधा/रण गनS आधार र अन्य व्यवस्था तोमिकए बमोजिजम हुनेछ।
५५.मिनवेदन मिदन  सक्ने:(१)  कसैले  यस ऐन मिवपरिरत  वातावरणीय  अध्ययन प्रतितवेदेन स्वीकृत  नगराई  वा  स्वीकृत

प्रतितवेदन मिवपरीत हुने  गरी  प्रस्ताव काया/न्वयन गरमेा  वा  यस ऐन मिवपरिरत हुने  काय/  गरमेा  वा  गन/  लागेमा
नगरपालिलका वा नगरपालिलकाले तोकेको अतिधकारी समक्ष मिनवेदन मिदन सक्नेछ ।

५६. पुनरावेदन:(१)  दफा  ५२ बमोजिजम भएको जरिरवाना उपर ति1� नबुझ्ने पक्षले उm जरिरवाना उपर सम्बम्भिन्धत
जिजल्ला अदालतमा पैंतितस मिदनशिभत्र पनुरावेदन गन/ सक्नेछ ।  

(२)  दफा  ५३ बमोजिजम क्षतितपूर्तित मिनधा/रण सम्बन्धमा भएको मिनण/य उपर ति1� नबुझ्ने पक्षले पैंतितस
मिदनशिभत्र सम्बम्भिन्धत जिजल्ला अदालतमा पनुरावेदन मिदन सक्नेछ ।

५७.सहुलिलयत तथा सुमिवधा प्रदान गन/  सक्ने:वातावरण तथा जैमिवक मिवमिवधता संरक्षणमा सकारात्मक प्रभाव पानS कुनै
उद्योग,  व्यवसाय,  प्रमिवतिध  वा  प्रमिक्रयालाई  प्रोत्सामिहत  गन/  काननू  बमोजिजम  प्रदान  गरिरएको  सहुलिलयत  तथा
समुिवधाको अतितरिरm नगरपालिलकाले सहुलिलयत तथा सुमिवधा प्रदान गन/ सक्नेछ ।

परिरच्छेद- ८
मिवमिवध

५८. भू  -  उपयोग  योजना  र  भूमिम  व्यवस्थापन  काय/क्रम  सञ्चालन  :   सघंीय  तथा  प्रदेH  काननूको  अतिधनमा  रही
नगरपालिलकाले स्थानीय तहको भू-उपयोग योजना र भूमिम व्यवस्थापन काय/क्रम सञ्चालन गन/ सक्नेछ ।  

५९. समन्वय   र सहजीकरण   गनS  : वातावरण तथा प्राकृतितक स्रोत संरक्षण सम्बम्भिन्ध रामिष्ट्रय तथा प्रादेशिHक अशिभयानमा
नगरपालिलकाले आवश्यक समन्वय तथा सहयोग गनSछ।

६०. सवSक्षण:  नगरपालिलकाले आफ्नो के्षत्रमा रहेको वातावरणीय तथा जैमिवक मिवमिवधताको वस्तुम्भिस्थतित बुझ्न तथा
यमिकन गन/ आवतिधक रुपमा तोमिकए बमोजिजमको ढाँ1ामा वातावरणीय तथा जैमिवक मिवमिवधता सवSक्षण गन/ सक्नेछ ।
नगरपालिलकाले वातावरण संरक्षण गनS सन्दभ/मा कुनै वस्तु वा सेवा कहाँबाट उत्पतित हुन्छ,  समाज,  अथ/तन्त्र र
पारिरम्भिस्थतितमिकय प्रणालीका कुन कुन अवयवहरुमा प्रवेH गछ/ ,  कहाँ अन्त्य वा मिवसर्जिजत हुन्छ र यसले आफ्नो
जीवन 1क्रमा प्रकृतित र मानव समाजमा कस्तो प्रभाव पान/  सक्छ भन्ने बारे वस्तु र सेवाहरुको जिजवन 1क्र
ले@ाजो@ा ( Life Cycle Assessment)गन/ गराउन सक्नेछ ।

६२. परामH/  लिलन सक्ने: नगरसभा,  नगरपालिलका वा वातावरण Hा@ा (इकाई)  ले यस ऐनको काया/न्वनयको लामिग
सम्बम्भिन्धत मिवषयका मिवज्ञसँग सल्लाह र परामH/ लिलन सक्नेछ।

६३. अतिधकार प्रत्यायोजन गन/  सक्ने:नगरपालिलकाले यस ऐन अन्तग/त तोमिकएका जिजम्मेवारी तथा अतिधकार प्रम@ु
प्रHासमिकय अतिधकृत तथा वातावरण Hा@ालाई प्रत्यायोजन गन/ सक्नेछ ।

६४. प्र1लिलत काननू बमोजिजम हुने:  यस ऐनमा लेलि@ए जतित कुरामा यसै  ऐन बमोजिजम र अन्यमा प्र1लिलत कानून
बमोजिजम हुनेछ। साथै  यस ऐन काया/न्वयनको सन्दभ/मा  मिववाद भएमा काय/पालिलकाले गरकेो मिनण/य बमोजिजम
हुनेछ ।

६५. मिनयम बनाउन सक्ने:  यस ऐनको काया/न्वयनको लामिग  काय/पालिलकाले  आवश्यक मिनयम बनाउन सक्नेछ र
त्यस्तो मिनयम नगरपालिलकाको स्थानीय राजपत्रमा प्रकाHन पWात लागू हुनेछ ।

६६. मापदण्ड  ,    मिनदSशिHका   र   काय/मिवतिध  बनाउन  सक्ने  :यस  ऐन  काया/न्वयनको  लामिग  काय/पालिलकाले  आवश्यक
मापदण्ड, मिनदSशिHका तथा काय/मिवतिध बनाउन सक्नेछ ।

६७.ऐन संHोधन   :  यस ऐन काया/न्वयनमा समस्या भएमा, कुनै मिवषय थप गनु/परमेा, परिरमाज/न गनु/परमेा मिवज्ञको सुझाव
समिहत मिवधायन समिमतितको सहमतित समिहत काय/पालिलकाले संHोधन मिवधेयक नगरसभामा पेH गनSछ । नगरसभाले संHोधन
मिवधेयक स्वीकृत गरपेशिछ ऐन संHोधन हुनेछ ।
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