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वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ 

प्रमाणीकरण मममत 

२०७६।०६।२४ 
संवत ्२०७६ सालको ऐन नं. ९ 

वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गनन बनकेो ऐन 

प्रस्तावना: स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बााँच्न पाउने प्रत्येक नागररकको मौमलक 
अमधकारको संरक्षण गनन, वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हनुे क्षमत बापत पीमितलाई 
प्रदूषकबाट क्षमतपूमतन उपलब्ध गराउन, वातावरण र ववकासबीच समचुचत सन्तलुन कायम 
गनन, प्रकृमत, वातावरण र जैववक ववववधतामा पने प्रमतकूल वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण 
गनन तथा जलवाय ु पररवतननको चनुौतीलाई सामना गननको लामग वातावरण संरक्षण 
सम्बन्धी प्रचमलत कानूनलार्न संशोधन र एकीकरण गनन वाञ्छनीय भएकोले, 

सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ। 

 

पररच्छेद-१ 

प्रारचम्भक 

1. संचक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६” 
रहेको छ। 

   (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको आठौं ददनदेचि प्रारम्भ हनुेछ। 

2. पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क)  “अनकूुलन” भन्नाले जलवाय ु पररवतननको सम्भाव्य असर र 
जोचिमको आाँकलन गरी थप हामन नोक्सानी रोकथाम वा 
न्यूनीकरण गने कायन सम्झन ुपछन। 

(ि)  “उत्सजनन” भन्नाले कुनै मनचित क्षेत्रबाट मनचित समय 
अवमधमा वातावरणमा हररतगहृ गयााँस वा अन्य कुनै गयााँस, 
धवुााँ वा धलुो मनष्कासन हनुे कायन सम्झन ुपछन। 

(ग)  “कोष” भन्नाले दफा ३१ बमोचजमको वातावरण संरक्षण कोष 
सम्झन ुपछन।  



 

2 
 

(घ)  “जलवाय ु पररवतनन” भन्नाले लामो समयको अन्तरालमा 
प्राकृमतक रुपमा हनुे जलवायकुो उतारचढावका अलावा 
प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा मानवीय वियाकलापले 
वायमुण्िलको बनोटमा हनुे फेरबदलका कारण पथृ्वीको 
जलवायमुा िमश: देिा पने पररवतनन सम्झन ुपछन। 

(ङ)  “जलवाय ु पररवतनन व्यवस्थापन” भन्नाले जलवाय ु पररवतननको 
कारण उत्पन्न हनुे समस्या न्यूनीकरण वा अनकूुलन गने कायन 
सम्झन ु पछन र सो शब्दले त्यस सम्बन्धी नीमत, रणनीमत, 
संस्थागत संयन्त्र मनमानण, ववत्त व्यवस्था, क्षमता अमभववृि 
लगायतका समविगत कायनलार्न समेत जनाउाँछ।  

(च)  “जोचिमपूणन पदाथन” भन्नाले जोचिमपूणन फोहरको सीमापार 
ओसारपसार, मनयन्त्रण र ववसजनन सम्बन्धी बासेल 
महासचन्धमा सूचचकृत पदाथन तथा मानव स्वास्थ्य र 
वातावरणमा प्रमतकूल असर पाने ववष्फोटक, ज्वलनशील, 
चीरस्थायी तथा संक्षारक (कोरोमसभ) गणु भएका र पनु: 
प्रयोग नगररएका कच्चा पदाथनबाट प्रशोधन भई पवहलो पटक 
प्रयोगमा आउन लागेका पदाथन सम्झन ुपछन। 

(छ)  “जैववक ववववधता” भन्नाले पाररचस्थमतकीय प्रणाली (र्को 
मसस्टम) को ववववधता, प्रजातीय ववववधता (स्पेमसज 
िार्वरमसटी) तथा वंशाण ु ववववधता (जेनेवटक िार्वरमसटी) 
सम्झन ुपछन। 

(ज)  “तोवकएको” वा “तोवकए बमोचजम” भन्नाले यस ऐन अन्तगनत 
बनेको मनयममा तोवकएको वा तोवकए बमोचजम सम्झन ुपछन। 

(झ)  “न्यूनीकरण” भन्नाले मानवीय वियाकलापको कारणबाट हनुे 
हररतगहृ गयााँसको उत्सजननलाई घटाउन े वा रोक्न े कायन 
सम्झन ुपछन। 

(ञ)  “प्रदूषण” भन्नाले फोहरमैला, रसायन, ताप, ध्वनी, ववद्यतुीय, 
ववद्यतु-चमु्बकीय तरङ्ग वा रेमियोधमी वववकरणका कारण 



 

3 
 

वातावरणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले पररवतनन गरी 
वातावरणमा उल्लेिनीय ह्रास ल्याउने, क्षमत परु याउने वा 
वातावरणको लाभदायी वा उपयोगी प्रयोजनमा हामन परु याउन े
कायन सम्झन ुपछन।  

(ट)  “प्रस्ताव” भन्नाले ववद्यमान वातावरणीय अवस्थामा पररवतनन 
ल्याउन सक्न े वकमसमको ववकास कायन, भौमतक वियाकलाप 
वा भ-ूउपयोगको पररवतनन गने कुनै योजना, आयोजना वा 
कायनिम सञ्चालन गने सम्बन्धमा तयार गररएको प्रस्ताव 
सम्झन ुपछन। 

(ठ)  “प्रस्तावक” भन्नाले प्रस्ताव स्वीकृमतको लामग मनवेदन ददने वा 
प्रस्ताव कायानन्वयन गनन स्वीकृमतप्राप्त व्यचि वा सरकारी, 
अधनसरकारी वा गैरसरकारी मनकाय वा संस्था सम्झन ुपछन। 

(ि)  “प्रारचम्भक वातावरणीय परीक्षण” भन्नाले कुनै प्रस्तावको 
कायानन्वयन गदान सो प्रस्तावले वातावरणमा उल्लेिनीय 
प्रमतकूल प्रभाव पाने वा नपाने सम्बन्धमा यवकन गनुनको साथै 
त्यस्तो प्रभावलाई कुनै उपायद्वारा मनराकरण वा न्यूनीकरण 
गननका लामग अवलम्बन गररने उपायको सम्बन्धमा 
ववश्लषेणात्मक रुपमा गररने अध्ययन तथा मूल्याङ्कन सम्झन ु
पछन। 

(ढ)  “पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन” भन्नाले एकपटक 
स्वीकृत भर्सकेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी 
प्रस्तावमा आंचशक रुपमा भौमतक पूवानधार, मिजार्न वा स्वरुप 
पररमाजनन गनन, संरचना स्थानान्तरण वा फेरबदल गनन, वन 
क्षेत्र थप गनन वा आयोजनाको क्षमता ववृि गननको लामग पेश 
भएको प्रस्ताव उपर पनुः गररने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 
सम्झन ुपछन।  

(ण)  “पररषद्” भन्नाले दफा ३२ बमोचजमको वातावरण संरक्षण 
तथा जलवाय ु पररवतनन व्यवस्थापन राविय पररषद् सम्झन ु
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पछन। 

(त)  “प्रदेश मन्त्रालय” भन्नाले वातावरण सम्बन्धी ववषय हेने प्रदेश 

सरकारको मन्त्रालय सम्झन ुपछन। 

(थ)  “फोहरमैला” भन्नाले वातावरणमा ह्रास आउने गरी मनष्कासन 
गररएको तरल, ठोस, गयााँस, लेदो, धूवााँ, धलुो, वववकरणयिु 
पदाथन वा त्यस्तै प्रकारका अन्य वस्त ुसम्झन ुपछन। 

(द)  “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण 
मन्त्रालय सम्झन ुपछन।  

(ध) “राविय सम्पदा” भन्नाले नेपालमभत्रका प्राकृमतक, सांस्कृमतक, 
ऐमतहामसक, परुाताचत्वक, वैज्ञामनक, आध्याचत्मक, सौन्दयनपरक 
वा सामाचजक दृविबाट मानव जामतका लामग महत्वपूणन मामनने 
वातावरणसाँग सम्बचन्धत कुनै पमन वस्त,ु भौमतक संरचना, 
स्थान, वनस्पमत वा जीवजन्त ुसम्झन ुपछन। 

(न)  “वातावरण” भन्नाले प्राकृमतक, सांस्कृमतक र सामाचजक 
प्रणाली, आमथनक तथा मानवीय वियाकलाप, वयनका 
अवयवहरु तथा ती अवयवहरुको बीचको अन्तरविया तथा 
अन्तरसम्बन्ध सम्झन ुपछन। 

(प)  “वातावरणीय अध्ययन प्रमतवेदन” भन्नाले संचक्षप्त वातावरणीय 
अध्ययन, प्रारचम्भक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय 
प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धमा तयार गररएको प्रमतवेदन सम्झन ु
पछन।  

(फ)  “वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन” भन्नाले कुनै प्रस्तावको 
कायानन्वयन गदान सो प्रस्तावले वातावरणमा उल्लेिनीय 
प्रमतकूल प्रभाव पाने वा नपाने सम्बन्धमा यवकन गनुनको साथै 
त्यस्तो प्रभावलाई कुनै उपायद्वारा मनराकरण वा न्यूनीकरण 
गननका लामग अवलम्बन गररन े उपायको सम्बन्धमा ववस्ततृ 
रुपमा गररने अध्ययन तथा मूल्याङ्कन सम्झन ुपछन। 
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(ब)  “ववभाग” भन्नाले मन्त्रालय अन्तगनतको वातावरण ववभाग 
सम्झन ुपछन। 

(भ)  "सम्बचन्धत मनकाय" भन्नाले वातावरणीय अध्ययन प्रमतवेदन 
सम्बन्धमा कारबाही र मनणनय गने दफा ३ को उपदफा (२) 
बमोचजमको मनकाय सम्झन ुपछन।  

(म)  “संचक्षप्त वातावरणीय अध्ययन” भन्नाले कुनै प्रस्तावको 
कायानन्वयन गदान त्यसबाट वातावरणमा पने प्रमतकूल प्रभाव 
मनराकरण वा न्यूनीकरण गननको लामग अवलम्बन गररने 
उपायको सम्बन्धमा संचक्षप्त रुपमा गररने अध्ययन सम्झन ु
पछन।  

(य)  “स्थानीय तह” भन्नाले गाउाँपामलका वा नगरपामलका सम्झन ु
पछन। 

 
पररच्छेद-२ 

वातावरणीय अध्ययन 

3. वातावरणीय अध्ययन प्रमतवेदन तयार गनुन पने: (१) प्रस्तावकले तोवकए 
बमोचजमको प्रस्तावको तोवकए बमोचजम वातावरणीय अध्ययन प्रमतवेदन तयार 
गनुन पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोचजम तयार गररएको वातावरणीय अध्ययन 
प्रमतवेदन स्वीकृमतको लामग तोवकए बमोचजमको प्रविया पूरा गरी देहायको 
मनकाय समक्ष पेश गनुन पनेछ:- 

 (क) राविय प्राथममकता प्राप्त ववकास आयोजना, लगानी बोिनबाट 
लगानी स्वीकृत भई कायानन्वयन गररने आयोजना, राविय 
गौरवका आयोजना, प्रचमलत कानून बमोचजम सङ्घको 
अमधकारक्षेत्रमभत्र पने ववषयसाँग सम्बचन्धत ववकास मनमानण 
सम्बन्धी कायन वा आयोजना, एकभन्दा बढी प्रदेशमा मनमानण 
कायन गनुन पने आयोजना वा नेपाल सरकारले तोकेको कुनै 
आयोजना सम्बन्धी प्रस्तावको संचक्षप्त वातावरणीय अध्ययन 
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प्रमतवेदन वा प्रारचम्भक वातावरणीय परीक्षण भए तोवकएको 
मनकाय समक्ष र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रमतवेदन भए 
मन्त्रालय समक्ष, 

(ि) प्रदेश सरकारको अमधकारक्षेत्रमभत्र पने ववषयसाँग सम्बचन्धत 
ववकास मनमानण सम्बन्धी कायन वा आयोजना सम्बन्धी 
प्रस्तावको हकमा सम्बचन्धत प्रदेश कानूनले तोकेको मनकाय 
समक्ष, 

(ग) स्थानीय तहको अमधकारक्षेत्रमभत्र पने ववषयसाँग सम्बचन्धत 
ववकास मनमानण सम्बन्धी कायन वा आयोजना सम्बन्धी 
प्रस्तावको हकमा संचक्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रमतवेदन वा 
प्रारचम्भक वातावरणीय परीक्षण प्रमतवेदन भए सम्बचन्धत 
स्थानीय कानूनले तोकेको मनकाय समक्ष र वातावरणीय प्रभाव 
मूल्याङ्कन प्रमतवेदन भए प्रदेश कानूनले तोकेको प्रदेश 
सरकारको मनकाय समक्ष। 

(३) उपदफा (१) वा (२) मा जनुसकैु कुरा लेचिएको भए तापमन यो 
ऐन प्रारम्भ हुाँदाका बित स्वीकृमतको लामग पेश भएका वातावरणीय अध्ययन 
प्रमतवेदन त्यस्तो प्रमतवेदन पेश गदानका बित प्रचलनमा रहेको कानूनी व्यवस्था 
अनसुार स्वीकृत गनन बाधा पगुने छैन।  

(४) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेचिएको भए तापमन प्राचीन 
स्मारक सम्बन्धी कानून बमोचजम प्राचीन स्मारक मामनन ेसम्पदाको सोही रुपमा 
पनुमननमानण गदान वातावरणीय अध्ययन प्रमतवेदन आवश्यक पने छैन।  

(५) प्रस्तावकले वातावरणीय अध्ययन प्रमतवेदन तयार गदान प्रस्तावका 
बारेमा तोवकए बमोचजम सावनजमनक सनुवुार् गनुन पनेछ। 

(६) वातावरणीय अध्ययन प्रमतवेदन पेश गने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
तोवकए बमोचजम हनुेछ। 

4. ववकल्पको ववस्ततृ ववश्लषेण गनुन पने: (१) प्रस्तावकले वातावरणीय अध्ययन 
प्रमतवेदनमा त्यस्तो प्रस्ताव कायानन्वयन गदान वातावरणमा पनन सक्ने प्रमतकूल 
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प्रभाव र त्यसको न्यूनीकरणको लामग अपनाउन सवकने ववमभन्न ववकल्पहरूको 
ववस्ततृ ववश्लषेण गरी त्यस्ता ववकल्पमध्ये प्रस्ताव कायानन्वयन गनन उपयिु हनुे 
ववकल्प र सो ववकल्प कायानन्वयन गनन सवकने आधार र कारण सवहत 
मसफाररस गनुन पनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोचजम वातावरणीय अध्ययन प्रमतवेदन तयार गदान 
प्रस्तावकले आयोजना कायानन्वयन गदान वातावरणमा पनन सक्ने प्रारचम्भक, 
मध्यकालीन एवं दीघनकालीन प्रमतकूल प्रभाव र त्यसको न्यूनीकरणको लामग 
अवलम्बन गनुन पने ववमध तथा प्रविया समेत उल्लेि गनुन पनेछ। 

5. क्षेत्र मनधानरण तथा कायन सूची: (१) यस ऐन बमोचजम कुनै प्रस्तावको 
वातावरणीय अध्ययन प्रमतवेदन तयार गनुनपूवन सम्बचन्धत मनकायबाट त्यस्तो 
प्रस्तावको संचक्षप्त वातावरणीय अध्ययन र प्रारचम्भक वातावरणीय परीक्षणको 
हकमा कायनसूची र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको हकमा क्षेत्र मनधानरण र 
कायनसूची स्वीकृत गनुन पनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोचजमको क्षेत्र मनधानरण र कायनसूची तयार गने 
तथा स्वीकृत गने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोचजम हनुेछ।  

6. मापदण्ि एवं गणुस्तर कायम गनुन पने: (१) प्रस्तावकले यस ऐन बमोचजम 
वातावरणीय अध्ययन प्रमतवेदन तयार गदान नेपाल सरकारले मनधानरण गरेको 
मापदण्ि एवं गणुस्तर कायम हनुे गरी तोवकए बमोचजमको ढााँचामा तयार गनुन 
पनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोचजमको मापदण्ि वा गणुस्तर ववपरीत वा 
त्यस्तो मापदण्ि पालना नगरी प्रमतवेदन पेश भएमा त्यस्तो प्रमतवेदन तयार गने 
परामशनदाताले बढीमा पााँच वषनसम्म वातावरणीय अध्ययन प्रमतवेदन तयार गनन 
पाउन ेछैन। 

7. वातावरणीय अध्ययन प्रमतवेदन स्वीकृत गने: (१) दफा ३ बमोचजम कुनै प्रस्ताव 
कायानन्वयन गने सन्दभनमा तयार गररएको वातावरणीय अध्ययन प्रमतवेदन प्राप्त 
भएमा सम्बचन्धत मनकायले सो उपर आवश्यक जााँचबझु गनुन पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोचजम प्राप्त वातावरणीय अध्ययन प्रमतवेदन 
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जााँचबझु गरी राय सझुाव ददनको लामग सम्बचन्धत मनकायले सो मनकायको 
प्रमतमनमध, प्रस्तावसाँग सम्बचन्धत सरोकारवाला मनकायका प्रमतमनमध तथा 
आवश्यकता अनसुार ववषय ववज्ञ समेत रहेको समममत गठन गनन सक्नेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोचजम प्राप्त वातावरणीय अध्ययन प्रमतवेदन 
जााँचबझु गदान त्यस्तो प्रस्तावको सम्बन्धमा थप वातावरणीय अध्ययन गनुन पने 
देचिएमा सम्बचन्धत मनकायले प्रस्तावकलार्न संचक्षप्त वातावरणीय अध्ययनको 
हकमा प्रारचम्भक वातावरणीय परीक्षण वा प्रारचम्भक वातावरणीय परीक्षणको 
हकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गनन गराउन आदेश ददन ुपनेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोचजम ददर्एको आदेश बमोचजम प्रस्तावकले थप 
अध्ययन गरी सोको प्रमतवेदन सम्बचन्धत मनकायमा पेश गनुन पनेछ।  

(५) यस दफा बमोचजम जााँचबझु गदान त्यस्तो प्रस्ताव कायानन्वयनबाट 
वातावरणमा उल्लेिनीय प्रमतकूल प्रभाव पने नदेचिएमा सम्बचन्धत मनकायले 
आवश्यकता अनसुार प्रस्तावकले पालना गनुन पने शतन तोकी त्यस्तो वातावरणीय 
अध्ययन प्रमतवेदन स्वीकृत गनेछ। 

(६) वातावरणीय अध्ययन प्रमतवेदन स्वीकृमत सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
तोवकए बमोचजम हनुेछ।  

8. प्रस्ताव कायानन्वयन गनन नहनु:े कसैले पमन यस ऐन बमोचजम वातावरणीय 
अध्ययन प्रमतवेदन स्वीकृत नगराई कुनै पमन प्रस्ताव कायानन्वयन गनन वा गराउन 
हुाँदैन। 

9. रणनीमतक वातावरणीय ववश्लषेण: (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना 
प्रकाशन गरी तोकेका नीमत, कायनिम वा आयोजना कायानन्वयन गनुनअचघ त्यस्तो 
नीमत, कायनिम वा आयोजनाको सम्बन्धमा रणनीमतक वातावरणीय ववश्लषेण गनुन 
पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोचजमको रणनीमतक वातावरणीय ववश्लषेण 
सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोचजम हनुेछ। 

10. वातावरणीय व्यवस्थापन योजना: (१) प्रस्तावकले प्रस्ताव कायानन्वयन गनुनअचघ 
तोवकए बमोचजम वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गनुन पनेछ।  



 

9 
 

(२) प्रस्तावकले उपदफा (१) बमोचजम वातावरणीय व्यवस्थापन 
योजना तयार गदान वातावरणीय प्रमतकूल प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरुमध्ये 
कुन-कुन उपायहरु आयोजना मनमानणको िममा र कुन-कुन उपायहरु 
आयोजना सम्पन्न भएपमछ वा आयोजना कायानन्वयनको िममा अवलम्बन गने 
हो सो समेत उल्लेि गनुन पनेछ। 

(३) प्रस्तावकले उपदफा (२) बमोचजम वातावरणीय व्यवस्थापन 
योजनामा उल्लेि गरेका वातावरणीय प्रमतकूल प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरु 
प्रभावकारी भएको नदेचिएमा सम्बचन्धत मनकायले अन्य प्रभावकारी उपाय 
अवलम्बन गनन आवश्यक मनदेशन ददन सक्नेछ र त्यसरी सम्बचन्धत मनकायले 
ददएको मनदेशन कायानन्वयन गदान लागन े िचन सम्बचन्धत प्रस्तावकले व्यहोनुन 
पनेछ।  

(४) प्रस्तावकले उपदफा (१) बमोचजम तयार गरेको वातावरणीय 
व्यवस्थापन योजना कायानन्वयनको लामग स्पि कायनयोजना बनार्न सो बमोचजम 
कायानन्वयन गनुन पनेछ र सोको प्रगमत वववरण आयोजना कायानन्वयन सरुु 
भएपमछ प्रत्येक छ मवहनामा सम्बचन्धत मनकाय समक्ष पेश गनुन पनेछ। 

(५) उपदफा (१) बमोचजमको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना 
कायानन्वयनको सम्बन्धमा वातावरणीय प्रमतकूल प्रभाव न्यूनीकरणका उपाय 
अवलम्बन गदान प्रस्ताव कायानन्वयन हुाँदा प्रभाववत हनुे स्थानीय समदुाय माफन त ्
कायनिम सञ्चालन गने कुरालाई प्राथममकता ददन ुपनेछ। 

11. पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गनुन पने: (१) दफा ७ बमोचजम वातावरणीय 
प्रभाव मूल्याङ्कन प्रमतवेदन स्वीकृत भएको कुनै आयोजनाको भौमतक पूवानधार, 
मिजार्न वा स्वरुपमा केही पररमाजनन गनुन परेमा, संरचना स्थानान्तरण वा 
फेरबदल गनुन परेमा, वनक्षेत्र थप गनुन परेमा वा आयोजनाको क्षमता ववृि गनुन 
परेमा त्यस्तो कायन गदान वातावरणमा प्रमतकूल प्रभाव पने वा नपने, त्यस्तो 
प्रभावलार्न कुनै उपायद्वारा मनराकरण वा न्यूनीकरण गनन सवकने वा नसवकने 
सम्बन्धमा यवकन गनन प्रस्तावकले पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गनुन 
पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोचजम पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गननको 
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लामग प्रस्तावकले आयोजनाको ववमभन्न अवयवमा पररवतनन गनुन परेको कारण 
तथा त्यसबाट वातावरणमा पनन सक्ने प्रमतकूल असरका बारेमा ववश्लषेण गरी 
वातावरणीय पररसूचक बमोचजमको तलुनात्मक तामलका र अन्य आवश्यक 
पषु्यार्ाँ सवहत सम्बचन्धत मनकाय समक्ष मनवेदन ददन ुपनेछ। 

तर सम्बचन्धत मनकायले प्रस्तावकलार्न पूरक वातावरणीय प्रभाव 
मूल्याङ्कन अध्ययन प्रमतवेदन पेश गनन आदेश ददएकोमा प्रस्तावकले मनवेदन ददन ु
पने छैन। 

(३) उपदफा (२) बमोचजम प्राप्त मनवेदन उपर जााँचबझु गदान व्यहोरा 
मनामसब देचिएमा सम्बचन्धत मनकायले तोवकए बमोचजम पूरक वातावरणीय 
प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन अनमुमत ददन सक्नेछ। 

(४) पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
तोवकए बमोचजम हनुेछ। 

12. सेवा सरुु भएपमछ वातावरणीय परीक्षण गने: (१) मन्त्रालय वा तोवकएको 
मनकायले यस ऐन बमोचजम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गनुन पने प्रस्तावको 
कायानन्वयन सरुु गरी सेवा वा वस्त ुउत्पादन वा ववतरण सरुु गरेको दरु्न वषन 
भिुान भएको मममतले छ मवहनामभत्र त्यस्तो प्रस्तावको कायानन्वयनबाट 
वातावरणमा परेको प्रमतकूल प्रभाव, त्यस्ता प्रभावलाई कम गनन अपनाएको 
उपाय तथा त्यस्तो उपायको प्रभावकाररता र न्यूनीकरण हनु नसकेको वा 
आाँकलन नै नभएको प्रमतकूल प्रभाव उत्पन्न भएकोमा सो समेतको ववश्लषेण गरी 
वातावरणीय परीक्षण प्रमतवेदन अद्यावमधक रुपमा राख्न ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोचजमको वातावरणीय परीक्षण प्रमतवेदन 
सम्बन्धमा सम्बचन्धत मनकायसाँग समन्वय गरी मन्त्रालय वा तोवकएको मनकायले 
आवश्यक अध्ययन गरी वातावरणमा पने प्रमतकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गनन 
अपनार्एको उपाय पयानप्त भएको नदेिेमा त्यस्तो प्रमतकूल प्रभाव मनराकरण वा 
न्यूनीकरण गनन प्रस्तावकलाई उपयिु आदेश ददन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोचजम मन्त्रालय वा तोवकएको मनकायले ददएको 
आदेश कायानन्वयन गनुन प्रस्तावकको कतनव्य हनुेछ। 
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13. रोक लगाउन सक्न:े (१) कसैले यस ऐन बमोचजम वातावरणीय अध्ययन 
प्रमतवेदन स्वीकृत नगरार्न वा स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रमतवेदनभन्दा 
ववपरीत हनुे गरी आयोजना कायानन्वयन गरेमा सम्बचन्धत मनकायले त्यस्तो 
आयोजना कायानन्वयन गनन तत्काल रोक लगाउन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोचजम आयोजना कायानन्वयन गनन रोक 
लगार्एकोमा त्यसरी रोक लगार्एको कारणबाट प्रस्तावकलार्न कुनै क्षमत पगुन 
गएमा प्रस्तावकले सो बापत क्षमतपूमतनको दाबी गनन पाउने छैन। 

(३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेचिएको भए तापमन 
कायानन्वयनमा रोक लगार्एको आयोजनाको प्रस्तावकले यस ऐन बमोचजम 
वातावरणीय अध्ययन प्रमतवेदन स्वीकृत गराएमा वा स्वीकृत वातावरणीय 
अध्ययन प्रमतवेदन बमोचजम आयोजना कायानन्वयनमा सधुार गरेमा उपदफा (१) 
बमोचजम लगाएको रोक सम्बचन्धत मनकायले फुकुवा गनन सक्नछे। 

14. नपेाल सरकार वा प्रदेश सरकारले वातावरणीय अध्ययन गनन सक्न:े (१) नेपाल 
सरकार वा प्रदेश सरकार आफैं ले कुनै क्षेत्र वा स्थानको नक्साङ्कन गरी सो 
क्षेत्रको वातावरणीय अध्ययन गनन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोचजमको अध्ययनबाट प्राप्त वववरणको आधारमा 
सम्बचन्धत मनकायले त्यस्तो क्षेत्रमा भववष्यमा सञ्चालन गनन सवकन े ववकास 
मनमानणका कायन वा आयोजना तथा त्यस्तो क्षेत्रमा सञ्चालन गनन उपयिु नहनु े
कायन सम्बन्धी वववरण तयार गनुन पनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोचजमको अध्ययनबाट प्राप्त वववरण तथा 
उपदफा (२) बमोचजमको वववरणको सम्बचन्धत मनकायले अमभलेि राख्न ुपनेछ।  

(४) यस दफा बमोचजमको वववरण सम्बचन्धत मनकायले सावनजमनक 
गनुन पनेछ र कुनै पमन प्रस्ताव पेश वा कायानन्वयन गदान सम्बचन्धत प्रस्तावक, 
मनकाय तथा सरोकारवाला पक्षले सो अनरुुप कायन गनुन पनेछ। 

 

पररच्छेद-३ 

प्रदूषण मनयन्त्रण 
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15. प्रदूषण मनयन्त्रण: (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी 
कुनै सवारी साधन, यन्त्र, उपकरण, औद्योमगक प्रमतष्ठान, होटेल, रेिुरेन्ट वा 
अन्य स्थान वा मालवस्त ुवा कुनै वियाकलापबाट हनुे प्रदूषण वा जोचिमपूणन 
पदाथन मनष्कासन वा उत्सजननबाट हनुे असर न्यूनीकरण वा मनराकरण गननको 
लामग आवश्यक मापदण्ि मनधानरण गनन सक्नेछ।  

(२) कसैले पमन जनजीवन, जनस्वास्थ्य एवं वातावरणमा उल्लेिनीय 
प्रमतकूल प्रभाव पाने गरी प्रदूषण गनन वा उपदफा (१) बमोचजम नेपाल 
सरकारले मनधानरण गरेको मापदण्ि ववपरीतको कुनै काम गनन वा गराउन 
हुाँदैन। 

(३) वहमाल आरोहण, पदयात्रा, दृश्यावलोकन वा अन्य कुनै प्रयोजनको 
लामग वहमालय वा उच्च पहािी क्षेत्रमा जाने कुनै पमन व्यचि वा समूहले नेपाल 
सरकारले मनधानरण गरेको मापदण्ि ववपरीत हनुे गरी प्रदूषण गरी वातावरणमा 
प्रमतकूल प्रभाव पाने कायन गनन वा गराउन हुाँदैन।  

  (४) उपदफा (२) वा (३) ववपरीत कसैले कुनै कायन गरी 
वातावरणमा प्रमतकूल प्रभाव पारेको देचिएमा ववभागले सम्बि व्यचि, समूह वा 
संस्थालार्न प्रदूषण न्यूनीकरण वा मनराकरणको उपाय अवलम्बन गनन मनदेशन 
ददन, आवश्यक शतन तोक्न वा वातावरणमा प्रमतकूल प्रभाव पने गरी कुनै कायन 
गनन नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ। 

  (५) कुनै पदाथन, र्न्धन, औजार, यन्त्र वा उपकरणको प्रयोगबाट 
वातावरणमा उल्लेिनीय प्रमतकूल प्रभाव परेमा वा पनन सक्ने देचिएमा ववभागले 
आवश्यक कारबाहीको लामग मन्त्रालयमा लेिी पठाउन सक्नेछ। 

  (६) उपदफा (५) बमोचजम ववभागबाट लेिी आएमा मन्त्रालयले 
सरोकारवाला मनकाय वा अन्य सरोकारवालासाँग आवश्यक परामशन गरी त्यस्तो 
पदाथन, र्न्धन, औजार, यन्त्र वा उपकरणको प्रयोगमा वा त्यस्ता सामग्रीको 
उत्पादन, आयात, मबिी ववतरण वा भण्िारणमा रोक लगाउन सक्नेछ र 
त्यसरी रोक लगार्एको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गनुन पनेछ। 

  (७) उपदफा (१) बमोचजम मनधानरण भएको मापदण्िको पालनाको 
सम्बन्धमा ववभागले समय समयमा अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गनेछ। 
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  (८) प्रदूषण मनयन्त्रण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोचजम 
हनुेछ। 

16. जोचिमपूणन पदाथनको मनकासी तथा पैठारी: (१) कुनै पमन वकमसमका जोचिमपूणन 
पदाथन नेपालमभत्र आयात गररने छैन। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेचिएको भए तापमन नेपाल 
सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मानव स्वास्थ्य र 
वातावरणमा उल्लेिनीय प्रमतकूल प्रभाव नपाने कुनै िास वकमसमको जोचिमपूणन 
पदाथन आयात गनन सवकनेछ।  

  (३) जोचिमपूणन पदाथन उत्पादनकतान वा कुनै व्यचि वा प्रचमलत 
कानून बमोचजम स्थावपत संस्थाले मन्त्रालयको अनमुमत मलर्न जोचिमपूणन 
पदाथनको मनयानत गनन सक्नेछ।  

  (४) उपदफा (३) बमोचजम जोचिमपूणन पदाथनको मनयानत गनन अनमुमत 
ददने सम्बन्धी आधार, मापदण्ि तथा अन्य व्यवस्था तोवकए बमोचजम हनुछे। 

  (५) यस ऐन ववपरीत आयात भएको जोचिमपूणन पदाथन जनु मलुकुबाट 
आयात गररएको हो सोही मलुकुमा वफतान पठाउन ुपनेछ। 

17. जोचिमपूणन पदाथनको व्यवस्थापन: (१) जोचिमपूणन पदाथनको व्यवस्थापन गने 
चजम्मेवारी त्यस्तो जोचिमपूणन पदाथन उत्पादन गने व्यचि वा संस्थाको हनुेछ। 

(२) जोचिमपूणन पदाथनको सङ्कलन, भण्िारण, प्रशोधन, मबिी ववतरण, 
ववसजनन वा ओसारपसार गदान सम्बचन्धत व्यचि वा संस्थाले जनस्वास्थ्य र 
वातावरणमा प्रमतकूल असर नपने गरी उचचत व्यवस्थापन गनुन पनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोचजम जोचिमपूणन पदाथनको व्यवस्थापन गदान 
सम्बचन्धत व्यचि वा संस्थाले आफ्नै िचनमा गनुन पनेछ। 

18. प्रयोगशाला स्थापना गनन सक्न:े (१) वातावरण संरक्षण तथा प्रदूषण मनयन्त्रण 
सम्बन्धी जााँच वा परीक्षण गनन नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले आवश्यकता 
अनसुार प्रयोगशाला स्थापना गनन वा नेपाल सरकारले मान्यता ददएको कुनै 
प्रयोगशालालाई वातावरण संरक्षण तथा प्रदूषण मनयन्त्रण सम्बन्धी जााँच वा 
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परीक्षण गने गरी तोक्न सक्नेछ। 

  (२) उपदफा (१) बमोचजम स्थापना भएको प्रयोगशालाको सञ्चालन 
तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोचजम हनुेछ। 

19. नमूना सङ्कलन गनन ददन ु पने: (१) सम्बचन्धत मनकायले कुनै उद्योग, 

कलकारिाना, यन्त्र, सवारी साधन जस्ता याचन्त्रक उपकरणबाट उत्सजनन हनुे वा 
हनु सक्ने प्रदूषण वा फोहरमैलाको अध्ययन, जााँच, परीक्षण वा ववश्लषेण गनन 
चाहेमा सम्बचन्धत धनी वा सम्बि व्यचिले त्यस्तो उद्योग, कलकारिाना, यन्त्र, 

सवारी साधन जस्ता याचन्त्रक उपकरणबाट उत्सजनन भएको प्रदूषण वा 
फोहरमैलाको नमूना सङ्कलन गनन ददन ुपनेछ। 

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

20. प्रदूषण मनयन्त्रण प्रमाणपत्र ददन सक्न:े (१) मन्त्रालय वा प्रदेश मन्त्रालयले 
प्रदूषण मनयन्त्रणमा उल्लेिनीय योगदान गने उद्योगलाई तोवकए बमोचजम 
प्रदूषण मनयन्त्रण प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन सक्नेछ।  

(२) प्रदूषण मनयन्त्रण प्रमाणपत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए 
बमोचजम हनुेछ। 

21. वातावरण मनरीक्षक: (१) दफा ७ बमोचजम स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन 
प्रमतवेदन अनसुार गनुन पने कायन प्रभावकारी रुपले भए नभएको सम्बन्धमा र 
प्रदूषण मनयन्त्रण तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी मापदण्िको पररपालना भए 
नभएको सम्बन्धमा वातावरण मनरीक्षकले अनगुमन तथा मनरीक्षण गनेछ। 

 (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेचिएको भए तापमन वातावरण 
मनरीक्षक उपलब्ध नभएको अवस्थामा देहायको मनकायले देहायका अमधकृत वा 
कमनचारीलाई वातावरण मनरीक्षकको रुपमा तोकी अनगुमन तथा मनरीक्षणको 
लामग िटाउन सक्नेछ:- 

(क) दफा ७ बमोचजम स्वीकृत दफा ३ को उपदफा (२) को 
िण्ि (क) बमोचजमको वातावरणीय अध्ययन प्रमतवेदन 
अनसुार गनुन पने कायन प्रभावकारी रुपले भए नभएको 
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सम्बन्धमा र प्रदूषण मनयन्त्रण तथा वातावरण संरक्षण 
सम्बन्धी मापदण्िको पररपालना भए नभएको सम्बन्धमा 
मन्त्रालयले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको अमधकृत 
कमनचारीलाई, 

(ि) दफा ७ बमोचजम स्वीकृत दफा ३ को उपदफा (२) को 
िण्ि (ि) बमोचजमको वातावरणीय अध्ययन प्रमतवेदन वा 
दफा ३ को उपदफा (२) को िण्ि (ग) बमोचजमको 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रमतवेदन अनसुार गनुन पने कायन 
प्रभावकारी रुपले भए नभएको सम्बन्धमा र आफ्नो प्रदेशमभत्र 
प्रदूषण मनयन्त्रण तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी मापदण्िको 
पररपालना भए नभएको सम्बन्धमा प्रदेश मन्त्रालयले प्रदेश 
सरकारको अमधकृत कमनचारीलाई, 

(ग) दफा ७ बमोचजम स्वीकृत दफा ३ को उपदफा (२) को 
िण्ि (ग) बमोचजमको वातावरणीय अध्ययन प्रमतवेदन 
अनसुार गनुन पने कायन प्रभावकारी रुपले भए नभएको 
सम्बन्धमा र आफ्नो स्थानीय तहमभत्र प्रदूषण मनयन्त्रण तथा 
वातावरण संरक्षण सम्बन्धी मापदण्िको पररपालना भए 
नभएको सम्बन्धमा स्थानीय तहले स्थानीय तहको कुनै 
कमनचारीलाई। 

 (३) वातावरण मनरीक्षक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोचजम 
हनुेछ। 

22. वातावरण मनरीक्षकको काम, कतनव्य र अमधकार: (१) वातावरण मनरीक्षकको 
काम, कतनव्य र अमधकार देहाय बमोचजम हनुेछ :- 

(क)  यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयम ववपरीत 
जोचिमपूणन पदाथन मनष्कासन गरे, नगरेको वा प्रदूषण गरे, 
नगरेको सम्बन्धमा मनरीक्षण गने, 

(ि)  यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयम बमोचजम प्रदूषण 
कम गने, हटाउन े वा मनयन्त्रण गने कायन भए नभएको 
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मनरीक्षण गने, 

(ग) प्रस्ताव कायानन्वयन गदान स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन 
प्रमतवेदनमा तोवकएका शतन बमोचजम काम भए नभएको 
सम्बन्धमा स्थलगत जााँचबझु तथा मनरीक्षण गने, 

(घ)  दफा १३ वा १५ बमोचजम रोक लगार्एको ववषयको पालना 
भए नभएको मनरीक्षण गने। 

(२) उपदफा (१) बमोचजम मनरीक्षण गदान वातावरण मनरीक्षकले 
सम्बचन्धत व्यचि, संस्था वा प्रस्तावकलाई पूवनसूचना ददई कुनै घर, जगगा, 
भवन, कारिाना, उद्योग, सवारी साधन, औद्योमगक संयन्त्र, औजार, मेमसनरी, 
जीव, वस्त,ु अमभलेि, कागजात वा अन्य मालसामान वा वस्तकुो मनरीक्षण, 
परीक्षण वा जााँचबझु गनन सक्नेछ। 

(३) यस दफा बमोचजम मनरीक्षणको मसलमसलामा वातावरण 
मनरीक्षकले माग गरेको वववरण वा जानकारी उपलब्ध गराई सहयोग गनुन 
सम्बचन्धत व्यचि, संस्था वा प्रस्तावकको कतनव्य हनुेछ।  

(४) यस दफा बमोचजम वातावरण मनरीक्षक मनरीक्षण गनन जााँदा कुनै 
व्यचि वा संस्थाले मनरीक्षण गनन नददएमा, मनजले मागेको वववरण वा जानकारी 
नददएमा, झटु्टा वववरण ददएमा, मनरीक्षणको िममा बाधा ववरोध उत्पन्न गरेमा 
वा मनरीक्षणमा सहयोग नगरेमा त्यस्तो व्यचि वा संस्थालाई वातावरण 
मनरीक्षकले तत्काल देहाय बमोचजमको जररबाना गनन सक्नेछः- 

(क)  मनरीक्षण गनन नददएमा वा मनरीक्षणमा बाधा ववरोध उत्पन्न 
गरेमा बीस हजार रुपैयााँसम्म, 

(ि)  मनरीक्षणको िममा मागेका वववरण वा जानकारी नददएमा वा 
झटु्टा वववरण ददएमा वा मनरीक्षणमा सहयोग नगरेमा पन्र हजार 
रुपैयााँसम्म। 

(५) उपदफा (४) बमोचजम वातावरण मनरीक्षकले गरेको सजाय उपर 
चचत्त नबझु्ने पक्षले उि सजायको जानकारी पाएको मममतले पन्र ददनमभत्र 
ववभागको महामनदेशक समक्ष उजरुी गनन सक्नेछ। 
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(६) यस दफा बमोचजम भएको जााँचबझु तथा मनरीक्षणको प्रमतवेदन 
वातावरण मनरीक्षकले सम्बचन्धत मनकाय तथा ववभाग समक्ष पेश गनुन पनेछ। 

(७) वातावरण मनरीक्षकको अन्य काम, कतनव्य र अमधकार तोवकए 
बमोचजम हनुेछ। 

 

पररच्छेद-४ 

जलवाय ुपररवतनन सम्बन्धी व्यवस्था 

23. जानकारी उपलब्ध गराउन ुपने: (१) मन्त्रालयले जलवाय ुपररवतननबाट स्थानीय 
समदुाय, पाररचस्थमतकीय प्रणाली तथा जैववक ववववधतामा परेको प्रमतकूल असर 
तथा जोचिमको ववषयमा तोवकए बमोचजम आवमधक रुपमा अध्ययन गरी 
वववरण सावनजमनक गनुन पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोचजम गररएको अध्ययनको आधारमा नेपाल 
सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट कायानन्वयन गररने ववकास 
आयोजना तजुनमा गदान जलवाय ु पररवतननबाट हनु े प्रमतकूल असर वा जोचिम 
न्यूनीकरणका लामग अवलम्बन गनुन पने उपाय सम्बन्धी आवश्यक जानकारी 
मन्त्रालयले समय-समयमा सावनजमनक गनुन पनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोचजम सावनजमनक गररएको जानकारीको 
आधारमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले ववकास आयोजना 
तजुनमाको प्राथममकता मनधानरण गनन सक्नेछन।्  

24. अनकूुलन योजना बनाउन सक्न:े (१) जलवाय ु पररवतननको प्रमतकूल असर र 
जोचिमबाट बच्नका लामग रावियस्तरमा मन्त्रालयले, प्रदेश स्तरमा प्रदेश 
मन्त्रालयले र स्थानीय स्तरमा स्थानीय तहले अनकूुलन योजना बनाई 
कायानन्वयन गनन सक्नेछन।्  

 (२) उपदफा (१) बमोचजमको अनकूुलन योजना बनाउाँदा जलवाय ु
पररवतननको असरबाट बढी जोचिममा पने मवहला, अपाङ्गता भएका व्यचि, 
बालबामलका, जेष्ठ नागररक र आमथनक रुपमा ववपन्न समदुाय  र जलवाय ु
पररवतननबाट बढी जोचिममा परेका भौगोमलक क्षेत्रका बामसन्दालाई ववशेष 
प्राथममकता ददन ुपनेछ। 
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 (३) स्थानीय समदुायले स्थानीयस्तरमा अनकूुलन योजना बनाई 
कायानन्वयन गनन सक्नेछन ् र त्यस्तो योजना कायानन्वयन गदान सम्बचन्धत 
मनकायले आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गनुन पनेछ। 

25. न्यूनीकरणका कायनहरु गनन सक्न:े (१) नेपाल सरकारले हररतगहृ गयााँस 
उत्सजनन गने क्षेत्र पवहचान गरी मतनको राविय आधार तह (रेफरेन्स लेभल) 
मनधानरण गनन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोचजम मनधानरण भएको राविय आधार तहको 
सम्बन्धमा मन्त्रालयले आवमधक रुपमा अनगुमन गरी अद्यावमधक जानकारी 
सावनजमनक गनेछ।  

(३) न्यूनीकरणको लामग मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले 
आवश्यक कायनिम सञ्चालन गनन सक्नेछन।्  

(४) मन्त्रालयले हररतगहृ गयााँस उत्सजननको मापन गनन वा गराउन 
सक्नेछ। 

(५) न्यूनीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोचजम हनुेछ। 

26. जलवाय ु पररवतननबाट हनु े असर तथा जोचिमको व्यवस्थापन: (१) नेपाल 
सरकारले जलवाय ुपररवतननको प्रमतकूल असर तथा जोचिमको व्यवस्थापन गने 
प्रयोजनको लामग नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा अन्य 
सावनजमनक मनकाय एवं मनजी क्षेत्रबाट कायानन्वयन गररने क्षेत्रगत नीमत, रणनीमत 
वा कायनयोजनामा जलवाय ु पररवतननको प्रमतकूल असर तथा जोचिम 
न्यूनीकरणको लामग अवलम्बन गनुन पने उपायका सम्बन्धमा नेपाल राजपत्रमा 
सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक आदेश जारी गनन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोचजम आदेश जारी गदान नेपाल सरकारले 
प्राथममकताका क्षेत्र तोक्न सक्नेछ। 

27. प्राववमधक मापदण्ि मनधानरण गनन सक्न:े (१) जलवाय ुपररवतननको प्रमतकूल असर 
तथा जोचिम न्यूनीकरण सम्बन्धमा सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा कायानन्वयन गनुन 
पने ववषयहरुको प्राथममकता मनधानरण गननको लामग नेपाल सरकारले आवश्यक 
मापदण्ि मनधानरण गरी कायानन्वयनमा ल्याउन सक्नेछ। 
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(२) जलवाय ु पररवतननको प्रमतकूल असर तथा जोचिम न्यूनीकरणका 
लामग तोवकएका ववषयगत क्षेत्रमा आवश्यक पने प्रववमधको ववकास गनन नेपाल 
सरकारले आवश्यक नीमतगत एवं प्राववमधक मापदण्ि मनधानरण गनन सक्नेछ।  

28. काबनन व्यापारमा भाग मलन सक्न:े (१) नेपाल सरकारले काबनन उत्सजनन 
न्यूनीकरण र सचञ्चतीकरणका लामग अन्तरानविय सचन्धबाट स्थावपत संयन्त्र, 
ववदेशी सरकार वा संस्था, व्यावसावयक मनकाय वा मनजी क्षेत्रसाँग हनु ेकाबनन 
व्यापारमा भाग मलन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोचजमको काबनन व्यापारमा भाग मलने र सोबाट 
प्राप्त लाभको बााँिफााँट सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोचजम हनुेछ। 

 

पररच्छेद-५ 

राविय सम्पदाको संरक्षण तथा वातावरण संरक्षण क्षते्र सम्बन्धी व्यवस्था 
29. राविय सम्पदाको संरक्षण: (१) राविय सम्पदाको संरक्षण गनुन सम्बचन्धत सबैको 

कतनव्य हनुेछ। 

(२) राविय सम्पदाको संरक्षण गने प्रयोजनको लामग सरोकारवाला 
मनकायले अमभलेि तयार गरी राख्न ुपनेछ र सो अमभलेिमा नेपालमभत्रका ववश्व 
सम्पदा सूचीमा परेका वस्त ुवा स्थलहरु समेत समावेश गनुन पनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोचजमको अमभलेिमा समावेश भएका वस्त,ु 
स्थल, वनस्पमत, जीवजन्त,ु वातावरणीय अवस्था आददको संरक्षण तोवकए 
बमोचजम गररनेछ। 

30. वातावरण संरक्षण क्षेत्र सम्बन्धी ववशेष व्यवस्था: (१) नेपाल सरकारले प्रदेश 
सरकार र सम्बचन्धत स्थानीय तहसाँग परामशन गरी वातावरण संरक्षणका दृविले 
अमत महत्वपूणन मामनन ेप्राकृमतक सम्पदा वा सौन्दयनपरक स्थल वा ऐमतहामसक 
वा सांस्कृमतक महत्वका स्थललाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी 
वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम गनन सक्नेछ।  

(२) कुनै सिक, भवन, नदी व्यवस्थापन, सहरी योजना वा अन्य कुनै 
भौमतक पूवानधार मनमानण गदान सरोकारवाला मनकायसाँगको समन्वयमा नेपाल 
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सरकारले कुनै क्षेत्र ववशेषको वातावरण संरक्षण गने उद्देश्यले त्यस्तो क्षेत्रलार्न 
िलुा वा हररयाली क्षेत्र तोक्न सक्नेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोचजम कायम गररएको वातावरण संरक्षण क्षेत्र 
वा उपदफा (२) बमोचजम तोवकएको िलुा वा हररयाली क्षेत्रमभत्र तोवकए 
बमोचजमको कुनै काम गनन नपाउने गरी रोक लगाउन सवकनेछ।  

(४) कुनै क्षेत्र वा स्थान ववशेषमा अत्यमधक वातावरणीय प्रदूषण, भ-ू
स्िलन, प्राकृमतक सम्पदाको अत्यमधक दोहन वा प्राकृमतक ववपचत्त हनु गई 
जनस्वास्थ्य वा वातावरणमा प्रमतकूल असर परेको वा पने सम्भावना देचिएको 
अवस्थामा नेपाल सरकारले सम्बचन्धत स्थानीय तहको परामशनमा त्यस्तो क्षेत्र 
वा स्थानलाई वातावरणीय दृविले संवेदनशील क्षेत्र तोकी वातावरणीय सन्तलुन, 
व्यवस्थापन वा वातावरणीय पनुस्थानपनाको लामग कुनै उपयिु आदेश जारी गनन 
सक्नेछ। 

(५) नेपाल सरकारले कुनै हामनकारक वा जोचिमयिु पदाथन वा 
फोहरमैला भण्िारण वा ववसजनन गररएको स्थान वा अन्य कारणले अत्यमधक 
वातावरण प्रदूषण भएको स्थानलाई प्रदूषणयिु क्षेत्र तोकी सवनसाधारणको 
आवतजावतमा रोक लगाउन सक्नेछ। 

(६) उपदफा (४) वा (५) बमोचजमको स्थानमा वातावरणीय दृविले 
सधुार भएमा त्यस्तो क्षेत्रलाई संवेदनशील क्षेत्र वा प्रदूषणजन्य क्षेत्रबाट हटाउन 
सवकनेछ। 

(७) वातावरण संरक्षणको लामग यस दफा बमोचजम कायम गररएको 
वा तोवकएको क्षेत्रको व्यवस्थापनमा स्थानीय समदुायलाई सहभागी गराउन 
सवकनेछ। 

स्पिीकरण: यस दफा र दफा ३६ को प्रयोजनको लामग "स्थानीय समदुाय" 
भन्नाले त्यस्तो क्षेत्रमभत्र वा सोको वररपरर बसोबास गने समदुाय सम्झन ुपछन।  

(८) उपदफा (७) बमोचजम व्यवस्थापन गररएको क्षेत्रको 
व्यवस्थापनबाट प्राप्त हनुे लाभमा स्थानीय समदुायलाई तोवकए बमोचजम सहभागी 
गराउन ुपनेछ। 
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31. कोषको स्थापना र सञ्चालन: (१) वातावरणको संरक्षण, प्रदूषणको रोकथाम 
तथा मनयन्त्रण, जलवाय ु पररवतनन व्यवस्थापन, राविय सम्पदाको संरक्षणका 
लामग वातावरण संरक्षण कोष नामको एउटा कोष रहनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोचजमको कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन:्- 

(क)  नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट प्राप्त 
रकम, 

(ि) स्वदेशी व्यचि वा सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त रकम, 

(ग) ववदेशी सरकार वा अन्तरानविय सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त रकम। 

(३) उपदफा (२) को िण्ि (ग) बमोचजमको रकम प्राप्त गनुनअचघ 
नेपाल सरकार अथन मन्त्रालयको स्वीकृमत मलन ुपनेछ। 

(४) कोषको लेिापरीक्षण महालेिापरीक्षकबाट हनुेछ। 

(५) कोषको सञ्चालन तोवकए बमोचजम हनुेछ। 

32. पररषद् गठन गनन सक्न:े (१) वातावरण संरक्षण तथा जलवाय ु पररवतनन 
सम्बन्धी कायनलाई राविय स्तरमा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गनन प्रधानमन्त्रीको 
अध्यक्षतामा एक वातावरण संरक्षण तथा जलवाय ुपररवतनन व्यवस्थापन राविय 
पररषद् रहनेछ। 

  (२) उपदफा (१) बमोचजमको पररषद् मा देहायका अध्यक्ष तथा 
सदस्य रहनेछन:्-  

(क) प्रधानमन्त्री -  अध्यक्ष 

(ि)  नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्री - सदस्य 

(ग) प्रधानमन्त्रीले तोकेका नेपाल सरकारका तीनजना 
मन्त्री -  सदस्य 

(घ) सबै प्रदेशका मखु्यमन्त्री -  सदस्य 

(ङ) राविय योजना आयोगको वातावरण हेने सदस्य  -  सदस्य 

(च) वन तथा वातावरण ववज्ञानका प्राध्यापकहरुमध्ये 
अध्यक्षबाट मनोनीत एकजना मवहला सवहत 
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दईुजना - सदस्य 

(छ) वातावरण तथा जलवायकुो क्षेत्रमा ववज्ञता हामसल 
गरेका व्यचिहरुमध्ये दईुजना मवहला सवहत 
अध्यक्षबाट मनोनीत तीनजना  - सदस्य 

(ज) सचचव, मन्त्रालय - सदस्य-सचचव 

(३) अध्यक्षले सदस्यहरुमध्येबाट एकजना मन्त्रीलार्न उपाध्यक्ष तोक्न 
सक्नेछ। 

(४) उपदफा (२) को िण्ि (च) र (छ) बमोचजम मनोनीत 
सदस्यको पदावमध तीन वषनको हनुेछ। 

(५) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेचिएको भए तापमन मनोनीत 
सदस्यले पदीय चजम्मेवारी पूरा नगरेमा अध्यक्षले मनजलाई जनुसकैु बित 
सदस्यको पदबाट हटाउन सक्नेछ। 

तर त्यसरी पदबाट हटाउनअुचघ मनजलाई सफार् पेश गने मनामसब 
मौका ददन ुपनेछ। 

33. पररषद्को बैठक: (१) पररषद्को बैठक वषनमा कम्तीमा एकपटक पररषद्को 
अध्यक्षले तोकेको मममत, समय र स्थानमा बस्नेछ।  

(२) पररषद्को सदस्य-सचचवले अध्यक्षसाँग परामशन गरी पररषद्को 
बैठक बस्ने मममत, समय र स्थान, बैठकमा छलफल हनु े ववषयसूची सवहतको 
सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा कम्तीमा अठ्चालीस घण्टा अगामि सबै सदस्यले 
प्राप्त गने गरी पठाउन ुपनेछ।  

तर तत्काल पररषद्को बैठक बोलाउन आवश्यक भएमा पररषद्को 
अध्यक्षले बहत्तर घण्टा अगामि पररषद्को बैठक बोलाउन सक्नेछ र यसरी 
बैठक बोलार्एकोमा पररषद्को सदस्य-सचचवले सोको सूचना यथाशीघ्र सबै 
सदस्यले प्राप्त गने गरी पठाउन ुपनेछ।  

(३) कुल सदस्य सङ्खख्याको बहमुत सदस्य उपचस्थत भएमा पररषद्को 
बैठकको लामग गणपूरक सङ्खख्या पगुेको मामननेछ।  
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(४) पररषद्को बैठकको अध्यक्षता पररषद्को अध्यक्षले गनेछ र 
अध्यक्षको अनपुचस्थमतमा पररषद्को उपाध्यक्षले गनेछ।  

(५) पररषद्को मनणनय बहमुतद्वारा हनुेछ र मत बराबर भएमा 
अध्यक्षले मनणानयक मत ददनेछ।  

(६) पररषद्को बैठकमा आवश्यकता अनसुार कुनै पदामधकारी, 
सम्बचन्धत मनकाय वा सङ्घ संस्थाका प्रमतमनमध वा वातावरण ववज्ञलाई आमन्त्रण 
गनन सवकनेछ। 

(७) पररषद्को मनणनय पररषद्को सदस्य-सचचवले प्रमाचणत गनेछ।  

(८) पररषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कायनववमध पररषद् आफैं ले 
मनधानरण गरे बमोचजम हनुेछ।  

34. पररषद्को काम, कतनव्य र अमधकार: पररषद्को काम, कतनव्य र अमधकार देहाय 
बमोचजम हनुेछ :- 

(क)  दीघनकालीन नीमत, योजना तथा कायनिममा वातावरण तथा 
जलवाय ु पररवतनन सम्बन्धी ववषयलाई एकीकृत रुपमा 
समावेश गदै लैजान मन्त्रालय तथा अन्य मनकायलाई 
आवश्यकता अनसुार मनदेशन ददने, 

(ि)  प्रदूषण मनयन्त्रण, फोहरमैला व्यवस्थापन र राविय सम्पदा 
संरक्षणको लामग राविय प्रणालीको ववकासको लामग नीमत तय 
गने, 

(ग)  वातावरण संरक्षण तथा जलवाय ु पररवतनन सम्बन्धी कायनमा 
प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक नीमतगत मागनदशनन 
गने,  

(घ)  वातावरण संरक्षण तथा जलवाय ु पररवतनन सम्बन्धी आमथनक 
स्रोतको व्यवस्थापन गने र सोको लामग सहजीकरण गने, 

(ङ)  प्राकृमतक, सांस्कृमतक र भौमतक संशाधन एवं सम्पदाको 
उपयोग, व्यवस्थापन, ववकास तथा संरक्षणको लामग 
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मन्त्रालयलाई मागनदशनन गने,  

(च)  वातावरण संरक्षण तथा जलवाय ु पररवतनन सम्बन्धी कायनको 
मूल्याङ्कन गने। 

 
पररच्छेद-६ 

जररबाना तथा क्षमतपूमतन 
35. जररबाना: (१) कसैले देहायको कायन गरे वा गराएमा सम्बचन्धत मनकायले देहाय 

बमोचजम जररबाना गनेछ:- 

(क)  संचक्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रमतवेदन स्वीकृत गराउन ु पने 
प्रस्तावको हकमा त्यस्तो प्रमतवेदन स्वीकृत नगराई वा 
स्वीकृत प्रमतवेदनको ववपरीत हनुे गरी कुनै प्रस्ताव 
कायानन्वयन गरेमा पााँच लाि रुपैयााँसम्म, 

(ि)  प्रारचम्भक वातावरणीय परीक्षण प्रमतवेदन स्वीकृत नगराई वा 
स्वीकृत प्रमतवेदनको ववपरीत हनुे गरी कुनै प्रस्ताव 
कायानन्वयन गरेमा दश लाि रुपैयााँसम्म, 

(ग) वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रमतवेदन स्वीकृत गराउन ु पने 
प्रस्तावको हकमा त्यस्तो प्रमतवेदन स्वीकृत नगराई वा 
स्वीकृत प्रमतवेदनको ववपरीत हनुे गरी कुनै प्रस्ताव 
कायानन्वयन गरेमा पचास लाि रुपैयााँसम्म। 

(२) कसैले उपदफा (१) बमोचजमको कायन गरेमा सम्बचन्धत 
मनकायले त्यस्तो कायन तरुुन्त रोकी वातावरणीय अध्ययन प्रमतवेदन स्वीकृत 
नगराएकोमा यस ऐन बमोचजम त्यस्तो प्रमतवेदन स्वीकृत गराउन र त्यस्तो 
प्रमतवेदन ववपरीतको कायन भएकोमा सो कायनलाई सधुार गनन आदेश ददनेछ र 
यसरी ददर्एको आदेश बमोचजम गनुन सम्बचन्धत व्यचि वा संस्थाको कतनव्य 
हनुेछ। यसरी ददएको आदेश बमोचजम कायन नभएमा सम्बचन्धत मनकायले 
उपदफा (१) बमोचजम गररएको जररबानाको तेब्बर जररबाना गनेछ। 

(३) उपदफा (१) मा उचल्लचित ववषय बाहेक कसैले यो ऐन वा यस 
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ऐन अन्तगनत बनेको मनयम, मनदेचशका, कायनववमध वा मापदण्ि ववपरीतका कुनै 
कायन गरेमा सम्बचन्धत मनकायले त्यस्तो कायन गनन बन्देज लगार्न तीन लाि 
रुपैयााँसम्म जररबाना गरी दईु मवहनामभत्र यो ऐन र यस ऐन बमोचजम बनेको 
मनयम, मनदेचशका, कायनववमध वा मापदण्ि बमोचजमको कायन गनन आदेश ददन 
सक्नेछ। यसरी ददएको आदेश बमोचजम कायन नभएमा यस उपदफा बमोचजम 
गररएको जररबानाको तेब्बर जररबाना लागनेछ।  

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोचजम ददएको आदेश बमोचजमको कायन 
नभएमा त्यस्तो कायनमा बन्देज लगार्नेछ र त्यस्तो व्यचि वा संस्थालार्न 
कालोसूचीमा राख्न े सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गनन सम्बचन्धत मनकायले 
मसफाररस सवहत ववभागमा पठाउन ुपनेछ।  

 (५) उपदफा (४) बमोचजम मसफाररस भई आएमा ववभागले 
आवश्यक जााँचबझु गदान व्यहोरा मनामसब देिेमा त्यस्तो व्यचि वा संस्थालाई 
एक वषनदेचि पााँच वषनसम्म कालोसूचीमा राख्न ुपनेछ।  

(६) उपदफा (४) र (५) मा जनुसकैु कुरा लेचिएको भए तापमन 
ववभागले ददएको आदेश कायानन्वयन नभएको ववषयमा ववभागले आवश्यक 
जााँचबझु गरी उपदफा (५) बमोचजमको कारबाही गनेछ। 

(७) उपदफा (५) बमोचजम कुनै मनकायलार्न कालोसूचीमा राचिएकोमा 
त्यस्तो व्यचि वा संस्थाले कालो सूचीमा राचिएको अवमधभर आफ्नो नाममा वा 
त्यस्तो व्यचि वा संस्थासाँग सम्बचन्धत जनुसकैु नाममा कुनै पमन प्रस्ताव पेश 
गनन सक्ने छैन। 

(८) यस दफा बमोचजमको जररबाना गनुनअचघ जररबाना गनन लामगएको 
व्यचि वा संस्था वा आयोजनालार्न सफार् पेश गने मनामसब मौका ददन ुपनेछ। 

36. मनवेदन ददन सक्न:े (१) कसैले यस ऐन ववपरीत प्रारचम्भक वातावरणीय 
परीक्षण, संचक्षप्त वातावरणीय अध्ययन वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रमतवेदन 
स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रमतवेदनको ववपरीत हनुे गरी प्रस्ताव कायानन्वयन 
गरेमा वा यस ऐन ववपरीत हनुे कायन गरेमा वा गनन लागेमा सम्बचन्धत मनकाय 
वा अमधकारी समक्ष मनवेदन ददन सक्नेछ। 
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(२) कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयम, मनदेचशका वा 
मापदण्ि ववपरीत प्रदूषण गरेको वा जोचिमपूणन पदाथन मनष्कासन गरेको वा कुनै 
दघुनटनाजन्य प्रदूषणका कारणबाट कुनै व्यचि, संस्था वा स्थानीय समदुायलाई 
कुनै हामन नोक्सानी पगुन गएमा त्यस्तो कायनबाट पीमित व्यचि, संस्था वा 
स्थानीय समदुायले आफूलाई पगुन गएको क्षमत बापत सम्बचन्धत मनकाय समक्ष 
क्षमतपूमतन भरार्न पाउन मनवेदन ददन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोचजम परेको मनवेदनका सम्बन्धमा 
छानमबन तथा जााँचबझु गदान मनवेदकलार्न हामन नोक्सानी भएको ठहरेमा क्षमतको 
यवकन गरी त्यसरी हामन नोक्सानी परु याउने व्यचि, संस्था वा प्रस्तावकबाट 
पीमित व्यचि, संस्था वा स्थानीय समदुायलाई मनामसब क्षमतपूमतन भरार्ददन ु
पनेछ। 

(४) नेपाल सरकारको कुनै मनकाय वा नेपाल सरकारको स्वाममत्व र 
मनयन्त्रणमा रहेको संस्थाले प्रदूषण गरी क्षमत पगुेको ववषयमा परेको मनवेदन 
सम्बन्धमा छानमबन गनन नेपाल सरकारले मनोनयन गरेका तीनजना ववज्ञ रहेको 
समममत गठन हनुेछ र सो समममतको मसफाररसको आधारमा उपदफा (३) 
बमोचजम क्षमतपूमतन भराई ददन ुपनेछ। 

(५) प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै मनकाय वा प्रदेश सरकार 
वा स्थानीय तहको स्वाममत्व र मनयन्त्रणमा रहेको संस्थाले प्रदूषण गरी क्षमत 
पगुेको ववषयमा परेको मनवेदन सम्बन्धमा छानमबन गनन प्रदेश सरकारले 
मनोनयन गरेका तीनजना ववज्ञ रहेको समममत गठन हनुेछ र सो समममतको 
मसफाररसको आधारमा उपदफा (३) बमोचजम क्षमतपूमतन भराई ददन ुपनेछ। 

(६) यस दफा बमोचजम क्षमतपूमतन मनधानरण गने आधार र अन्य 
व्यवस्था तोवकए बमोचजम हनुेछ। 

37. पनुरावेदन: (१) दफा ३५ बमोचजम भएको जररबाना उपर चचत्त नबझु्ने पक्षले 
स्थानीय तहबाट भएको जररबाना उपर सम्बचन्धत चजल्ला अदालतमा र नेपाल 
सरकार वा प्रदेश सरकारका अन्य मनकाय वा अमधकारीबाट भएको जररबाना 
उपर सम्बचन्धत उच्च अदालतमा पैंतीस ददनमभत्र  पनुरावेदन गनन सक्नेछ। 

(२) दफा ३६ बमोचजम क्षमतपूमतन मनधानरण सम्बन्धमा भएको मनणनय 
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उपर चचत्त नबझु्ने पक्षले पैंतीस ददनमभत्र सम्बचन्धत उच्च अदालतमा पनुरावेदन 
गनन सक्नेछ। 

 

पररच्छेद-७ 

ववववध 

38. वातावरण संरक्षण योजना तजुनमा गने: (१) स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण कायम 
गरी सोको संविनन तथा प्रविनन गने उद्देश्यले नेपाल सरकारले वातावरण 
संरक्षण योजना तजुनमा गरी कायानन्वयन गनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोचजमको योजनाको अधीनमा रही प्रदेश सरकार 
तथा स्थानीय तहले वातावरण संरक्षणका लामग आवश्यक योजना बनाई 
कायानन्वयन गनन सक्नेछन।्  

(३) उपदफा (१) र (२) बमोचजमको योजना तजुनमा गदान वातावरण 
संरक्षण, संविनन, दीगो उपयोग र वातावरणीय स्रोतहरुको उपयोगबाट प्राप्त 
लाभको समन्यावयक ववतरणसाँग सम्बचन्धत परम्परागत र स्थानीय अभ्यासलाई 
योजनामा समावेश गनुन पनेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोचजमको योजनामा तोवकए बमोचजमका अन्य 
ववषयहरु समावेश गररनेछ।  

39. अनगुमन तथा मनरीक्षण गने: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयम, 
मनदेचशका, कायनववमध वा मापदण्िको कायानन्वयन भए नभएको सम्बन्धमा 
मन्त्रालय वा ववभागले अनगुमन तथा मनरीक्षण गनेछ। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेचिएको भए तापमन आफ्नो 
क्षेत्रमभत्रको वातावरण संरक्षण र संविनन गने उद्देश्यले प्रदेश सरकार वा 
स्थानीय तहले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयम, मनदेचशका, कायनववमध 
वा मापदण्िको कायानन्वयन भए नभएको सम्बन्धमा अनगुमन तथा मनरीक्षण गनन 
सक्नेछन।् 

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोचजम गररने अनगुमन तथा मनरीक्षण 
सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोचजम हनुेछ।  
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40. वावषनक प्रमतवेदन तयार गनुन पने: (१) मन्त्रालयले प्रत्येक वषन देहायका ववषयहरु 
समावेश गरी वावषनक प्रमतवेदन तयार गनुन पनेछ:- 

(क)  दफा ३९ बमोचजम गररएको अनगुमन तथा मनरीक्षणबाट प्राप्त 
वववरण, 

(ि) जलवाय ु पररवतनन सम्बन्धमा भएको राविय तथा अन्तरानविय 
वियाकलाप सम्बन्धी वववरण, 

(ग)  अन्य आवश्यक वववरण। 

(२) उपदफा (१) बमोचजमको वावषनक प्रमतवेदन मन्त्रालयले प्रत्येक 
आमथनक वषन समाप्त भएको मममतले दरु्न मवहनामभत्र पररषद् समक्ष पेश गनुन पनेछ।.. 

41. आदेश जारी गनन सक्ने: (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन 
गरी वातावरण संरक्षणका दृविले पूवन सावधानी अपनाउन ु पने ववषयका 
सम्बन्धमा आवश्यक आदेश जारी गनन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोचजम जारी भएको आदेश उल्लङ्घन गने व्यचि 
वा संस्थालार्न महामनदेशकले एक लाि रुपैयााँसम्म जररबाना गनन सक्नेछ।  

42. अमधकार प्रत्यायोजन: मन्त्रालयले यस ऐन बमोचजम आफूलाई प्राप्त 
अमधकारमध्ये आवश्यकता अनसुार केही अमधकार ववभाग, वातावरण मनरीक्षक 
वा कुनै अमधकृत कमनचारी वा कुनै मनकायलार्न प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ। 

43. प्रचमलत कानून बमोचजम हनु:े यस ऐनमा लेचिएको कुरामा यसै बमोचजम र 
अन्य ववषयमा प्रचमलत कानून बमोचजम हनुेछ। 

44. मनयम बनाउने अमधकार: यो ऐन कायानन्वयन गनन नेपाल सरकारले आवश्यक 
मनयमहरु बनाउन सक्नेछ। 

45. मनदेचशका, कायनववमध तथा मापदण्ि बनाउन सक्न:े यो ऐन तथा यस ऐन 
अन्तगनत बनेको मनयमको प्रमतकूल नहनु े गरी नेपाल सरकारले आवश्यक 
मनदेचशका, कायनववमध तथा मापदण्ि बनाई लागू गनन सक्नेछ। 

46. ऐन कायानन्वयन मापन: यो ऐन प्रारम्भ भएको मममतले पााँच वषनपमछ मन्त्रालयले 
ऐन कायानन्वयनको प्रभाव सम्बन्धमा मापन गनेछ। 
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47. िारेजी र बचाउ: (१) वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ िारेज गररएको छ। 

(२) वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ बमोचजम भए गरेका काम 
कारबाही यसै ऐन बमोचजम भए गरेको मामननेछ। 

(३) वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ बमोचजम कुनै मनकाय वा 
पदामधकारी समक्ष कुनै मनवेदन वा उजरुी परी ववचाराधीन रहेको भए त्यस्ता 
उजरुी वा मनवेदन सोही ऐन बमोचजम टुङ्गो लगाउन ुपनेछ। 


