
 
 

 
 

प्रदेश राजपत्र 
प्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

 

खण्ड ४) बटुवल, रूपन्देही, असार २४ गते, २०७७ साल (अततररक्ताङ्क ५ 

भाग १ 
प्रदेश सरकार 

आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालयको सूचना 
नेपालको संववधान बमोशजम प्रदेश नं. ५ को प्रदेश सभाले बनाएको तल लेशखए 
बमोशजमको ऐन सववसाधारणको जानकारीका लातग प्रकाशन गररएको छ । 

सम्वत ्२०७७ सालको ऐन नं. ५ 

वातावरण  संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गनव बनकेो ऐन
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प्रस्तावना: वातावरण र ववकास बीच सन्तलुन कायम गदै ववकासको क्रममा 
प्रकृतत, वातावरण र जैववक ववववधतामा पने प्रततकुल प्रभाव र जोशखम कम गनव  
तथा वातावरणीय प्रदषुणबाट पीतडतलाई क्षततपतुतव समेत उपलब्ध गराउन र 
जलवाय ुपररवतवनका सम्भाववत चनुौततको व्यवस्थापन गरी  नागररकको स्वच्छ र 
स्वस्थ वातावरणमा बााँच्न पाउन े मौतलक अतधकारको सतुनश चतताको लातग 
कानूनी व्यवस्था गनव वाञ्छनीय भएकाले, 
     प्रदेश नं. ५ को प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।  

पररच्छेद - १ 
प्रारशम्भक 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम "वातावरण संरक्षण ऐन, 
२०७७" रहेको छ। 

 (२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषाः ववषय वा प्रसंगले अको अथव नलागेमा यस ऐनमा, 
(क) "अनकूुलन" भन्नाले जलवाय ुपररवतवनको सम्भाव्य असर र जोशखमको 

आाँकलन गरी थप हानी नोक्सानी रोकथाम वा न्यूनीकरण गने कायव 
सम्झन ुपछव। 

(ख) "उत्सजवन" भन्नाले कुनै स्रोतबाट कुनै तनशित समयमा वातावरणमा 
हररतगहृ गयााँस वा अन्य कुनै गयााँस, धवुााँ वा धलुो तनष्कासन हनु े
कायव सम्झन ुपछव। 

(ग) "कायवसूची" भन्नाले वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन तयार गनवको लातग 
गनुव पने कायवहरुको वववरण सम्झन ुपछव। 

(घ) "जलवाय ुपररवतवन" भन्नाले लामो समयको अन्तरालमा प्राकृततक वा 
मानवीय वक्रयाकलापका कारणले वायमुण्डलीय बनावटमा हनु े
फेरबदलबाट पथृ्वीको जलवायमुा हनु ेपररवतवन सम्झन ुपछव। 
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(ङ) "जैववक ववववधता" भन्नाले प्राणी र वनस्पततको ववववधता सम्झन ुपछव 
र सो शब्दले पाररशस्थततकीय, प्रजातीय तथा आनवुाशशंक 
ववववधतालाई समेत जनाउाँछ । 

(च) "जोशखमपूणव पदाथव" भन्नाले जोशखमपूणव फोहोरको सीमापार 
ओसारपसार, तनयन्त्रण र ववसजवन सम्बन्धी वासेल महासशन्धमा 
सूचीकृत पदाथव तथा मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रततकूल असर 
पाने ववष्फोटक, ज्वलनशील, चीरस्थायी तथा संक्षारक (कोरोतसभ) 
गणु भएका र पनु: प्रयोग नगररएका कच्चा पदाथवबाट प्रशोधन भई 
पवहलो पटक प्रयोगमा आउन लागेका पदाथव सम्झन ुपछव । 

(छ) "तोवकएको" वा "तोवकए बमोशजम" भन्नाले यस ऐन अन्तगवत बनेको 
तनयममा तोवकएको वा तोवकए बमोशजम सम्झन ुपछव। 

(ज) "न्यूनीकरण" भन्नाले मानवीय वक्रयाकलापको कारणबाट हनुे हररतगहृ 
गयााँसको उत्सजवनलाई घटाउने वा रोक्ने कायव सम्झन ुपछव। 

(झ) "पररषद्" भन्नाले दफा २२ बमोशजमको वातावरण संरक्षण तथा 
जलवाय ुपररवतवन व्यवस्थापन पररषद् सम्झन ुपछव। 

(ञ) "पूरक प्रारशम्भक वातावरणीय परीक्षण" भन्नाले एक पटक स्वीकृत 
भइसकेको प्रारशम्भक वातावरणीय परीक्षण सम्बन्धी प्रस्तावमा 
आशंशक रुपमा भौततक पूवावधार, तडजाईन वा स्वरुप पररमाजवन गनव, 
संरचना स्थानान्तरण वा फेरबदल गनव वा आयोजनाको क्षमतावृवि 
गनवको लातग पेश भएको प्रस्ताव उपर थप गररने प्रारशम्भक 
वातावरणीय परीक्षण सम्झन ुपछव। 

(ट) "पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन" भन्नाले एकपटक स्वीकृत 
भईसकेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रस्तावमा आशंशक 
रुपमा भौततक पूवावधार, तडजाईन वा स्वरुप पररमाजवन गनव, संरचना 
स्थानान्तरण वा फेरबदल गनव, वन क्षते्र थप गनव वा आयोजनाको 
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क्षमताववृि गनवको लातग पेश भएको प्रस्ताव उपर थप गररने 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्झन ुपछव।  

(ठ) "प्रदूषण" भन्नाले फोहरमैला, रसायन, ताप, ध्वतन, ववद्यतुीय, ववद्यतु-
चमु्बकीय तरङ्ग वा रेतडयोधमी वववकरणका कारण वातावरणमा प्रत्यक्ष 
वा अप्रत्यक्ष रुपले पररवतवन गरी  वातावरणमा उल्लेखनीय ह्रास  
ल्याउन,े क्षतत  परु् याउने वा वातावरणको लाभदायी वा उपयोगी  
प्रयोजनमा  हानी  परु् याउन ेकायव सम्झन ुपछव। 

(ड)  "प्रस्ताव" भन्नाले ववद्यमान वातावरणीय अवस्थामा पररवतवन ल्याउन 
सक्न ेवकतसमको ववकास कायव, भौततक वक्रयाकलाप वा भ-ूउपयोगको 
पररवतवन गने कुनै  योजना, आयोजना वा कायवक्रम सञ्चालन गने 
सम्बन्धमा तयार गररएको प्रस्ताव सम्झन ुपछव । 

(ढ)  "प्रस्तावक" भन्नाले प्रस्तावको स्वीकृततको लातग तनवेदन ददने वा 
त्यस्तो प्रस्ताव कायावन्वयन गनव स्वीकृतत प्राप्त व्यशक्त, सरकारी, अधव-
सरकारी वा गैर-सरकारी तनकाय वा संस्था सम्झन ुपछव। 

(ण)  "प्रारशम्भक वातावरणीय परीक्षण" भन्नाले कुनै प्रस्तावको कायावन्वयन 
गदाव सो प्रस्तावले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रततकुल प्रभाव पाने वा 
नपाने सम्बन्धमा एवकन गनुवको साथै त्यस्तो प्रभावलाई कुनै 
उपायद्वारा तनराकरण वा न्यूनीकरण गनवका लातग अवलम्बन गररन े
उपायको सम्बन्धमा ववश्लषेणात्मक रुपमा गररने अध्ययन तथा 
मूल्याङ्कन सम्झन ुपछव। 

(त)  "फोहरमैला" भन्नाले वातावरणमा ह्रास आउने गरी तनष्कासन गररएको 
तरल, ठोस, गयााँस, लेदो, धूवााँ, धलुो,  वववकरणयकु्त पदाथव वा त्यस्तै 
प्रकारका अन्य वस्त ुसम्झन ुपछव। 

(थ)  "मन्त्रालय" भन्नाले प्रदेश सरकारको उद्योग, पयवटन, वन तथा 
वातावरण मन्त्रालय सम्झन ुपछव। 
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(द) "वातावरण" भन्नाले प्राकृततक, सांस्कृततक र सामाशजक प्रणाली, 
आतथवक तथा मानवीय वक्रयाकलाप, वयनका अवयवहरु तथा ती 
अवयवहरुको बीचको अन्तरवक्रया तथा अन्तर सम्बन्ध सम्झन ुपछव। 

(ध)  "वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन" भन्नाले संशक्षप्त वातारणीय अध्ययन, 
प्रारशम्भक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 
सम्बन्धमा तयार गररएको प्रततवेदन सम्झन ुपछव । 

(न) "वातावरणीय पार्श्वशचत्र" भन्नाले कुनै तनशित के्षत्रको वातावरणीय 
पक्षहरूको ववश्लषेण तथा नक्सांकनको आधारमा तयार गररएको 
प्रततवेदन सम्झन ुपछव । 

(प) "वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन" भन्नाले कुनै प्रस्तावको कायावन्वयन गदाव 
सो प्रस्तावले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रततकुल प्रभाव पाने वा नपाने 
सम्बन्धमा एवकन गनुवको साथै त्यस्तो प्रभावलाई कुनै उपायद्वारा 
तनराकरण वा न्यूनीकरण गनवका लातग अवलम्बन गररने उपायको 
सम्बन्धमा ववस्ततृ रुपमा गररने अध्ययन तथा मूल्याङ्कन सम्झन ु
पछव। 

(फ) "वातावरणीय सम्परीक्षण" भन्नाले प्रस्ताव कायावन्वयन भएको तनशित 
अवतध पतछ वा प्रस्ताव कायावन्वयनको अवतध समाप्त भए पतछ 
वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदनमा प्रके्षवपत प्रभाव र वास्तववक 
प्रभावहरुको लेखाजोखा गने कायव सम्झन ुपछव। 

(ब)  "व्यवस्थापन" भन्नाले जलवाय ुपररवतवनका कारक तत्वको न्यूनीकरण 
तथा यसको नकारात्मक प्रभावको न्यूनीकरण, सकारात्मक प्रभावको 
वृवि तथा अनकूुलन गने कायव सम्झन ु पछव र सो शब्दले त्यस 
सम्बन्धी नीतत, रणनीतत, संस्थागत संयन्त्र तनमावण, ववज्ञ व्यवस्था, 
क्षमता अभवृवि लगायतका समविगत कायव समेतलाई जनाउाँछ । 

(भ)  "संशक्षप्त वातावरणीय अध्ययन" भन्नाले कुनै प्रस्तावको कायावन्वयन 
गदाव त्यसबाट वातावरणमा पने प्रततकूल प्रभाव तनराकरण वा 
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न्यूनीकरण गनवको लातग अवलम्बन गररने उपायको सम्बन्धमा संशक्षप्त 
रुपमा गररने अध्ययन सम्झन ुपछव । 

(म)  "स्थानीय तह" भन्नाले नगरपातलका वा गाउाँपातलकालाई सम्झन ु
पछव। 

(य)  "हरीतगहृ गयााँस" भन्नाले वायूमण्डलको तापक्रम पररवतवन गनव सक्न े
कण र गयााँसहरु अथवा ततनको समविगत रुपलाई सम्झन ुपछव। 

(र) "क्षते्र तनधावरण" भन्नाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गनुव भन्दा पवहले 
कुनैपतन प्रस्ताव कायावन्वयनबाट हनुे प्रभाव तथा असरहरुका 
के्षत्रहरुको वववेचनात्मक दस्तावेज सम्झन ुपछव। 

पररच्छेद - २ 
वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन 

३. वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन तयार गनुव पनेः (१) प्रस्तावकले तोवकए 
बमोशजमको प्रस्ताव कायावन्वयन गनुव पूवव तोवकए बमोशजमको वातावरणीय 
अध्ययन प्रततवेदन तयार गनुव पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम तयार गररएको वातावरणीय अध्ययन 
प्रततवेदन स्वीकृततको लातग तोवकए बमोशजमको प्रवक्रया पूरा गरी देहायका 
तनकाय समक्ष पेश गनुव पनेछ।  

(क) प्रदेश प्राथतमकता प्राप्त ववकास आयोजना, प्रदेश गौरवका 
आयोजना, प्रदेश लगानी बोडवबाट स्वीकृत भई कायावन्वयन 
गररने आयोजना, प्रचतलत कानून बमोशजम प्रदेशको अतधकार 
के्षत्रतभत्र पने ववषयसाँग सम्बशन्धत ववकास तनमावण कायव वा 
आयोजना, एक भन्दा बढी स्थानीय तहहरुमा संचालन गनुव 
पने आयोजना वा प्रदेश सरकारले तोकेको कुनै आयोजना 
सम्बन्धी प्रस्तावको वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदनको हकमा 
मन्त्रालय समक्ष । 
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(ख) स्थानीय तहको अतधकारके्षत्र तभत्र पने ववषयसाँग सम्बशन्धत 
ववकास तनमावण कायव वा आयोजनाको प्रस्तावको वातावरणीय 
प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदनको हकमा मन्त्रालय समक्ष । 

(ग) प्रचतलत कानून बमोशजम स्थानीय तहको अतधकार के्षत्रतभत्र 
पने ववषयसाँग सम्बशन्धत ववकास तनमावण सम्बन्धी कायव वा 
आयोजना सम्बन्धी प्रस्तावको हकमा संशक्षप्त वातावरणीय 
अध्ययन प्रततवेदन वा प्रारशम्भक वातावरणीय परीक्षण 
प्रततवेदनको हकमा स्थानीय तहको कानूनले तोकेको तनकाय 
समक्ष। 

(घ) प्रचतलत कानून बमोशजम तोवकएका अन्य प्रस्तावहरूको 
हकमा सोही बमोशजम । 

(३) उपदफा (१) वा (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
यो ऐन प्रारम्भ हुाँदाका बखत स्वीकृततका लातग पेश भएका वातावरणीय 
अध्ययन प्रततवेदन त्यस्तो प्रततवेदन पेश गदावका बखत प्रचलनमा रहेको 
कानूनी व्यवस्था अनसुार स्वीकृत गनव बाधा पने छैन । 

(४) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
प्रचतलत कानून बमोशजम वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन आवयक नपने 
कायव वा आयोजना संचालन गदाव यस दफा बमोशजमको वातावरणीय 
अध्ययन प्रततवेदन आवयक पने छैन । 

(५) प्रस्तावकले तोवकएको वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन तयार 
गदाव तोवकए बमोशजम साववजतनक सनुवुाई गनुव पनेछ । 

(६) वातावरण अध्ययन प्रततवेदन पेश गने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
तोवकए बमोशजम हनुेछ ।  

४. ववकल्पको ववस्ततृ ववश्लषेण गनुव पने: (१) प्रस्तावकले वातावरणीय अध्ययन 
प्रततवेदनमा प्रस्तावको ववकल्पहरु ववश्लषेण गदाव त्यस्ता ववकल्पहरु मध्ये 
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प्रस्ताव कायावन्वयन गनव उपयकु्त हनु े ववकल्प र सो ववकल्प कायावन्वयन 
गनव सवकने आधार र कारण सवहत तसफाररस गनुव पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन तयार 
गदाव प्रस्तावकले प्रस्ताव बमोशजमको आयोजना कायावन्वयन गदाव ववकल्प 
ववश्लषेणबाट प्राप्त भएको सबैभन्दा उत्तम ववकल्प कायावन्वयनको लातग 
छनौट गनुव पनेछ। 

५. के्षत्र तनधावरण तथा कायवसूचीः (१) यस ऐन बमोशजम कुनै प्रस्तावको 
वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन तयार गनुव पूवव मन्त्रालयबाट त्यस्तो 
प्रस्तावको संशक्षप्त वातावरणीय अध्ययन र  प्रारशम्भक वातावरणीय 
परीक्षणको हकमा कायवसूची र वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंनको हकमा क्षेत्र 
तनधावरण र कायवसूची स्वीकृत गनुव पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको के्षत्र तनधावरण र कायवसूची तयार 
गने तथा स्वीकृत गने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

६. वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाः (१) प्रस्तावकले वातावरणीय अध्ययन गदाव 
पाइवएका प्रततकूल प्रभावहरुको न्यूतनकरण तथा तनयन्त्रण एवम ् अनकुुल 
प्रभावहरुको प्रबिवन गनवको लातग प्रस्ताव कायावन्वयनका चरणहरु अनसुार 
तोवकए बमोशजम तनरीक्षण, अनगुमन तथा सम्परीक्षण व्यवस्था सवहतको 
वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गनुव पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना 
कायावन्वयन गदाव लागन ेखचव सम्बशन्धत प्रस्तावक आफैले व्यहोनुव पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोशजमको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना 
कायावन्वयनको अधववावषवक र वावषवक प्रगतत वववरण  तोवकए बमोशजम पेश 
गनुव पनेछ । 
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(४) उपदफा (१) बमोशजमको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना 
कायावन्वयन गदाव प्रस्ताव कायावन्वयनबाट प्रभाववत हनुे स्थानीय समदुाय 
माफव त कायवक्रम संचालन गनव प्राथतमकता  ददनपुनेछ । 

७. वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन स्वीकृत गनुवपनेः (१) कसैले पतन यस ऐन 
बमोशजम वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन स्वीकृत नगराई कुनै पतन प्रस्ताव 
कायावन्वयन गनव वा गराउन हुाँदैन । 

 (२) दफा ३ बमोशजम कुनै प्रस्ताव कायावन्वयन गने सन्दभवमा 
तयार गररएको वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन पेश गररएको तनकायले 
जााँचबझु गरी स्वीकृत गनव सक्नेछ । 

(३) वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन स्वीकृत सम्बन्धी अन्य 
व्यवस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

8. पूरक वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन तयार गनुवपनेः (१) दफा ७ बमोशजम 
स्वीकृत भएको प्रारशम्भक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदनले तोकेको 
प्रस्तावको भौततक पूवावधार, तडजाइन वा स्वरुपमा पररमाजवन गनुव परेमा, 
संरचना स्थानान्तरण वा फेरबदल गनुव परेमा, आयोजनाको क्षमता वृवि गनुव 
पने प्रस्तावको हकमा प्रस्तावकले सोको पूरक प्रारशम्भक वातावरणीय 
परीक्षण गनुव पनेछ। 

(२) दफा ७ बमोशजम स्वीकृत भएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 
प्रततवेदनले तोकेको प्रस्तावको भौततक पूवावधार, तडजाइन वा स्वरुपमा 
पररमाजवन गनुव परेमा, संरचना स्थानान्तरण वा फेरबदल गनुव परेमा, 
आयोजनाको क्षमता वृवि गनुव परेमा वा वन के्षत्र थप गनुव पने प्रस्तावको 
हकमा प्रस्तावकले सोको पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गनुव पनेछ। 

तर पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पयावप्त नहनुे देशखएमा 
मन्त्रालयले पनुः वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गनव आदेश ददन सक्नेछ।  
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३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन पवहलो 
पटक प्रारशम्भक वातावरणीय परीक्षण स्वीकृत भएको प्रस्तावमा फेरबदलका 
कारण तोवकए बमोशजम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गनुवपने अवस्था 
देशखएमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गनुव पनेछ।  

(४) पूरक वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

९.  वातावरणीय सम्परीक्षण गनुवपनेः (१) यस ऐन बमोशजम वातावरणीय प्रभाव 
मूल्याङ्कन स्वीकृत भएको र कायावन्वयन तथा संचालनमा आएको दईु वषव 
पगेुको तमततले छ मवहना तभत्र प्रस्ताव कायावन्वयनबाट भएको वातावरणीय 
प्रभावको सम्परीक्षण गनुव पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम वातावरणीय सम्परीक्षण गदाव 
प्रस्तावमा उल्लेख भएका प्रभाव र न्यूतनकरणका उपायहरु पयावप्त भए 
नभएको न्यूतनकरण कायावन्वयनमा आई परेका बाधा व्यवधानहरुको 
ववश्लषेणात्मक अध्ययन गरी सझुाव सवहतको वातावरणीय सम्परीक्षण 
प्रततवेदन मन्त्रालयमा पेश गनुव पनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोशजम पेश भएको वातावरणीय सम्परीक्षण 
प्रततवेदन अनसुार उल्लेख भएका सझुावहरु कायावन्वयनको लातग 
मन्त्रालयले आदेश ददनछे र सोको पालना गनुव प्रस्तावकको कतवव्य हनुछे। 

१०. रणनीततक योजना बनाउन सक्नःे (१) प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना 
प्रकाशन गरी तोकेका नीतत, कायवक्रम वा आयोजना कायावन्वयन गनुव अशघ 
त्यसको रणनीततक वातावरणीय ववश्लषेण गनुव पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको रणनीततक वातावरणीय ववश्लषेण 
सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोशजम हनुछे। 
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११.  रोक लगाउन सक्नःे (१) यस ऐन बमोशजम कसैले वातावरणीय अध्ययन 
प्रततवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन भन्दा 
ववपररत हनुे गरी प्रस्ताव कायावन्वयन गरेमा वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन 
स्वीकृत गने तनकायले सो प्रस्ताव कायावन्वयन गनव तत्काल रोक लगाउन 
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम रोक लगाइएको कारणबाट 
प्रस्तावकलाई हनु जान ेक्षतत वापत प्रस्तावकले क्षततपूततवको दाबी गनव पाउन े
छैन । 

(३) उपदफा (१) बमोशजम रोक लगाइएकोमा प्रस्तावकले यस 
ऐन बमोशजम वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन स्वीकृत गराएमा वा स्वीकृत 
वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन अनसुार कायावन्वयन गरेमा रोक्का गने 
तनकायले फुकुवा गनव सक्नछे । 

१२.  वातावरणीय पार्श्वशचत्र बनाउन सक्नःे (१) प्रदेश सरकारले प्रदेश तभत्रको 
कुनै के्षत्र वा स्थानको वातावरणीय अध्ययन तथा ववश्लषेण गरी सो के्षत्रको 
वातावरणीय पार्श्वशचत्र बनाई लागू गनव सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम वातावरणीय पार्श्वशचत्र बनाउाँदा 
अध्ययन क्षेत्रको नक्साङ्कन गने र वातावरणीय वहन क्षमताको अध्ययन 
गरी सो के्षत्रमा गनव सवकन े ववकास तनमावण कायव वा आयोजनाको सीमा 
तोक्न सक्नछे । 

(३) यस दफा बमोशजम बनेको वातावरणीय पार्श्वशचत्रको सबैले 
पालना गनुव पनेछ। 

(४) पार्श्वशचत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ । 
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पररच्छेद - ३ 
प्रदूषण तनयन्त्रण तथा तनयमन 

१३. प्रदूषण तनयन्त्रणः (१) प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी 
कुनै सवारी साधन, यन्त्र, उपकरण, औद्योतगक प्रततष्ठान, होटल, रेिुरेन्ट वा 
अन्य स्थान वा मालवस्त ु वा कुनै वक्रयाकलापबाट हनुे प्रदूषण वा 
फोहरमैला तनष्काशन वा उत्सजवनबाट हनुे नकारात्मक प्रभाव न्यूतनकरण 
वा तनयन्त्रण गनव तथा स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण कायम गनवको लातग 
जल, माटो, वायकुो गणुस्तर कायम गनव मापदण्ड तनधावरण गनव सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम तनधावरण गररएको मापदण्ड ववपररत 
कसैले पतन जनजीवन वा वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पाने गरी प्रदूषण 
वा फोहरमैला तनष्कासन वा उत्सजवन गने कायव गनुव गराउन ुहुाँदैन । 

(३) उपदफा (१) र (२) बमोशजम कसैले कुनै कायव गरी 
वातावरणमा प्रततकूल प्रभाव पारेको ठहरेमा मन्त्रालयले सम्बि व्यशक्त, 
समूह, संस्था वा तनकायलाई प्रदूषण न्यूतनकरण वा तनयन्त्रण गनव, तनदेशन 
ददन, शतव तोक्न वा प्रदूषण हनु जान ेकायव गनव नपाउन ेगरी रोक लगाउन 
सक्नेछ । 

(४) प्रदूषण तथा नकारात्मक प्रभाव तनयन्त्रणको लातग मन्त्रालयले 
कुनै पदाथव, ईन्धन, औजार, यन्त्र वा उपकरण सम्बन्धी प्रयोग, उत्पादन, 
आयात, तबक्री ववतरण वा भण्डारणमा रोक लगाउन सक्नेछ र त्यसरी रोक 
लगाइएको सूचना प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गनुव पनेछ । 

(५) मन्त्रालयले प्रदूषण तनयन्त्रणमा उल्लेखनीय योगदान गने 
उद्योगलाई तोवकए बमोशजम प्रदूषण तनयन्त्रण प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन 
सक्नेछ । 

(६) प्रदूषण तनयन्त्रण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोशजम 
हनुेछ । 
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१४. वातावरणीय सहतुलयत तथा वातावरणीय प्रतीक शचन्हः (१) प्रदेश सरकारले 
वातावरण वा जैववक ववववधता वा जलवायू पररवतवन अनकूुलन तथा 
न्यूतनकरणका पक्षमा सकारात्मक प्रभाव पाने उद्योग, व्यवसाय, प्रववतध वा 
प्रकृयालाई प्रोत्सावहत गनव सहतुलयत वा सवुवधा ददन सक्नेछ। 

(२) मन्त्रालयले प्रदेश तभत्रको औद्योतगक उत्पादनलाई 
वातावरणीय शचन्ह तथा प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन सक्नछे। 

(३) वातावरणीय सहतुलयत तथा शचन्ह र प्रमाणपत्र सम्बन्धी अन्य 
व्यवस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

१५. वातावरण तनरीक्षकः (१) यस ऐन बमोशजम स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन 
प्रततवेदन अनसुार गनुव पने कायव प्रभावकारी रुपले भए नभएको, प्रदूषण 
तनयन्त्रण तथा वातावरण सम्बन्धी मापदण्डको पालना भए नभएको र 
स्वस्थ तथा स्वच्छ वातावरण कायम भए नभएको सम्बन्धमा वातावरण 
तनरीक्षकले अनगुमन तथा तनरीक्षण गनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
वातावरण तनरीक्षक उपलब्ध नभएको अवस्थामा मन्त्रालयले प्रदेश 
सरकारको कुनै अतधकृत स्तरको कमवचारीलाई वातावरण तनरीक्षकको 
रुपमा तोक्न सक्नेछ । 

(३) दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोशजम स्वीकृत 
भएका वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन पालना भए नभएको अनगुमन तथा 
तनरीक्षण गनव सम्बशन्धत स्थानीय तहले आफ्नो कुनै कमवचारीलाई वातावरण 
तनरीक्षक तोक्न सक्नेछ । 

१६. वातावरण तनरीक्षकको काम, कतवव्य र अतधकार: (१) वातावरण 
तनरीक्षकको काम, कतवव्य र अतधकार देहाय बमोशजम हनुेछः- 
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(क) यो ऐन वा यस अन्तगवत बनेको तनयम  तथा मापदण्ड 
बमोशजम प्रदूषण कम गने, हटाउने वा तनयन्त्रण गने 
कायवहरु भए नभएको तनरीक्षण गने, 

(ख) यस ऐन बमोशजम स्वीकृत भएका वातावरणीय अध्ययन 
प्रततवेदन, वातावरणीय पार्श्वशचत्र लगायतका प्रततवेदन अनसुार 
कायवहरु भए नभएको तनरीक्षण गने, 

(ग) वातावरणीय शचन्ह र प्रमाणपत्र सम्बन्धमा उत्पादन तथा 
उत्पादन प्रकृया वातावरण मैत्री भए नभएको तनरीक्षण गने, 

(घ) यस ऐन अनसुार ददइएको तनदेशन, शतवहरुको पालना भए 
नभएको तनरीक्षण गने, 

(ङ) दफा ११ बमोशजम रोक लगाइवएको ववषय पालना भए 
नभएको तनरीक्षण गने, 

(२) उपदफा (१) बमोशजम तनरीक्षण गने तसलतसलामा वातावरण 
तनरीक्षकले सम्बशन्धत, व्यशक्त, संस्था वा प्रस्तावकलाई जानकारी ददई कुनै 
घर, जगगा, भवन, कारखाना, उद्योग, सवारी साधन, औद्योतगक संयन्त्र, 
औजार, मेशशनरी, जीव, वस्त,ु अतभलेख, कागजात वा अन्य मालसामान वा 
वस्तहुरुको तनरीक्षण, परीक्षण वा प्रकृयाको जााँचबझु गनव तथा सो सम्बन्धी 
बयान तलन सक्नेछ । 

(३) वातावरण तनरीक्षकले उपदफा (२) बमोशजम जााँचबझुको 
तसलतसलामा यस ऐन ववपरीत भए गरेको कुनै काम कारवाही तरुुन्त रोक्का 
गनुव पने भएमा त्यस्तो काम कारवाही रोक्का राखी सोको जानकारी 
मन्त्रालयलाई ददन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोशजम वातावरण तनरीक्षकले कुनै काम 
कारवाही रोक्का राख्न ु परेको वा राखेको जानकारी प्राप्त भएमा मन्त्रालयले 
सो सम्बन्धमा तरुुन्त जााँचबझु गनव लगाई उपयकु्त आदेश ददन ुपनेछ । 
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(५) यस दफा बमोशजम तनरीक्षणको तसलतसलामा वातावरण 
तनरीक्षकले माग गरेको वववरण वा जानकारी उपलब्ध गराई आवयक 
सहयोग गनुव सम्बशन्धत व्यशक्त, संस्था वा प्रस्तावकको कतवव्य हनुेछ । 

(६) यस दफा बमोशजम वातावरण तनरीक्षक तनरीक्षण गनव जााँदा 
कुनै व्यशक्त वा संस्थाले तनरीक्षण गनव नददएमा, झटु्टा वववरण ददएमा, 
तनरीक्षणको क्रममा बाधा ववरोध उत्पन्न गरेमा वा तनरीक्षणमा सहयोग 
नगरेमा त्यस्तो व्यशक्त वा संस्थालाई वातावरण तनरीक्षकले तत्काल देहाय 
बमोशजमको जररवाना गनव सक्नेछः- 

(क) तनरीक्षण गनव नददएमा वा तनरीक्षणमा बाधा अवरोध उत्पन्न 
गरेमा बीस हजार रुपैयााँ सम्म, 

(ख) तनरीक्षणको क्रममा मागेको वववरण वा जानकारी जानी जानी 
उपलब्ध नगराएमा वा तनरीक्षणमा सहयोग नगरेमा पन्र 
हजार रुपैयााँ सम्म । 

(७) उपदफा (६) बमोशजम भएको जररवानामा शचत्त नबझेुमा 
सम्बशन्धत पक्षले मन्त्रालयको सशचव समक्ष पन्र ददन तभत्र तनवेदन गनव 
सक्नेछ। 

(८) उपदफा (७) बमोशजमको तनवेदन उपर मन्त्रालयको 
सशचवको तनणवय अशन्तम हनुछे। 

(९) यस दफा बमोशजम गररएको तनरीक्षणको प्रततवेदन मन्त्रालयले 
तोकेको वातावरण तनरीक्षकले मन्त्रालय समक्ष र स्थानीय तहले तोकेको 
वातावरण तनरीक्षकले सम्बशन्धत स्थानीय तह समक्ष पेश गनुव पनेछ । 

(१०) वातावरण तनरीक्षकको अन्य काम, कतवव्य तथा अतधकार 
तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

१७. नमूना सङ्कलन गनव ददन ु पनेः (१) वातावरण प्रदूषण तथा फोहरमैलाको 
अध्ययन, जााँच, परीक्षण वा ववश्लषेण गनवको लातग आतधकाररक व्यशक्त वा 
तनकायले कुनै उद्योग, यन्त्र, सवारी साधन, उपकरण वा प्रकृयाबाट 
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उत्सजवन हनुे वा हनु सक्ने पदाथव तथा जल, वायू वा माटोको नमूना तलन 
चाहेमा सम्बशन्धत धतन वा व्यशक्त वा तनकायले नमूना सङ्कलन गनव ददन ु
पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम नमूना सङ्कलन र सोको अध्ययन, 
जााँच, परीक्षण वा ववश्लषेण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोशजम 
हनुेछ। 

१८. प्रयोगशालाः (१) वातावरण संरक्षण तथा प्रदूषण तनयन्त्रण सम्बन्धी नमनुा 
जााँच वा परीक्षण गनव प्रदेश सरकारले वातावरण प्रयोगशाला स्थापना गनुव 
पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको प्रयोगशाला स्थापना नभएसम्म 
मन्त्रालयले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट मान्यता प्राप्त कुनै 
प्रयोगशालामा नमूना जााँच वा परीक्षण गनव गराउन सक्नछे । 

(३) उपदफा (१) बमोशजम स्थापना भएको प्रयोगशाला संचालन 
सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

पररच्छेद - ४ 
जलवायू पररवतवन सम्बन्धी व्यवस्था 

१९. अनकूुलन योजना बनाउन सक्नःे  (१) जलवायू पररवतवनको प्रततकूल असर 
र जोशखमबाट बच्नका लातग प्रदेश स्तरमा मन्त्रालयले र स्थानीय स्तरमा 
स्थानीय तहले अनकूुलन योजना बनाई कायावन्वयन गनव सक्नेछन ्। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको अनकूुलन योजना बनाउाँदा जलवायू 
पररवतवनको असरबाट बढी जोशखममा पने मवहला, अपाङ्गता भएका व्यशक्त, 
बालबातलका, जेष्ठ नागररक र आतथवक रुपमा ववपन्न समदुाय र जलवायू 
पररवतवनबाट बढी जोशखममा परेका भौगोतलक के्षत्रका बातसन्दालाई ववशेष 
प्रथतमकता ददन ुपनेछ । 
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२०. जलवायू पररवतवनको असर तथा जोशखम व्यवस्थापनः प्रचतलत कानून 
बमोशजम जलवायू पररवतवनको असर तथा जोशखम व्यवस्थापन सम्बन्धमा 
जारी गरेको आदेश प्रदेश सरकारले कायावन्वयन गनुव गराउन ुपनेछ ।  

पररच्छेद - ५ 
वातावरण संरक्षण सम्वन्धी व्यवस्था 

२१. वातावरणीय संरक्षण के्षत्रः (१) मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेश सरकारले 
स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण कायम गनव वा कुनै स्थान, धातमवक र 
सांस्कृततक के्षत्रको वातावरणीय ववशेषता संरक्षण गनव स्थानीय तहको वा 
प्रदेशको कुनै के्षत्रलाई वातावरणीय संरक्षण के्षत्र तोक्न सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम तोवकएको वातावरणीय संरक्षण के्षत्रमा 
मन्त्रालयले मानवीय वक्रयाकलापहरुमा तनयन्त्रण गनव सक्नेछ। 

(३) मन्त्रालयले तोवकएको वातावरणीय संरक्षण के्षत्रमा वातावरण 
संरक्षण तथा प्रदूषण तनयन्त्रण सम्बन्धी योजना वा कायवक्रम लागू गनव 
सक्नेछ। 

(४) प्रदेश सरकारले वातावरणीय प्रदूषणका दृविले जोशखमयकु्त 
कुनै स्थानलाई प्रदूषणयकु्त के्षत्र तोकी सववसाधारणको आवतजावतमा रोक 
लगाउन सक्नेछ । 

(५) कुनै के्षत्र वा स्थान ववशषेमा वातावरणीय ह्रासका कारण 
वातावरणमा वा जनस्वास्थ्यमा प्रततकुल असर पने सम्भावना देशखएमा 
त्यस्तो के्षत्रलाई वातावरणीय दृविले संवेदनशील के्षत्र तोकी वातावरणीय 
पूनस्थावपनाको लातग प्रदेश सरकारले ववशेष व्यवस्था गनव सक्नेछ ।  

(६) उपदफा (४) र (५) बमोशजमको के्षत्रमा वातावरणीय दृविले 
उल्लेखनीय सधुार भएमा त्यस्तो के्षत्रलाई प्रदूषणयकु्त के्षत्र र संवेदनशील 
के्षत्रबाट हटाउन सक्नछे । 
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(७) वातावरणीय संरक्षण के्षत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए 
बमोशजम हनुेछ। 

२२. वातावरण संरक्षण पररषद्को गठन : (१) वातावरण संरक्षण, प्रदूषण 
तनयन्त्रण तथा जलवायू पररवतवन सम्बन्धी कायवलाई प्रदेश तथा अन्तर 
प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रभावकारी रुपमा संचालन गनव एक प्रदेश 
वातावरण संरक्षण पररषद् रहनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको पररषद् मा देहाय बमोशजमका 
अध्यक्ष तथा सदस्यहरु रहनछेन:्- 

(क) मखु्यमन्त्री - अध्यक्ष 
(ख) मन्त्री,आतथवक मातमला तथा योजना मन्त्रालय - सदस्य 
(ग) मन्त्री, आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय  - सदस्य 
(घ) मन्त्री, उद्योग,पयवटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय  - सदस्य 
(ङ) मन्त्री, भतूम व्यवस्था कृवष तथा सहकारी मन्त्रालय  - सदस्य 
(च) मन्त्री, भौततक पूवावधार ववकास मन्त्रालय  - सदस्य 
(छ) मन्त्री, सामाशजक ववकास मन्त्रालय  - सदस्य 
(ज) प्रदेश सभामा वातावरण ववषय हेने सतमततको सभापतत - सदस्य 
(झ) मखु्यमन्त्री तथा मन्त्रीपररषद् कायावलयको प्रमखु सशचव  - सदस्य 
(ञ) फरक भौगोतलक क्षते्रबाट प्रतततनतधत्व हनुे गरी  - सदस्य  

समावेशशताका आधारमा अध्यक्षबाट मनोतनत स्थानीय  
तहका प्रमखु वा उपप्रमखु गरी दईु जना  

(ट) प्रदेश योजना आयोगको सम्बशन्धत के्षत्र हेने सदस्य  - सदस्य 
(ठ) प्राकृततक श्रोत व्यवस्थापन, वातावरण, जलवाय ु - सदस्य  

पररवतवन तथा ववपद् जोशखम व्यवस्थापन ववषयमा  
ववज्ञता हातसल गरी सो क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वषवको  
अनभुव प्राप्त गरेका व्यशक्तहरु मध्ये अध्यक्षबाट  
मनोतनत कशम्तमा एक जना मवहला सवहत दईु जना  
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(ड) संकटासन्न के्षत्र र समदुायको प्रतततनतधत्व हनुेगरी  - सदस्य 
समावेशशताका आधारमा अध्यक्षबाट मनोतनत  
कशम्तमा एकजना मवहला सवहत तीन जना          

(ढ) सशचव, मन्त्रालय - सदस्य सशचव 
(3) उपदफा (२) बमोशजम अध्यक्षबाट मनोतनत सदस्यको 

पदावतध तीन वषवको हनुेछ । 
(4) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन मनोतनत 

सदस्यले पदीय शजम्मेवारी पूरा नगरेमा अध्यक्षले तनजलाई जनुसकैु बखत 
सदस्यको पदबाट हटाउन सक्नेछ । 

तर त्यसरी पदबाट हटाउन ु अशघ तनजलाई सफाइव पेश गने 
मनातसब मौका ददन ुपनेछ। 

२३. पररषद्को बैठकः (१) पररषद्को बैठक वषवमा कशम्तमा एक पटक बस्नेछ। 
(२) पररषद्को सदस्य सशचवले अध्यक्षसाँग परामशव गरी बैठक 

बस्ने तमतत, समय र स्थान, बैठकमा छलफल हनुे ववषयसूची सवहतको 
सूचना बैठक बस्न े समय भन्दा कम्तीमा अठ्चालीस घण्टा अगाडी सबै 
सदस्यले प्राप्त गने गरी पठाउन ुपनेछ । 

तर आकशस्मक पररशस्थततमा अध्यक्षबाट तत्काल बैठकको आह्वान 
हनु सक्नेछ।  

(३) पररषद्को बैठकको अध्यक्षता पररषद्को अध्यक्षले गनेछ र 
अध्यक्षको अनपुशस्थततमा पररषद्को बररष्ठ सदस्यले गनेछ । 

(४) पररषद्को बैठकमा आवयकता अनसुार कुनै पदातधकारी, 
सम्बशन्धत तनकाय वा संघ सस्थाका प्रतततनतध वा वातावरण ववज्ञलाई 
आमन्त्रण गनव सवकनछे। 

(५) पररषद्को तनणवय पररषद्को सदस्य सशचवबाट प्रमाशणत 
हनुेछ। 
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(६) पररषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कायवववतध पररषद् आफैले 
तनधावरण गरे बमोशजम हनुछे । 

२४. पररषद्को काम कतवव्य र अतधकारः पररषद्को काम, कतवव्य र अतधकार 
देहाय बमोशजम हनुेछ:- 
(क) दीघवकालीन नीतत, योजना तथा कायवक्रममा वातावरण, जलवायू 

पररवतवन तथा ववपद् जोशखम सम्बन्धी ववषयलाई एकीकृत रुपमा 
समावेश गदै लैजान मन्त्रालय तथा अन्य तनकायलाई आवयकता 
अनसुार तनदेशन ददने, 

(ख) प्रदूषण तनयन्त्रण, जोशखमयूक्त पदाथव, फोहरमैला व्यवस्थापन, 
वातावरणीय सम्पदा तथा अन्य के्षत्रहरुको संरक्षण तथा संबिवनको 
प्रणाली ववकासको लातग नीतत तय गने, 

(ग) प्रदेशको वातावरण ववषयक कायवहरुमा नेपाल सरकार एवं अन्य 
प्रदेश, स्थानीय तह र अन्य तनकायसाँग आवयक समन्वय तथा 
वातावरणीय सम्बन्ध स्थावपत गनव भतूमका तनवावह गने, 

(घ) वातावरण संरक्षण, जलवायू पररवतवन तथा ववपद् जोशखम 
व्यवस्थापनको लातग आतथवक स्रोतको व्यवस्थापन तथा सहजीकरण 
गने, 

(ङ) प्राकृततक, सांस्कृततक र भौततक संशाधन एवं सम्पदाको उपयोग, 
व्यवस्थापन, ववकास तथा संरक्षणको लातग मन्त्रालयलाई मागवदशवन 
गने र 

(च) यस ऐन बमोशजम भएका कायवहरुको मूल्यांकन गने । 

पररच्छेद - ६ 
जररवाना तथा क्षततपूततव 

२५. जररवाना: (१) कसैले देहायको कायव गरेमा वा गराएमा मन्त्रालयको 
सशचवले देहाय बमोशजमको जररवाना गनेछ। 



खण्ड ४) अततररक्ताङ्क ५ प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत २०७७।०३।२४ 

21 

(क) दफा ३ बमोशजम संशक्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन 
स्वीकृत गराउन ु पने प्रस्तावको हकमा त्यस्तो प्रततवेदन 
स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रततवेदनको ववपरीत हनुे गरी 
प्रस्ताव कायावन्वयन गरेमा पााँच लाख रुपैयााँ सम्म, 

(ख) दफा ३ बमोशजम प्रारशम्भक वातावरणीय परीक्षण गनुव पने 
प्रस्तावको हकमा प्रारशम्भक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदन 
स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रततवेदनको ववपरीत हनुे गरी 
प्रस्ताव कायावन्वयन गरेमा दश लाख रुपैयााँ सम्म, 

(ग) दफा ३ बमोशजम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गनुव पने 
प्रस्तावको हकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन 
स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रततवेदनको ववपरीत हनुे गरी 
प्रस्ताव कायावन्वयन गरेमा पचास लाख रुपैयााँ सम्म, 

(२) कसैले उपदफा (१) बमोशजम कायव गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो 
कायव रोकी वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन स्वीकृत नगराएकोमा स्वीकृत 
गराउन तथा स्वीकृत प्रततवेदन ववपरीत प्रस्ताव कायावन्वयन गरेमा सो 
कायवलाई सधुार गनव आदेश ददनेछ र यसरी ददएको आदेश कायावन्वयन गनुव 
सम्बशन्धत व्यशक्त वा संस्थाको कतवव्य हनुछे । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम ददएको आदेश कायावन्वयन नगरेमा 
मन्त्रालयको सशचवले उपदफा (१) बमोशजमको जररवानाको तेब्बर सम्म 
जररवाना गनव सक्नछे। 

(४) उपदफा (१) मा उल्लेशखत ववषय बाहेक कसैले यो ऐन वा 
यस ऐन अन्तगवत बनेको तनयम, तनदेशशका, कायवववतध वा मापदण्ड 
ववपररतका कुनै वक्रयाकलाप गरेमा मन्त्रालयको सशचवले त्यस्तो कायव गनव 
बन्देज लगाइव तीन लाख रुपैयााँसम्म जररवाना गरी दइुव मवहना तभत्र यो ऐन 
र यस ऐन अन्तगवत बनकेो तनयम, तनदेशशका, कायवववतध वा मापदण्ड 
बमोशजमको कायव गनव आदेश ददन सक्नछे र यसरी ददएको आदेश बमोशजम 
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कायव नभएमा यस उपदफा बमोशजमको जररवानाको तेब्बर सम्म जररवाना 
गनव सक्नेछ । 

(५) उपदफा (२) वा (४) बमोशजम ददएको आदेश कायावन्वयन 
नभएमा त्यस्तो वक्रयाकलापमा बन्देज लगाइवनेछ र त्यस्तो व्यशक्त वा 
संस्थालाइव मन्त्रालयको सशचवले कालो सूचीमा राख्नछे । 

(६) उपदफा (५) बमोशजम कालो सूचीमा परेको व्यशक्त वा 
संस्थाले कालो सूचीमा राशखएको अवतध भर आफ्नो नाममा वा त्यस्तो 
व्यशक्त वा संस्थासंग सम्बशन्धत जनुसकैु नाममा कुनै पतन प्रस्ताव पेश गनव 
सक्ने छैन ।  

(७) यस दफा बमोशजम जररवाना गनुव अशघ सम्बशन्धत पक्षलाई 
सफाई पेश गने मनातसब मौका ददन ुपनेछ ।  

(८) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
स्थानीय तहबाट स्वीकृत भएका वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन ववपररत 
कायव भएमा सम्बशन्धत स्थानीय तहको कानून नबनेसम्म यस दफा 
बमोशजम सम्बशन्धत स्थानीय तहको प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतले कारवाही 
र जररवाना गनव सक्नछे। 

तर कालो सूचीमा राख्न ु पने भएमा तसफाररस सवहत मन्त्रालयमा 
पठाउन ुपनेछ । 

२६. तनवेदन ददन सक्नःे (१) कसैले यस ऐन ववपरीत संशक्षप्त वातावरणीय 
अध्ययन, प्रारशम्भक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 
प्रततवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रततवेदनको ववपरीत हनुे गरी प्रस्ताव 
कायावन्वयन गरेमा वा यस ऐन ववपरीत हनुे कायव गरेमा वा गनव लागेमा 
मन्त्रालय समक्ष जोसकैुले तनवेदन ददन सक्नेछ। 

(२) कसैले यस ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनकेा तनयम, 
तनदेशशका, कायवववतध वा मापदण्ड ववपरीत प्रदूषण गरेको वा जोशखमपूणव 
फोहर तनष्कासन गरेको वा कुनै दघुवटनाजन्य प्रदूषणका कारणबाट कुनै 
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व्यशक्त वा वातावरणमा हानी नोक्सानी पगुन गएमा त्यस्तो कायवबाट पीतडत 
व्यशक्त वा संघ संस्थाले आफूलाई पगुन गएको क्षतत बापत मन्त्रालय समक्ष 
क्षततपूततव भराई पाउन तनवेदन ददन सक्नछे। 

(३) उपदफा (२) बमोशजम परेको तनवेदनका सम्बन्धमा छानतबन, 
जााँचबझु तथा तनरीक्षण गदाव तनवेदकलाई हानी नोक्सानी पगुन गएको ठहर 
भएमा पीतडत पक्षलाई त्यस्तो हानी नोक्सानी परु् याउन े व्यशक्त, संस्था वा 
प्रस्तावकबाट मनातसब क्षततपूततव भराई ददन ुपनेछ । 

(४) यस दफा बमोशजम हानी नोक्सानी वा क्षतत सम्बन्धमा 
छानतबन एवं तनरीक्षण तथा क्षततपूततवको तसफाररस गनवको लातग मन्त्रालयले 
तीन जना ववज्ञ रहेको सतमतत गठन गनव सक्नछे र सो सतमततको 
तसफाररसको आधारमा उपदफा (३) बमोशजम क्षततपूततव भराई ददन ुपनेछ । 

(५) यस दफा बमोशजम क्षततपूततव तनधावरण गने आधार र अन्य 
व्यवस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

२७. पनुरावेदन गनव सवकनःे (१) दफा २५ बमोशजम भएको कारवाही उपर शचत्त 
नबझु्ने पक्षले स्थानीय तहबाट भएको कारवाही उपर सम्बशन्धत शजल्ला 
अदालतमा र मन्त्रालयको सशचवबाट भएको कारवाही उपर सम्बशन्धत 
उच्च अदालतमा पैंतीस ददन तभत्र पनुरावेदन गनव सक्नेछ । 

(२) दफा २६ बमोशजम भएको क्षततपूततव तनधावरण सम्बन्धमा 
भएको तनणवय उपर शचत्त नबझु्ने पक्षले सम्बशन्धत उच्च अदालतमा पैंतीस 
ददन तभत्र पनुरावेदन गनव सक्नेछ । 

पररच्छेद - ७ 
ववववध 

२८. अनगुमन तथा तनरीक्षण गनव सक्नःे (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनेको 
तनयम, तनदेशशका, कायवववतध वा मापदण्डको कायावन्वयन भए नभएको 
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सम्बन्धमा मन्त्रालयले र आफ्नो के्षत्र तभत्रको वातावरण संरक्षण र संबिवन 
गने उद्देय अनसुार स्थानीय तहले अनगुमन तथा तनरीक्षण गनव सक्नेछन।् 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन स्वच्छ 
र स्वस्थ वातावरण कायम भए नभएको सम्बन्धमा मन्त्रालयले अनगुमन 
तथा तनरीक्षण गनव सक्नेछ । 

(३) यस दफा बमोशजम गररने अनगुमन तथा तनरीक्षण सम्बन्धी 
अन्य व्यवस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

२९. अतधकार प्रत्यायोजनः मन्त्रालयले यस ऐन बमोशजम आफूलाई प्राप्त अतधकार 
मध्ये आवयकता अनसुार केही अतधकार मातहत तनकाय, वातावरण 
तनरीक्षक वा कुनै अतधकृत कमवचारी वा अन्य तनकायलाई प्रत्यायोजन गनव 
सक्नेछ । 

३०. प्रचतलत कानून बमोशजम हनुःे यस ऐनमा लेशखएको कुरामा यसै ऐन बमोशजम 
र अन्य ववषयमा प्रचतलत कानून बमोशजम हनुेछ । 

३१. तनयम बनाउन े अतधकारः यस ऐनको कायावन्वयन गनव प्रदेश सरकारले 
आवयक तनयमहरु बनाउन सक्नेछ । 

३२. तनदेशशका, कायवववतध तथा मापदण्ड बनाउन सक्नःे यस ऐन अन्तगवत बनेको 
तनयमको प्रततकूल नहनुे गरी प्रदेश सरकारले आवयक तनदेशशका, 
कायवववतध तथा मापदण्ड बनाई लागू गनव सक्नेछ। 
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आज्ञाले, 

राजेन्र थापा 
कानून सशचव 

प्रदेश सरकार 

२४ 
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