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वातावरण संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, 

२०७५ 
 

प्रमाणीकरण मममत 

२०७५।६।२ 

संवत ्२०७५ सालको ऐन नम्बर २१ 

 

वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ लाई संशोधन गनन बनेको ऐन 

प्रस्तावना : वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ लाई संशोधन गनन 
वाञ्छनीय भएकोले, 

  सङ्घीय संसद्ले यो ऐन बनाएको छ । 

१.  संक्षक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम 
“वातावरण संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५” 

रिेको छ ।  

  (२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ िनुेछ ।  

२.  वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को प्रस्तावनामा संशोधन 
: वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३    (यसपमछ “मूल 
ऐन” भमनएको) को प्रस्तावनामा रिेका “स्वच्छ तथा 
स्वस्थ वातावरण कायम गनन”  भन्ने शब्दिरुको सट्टा 
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“नागररकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बााँच्न पाउने 
िकलाई समुनक्षित गनन”  भने्न शब्दिरु राक्षिएका छन ्। 

३. मूल ऐनको दफा २ मा संशोधन : मूल ऐनको दफा २ 
को िण्ड (ठ) को सट्टा देिायको िण्ड   (ठ) 
राक्षिएको छ :– 

“(ठ)  “मन्रालय” भन्नाले नपेाल सरकारको 
वातावरण सम्बन्धी हवषय िेने मन्रालय 
सम्झन ुपछन ।” 

४.  मूल ऐनमा दफा ६क.थप : मूल ऐनको दफा ६ पमछ 
देिायको दफा ६क. थहपएको छ :– 

“६क.  रोक लगाउन सक्ने : (१) कसैले कुनै प्रस्ताव 
दफा ६ बमोक्षिम स्वीकृमत नमलई कायानन्वयन 
गरेमा वा स्वीकृत भए भन्दा हवपरीत िनुे गरी 
कायानन्वयन गरेमा तोहकएको अमधकारीले दफा 
१८ को उपदफा (१) बमोक्षिम त्यस्तो प्रस्ताव 
कायानन्वयनमा तरुुन्त रोक लगाउन  

सक्नेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोक्षिम कुनै 
प्रस्ताव कायानन्वयन गनन रोक लगाइएकोमा 



 

3 
 

प्रस्तावकले कुनै हकमसमको क्षमतपूमतनको लामग 

दाबी मलन पाउने छैन ।  

(३) उपदफा (१)  बमोक्षिम 
कायानन्वयनमा रोक लगाइएको प्रस्ताव मध्ये 
स्वीकृमत नमलएको प्रस्तावको िकमा दफा ६ 
बमोक्षिमको प्रहिया परुा गरी स्वीकृमत प्राप्त 
गरेमा र स्वीकृत भए भन्दा हवपरीत कायानन्वयन 
भएको प्रस्तावको िकमा प्रस्ताव बमोक्षिम िनुे 
गरी सधुार गरेमा तोहकएको अमधकारीले त्यस्तो 
प्रस्तावको कायानन्वयन फुकुवा गनन सक्नेछ ।” 

५.  मूल ऐनको दफा ८ मा संशोधन : मूल ऐनको दफा ८ 
को उपदफा (५) को सट्टा देिायको    उपदफा (५) 
राक्षिएको छ :– 

“(५) उपदफा (२) र (३) बमोक्षिम वातावरण 
मनरीक्षकले मनरीक्षण गनन िााँदा कुनै व्यक्षि वा संस्थाले 
मनरीक्षण गनन नददएमा, मनरीक्षणमा बाधा हवरोध उत्पन्न 
गरेमा वा मनरीक्षणमा सियोग नगरेमा त्यस्तो व्यक्षि वा 
संस्थालाई वातावरण मनरीक्षकले देिाय बमोक्षिम 
िररबाना गनन सक्नेछ :– 



 

4 
 

(क)  मनरीक्षण गनन नददएमा वा  मनरीक्षणमा 
बाधा हवरोध उत्पन्न गरेमा बीस ििार 
रुपैयााँसम्म, 

(ि)  मनरीक्षण गनन सियोग नगरेमा पन्र 
ििार रुपैयााँसम्म ।” 

६.  मूल ऐनको दफा १० मा संशोधन : मूल ऐनको दफा 
१० को सट्टा देिायको दफा १० राक्षिएको छः– 

“१०. वातावरण संरक्षण सम्बन्धी हवशेष  

व्यवस्था : (१) नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार 
र सम्बक्षन्धत स्थानीय तिसाँग परामशन गरी 
वातावरण संरक्षणका दृहिले अमत मित्वपूणन 
मामनने प्राकृमतक सम्पदा वा सौन्दयनपरक स्थल, 

दलुनभ वन्यिन्त,ु वनस्पमत वा िैहवक हवहवधतायिु 
स्थल वा ऐमतिामसक वा सांस्कृमतक मित्वको 
स्थललाई नेपाल रािपरमा सूचना प्रकाशन गरी 
वातावरण संरक्षण क्षेर कायम गनन सक्नेछ । 

(२) कुनै सडक, भवन, नदी व्यवस्थापन, 

शिरी योिना वा अन्य कुनै भौमतक पूवानधार 
मनमानण गदान सम्बक्षन्धत मनकायसाँगको समन्वयमा 
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नेपाल सरकारले कुनै क्षेर वा क्षेरफल मनधानरण 
गरी कुनै क्षेर हवशेषलाई वातावरण संरक्षण गने 
उदे्दश्यले िलुा वा िररयाली क्षेर तोक्न सक्नेछ 
। 

(३) उपदफा (१) र (२) बमोक्षिम 
कायम गररएको वातावरण संरक्षण क्षेर तथा 
िलुा वा िररयाली क्षेर मभर तोहकए बमोक्षिमको 
कुनै काम गनन नपाउन े गरी रोक लगाउन 
सहकनेछ ।  

(४) कुनै क्षेर वा स्थान हवशेषमा 
अत्यामधक वातावरणीय प्रदूषण, भःूस्िलन, 

प्राकृमतक सम्पदाको अत्यामधक दोिन वा 
प्राकृमतक हवपक्षि िनु गई िनस्वास््य वा 
वातावरणमा नकारात्मक असर परेको वा पने 
सम्भावना देक्षिएको अवस्थामा नेपाल सरकारले 
सम्बक्षन्धत स्थानीय तिको परामशनमा त्यस्तो 
क्षेर वा स्थानलाई वातावरणीय दृहिले 
संवेदनशील क्षेर तोकी वातावरणीय सन्तलुन, 
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व्यवस्थापन वा वातावरणीय पनुस्थानपनाको लामग 
कुनै उपयिु आदेश गनन सक्नेछ । 

(५) नेपाल सरकारले कुनै िामनकारक वा 
िोक्षिमयिु पदाथन वा फोिरमैला भण्डारण वा 
हवसिनन गररएको स्थान वा अन्य कारणले 
अत्यामधक वातावरण प्रदूषण भएको स्थानलाई 
प्रदूषणिन्य क्षेर तोकी सवनसाधारणको 
आवतिावतमा रोक लगाउन सक्नेछ ।  

(६) उपदफा (४) र (५) बमोक्षिमको 
स्थानमा वातावरणीय दृहिले सधुार भई त्यस्तो 
क्षेरलाई संवेदनशील क्षेर वा प्रदषुणिन्य 
क्षेरको रुपमा कायम रािी राख्न आवश्यक 
नभएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो स्थानलाई 
संवेदनशील क्षेर वा प्रदषुणिन्य क्षेरको रुपमा 
कायम नराख्न  
सक्नेछ । 

(७) वातावरण संरक्षणको लामग यस 
दफा बमोक्षिम कायम गररएका वा तोहकएका 
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क्षेरको व्यवस्थापनमा स्थानीय समदुायलाई 
सिभागी गराउन सहकनेछ । 

स्पिीकरण : यस दफाको प्रयोिनको 
लामग “स्थानीय  समदुाय” भन्नाले त्यस्तो 
क्षेरमभर वा सोको वररपरर बसोबास गने समदुाय 
सम्झन ुपछन । 

(८) उपदफा (७) बमोक्षिम व्यवस्थापन 
गररएको क्षेरको व्यवस्थापनबाट प्राप्त िनुे 
लाभमा स्थानीय समदुायलाई तोहकए बमोक्षिम 
सिभागी गराउन ुपनेछ ।” 

७.  मूल ऐनको दफा १३ मा संशोधन : मूल ऐनको दफा 
१३ को उपदफा (२) को िण्ड (क) को सट्टा 
देिायको िण्ड (क) राक्षिएको छ :–  

“(क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा  
स्थानीय तिबाट प्राप्त रकम ।” 

८. मूल ऐनको दफा १७ मा संशोधन : मूल ऐनको दफा 
१७ को सट्टा देिायको दफा १७  
राक्षिएको छ :–  
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“१७. क्षमतपूमतन भराईददने : (१) कसैले यो ऐन वा यस 
ऐन अन्तगनत बनेको मनयम वा मनदेक्षशका हवपरीत 
प्रदूषण, ध्वनी, ताप वा िामनकारक फोिरमैलाको 
मसिनना वा मन्काशन गरेको वा कुनै दु् नटनािन्य 
प्रदूषणका कारणबाट कुनै व्यक्षि वा संस्थालाई 
कुनै िामन नोक्सानी पगु्न गएमा त्यस्तो कामबाट 
पीमडत व्यक्षि वा संस्थाले आफूलाई पगु्न गएको 
क्षमत बापत तोहकएको अमधकारी समक्ष क्षमतपूमतन 
भराई पाउन मनवेदन ददन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्षिम परेको 
मनवेदनका सम्बन्धमा तोहकएको अमधकारीले 
छानमबन तथा िााँचबझु गदान िामन नोक्सानी 
भएको ठिर् याएमा क्षमतको यहकन गरी त्यसरी 
िामन नोक्सानी परु् याउने व्यक्षि, संस्था वा 
प्रस्तावकबाट पीमडतलाई मनामसब क्षमतपूमतन भराई 
ददन ुपनेछ । 

(३) यस दफा बमोक्षिम क्षमतपूमतन 
मनधानरण गने आधार र अन्य व्यवस्था तोहकए 
बमोक्षिम िनुेछ ।” 
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९.   मूल ऐनको दफा १८ मा संशोधन : मूल ऐनको दफा 
१८ को,– 

(१)  उपदफा (१) मा रिेका “एक लाि रुपैयााँसम्म” 

भन्ने शब्दिरुको सट्टा “पााँच लाि रुपैयााँ देक्षि 
पच्चीस लाि रुपैयााँसम्म” भन्ने शब्दिरु 
राक्षिएका छन ्। 

(२)  उपदफा (२) मा रिेका “पचास ििार 
रुपैयााँसम्म” भन्ने शब्दिरुको सट्टा “एक लाि 
रुपैयााँसम्म” भने्न शब्दिरु राक्षिएका छन ्। 


