
 

 

 

 

ऐन सङ्ख्मा 
 

======= 

 

 

 

 

 

वातावयण तथा प्राकृततक स्रोत सॊयऺण ऐन, २०७७ 

 

 

 

 

 

 

 

 

याजऩुय गाउॉ ऩालरका 
दाङ जजल्रा 

रजुबफनी प्रदेश, नेऩार 

 

 

 

सबाफाट स्वीकृत मभतत 

 

२०७७।१२।०९ 



 

प्रस्तावना : स्वच्छ य स्वस्थ वातावयणभा फाॉच्न ऩाउने नागरयकको भौमरक अधधकायको सॊयऺण गनन, 
प्राकृततक स्रोतको सभधुचत उऩमोग एवॊ दीगो व्मवस्थाऩन गनन, वातावयण य ववकास फीच सन्तरुन 
कामभ गनन तथा प्राकृततक स्रोत, वातावयण य जैववक ववववधताको सॊयऺण गनन वाञ्छनीम बएकार,े 

नेऩारको सॊववधानको धाया-२२१ फभोजजभ अनसुचूी-८ य अनसुचूी-९ भा उल्रेखित वातावयण, 
प्राकृततक स्रोत य जैववक ववववधता सम्फन्धी स्थानीम तहको अधधकाय कामानन्वमनका राधग काननूी 
व्मवस्था गनन, 

याजऩयु गाउॉसबारे मो ऐन फनाएको छ । 

 
ऩरयच्छेद- १ 

प्रायजबबक 
 
१. सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायबब: (१) मस ऐनको नाभ याजऩयु गाउॉऩामरकाको "वातावयण तथा प्राकृततक 

स्रोत सॊयऺणऐन, २०७७" यहेको छ । 

 (२) मो ऐन याजऩयु गाउॉ ऩामरकाको स्थानीम याजऩत्रभा सचूना प्रकामित गयेको मभततदेखि 
 प्रायम्ब हुनेछ। 

२. ऩरयबाषा : ववषम वा प्रसङ्खगरे अको अथन नरागेभा मस ऐनभा,- 

 (क) "अनकूुरन" बन्नारे जरवाम ूऩरयवतननको असय य सम्बाव्म जोखिभको आॉकरन  गयी 
ऩरयवतत नत जरवाम ूसहुाउॉ दो अनकुुर हुने गयी रुऩान्तयण गने तथा थऩ हानी  नोक्सानी 
योकथाभ वा न्मतूनकयण गने कामन सम्झन ुऩछन। 

 (ि)  "उत्सजनन" बन्नारे कुन ै तनजचचत ऺते्रफाट तनजचचत सभम अवधधभा वातावयणभा 
 हरयतगहृ गमाॉस वा अन्म कुन ैगमाॉस वा धुवाॉ तनष्कासन गने कामन सम्झन ुऩछन। 

 (ग)  "कामनऩामरका" बन्नार ेयाजऩयु गाउॉ ऩामरकाको कामनऩामरकाराई सम्झन ुऩछन। 

 (घ)   “िुल्रा ऺेत्र” बन्नारे भातनसहरु जभघट हुन सक्ने, ववमबन्न कामनक्रभ य ऩवन 
 भनाउन सक्न,े सावनजतनक हहत तथा ववऩद् व्मवस्थाऩनभा सभेत सहमोग ऩगुने  गयी 
 सयुक्षऺत गरयएको िुल्रा स्थर सम्झनऩुछन ।  

 (ङ)  "जरवाम ू ऩरयवतनन" बन्नारे राभो सभमको अन्तयारभा प्राकृततक रुऩभा हुने 
 जरवामकूो उतायचढावका अरावा प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ रुऩभा भानवीम क्रक्रमाकराऩरे 
 वामभुण्डरको फनोटभा हुने पेयवदरका कायण ऩथृ्वीको जरवामभूा क्रभि: देिा ऩने 
 ऩरयवतनन सम्झनऩुछन। 

 (च)  "जोखिभऩणून पोहय" बन्नारे प्राकृततक वातावयणभा ह्रास ल्माउने य भानव तथा 
 अन्म प्राणीको स्वास्थ्मभा हातन नोक्सानी ऩरु् माउने ववमबन्न रुऩभा तनष्कामित 
 वस्त,ु ऩदाथन तथा येडडमो ववक्रकयणराई सम्झन ुऩछन। 



 

 (छ)  “जैववक ववववधता” बन्नारे ऩारयजस्थततकीम प्रणारी (इको मसस्टभ) को ववववधता, 
 प्रजाततम ववववधता (स्ऩेमसज डाइबयमसटी) तथा वॊिाणगुत ववववधता (जेनेहटक 
 डाइबयमसटी) सम्झनऩुछन । 

 (ज)  “तोक्रकएको” वा “तोक्रकए फभोजजभ” बन्नार े मस ऐन अन्तगनत फनेको तनमभभा 
 तोक्रकएको वा तोक्रकए फभोजजभ सम्झनऩुछन । 

 (झ)  “तनष्कािन” बन्नार ेध्वतन, ताऩ वा पोहयभरैा पाल्न,े थुऩाने वा तनष्कािन गने  कामन 
सम्झन ुऩछन । 

 (ञ)  "ऩरयषद" बन्नार े दपा ४८ फभोजजभको स्थानीम वातावयण तथा प्राकृततक स्रोत 
 सॊयऺण ऩरयषद सम्झन ुऩछन। 

 (ट)  “प्रदषूण” बन्नार े पोहयभरैा, यसामन, ध्वतन वा ववद्मतुीम, ववद्मतुीम-चुम्वकीम 
 तयॊगका कायण वातावयणभा प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ रुऩरे ऩरयवतनन गयी वातावयणभा 
 उल्रेिनीम ह्रास ल्माउने, ऺतत ऩरु् माउने वा वातावयणको राबदामी वा उऩमोगी 
 प्रमोजनभा हातन नोक्सानी ऩरु् माउने क्रक्रमाकराऩ सम्झन ुऩछन । 

 (ठ)  “प्रस्ताव” बन्नारे ववद्मभान वातावयणीम अवस्थाभा ऩरयवतनन ल्माउन सक्ने 
 क्रकमसभको स्थानीम सयकाय वा स्थानीम काननू फभोजजभ सञ्चारन गरयने वा 
 अनभुतत प्राप्त ववकास कामन, बौततक क्रक्रमाकराऩ वा ब-ूउऩमोगको ऩरयवतनन गने  कुन ै
मोजना, आमोजना वा कामनक्रभ सञ्चारन गने सम्फन्धभा तमाय गरयएको  प्रस्ताव 
सम्झन ुऩछन । 

 (ड)  “प्रस्तावक” बन्नारे प्रस्तावको स्वीकृततको राधग तनवेदन हदने य त्मस्तो प्रस्ताव 
 कामानन्वमन गनन स्वीकृतत प्राप्त व्मजक्त, सयकायी, अधन सयकायी वा गयै सयकायी 
 तनकाम वा सॊस्था सम्झन ुऩछन। 

 (ढ)  “पोहयभरैा” बन्नारे घयेर ुपोहयभरैा, औद्मोधगक पोहयभरैा, यासामतनक  पोहयभरैा, 
स्वास्थ्म सॊस्थाजन्म पोहयभरैा वा हातनकायक पोहयभरैा सम्झन ुऩछन य  सो िब्दर े तत्कार 
प्रमोग हुन नसक्ने अफस्थाभा यहेको, पामरएको वा सडगेरेको  वातावयणभा ह्रास आउने गयी 
तनष्कािन गरयएको तयर, ठोस, गमास, रेदो,  धूवाॉ, धूरो, ववद्मतुीम तथा सचूना प्रववधधका 
राधग प्रमोग बएका रगामतका  ऩदाथन वा त्मस्त ैप्रकायका अन्म वस्तहुरु वा अनाधधकृत रुऩभा 
सावनजतनक स्थरभा  टाॉमसएको ऩोष्टय, ऩम्प्रेट तथा कामनऩामरकारे सभम सभमभा सचूना 
प्रकािन गयी  पोहयभरैा बतन तोक्रकहदएका अन्म वस्त ुसभेतराई सम्झन ुऩछन । 

 (ण)   "वन" बन्नारे ऩणून वा आॊमिक रुऩभा रुि वा फटु्मानरे ढाक्रकएको ऺते्र सम्झन ु ऩछन  

 (त)  "वन ऩदैावाय" बन्नारे वनभा यहेका वा ऩाइएका वा वनफाट ल्माइएका देहामका 
 ऩदैावाय सम्झन ुऩछन:- 

   (१) काठ, दाउया, गोर, िैयकच, िोटो, काठको तरे, फोक्रा, घाॉस, राहा,  
 वऩऩरा-वऩऩरी  



 

   (२)  रुि, ववरुवा, ऩात, डाॉठ, पर, फीज, पूर, बवुा, जया, गानो, फोक्रा,  
 गभयजीन, रोहवान, जङ्खगरी जडीफटुी एवॊ गयैकाष्ठ वन ऩदैावाय, जङ्खगरी  
 भह, वनस्ऩतत तथा ततनको ववमबन्न बाग वा सकू्ष्भ अङ्खग, 

   (३) चट्टान, भाटो, चुन ढुङ्खगा, ढुङ्खगा, धगट्टी, फारवुा वा अन्म ितनजजन्म  
 ऩदाथन वा 

   (४)  वन्मजन्त,ु ऩिऩुॊऺ ी वा वन्मजन्तकुो ओिटेोऩहाय । 

 (थ)  “वातावयण” बन्नारे प्राकृततक, साॊस्कृततक य साभाजजक प्रणारीहरु, आधथनक तथा 
 भानवीम क्रक्रमाकराऩहरु य मीनको अवमवहरु तथा ती अवमवहरुको बफचको 
 अन्तयक्रक्रमा तथा अन्तय सम्फन्ध सम्झन ुऩछन । 

 (द)  "वातावयणीम अध्ममन" बन्नार े कुन ै प्रस्तावको  कामानन्वमन  गदान त्मसवाट 
 वातावयणभा ऩने प्रततकूर प्रबाव तनयाकयण वा न्मतूनकयण गननको राधग अवरम्वन 
 गरयने उऩामका सम्फन्धभा गरयने सॊक्षऺप्त वातावयणीम अध्ममन वा प्रायजम्बक 
 वातावयणीम ऩयीऺण सम्झन ुऩछन । 

 (ध) “सम्ऩदा” बन्नारे गाॉउऩामरका ऺेत्र मबत्र यहेका प्राकृततक, साॊस्कृततक, ऐततहामसक, 
 ऩयुाताजत्वक, वऻैातनक, आध्माजत्भक, सौन्दमनऩयक वा साभाजजक दृजष्टफाट 
 भहत्वऩणून भातनने कुन ै ऩतन वस्त,ु बौततक सॊयचना स्थान, वनस्ऩतत तथा जीव 
 जन्त ुसम्झन ुऩछन। 

 (न)  “मसभसाय” बन्नारे बमूभगत जरस्रोत वा वषानतका कायण ऩानीको ऩरयणाभ यहने वा 
 प्राकृततक वा भानव तनमभनत, स्थामी वा अस्थामी जभेका वा वगेका, स्वच्छ वा 
 नतुनरो ऩानी बएको धावऩरो जमभन (Swamp) दरदरे जमभन (Mar sh) नदीफाट 
 प्रबाववत जमभन (Ri ver i ne Fl oodpl ai n), तार (Lake) ऩोियी (Pond) 
 जरबण्डाय ऺते्र (Wat er  St or age Ar eas) य  महह प्रकृततका कृवष जमभन 
 (Agr i cul t ur e Land) सभेतराई सम्झन ुऩछन । 

 (ऩ)  “सॊयऺण” बन्नार े वातावयण, जैववक ववववधता तथा सम्ऩदाको सयुऺा, स्माहाय, 
 सम्बाय, सम्वद्नधन, व्मवस्थाऩन तथा सदऩुमोग सम्झन ुऩछन । 

 
ऩरयच्छेद - २ 

वातावयण सॊयऺण 
३. वातावयण सॊयऺण गनुऩुने : (१) आफ्नो ऺते्राधधकाय ऺेत्र मबत्र वातावयण सॊयऺण गने प्रभिु 

जजम्भेवायी गाउॉ ऩामरकाको हुनेछ। 

 (२) वातावयण सॊयऺण, प्रवद्नधन य वातावयणभतै्री सभाज तनभानणभा मोगदान गनुन 
 नागरयकको कतनव्म हुनेछ। 

४. वातावयण सॊयऺण ववशषे ऺेत्र ननधाुयण गन ुसक्ने : (१) प्रचमरत ब-ूउऩमोग नीतत सभेतराई 
भध्मनजय गयी गाउॉऩामरकामबत्र वातावयणका दृजष्टरे सॊयऺण आवचमक यहेको ऺेत्र ऩहहचान 



 

गयी त्मस्तो ऺते्रराई कामनऩामरकाफाट तनणनम गयी वातावयण सॊयऺण वविषे ऺेत्र तनधानयण गनन 
सक्नेछ । 

 (२) कुन ै सडक, बवन, नदी व्मवस्थाऩन वा अन्म कुन ै बौततक ऩवूानधाय तनभानण गदान 
 तनभानण कामनको प्रायजम्बक अध्ममन प्रक्रक्रमा िरुु हुन ु अगाडड न ै सॊघ य प्रदेिका 
 सम्फजन्धत तनकामसॉग सभन्वम गयी कामनऩामरकारे कुन ै ऺेत्र वविषेराई वातावयण 
 सॊयऺण गने उद्देचमरे िलु्रा वा हरयमारी ऺेत्रको रुऩभा तोक्न सक्नेछ। 

 (३)  कुन ै ऺेत्र वा स्थान वविषेभा अत्मधधक वातावयणीम प्रदषूण, बू् स्िरन, प्राकृततक 
 सम्ऩदाको अत्मधधक दोहन वा प्राकृततक ववऩवि हुन गई जनस्वास्थ्म वा वातावयणभा 
 नकायात्भक प्रबाव ऩयेको वा ऩने सम्बावना देखिएको अवस्थाभा कामनऩामरकारे प्रदेि 
 सयकाय य सॊघीम सयकायसॉग सभन्वम गयी त्मस्तो ऺेत्र वा स्थानराई वातावयणीम 
 दृजष्टर ेसॊवेदनिीर ऺेत्र तोक्न सक्नेछ ।  

 (४)  उऩपदा (१),(२) य (३) फभोजजभको वातावयण सॊयऺण वविषे ऺते्र, िुल्रा वा 
 हरयमारी ऺेत्र य सॊवेदनिीर ऺेत्रको व्मवस्थाऩन तोक्रकए फभोजजभ कामनऩामरकाफाट 
 हुनेछ । 

 (५)  उऩदपा(४) फभोजजभ व्मवस्थाऩन गदान कामनऩामरकारे आवचमकता अनसुाय सॊघ य 
 प्रदेि सॉग सभन्वम गनेछ। 

५. सबऩदाको सॊयऺण गनुऩुने : (१)गाउॉऩामरका ऺेत्रमबत्र यहेका सम्ऩदाको सॊयऺण गनुन गाउॉऩामरका, 
नागरयक य सम्फजन्धत तनकामको कतनव्म हुनेछ। 

 (२) सम्ऩदाको सॊयऺणका राधग कामनऩामरकारे सयकायी तथा सभदुामसॉग सभन्वम तथा 
 साझेदायी गनन सक्नछे। 

६. वातावयणीम अध्ममन गनुऩुने : (१)प्रचमरत काननू तथा भाऩदण्ड फभोजजभ प्रस्तावकर े
प्रस्तावको वातावयणीम अध्ममन गनुन ऩनेछ। 

 (२) प्रस्तावकरे स्थानीम तहको अधधकायऺते्र मबत्र ऩने ववषमसॉग सम्फजन्धत ववकास 
 तनभानण सम्फन्धी कामन वा आमोजना सम्फन्धी प्रस्तावको सॊक्षऺप्त वातावयणीम 
 अध्ममन प्रततवेदन वा प्रायजम्बक वातावयणीम प्रततवेदन स्वीकृततको राधग कामनऩामरका 
 सभऺ ऩेि गनुनऩनेछ। 

 (३)  प्रस्तावकरे उऩदपा (२) फभोजजभको वातावयणीम अध्ममन प्रततवेदन ऩेि गदान 
 त्मस्तो प्रस्ताव कामानन्वमन गने क्रभभा वातावयणभा ऩननसक्ने प्रततकूर प्रबाव य 
 त्मसको न्मतूनकयणको राधग अऩनाउन सक्रकने ववमबन्न ववकल्ऩहरूको ववस्ततृ 
 ववष्रेषण गयी त्मस्ता ववकल्ऩभध्मे प्रस्ताव कामानन्वमन गनन उऩमकु्त हुने ववकल्ऩ य 
 सो ववकल्ऩ कामानन्वमन गनन सक्रकने आधाय य कायण सहहत मसपारयस गनुनऩनेछ। 

 (४)  उऩदपा (२) फभोजजभको सॊक्षऺप्त वातावयणीम प्रततवेदन वा प्रायजम्बक वातावयणीम 
 ऩयीऺण स्वीकृतत सम्फन्धी प्रक्रक्रमा तोक्रकए फभोजजभ हुनेछ। 



 

 (५)  उऩदपा (२) फभोजजभ प्राप्त वातावयणीम अध्ममन प्रततवेदन जाॉचफझु गदान त्मस्तो 
 प्रस्ताव कामानन्वमनफाट वातावयणभा प्रततकूर प्रबाव ऩाने नदेखिएभा कामनऩामरकारे 
 आवचमकता अनसुाय प्रस्तावकरे ऩारना गनुनऩने ितन तोक्रक त्मस्तो वातावयणीम 
 अध्ममन प्रततवेदन स्वीकृत गनेछ। 

 (६)  कामनऩामरकारे उऩदपा(२) फभोजजभको वातावयणीम अध्ममन प्रततवेदन जाॉचफझु गदान 
 त्मस्तो प्रस्तावको थऩ वातावयणीम अध्ममन गननऩने देखिएभा वातावयणीम भलू्माङ्खकन 
 गनन गयाउन आदेि हदन सक्नेछ। 

 (७)  उऩदपा (५) फभोजजभ हदइएको आदेि फभोजजभ प्रस्तावकरे थऩ अध्ममन गरय सोको 
 प्रततवेदन प्रदेि काननूरे तोकेको तनकाम सभऺ ऩेि गनुन ऩनेछ। 

 (८)  मस ऐन वभोजजभ कुन ै प्रस्तावको वातावयणीम अध्ममन प्रततवेदन तमाय गनुनऩवून 
 सम्वजन्धत तनकामफाट कामनसचूी स्वीकृत गनुनऩनेछ। 

 (९) वातावयणीम अध्ममन प्रततवेदन सम्फन्धी अन्म व्मवस्था प्रचमरत काननू फभोजजभ 
 हुनेछ। 

 (१०) मस दपाभा जुनसकैु कुया रेखिएको बएता ऩतन प्रस्तावक गाउॉ ऩामरका आॉपै सॊरगन 
 बएको अफस्थाभा त्मस्तो वातावयणीम अध्ममन प्रततवेदन प्रदेि काननू फभोजजभ 
 स्वीकृत हुनेछ। 

७. भाऩदण्ड य गणुस्तय कामभ गनुऩुने:(१) प्रस्तावकरे मस ऐन फभोजजभ वातावयणीम अध्ममन 
प्रततवेदन तमाय गदान नेऩार सयकायरे तनधानयण गयेको भाऩदण्ड एवॊ गणुस्तय कामभ हुने गयी 
तोक्रकए फभोजजभको ढाॉचाभा तमाय गनुनऩनेछ। 

८.  वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजना तमाय गनुऩुने:(१) प्रस्तावकरे प्रस्ताव कामानन्वमन गनुन अगाडड 
तोक्रकए फभोजजभ वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजना तमाय गनुनऩनेछ। 

 (२) प्रस्तावकरे उऩदपा (१) फभोजजभ वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजना तमाय गदान 
 वातावयणीम प्रततकूर प्रबाव न्मतूनकयणका उऩामहरू भध्मे कुन कुन उऩामहरू 
 आमोजना तनभानणको क्रभभा य कुन कुन उऩामहरू आमोजना सम्ऩन्न बएऩतछ वा 
 आमोजना कामानन्वमनको क्रभभा अवरम्फन गने हो सो को सभेत उल्रेि गनुनऩनेछ। 

 (३)  प्रस्तावकरे उऩदपा (१) फभोजजभ तमाय गयेको वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजना 
 कामानन्वमनका राधग स्ऩष्ट कामनमोजना वनाई सो फभोजजभ कामानन्वमन गनुनऩनेछ य 
 सोको प्रगतत वववयण आमोजना कामानन्वमन िरुू बएऩतछ प्रत्मेक छ भहहनाभा 
 कामनऩामरका सभऺ ऩेि गनुनऩनेछ। 

९.   प्रस्ताव स्वीकृत नगयाई कामाुन्वमन गन ु नहुने: मो ऐन प्रायम्ब बएऩतछ कसरैे ऩतन 
कामनऩामरकारे तोकेफभोजजभ प्रस्ताव स्वीकृत नगयाई कामानन्वमन गनन गयाउन ुहुॉदैन । 

१०. प्रस्ताव सबफन्धी अन्म व्मवस्था : (१)वातावयणीम प्रबाव भलू्माॊकन हुने प्रस्तावहरु सम्फन्धी 
कामनववधध प्रचमरत सॊघीम तथा प्रादेमिक काननू फभोजजभ हुनेछ । 



 

 (२) सॊघीम तथा प्रादेमिक काननू फभोजजभ वातावयणीम ऩयीऺण वा वातावयणीम प्रबाव 
 भलू्माॊकन सम्फन्धभा सम्फजन्धत सॊघीम तथा प्रादेमिक तनकामसॉग सभन्वम गने  
 जजम्भेवायी गाउॉ ऩामरकाको [प्रभिु प्रिासकीम अधधकृत] को हुनेछ । 

११. योक रगाउन सक्ने:(१)कसरैे ऩतन मस ऐन य प्रचमरत काननूरे तोके वभोजजभको तनकामवाट 
स्वीकृतत नमरई वा स्वीकृतत बए बन्दा ववऩयीत हुने गयी कामानन्वमन गयेभा कामनऩामरकार े
त्मस्तो प्रस्ताव कामानन्वमनभा योक रगाउन वा योक रगाउनको राधग प्रदेि सयकाय तथा 
सॊघीम भन्त्रारम वा स्वीकृत गने तनकामभा मसपारयष गनन सक्नेछ। 

 (२)  उऩदपा (१) फभोजजभ कुन ैप्रस्ताव कामानन्वमन गनन योक रगाइएकोभा त्मसयी योक 
 रगाइएको कायणफाट ऺतत ऩगुन गएभा प्रस्तावकर े सो फाऩत कुन ै क्रकमसभको 
 ऺततऩतुत नको राधग दाफी गनन ऩाउने छैन । 

१२.  अनकूुरन मोजना फनाउन सक्न:े (१)जरवाम ु ऩरयवतननको प्रततकूर असय न्मतूनकयण य 
सम्बाववत जोखिभफाट फच्नका राधग कामनऩामरकार े अनकूुरन मोजना फनाई कामानन्वमन 
गननसक्नेछ। 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभको अनकुुरन मोजना फनाउॉदा जरवाम ू ऩरयवतननको असयवाट 
 वढी जोखिभभा ऩने भहहरा, अऩाङ्खगता बएका व्मजक्त, फारफामरका, जषे्ठ नागरयक 
 य आधथनक रुऩभा ववऩन्न सभदुामराई वविषे प्राथमभकता हदनऩुनेछ। 

 (३) कामनऩामरकारे ववकास आमोजना तजुनभा गदान जरवाम ूऩरयवतननको प्रततकूर असय तथा 
 जोखिभको व्मवस्थाऩन गने प्रमोजनको राधग नेऩार सयकायरे तनधानयण गयेको 
 भाऩदण्ड फभोजजभ प्राथमभकीकयण गनुनऩनेछ। 

१३.   हरयतगहृ गमाॉस उत्सजनु न्मनूनकयण कामहुरू गन ुसक्ने :  (१) गाउॉऩामरकारे हरयतगहृ गमाॉस 
उत्सजनन न्मतूनकयण गनन आवचमक कामनक्रभ सञ्चारन गनन सक्नेछ। 

 (२)  न्मतूनकयण सम्फन्धी अन्म व्मवस्था प्रचमरत काननू फभोजजभ हुनेछ। 

१४. प्रदषूण योकथाभ तथा ननमन्त्रण गने:(१)कसरैे ऩतन प्रचमरत भाऩदण्ड ववऩयीत वा जनजीवन, 
जन-स्वास्थ य वातावयणभा उल्रेिनीम प्रततकूर प्रबाव ऩाने गयी प्रदषूण सजृना गनन वा 
गयाउन हुॉदैन ।  

 (२)  तोक्रकएको भाऩदण्ड ववऩयीत कुन ै माजन्त्रक साधन, औद्मोधगक प्रततष्ठान, होटर 
 येष्टुयेण्ट वा अन्म ठाउॉ  वा भारसाभान वा वस्तवुाट ध्वतन, ताऩ, येडडमोधभॉ 
 ववक्रकयण, तयङ्खग वापोहयभरैा वा दवुषत ऩानी तनष्कािन गनन गयाउन हुॉदैन । 

 (३) उऩदपा(१)ववऩयीत कसरेै कुन ै कामन गयी वातावयणभा उल्रेिनीम प्रततकूर प्रबाव 
 ऩायेको देखिएभा गाउॉ ऩामरकारे तत ् सम्फन्धभा आवचमक ितनहरु तोक्न वा त्मस्तो 
 कामन गनन नऩाउने गयी योक रगाउन सक्नेछ । 

 (४) कुन ै क्रकमसभको ऩदाथन, इन्धन, औजाय वा सॊमन्त्रको प्रमोगफाट वातावयणभा 
 उल्रेिनीम प्रततकूर प्रबाव ऩयेको वा ऩने देखिएभा प्रदेि य सॊघीम सयकायराई सोको 
 जानकायी गयाईगाउॉ ऩामरकारे स्थानीम याजऩत्रभा सचूना प्रकािन गयी त्मस्तो ऩदाथन, 



 

इन्धन, औजाय वा सॊमन्त्रको प्रमोग, उत्ऩादन, ववक्रक्र ववतयण, बण्डायणभा फन्देज रगाउन 
सक्नेछ य आवचमक कायवाहीका राधग मसपारयस गनेछ। 

 (५) प्रदषूणको योकथाभ तथा तनमन्त्रण सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोक्रकए फभोजजभ हुनेछ।    

१५. प्रमोगशारा स्थाऩना गन ुसक्ने:(१)वातावयण सॊयऺण तथा प्रदषूण तनमन्त्रण सम्फन्धी कामनभा 
सहमोग ऩरु् माउन गाउॉ ऩामरकारे सॊघीम सयकाय य प्रदेि सयकायसॉग सभन्वम गयी आवचमकता 
अनसुाय ववमबन्न प्रमोगिाराहरु स्थाऩना गनन वा सॊघ य प्रदेिरे स्थाऩना गयेका वा नेऩार 
सयकायरे भान्मता हदएको कुन ैप्रमोगिाराराई सो काभको राधग तोक्न सक्नेछ। 

 (२)उऩदपा(१)फभोजजभ स्थाऩना गरयएका वा तोक्रकएका प्रमोगिाराको अन्म काभ, कतनव्म य 
अधधकाय तोक्रकए फभोजजभ हुनेछ । 

१६. नभनुा सॊकरन गन ु ददनऩुने: कुन ै ऩतन उद्मोग, कायिाना, मन्त्र, सवायी साधन आहदफाट 
सजृना वा तनष्कािन हुने वा हुन सक्ने प्रदषूण, ध्वतन, ताऩ तथा पोहयभरैाको अध्ममन, 
ऩयीऺण वा ववचरेषण गननका राधग सम्फजन्धत व्मजक्त वा सॊस्थारे गाउॉ ऩामरकाफाट 
अधधकायप्राप्त व्मजक्त वा सॊस्थाराई आवचमकता अनसुाय त्मस्ता वस्त ु वा ऩदाथनको नभनूा 
सॊकरन गनन हदन ुऩनेछ । 

१७.  वातावयण ननयीऺकको ननमजुक्त गन ु सक्ने: गाउॉ ऩामरकामबत्र प्रदषूण कभ गने, हटाउने वा 
तनमन्त्रण गने तथा स्वीकृत वातावयणीम प्रततवेदन अनसुाय गनुनऩने काभहरू प्रबावकायी रुऩरे 
गनन गयाउन, वातावयण सॊयऺण सम्वजन्ध प्रचमरत भाऩदण्डको ऩारना बए नबएको सम्फन्धभा 
अनगुभन तथा तनयीऺण गनन कामनऩामरकारे नेऩार सयकायफाट भान्मता प्राप्त िकै्षऺक 
सॊस्थाफाट वातावयण वा सो सॉग सम्फजन्धत ववषमभा कजम्तभा स्नातक हामसर गयेको 
व्मजक्तराई प्रचमरत काननू फभोजजभ तनधानरयत भाऩदण्ड य प्रक्रक्रमा ऩयुा गयी वातावयण 
तनयीऺक तनमकु्त गनन सक्नेछ । 

१८. वातावयण ननयीऺकको काभ, कतवु्म य अधधकाय:(१)वातावयण तनयीऺकको काभ, कतनब्म य 
अधधकाय देहाम फभोजजभ हुनेछ्– 

 (क) मो ऐन वा मस ऐन अन्तगनत फनेको तनमभ तथा प्रचमरत सॊघीम य प्रदेि काननू तथा 
भाऩदण्ड फभोजजभ प्रदषूण कभ गने, हटाउने वा तनमन्त्रण गने कामन बए नबएको तनयीऺण 
गने, 

 (ि) मो ऐन वा मस ऐन अन्तगनत फनेको तनमभ तथा प्रचमरत काननू य भाऩदण्ड ववऩयीत कुन ै
ठाउॉ फाट प्रदषूण तनष्कािन सम्फन्धी नकायात्भक कामन गये नगयेको सम्फन्धभा तनयीऺण गने, 

 (ग)स्वीकृत वातावयणीम अध्ममन प्रततवेदनभा तोक्रकएका सतन फभोजजभ काभ बए नबएको 
सम्फन्धभा स्थरगत जाॉचफझु तथा तनयीऺण गने, 

 (घ) िण्ड (क),(ि) य (ग) फभोजजभ गरयएको जाॉचफझु तथा तनयीऺण प्रततवेदन तोक्रकएको 
अधधकायी सभऺ ऩेि गने, 

 (ङ) तोक्रकए फभोजजभका अन्म कामन गने, 



 

 (२) उऩदपा (१) को िण्ड (क), (ि) य (ग) फभोजजभ तनयीऺण गने मसरमसराभा वातावयण 
तनयीऺकर े सम्फजन्धत व्मजक्त, सॊस्था वा प्रस्तावकराई ऩवून सचूना हदई कुन ै घय, जगगा, 
बवन, कायिाना, उद्मोग, सवायी साधन, औद्मोधगक सॊमन्त्र, औजाय, भेमिनयी, जीव, वस्त,ु 
अमबरेि, कागजात वा अन्म भारसाभान वा वस्तहुरुको तनयीऺण, ऩयीऺण वा जाॉचफझु गनन 
सक्नछे । 

 (३)उऩदपा (२) फभोजजभ तनयीऺणको मसरमसराभा वातावयण तनयीऺकरे भाग गयेको वववयण 
वा जानकायी उऩरव्ध गयाई आवचमक सहमोग गनुन सम्फजन्धत व्मजक्त, सॊस्था वा प्रस्तावकको 
कतनव्म हुनेछ । 

 (४) वातावयण तनयीऺकको अन्म काभ, कतनव्म य अधधकाय तोक्रकए फभोजजभ हुनेछ। 

 (५) प्रचमरत काननूको आधायभा थऩ अधधकाय गाउॉ ऩामरकारे तोक्न सक्नेछ । 

 

ऩरयच्छेद-३ 
पोहयभरैा व्मवस्थाऩन सबफन्धी व्मवस्था 
१९. पोहयभरैाको प्रफन्धगने दानमत्व: (१)पोहयभरैाको व्मवस्थाऩन गनन स्थानान्तयण केन्द्र 

(ट्रान्सपय स्टेिन), ल्माण्डक्रपर साइट, प्रिोधन प्राण्ट, फामो गमास प्राण्ट रगामत 
पोहयभरैाको सॊकरन, अजन्तभ बफसजनन तथा प्रिोधनका राधग आवचमक ऩने ऩवूानधाय तथा 
सॊयचनाको तनभानण तथा सञ्चारन गने जजम्भेवायी कामनऩामरकाको हुनेछ । 

 (२) पोहयभरैा सॊकरन केन्द्र, स्थानान्तयण केन्द्र वा प्रिोधन स्थरभा पामरएको वा याखिएको 
पोहयभरैा वा सयसपाईको मसरमसराभा जम्भा बएको पोहयभरैा प्रफन्ध गने वा कुन ै ऩतन 
क्रकमसभफाट प्रमोग गने जजम्भेवायी कामनऩामरकाको हुनेछ । 

 (३) मस दपाको प्रमोजनको राधग पोहयभरैा सॊकरन केन्द्र, स्थानान्तयण केन्द्र वा प्रिोधन 
स्थरभा पामरएको वा याखिएको पोहयभरैा वा सयसपाईको मसरमसराभा जम्भा बएको कुन ै
ऩतन ऩदाथन पोहयभरैा भातननेछ । 

२०. पोहयभरैा व्मवस्थाऩन गने दानमत्व:(१) गाउॉ ऩामरकाको पोहयभरैा व्मवस्थाऩन गने गयाउने 
दातमत्व कामनऩामरकाको हुनेछ । 

 (२)  उऩदपा (१) जुनसकैु कुया रेखिएको बए ताऩतन हातनकायक पोहयभरैा, स्वास्थ्म 
 सॊस्थाजन्म पोहयभरैा, यासामतनक पोहयभरैा वा औद्मोधगक पोहयभरैा प्रिोधन य 
 व्मवस्थाऩन गने दातमत्व तनधानरयत भाऩदण्डको अधीनभा यही त्मस्तो पोहयभरैा 
 उत्ऩादन गने व्मजक्त वा तनकामको हुनेछ । 

 (३)  कुन ै उद्मोग वा स्वास्थ्म सॊस्थारे हातनकायक पोहयभरैा, स्वास्थ्म सॊस्थाजन्म 
 पोहयभरैा यासामतनक पोहयभरैा तथा औद्मोधगक पोहयभरैा प्रिोधन गयी फाॉकी यहेको 
 पोहयभरैा तथा अन्म पोहयभरैाको व्मवस्थाऩन गयीहदन गाउॉ  कामनऩामरकाराई अनयुोध 
 गयेभा वा गाउॉ  कामनऩामरकारे तनधानयण गयेको पोहयभरैा व्मवस्थाऩन स्थर प्रमोग गनन 



 

 भाग गयेभा गाउॉ  कामनऩामरकारे तनधानयण गये फभोजजभ सेवा िलु्क मरई पोहयभरैाको 
 व्मवस्थाऩन गरयहदन वा पोहयभरैा व्मवस्थाऩन स्थर प्रमोग गनन हदन सक्नेछ । 

 (४) कामनऩामरकारे साभदुातमक सयसपाई सम्फन्धी तनदेमिका फनाई राग ूगनेछ। 

 (५)  तनदेमिका फनाउन प्रत्मेक वडा कामानमरे सहमोग गनुन ऩने य राग ूगनुन ऩनेछ । 

 (६) पोहयभरैा व्मवस्थाऩनरे भानव स्वास्थ्मभा ऩायेको वा ऩाने प्रबावको जाॉच ऩरयऺण य 
 अनसुन्धान गने अधधकाय सम्फजन्धत जनस्वास्थ्म अधधकायीसॉग हुनेछ । 

 (७) जाॉच ऩरयऺणभा कुन ैतनकामभा पोहयभरैा व्मवस्थाऩन प्रबावकायी हुन नसकी भानव 
 स्वास्थ्मभा प्रततकूर प्रबाव ऩायेको बेहटएभा कामनऩामरकारे उक्त तनकामराई सभमभ ै
 सचेत गयाई प्रचमरत काननू फभोजजभ आवचमक कायवाही गनेछ।  

२१. पोहयभरैा उत्ऩादन कभ गने:(१)गाउॉ ऩामरकामबत्र कुन ै व्मजक्त, सॊस्था वा तनकामरे कुन ैकाभ 
कायोफाय गनन उत्ऩादन हुने पोहयभरैा मथािक्म कभ गनुन ऩनेछ। 

 (२)  “आफ्नो ऺते्र” मबत्र ववसजनन हुन सक्ने पोहयभरैाको ववसजनन वा ऩनु: प्रमोगको 
 व्मवस्था मभराई फाॉकी पोहयभरैा भात्र तनष्कािन गयी पोहयभरैाको ऩरयणाभराई 
 घटाउन ुप्रत्मेक व्मजक्त, सॊस्था वा तनकामको कतनव्म हुनेछ । 

स्ऩजटिकयण: “आफ्नो ऺेत्र” बन्नारे गाउॉ ऩामरकामबत्रको तनजी घय कम्ऩाउण्ड, औद्मोधगक 
ऺेत्रको ऩरयसय, अस्ऩतार वा स्वास्थ्म सॊस्थाको ऩरयसय, औद्मोधगक प्रततष्ठानको ऩरयसय 
रगामत पोहयभरैा उत्ऩादन गने व्मजक्त, सॊस्था वा तनकामको ऩरयसयराई सम्झन ुऩछन।  

२२. पोहयभरैा ऩथृकीकयण:(१)कामनऩामरकारे पोहयभरैाराई तोक्रकए फभोजजभ जैववक, अजैववक य 
अन्म प्रकायभा ववबाजन गयी सो पोहयभरैाराई स्रोतभ ैछुट्माउने गयी तोक्नेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभ तोक्रकहदए फभोजजभ पोहयभरैा स्रोतभ ै छुट्माई सॊकरन 
 केन्द्रसम्भ ऩरु् माउने दातमत्व त्मस्तो पोहयभरैा उत्ऩादन गने व्मजक्त, सॊस्था वा 
 तनकामको हुनेछ य मसको राधग कामनऩामरकारे आवचमक प्रववधध, भारसाभान, 
 उऩकयण, कण्टेनय आहद उऩरब्ध गयाउन सक्नछे । 

२३. पोहयभरैाको ननटकाशन:(१)पोहयभरैा तनष्कािनको सभम, स्थान य तरयका कामनऩामरकारे 
तनधानयण गये फभोजजभ हुनेछ । 

 (२) हातनकायक पोहयभरैा वा यासामतनक पोहयभरैा उत्ऩादन गने व्मजक्त, सॊस्था वा 
 तनकामरे त्मस्तो पोहयभरैा तोक्रकए फभोजजभ व्मवस्थाऩन गनुन ऩनेछ । 

 (३) हातनकायक पोहयभरैा वा यासामतनक पोहयभरैा सॊकरन केन्द्र वा स्थानान्तयण 
 केन्द्रभा तनष्कािन गनन ऩाइने छैन ।  

२४. पोहयभरैा व्मवस्थाऩन केन्र:(१)कामनऩामरकारे पोहयभरैाराई व्मवजस्थत रुऩभा सॊकरन गनन 
प्रत्मक टोर वा वस्तीभा सॊकरन केन्द्र तोकी आवचमक कण्टेनयको व्मवस्था गनन सक्नेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभ सॊकरन केन्द्र तोक्दा मथािक्म टोर वा वस्तीका सफरैाई 
 ऩामक ऩने गयी वातावयणीम रुऩरे उऩमकु्त स्थान तोक्न ुऩनेछ । 



 

 (३) उऩदपा (१) फभोजजभको सॊकरन केन्द्रभा पोहयभरैा तनष्कािन य सॊकरन गने सभम 
 य तरयका कामनऩामरकारे तनधानयण गये फभोजजभ हुनेछ । 

२५. जोखिभऩणू ु पोहयको व्मवस्थाऩन:(१)कुन ै जोखिभऩणून पोहयको सॊकरन, बण्डायण, प्रिोधन, 
ववक्री ववतयण, ववसजनन वा ओसाय ऩसाय गदान उत्ऩादक वा सञ्चारकरे जनस्वास्थ्म य 
वातावयणभा प्रततकूर असय नऩने गयी उधचत व्मवस्थाऩन गनुन ऩनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभ जोखिभऩणून पोहयको व्मवस्थाऩन गदान उत्ऩादक वा 
 सॊञ्चारकरे आफ्न ैिचनभा व्मवस्थाऩन गनुन ऩनेछ । 

 (३) जोखिभऩणून पोहय व्मवस्थाऩन सम्वन्धी अन्म प्रक्रक्रमा तोक्रकए वभोजजभ हुनेछ। 

२६. पोहयभरैाको न्मनूनकयण, ऩनु: प्रमोग तथा ऩनु: चक्रीम प्रमोग:(१)कामनऩामरकारे पोहयभरैा 
न्मतूनकयण, ऩनु: प्रमोग तथा ऩनु: चक्रीम प्रमोगराई प्रोत्साहन गनन आवचमक कामन गनेछ य 
मसको प्रबावकायी कामानन्वमनका राधग आवचमक तनदेमिका फनाई राग ूगनन सक्नेछ । 

 (२) उद्मोग उत्ऩादन प्माक्रकङ्खग गनन प्रमोग गयेको वस्तरुाई ऩनु: प्रमोग गयी पोहयभरैाको 
 ऩरयणाभराई घटाउने काभभा प्रोत्साहन गनन सम्फजन्धत उद्मोगसॉग कामनऩामरकारे 
 सभन्वम गनन सक्नेछ ।  

२७. अनभुनत सबफन्धी व्मवस्था:(१)मस ऐन फभोजजभ कामनऩामरकाको अनभुतत नमरई कसरेै ऩतन 
पोहयभरैा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी काभ गनन वा गयाउन सक्नेछैन । 

 (२)पोहयभरैा व्मवस्थाऩन गनन चाहहने स्वदेिी वा ववदेिी कम्ऩनी, सॊस्था वा तनकामरे देहामको 
वववयण िुराई अनभुततको राधग कामनऩामरकाभा तनवेदन हदन ुऩनेछ:- 

   (क) पोहयभरैा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी मोजना, 

   (ि) पोहयभरैा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी आवचमक जनिजक्त तथा प्रववधधको   
   वववयण, 

   (ग) तोक्रकए फभोजजभको अन्म वववयण । 

 (३)उऩदपा (२) फभोजजभ ऩनन आएको तनवेदन उऩय कामनऩामरकारे आवचमक जाॉचफझु गयी 
अनभुततऩत्र हदन सक्नेछ । 

 (४) पोहयभरैाको व्मवस्थाऩन, ऩनु: चक्रक्रम प्रमोग, प्रिोधन य ववसजननभा आवचमक ऩने प्रववधध 
स्वदेिभा उऩरब्ध हुन नसक्ने देखिएभा त्मस्तो प्रववधध उऩरब्ध गयाउन सक्ने कुन ै ववदेिी 
कम्ऩनी, सॊस्था वा तनकामराई सम्झौताभा उल्रखेित अवधधमबत्र त्मस्तो प्रववधध हस्तान्तयण 
गने ितनभा नेऩार सयकायको स्वीकृतत मरई कामनऩामरकारे उऩदपा (३) फभोजजभ अनभुततऩत्र 
हदन सक्नछे । 

 (५) अनभुततऩत्र सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोक्रकए फभोजजभ हुनेछ । 

२८. पोहयभरैा व्मवस्थाऩनभा ननजी तथा साभदुानमक ऺेत्रको सॊरगनता:(१)कामनऩामरकार े
आवचमकता अनसुाय मस ऐन फभोजजभ अनभुतत प्राप्त तनजी ऺेत्रका कम्ऩनी वा साभदुातमक 



 

ऺेत्रफाट तोक्रकए फभोजजभ प्रततस्ऩधान गयाई आफ्नो ऺेत्रको पोहयभरैा व्मवस्थाऩन गयाउन 
सक्नेछ । 

 (२) उऩदपा (२) फभोजजभ पोहयभरैा व्मवस्थाऩन गदान तनजी ऺेत्रका कम्ऩनीको हकभा देहामका 
सफ ैवा कुन ैय साभदुातमक एवॊ गयैसयकायी सॊघ, सॊस्थाको हकभा देहामको कुन ैकाभ गयाउन 
सक्रकनेछ:- 

(क) पोहयभरैाको न्मतूनकयणका राधग जनचेतना अमबवदृ्धध, 

(ि) पोहयभरैा सॊकरन, 

(ग) पोहयभरैा ढुवानी, 

(घ) पोहयभरैाको प्रमोग, ऩनु: प्रमोग, ऩनु: चक्रक्रम प्रमोग वा प्रिोधन, 

(ङ) पोहयभरैा ववसजनन,  

(च) फन्द ऩचचात ्व्मवस्थाऩन ।    

२९. प्रनतस्ऩधा ुगयाई पोहयभरैा व्मवस्थाऩनको जजबभा ददने: (१) कामनऩामरकारे मस ऐन फभोजजभ 
तनजी ऺते्र वा साभदुातमक सॊस्थाफाट पोहयभरैा व्मवस्थाऩन गयाउॉदा फोरऩत्र आह्वान गयी 
प्रततस्ऩधान गयाई व्मवस्थाऩकको छनौट गयी व्मवस्थाऩन गने जजम्भा हदन ुऩनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभ पोहयभरैा व्मवस्थाऩकको छनौट गदान देहामका आधायभा गनुन 
ऩनेछ:- (क) कामनऩामरकाराई फझुाउन कफरु गयेको यकभ, 

(ि) पोहयभरैाफाट ऊजान िजक्त उत्ऩादन गने वा प्राङ्खगारयक भर उत्ऩादन गने 
ऺभता, ऩूॉजी, प्रववधध य जनिजक्तको ऺभता, 

(ग) आधथनक तथा प्राववधधक ऺभता, 

(घ) पोहयभरैा व्मवस्थाऩन अऩनाउन प्रस्ताव गयीएको प्रववधधको हदगोऩन तथा 
वातावयणीम प्रबाव न्मतूनकयण,  

(ङ) व्मवस्थाऩन कयाय गनन प्रस्ताव गरयएको व्मवस्थाऩन िलु्क,  

(च) पोहयभरैाको प्रमोग, प्रिोधन वा ऩनु: प्रमोग गने सम्फन्धभा बए 
कामनऩामरकाराई फझुाउन भञ्जुय गरयएको योमल्टी । 

(३) फोरऩत्र सम्फन्धी अन्म व्मवस्था प्रचमरत काननू फभोजजभ हुनेछ । 

 (४) उऩदपा (१) फभोजजभ पोहयभरैा व्मवस्थाऩनको जजम्भा ऩाएको कम्ऩनी, सॊस्था वा 
तनकामरे कामनऩामरकासॉग गयेको सम्झौताको अधीनभा यही िलु्क उठाउन सक्नेछ । 

 (५) पोहयभरैा व्मवस्थाऩनभा गयैसयकायी ऺेत्रको सॊरगनता सम्फन्धी अन्म कुयाहरु तोक्रकए 
फभोजजभ हुनेछ । 

३०. पोहयभरैा व्मवस्थाऩन स्थर ननभाुण तथा सञ्चारन गन ु स्वीकृनत ददन सककने:(१) तनजी 
ऺेत्रफाट पोहयभरैा व्मवस्थाऩनका राधग पोहयभरैा व्मवस्थाऩन स्थर, प्रिोधन स्थर वा अन्म 



 

सॊमन्त्र तनभानण गयी सञ्चारन गनन स्वीकृतत भाग गयेभा वातावयण तथा अन्म प्रचमरत 
काननूको अधीनभा यही त्मस्तो सॊमन्त्र तनभानण तथा सञ्चारनका राधग कामनऩामरकारे 
स्वीकृतत हदन सक्नेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभ तनजी ऺेत्रफाट पोहयभरैा व्मवस्थाऩन सॊमन्त्रको तनभानण तथा 
सञ्चारन गदान तोक्रकएको वातावयणीम भाऩदण्डको ऩारना बए वा नबएको अनगुभन 
कामनऩामरकारे गनेछ । 

 (३) उऩदपा (२) फभोजजभ अनगुभन गदान स्वीकृत भाऩदण्डको ऩारना गयेको नऩाइएभा त्मस्तो 
भाऩदण्ड ऩारनाको राधग आवचमक व्मवस्था गनन सभमावधध तोक्रकहदन सक्नेछ य सो 
सभमावधधभा ऩतन भाऩदण्डको ऩारनाको राधग आवचमक व्मवस्था नगयेभा त्मस्तो व्मजक्त वा 
कम्ऩनीको स्वीकृतत कामनऩामरकारे तोक्रकए फभोजजभ यद्द गनन सक्नेछ । 

३१. सावजुननक ननजी साझेदायीभा पोहयभरैा व्मवस्थाऩन गन ुसककने:(१) कामनऩामरकारे प्रचमरत 
काननूको अधीनभा यही तनजी ऺेत्र, साभदुातमक एवॊ गयैसयकायी सॊघ, सॊस्थासॉगको साझेदायीभा 
पोहयभरैा व्मवस्थाऩन कामन गनन सक्नेछ । 

 (२) उऩदपा (१) भा जुनसकैु कुया रेखिएको बए ताऩतन साभदुातमक एवॊ गयैसयकायी सॊघ, 
सॊस्थासॉगको साझदेायीभा पोहयभरैा न्मतूनकयणको राधग जनचेतना अमबवदृ्धध, पोहयभरैा 
सॊकरन, ढुवानी, पोहयभरैा व्मवस्थाऩन स्थरको फन्द ऩचचात ् व्मवस्था, उद्मान तनभानण य 
सौन्दमनकयण जस्ता कामन भात्र गनन वा गयाउन सक्रकनेछ । 

३२. सेवा शलु्क उठाउन सक्ने:(१) कामनऩामरकारे पोहयभरैा व्मवस्थाऩन गये फाऩत सम्फजन्धत 
व्मजक्त, सॊस्था वा तनकामफाट सेवा िलु्क रगाई उठाउन सक्नेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभको िलु्कको तनधानयण पोहयभरैाको ऩरयभाण, तौर तथा प्रकृतत य 
तोक्रकए फभोजजभका अन्म कुयाहरुको आधायभा कामनऩामरकारे गनेछ । 

 (३) उऩदपा (१) फभोजजभको िलु्क कामनऩामरका आपैं रे वा तनजरे तोकेको सॊस्था वा तनकाम 
भापन त ्सभेत उठाउन सक्नेछ । 

 (४) मस दपाभा अन्मत्र जुनसकैु कुया रेखिएको बए ताऩतन दपा २६ फभोजजभ पोहयभरैा 
व्मवस्थाऩन गनन जजम्भेवायी ऩाएको व्मजक्त, सॊस्था वा तनकामरे कामनऩामरकासॉग बएको 
सहभततको आधायभा पोहयभरैा व्मवस्थाऩन गये फाऩत सम्फजन्धत व्मजक्त, सॊस्था वा 
तनकामफाट सेवा िलु्क उठाउन सक्नेछ । 

तय तोक्रकए फभोजजभका ववऩन्न वगनराई सेवा िलु्कभा तोक्रकए फभोजजभ छूट हदइनेछ। 

(५) मस दपा फभोजजभ िलु्कफाट प्राप्त आम्दानी तथा पोहयभरैा व्मवस्थाऩन तनजी 
 ऺेत्रराई सॊरगन गयाउॉदा प्राप्त हुने आम्दानी कामनऩामरकारे एउटा छुट्टै िीषनकभा यािी 
तोक्रकएको भाऩदण्डको अधीनभा यही पोहयभरैाको व्मवस्थाऩन, वातावयणीम सॊयऺण तथा पोहयभरैा 
व्मवस्थाऩन प्रबाववत ऺेत्रको ववकासभा िचन गनुन ऩनेछ । 

   
ऩरयच्छेद-४ 



 

जैववक ववववधता सॊयऺण 
३३. जैववक ववववधताकोसॊयऺण गनुऩुने: (१) आफ्नो ऺते्रमबत्रको जैववक वववधताको सॊयऺण गने 

जजम्भेवायी गाउॉ ऩामरकाको हुनेछ । 

 (२)उऩदपा(१)फभोजजभ जैववक ववववधताको सॊयऺण सम्फन्धी कामनक्रभ गदान सॊघीम तथा 
प्रदेिको काननू तथा भाऩदण्ड प्रततकूर नहुने गयी देहाम फभोजजभ गनुन ऩनेछ,- 

 (क) कृवषजन्म जवैवक ववववधता सॊयऺण,-  

(१) ववकासका कामनक्रभहरु सॊचारन गदान कृवष जैववक ववववधधताको सॊयऺणराई 
वविषे भहत्व हदने, 

(२) जैववक ववववधता, वातावयण य भानव स्वास्थ्मभा नकायात्भक प्रबाव ऩानन 
सक्ने जोखिभ बएका जज.एभ.ओ.(GMO)तथा त्मसका उत्ऩादनराई आवचमकता 
अनसुाय तनमन्त्रण वा तनषधे गने, 

(३) कृवष ऩमानवयणीम सेवाहरुको हदगो ऩरयचारनको राधग ऩयागसेचक तथा अन्म 
ऩमानवयणीम सेवा प्रदान गने जीवहरु सम्फन्धी अध्ममन, अनसुन्धान, 
अनगुभन गयी सॊयऺणका कामनक्रभहरु सञ्चारन गने, 

(४) ऩयम्ऩयागत, ऻान सीऩ तथा अभ्मासको सॊयऺण य प्रवद्नधन गने।  

(ि) मसभसाय सॊयऺण,- 

(१) स्थानीम जनसभदुामको सहबाधगताभा उनीहरुको हहतका राधग आफ्नो ऺते्र 
अन्तगनतका मसभसायको ऩहहचान गदै सोको सॊयऺण य व्मवस्थाऩन गने; 

(२) स्थानीम जनसहबाधगताभा आधारयत मसभसाय व्मवस्थाऩनको भाध्मभद्वाया 
मसभसायको स्रोतहरुभाधथ सभन्मातमक अवसय हदराउॉ दै फदु्धधभिाऩणून प्रमोगको 
अवधायणाराई साथनक तलु्माउने; 

(३) स्थानीम व्मजक्त, सभदुाम एवॊ तनकामराई सॊरगन गयाउॉ दै मसभसायको सॊयऺण 
य व्मवस्थाऩन कामन प्रबावकायी फनाउन;े  

(४) वतनभान य बावी ऩसु्ताको पाइदाका राधग प्राकृततक स्रोत सॊयऺण गनन 
स्थानीम वामसन्दाको हहत हुने िारको साभाजजक य आधथनक ववकासका 
कामनक्रभ सॊचारन गने,  

(५) मसभसायभा आधित सङ्खकटाऩन्न जीवजन्त,ु जरचय, साऩेक्षऺक जङ्खगरी 
जनावय तथा अन्म जर आधित आनवुॊमिक स्रोतको सॊयऺण गने, 

(६) वातावयणीम असय न्मनू हुने गयी मसभसाय ऺते्रभा वातावयण अनकूुर 
ऩमनटनको ववकास गदै प्राप्त राबराई मथासम्बव मसभसायको व्मवस्थाऩन य 
स्थानीम जनसभदुामको हहतभा ऩरयचारन गने, 

(७) मसभसाय सॊयऺण य व्मवस्थाऩनका राधग तमाय गरयने कामनमोजनाहरुभा 
स्थानीम जनसहबाधगता सतुनजचचत गने, 



 

(८) मसभसाय ऺेत्रभा आधित स्थानीमवासीको अनबुव, अभ्मास, सीऩ य ऻानको 
सॊयऺण गदै सोही आधायभा मसभसायको सॊयऺण य व्मवस्थाऩन गनन प्रिम 
हदने, 

(९) मसभसाय व्मवस्थाऩनभा देिा ऩने सभस्माहरुको ऩहहचान गयी स्थानीम स्तयभ ै
सभाधानको उऩामहरुको िोजी गनन जनसहभततका आधायभा व्मवस्थाऩन 
कामनमोजना फनाई राग ूगने गयाउने,  

(१०) मसभसाय व्मवस्थाऩन मोजना तजुनभा गने य व्मवस्थाऩन समभततभा स्थानीम 
जनसभदुामका साथै सॊघ सॊस्थाको प्रतततनधधत्व गयाउन आवचमक काननुी एवॊ 
प्रिासतनक व्मवस्था गने, 

(११) मसभसायभा आधित स्थानीम जनसभदुामराई मसभसायफाट प्राप्त हुने राबको 
न्मामोधचत फाॉडपाॉडका राधग आवचमक व्मवस्था गने,  

(१२) गाउॉ ऩामरकारे वा वडा कामानरमरे वातावयखणम प्रबाव न्मतूनकयण फजटे 
छुट्माउन ुऩने । 

 (३)    जैववक ववववधता सॊयऺण तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अन्म व्मवस्था प्रचमरत काननू 
  य भाऩदण्ड फभोजजभ हुनेछ। 

३४.  जैववक ववववधताको अलबरेिीकयण गनुऩुने:(१) गाउॉऩामरकारे आफ्नो ऺते्राधधकाय मबत्र 
अवजस्थत जवैवक ववववधताको वस्तजुस्थतत य वववयणको अमबरेिीकयण व्मवजस्थत य वऻैातनक 
ढङ्खगरे याख्नु ऩनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभको अमबरेिीकयण जवैवक ववववधता सम्फन्धी तनदेमिका फनाई 
याजष्ट्रम भाऩदण्ड अनरुुऩ अद्मावधधक याख्न ेजजम्भवेायी कामनऩामरकाको हुनेछ । 

 (३) जैववक ववववधताको अमबरेिीकयण सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोक्रकए फभोजजभ हुनेछ।    

३५. स्थानीम सभदुामको ऩयबऩयागत ऻान, सीऩ, अभ्मास, आददको सॊयऺण गनुऩुने: (१) जैववक 
ववववधताको सम्फन्धभा स्थानीम सभदुाम मबत्रका व्मजक्त वा सभहूभा यहेको ऻान, सीऩ, 
अभ्मास आहदको ऩहहचान, अमबरेिीकयण तथा सॊयऺण गने जजम्भेवायी कामनऩामरकाको हुनेछ 
। 

 (२) कामनऩामरकारे उऩदपा (१) फभोजजभको अमबरिेीकयण वऻैातनक य व्मवजस्थत ढङ्खगर े
तोक्रकएको ढाॉचा य प्रारुऩभा याख्नछे ।  

३६. िननज ऩदाथ ु सॊयऺण सबफन्धी व्मवस्था:(१) कामनऩामरकारे आफ्नो ऺते्रमबत्र यहेका ितनज 
ऩदाथनको अवस्था फझु्न सबे तथा िोज गनन सक्नेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभको सबे तथा िोजफाट प्राप्त सचूना तथा तथ्माङ्खकको आधायभा 
प्रचमरत नेऩारको काननू प्रततकूर नहुने गयी कामनऩामरकारे ितनज ऩदाथनको सॊयऺण तथा 
प्रवद्नधनभा कामनक्रभहरु सञ्चारन गनन सक्नछे ।  



 

३७.  जराधाय सॊयऺण गनुऩुने: (१)गाउॉऩामरका ऺेत्रमबत्र यहेका जराधायको सॊयऺण गनुन गाउॉ ऩामरका, 
नागरयक य सम्फन्धीत तनकामको कतनव्म हुनेछ। 

 (२) कामनऩामरकारे सॊघीम य प्रदेिको काननू य भाऩदण्डको अधीनभा यही कामनववधध वनाई 
गाउॉ ऩामरकामबत्रको जराधाय सॊयऺण तथा व्मवस्थाऩन गनेछ। 

 (३) आफ्नो ऺेत्रभा यहेको िानेऩानीको भहुानको ऩहहचान, अमबरिेीकयण, सॊयऺण तथा 
व्मवस्थाऩन गने जजम्भेवायी कामनऩामरकको हुनेछ। 

 

ऩरयच्छेद- ५ 

वन तथा हरयत ऺेत्रको सॊयऺण तथा व्मवस्थाऩन 

३८. वन, वन ऩदैावाय, वन्मजन्त ु तथा हरयत ऺते्रको सॊयऺण य प्रवर्दुधन गनुऩुने:(१)आफ्नो 
ऺेत्राधधकाय मबत्रको वन, वन ऩदैावाय, वन्मजन्त ुतथा हरयत ऺेत्रको सॊयऺण य प्रवद्नधन गने 
प्रभिु जजम्भेवायी गाउॉ ऩामरकाको हुनेछ । 

 (२) वन, वन ऩदैावाय, वन्मजन्त ु तथा हरयत ऺते्रको सॊयऺण य प्रवद्नधनभा सहमोग गनुन 
नागरयकको कतनव्म हुनेछ। 

 (३)वन तथा वन ऩदैावाय सॊयऺण य प्रवद्नधन गने सम्फन्धभा गाउॉ ऩामरकारे सॊघीम य प्रदेि 
काननूको प्रततकूर नहुने गयी देहाम फभोजजभ गनुनऩनेछ। 

(क) सॊघ तथा प्रदेिसॉग सभन्वम गयी स्थानीम सभदुामको सहबाधगताभा आफ्नो 
मसभामबत्रका सभदुामभा आधारयत वन, तनजी वन, कृवष वन तथा वनभा 
आधारयत उद्मोगहरु सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन गने, 

(ि)  साभदुातमक वन उऩबोक्ता सभहू रगामत सभदुामभा आधारयत वन 
व्मवस्थाऩन गने सभहूको प्राववधधक, व्मवस्थाऩकीम, सॊस्थागत ऺभता 
ववकासभा प्राथमभकता हदने,  

(घ)   वनसॉग सम्फजन्धत प्राववधधक सेवाराई प्रबावकायी फनाउनकुा अततरयक्त ऺभता 
ववकासको राधग उत्प्रेयणात्भक अवसयहरु मसजनना गने,  

(ङ) स्थानीम सभदुामभा यहेको वनजन्म, जडडफटुी तथा वनस्ऩतत उऩमोग सम्फन्धी 
ऩयम्ऩयागत ऻान, सीऩ य धचक्रकत्सा ऩद्धततराई आधुतनक ववऻानसॉग सॊमोजन 
गदै उन्नत प्रकायको ऻान, सीऩ य उत्ऩादनका राधग उऩमकु्त वातावयण 
तनभानण गने,  

(च)  वन्मजन्त ु य वनस्ऩततको सॊयऺण तथा प्रवद्नधन गनन सॊघ, प्रदेिसॉगको 
सभन्वमभा स्थानीमस्तयका प्राणी उद्मान तथा वनस्ऩतत उद्मानहरु स्थाऩना 
य सॊचारन गने, 

(छ) वन ऩदैावाय सॊकरनभा हदगोऩना य प्रबावकारयताका राधग आधुतनक 
प्रववधधहरुको प्रमोगराई प्रोत्साहन गने,  



 

(ज)  हदगो वन व्मवस्थाऩनको भाऩदण्ड अनरुुऩ सफ ैवन व्मवस्थाऩनभा साभाजजक, 
आधथनक य वातावयणीम दृजष्टरे दीगोऩना सतुनजचचत गने,  

(झ)  सॊघ तथा प्रदेिको सभन्वमभा सॊयक्षऺत ऺेत्र, मसभसाय ऺते्र तथा वन 
व्मवस्थाऩन ऩद्धततहरुफाट ऩमनटन प्रवद्नधन गनन मोगदान ऩरु् माउने, 

(ञ)  वन, वनस्ऩतत, वन्मजन्त ुतथा जवैवक ववववधता य जराधाय ऺेत्रको सॊयऺण, 
ऩनु:स्थाऩना य हदगो उऩमोग गनन आवचमक मोजना य कामनक्रभ सॊचारन गने, 

(ट)   गाउॉऩामरका ऺते्रमबत्रका जरचयको सॊयऺण गने, 

(ठ)  सॊघ तथा प्रदेिसॉग सभन्वम य सहकामन गयी गरयवीको येिाभतुन यहेका 
जनताको गरयवी न्मतूनकयण गनन वनको सॊयऺण य ववकास हुने गयी आम 
आजनन तथा ऩमनटनका कामनक्रभहरू सॊचारन गने, 

(ड)  साभदुातमक वन उऩबोक्ता समभततरे वन ऩदैावाय ववक्री तथा उऩमोग गनन 
फनाएको वावषनक कामनमोजना गाउॉ ऩामरकावाट स्वीकृत गयी कामानन्वमन गयाउने  

(ढ) गाउॉऩामरका ऺेत्रमबत्रको सावनजतनक तथा ऐरानी जगगाभा यहेको काठ दाउया, 
जयाजुयी, दहिय फहिय आहदको बफक्री गने, 

(ण) साभदुातमक ब-ूसॊयऺण य सोभा आधारयत आम आजनन कामनक्रभहरु सॊचारन 
गने, 

(त) सॊघ तथा प्रदेिको भाऩदण्डको अधीनभा यही गाउॉ ऩामरका ऺते्रमबत्रको जडडफटुी 
तथा अन्म गयैकाष्ट वन ऩदैावय सम्वजन्ध सवेऺण, उत्ऩादन, सॊकरन 
प्रवद्नधन, प्रिोधन य वजाय व्मवस्थाऩन गने, 

३९. ननजी वन दताु तथा व्मवस्थाऩन:(१) तनजी वन दतान गयाउन चाहने कुन ैव्मजक्त वा सॊस्थारे 
तनजी वन दतानको राधग डडमबजन वन कामानरम वा सफ डडमबजन वन कामानरमको मसपारयस 
सहहत कामनऩामरकाभा तनवेदन हदन ुऩनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभ कुन ै तनवेदन ऩयेभा आवचमक जाॉचफझु गयी कामनऩामरकारे तनजी 
वन दतान गयी प्रभाणऩत्र हदनेछ । 

 (३) व्मवसातमकप्रमोजनका राधग तनजी वन वा तनजी आवादीभा यहेको वन ऩदैावयको सॊकरन 
तथा ओसायऩसाय गनुन ऩयेभा कामनऩामरकाफाट स्वीकृत मरन ुऩनेछ । 

४०. सावजुननक जगगाभा वन ववकास सबफन्धी व्मवस्था:(१) कामनऩामरकारे प्रचमरत नेऩार काननू 
तथा मस ऐनको अधीनभा यही सावनजतनक जगगाभा वनको ववकास, सॊयऺण, व्मवस्थाऩन गनन 
य वन ऩदैावयको उऩमोग तथा बफक्रक्र ववतयण गनन सक्नेछ । 

 (२) कामनऩामरकारे सडक, नहय य फाटो क्रकनायभा रगाइएको तथा फाटोभा छहायी ऩने रुिहरु य 
चौताया, कुराको भहुान, धामभनक स्थर वा त्मस्त ै अन्म सॊवेदनिीर ठाउॉभा रगाइएका 
रुिहरुको सॊयऺण गनन तथा जोखिभऩणून अवस्थाभा प्रचमरत नेऩार काननूको अधधनभा यही 
हटाउन सक्नेछ । 



 

४१. सहयी वनको ववकास य व्मवस्थाऩन:(१) कामनऩामरकारे आफ्नो ऺेत्र मबत्रको सहयी ऺेत्र तथा 
वस्तीभा यहेका सावनजतनक सडक तथा ऩाकन  जस्ता स्थानभा आपैं रे वा कुन ै सॊघसॊस्था वा 
तनजी ऺते्रसॉगको साझदेायीभा सहयी वनको ववकास तथा व्मवस्थाऩन गनन सक्नेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभ स्थाऩना हुने सहयी वनको वन ऩदैावाय कामनऩामरकारे तोक्रकए 
फभोजजभ प्रमोग गनन सक्नेछ । 

४२. वनऺेत्रको प्रमोग:कामनऩामरकारे कुन ै ववकास आमोजना सञ्चारन गदान वन ऺते्रको प्रमोग गनुन 
फाहेक अन्म कुन ै ववकल्ऩ नबएभा य प्रचमरत काननू फभोजजभको वातावयणीम अध्ममनफाट 
त्मस्तो मोजना सञ्चारन गदान वातावयणभा उल्रेिनीम प्रततकूर असय नऩने देखिएभा सो 
आमोजना सञ्चारन गनन त्मस्तो वन ऺेत्रको जगगा प्राप्त गननको राधग सॊघीम सयकाय सभऺ 
अनयुोध गननसक्नछे । 

४३. नसयुी य उर्दमान स्थाऩना तथा व्मवस्थाऩन : (१)सॊघीम तथा प्रादेमिक काननू प्रततकूर नहुने 
गयी, प्रचमरत भाऩदण्ड तथा तोक्रकएको प्रक्रक्रमा ऩयूा गयेको सतुनजचचत गयी गाउॉऩामरका ऺते्रमबत्र 
जोकोहीरे ऩतन कामनऩामरकाको अनभुतत मरई नसनयी तथा उद्मान सञ्चारन गनन सक्नेछन ्। 

 (२)गाउॉ ऩामरका ऺेत्रमबत्र उऩदपा(१)फभोजजभ सञ्चारन हुने नसनयी तथा उद्मानको सम्फन्धभा 
सॊघीम तथा प्रादेमिक भाऩदण्डसॉग नफाखझने गयी सञ्चारन तथा ऩूव्ानधाय भाऩदण्ड तनदेमिका 
फनाई राग ूगनेछ । 

 (३)गाउॉऩामरका ऺते्रमबत्र उऩदपा(१)फभोजजभ स्थाऩना हुने सफ ै नसनयी तथा उद्मानहरुको 
कजम्तभा वषनको एकऩटक तोक्रकए फभोजजभ अतनवामन अनगुभन तनयीऺण गनुनऩनेछ । 

४४. िुल्रा ऺते्र व्मवस्थाऩन तथा हरयमारी प्रवर्दुधन:(१) गाउॉ ऩामरकार े आफ्नो ऺेत्रमबत्र यहेको 
िुल्रा तथा सावनजतनक ऺेत्रको सॊयऺण, प्रवद्नधन तथा अमबरेिीकयण गनुन ऩनेछ । 

 (२) गाउॉ कामनऩामरकारे आफ्नो ऺेत्राधधकाय मबत्र यहेने िुल्रा तथा सावनजतनक ऺेत्रभा प्रचमरत 
काननूको प्रततकूर नहुने गयी वृऺ ायोऩण, सम्बाय य व्मवस्थाऩन गनन सक्नेछ । 

 (३) िुल्रातथा सावनजतनक ऺेत्रको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोक्रकए फभोजजभ हुनेछ 
। 

४५. नदी ककनाय, नदी उकास नहय ककनाय य सडक ककनायभा वृऺ ायोऩण : (१) गाउॉ ऩामरका मबत्रको 
नदी क्रकनाय, नदी उकास नहय क्रकनाय य सडक क्रकनायभा कामनऩामरकाको अनभुतत मरई 
वृऺ ायोऩण गनन सक्नछे । 

 (२) कामनऩामरकारे वृऺ ायोऩण सम्फन्धी भाऩदण्ड फनाई राग ूगननसक्नेछ । 

 
 

ऩरयच्छेद-६ 
सॊस्थागत व्मवस्था 
४६. वातावयण तथा प्राकृनतक स्रोत सॊयऺण कोषको स्थाऩना य सञ्चारन: 



 

 (१)गाउॉऩामरकाभा वातावयण सॊयऺण, प्रदषूणको योकथाभ तथा तनमन्त्रणका साथै जवैवक 
ववववधताको सॊयऺण राधग वातावयण तथाप्राकृततक स्रोत सॊयऺण कोषको स्थाऩना हुनेछ । 
(२)उऩदपा(१)फभोजजभको कोषभा देहामका यकभहरु यहने छन ्: 

(क) सॊघ, प्रदेि सयकायफाट वातावयण सॊयऺणका राधग प्राप्त यकभ, 

(ि) ववमबन्न सॊघ सॊस्थावाट प्राप्त यकभ, 

(ग)  अन्म स्रोतवाट प्राप्त यकभ। 

(३)कोषको सञ्चारनः (१) गाउॉ ऩामरकाको नीतत, काननू तथा तनदेिन फभोजजभ कृवष 
व्मवसामको प्रफधनन गननका राधग कोषको यकभ िचन गरयनेछ । 

(२) कोषको सधचवारम गाउॉ ऩामरका अन्तगनतको वातावयण तथा प्राकृततक स्रोत अन्तगनतको 
यहनेछ । 

४७. वातावयण तथा प्राकृनतक स्रोत सॊयऺणऩरयषदगठन गन ुसक्न:े(१) वातावयण, जैववक ववववधता य 
प्राकृततक स्रोत सॊयऺण सम्फन्धी कामनराई व्मवजस्थत रुऩभा कामानन्वमन गनन, नीततमोजना 
तनभानण गनन, ववमबन्न तनकामहरु वीच सभन्वम गनन तथा मस ऐन अन्तगनत अनगुभन तथा 
तनरयऺण गनन गाउॉ ऩामरकाभा वातावयण सम्फन्धी वविषेऻ सजम्भमरत वातावयण तथा प्राकृततक 
स्रोत सॊयऺण ऩरयषद यहनेछ । 

 (२)उऩदपा (१) फभोजजभको ऩरयषदभा देहाम फभोजजभका अध्मऺ य सदस्महरू यहनेछन; 

(क) गाउॉऩामरका अध्मऺ- अध्मऺ 

(ि) गाउॉऩामरका उऩाध्मऺ -सदस्म 

(ग) प्रभिु प्रिासकीम अधधकृत- सदस्म 

(घ) स्वास्थ्म समभतत सॊमोजक- सदस्म 

(ङ) वन, वातावयण समभतत सॊमोजक-सदस्म 

(च) वातावयण तथा प्राकृततक स्रोतको ऺते्रभा काभ गयेका ववऻ १ भहहरासहहत ३ 
जना-सदस्म 

(छ) स्थानीम वामसन्दाहरूभध्मे वन उऩबोक्ता समभततहरूवाट १जना सहहत 
कामनऩामरकारे तोकेका १ भहहरा सभेत ३ जना-सदस्म 

(ज) कृवष ऺते्र हेने कामनऩामरका सदस्म- सदस्म 

(झ) वातावयण िािा सॊमोजक- सदस्म सधचव 

 (३)वातावयण तथा प्राकृततक स्रोत सॊयऺण ऩरयषद्को अन्म काभ, कतनव्म तथा अधधकाय 
तोक्रकए फभोजजभ हुनेछ ।  

४८. सलभनतहरु गठन गन ु सक्ने: (१)गाउॉ  कामनऩामरकारे मो ऐनको उद्देचम ऩतूत नको राधग 
सम्फजन्धत ववषमका वविषेऻहरु सभेत यहेको ववमबन्न समभततहरु गठन गनन सक्नेछन।् 



 

 (२)उऩदपा (१)फभोजजभ गहठत समभततहरुको काभ, कतनव्म य अधधकाय गाउॉ  कामनऩामरकार े
तोक्रकहदए फभोजजभ हुनेछ । 

४९. अनगुभन तथा भलू्माॊकन:(१)मस ऐन अन्तगनत आवचमक अनगुभन य भलू्माॊकन दपा ५८ 
फभोजजभ स्थावऩत वातावयण तथा जैववक ववववधता सॊयऺण ऩरयषद वा ऩरयषदरे तोकेको 
तनयीऺण समभततहरूवाट गनेछ । 

(२)अनगुभन तथा भलू्माॊकन सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोक्रकए फभोजजभ हुनेछ। 

५०.  वातावयण सॊयऺण मोजना तजुभुा गने: (१)कामनऩामरकारे वातावयण तथा जवैवक ववववधता 
सॊयऺण मोजना तजुनभा तथा कामानन्वमन गनेछ। 

(२) कामनऩामरकारे वातावयण सॊयऺण मोजना तजुनभा गदान वातावयण सॊयऺण, जैववक 
 ववववधताको सॊयऺण य प्रवद्नधन, दीगो उऩमोग य वातावयणीम य जैववक ववववधताका 
 स्रोतहरूको ऩयम्ऩयागत य स्थानीम अभ्मासहरूराई सभेत सभावेि गनुनऩनेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोजजभको वातावयण तथा जैववक ववववधता सॊयऺण मोजना फनाउॉ दा 
 भहहरा, अऩाङ्खगता बएका व्मजक्त, फारफामरका, जेष्ठ नागरयक य आधथनक रुऩभा 
 ववऩन्न सभदुामराई वविषे प्राथमभकता हदनऩुनेछ। 

(४)वातावयण सॊयऺण मोजनाभा सभावेि गनुनऩने ववषमवस्त ुतोक्रकए फभोजजभ हुनेछ। 

 
 

ऩरयच्छेद-७ 
कसयू, जरयवाना तथा ऺनतऩतुी 
५१. कसयू: कसरेै देहामको कुन ैकाभ गयेभा मस ऐन फभोजजभ कसयू गयेको भानननेछ :-  

(क) कामनऩामरकारे तोक्रकहदएको सभम य स्थान फाहेक अन्मत्र पोहयभरैा तनष्कािन गने,  

(ि) कण्टेनय वा पोहयभरैा सॊकरन केन्द्रभा याखिएको पोहयभरैा अनाधधकृत तवयरे प्रमोग 
गने,  

(ग) पोहयभरैा सॊकरन केन्द्रभा याखिएको कण्टेनय तोडपोड गने ऺतत ऩरु् माउने, याखिएको 
स्थानफाट हटाउने वा सॊकरन केन्द्रभा कुन ैनोक्सानी ऩरु् माउने,  

(घ) मस ऐन फभोजजभ अनभुतत नमरई पोहयभरैा व्मवस्थाऩनको कामन गने,  

(ड) मस ऐन फभोजजभ पोहयभरैा व्मवस्थाऩनको राधग प्रदान गरयएको अनभुततऩत्रभा 
उल्रेखित ितनहरु उल्रङ्ख घन गने, 

(च) पोहयभरैा सॊकरन केन्द्र, कण्टेनय वा पोहयभरैा थुऩाने ठाउॉभा कुन ैऩतन क्रकमसभको 
हातनकायक ऩदाथन पाल्न,े याख्न ेवा थुऩाने, 

(छ) घय, कम्ऩाउण्ड तथा ऩरयसयको पोहयभरैा सडक वा अन्म सावनजतनक स्थानभा याख्न,े 
पाल्ने वा थुऩाने, 



 

(ज) पोहयफाट तनस्केको दवूषत ऩानी (मरचेट) वा ढर चुहाई अन्म व्मजक्तको घय वा जगगा 
प्रदवूषत गयाउने,  

(झ) सडक वा अन्म सावनजतनक स्थानभा सयसपाई तथा पोहयभरैा सॊकरन गनन 
कामनऩामरकारे तोकेको सभम वा सपाई गदानको सभमभा त्मस्तो ठाउॉभा कुन ै ऩतन 
क्रकमसभको सवायी साधन बफसाउने वा बफसाइ यािेको सवायी साधन हटाउने इन्काय 
गने,  

(ञ) कामनऩामरकारे तोकेको ठाउॉभा फाहेक जनस्वास्थ्मभा प्रततकूर असय ऩने गयी सडक वा 
अन्म सावनजतनक स्थानभा कुन ै ऩतन क्रकमसभको हातनकायक पोहयभरैा याख्न,े पाल्न,े 
थुऩाने वा तनष्कािन गने,  

(ट) यासामतनक पोहयभरैा, औद्मोधगक पोहयभरैा, स्वास्थ्म सॊस्थाजन्म पोहयभरैा वा 
हातनकायक पोहयभरैा जथाबावी पाल्न,े याख्न ेवा तनष्कािन गने वा गयाउने,  

(ठ) औद्मोधगक प्रततष्ठान वा स्वास्थ्म सॊस्थारे उद्मोग वा स्वास्थ्म सॊस्थाफाट तनस्कने 
हातनकायक पोहयभरैा जथाबावी पाल्न,े याख्न ेवा तनष्कािन गने वा गयाउने,  

(ड) पोहयभरैा सॊकरन, ढुवानी तथा पोहयभरैा व्मवस्थाऩनभा फाधा अवयोध मसजनना गने,  

(ढ) पोहयभरैा सॊकरन, ढुवानी तथा अजन्तभ तनष्कािन स्थरभा अवयोध, फन्द, घेयाउ गने 
वा पोहयभरैा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामनभा हडतार गने,  

(ण) पोहयभरैा अत्माधधक उत्ऩादन हुने वस्त ु बनी नेऩार सयकायरे नेऩार याजऩत्रभा 
सचूना प्रकािन गयी प्रततफन्ध रगाएको कुन ैवस्त ुउत्ऩादन तथा बफक्री ववतयण गने,  

(त) प्रचमरत काननू फभोजजभ तोक्रकएको भाऩदण्ड ववऩरयत यासामतनक ववषादीको आमात 
गने वा सभमावधध सक्रकएको यासामतनक ववषादी प्रचमरत काननू य भाऩदण्ड फभोजजभ 
नष्ट गने जजम्भेवायी ऩयूा नगने, 

(थ) स्रोत भ ैपोहयभरैाको ऩथृकीकयण नगयी पोहयभरैा मभसाएय तनष्कािन गने,  

(द) भयेको वा भायेको ऩिऩुऺी य सोको रादी, प्वाॉि, हड् डी तथा भाछाको कत्रा आहद 
सावनजतनक स्थर, सडक, गल्री, चोकभा याख्न,े पाल्ने वा थुऩाने।  

५२. सजाम तथा जरयवाना:(१)पोहयभरैा व्मवस्थाऩन सम्फन्धभा कसरैे देहामको कामन गयेभा देहाम 
फभोजजभको सजाम तथा जरयवाना गनेछ:   

(क) दपा ५१ को िण्ड (क) फभोजजभको कसयू गने व्मजक्तराई कामनऩामरकार े
ऩहहरो ऩटक बए ऩाॉच हजाय रुऩमैाॉसम्भ जरयवाना, दोस्रो ऩटक सोही कसयू 
गयेभा ऩाॉच हचाय रुऩमैाॉदेखि दि हजाय रुऩमैाॉसम्भ जरयवाना य सोही कसयू 
तसे्रो वा सोबन्दा फढी ऩटक गयेभा प्रत्मेक ऩटकको राधग ऩन्र हजाय रुऩमैाॉका 
दयरे जरयवाना गयी पोहयभरैा उठाउॉ दा रागने िचन सभेत तनजफाट असरू उऩय 
गनन सक्नेछ । 



 

(ि) दपा ५१ को िण्ड (ि) य (झ) फभोजजभको कसयू गनेराई कामनऩामरकार े
ऩाॉच सम रुऩमैाॉदेखि ऩाॉच हजाय रुऩमैाॉसम्भ जरयवाना गनन सक्नेछ । 

(ग) दपा ५१ को िण्ड (ग) फभोजजभको कसयू गनेराई कामनऩामरकारे ऩन्र हजाय 
रुऩमैाॉदेखि ऩचास हजाय रुऩमैाॉसम्भ जरयवाना गयी कण्टेनय वा सॊकरन केन्द्र 
व्मवस्थाऩन गनन रागने िचन असरू उऩय गनन सक्नेछ । 

(घ) दपा ५१ को िण्ड (घ) य (ङ) फभोजजभको कसयू गनेराई कामनऩामरकारे ऩन्र 
हजाय रुऩमैाॉदेखि ऩचास हजाय रुऩमैाॉसम्भ जरयवाना गयी अनभुतत नमरएसम्भ 
त्मस्तो कामन गनन योक रगाउनेछ । 

(ङ) दपा ५१ को िण्ड (च) फभोजजभको कसयू गनेराई कामनऩामरकारे ऩाॉच हजाय 
रुऩमैाॉदेखि ऩन्र हजाय रुऩमैाॉसम्भ जरयवाना गनन सक्नेछ य त्मस्तो वस्त ुवा 
ऩदाथनफाट कुन ै ऺतत बइसकेको बए त्मस्तो ऺतत फाऩतको यकभ सभेत 
कसयूदाताफाट असरू उऩय गनन सक्नेछ ।  

(च) दपा ५१ को िण्च (छ), (ज) य (द) फभोजजभको कसयू गनेराई 
कामनऩामरकारे ऩाॉच हजाय रुऩमैाॉदेखि ऩन्र हजाय रुऩमैाॉसम्भ जरयवाना गनन 
सक्नेछ । 

(छ) दपा ५१ को िण्ड (ञ) फभोजजभको कसयू गनेराई कामनऩामरकार ेतीस हजाय 
रुऩमैाॉदेखि ऩचास हजाय रुऩमैाॉसम्भ जरयवाना गनन सक्नेछ । 

(ज) दपा ५१ को िण्ड (ट), (ठ) य (त) फभोजजभको कसयू गनेराई कामनऩामरकार े
ऩचास हजाय रुऩमैाॉदेखि एक राि रुऩमैाॉसम्भ जरयवाना गनन सक्नेछ य सोही 
कसयू ऩनु: गयेभा ऩहहरो ऩटक गयेको जरयवानाको दोब्फय जरयवाना गयी 
प्रचमरत काननू फभोजजभ अनभुतत यद्द गननको राधग सम्फजन्धत तनकामभा 
रेखि ऩठाउन सक्नेछ । 

(झ) दपा ५१ को िण्ड (ड), (ढ) य (ण) फभजजभको कसयूराई प्रचमरत सॊघीम 
काननू फभोजजभ सजाम हुनेछ । 

(ञ) दपा ५१ को िण्ड (थ) फभोजजभको कसयू गनेराई सम्फजन्धत कामनऩामरकार े
प्रत्मेक ऩटक ऩाॉच सम रुऩमैाॉ जरयवाना गनन सक्ने छ ।  

(२) वातावयण सॊयऺण सम्फन्धभा कसरैे देहामको कामन गयेभा कामनऩामरकारे देहाम 
 फभोजजभको जरयवाना गनेछ: 

(क)  सॊक्षऺप्त वातावयणीम अध्ममन प्रततवेदन स्वीकृत गयाउन ु ऩने प्रस्तावको 
हकभा त्मस्तो प्रततवेदन स्वीकृत नगयाई वा स्वीकृत प्रततवेदन ववऩयीत हुने 
कामन गयेभा ऩाॉचराि रुऩमैाॉसम्भ,  

(ि) प्रायजम्बक वातावयणीम ऩरयऺण प्रततवेदन स्वीकृत नगयाई वा स्वीकृत 
प्रततवेदन ववऩरयत हुने कुन ैप्रस्ताव  कामानन्वमन गयेभा दिराि रुऩमैाॉसम्भ  



 

 (३)  कसरैे उऩदपा (२) फभोजजभको कामन गयेभा सम्फजन्धत कामनऩामरकारे तरुुन्त योकी 
वातावयणीम अध्ममन प्रततवेदन स्वीकृत नगयाएभा मस ऐन फभोजजभ त्मस्तो प्रततवेदन 
स्वीकृत गयाउन य त्मस्तो प्रततवेदन कामन बएकोभा सो कामनराई सधुाय गनन आदेि हदनेछ य 
मसयी हदइएको आदेि फभोजजभ गनुन सम्फजन्धत व्मजक्त वा सॊस्थाको कतनव्म हुनेछ । मसयी 
हदइएको आदेि फभोजजभ कामन नबएभा कामनऩामरकारे उऩदपा (१) फभोजजभ गरयएको 
जरयवानाको तबे्फय जरयवाना गनेछ । 

 (४) उऩदपा (२) भा उल्रेखित ववषम फाहेक कसरैे मो ऐन वा मस ऐन अन्तगनत फनेको 
तनमभ, तनदेमिका, कामनववधध वा भाऩदण्ड ववऩयीतका कुन ैकामन गयेभा कामनऩामरकारे त्मस्तो 
कामन गनन फन्देज रगाई तीन राि रुऩमैाॉसम्भ जरयवाना गयी दईु भहहनामबत्र मो ऐन वा मस 
ऐन फभोजजभ फनेको तनमभ, तनदेमिका, कामनववधध वा भाऩदण्ड फभोजजभको कामन गनन आदेि 
हदन सक्नेछ ।मसयी हदएको आदेि फभोजजभ कामन नबएभा मस उऩदपा फभोजजभ गरयएको 
जरयवानाको तबे्फय जरयवाना रागनेछ । 

(५) उऩदपा (३) वा (४) फभोजजभ हदएको आदेि फभजजभको कामन नबएभा त्मस्तो 
 कामनभा फन्देज रगाइनेछ य त्मस्तो व्मजक्त वा सॊस्थाराई कारोसचूीभा याख्न े सम्फन्धभा 
 आवचमक कायफाही गनन कामनऩामरकारे मसपारयस सहहत सॊघ य प्रदेि सयकायभा ऩठाउन ु
 ऩनेछ । 

 (६) मस दपा फभोजजभ जरयवाना गनुन अतघ जरयवाना गनन रागेको व्मजक्त वा सॊस्था वा 
 आमोजनाराई सपाइ ऩेि गने भनामसफ भौका हदन ुऩनेछ । 

५३.ऺनतऩनूत ु :  (१) कसरैे मो ऐन वा मस ऐन अन्तगनत फनेको तनमभ, तनदेमिका वा भाऩदण्ड 
ववऩयीत प्रदषूण गयेको वा जोखिभऩणून पोहय तनष्कासन गयेको वा कुन ैदघुनटनाजन्म प्रदषूणका 
कायणफाट कुन ैव्मजक्त वा सॊस्थाराई कुन ैहानी नोक्सानी ऩगुन गएभा त्मस्तो कामनफाट ऩीडडत 
व्मजक्त वा सॊस्थारे आपूराई ऩगुन गएको ऺतत फाऩत कामनऩामरका वा तोक्रकएको 
तनकामफाटऺततऩतूत न बयाई ऩाउन तनवेदन हदन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ ऩयेको तनवेदन सम्फन्धभा छानबफन तथा जाॉचफझु गदान 
 तनवेदकराई हानी नोक्सानी बएको ठहयेभा ऺततको मक्रकन गयी त्मसयी हातन नोक्सानी 
 ऩरु् माउने व्मजक्त, सॊस्था वा प्रस्तावकफाट ऩीडडतराई भनामसफ ऺततऩतूत न बयाई हदन ुऩनेछ । 

(३) गाउॉ ऩामरकाको कुन ैतनकाम वा गाउॉ ऩामरकाको स्वामभत्व य  तनमन्त्रणभा यहेको सॊस्थारे 
 प्रदषूण गयी ऺतत ऩगेुको ववषमभा ऩयेको तनवेदन सम्फन्धभा  छानबफन गनन कामनऩामरकार े
 भनोनमन गयेको तीन जना ववऻ यहेको समभतत गठन हुनेछ य सो समभतततको मसपारयसको 
 आधायभा उऩदपा (२) वा (३) फभोजजभ ऺततऩतूत न बयाई हदन ुऩनेछ। 

(५) मस दपा फभोजजभ ऺततऩतूत न तनधानयण गने आधाय य अन्म व्मवस्था तोक्रकए फभोजजभ 
 हुनेछ। 

५४.  ननवेदन ददन सक्ने:(१) कसरैे मस ऐन ववऩरयत वातावयणीम अध्ममन प्रततवेदेन स्वीकृत नगयाई 
वा स्वीकृत प्रततवेदन ववऩयीत हुने गयी प्रस्ताव कामानन्वमन गयेभा वा मस ऐन ववऩरयत हुने 



 

कामन गयेभा वा गनन रागेभा कामनऩामरका वा कामनऩामरकारे तोकेको अधधकायी सभऺ तनवेदन 
हदन सक्नछे । 

५५. ऩनुयावेदन:(१) दपा ५२ फभोजजभ बएको जरयवाना उऩय धचि नफझु्ने ऩऺरे उक्त जरयवाना 
उऩय सम्फजन्धत जजल्रा अदारतभा ऩैंततस हदनमबत्र ऩनुयावेदन गनन सक्नेछ ।  

(२) दपा ५३ फभोजजभ ऺततऩतूत न तनधानयण सम्फन्धभा बएको तनणनम उऩय धचि नफझु्ने 
ऩऺरे ऩैंततस हदनमबत्रस सम्फजन्धत जजल्रा अदारतभा ऩनुयावेदन हदन सक्नेछ । 

५६. सहुलरमत तथा सवुवधा प्रदान गन ु सक्ने:वातावयण तथा जैववक ववववधता सॊयऺणभा 
सकायात्भक प्रबाव ऩाने कुन ैउद्मोग, व्मवसाम, प्रववधध वा प्रक्रक्रमाराई प्रोत्साहहत गनन काननू 
फभोजजभ प्रदान गरयएको सहुमरमत तथा सवुवधाको अततरयक्त गाउॉ ऩामरकारे स्थानीम 
याजऩत्रभा सचूना प्रकामित गरय सहुमरमत तथा सवुवधा प्रदान गनन सक्नेछ । 

 
 

ऩरयच्छेद- ८ 
ववववध 

५७. ढुङ्गा, धगदि, वारवुा, भािोको उत्िनन, सॊकरन, उऩमोग, ववक्री तथा ववतयण सबफन्धभा:(१) 
गाउॉऩामरकाको ऺते्राधधकाय मबत्र यहेका ढुङ्खगा, धगहट, वारवुा तथा भाटोको उत्िनन, सॊकरन, 
उऩमोग, बफक्रक्र तथा ववतयण सम्फन्धी व्मवस्था सॊघीम सयकायरे जायी गयेको भाऩदण्ड अनरुुऩ 
हुनेछ । 

(२) उऩदपा(१)फभोजजभको भाऩदण्डको अधीनभा यही गाउॉ ऩामरकारे आफ्नो छुट्टै 
भाऩदण्ड य कामनववधध फनाउन सक्नेछ। 

५८. ब-ूउऩमोग मोजना य बलूभ व्मवस्थाऩन कामकु्रभ सञ्चारन:  सॊघीम तथा प्रदेि काननूको 
अधधनभा यही गाउॉ ऩामरकारे स्थानीम तहकोब-ूउऩमोग मोजना य बमूभ व्मवस्थाऩन कामनक्रभ 
सञ्चारन गनन सक्नेछ ।  

५९. सभन्वम य सहजीकयण गने: वातावयण तथा प्राकृततक स्रोत सॊयऺण सम्फजन्धयाजष्ट्रम तथा 
प्रादेमिक अमबमानभा गाउॉ ऩामरकारे आवचमक सभन्वम तथा सहमोग गनेछ। 

६०. सवेऺण: कामनऩामरकारे आफ्नो ऺेत्रभा यहेको वातावयणीम तथा जवैवक ववववधताको वस्तजुस्थतत 
फझु्न तथा मक्रकन गनन आवधधक रुऩभातोक्रकए फभोजजभको ढाॉचाभावातावयणीम तथा जैववक 
ववववधता सवेऺण गयन् सक्नेछ । 

६१. गनुासो व्मवस्थाऩन:कामनऩामरकारे वातावयण, वातावयण सॊयऺण तथा जवैवक ववववधता 
सम्फजन्धत गनुासोय उजुयीको सॊकरन गने य त्मसको सम्फोधनको राधग एक अधधकायी तोक्न 
सक्नछे । 

६२. ऩयाभशलुरन सक्ने: गाउॉसबा कामनऩामरका वा प्रभिु प्रिासकीम अधधकृतरे मस ऐनको 
कामानन्वनमको राधग सम्फजन्धत ववषमका ववऻसॉग सल्राह य ऩयाभिन मरनसक्नेछ। 



 

६३. अधधकाय प्रत्मामोजन गन ुसक्न:ेकामनऩामरकारे मस ऐन अन्तगनत तोक्रकएका जजम्भेवायी तथा 
अधधकाय प्रभिु प्रिासकीम अधधकृतराइ प्रत्मामोजन गनन सक्नेछ । 

६४. प्रचलरत काननू फभोजजभ हुने:मस ऐनभा रेखिएजतत कुयाभा मस ै ऐन फभोजजभ य अन्मभा 
प्रचमरत काननू फभोजजभ हुनेछ।  

६५. ननमभ फनाउन सक्न:े मस ऐनको कामानन्वमनको राधग कामनऩामरकारे आवचमक तनमभ फनाउन 
सक्नेछ य त्मस्तो तनमभ गाउॉ ऩामरकाको स्थानीम याजऩत्रभा प्रकािन ऩचचात राग ूहुनेछ । 

६६. भाऩदण्ड, ननदेलशका य कामवुवधध फनाउन सक्ने:मस ऐन कामानन्वमनको राधग कामनऩामरकार े
आवचमक भाऩदण्ड, तनदेमिकातथा कामनववधध फनाउन सक्नेछ । 

 


