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सूर्योदर्य नगरपालिकाको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ 

प्रस्तावना: 
वातावरण संरक्षण मारु्त ददगो ववकास हनने कन रािाई ध्र्यानमा राख्दै वातावरणीर्य ह्रासबाट प्रकृलत, मानव जालत, 

जीवजन्तन, वनस्पलत एवम ् भौलतक वस्तनमा पने प्रलतकन ि प्रभाविाई कम गरी प्रत्रे्यक नागररकको स्वच्छ र स्वस्थ 
वातावरणमा बााँच्न पाउने हकिाई सनलनक्षित गन ुर प्राकृलतक श्रोतको समनक्षचत उपर्योग र व्र्यस्थापन तथा मानव लनलमतु 
संरचनािाई सकेसभम पर्याुवरणीर्यमैरी कार्यम गरी÷गराई वातावरण संरक्षण गन ु कानननी व्र्यवस्था गन ु वाञ्छनीर्य 
भएकोिे, नेपािको संवविानको िारा २२६ तथा स्थानीर्य सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ दर्ा १०२ को उपदर्ा १ को 
अलिकार प्रर्योग गरी सूर्योदर्य नगरपालिकाको नगरसभािे र्यो ऐन बनाएको छ । 
१. संक्षक्षप्त नाम:(१) र्यस ऐनको नाम "सूर्योदर्य नगरपालिकाको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६" 

रहेको छ ।  
 (२) र्यो ऐन सूर्योदर्य नगरपालिकाको राजपरमा प्रकाक्षित भएपलछ िागू हननेछ । 
२. पररभाषा: ववषर्य वा प्रसंगिे अको अथ ुनिागेमा र्यस ऐनमा, 

क) "वातावरण" भन्नािे प्राकृलतक, सांस्कृलतक, सामाक्षजक प्रणािी, आलथकु र मानवीर्य विर्याकिाप, लतनका 
अवर्यव तथा लतनीहरुको बीच हनने अन्तरविर्या र अन्तरसभबन्ििाई सभझनन पदुछ । 

ख) "संरक्षण" भन्नािे प्राकृलतक तथा मानव लनलमतु सभपदाको सनरक्षा, सभभार, सभबिनु, सदनपर्योग तथा 
व्र्यवस्थापन सभझनन पदुछ । 

ग) "प्रदूषण" भन्नािे वातावरणमा प्रत्र्यक्ष वा अप्रत्र्यक्ष रुपमा वातावरणीर्य पररवतनु गने, ह्रास ल्र्याउने, क्षलत 
पनर्याुउने वा वातावरणको िाभदार्यी तथा उपर्योगी प्रर्योजनमा हानी नोक्सानी पनर्याुउने विर्याकपाििाई सभझनन 
पछु । 

घ) "पररर्योजना प्रस्ताव" भन्नािे ववद्यमान वातावरणीर्य अवस्थामा सकारात्मक पररवतनु ल्र्याउन सक्नेववकास कार्य,ु 
भौलतक विर्याकिाप वा भ–ूउपर्योगमा पररवतनु गने कन नै र्योजना, आर्योजना वा कार्यिुम सञ्चािन गन ु
तर्यार गररएको दस्तावेजिाई सभझनन पछु ।   

ङ) "प्रस्तावक" भन्नािे पररर्योजना प्रस्तावको स्वीकृलतका िालग लनवेदन ददन ेवा पररर्योजना प्रस्ताव कार्याुन्वर्यन गन ु
स्वीकृलत प्राप्त व्र्यक्षि, स्थानीर्य तह, प्रदेि र संघ, अि ु सरकारी वा गैर सरकारी लनकार्य वासंस्थािाई 
सभझनन पछु । 

च) "प्रारक्षभभक वातावरणीर्य परीक्षण" भन्नािे कन नै पररर्योजना प्रस्ताव कार्याुन्वर्यन गदाु वातावरणमा उल्िेखनीर्य 
प्रलतकन ि प्रभाव पाने वा नपाने, त्र्यस्तो प्रभाविाई हटाउने वा न्रू्यनीकरण गन ुसवकने वा नसवकने ववषर्यमा 
र्यकीन गन ुतर्यार गररने ववश्लषेणात्मक अध्र्यर्यन तथा मूल्र्यांकन सभबन्िी प्रलतवेदन सभझनन पछु । 

छ) "वातावरणीर्य प्रभाव मूल्र्याङ्कन" भन्नािे कन नै पररर्योजना प्रस्ताव कार्याुन्वर्यन गदाु वातावरणमा उल्िेखनीर्य 
प्रलतकन ि प्रभाव पाने वा नपाने, त्र्यस्तो प्रभाविाई हटाउने वान्रू्यनीकरण गन ुसवकने वा नसवकने ववषर्यमा 
र्यकीन गन ुतर्यार गररने ववश्लषेणात्मक अध्र्यर्यन तथा मूल्र्यांकन सभबन्िी प्रलतवेदन सभझनन पछु । 

ज) "र्ोहर मैिा" भन्नािे वातावरणमा ह्रास आउने गरी उत्पादन भएका तरि, ठोस, ग्र्यास, िनवााँ, िनिो, िेदो 
तथा वववकरणर्यनि तत्व वा पदाथ ुवा त्र्यस्तै प्रकारका अन्र्य वस्तन सभझनन पछु । 

झ) "जैववक वववविता" भन्नािे पाररक्षस्थलतकीर्य प्रणािी (इको लसस्टम) को वववविता, प्रजातीर्य वववविता (स्पेलसस 
डाइभरलसटी) तथा वंिाणन वववविता (जेनेवटक डाइभरलसटी) सभझनन पछु । 



ञ) "स्थानीर्य सभपदा" भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिकालभर रहेका प्राकृलतक, सांस्कृलतक, ऐलतहालसक, पनराताक्षत्वक, 
वैज्ञालनक, आध्र्याक्षत्मक, सौन्दर्यपुरक वा सामाक्षजक दृविबाट मानव जालतका िालग महत्वपूण ु मालनन े
वातावरणसाँग सभबक्षन्ित कन नै वस्तन, स्थि, वनस्पलत, भ-ूबनोट तथा जीवजन्तन सभझनन पछु । 

ट) "स्थानीर्य स्रोत" भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिकालभर रहेका सामनदावर्यक वन, चरन क्षेर, जिािार क्षेर, खानी 
तथा पानीको मनहान, खोिानािा समेत सभझनन पछु । 

ठ) "नगरपालिका" भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिकाको कार्यपुालिकािाई सभझनन पछु । 
ड) "सभा" भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिकाको नगरसभािाई सभझनन पछु । 
ढ) "तोवकए" वा "तोवकए बमोक्षजम" भन्नािे र्यस ऐनअन्तगतु बनेको लनर्यममा तोवकएको वा तोवकए बमोक्षजम 

सभझनन पछु । 
ण) "लनष्कािन" भन्नािे ध्वलन, ताप वा र्ोहोर मैिा र्ाल्ने, थनपाने वा लनष्कािन गने कार्य ुसभझनन पछु । 

३. प्रारक्षभभक वातावरणीर्य परीक्षण तथा वातावरणीर्य प्रभाव मूल्र्याङ्कन गनन ुपने : पररर्योजना प्रस्तावकिे वातावरण मैरी 
ववकास आर्योजना लनमाुण गन ुतोवकए बमोक्षजमका क्षेरमा पररर्योजना प्रस्तावहरुको प्रारक्षभभक वातावरणीर्य परीक्षण 
तथा वातावरणीर्य प्रभाव मूल्र्याङ्कन गनन ुपनेछ । 

४. पररर्योजना प्रस्ताव स्वीकृत गनन,ु गराउनन पने : (१) र्यो ऐन प्रारभभ भएपलछ कसैिे पलन नगरपालिकाबाट तोवकए 
बमोक्षजमको पररर्योजना प्रस्ताव स्वीकृत नगराई कन नै पलन आर्योजना कार्याुन्वर्यन गन,ु गराउन हनाँदैन । 
(२) कन नै पररर्योजना प्रस्ताव कार्याुन्वर्यन गन ु चाहने प्रस्तावकिे सभबक्षन्ित पररर्योजना प्रस्तावको प्रारक्षभभक 

वातावरणीर्य परीक्षण वा वातावरणीर्य प्रभाव मूल्र्याङ्कन प्रलतवेदन संिग्न गरी त्र्यस्तो पररर्योजना प्रस्ताव 
स्वीकृलतको िालग नगरपालिका समक्ष पेि गनन ुपनेछ । 

५. प्रस्ताव कार्यानु्वर्यन गन ु स्वीकृलत ददन सक्न े : (१) दर्ा ४(२) बमाक्षजम कन नै प्रस्ताव प्राप्त भएमा प्रारक्षभभक 
वातावरणीर्य परीक्षण वा वातावरणीर्य प्रभाव मूल्र्याङ्कन प्रलतवेदन अध्र्यर्यन गदाु त्र्यस्तो पररर्योजना प्रस्ताविे 
वातावरणमा उल्िेखनीर्य प्रलतकूि प्रभाव पाने नदेक्षखएमा प्रारक्षभभक वातावरणीर्य परीक्षण गररएको पररर्योजना 
प्रस्तावको हकमा सभबक्षन्ित लनकार्यिे स्वीकृलत ददनेछ । 
(२) उपदर्ा १ मा जननसनकै कन रा िेक्षखएको भए तापलन प्रारक्षभभक वातावरणीर्य परीक्षण गररएको प्रलतवेदन अध्र्यर्यन 

गदाु त्र्यस्तो पररर्योजना प्रस्तावको वातावरणीर्य प्रभाव मूल्र्याङ्कन गन ु आदेि ददन सक्नेछ । सभबक्षन्ित 
लनकार्यिे ददएको आदेि बमोक्षजम कन नै पररर्योजना प्रस्तावकिे वातावरणीर्य प्रभाव मूल्र्याङ्कन गरी पररर्योजना 
प्रस्ताव स्वीकृलतको िालग पेि गरेमा सो प्रस्तावउपर आवश्र्यक अध्र्यर्यन गरी रार्यसवहत सो पररर्योजना 
प्रस्ताव सभामा पठाउनन पनेछ । 

(३) उपदर्ा १ वा २ बमोक्षजम पररर्योजना प्रस्तावसाथ प्राप्त वातावरणीर्य प्रभाव मूल्र्याङ्कनसभबन्िी प्रलतवेदनका 
सभबन्िमा सवसुािारणिे रार्य सनझाव ददन प्रलतवेदनको उतार गरी िैजान सक्नेछ तथा सो प्रलतवेदनमा रार्य 
सनझाव ददनका िालग सभबक्षन्ित लनकार्यिे वविेषज्ञहरु संिग्न एक सलमलत गठन गन ुसक्नेछ । 

(४) उपदर्ा १ वा २ बमोक्षजम प्राप्त वातावरणीर्य प्रभाव मूल्र्याङ्कन प्रलतवेदनमा सवसुािरणिे कन नै रार्य सनझाव 
ददएको भए सो र उपदर्ा ३ बमोक्षजम कन नै सलमलत गठन गररएको भए सो सलमलतिे ददएको रार्य सनझाव 
समेतको आिारमा त्र्यस्तो पररर्योजना प्रस्ताविे वातावरणमा उल्िेखनीर्य प्रलतकूि प्रभाव पाने नदेक्षखएमा 
सभबक्षन्ित लनकार्यिे त्र्यस्तो पररर्योजना प्रस्ताव कार्याुन्वर्यन गन ुप्रस्तावकिाई स्वीकृलत ददनेछ । 

(५) उपदर्ा (१) वा (४) मा जननसनकै कन रा िेक्षखएको भए तापलन प्रारक्षभभक वातावरणीर्य परीक्षण वा वातावरणीर्य 
प्रभाव मूल्र्याङ्कन प्रलतवेदनबाट पररर्योजना प्रस्तावको कार्याुन्वर्यन गदाु वातावरणमा पने उल्िेखनीर्य प्रलतकूि 
प्रभाविाई कम वा लनर्यन्रण गनन ु पने वा गन ु सवकने देक्षखएमा नगर कार्यपुालिकािे प्रस्तावकताुिाई 
आवश्र्यक ित ुतोकी पररर्योजना प्रस्ताव कार्याुन्वर्यन गन ुस्वीकृलत ददन सक्नेछ । 



(६) पररर्योजना प्रस्तावको प्रारक्षभभक वातावरणीर्य परीक्षण तथा वातावरणीर्य प्रभाव मूल्र्याङ्कन सभबन्िी व्र्यवस्था 
कार्याुन्वर्यन गन ुस्वीकृलत ददनन पने अवलि र अन्र्य व्र्यवस्था तोवकए बमोक्षजम हननेछ । 

६. प्रदूषणको रोकथाम तथा लनर्यन्रण : (१) वातावरणमा उल्िेखनीर्य प्रलतकन ि प्रभाव पाने गरी वा जनजीवन र 
जनस्वास््र्यका िालग खतरा हनन सक्ने वकलसमिे प्रदूषण लसजनुा गन ुवा तोवकएको मापदण्ड ववपरीत कन नै व्र्यक्षि, 
र्याक्षन्रक सािन, औद्योलगक प्रलतष्ठान वा अन्र्य स्थान वा माध्र्यमबाट ध्वलन, ताप, रेलडर्योिमी वववकरण तथा र्ोहर 
मैिा लनष्कािन गन,ु गराउन पाइाँदैन । 
(२) उपदर्ा (१) ववपरीत कन नै कार्य ुगरी वातावरणमा उल्िेखनीर्य प्रलतकूि प्रभाव पारेको देक्षखएमा सभबक्षन्ित 

लनकार्यिे तत ्सभबन्िमा आवश्र्यक ितहुरु तोक्न वा त्र्यस्तो कार्य ुगन ुनपाउने गरी रोक िगाउन सक्नेछ 
। 

(३) हालनकारक पदाथ,ु इन्िन, वा औजारको प्रर्योगबाट वातावरणमा उल्िेखनीर्य प्रलतकूि प्रभाव परेको वा पने 
देक्षखएमा सभबक्षन्ित लनकार्यिे सूचना प्रकािन गरी त्र्यस्तो पदाथ,ु इन्िन वा औजारको प्रर्योगमा तत्काि 
रोक िगाउन सक्नेछ । 

(४) जनस्वास््र्य, प्रकृलत तथा जीवजन्तनिाई प्रलतकूि असर पने गरी हालनकारक ववषादीको लबिी, ववतरण तथा 
प्रर्योग गने, गराउने कार्यमुा नगरपालिकािे लनर्यमन, लनर्यन्रण वा असरको प्रभाव हेरी रोक िगाउन सक्नेछ 
। 

(५) प्रदूषणको रोकथाम वा लनर्यन्रण सभबन्िी अन्र्य व्र्यवस्था तोवकए बमोक्षजम हननेछ । 
७. वातावरण संरक्षण क्षरे : (१) स्थानीर्य सभपदाको संरक्षण गने प्रर्योजनका िालग नगरपालिकािे सभपदाको अलभिेख 

तर्यार गरी राख्नन पनेछ र सो अलभिेखमा राविर्य तथा ववश्व सभपदा सूचीमा परेका सभपदा भए सो समेत समावेि 
गनन ुपनेछ । 
(२) वातावरण संरक्षणका दृवििे अलत महत्वपूण ुमालनने प्राकृलतक वा सौन्दर्यपुरक, पानीको मनहान, दनिभु वन्र्यजन्तन, 

जैववक वववविता, जिािार क्षेर, वनस्पलत, ऐलतहालसक तथा सांस्कृलतक महत्वका स्थिहरु भए सूर्योदर्य 
नगरपालिकालभरको स्थानिाई राजपरमा सूचना प्रकाक्षित गरी वातावरण संरक्षण क्षेर कार्यम गन ुसक्नेछ 
। 

(३) उपदर्ा (२) बमोक्षजम कार्यम गररएको वातावरण संरक्षण क्षेरसभबक्षन्ि व्र्यवस्था तोवकए बमोक्षजम हननेछ । 
८. वातावरण संरक्षण कोषको स्थापना र सञ्चािन : (१) वातावरणको संरक्षण, प्रदूषण रोकथाम वा लनर्यन्रण र स्थानीर्य 

सभपदाको संरक्षण गनकुा िालग वातावरण संरक्षण कोष नामको एउटा कोष स्थापना हननेछ । 
(२) उपदर्ा (१) बमोक्षजमको कोषमा देहार्यका रकमहरु रहने छन ्: 

(क) सूर्योदर्य नगरपालिकाबाट प्राप्त रकम । 
(ख) संघीर्य, प्रदेि सरकार वा अन्र्य श्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(३) वातावरण संरक्षण कोषको सञ्चािन तोवकए बमोक्षजम हननेछ । 
(४) कोषको िेखापरीक्षण लनर्यमाननसार हननेछ । 

9. नमूना संकिन गन ु ददनन पने: उद्योग, कारखाना, र्यन्र, सवारी सािन, हक्षस्पटि, होटि आददबाट सक्ष रज्ना वा 
लनष्कािन हनने वा हनन सक्ने प्रदनषण, ध्वलन, र्ोहरमैिा आददको अध्र्यर्यन, परीक्षण, लनरीक्षण वा ववश्लेषण गन ु
व्र्यक्षि, संस्था वा प्रस्तावकिे आवश्र्यकता अननसार नमूना संकिन गन ुददननपनेछ । 

१०. सलमलत गठन गन ुसक्न े : (१) नगरपालिकािे र्यो ऐनको उद्देश्र्य पूरा गनकुा िालग ववषर्यगत वविेषज्ञहरु समेत 
रहेका ववलभन्न सलमलतहरु गठन गन ुसक्नेछ । 
(२) उपदर्ा (१) बमाक्षजम गदठत सलमलतहरुको काम, कतवु्र्य र अलिकार सूर्योदर्य नगर कार्यपुालिकािे तोके 

बमोक्षजम हननेछ । 



११. क्षलतपूलत ु: (१) र्यो ऐन वा ऐन अन्तगतु बनेको लनर्यम वा लनदेक्षिका ववपरीत प्रदूषण गरेको कारणबाट कन नै व्र्यक्षि 
वा संस्थािाई कन नै हानी नोक्सानी हनन गएमा प्रभाववत व्र्यक्षि वा संस्थािे सो काम गने व्र्यक्षि, संस्था वा 
प्रस्तावकसाँग कन नै क्षलतपूलत ुभराउन चाहेमा सोही व्र्यहोराको लनवेदन नगरपालिकािे तोकेको अलिकारी समक्ष ददन 
सक्नेछ । 
(२) उपदर्ा (१) बमोक्षजम कन नै लनवेदन परेमा सभबक्षन्ित लनकार्यिे सो लनवेदन र सो ठाउाँको वस्तनक्षस्थलत समेत 

अध्र्यर्यन गदाु कन नै व्र्यक्षि, संस्था वा प्रस्तावकिे प्रदूषण, ध्वलन, ताप वा र्ोहर मैिा उत्सजनु गरी कन नै 
व्र्यक्षि वा संस्थािाई प्रलतकूि प्रभाव पारी हानी नोक्सानी पन ुगएको प्रमाक्षणत भएमा सभबक्षन्ित लनकार्यिे 
त्र्यस्तो प्रदूषण गने पक्षबाट सभबक्षन्ित व्र्यक्षि वा संस्थािाई क्षलतपूलत ुभराई ददनन पनेछ ।  

१२. दण्ड सजार्य : (१) दर्ा (४) बमोक्षजम कसैिे प्रस्ताव स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रस्ताव ववपरीत कन नै कार्य ु
गरेमा सभबक्षन्ित लनकार्यिे त्र्यस्तो कार्य ु तनरुन्त बन्द गराउन सक्नेछ र त्र्यस्तो कार्य ु कन नै व्र्यक्षि वा संस्थािे 
गरेको भए लनजिाई कसूरको मारा हेरी पचास हजार रुपैर्यााँसभम जररवाना गन ुसक्नेछ । 
(२) कसैिे र्यो ऐन वा र्यस ऐन अन्तगतु बनेको लनर्यम वा लनदेक्षिका ववपरीत अन्र्य कन नै कार्य ुगरेमा सभबक्षन्ित 

लनकार्यिे त्र्यस्तो कार्य ु तनरुन्त बन्द गराउन सक्नेछ र त्र्यस्तो कार्य ुकन नै व्र्यक्षि वा संस्थािे गरेको भए 
लनजिाई कसूरको मारा हेरी पक्षच्चस हजार रुपैर्यााँसभम जररवाना गन ुसक्नेछ । 

१३. कार्यवुवलि बनाउनन पने : सभबक्षन्ित लनकार्यिे र्यस ऐन बमोक्षजम कन नै काम कारवाही गदाु तोवकए बमोक्षजमको 
कार्यवुवलि अपनाउनन पनेछ । 

१४.अलिकार प्रत्र्यार्योजन :सूर्योदर्य नगरपालिकािे आवश्र्यकता अननसार केही अलिकार सूर्योदर्य नगरपालिकाको वातावरण 
तथा ववपद् व्र्यवस्थापन सलमलत वा वातावरण िाखािाई प्रत्र्यार्योजन गन ुसक्नेछ । 

१५. लनदेक्षिका बनाउन सक्न े : सूर्योदर्य नगरपालिकािे र्यो ऐन वा र्यस ऐन अन्तगतु बनेको लनर्यमको अिीनमा रही 
आवश्र्यक लनदेक्षिका बनाई िागू गन ुसक्नेछ र त्र्यस्तो लनदेक्षिकाको पािना गनन ुसभबक्षन्ित सबैको कतुव्र्य हननेछ 
। 

१६. लनर्यम बनाउन े अलिकार : (१) सूर्योदर्य नगरपालिकािे र्यस ऐनको उद्देश्र्य पूलतुको िालग आवश्र्यक लनर्यमहरु 
बनाउन सक्नछे । 
(२) उपदर्ा (१) िे ददएको अलिकारको प्रलतकूि प्रभाव नपने गरी देहार्यका ववषर्यमा लनर्यम बनाउन सक्नेछ : 

 (क) पररर्योजना प्रस्ताव सभबन्िमा, 
 (ख) प्रारक्षभभक वातावरणीर्य परीक्षण वा वातावरणीर्य प्रभाव मूल्र्याङ्कन गने सभबन्िमा, 
 (ग) प्रदूषणको स्रोत, मापदण्ड, रोकथाम र लनर्यन्रण सभबन्िमा, 
 (घ) जैववक वववविता, "स्थानीर्य स्रोत" र स्थानीर्य सभपदा सभबन्िमा, 
 (ङ) वातावरण संरक्षण कोष सञ्चािन सभबन्िमा । 
१७. खारेजी र बचाऊ : सूर्योदर्य नगरपालिकाको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ मा भएका व्र्यवस्था नेपािको संवविान, 

संघीर्य काननन र प्रदेि कानननसाँग बाक्षझएमा बाक्षझएको हदसभम बदर भागी हननेछ । 
  



 


