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प्रस्तावना : स्वच्छ य स्वस्थ वातावयणभा फाॉच्न ऩाउने नागङ्चयकको भौङ्झरक अङ्झधकायको सॊयऺण गनन , 
प्राकृङ्झतक स्रोतको सभङ्टङ्ञचत उऩमोग एवॊ दीगो व्मवस्थाऩन गनन, वातावयण य ङ्जवकासफीच 
सन्तङ्टरनकामभ गनन तथाप्राकृङ्झतक स्रोत , वातावयण य जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको सॊयऺण गनन वाञ्छनीम 
बएकारे, 

नेऩारको सॊङ्जवधानको धाया २२१ फभोङ्ञजभ अनङ्टसूची ८ य अनङ्टसूची ९ भा उल्रेङ्ञित वातावयण , 
प्राकृङ्झतकस्रोत य जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता सम्फन्धीस्थानीम तहको अङ्झधकाय कामानन्वमनका राङ्झग कानूनी 
व्मवस्था गनन, ङ्ञिवसताऺी नगय सबारे मो ऐन फनाइ जाङ्चय गयेको छ । 
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ऩङ्चयच्छेद- १ 
प्रायङ्ञम्बक 

 
१. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मस ऐनको नाभ ङ्ञिवसताऺी नगयऩाङ्झरकाको "वातावयण तथा 

प्राकृङ्झतक स्रोत सॊयऺण ऐन, २०७६"यहेको छ । 

(२) मो ऐन ङ्ञिवसताऺी नगय कामनऩाङ्झरकाको कामानरमरे स्थानीम  याजऩत्रभा सूचना 
प्रकाङ्ञित गयेको ङ्झभङ्झत देङ्ञि प्रायम्ब हङ्टनेछ। 

२. ऩङ्चयबाषा : ङ्जवषम वा प्रसङ्गरे अको अथन नरागेभा मस ऐनभा,- 

(क)"अनङ्टकङ्ट रन" बङ्ङारे जरवामू ऩङ्चयवतननको असय य सम्बाव्म जोङ्ञिभकोआॉकरन 
गयी ऩङ्चयवङ्झतनत जरवामू सङ्टहाउॉदो अनङ्टकङ्ट र हङ्टने गयी रुऩान्तयण गने तथा थऩ 
हानी नोक्सानी योकथाभ वा न्मूङ्झनकयणगने कामन सम्झनङ्टऩछन। 

(ि) "उत्सजनन" बङ्ङारे कङ्ट नै ङ्झनङ्ञित ऺेत्रफाट ङ्झनङ्ञित सभम अवङ्झधभा वातावयणभा 
हङ्चयतगहृ गमाॉस वा अन्म कङ्ट नै गमाॉस वा धङ्टवाॉ ङ्झनष्कासन गने कामन सम्झनङ्ट 
ऩछन। 

(ग) "कामनऩाङ्झरका" बङ्ङारे ङ्ञिवसताऺी नगयऩाङ्झरकाको कामनऩाङ्झरकाराई सम्झनङ्ट 
ऩछन। 

(घ)  “िङ्टल्रा ऺेत्र ”बङ्ङारे भाङ्झनसहरु जभघट हङ्टन सक्ने , ङ्जवङ्झबङ्ङ कामनक्रभ य ऩवन 
भनाउन सक्ने, सावनजङ्झनक ङ्जहत तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनभा सभेत सहमोग ऩङ्टगने 
गयी सङ्टयङ्ञऺत गङ्चयएको िङ्टल्रा स्थर सम्झनङ्टऩछन ।  

(ङ)  "जरवामू ऩङ्चयवतनन" बङ्ङारे राभो सभमको अन्तयारभा प्राकृङ्झतक रुऩभा हङ्टने 
जरवामूको उतायचढावका अरावा प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ रुऩभा भानवीम 
ङ्जक्रमाकराऩरे वामङ्टभण्डरको फनोटभा हङ्टने पेयवदरका कायण ऩथृ्वीको जरवामूभा 
क्रभि: देिा ऩने ऩङ्चयवतनन सम्झनङ्टऩछन। 

(च)  "जोङ्ञिभऩूणन पोहय" बङ्ङारे प्राकृङ्झतक वातावयणभा ह्रास ल्माउने य भानव तथा 
अन्म प्राणीको स्वास्थ्मभा हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टमान।उने ङ्जवङ्झबङ्ङ रुऩभा ङ्झनष्काङ्ञित 
वस्तङ्ट, ऩदाथन तथा येङ्झडमो ङ्जवङ्जकयणराई सम्झनङ्ट ऩछन। 

(छ) “जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता” बङ्ङारे ऩाङ्चयङ्ञस्थङ्झतकीम प्रणारी (इको ङ्झसस्टभ) को ङ्जवङ्जवधता , 
प्रजाङ्झतम ङ्जवङ्जवधता (स्ऩेङ्झसज डाइबयङ्झसटी) तथा वॊिाणङ्टगत ङ्जवङ्जवधता (जेनेङ्जटक 
डाइबयङ्झसटी) सम्झनङ्टऩछन । 
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(ज)  “तोङ्जकएको”वा“तोङ्जकए फभोङ्ञजभ ”बङ्ङारे मस ऐन अन्तगनत फनेको ङ्झनमभ ,  
कामनङ्जवधी, ङ्झनदेङ्ञिकाभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सम्झनङ्टऩछन । 

(झ)  “ङ्झनष्कािन” बङ्ङारे ध्वङ्झन , ताऩ वा पोहयभैरा पाल्ने , थङ्टऩाने, वा ङ्झनष्कािन 
गने कामन सम्झनङ्ट ऩछन । 

(ञ)  "ऩङ्चयषद" बङ्ङारे दपा ४८ फभोङ्ञजभको स्थानीम वातावयण तथा प्राकृङ्झतक स्रोत 
सॊयऺण ऩङ्चयषद सम्झनङ्ट ऩछन। 

(ट)  “प्रदूषण” बङ्ङारेपोहयभैरा, यसामन, ध्वङ्झन वा ङ्जवद्यङ्टतीम , ङ्जवद्यङ्टतीम-च ङ्टम्वकीम 
तयॊगका कायणवातावयणभा प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ रुऩरे ऩङ्चयवतनन गयी 
वातावयणभा उल्रेिनीम ह्रास ल्माउने , ऺङ्झत ऩङ्टमानयउने वा वातावयणको 
राबदामी वा उऩमोगी प्रमोजनभा हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टमानङ्ञ उने ङ्जक्रमाकराऩ सम्झनङ्ट 
ऩछन । 

(ठ)  “प्रस्ताव” बङ्ङारे ङ्जवद्यभान वातावयणीम अवस्थाभा ऩङ्चयवतनन ल्माउन सक्ने 
ङ्जकङ्झसभको स्थानीम सयकाय वा स्थानीम कानून फभोङ्ञजभ सॊञ्चारन गङ्चयने वा 
अनङ्टभङ्झत प्राप्त ङ्जवकास कामन , बौङ्झतक ङ्जक्रमाकराऩ वा ब-ूउऩमोगको ऩङ्चयवतनन 
गने कङ्ट नै मोजना , आमोजना वा कामनक्रभ सञ्चारन गने सम्फन्धभा तमाय 
गङ्चयएको प्रस्ताव सम्झनङ्ट ऩछन । 

(ड)  “प्रस्तावक” बङ्ङारे प्रस्तावको स्वीकृङ्झतको राङ्झग ङ्झनवेदन ङ्छदने य त्मस्तो प्रस्ताव 
कामानन्वमन गनन स्वीकृङ्झत प्राप्त व्मङ्ञि , सयकायी, अधन सयकायी वा गैय 
सयकायी ङ्झनकाम वा सॊस्था सम्झनङ्ट ऩछन। 

(ढ) “पोहयभैरा” बङ्ङारे घयेरङ्ट पोहयभैरा, औद्योङ्झगक पोहयभैरा, यासामङ्झनक 
पोहयभैरा, स्वास्थ्म सॊस्थाजन्म पोहयभैरा वा हाङ्झनकायक पोहयभैरा सम्झनङ्ट 
ऩछन य सो िब्दरे तत्कार प्रमोग हङ्टन नसक्ने अफस्थाभा यहेको, पाङ्झरएको 
वा सडेगरेको वातावयणभा ह्रास आउने गयी ङ्झनष्कािन गङ्चयएको तयर , ठोस, 
गमास, रेदो, धूवाॉ, धूरो, ङ्जवद्यङ्टतीम तथा सूचना प्रङ्जवङ्झधका राङ्झग प्रमोग बएका 
रगामतका ऩदाथन वा त्मस्तै प्रकायका अन्म वस्तङ्टहरु वा अनाङ्झधकृत रुऩभा 
सावनजङ्झनक स्थरभा टाॉङ्झसएको ऩोष्टय, ऩम््रेट तथा कामनऩाङ्झरकारे सभम 
सभमभा सूचना प्रकािन गयी पोहयभैरा बङ्झन तोङ्जकङ्छदएका अन्म वस्तङ्ट 
सभेतराई सम्झनङ्ट ऩछन । 
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(ण)  "वन" बङ्ङारे ऩूणन वा आॊङ्ञिक रुऩभा रुि वा फङ्टट्यानरे ढाङ्जकएको ऺेत्र 
सम्झनङ्ट ऩछन । 

(त)  "वन ऩैदावाय " बङ्ङारे वनभा यहेका वा ऩाइएका वा वनफाट ल्माइएका 
देहामका ऩैदावाय सम्झनङ्ट ऩछन:- 

 (१) काठ, दाउया, गोर, िैयकच, िोटो, काठको तेर, फोक्रा, घाॉस, 
राहा, ङ्जऩऩरा-ङ्जऩऩरी 

(२) रुि , ङ्जवरुवा, ऩात, डाॉठ, पर , फीज, पूर, ब ङ्टवा, जया, गानो, 
फोक्रा, गभयजीन, रोहवान, जङ्गरी जडीफङ्टटी एवॊ गैयकाष्ठ वन 
ऩैदावाय, जङ्गरी भह , वनस्ऩङ्झत तथा ङ्झतनको ङ्जवङ्झबङ्ङ बाग वा 
सूक्ष्भ अङ्ग, 

 (३) चट्टान, भाटो, च ङ्टन ढङ्टङ्गा, ढङ्टङ्गा, ङ्झगट्टी, फारङ्टवा वा अन्म िङ्झनजजन्म 
ऩदाथन वा 

(४) वन्मजन्तङ्ट, ऩिङ्टऩॊऺी वा वन्मजन्तङ्टको ओिेटोऩहाय । 

(थ)  “वातावयण” बङ्ङारे प्राकृङ्झतक, साॊस्कृङ्झतक य साभाङ्ञजक प्रणारीहरु ,आङ्झथनक तथा 
भानवीम ङ्जक्रमाकराऩहरु य मीनको अवमवहरु तथा ती अवमवहरुको ङ्झफचको 
अन्तयङ्जक्रमा तथा अन्तय सम्फन्ध सम्झनङ्ट ऩछन । 

(द) "वातावयणीम अध्ममन" बङ्ङारे  कङ्ट नै प्रस्तावको कामानन्वमन गदान त्मसवाट 
वातावयणभाऩने प्रङ्झतकूर  प्रबाव ङ्झनयाकयण वा न्मूङ्झनकयण गननको राङ्झग 
अवरम्वन गङ्चयने उऩामका सम्फन्धभा गङ्चयने सॊङ्ञऺप्त वातावयणीम अध्ममन , 
वातावयङ्ञणम प्रबाव अध्ममन वा प्रायङ्ञम्बक वातावयणीम ऩयीऺण सम्झनङ्ट ऩछन 
। 

(ध)  “सम्ऩदा” बङ्ङारे गाॉउऩाङ्झरका /नगयऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्र यहेका प्राकृङ्झतक , 
साॊस्कृङ्झतक, ऐङ्झतहाङ्झसक, ऩङ्टयाताङ्ञत्वक, वैऻाङ्झनक, आध्माङ्ञत्भक, सौन्दमनऩयक 
धाङ्झभनक वा साभाङ्ञजक दृङ्जष्टफाट भहत्वऩूणन भाङ्झनने कङ्ट नै ऩङ्झन वस्तङ्ट , बौङ्झतक 
सॊयचना स्थान, वनस्ऩङ्झत तथा जीव जन्तङ्ट सम्झनङ्ट ऩछन। 

(न)  “ङ्झसभसाय”बङ्ङारे बङू्झभगत जरस्रोत वा वषानतका कायण ऩानीको ऩङ्चयणाभ यहने 
वा प्राकृङ्झतक वा भानव ङ्झनङ्झभनत , स्थामी वा अस्थामी जभेका वा वगेका , स्वच्छ 
वा नङ्टङ्झनरो ऩानी बएको धाङ्जऩरो जङ्झभन  (Swamp) दरदरे जङ्झभन  (Mar sh) 
नदीफाट प्रबाङ्जवत जङ्झभन  (Ri ver i ne Fl oodpl ai n), तार (Lake) ऩोियी 
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(Pond) जरबण्डाय ऺेत्र (Wat er  St or age Ar eas) य  मङ्जह प्रकृङ्झतका कृङ्जष 
जङ्झभन (Agr i cul t ur e Land) सभेतराई सम्झनङ्ट ऩछन । 

(ऩ)  “सॊयऺण”बङ्ङारे वातावयण , जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधतातथासम्ऩदाको सङ्टयऺा , स्माहाय, 
सम्बाय, सम्वर्द्नन, व्मवस्थाऩन तथा सदङ्टऩमोग सम्झनङ्ट ऩछन । 

 
ऩङ्चयच्छेद - २ 

वातावयण सॊयऺण 
३. वातावयण सॊयऺण गनङ्टनऩने : (१) आफ्नो ऺेत्राङ्झधकाय ऺेत्र ङ्झबत्र वातावयण सॊयऺणगने प्रभङ्टि 

ङ्ञजम्भेवायी ङ्ञिवसताऺी नगयऩाङ्झरकाको  हङ्टनेछ। 

(२) वातावयण सॊयऺण , प्रवर्द्नन य वातावयणभैत्री सभाज ङ्झनभानणभा मोगदान गनङ्टन  
प्रत्मेक नागङ्चयकको कतनव्म हङ्टनेछ। 

४. वातावयण सॊयऺण ङ्जविेष ऺेत्र ङ्झनधानयण गनन सक्न े: (१) प्रचङ्झरत ब-ूउऩमोग नीङ्झत सभेतराई 
भध्मनजय गयी नगयऩाङ्झरकाङ्झबत्र वातावयणका दृङ्जष्टरे सॊयऺण आवश्मक यहेको ऺेत्र ऩङ्जहचान 
गयी त्मस्तो ऺेत्रराई कामनऩाङ्झरकाफाट ङ्झनणनम गयी वातावयण सॊयऺण ङ्जविेष ऺेत्र ङ्झनधानयण गनन 
सङ्जकनेछ । 

(२) कङ्ट नै सडक, बवन, नदी व्मवस्थाऩन वा अन्म कङ्ट नै बौङ्झतक ऩूवानधाय ङ्झनभानण गदान 
ङ्झनभानण कामनको प्रायङ्ञम्बक अध्ममन प्रङ्जक्रमा िङ्टरु हङ्टनङ्ट अगाङ्झड नै सॊघ य प्रदेिका सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकामसॉग सभन्वम गयी कामनऩाङ्झरकारे कङ्ट नै ऺेत्र ङ्जविेषराई वातावयण सॊयऺण गने उदे्दश्मरे 
िङ्टल्रा वा हङ्चयमारी ऺेत्रको रुऩभा तोक्न सङ्जकनेछ । 

(३) कङ्ट नै ऺेत्र वा स्थान ङ्जविेषभा अत्मङ्झधक वातावयणीम प्रदूषण , बू् स्िरन, 
प्राकृङ्झतक सम्ऩदाको अत्मङ्झधक दोहन वा प्राकृङ्झतक ङ्जवऩङ्ञि हङ्टन गई जनस्वास्थ्म वा 
वातावयणभा नकायात्भक प्रबाव ऩयेको वा ऩने सम्बावना देङ्ञिएको अवस्थाभा कामनऩाङ्झरकारे 
प्रदेि सयकाय य सॊघीम सयकायसॉग सभन्वम गयी त्मस्तो ऺेत्र वा स्थानराई वातावयणीम 
दृङ्जष्टरे सॊवेदनिीर ऺेत्र तोक्न सङ्जकनेछ  ।  

(४) उऩपदा (१),(२) य (३) फभोङ्ञजभको वातावयण सॊयऺण ङ्जविेष ऺेत्र , िङ्टल्रा वा 
हङ्चयमारी ऺेत्र य सॊवेदनिीर ऺेत्रको व्मवस्थाऩन तोङ्जकए फभोङ्ञजभकामनऩाङ्झरकाफाट हङ्टनेछ। 

(५) उऩदपा(४) फभोङ्ञजभ व्मवस्थाऩन गदान कामनऩाङ्झरकारे आवश्मकता अनङ्टसाय सॊघ 
य प्रदेिसॉग सभन्वम गनेछ। 
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५. सम्ऩदाको सॊयऺण गनङ्टनऩने  : (१) नगयऩाङ्झरकाऺेत्रङ्झबत्र यहेका सम्ऩदाको सॊयऺण गनङ्टन 
नगयऩाङ्झरका, नागङ्चयक य सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामको कतनव्म हङ्टनेछ। 

(२) सम्ऩदाको सॊयऺणका राङ्झग कामनऩाङ्झरकारे सयकायी  सॊघ सॊस्था तथा सभङ्टदामसॉग 
सभन्वम तथा साझेदायी गनन सङ्जकनेछ । 

६. वातावयणीम अध्ममन गनङ्टन ऩने :  (१)प्रचङ्झरत कानून तथा भाऩदण्ड  फभोङ्ञजभ प्रस्तावकरे 
प्रस्तावको वातावयणीम अध्ममन गनङ्टन ऩनेछ। 

(२) प्रस्तावकरे स्थानीम तहको अङ्झधकायऺेत्र ङ्झबत्र ऩने ङ्जवषमसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जवकास 
ङ्झनभानण सम्फन्धी कामन वा आमोजना सम्फन्धी प्रस्तावको सॊङ्ञऺप्त वातावयणीम अध्ममन 
प्रङ्झतवेदन वा प्रायङ्ञम्बक वातावयणीम प्रङ्झतवेदन स्वीकृङ्झतको राङ्झग कामनऩाङ्झरका सभऺ ऩेि 
गनङ्टनऩनेछ। 

(३) प्रस्तावकरे उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन ऩेि गदान 
त्मस्तो प्रस्ताव कामानन्वमन गने क्रभभा वातावयणभा ऩनन  सक्ने प्रङ्झतकूर प्रबाव य त्मसको 
न्मूङ्झनकयणको राङ्झग अऩनाउन सङ्जकने ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवकल्ऩहरूको ङ्जवस्ततृ ङ्जवष्रेषण गयी त्मस्ता 
ङ्जवकल्ऩ भध्मे प्रस्ताव कामानन्वमन गनन उऩमङ्टि हङ्टने ङ्जवकल्ऩ य सो ङ्जवकल्ऩ कामानन्वमन गनन 
सङ्जकने आधाय य कायण सङ्जहत ऩेि गनङ्टनऩनेछ। 

(४) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको सॊङ्ञऺप्त वातावयणीम प्रङ्झतवेदन वा  प्रायङ्ञम्बक 
वातावयणीम ऩयीऺण स्वीकृङ्झत सम्फन्धी प्रङ्जक्रमा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(५) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ प्राप्त वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन जाॉचफङ्टझ गदान 
त्मस्तो प्रस्ताव कामानन्वमनफाट वातावयणभा प्रङ्झतकूर प्रबाव ऩाने नदेङ्ञिएभा कामनऩाङ्झरकारे 
आवश्मकता अनङ्टसाय प्रस्तावकरे ऩारना गनङ्टनऩने ितन तोङ्जक त्मस्तो वातावयणीम अध्ममन 
प्रङ्झतवेदन स्वीकृत गनेछ। 

(६) कामनऩाङ्झरकारेउऩदपा(२) फभोङ्ञजभको वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन जाॉचफङ्टझ 
गदान त्मस्तो प्रस्तावको थऩ वातावयणीम अध्ममन गननऩने देङ्ञिएभा वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन 
गनन गयाउन आदेि ङ्छदन सङ्जकनेछ । 

(७) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ ङ्छदइएको आदेि फभोङ्ञजभ प्रस्तावकरे थऩ अध्ममन गङ्चय 
सोको प्रङ्झतवेदन प्रदेि कानूनरे तोकेको ङ्झनकाम सभऺ ऩेि गनङ्टन ऩनेछ। 

(८) मस ऐन वभोङ्ञजभ कङ्ट नै प्रस्तावको वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन तमाय गनङ्टनऩूवन 
सम्वङ्ञन्धत ङ्झनकामफाट कामनसूची स्वीकृत गनङ्टनऩनेछ। 
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(९)वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदनसम्फन्धी अन्म व्मवस्था प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 

(१०) मस दपाभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बएता ऩङ्झन प्रस्तावक नगयऩाङ्झरका  आॉपै 
सॊरगन बएको अफस्थाभा त्मस्तो वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन प्रदेि कानून फभोङ्ञजभ 
स्वीकृत हङ्टनेछ। 

७. भाऩदण्ड य गङ्टणस्तय कामभ गनङ्टनऩने:(१) प्रस्तावकरे मस ऐन फभोङ्ञजभ वातावयणीम अध्ममन 
प्रङ्झतवेदन तमाय गदान नेऩार सयकायरे ङ्झनधानयण गयेको भाऩदण्ड एवॊ गङ्टणस्तय कामभ हङ्टनेगयी 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा तमाय गनङ्टनऩनेछ। 

८. वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजना तमाय गनङ्टनऩने :(१) प्रस्तावकरे प्रस्ताव कामानन्वमन गनङ्टन अगाङ्झड 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजना तमाय गनङ्टनऩनेछ। 

(२)प्रस्तावकरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजना तमाय गदान 
वातावयणीम प्रङ्झतकूर प्रबाव न्मूङ्झनकयणका उऩामहरू भध्मे कङ्ट न कङ्ट न उऩामहरू आमोजना 
ङ्झनभानणको क्रभभा य कङ्ट न कङ्ट न उऩामहरू आमोजना सम्ऩङ्ङ बएऩङ्झछ वा आमोजना 
कामानन्वमनको क्रभभा अवरम्फन गने हो सो को सभेत उल्रेि गनङ्टनऩनेछ। 

(३) प्रस्तावकरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ तमाय गयेको वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजना 
कामानन्वमनका राङ्झग स्ऩष्ट कामनमोजना वनाई सो फभोङ्ञजभ कामानन्वमन गनङ्टनऩनेछ य सोको 
प्रगङ्झत ङ्जववयण आमोजना कामानन्वमन िङ्टरू बएऩङ्झछ प्रत्मेक छ भङ्जहनाभा कामनऩाङ्झरका सभऺ 
ऩेि गनङ्टनऩनेछ। 

९.  प्रस्ताव स्वीकृत नगयाई कामानन्वमन गनन नहङ्टने: मो ऐन प्रायम्ब बएऩङ्झछ कसैरे ऩङ्झन कामनऩाङ्झरकारे 
तोके फभोङ्ञजभ प्रस्ताव स्वीकृत नगयाई कामानन्वमन गनन गयाउनङ्ट हङ्टॉदैन । 

१०.प्रस्ताव सम्फन्धी अन्म व्मवस्था  : (१)वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकन हङ्टने प्रस्तावहरु सम्फन्धी 
कामनङ्जवङ्झध प्रचङ्झरत सॊघीम तथा प्रादेङ्ञिक कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

(२)सॊघीम तथा प्रादेङ्ञिक कानून फभोङ्ञजभ वातावयणीम ऩयीऺण वा वातावयणीम प्रबाव 
भूल्माॊकन सम्फन्धभा सम्फङ्ञन्धत सॊघीम तथा प्रादेङ्ञिक ङ्झनकामसॉग सभन्वम गने ङ्ञजम्भेवायी 
नगयऩाङ्झरकाको वातावयण िािा वा तोङ्जकएको िािाको हङ्टनेछ । 

११. योक रगाउन सक्न:े(१)कसैरे ऩङ्झन मस ऐन य प्रचङ्झरत कानूनरे तोके वभोङ्ञजभको ङ्झनकामवाट 
स्वीकृङ्झत नङ्झरई वा स्वीकृङ्झत बए बन्दा ङ्जवऩयीत हङ्टने गयी कामानन्वमन गयेभा कामनऩाङ्झरकारे 
त्मस्तो प्रस्ताव कामानन्वमनभा योक रगाउन वा योक रगाउनको राङ्झग प्रदेि सयकाय तथा 
सॊघीम भन्त्रारम वा स्वीकृत गने ङ्झनकामभा ङ्झसपाङ्चयस गनन सङ्जकनेछ । 
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(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै प्रस्ताव कामानन्वमन गनन योक रगाइएकोभा त्मसयी 
योक रगाइएको कायणफाट ऺङ्झत ऩङ्टगन गएभा प्रस्तावकरे सो फाऩत कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको 
ऺङ्झतऩङ्टङ्झतनको राङ्झग दाफी गनन ऩाउने छैन । 

१२. अनङ्टकूरन मोजना फनाउन सक्ने: (१)जरवामङ्ट ऩङ्चयवतननको प्रङ्झतकूर असय न्मूङ्झनकयण य सम्बाङ्जवत 
जोङ्ञिभफाट फच्नका राङ्झग कामनऩाङ्झरकारे अनङ्टकूरन मोजना फनाई कामानन्वमन गनन सङ्जकनेछ 
। 

(२)उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको अनङ्टकङ्ट रन मोजना फनाउॉदा जरवामू ऩङ्चयवतननको 
असयवाट वढी जोङ्ञिभभा ऩने भङ्जहरा, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि, फारफाङ्झरका, जेष्ठ नागङ्चयक य 
आङ्झथनक रुऩभा ङ्जवऩङ्ङ सभङ्टदामराई ङ्जविेष प्राथङ्झभकता ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

(३)कामनऩाङ्झरकारे ङ्जवकास आमोजना तजङ्टनभा गदान जरवामू ऩङ्चयवतननको प्रङ्झतकूर असय 
तथा जोङ्ञिभको व्मवस्थाऩन गने प्रमोजनको राङ्झग नेऩार सयकायरे ङ्झनधानयण गयेको भाऩदण्ड 
फभोङ्ञजभ प्राथङ्झभकीकयण गनङ्टनऩनेछ। 

१३.  हङ्चयतगहृ गमाॉस उत्सजनन न्मूङ्झनकयण कामनहरू गनन सक्न े:  (१) नगयऩाङ्झरकारे हङ्चयतगहृ गमाॉस 
उत्सजनन न्मूङ्झनकयण गनन आवश्मक कामनक्रभ सञ्चारन गनन सङ्जकनेछ । 

(२) न्मूङ्झनकयण सम्फन्धी अन्म व्मवस्था प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

१४. प्रदूषण योकथाभ तथा ङ्झनमन्त्रण गने:(१) कसैरे ऩङ्झनप्रचङ्झरत भाऩदण्ड ङ्जवऩयीत वा जनजीवन , 
जन-स्वास्थय वातावयणभा उल्रेिनीम प्रङ्झतकूर प्रबाव ऩाने गयी प्रदूषण सजृना गनन वा गयाउन 
हङ्टॉदैन ।  

(२) तोङ्जकएको भाऩदण्ड ङ्जवऩयीत कङ्ट नै माङ्ञन्त्रक साधन , औद्योङ्झगक प्रङ्झतष्ठान , होटर 
येष्टङ्ट येण्टवा अन्म ठाउॉवा भारसाभान वा वस्तङ्टवाटध्वङ्झन , ताऩ, येङ्झडमोधभॉ ङ्जवङ्जकयण , तयङ्ग 
वापोहयभैरावा दङ्टङ्जषत ऩानी ङ्झनष्कािन गनन गयाउन हङ्टॉदैन । 

(३) उऩदपा(१)ङ्जवऩयीत कसैरे कङ्ट नै कामन गयी वातावयणभा उल्रेिनीम प्रङ्झतकूर 
प्रबाव ऩायेको देङ्ञिएभा नगयऩाङ्झरकारे तत ्सम्फन्धभा आवश्मक ितनहरु तोक्न वा त्मस्तो 
कामन गनन नऩाउने गयी योक रगाउन सङ्जकनेछ  । 

(४) कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको ऩदाथन , इन्धन, औजाय वा सॊमन्त्रको प्रमोगफाट वातावयणभा 
उल्रेिनीम प्रङ्झतकूर प्रबाव ऩयेको वा ऩने देङ्ञिएभा प्रदेि य सॊघीम सयकायराई सोको 
जानकायी गयाई नगयऩाङ्झरकारे स्थानीम याजऩत्रभा सूचना प्रकािन गयी त्मस्तो ऩदाथन, इन्धन, 
औजाय वा सॊमन्त्रको प्रमोग , उत्ऩादन, ङ्जवङ्जक्र ङ्जवतयण , बण्डायनभा फन्देज रगाउन सङ्जकनेछ  
य आवश्मक कायवाहीका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गनेछ। 
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(५) प्रदूषणको योकथाभ तथा ङ्झनमन्त्रण सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ।    

१५. प्रमोगिारा स्थाऩना गनन सक्न:े(१) वातावयण सॊयऺण तथा प्रदूषण ङ्झनमन्त्रण सम्फन्धी कामनभा 
सहमोग ऩङ्टमानऩउन नगयऩाङ्झरकारे सॊघीम सयकाय य प्रदेि सयकायसॉग सभन्वम गयी 
आवश्मकता अनङ्टसाय ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रमोगिाराहरु स्थाऩना गनन वा सॊघ य प्रदेिरे स्थाऩना गयेका 
वा नेऩार सयकायरे भान्मता ङ्छदएको कङ्ट नै प्रमोगिाराराई सो काभको राङ्झग तोक्न सङ्जकनेछ 
। 

(२) उऩदपा(१)फभोङ्ञजभ स्थाऩना गङ्चयएका वा तोङ्जकएका प्रमोगिाराको अन्म काभ , 
कतनव्म य अङ्झधकाय तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

१६. नभङ्टना सॊकरन गनन ङ्छदनङ्टऩने : कङ्ट नै ऩङ्झन उद्योग , कायिाना, मन्त्र, सवायी साधन आङ्छदफाट 
सजृना वा ङ्झनष्कािन हङ्टने वा हङ्टन सक्ने प्रदूषण , ध्वङ्झन, ताऩ तथा पोहयभैराको अध्ममन , 
ऩयीऺण वा ङ्जवश्लषेण गननका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञि वासॊस्थारे नगयऩाङ्झरकाफाट अङ्झधकाय 
प्राप्त व्मङ्ञि वा सॊस्थाराई आवश्मकता अनङ्टसाय त्मस्ता वस्तङ्ट वा ऩदाथनको नभूना सॊकरन गनन 
ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

१७. वातावयण ङ्झनयीऺकको ङ्झनमङ्टङ्ञि गनन सक्ने :  नगयऩाङ्झरकाङ्झबत्र प्रदूषण कभ गने , हटाउने वा 
ङ्झनमन्त्रण गने तथा स्वीकृत वातावयणीम प्रङ्झतवेदन अनङ्टसाय गनङ्टनऩने काभहरू प्रबावकायी रुऩरे 
गनन गयाउन, वातावयण सॊयऺण सम्वङ्ञन्ध प्रचङ्झरत भाऩदण्डको ऩारना बए नबएको सम्फन्धभा 
अनङ्टगभन तथा ङ्झनयीऺण गनन तोङ्जकएको मोगमता  हाङ्झसर गयेको व्मङ्ञिराई प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभ ङ्झनधानङ्चयत भाऩदण्ड य प्रङ्जक्रमा ऩङ्टया गयी वातावयण ङ्झनयीऺक ङ्झनमङ्टि गनन सङ्जकनेछ  । 

१८. वातावयण ङ्झनयीऺकको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय:(१) वातावयण ङ्झनयीऺकको काभ , कतनब्म य 
अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्– 

(क) मो ऐन वा मस ऐन अन्तगनत फनेको ङ्झनमभ/भाऩदण्ड/ङ्झनदेङ्ञिका तथा 
प्रचङ्झरत सॊघीम य प्रदेि कानून  तथा भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ प्रदूषण कभ 
गने, हटाउने वा ङ्झनमन्त्रण गने कामन बए नबएको ङ्झनयीऺण गने, 

(ि)   मो ऐन वा मस ऐन अन्तगनत फनेको ङ्झनमभ तथा प्रचङ्झरत कानून य 
भाऩदण्ड ङ्जवऩयीत कङ्ट नै ठाउॉफाट प्रदूषण ङ्झनष्कािन सम्फन्धी नकयात्भक 
कामन गये नगयेको सम्फन्धभा ङ्झनयीऺण गने, 

(ग)  स्वीकृत वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदनभा तोङ्जकएका सतन फभोङ्ञजभ 
काभ बए नबएको सम्फन्धभा स्थरगत जाॉचफङ्टझ तथा ङ्झनयीऺण गने, 
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(घ)िण्ड (क), (ि) य (ग) फभोङ्ञजभ गङ्चयएको जाॉचफङ्टझ तथा  ङ्झनयीऺण 
प्रङ्झतवेदन तोङ्जकएको अङ्झधकायी सभऺ ऩेि गने, 

(ङ) तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म कामन गने, 

(२)उऩदपा (१) को िण्ड (क) , (ि) य (ग) फभोङ्ञजभ ङ्झनयीऺण गने ङ्झसरङ्झसराभा 
वातावयण ङ्झनयीऺकरे सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञि , सॊस्था वा प्रस्तावकराई ऩूवन सूचना ङ्छदई वा नङ्छदई 
कङ्ट नै घय , जगगा, बवन , कायिाना, उद्योग, सवायी साधन , औद्योङ्झगक सॊमन्त्र , औजाय, 
भेङ्ञिनयी, जीव, वस्तङ्ट, अङ्झबरेि, कागजात वा अन्म भारसाभान वा वस्तङ्टहरुको ङ्झनयीऺण , 
ऩयीऺण वा जाॉचफङ्टझ गनन सङ्जकनेछ  । 

(३)उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनयीऺणको ङ्झसरङ्झसराभा वातावयण ङ्झनयीऺकरे भाग 
गयेको ङ्जववयण वा जानकायी उऩरव्ध गयाई आवश्मक सहमोग गनङ्टन सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञि , सॊस्था 
वा प्रस्तावकको कतनव्म हङ्टनेछ । 

(४) वातावयण ङ्झनयीऺकको अन्म काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

 
ऩङ्चयच्छेद-३ 

पोहयभैरा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी व्मवस्था 
 
१९. पोहय भैराको प्रफन्ध गने दाङ्जमत्व : (१)पोहयभैराको व्मवस्थाऩन गनन स्थानान्तयण केन्र 

(ट्रान्सपय स्टेिन) , ल्माण्डङ्जपर साइट , प्रिोधन ्राण्ट , फामो गमास ्राण्ट रगामत 
पोहयभैराको सॊकरन , अङ्ञन्तभ ङ्झफसजनन तथा प्रिोधनका राङ्झग आवश्मक ऩने ऩूवानधाय तथा 
सॊयचनाको ङ्झनभानण तथा सञ्चारन गने ङ्ञजम्भेवायी नगयऩाङ्झरकाको हङ्टनेछ । 

(२) पोहयभैरा सॊकरन केन्र, स्थानान्तयण केन्र वा प्रिोधन स्थरभा पाङ्झरएको वा 
याङ्ञिएको पोहयभैरा वा सयसपाईको ङ्झसरङ्झसराभा जम्भा बएको पोहयभैरा प्रफन्ध गने वा 
कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभफाट प्रमोग गने ङ्ञजम्भेवायी नगयऩाङ्झरकाको हङ्टनेछ । 

(३) मस दपाको प्रमोजनको राङ्झग पोहयभैरा सॊकरन केन्र , स्थानान्तयण केन्र वा 
प्रिोधन स्थरभा पाङ्झरएको वा याङ्ञिएको पोहयभैरा वा सयसपाईको ङ्झसरङ्झसराभा जम्भा 
बएको कङ्ट नै ऩङ्झन ऩदाथन पोहयभैरा भाङ्झननेछ । 

२०. पोहयभैरा व्मवस्थाऩन गने दाङ्जमत्व: (१),नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्रको पोहयभैरा व्मवस्थाऩन गने 
गयाउने दाङ्जमत्व नगयऩाङ्झरकाको हङ्टनेछ । 
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(२) उऩदपा (१) जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बएता ऩङ्झन घयेरङ्ट पोहोयभैरा ,सवैिारे 
व्मवसामजन्म हाङ्झनकायक पोहयभैरा , स्वास्थ्म सॊस्थाजन्म पोहयभैरा , यासामङ्झनक पोहयभैरा 
वा औद्योङ्झगक पोहयभैरा प्रिोधन य व्मवस्थाऩन गने दाङ्जमत्व ङ्झनधानङ्चयत भाऩदण्डको अधीनभा 
यही त्मस्तो पोहयभैरा उत्ऩादन गने व्मङ्ञि वा ङ्झनकामको हङ्टनेछ । 

(३) कङ्ट नै उद्योग वा स्वास्थ्म सॊस्थारे हाङ्झनकायक पोहयभैरा , स्वास्थ्म सॊस्थाजन्म 
पोहयभैरा यासामङ्झनक पोहयभैरा तथा औद्योङ्झगक पोहयभैरा प्रिोधन गयी फाॉकी यहेको 
पोहयभैरा तथा अन्म पोहयभैराको व्मवस्थाऩन गयीङ्छदन नगयऩाङ्झरकाराई अनङ्टयोध गयेभा वा 
नगयऩाङ्झरकारे ङ्झनधानयण गयेको पोहयभैरा व्मवस्थाऩन स्थर प्रमोग गनन भाग गयेभा 
नगयऩाङ्झरकारे ङ्झनधानयण गये फभोङ्ञजभ सेवा िङ्टल्क ङ्झरई पोहयभैराको व्मवस्थाऩन गङ्चयङ्छदन वा 
पोहयभैरा व्मवस्थाऩन स्थर प्रमोग गनन ङ्छदन सङ्जकनेछ  । 

(४) कामनऩाङ्झरकारे साभङ्टदाङ्जमक सयसपाई सम्फन्धी ङ्झनदेङ्ञिका फनाई रागू गनेछ। 

(५) पोहयभैरा व्मवस्थाऩनरे भानव स्वास्थ्मभा ऩायेको वा ऩाने प्रबावको जाॉच 
ऩङ्चयऺण य अनङ्टसन्धान गने अङ्झधकाय नगयऩाङ्झरकाको हङ्टनेछ । 

(६) जाॉच ऩङ्चयऺणभा कङ्ट नै ङ्झनकामभा पोहयभैरा व्मवस्थाऩन प्रबावकायी हङ्टन नसकी 
भानव स्वास्थ्मभा प्रङ्झतकूर प्रबाव ऩायेको बेङ्जटएभा नगयऩाङ्झरकारे उि ङ्झनकामराई सभमभै 
सचेत गयाई प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ आवश्मक कायवाही गनेछ।  

२१.पोहयभैरा उत्ऩादन कभ गने:(१) नगयऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्र कङ्ट नै व्मङ्ञि , सॊस्था वा ङ्झनकामरे कङ्ट नै 
काभ कायोफाय गनन उत्ऩादन हङ्टने पोहयभैरा मथािक्म कभ गनङ्टन ऩनेछ। 

(२)“आफ्नो ऺेत्र ”ङ्झबत्र ङ्जवसजनन हङ्टन सक्ने पोहयभैराको ङ्जवसजनन वा ऩङ्टन: प्रमोगको 
व्मवस्था ङ्झभराई फाॉकी पोहयभैराभात्र ङ्झनष्कािन गयी पोहयभैराको ऩङ्चयणाभराई घटाउनङ्ट 
प्रत्मेक व्मङ्ञि, सॊस्था वा ङ्झनकामको कतनव्म हङ्टनेछ । 

स्ऩङ्जष्टकयण:“आफ्नो ऺेत्र ” बङ्ङारे नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रको ङ्झनजी घय कम्ऩाउण्ड , औद्योङ्झगक 
ऺेत्रको ऩङ्चयसय , अस्ऩतार वा स्वास्थ्म सॊस्थाको ऩङ्चयसय , औद्योङ्झगक प्रङ्झतष्ठानको ऩङ्चयसय 
रगामत पोहयभैरा उत्ऩादन गने व्मङ्ञि , सॊस्था वा ङ्झनकामको ऩङ्चयसय वा ङ्झनजरे प्रमोग गयेको 
ऺेत्रराई सम्झनङ्ट ऩछन।  

२२. पोहयभैरा ऩथृकीकयण:(१) नगयऩाङ्झरकारे पोहयभैराराई तोङ्जकए फभोङ्ञजभ जैङ्जवक , अजैङ्जवक 
य अन्म प्रकायभा ङ्जवबाजन गयी सो पोहयभैराराई स्रोतभै छङ्टट्याउने गयी तोक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ तोङ्जकङ्छदए फभोङ्ञजभ पोहयभैरा स्रोतभै छङ्टट्याई सॊकरन 
केन्रसम्भ ऩङ्टमानदउने दाङ्जमत्व त्मस्तो पोहयभैरा उत्ऩादन गने व्मङ्ञि , सॊस्था वा ङ्झनकामको 
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हङ्टनेछ य मसको राङ्झग नगयऩाङ्झरकारे आवश्मक प्रङ्जवङ्झध, भारसाभान, उऩकयण, कण्टेनय आङ्छद 
उऩरब्ध गयाउन सङ्जकनेछ  । 

२३. पोहयभैराको ङ्झनष्कािन:(१) पोहयभैरा ङ्झनष्कािनको सभम , स्थान य तङ्चयका कामनऩाङ्झरकारे 
ङ्झनधानयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

(२)हाङ्झनकायक पोहयभैरा वा यासामङ्झनक पोहयभैरा उत्ऩादन गने व्मङ्ञि , सॊस्था वा 
ङ्झनकामरे त्मस्तो पोहयभैरा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ व्मवस्थाऩन गनङ्टन ऩनेछ । 

(३)हाङ्झनकायक पोहयभैरा वा यासामङ्झनक पोहयभैरा सॊकरन केन्र वा स्थानान्तयण 
केन्रभा ङ्झनष्कािन गनन ऩाइने छैन ।  

२४.पोहयभैरा व्मवस्थाऩन केन्र :(१)कामनऩाङ्झरकारे पोहयभैराराई व्मवङ्ञस्थत रुऩभा सॊकरन गनन 
प्रत्मक टोर वा वस्तीभा सॊकरन केन्र तोकी आवश्मक कण्टेनयको व्मवस्था गनन सङ्जकनेछ  
। 

(२)उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सॊकरन केन्र तोक्दा मथािक्म टोर वा वस्तीका 
सफैराई ऩामक ऩने गयी वातावयणीम रुऩरे उऩमङ्टि स्थान तोक्नङ्ट ऩनेछ । 

(३)उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सॊकरन केन्रभा पोहयभैरा ङ्झनष्कािन य सॊकरन गने 
सभम य तङ्चयका कामनऩाङ्झरकारे ङ्झनधानयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

२५. जोङ्ञिभऩूणन पोहयको व्मवस्थाऩन:(१)कङ्ट नै जोङ्ञिभऩूणन पोहयको सॊकरन , बण्डायण, प्रिोधन, 
ङ्जवक्रीङ्जवतयण, ङ्जवसजनन वा ओसाय ऩसाय गदान उत्ऩादक वा सञ्चारकरे जनस्वास्थ्म य 
वातावयणभा प्रङ्झतकूर असय नऩने गयी उङ्ञचत व्मवस्थाऩन गनङ्टन ऩनेछ । 

(२)उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ जोङ्ञिभऩूणन पोहयको व्मवस्थाऩन गदान उत्ऩादक वा 
सॊञ्चारकरे आफ्नै िचनभा व्मवस्थाऩन गनङ्टन ऩनेछ । 

(३)जोङ्ञिभऩूणन पोहय व्मवस्थाऩन सम्वन्धी अन्म प्रङ्जक्रमा तोङ्जकए वभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

२६. पोहयभैराको न्मूङ्झनकयण, ऩङ्टन: प्रमोग तथा ऩङ्टन: चक्रीम प्रमोग :(१)कामनऩाङ्झरकारे पोहयभैरा 
न्मूङ्झनकयण, ऩङ्टन: प्रमोग तथा ऩङ्टन: चक्रीम प्रमोगराई प्रोत्साहन गनन आवश्मक कामन गनेछ य 
मसको प्रबावकायी कामानन्वमनका राङ्झग आवश्मक ङ्झनदेङ्ञिका फनाई रागू गनन सङ्जकनेछ  । 

(२) औधोङ्झगक उत्ऩादन ्माङ्जकङ्ग गनन प्रमोग गयेको वस्तङ्टराई ऩङ्टन: प्रमोग गयी 
पोहयभैराको ऩङ्चयणाभराई घटाउने काभभा प्रोत्साहन गनन सम्फङ्ञन्धत उद्योगसॉग 
नगयऩाङ्झरकारे सभन्वम गनन सङ्जकनेछ  ।  
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२७. अनङ्टभङ्झत सम्फन्धी व्मवस्था:(१) मस ऐन फभोङ्ञजभ कामनऩाङ्झरकाको अनङ्टभङ्झत नङ्झरई कसैरे ऩङ्झन 
पोहयभैरा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी काभ गनन वा गयाउन सक्नेछैन । 

(२)पोहयभैरा व्मवस्थाऩन गनन चाहने स्वदेिी वा ङ्जवदेिी कम्ऩनी , सॊस्था वा 
ङ्झनकामरे देहामको ङ्जववयण िङ्टराई अनङ्टभङ्झतको राङ्झग नगयऩाङ्झरकाभा ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ:- 

(क) पोहयभैरा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी मोजना, 

(ि) पोहयभैरा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी आवश्मक जनिङ्ञि तथा प्रङ्जवङ्झधको 
ङ्जववयण, 

(ग) तोङ्जकए फभोङ्ञजभको अन्म ङ्जववयण । 

(३)उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩनन आएको ङ्झनवेदन उऩय कामनऩाङ्झरकारे आवश्मक 
जाॉचफङ्टझ गयी अनङ्टभङ्झतऩत्र ङ्छदन सङ्जकनेछ  । 

(४) पोहयभैराको व्मवस्थाऩन , ऩङ्टन: चङ्जक्रम प्रमोग , प्रिोधन य ङ्जवसजननभा आवश्मक 
ऩने प्रङ्जवङ्झध स्वदेिभा उऩरब्ध हङ्टन नसक्ने देङ्ञिएभा त्मस्तो प्रङ्जवङ्झध उऩरब्ध गयाउन सक्ने 
कङ्ट नै ङ्जवदेिी कम्ऩनी , सॊस्था वा ङ्झनकामराई सम्झौताभा उल्रेङ्ञित अवङ्झधङ्झबत्र त्मस्तो प्रङ्जवङ्झध 
हस्तान्तयण गने ितनभा नेऩार सयकायको स्वीकृङ्झत ङ्झरई कामनऩाङ्झरकारे उऩदपा (३) 
फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झतऩत्र ङ्छदन सङ्जकनेछ  । 

(५) अनङ्टभङ्झतऩत्र सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

२८.  पोहयभैरा व्मवस्थाऩनभा ङ्झनजी तथा साभङ्टदाङ्जमक ऺेत्रको सॊरगनता :(१) नगयऩाङ्झरकारे 
आवश्मकता अनङ्टसाय मस ऐन फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झत प्राप्त ङ्झनजी ऺेत्रका कम्ऩनी वा साभङ्टदाङ्जमक 
ऺेत्रफाट तोङ्जकए फभोङ्ञजभ प्रङ्झतस्ऩधान गयाईआफ्नो ऺेत्रको पोहयभैरा व्मवस्थाऩन गयाउन 
सङ्जकनेछ  । 

(२) उऩदपा ( १) फभोङ्ञजभ पोहयभैरा व्मवस्थाऩन गदान ङ्झनजी ऺेत्रका कम्ऩनीको 
हकभा देहामका सफै वा कङ्ट नै य साभङ्टदाङ्जमक एवॊ गैयसयकायी सॊघ , सॊस्थाको हकभा देहामको 
कङ्ट नै काभ गयाउन सङ्जकनेछ:- 

(क) पोहयभैराको न्मूङ्झनकयणका राङ्झग जनचेतना अङ्झबवङृ्जर्द्, 

(ि) पोहयभैरा सॊकरन, 

(ग) पोहयभैरा ढङ्टवानी, 

(घ) पोहयभैराको प्रमोग, ऩङ्टन: प्रमोग, ऩङ्टन: चङ्जक्रम प्रमोग वा प्रिोधन, 
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(ङ) पोहयभैरा ङ्जवसजनन,  

(च) व्मवसाङ्जमक प्रङ्झतष्ठान फन्द ऩिात ्व्मवस्थाऩन ।    

२९. प्रङ्झतस्ऩधान गयाई पोहयभैरा व्मवस्थाऩनको ङ्ञजम्भा ङ्छदने: (१) कामनऩाङ्झरकारे मस ऐन फभोङ्ञजभ 
ङ्झनजी ऺेत्र वा साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाफाट पोहयभैरा व्मवस्थाऩन गयाउॉदा फोरऩत्र आह्वान गयी 
प्रङ्झतस्ऩधान गयाई व्मवस्थाऩकको छनौट गयी व्मवस्थाऩन गने ङ्ञजम्भा ङ्छदन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ पोहयभैरा व्मवस्थाऩकको छनौट गदान देहामका 
आधायभा गनङ्टन ऩनेछ:- 

(क) नगयऩाङ्झरकाराई फङ्टझाउन कफङ्टर गयेको यकभ, 

(ि) पोहयभैराको वहङ्टआमाङ्झभक उऩमोग तथा व्मवस्थाऩन गने ऺभता , 
ऩूॉजी, प्रङ्जवङ्झध य जनिङ्ञिको ऺभता, 

(ग) पोहयभैरा व्मवस्थाऩन अऩनाउन प्रस्ताव गयीएको प्रङ्जवङ्झधको ङ्छदगोऩन 
तथा वातावयणीम प्रबाव न्मूङ्झनकयण,  

(घ) व्मवस्थाऩन कयाय गनन प्रस्ताव गङ्चयएको व्मवस्थाऩन िङ्टल्क,  

(ङ) पोहयभैराको प्रमोग , प्रिोधन वा ऩङ्टन: प्रमोग गने सम्फन्धभा बए 
नगयऩाङ्झरकाराई फङ्टझाउन भञ्जङ्टय गङ्चयएको योमल्टी । 

(३) फोरऩत्र सम्फन्धी अन्म व्मवस्था प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ पोहयभैरा व्मवस्थाऩनको ङ्ञजम्भा ऩाएको कम्ऩनी , सॊस्था 
वा ङ्झनकामरे नगयऩाङ्झरकासॉग गयेको सम्झौताको अधीनभा यही िङ्टल्क उठाउन सङ्जकनेछ  । 

(५) पोहयभैरा व्मवस्थाऩनभा गैयसयकायी ऺेत्रको सॊरगनता सम्फन्धी अन्म व्मवस्था 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

३०. पोहयभैरा व्मवस्थाऩन स्थर ङ्झनभानण तथा सञ्चारन गनन स्वीकृङ्झत ङ्छदन सङ्जकने :(१) ङ्झनजी 
ऺेत्रफाट पोहयभैरा व्मवस्थाऩनका राङ्झग पोहयभैरा व्मवस्थाऩन स्थर , प्रिोधन स्थर वा 
अन्म सॊमन्त्र ङ्झनभानण गयी सञ्चारन गनन स्वीकृङ्झत भाग गयेभा वातावयण तथा अन्म प्रचङ्झरत 
कानूनको अधीनभा यही त्मस्तो सॊमन्त्र ङ्झनभानण तथा सञ्चारनका राङ्झग कामनऩाङ्झरकारे स्वीकृङ्झत 
ङ्छदन सङ्जकनेछ  । 
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(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनजी ऺेत्रफाट पोहयभैरा व्मवस्थाऩन सॊमन्त्रको ङ्झनभानण 
तथा सञ्चारन गदान तोङ्जकएको वातावयणीम भाऩदण्डको ऩारना बए वा नबएको अनङ्टगभन 
नगयऩाङ्झरकारे गनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ अनङ्टगभन गदान स्वीकृत भाऩदण्डको ऩारना गयेको 
नऩाइएभा त्मस्तो भाऩदण्ड ऩारनाको राङ्झग आवश्मक व्मवस्था गनन सभमावङ्झध तोङ्जकङ्छदन 
सङ्जकनेछ  य सो सभमावङ्झधभा ऩङ्झन भाऩदण्डको ऩारनाको राङ्झग आवश्मक व्मवस्था नगयेभा 
त्मस्तो व्मङ्ञि वा कम्ऩनीको स्वीकृङ्झत कामनऩाङ्झरकारे तोङ्जकए फभोङ्ञजभ यद्द गनन सङ्जकनेछ  । 

३१. सावनजङ्झनक ङ्झनजी साझेदायीभा पोहयभैरा व्मवस्थाऩन गनन सङ्जकने :(१) नगयऩाङ्झरकारे प्रचङ्झरत 
कानूनको अधीनभा यही ङ्झनजी ऺेत्र , साभङ्टदाङ्जमक एवॊ गैयसयकायी सॊघ , सॊस्थासॉगको 
साझेदायीभा पोहयभैरा व्मवस्थाऩन कामन गनन सङ्जकनेछ  । 

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन साभङ्टदाङ्जमक एवॊ 
गैयसयकायी सॊघ, सॊस्थासॉगको साझेदायीभा पोहयभैरा न्मूङ्झनकयणको राङ्झग जनचेतना अङ्झबवङृ्जर्द्, 
पोहयभैरा सॊकरन , ढङ्टवानी, पोहयभैरा व्मवस्थाऩन स्थरको फन्द ऩिात ्व्मवस्था , उद्यान 
ङ्झनभानण य सौन्दमनकयण जस्ता कामन भात्र गनन वा गयाउन सङ्जकनेछ । 

३२. सेवा िङ्टल्क उठाउन सक्ने :(१) नगयऩाङ्झरकारे पोहयभैरा व्मवस्थाऩन गये फाऩत सम्फङ्ञन्धत 
व्मङ्ञि, सॊस्था वा ङ्झनकामफाट सेवा िङ्टल्क रगाई उठाउन सङ्जकनेछ  । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको िङ्टल्कको ङ्झनधानयण पोहयभैराको ऩङ्चयभाण , तौर तथा 
प्रकृङ्झत य तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म कङ्ट याहरुको आधायभा कामनऩाङ्झरकारे गनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको िङ्टल्क कामनऩाङ्झरका आपैं रे वा ङ्झनजरे तोकेको सॊस्था 
वा ङ्झनकाम भापन त ्सभेत उठाउन सङ्जकनेछ  । 

(४) मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन दपा २६ फभोङ्ञजभ 
पोहयभैरा व्मवस्थाऩन गनन ङ्ञजम्भेवायी ऩाएको व्मङ्ञि , सॊस्था वा ङ्झनकामरे कामनऩाङ्झरकासॉग 
बएको सहभङ्झतको आधायभा पोहयभैरा व्मवस्थाऩन गये फाऩत सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञि , सॊस्था वा 
ङ्झनकामफाट सेवा िङ्टल्क उठाउन सङ्जकनेछ  । 

तय तोङ्जकए फभोङ्ञजभका ङ्जवऩङ्ङ वगनराई सेवा िङ्टल्कभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ छूट ङ्छदइनेछ। 

(५) मस दपा फभोङ्ञजभ िङ्टल्कफाट प्राप्त आम्दानी तथा पोहयभैरा व्मवस्थाऩन ङ्झनजी 
ऺेत्रराई सॊरगन गयाउॉदा प्राप्त हङ्टने आम्दानी नगयऩाङ्झरकारे एउटा छङ्ट टै्ट िीषनकभा यािी 
तोङ्जकएको भाऩदण्डको अधीनभा यही पोहयभैराको व्मवस्थाऩन , वातावयणीम सॊयऺण तथा 
पोहयभैरा व्मवस्थाऩन प्रबाङ्जवत ऺेत्रको ङ्जवकासभा िचन गनङ्टन ऩनेछ ।   



v08 #_ emfkf ;+Vof $ :yfgLo /fhkq efu ! ldltM @)&^.!!.!! 

 

 
16 

 

ऩङ्चयच्छेद-४ 
जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता सॊयऺण 

 
३३. जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको सॊयऺण गनङ्टनऩने: (१) आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्रको जैङ्जवक ङ्जववधताको सॊयऺण गने 

ङ्ञजम्भेवायी नगयऩाङ्झरकाको हङ्टनेछ । 

(२)उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको सॊयऺण सम्फन्धी कामनक्रभ गदान 
सॊघीम तथा प्रदेिको कानून तथा भाऩदण्ड प्रङ्झतकूर नहङ्टने गयी देहाम फभोङ्ञजभ गनङ्टन ऩनेछ,- 

(क) कृङ्जषजन्म जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता सॊयऺण,-  

(१) ङ्जवकासका कामनक्रभहरु सॊचारनगदान कृङ्जष जैङ्जवक ङ्जवङ्जवङ्झधताको 
सॊयऺणराई ङ्जविेष भहत्वङ्छदने, 

(२) जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता , वातावयण य भानव स्वास्थ्मभा नकायात्भक 
प्रबाव ऩानन सक्ने जोङ्ञिभ बएका ङ्ञज .एभ.ओ.(GMO) तथा 
त्मसका उत्ऩादनराई आवश्मकता अनङ्टसाय ङ्झनमन्त्रण वा 
ङ्झनषधेगने, 

(३) कृङ्जष ऩमानवयणीम सेवाहरुको ङ्छदगो ऩङ्चयचारनको राङ्झग 
ऩयागसेचक तथा अन्म ऩमानवयणीम सेवा प्रदान गने जीवहरु 
सम्फन्धी अध्ममन , अनङ्टसन्धान, अनङ्टगभन गयी सॊयऺणका 
कामनक्रभहरु सञ्चारन गने, 

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

(ि) ङ्झसभसाय सॊयऺण,- 

(१) स्थानीम जनसभङ्टदामको सहबाङ्झगताभा उनीहरुको ङ्जहतका राङ्झग 
आफ्नो ऺेत्र अन्तगनतका ङ्झसभसायको ऩङ्जहचान गदै सोको 
 सॊयऺण य व्मवस्थाऩन गने; 

(२) स्थानीम जनसहबाङ्झगताभा आधाङ्चयत ङ्झसभसाय व्मवस्थाऩनको 
भाध्मभद्वाया ङ्झसभसायको स्रोतहरुभाङ्झथ सभन्माङ्जमक अवसय 
ङ्छदराउॉदै फङ्टङ्जर्द्भिाऩूणन प्रमोगको अवधायणाराई साथनक 
तङ्टल्माउन;े 
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(३) स्थानीम व्मङ्ञि , सभङ्टदाम एवॊ ङ्झनकामराई सॊरगन गयाउॉदै 
ङ्झसभसायको सॊयऺण य व्मवस्थाऩन कामन प्रबावकायी फनाउने;  

(४) वतनभान य बावी ऩङ्टस्ताको पाइदाका राङ्झग प्राकृङ्झतक स्रोत 
सॊयऺण गनन स्थानीम वाङ्झसन्दाको ङ्जहत हङ्टने िारको साभाङ्ञजक 
य आङ्झथनक ङ्जवकासका कामनक्रभ सॊचारन गने,  

(५) ङ्झसभसायभा आङ्ञित सङ्कटाऩङ्ङ जीवजन्तङ्ट , जरचय, साऩेङ्ञऺक 
जङ्गरी जनावय तथा अन्म जर आङ्ञित आनङ्टवॊङ्ञिक स्रोतको 
सॊयऺण गने, 

(६) वातावयणीम असय न्मून हङ्टने गयी ङ्झसभसाय ऺेत्रभा वातावयण 
अनङ्टकूर ऩमनटनको ङ्जवकास गदै प्राप्त राबराई मथासम्बव 
ङ्झसभसायको व्मवस्थाऩन य स्थानीम जनसभङ्टदामको ङ्जहतभा 
ऩङ्चयचारन गने, 

(७) ङ्झसभसाय सॊयऺण य व्मवस्थाऩनका राङ्झग तमाय गङ्चयने 
कामनमोजनाहरुभा स्थानीम जनसहबाङ्झगता सङ्टङ्झनङ्ञित गने, 

(८) ङ्झसभसाय ऺेत्रभा आङ्ञित स्थानीमवासीको अनङ्टबव , अभ्मास, 
सीऩ य ऻानको सॊयऺण गदै सोही आधायभा ङ्झसभसायको 
सॊयऺण य व्मवस्थाऩन गनन प्रिम ङ्छदन,े 

(९) ङ्झसभसाय व्मवस्थाऩना देिा ऩने सभस्माहरुको ऩङ्जहचान गयी 
स्थानीम स्तयभै सभाधानको उऩामहरुको िोजी गनन 
जनसहभङ्झतका आधायभा व्मवस्थाऩन कामनमोजना फनाई रागू 
गने गयाउने,  

(१०) ङ्झसभसाय व्मवस्थाऩन मोजना तजङ्टनभा गने य व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतभा स्थानीम जनसभङ्टदामका साथै सॊघ सॊस्थाको 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व गयाउन आवश्मक कानङ्टनी एवॊ प्रिासङ्झनक 
व्मवस्था गने, 

(११) ङ्झसभसायभा आङ्ञित स्थानीम जनसभङ्टदामराई ङ्झसभसायफाट प्राप्त 
हङ्टने राबको न्मामोङ्ञचत फाॉडपाॉडका राङ्झग आवश्मक व्मवस्था 
गने,  
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 (३)   जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता सॊयऺण तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अन्म व्मवस्था प्रचङ्झरत 
कानून य भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

३४. जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको अङ्झबरेिीकयण गनङ्टनऩने :(१)  नगयऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्राङ्झधकाय ङ्झबत्र 
अवङ्ञस्थत जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको वस्तङ्टङ्ञस्थङ्झत य ङ्जववयणको अङ्झबरेिीकयण व्मवङ्ञस्थत य वैऻाङ्झनक 
ढङ्गरे याख्नङ्ट ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको अङ्झबरेिीकयण जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता सम्फन्धी ङ्झनदेङ्ञिका 
फनाई याङ्जष्डम भाऩदण्ड अनङ्टरुऩ अद्यावङ्झधक याख्न ेङ्ञजम्भेवायी नगयऩाङ्झरकाको हङ्टनेछ । 

(३) जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको अङ्झबरेिीकयण सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ।    

३५. स्थानीम सभङ्टदामको ऩयम्ऩयागत ऻान , सीऩ, अभ्मास, आङ्छदको सॊयऺण गनङ्टनऩने : (१) जैङ्जवक 
ङ्जवङ्जवधताको सम्फन्धभा स्थानीम सभङ्टदाम ङ्झबत्रका व्मङ्ञि वा सभूहभा यहेको ऻान , सीऩ, 
अभ्मास आङ्छदको ऩङ्जहचान , अङ्झबरेिीकयण, तथा सॊयऺण गने ङ्ञजम्भेवायी नगयऩाङ्झरकाको हङ्टनेछ 
। 

(२) कामनऩाङ्झरकारे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको अङ्झबरेिीकयण वैऻाङ्झनक य व्मवङ्ञस्थत 
ढङ्गरे तोङ्जकएको ढाॉचा य प्रारुऩभा याख्नछे ।  

३६. िङ्झनज ऩदाथन सॊयऺण सम्फन्धी व्मवस्था :(१) नगयऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र यहेका िङ्झनज 
ऩदाथनको अवस्था फङ्टझ्न सबे तथा िोज गनन सङ्जकनेछ  । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सबे तथा िोजफाट प्राप्त सूचना तथा तथ्माङ्कको 
आधायभा प्रचङ्झरत नेऩारको कानून प्रङ्झतकूर नहङ्टने गयी कामनऩाङ्झरकारे िङ्झनज ऩदाथनको 
सॊयऺण तथा प्रवर्द्ननभा कामनक्रभहरु सञ्चारन गनन सङ्जकनेछ  ।  

३७.  जराधाय सॊयऺण गनङ्टनऩने : (१) नगयऩाङ्झरकाऺेत्र ङ्झबत्र यहेका जराधायको सॊयऺण गनङ्टन 
नगयऩाङ्झरका, नागङ्चयक य सम्फन्धीत ङ्झनकामको कतनव्म हङ्टनेछ। 

(२) कामनऩाङ्झरकारे सॊघीम य प्रदेिको कानून य भाऩदण्डको अधीनभा यही कामनङ्जवङ्झध 
वनाई नगयऩाङ्झरकाङ्झबत्रको जराधाय सॊयऺण तथा व्मवस्थाऩन गनेछ। 

(३) आफ्नो ऺेत्रभा यहेको िानेऩानीको भङ्टहानको ऩङ्जहचान , अङ्झबरेिीकयण, सॊयऺण 
तथा व्मवस्थाऩन गने ङ्ञजम्भेवायी नगयऩाङ्झरकको हङ्टनेछ। 
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ऩङ्चयच्छेद- ५ 

वन तथा हङ्चयत ऺेत्रको सॊयऺण तथा व्मवस्थाऩन 

३८. वन, वन ऩैदावाय , वन्मजन्तङ्ट तथा हङ्चयत ऺेत्रको सॊयऺण य प्रवर्द्नन गनङ्टनऩने : (१)आफ्नो 
ऺेत्राङ्झधकाय ङ्झबत्रको वन , वन ऩैदावाय , वन्मजन्तङ्ट तथा हङ्चयत ऺेत्रको सॊयऺण य प्रवर्द्नन गने 
प्रभङ्टि ङ्ञजम्भेवायी नगयऩाङ्झरकाको हङ्टनेछ । 

(२) वन , वन ऩैदावाय , वन्मजन्तङ्ट तथा हङ्चयत ऺेत्रको सॊयऺण य प्रवर्द्ननभा सहमोग 
गनङ्टन नागङ्चयकको कतनव्म हङ्टनेछ। 

(३) वन तथा वन ऩैदावाय सॊयऺण य प्रवर्द्नन गने सम्फन्धभा नगयऩाङ्झरकारे सॊघीम य 
प्रदेि कानूनको प्रङ्झतकूर नहङ्टने गयी देहाम फभोङ्ञजभ गनङ्टनऩनेछ। 

(क) सॊघ तथा प्रदेिसॉग सभन्वम गयी स्थानीम सभङ्टदामको सहबाङ्झगतभा 
आफ्नो ङ्झसभाङ्झबत्रका सभङ्टदामभा आधाङ्चयत वन , ङ्झनजी वन , कृङ्जष वन 
तथा वनभा आधाङ्चयत उद्योगहरु सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन गने, 

(ि)  साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोिा सभूह रगामत सभङ्टदामभा आधाङ्चयत वन 
व्मवस्थाऩन गने सभूहको प्राङ्जवङ्झधक , व्मवस्थाऩकीम, सॊस्थागत ऺभता 
ङ्जवकासभा प्राथङ्झभकता ङ्छदने,  

(घ)   वनसॉग सम्फङ्ञन्धत प्राङ्जवङ्झधक सेवाराई प्रबावकायी फनाउनङ्टका अङ्झतङ्चयि 
ऺभता ङ्जवकासको राङ्झग उत्प्रयेणात्भक अवसयहरु ङ्झसजनना गने,  

(ङ) स्थानीम सभङ्टदामभा यहेको वनजन्म , जङ्झडफङ्टटी तथा वनस्ऩङ्झत उऩमोग 
सम्फन्धी ऩयम्ऩयागत ऻान , सीऩ य ङ्ञचङ्जकत्सा ऩर्द्ङ्झतराई आधङ्टङ्झनक 
ङ्जवऻानसॉग सॊमोजन गदै उङ्ङत प्रकायको ऻान , सीऩ य उत्ऩादनका 
राङ्झग उऩमङ्टि वातावयण ङ्झनभानण गने,  

(च)  वन्मजन्तङ्ट य वनस्ऩङ्झतको सॊयऺण तथा प्रवर्द्नन गनन सॊघ , प्रदेिसॉगको 
सभन्वमभा स्थानीम स्तयका प्राणी उद्यान तथा वनस्ऩङ्झत उद्यानहरु 
स्थाऩना य सॊचारन गने, 

(छ)  वन ऩैदावाय सॊकरनभा ङ्छदगोऩना य प्रबावकाङ्चयताका राङ्झग आधङ्टङ्झनक 
प्रङ्जवङ्झधहरुको प्रमोगराई प्रोत्साहन गने,  

(ज)  ङ्छदगो वन व्मवस्थाऩनकोभाऩदण्डअनङ्टरुऩसफै वन व्मवस्थाऩनभा 
साभाङ्ञजक, आङ्झथनक य वातावयणीम दृङ्जष्टरे दीगोऩना सङ्टङ्झनङ्ञित गने,  
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(झ)  सॊघ तथा प्रदेिको सभन्वमभासॊयङ्ञऺत ऺेत्र , ङ्झसभसाय ऺेत्र तथा वन 
व्मवस्थाऩन ऩर्द्ङ्झतहरुफाट ऩमनटन प्रवर्द्ननगननमोगदान ऩङ्टमानङ्ञ उने, 

(ञ) वन, वनस्ऩङ्झत, वन्मजन्तङ्ट तथा जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताय जराधाय ऺेत्रको 
सॊयऺण, ऩङ्टन:स्थाऩना य ङ्छदगो उऩमोग गननआवश्मक मोजना य 
कामनक्रभ सॊचारन गने, 

(ट)  ,नगयऩाङ्झरकाऺेत्रङ्झबत्रका जरचयको सॊयऺण गने, 

(ठ)  सॊघ तथा प्रदेिसॉग सभन्वम य सहकामन गयी गङ्चयवीको येिाभङ्टङ्झन यहेका 
जनताको गङ्चयवी न्मूङ्झनकयण गनन वनको सॊयऺण य ङ्जवकास हङ्टने गयी 
आम आजनन तथा ऩमनटनका कामनक्रभहरू सॊचारन गने, 

(ड)  साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोिा सङ्झभङ्झतरे वन ऩैदावाय ङ्जवक्री तथा उऩमोग 
गनन फनाएको स्वीकृत वाङ्जषनक कामनमोजना कामानन्वमन गयाउने  

(ढ)  नगयऩाङ्झरकाऺेत्र ङ्झबत्रको सावनजङ्झनक तथा ऐरानी जगगाभा यहेको काठ 
दाउया, जयाजङ्टयी, दहिय फहिय आङ्छदको ङ्झफक्री गने, 

(ण)  साभङ्टदाङ्जमक ब-ूसॊयऺण य सोभा आधाङ्चयत आम आजनन कामनक्रभहरु 
सॊचारन गने, 

(त)  सॊघ तथा प्रदेिको भाऩदण्डको अधीनभा यही नगयऩाङ्झरकाऺेत्र ङ्झबत्रको 
जङ्झडफङ्टटी तथा अन्म गैयकाष्ट वन ऩैदावय सम्वङ्ञन्ध सवेऺण , उत्ऩादन, 
सॊकरन प्रवर्द्नन, प्रिोधन य वजाय व्मवस्थाऩन गने, 

३९. ङ्झनजी वन दतान तथा व्मवस्थाऩन:(१) ङ्झनजी वन दतान गयाउन चाहने कङ्ट नै व्मङ्ञि वा सॊस्थारे 
ङ्झनजी वन दतानको राङ्झग ङ्झडङ्झबजन वन कामानरम वा सफ ङ्झडङ्झबजन वन कामानरमको ङ्झसपाङ्चयस 
सङ्जहत कामनऩाङ्झरकाभा ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै ङ्झनवेदन ऩयेभा आवश्मक जाॉचफङ्टझ गयी 
कामनऩाङ्झरकारे ङ्झनजी वन दतान गयी प्रभाणऩत्र ङ्छदनेछ । 

(३) व्मवसाङ्जमकप्रमोजनका राङ्झग ङ्झनजी वन वा ङ्झनजी आवादीभा यहेको वन ऩैदावयको 
सॊकरन तथा ओसायऩसाय गनङ्टन ऩयेभा नगयऩाङ्झरकाफाट स्वीकृत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ । 

४०. सावनजङ्झनक जगगाभा वन ङ्जवकास सम्फन्धी व्मवस्था:(१) कामनऩाङ्झरकारे प्रचङ्झरत नेऩार कानून 
तथा मस ऐनको अधीनभा यही सावनजङ्झनक जगगाभा वनको ङ्जवकास , सॊयऺण, व्मवस्थाऩन गनन 
य वन ऩैदावयको उऩमोग तथा ङ्झफङ्जक्र ङ्जवतयण गनन सङ्जकनेछ  । 
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(२) कामनऩाङ्झरकारे सडक , नहय य फाटो ङ्जकनायभा रगाइएको तथा फाटोभा छहायी 
ऩने रुिहरु य चौताया , कङ्ट राको भङ्टहान , धाङ्झभनक स्थर वा त्मस्तै अन्म सॊवेदनिीर ठाउॉभा 
रगाइएका रुिहरुको सॊयऺण गनन तथाजोङ्ञिभऩूणन अवस्थाभा प्रचङ्झरत कानूनको अङ्झधनभा यही 
हटाउन सङ्जकनेछ  । 

४१. सहयी वनको ङ्जवकास य व्मवस्थाऩन:(१) कामनऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्र ङ्झबत्रको सहयी ऺेत्र तथा 
वस्तीभा यहेका सावनजङ्झनक सडक तथा ऩाकन  जस्ता स्थानभा आपैं रे वा कङ्ट नै सॊघसॊस्था वा 
ङ्झनजी ऺेत्रसॉगको साझेदायीभा सहयी वनको ङ्जवकास तथा व्मवस्थाऩन गनन सङ्जकनेछ  । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ स्थाऩना हङ्टने सहयी वनको वन ऩैदावाय कामनऩाङ्झरकारे 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ प्रमोग गनन सङ्जकनेछ  । 

४२. वन ऺेत्रको प्रमोग: कामनऩाङ्झरकारे कङ्ट नै ङ्जवकास आमोजना सञ्चारन गदान वन ऺेत्रको प्रमोग 
गनङ्टन फाहेक अन्म कङ्ट नै ङ्जवकल्ऩ नबएभा य प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभको वातावयणीम 
अध्ममनफाट त्मस्तो मोजना सञ्चारन गदान वातावयणभा उल्रेिनीम प्रङ्झतकूर असय नऩने 
देङ्ञिएभा सो आमोजना सञ्चारन गनन त्मस्तो वन ऺेत्रको जगगा प्राप्त गननको राङ्झग सॊघीम तथा 
प्रदेि सयकाय सभऺ अनङ्टयोध गननसङ्जकनेछ  । 

४३. नसनयी य उद्यान स्थाऩना तथा व्मवस्थाऩन : (१) सॊघीम तथा प्रादेङ्ञिक कानून प्रङ्झतकूर नहङ्टने 
गयी, प्रचङ्झरत भाऩदण्ड तथा तोङ्जकएको प्रङ्जक्रमा ऩूया गयेको सङ्टङ्झनङ्ञित गयी नगयऩाङ्झरका 
ऺेत्रङ्झबत्र जोकोहीरे ऩङ्झन कामनऩाङ्झरकाको अनङ्टभङ्झत ङ्झरईनसनयी तथा उद्यान सञ्चारन गनन 
सङ्जकनेछन।् 

(२) नगयऩङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र उऩदपा(१)फभोङ्ञजभ सञ्चारन हङ्टने नसनयी तथा उद्यानको 
सम्फन्धभा सॊघीम तथा प्रादेङ्ञिक भाऩदण्डसॉग नफाङ्ञझने गयी सञ्चारन तथा ऩूव्ानधाय भाऩदण्ड 
ङ्झनदेङ्ञिका फनाई रागू गनेछ । 

(३) नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र उऩदपा(१)फभोङ्ञजभ स्थाऩना हङ्टने सफै नसनयी तथा 
उद्यानहरुको कङ्ञम्तभा वषनको एक ऩटक तोङ्जकए फभोङ्ञजभ अङ्झनवामन अनङ्टगभन ङ्झनयीऺण 
गनङ्टनऩनेछ । 

४४. िङ्टल्रा ऺेत्र व्मवस्थाऩन तथा हङ्चयमारी प्रवर्द्नन :(१)  नगयऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र यहेको 
िङ्टल्रा तथा सावनजङ्झनक ऺेत्रको सॊयऺण, प्रवर्द्नन तथा अङ्झबरेिीकयण गनङ्टन ऩनेछ । 

(२) नगयऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्राङ्झधकाय ङ्झबत्र यहेने िङ्टल्रातथा सावनजङ्झनकऺेत्रभा 
प्रचङ्झरत कानूनको प्रङ्झतकूर नहङ्टने गयी वृऺ ायोऩण, सम्बायय व्मवस्थाऩन गनन सङ्जकनेछ  । 



v08 #_ emfkf ;+Vof $ :yfgLo /fhkq efu ! ldltM @)&^.!!.!! 

 

 
22 

 

(३) िङ्टल्रातथा सावनजङ्झनकऺेत्रको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

४५. नदी ङ्जकनाय, नदी उकास नहय ङ्जकनाय य सडक ङ्जकनायभा वृऺ ायोऩण : (१) नगयऩाङ्झरकाङ्झबत्रको 
नदी ङ्जकनाय , नदी उकास नहय ङ्जकनाय य सडक ङ्जकनायभा कामनऩाङ्झरकाको अनङ्टभङ्झत ङ्झरई 
वृऺ ायोऩण गनन सङ्जकनेछ  । 

(२) कामनऩाङ्झरकारे वृऺ ायोऩण सम्फन्धी भाऩदण्ड फनाई रागू गनन सक्नेछ  । 

 
ऩङ्चयच्छेद-६ 

सॊस्थागत व्मवस्था 
४६. वातावयण तथा प्राकृङ्झतक स्रोत सॊयऺण कोषको स्थाऩना य सञ्चारन : (१) ,नगयऩाङ्झरकाभा 

वातावयण सॊयऺण , प्रदूषणको योकथाभ तथा ङ्झनमन्त्रणका साथै जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको सॊयऺण 
राङ्झग वातावयण तथाप्राकृङ्झतक स्रोत सॊयऺण कोषको स्थाऩना गनन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा(१)फभोङ्ञजभको कोषभा देहामका यकभहरु यहने छन ्: 

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

(ि) ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊघ सॊस्थावाट प्राप्त यकभ, 

(ग)    अन्म स्रोतवाट प्राप्त यकभ। 

(३) वातावयण तथा प्राकृङ्झतक स्रोत सॊयऺण कोषको सॊचारन तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 

४७. वातावयण तथा प्राकृङ्झतक स्रोत सॊयऺण ऩङ्चयषद गठन गनन सक्ने :(१) वातावयण, जैङ्जवक 
ङ्जवङ्जवधता य प्राकृङ्झतक स्रोत सॊयऺणसम्फन्धीकामनराई व्मवङ्ञस्थत रुऩभा कामानन्वमन गनन , नीङ्झत 
मोजना ङ्झनभानण गनन , ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामहरु वीच सभन्वम गनन तथा मस ऐन अन्तगनत अनङ्टगभन 
तथा ङ्झनङ्चयऺण गनन नगयऩाङ्झरकाभा वातावयण सम्फन्धी ङ्जविेषऻ सङ्ञम्भङ्झरत वातावयण तथा 
प्राकृङ्झतक स्रोत सॊयऺण ऩङ्चयषद यहनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ऩङ्चयषदभा देहाम फभोङ्ञजभका अध्मऺ य सदस्महरू 
यहनेछन; 

(क) नगयऩाङ्झरका प्रभङ्टि -     अध्मऺ  

(ि) नगयऩाङ्झरका उऩ प्रभङ्टि -     सदस्म  
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(ग) प्रभङ्टि प्रिासकीम अङ्झधकृत-     सदस्म  

(घ) स्वास्थ्म सङ्झभङ्झत सॊमोजक-     सदस्म  

(ङ) वन, वातावयण सङ्झभङ्झत सॊमोजक-    सदस्म  

(च) वातावयण तथा प्राकृङ्झतक स्रोतको ऺेत्रभा काभ गयेका ङ्जवऻ १  जना 
तथा कामनऩाङ्झरकारे तोकेको  १ भङ्जहरा सङ्जहत १ कामनऩाङ्झरका सदस्म 
य १ नगय सबा सदस्म गङ्चय ३ जना-  सदस्म  

(छ) स्थानीम वन उऩबोिा सङ्झभङ्झतहरूवाट १ जना -  सदस्म  

(ज) कृङ्जष ऺेत्र हेने कामनऩाङ्झरका सदस्म-    सदस्म  

(झ) वातावयण िािा सॊमोजक वा तेङ्जकएके अङ्झधकृत  - सदस्म सङ्ञचव 

(३) वातावयण तथा प्राकृङ्झतक स्रोत सॊयऺण ऩङ्चयषद्को अन्म काभ , कतनव्म तथा 
अङ्झधकाय तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

४८. सङ्झभङ्झतहरु गठन गनन सक्ने : (१) नगय कामनऩाङ्झरकारे मो ऐनको उदे्दश्म ऩूङ्झतनको राङ्झग 
सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमका ङ्जविेषऻहरु सभेत यहेको ङ्जवङ्झबङ्ङ सङ्झभङ्झतहरु गठन गनन सक्नेछ। 

(२)उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गङ्छठत सङ्झभङ्झतहरुको काभ , कतनव्म य अङ्झधकाय नगय 
कामनऩाङ्झरकारे तोङ्जकङ्छदए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

४९. अनङ्टगभन तथा भूल्माॊकन: (१) मस ऐन अन्तगनत आवश्मक अनङ्टगभन य भूल्माॊकन दपा ४८ 
फभोङ्ञजभ स्थाङ्जऩत वातावयण तथा जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता सॊयऺणऩङ्चयषद वा ऩङ्चयषदरे तोकेको 
ङ्झनयीऺण सङ्झभङ्झतहरूवाट हङ्टनेछ । 

(२)अनङ्टगभन तथा भूल्माॊकन सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

५०.  वातावयण सॊयऺण मोजना तजङ्टनभा गने : (१)कामनऩाङ्झरकारे वातावयण तथा जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता 
सॊयऺण मोजना तजङ्टनभा तथा कामानन्वमन गनेछ। 

(२) कामनऩाङ्झरकारे वातावयण सॊयऺण मोजना तजङ्टनभा गदान वातावयण सॊयऺण , जैङ्जवक 
ङ्जवङ्जवधताको सॊयऺण य प्रवर्द्नन , दीगो उऩमोग य वातावयणीम य जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताका 
स्रोतहरूको ऩयम्ऩयागत य स्थानीम अभ्मासहरूराई सभेत सभावेि गनङ्टनऩनेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको वातावयण तथा जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता सॊयऺण मोजना 
फनाउॉदा भङ्जहरा, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि, फारफाङ्झरका, जेष्ठ नागङ्चयक य आङ्झथनक रुऩभा ङ्जवऩङ्ङ 
सभङ्टदामराई ङ्जविेष प्राथङ्झभकता ङ्छदनङ्टऩनेछ। 
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(४)वातावयण सॊयऺण मोजनाभा सभावेि गनङ्टनऩने ङ्जवषमवस्तङ्ट तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

 
ऩङ्चयच्छेद-७ 

कसूय, जङ्चयवाना तथा ङऺ्झतऩङ्टतॉ 
 

५१. कसूय: कसैरे देहामको कङ्ट नै काभ गयेभा मस ऐन फभोङ्ञजभ कसूय गयेको भाङ्झननेछ :-  

(क) कामनऩाङ्झरकारे तोङ्जकङ्छदएको सभम य स्थान फाहेक अन्मत्र पोहयभैरा 
ङ्झनष्कािन गने,  

(ि) कण्टेनय वा पोहयभैरा सॊकरन केन्रभा याङ्ञिएको पोहयभैरा अनाङ्झधकृत 
तवयरे प्रमोग गने,  

(ग) पोहयभैरा सॊकरन केन्रभा याङ्ञिएको कण्टेनय तोडपोड गने ऺङ्झत ऩङ्टमानङ्ञ उने , 
याङ्ञिएको स्थानफाट हटाउने वा सॊकरन केन्रभा कङ्ट नै नोक्सानी ऩङ्टमानषउन,े  

(घ) मस ऐन फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झत नङ्झरई पोहयभैरा व्मवस्थाऩनको कामन गने,  

(ड) मस ऐन फभोङ्ञजभ पोहयभैरा व्मवस्थाऩनको राङ्झग प्रदान गङ्चयएको 
अनङ्टभङ्झतऩत्रभा उल्रेङ्ञित ितनहरु उल्रङ्घवन गने, 

(च) पोहयभैरा सॊकरन केन्र , कण्टेनय वा पोहयभैरा थङ्टऩाने ठाउॉभा कङ्ट नै ऩङ्झन 
ङ्जकङ्झसभको हाङ्झनकायक ऩदाथन पाल्न,े याख्न ेवा थङ्टऩाने, 

(छ) घय, कम्ऩाउण्ड तथा ऩङ्चयसयको पोहयभैरा सडक वा अन्म सावनजङ्झनक 
स्थानभा याख्न,े पाल्ने वा थङ्टऩाने, 

(ज) पोहयफाट ङ्झनस्केको दूङ्जषत ऩानी (ङ्झरचेट) वा ढर च ङ्टहाई अन्म व्मङ्ञिको घय 
वा जगगा प्रदूङ्जषत गयाउने,  

(झ) सडक वा अन्म सावनजङ्झनक स्थानभा सयसपाई तथा पोहयभैरा सॊकरन गनन 
नगयऩाङ्झरकारे तोकेको सभम वा सपाई गदानको सभमभा त्मस्तो ठाउॉभा कङ्ट नै 
ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभको सवायी साधन ङ्झफसाउने वा ङ्झफसाइयािेको सवायी साधन 
हटाउने इन्काय गने,  

(ञ) कामनऩाङ्झरकारे तोकेको ठाउॉभा फाहेक जनस्वास्थ्मभा प्रङ्झतकूर असय ऩने गयी 
सडक वा अन्म सावनजङ्झनक स्थानभा कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभको हाङ्झनकायक 
पोहयभैरा याख्न,े पाल्न,े थङ्टऩाने वा ङ्झनष्कािन गने,  
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(ट) यासामङ्झनक पोहयभैरा , औद्योङ्झगक पोहयभैरा , स्वास्थ्म सॊस्थाजन्म पोहयभैरा 
वा हाङ्झनकायक पोहयभैरा जथाबावी पाल्ने , याख्न ेवा ङ्झनष्कािन गने वा 
गयाउने,  

(ठ) औद्योङ्झगक प्रङ्झतष्ठान वा स्वास्थ्म सॊस्थारे उद्योग वा स्वास्थ्म सॊस्थाफाट 
ङ्झनस्कने हाङ्झनकायक पोहयभैरा जथाबावी पाल्ने , याख्न ेवा ङ्झनष्कािन गने वा 
गयाउने,  

(ड) पोहयभैरा सॊकरन , ढङ्टवानी तथा पोहयभैरा व्मवस्थाऩनभा फाधा अवयोध 
ङ्झसजनना गने,  

(ढ) पोहयभैरा सॊकरन , ढङ्टवानी तथा अङ्ञन्तभ ङ्झनष्कािन स्थरभा अवयोध , फन्द, 
घेयाउ गने वा पोहयभैरा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामनभा हडतार गने,  

(ण) पोहयभैरा अत्माङ्झधक उत्ऩादन हङ्टने वस्तङ्ट बनी नेऩार सयकायरे नेऩार 
याजऩत्रभा सूचना प्रकािन गयी प्रङ्झतफन्ध रगाएको कङ्ट नै वस्तङ्ट उत्ऩादन तथा 
ङ्झफक्री ङ्जवतयण गने,  

(त) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको भाऩदण्ड ङ्जवऩङ्चयत यासामङ्झनक ङ्जवषादीको 
आमात गने वा सभमावङ्झध सङ्जकएको यासामङ्झनक ङ्जवषादी प्रचङ्झरत कानून य 
भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ नष्ट गने ङ्ञजम्भेवायी ऩूया नगने, 

(थ) स्रोत भै पोहयभैराको ऩथृकीकयण नगयी पोहयभैरा ङ्झभसाएय ङ्झनष्कािन गने,  

(द) भयेको वा भायेको ऩिङ्टऩऺी य सोको रादी , ्वाॉि, हड्डी  तथा भाछाको कत्रा 
आङ्छद सावनजङ्झनक स्थर, सडक, गल्री, चोकभा याख्न,े पाल्ने वा थङ्टऩाने।  

५२. सजाम तथा जङ्चयवाना :(१)पोहयभैरा व्मवस्थाऩन सम्फन्धभा कसैरे देहामको कामन गयेभा 
देहाम फभोङ्ञजभको सजाम तथा जङ्चयवाना हङ्टनेछ:   

(क) दपा ५१ को िण्ड (क) फभोङ्ञजभको कसूय गने व्मङ्ञिराई 
कामनऩाङ्झरकारे ऩङ्जहरो ऩटक बए ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना , 
दोस्रो ऩटक सोही कसूय गयेभा ऩाॉच हचाय रुऩैमाॉदेङ्ञि दि हजाय 
रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना य सोही कसूय तेस्रो वा सोबन्दा फढी ऩटक 
गयेभा प्रत्मेक ऩटकको राङ्झग ऩन्र हजाय रुऩैमाॉका दयरे जङ्चयवाना 
गयी पोहयभैरा उठाउॉदा रागने िचन सभेत ङ्झनजफाट असूर उऩय गनन 
सङ्जकनेछ । 
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(ि) दपा ५१ को िण्ड (ि) य (झ) फभोङ्ञजभको कसूय गनेराई 
कामनऩाङ्झरकारे ऩाॉच सम रुऩैमाॉदेङ्ञि ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना 
गनन सङ्जकनेछ । 

(ग) दपा ५१ को िण्ड (ग) फभोङ्ञजभको कसूय गनेराई कामनऩाङ्झरकारे 
ऩन्र हजाय रुऩैमाॉदेङ्ञि ऩचास हजाय रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना गयी कण्टेनय 
वा सॊकरन केन्र व्मवस्थाऩन गनन रागने िचन असूर उऩय गनन 
सङ्जकनेछ । 

(घ) दपा ५१ को िण्ड (घ) य (ङ) फभोङ्ञजभको कसूय गनेराई 
कामनऩाङ्झरकारे ऩन्र हजाय रुऩैमाॉदेङ्ञि ऩचास हजाय रुऩैमाॉसम्भ 
जङ्चयवाना गयी अनङ्टभङ्झत नङ्झरएसम्भ त्मस्तो कामन गनन योक रगाउनेछ 
। 

(ङ) दपा ५१ को िण्ड (च) फभोङ्ञजभको कसूय गनेराई कामनऩाङ्झरकारे 
ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉदेङ्ञि ऩन्र हजाय रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना गनन सङ्जकनेछ 
य त्मस्तो वस्तङ्ट वा ऩदाथनफाट कङ्ट नै ऺङ्झत बइसकेको बए त्मस्तो ऺङ्झत 
फाऩतको यकभ सभेत कसूयदाताफाट असूर उऩय गनन सङ्जकनेछ  ।  

(च) दपा ५१ को िण्च (छ), (ज) य (द) फभोङ्ञजभको कसूय गनेराई 
कामनऩाङ्झरकारे ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉदेङ्ञि ऩन्र हजाय रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना 
गनन सङ्जकनेछ  । 

(छ) दपा ५१ को िण्ड (ञ) फभोङ्ञजभको कसूय गनेराई कामनऩाङ्झरकारे 
तीस हजाय रुऩैमाॉदेङ्ञि ऩचास हजाय रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना गनन सङ्जकनेछ  
। 

(ज) दपा ५१ को िण्ड (ट), (ठ) य (त) फभोङ्ञजभको कसूय गनेराई 
कामनऩाङ्झरकारे ऩचास हजाय रुऩैमाॉदेङ्ञि एक राि रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना 
गनन सङ्जकनेछ  य सोही कसूय ऩङ्टन : गयेभा ऩङ्जहरो ऩटक गयेको 
जङ्चयवानाको दोब्फय जङ्चयवाना गयी प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झत 
यद्द गननको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा रेङ्ञि ऩठाउन सङ्जकनेछ  । 

(झ) दपा ५१ को िण्ड (ड), (ढ) य (ण) फभङ्ञजभको कसूयराई प्रचङ्झरत 
सॊघीम कानून फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टनेछ । 
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(ञ) दपा ५१ को िण्ड (थ) फभोङ्ञजभको कसूय गनेराई सम्फङ्ञन्धत 
कामनऩाङ्झरकारे प्रत्मेक ऩटक ऩाॉच सम रुऩैमाॉ जङ्चयवाना गनन सक्ने छ 
।  

(२)वातावयण सॊयऺण सम्फन्धभा कसैरे देहामको कामन गयेभा कामनऩाङ्झरकारे देहाम 
फभोङ्ञजभको जङ्चयवाना गनेछ: 

(क) सॊङ्ञऺप्त वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदनस्वीकृत गयाउनङ्ट ऩने प्रस्तावको 
हकभा त्मस्तो प्रङ्झतवेदन स्वीकृत नगयाई वा स्वीकृत प्रङ्झतवेदन ङ्जवऩयीत 
हङ्टने कामन गयेभा ऩाॉचराि रुऩैमाॉसम्भ,  

(ि) प्रायङ्ञम्बक वातावयणीम ऩङ्चयऺण प्रङ्झतवेदन स्वीकृत नगयाई वा स्वीकृत 
प्रङ्झतवेदन ङ्जवऩयीत हङ्टने कङ्ट नै प्रस्ताव  कामानन्वमन गयेभा दिराि 
रुऩैमाॉसम्भ । 

(३) कसैरे उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको कामन गयेभा सम्फङ्ञन्धत कामनऩाङ्झरकारे तङ्टरुन्त 
योकी वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन स्वीकृत नगयाएभा मस ऐन फभोङ्ञजभ त्मस्तो प्रङ्झतवेदन 
स्वीकृत गयाउन य त्मस्तो कामन बएकोभा सो कामनराई सङ्टधाय गनन आदेि ङ्छदनेछ य मसयी 
ङ्छदइएको आदेि फभोङ्ञजभ गनङ्टन सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञि वा सॊस्थाको कतनव्म हङ्टनेछ ।मसयी ङ्छदइएको 
आदेि फभोङ्ञजभ कामन नबएभा कामनऩाङ्झरकारे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गङ्चयएको जङ्चयवानाको 
तेब्फय जङ्चयवाना गनेछ । 

(४) उऩदपा (२) भा उल्रेङ्ञित ङ्जवषम फाहेक कसैरे मो ऐन वा मस ऐन अन्तगनत 
फनेको ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञिका, कामनङ्जवङ्झध वा भाऩदण्ड ङ्जवऩयीतका कङ्ट नै कामन गयेभा कामनऩाङ्झरकारे 
त्मस्तो कामन गनन फन्देज रगाई तीन राि रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना गयी दङ्टई भङ्जहनाङ्झबत्र मो ऐन 
वा मस ऐन फभोङ्ञजभ फनेको ङ्झनमभ , ङ्झनदेङ्ञिका, कामनङ्जवङ्झध वा भाऩदण्ड फभोङ्ञजभको कामन गनन 
आदेि ङ्छदन सङ्जकनेछ  ।मसयी ङ्छदएको आदेि फभोङ्ञजभ कामन नबएभा मस उऩदपा फभोङ्ञजभ 
गङ्चयएको जङ्चयवानाको तेब्फय जङ्चयवाना रागनेछ । 

(५) उऩदपा (३) वा (४) फभोङ्ञजभ ङ्छदएको आदेि फभङ्ञजभको कामन नबएभा त्मस्तो 
कामनभा फन्देज रगाइनेछ य त्मस्तो व्मङ्ञि वा सॊस्थाराई कारोसूचीभा याख्न ेसम्फन्धभा 
आवश्मक कायफाही गनन कामनऩाङ्झरकारे ङ्झसपाङ्चयस सङ्जहत सॊघ य प्रदेि सयकायभा ऩठाउनङ्ट 
ऩनेछ । 

(६) मस दपा फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना गनङ्टन अङ्ञघ जङ्चयवाना गनन रागेको व्मङ्ञि वा सॊस्था 
वा आमोजनाराई सपाइ ऩेि गने भनाङ्झसफ भौका ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 
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५३. ऺङ्झतऩूङ्झतन :  (१) कसैरे मो ऐन वा मस ऐन अन्तगनत फनेको ङ्झनमभ , ङ्झनदेङ्ञिका वा भाऩदण्ड 
ङ्जवऩयीत प्रदूषण गयेको वा जोङ्ञिभऩूणन पोहय ङ्झनष्कासन गयेको वा कङ्ट नै दङ्टघनटनाजन्म प्रदूषणका 
कायणफाट कङ्ट नै व्मङ्ञि वा सॊस्थाराई कङ्ट नै हानी नोक्सानी ऩङ्टगन गएभा त्मस्तो कामनफाट ऩीङ्झडत 
व्मङ्ञि वा सॊस्थारे आपूराई ऩङ्टगन गएको ऺङ्झत फाऩत कामनऩाङ्झरका वा तोङ्जकएको 
ङ्झनकामफाटऺङ्झतऩूङ्झतन बयाई ऩाउन ङ्झनवेदन ङ्छदन सङ्जकनेछ  । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩयेको ङ्झनवेदन सम्फन्धभा छानङ्झफन तथा जाॉचफङ्टझ गदान 
ङ्झनवेदकराई हानी नोक्सानी बएको ठहयेभा ऺङ्झतको मङ्जकन गयी त्मसयी हाङ्झन नोक्सानी 
ऩङ्टमानरउने व्मङ्ञि, सॊस्था वा प्रस्तावकफाट ऩीङ्झडतराई भनाङ्झसफ ऺङ्झतऩूङ्झतन बयाई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(३) नगयऩाङ्झरकाको कङ्ट नै ङ्झनकाम वा नगयऩाङ्झरकाको स्वाङ्झभत्व य ङ्झनमन्त्रणभा यहेको 
सॊस्थारे प्रदूषण गयी ऺङ्झत ऩङ्टगेको ङ्जवषमभा ऩयेको ङ्झनवेदन सम्फन्धभा छानङ्झफन 
गननकामनऩाङ्झरकारे भनोनमन गयेको तीन जना ङ्जवऻ यहेको सङ्झभङ्झत गठन हङ्टनेछ य सो 
सङ्झभतङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसको आधायभा उऩदपा ( १) वा ( २) फभोङ्ञजभ ऺङ्झतऩूङ्झतन बयाई ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ। 

(५) मस दपा फभोङ्ञजभ ऺङ्झतऩूङ्झतन ङ्झनधानयण गने आधाय य अन्म व्मवस्था तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

५४.  ङ्झनवेदन ङ्छदन सक्ने :(१) कसैरे मस ऐन ङ्जवऩङ्चयत वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदेन स्वीकृत 
नगयाई वा स्वीकृत प्रङ्झतवेदन ङ्जवऩयीत हङ्टने गयी प्रस्ताव कामानन्वमन गयेभा वा मस ऐन ङ्जवऩङ्चयत 
हङ्टने कामन गयेभा वा गनन रागेभा नगयऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकारे तोकेको अङ्झधकायी सभऺ 
ङ्झनवेदन ङ्छदन सङ्जकनेछ  । 

५५. ऩङ्टनयावेदन:(१) दपा ५२ फभोङ्ञजभ बएको जङ्चयवाना उऩय ङ्ञचि नफङ्टझ्ने ऩऺरे उि जङ्चयवाना 
उऩय सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्रा अदारतभा ऩैंङ्झतस ङ्छदनङ्झबत्र ऩङ्टनयावेदन गनन सङ्जकनेछ  ।  

(२) दपा ५३ फभोङ्ञजभ ऺङ्झतऩूङ्झतन ङ्झनधानयण सम्फन्धभा बएको ङ्झनणनम उऩय ङ्ञचि 
नफङ्टझ्ने ऩऺरे ऩैंङ्झतस ङ्छदनङ्झबत्रस सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्रा अदारतभा ऩङ्टनयावेदन ङ्छदन सङ्जकनेछ  । 

५६.सहङ्टङ्झरमत तथा सङ्टङ्जवधा प्रदान गनन सक्ने :वातावयण तथा जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता सॊयऺणभा सकायात्भक 
प्रबाव ऩाने कङ्ट नै उद्योग , व्मवसाम, प्रङ्जवङ्झध वा प्रङ्जक्रमाराई प्रोत्साङ्जहत गनन कानून फभोङ्ञजभ 
प्रदान गङ्चयएको सहङ्टङ्झरमत तथा सङ्टङ्जवधाको अङ्झतङ्चयि नगयऩाङ्झरकारे स्थानीम याजऩत्रभा सूचना 
प्रकाङ्ञित गङ्चय सहङ्टङ्झरमत तथा सङ्टङ्जवधा प्रदान गनन सङ्जकनेछ  । 
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ऩङ्चयच्छेद- ८ 
ङ्जवङ्जवध 

 
५७. ढङ्टङ्गा, ङ्झगङ्जट, वारङ्टवा, भाटोको उत्िनन, सॊकरन, उऩमोग, ङ्जवक्री तथा ङ्जवतयण सम्फन्धभा:(१) 

नगयऩाङ्झरका ऺेत्राङ्झधकाय ङ्झबत्र यहेका ढङ्टङ्गा , ङ्झगङ्जट, वारङ्टवा तथा भाटोको उत्िनन , सॊकरन, 
उऩमोग, ङ्झफङ्जक्र तथा ङ्जवतयण सम्फन्धी व्मवस्था सॊघीम तथा प्रदेि  सयकायरे जायी गयेको 
भाऩदण्ड अनङ्टरुऩ हङ्टनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको भाऩदण्डको अधीनभा यही नगयऩाङ्झरकारे आफ्नो छङ्ट टै्ट 
भाऩदण्ड य कामनङ्जवङ्झध फनाउन सङ्जकनेछ । 

५८. ब-ूउऩमोग मोजना य बङू्झभ व्मवस्थाऩन कामनक्रभ सञ्चारन :  सॊघीम तथा प्रदेि कानूनको 
अङ्झधनभा यही नगयऩाङ्झरकारे स्थानीम तहकोब-ूउऩमोग मोजना य बङू्झभ व्मवस्थाऩन कामनक्रभ 
सञ्चारन गनन सङ्जकनेछ  ।  

५९. सभन्वम य सहजीकयण गने : वातावयण तथा प्राकृङ्झतक स्रोत सॊयऺण सम्फङ्ञन्धयाङ्जष्डम तथा 
प्रादेङ्ञिक अङ्झबमानभा नगयऩाङ्झरकारे आवश्मक सभन्वम तथा सहमोग गनेछ। 

६०. सवेऺण: कामनऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्रभा यहेको वातावयणीम तथा जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको 
वस्तङ्टङ्ञस्थङ्झत फङ्टझ्न तथा मङ्जकन गनन आवङ्झधक रुऩभातोङ्जकए फभोङ्ञजभको ढाॉचाभावातावयणीम 
तथा जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता सवेऺण गनन सङ्जकनेछ  । 

६१. गङ्टनासो व्मवस्थाऩन : कामनऩाङ्झरकारे वातावयण , वातावयण सॊयऺण तथा जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता 
सम्फङ्ञन्ध गङ्टनासो य उजङ्टयीको सॊकरन गने य त्मसको सम्फोधनको राङ्झग एक अङ्झधकायी तोक्न 
सङ्जकनेछ  । 

६२. ऩयाभिनङ्झरन सक्ने : नगयसबा कामनऩाङ्झरका वा वातावयण िािा  (इकाई) रे मस ऐनको 
कामानन्वनमको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमका ङ्जवऻसॉग सल्राह य ऩयाभिन ङ्झरन सङ्जकनेछ । 

६३. अङ्झधकाय प्रत्मामोजन गनन सक्न:े कामनऩाङ्झरकारे मस ऐन अन्तगनत तोङ्जकएका ङ्ञजम्भेवायी तथा 
अङ्झधकाय वातावयण िािा (इकाई) भा प्रत्मामोजन गनन सङ्जकनेछ  । 

६४. प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टने : मस ऐनभा रेङ्ञिएजङ्झत कङ्ट याभा मसै ऐन फभोङ्ञजभ य अन्मभा 
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

६५. ङ्झनमभ फनाउन सक्ने : मस ऐनको कामानन्वमनको राङ्झग कामनऩाङ्झरकारे आवश्मक ङ्झनमभ , 
फनाउन सक्नेछ  य त्मस्तो ङ्झनमभ नगयऩाङ्झरकाको स्थानीम याजऩत्रभा प्रकािन ऩिात रागू 
हङ्टनेछ । 
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६६. भाऩदण्ड, ङ्झनदेङ्ञिका य कामनङ्जवङ्झध फनाउन सक्न:े मस ऐन कामानन्वमनको राङ्झग कामनऩाङ्झरकारे 
आवश्मक भाऩदण्ड, ङ्झनदेङ्ञिका तथा कामनङ्जवङ्झध फनाउन सङ्जकनेछ। 
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