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भाग १ 
गाउँपालऱका कायााऱयवाट लमलि २०७६ फागुन २५ गिे स्थानीम तहभा वातावयण 
तथा प्राकृलतक स्रोत सॊयऺण सम्फन्धभा व्मवस्था गनन फनकेो ऐन २०७६  
सावाजलनक जानकारीको ऱालग देहाए वमोजजम प्रकाशन गररएको छ । 

आज्ञाऱे  

सरेुश भण्डारी 

प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत 
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मदाने गाउँपालऱका 

                                                              पकुोटदह, गलु्मी 
                                                            प्रदेश न.ं ५, नेपाऱ 
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स्थानीम तहभा वातावयण तथा प्राकृलतक स्रोत सॊयऺण सम्फन्धभा व्मवस्था गनन फनकेो ववधेमक 

प्रस्तावना : स्वच्छ य स्वस्थ वातावयणभा फाॉच्न ऩाउने नागरयकको भौलरक अलधकायकोसॊयऺण 
गनन, प्राकृलतक स्रोतको सभचुचत उऩमोग एवॊ दीगो व्मवस्थाऩन गनन, वातावयण य ववकासफीच 
सन्तरुन कामभ गनन तथाप्राकृलतक स्रोत, वातावयण य जैववक ववववधताको सॊयऺण गनन 
वाञ्छनीमबएकारे, 

नेऩारको सॊववधानको धाया २२१ फभोचजभ अनसूुची ८ य अनसूुची ९ भाउल्रेचित वातावयण, 
प्राकृलतक स्रोत य जैववक ववववधता सम्फन्धी स्थानीम तहको अलधकाय कामानन्वमनका रालग 
कानूनी व्मवस्था गनन, 

 भदाने गाउॉसबा/नगय सबारे मो ऐन फनाएको छ। 

 
ऩरयच्छेद- १ 
प्रायचम्बक 
 
१. सॊचऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ भदाने गाउॉऩालरकाको "वातावयण तथा 

प्राकृलतक स्रोत सॊयऺणऐन, २०७६"यहेको छ । 

(२) मो ऐन भदाने गाउॉऩालरकाको स्थानीम याजऩत्रभा सूचना प्रकाचित गयेको 
लभलत देचि प्रायम्ब हनुेछ। 

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

(क)"अनकुुरन" बन्नारे जरवामू ऩरयवतननको असय य सम्बाव्म जोचिभकोआॉकरन 
गयी ऩरयवलतनत जरवामू सहुाउॉदो अनकुुर हनुे गयी रुऩान्तयण गने तथा 
थऩ हानी नोक्सानी योकथाभ वा न्मूलनकयणगने कामन सम्झनऩुछन। 

(ि) "उत्सजनन" बन्नारे कुनै लनचित ऺेत्रफाट लनचित सभम अवलधभा वातावयणभा 
हरयतगहृ गमाॉस वा अन्म कुनै गमाॉस वा धवुाॉ लनष्कासन गने कामन सम्झन ु
ऩछन। 

(ग) "कामनऩालरका" बन्नारे भदाने गाउॉऩालरका कोकामनऩालरकाराई सम्झन ुऩछन। 

(घ)  “िलु्रा ऺेत्र”बन्नारे भालनसहरु जभघट हनु सक्ने, ववलबन्न कामनक्रभ य ऩवन 
भनाउन सक्ने, सावनजलनक वहत तथा ववऩद् व्मवस्थाऩनभा सभेत सहमोग 
ऩगुने गयी सयुचऺत गरयएको िलु्रा स्थर सम्झनऩुछन ।  

(ङ)  "जरवामू ऩरयवतनन" बन्नारे राभो सभमको अन्तयारभा प्राकृलतक रुऩभा हनु े
जरवामूको उतायचढावका अरावा प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ रुऩभा भानवीम 
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वक्रमाकराऩरे वामभुण्डरको फनोटभा हनुे पेयवदरका कायण ऩथृ्वीको 
जरवामूभा क्रभि: देिा ऩने ऩरयवतनन सम्झनऩुछन। 

(च)  "जोचिभऩूणन पोहय" बन्नारे प्राकृलतक वातावयणभा ह्रास ल्माउने य भानव 
तथा अन्म प्राणीको स्वास्थ्मभा हालन नोक्सानी ऩरु् माउने ववलबन्न रुऩभा 
लनष्काचित वस्त,ु ऩदाथन तथा येलडमो वववकयणराई सम्झन ुऩछन। 

(छ) “जैववक ववववधता”बन्नारे ऩारयचस्थलतकीम प्रणारी (इको लसस्टभ) को 
ववववधता, प्रजालतम ववववधता (स्ऩेलसज डाइबयलसटी) तथा वॊिाणगुत 
ववववधता (जेनेवटक डाइबयलसटी) सम्झनऩुछन । 

(ज)  “तोवकएको”वा“तोवकए फभोचजभ”बन्नारे मस ऐन अन्तगनत फनेको लनमभभा 
तोवकएको वा तोवकए फभोचजभ सम्झनऩुछन । 

(झ)  “लनष्कािन”बन्नारे ध्वलन, ताऩ वा पोहयभैरा पाल्ने, थऩुाने, वा लनष्कािन 
गने कामन सम्झन ुऩछन । 

(ञ)  "ऩरयषद" बन्नारे दपा ४८ फभोचजभको स्थानीम वातावयण तथा प्राकृलतक 
स्रोत सॊयऺण ऩरयषद सम्झन ुऩछन। 

(ट)  “प्रदूषण”बन्नारेपोहयभैरा, यसामन, ध्वलन वा ववद्यतुीम, ववद्यतुीम-चमु्वकीम 
तयॊगका कायणवातावयणभा प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ रुऩरे ऩरयवतनन गयी 
वातावयणभा उल्रेिनीम ह्रास ल्माउने, ऺलत ऩरु् माउने वा वातावयणको 
राबदामी वा उऩमोगी प्रमोजनभा हालन नोक्सानी ऩरु् माउने वक्रमाकराऩ 
सम्झन ुऩछन । 

(ठ)  “प्रस्ताव”बन्नारे ववद्यभान वातावयणीम अवस्थाभा ऩरयवतनन ल्माउन सक्ने 
वकलसभको स्थानीम सयकाय वा स्थानीम कानून फभोचजभ सॊञ्चारन गरयने 
वा अनभुलत प्राप्त ववकास कामन, बौलतक वक्रमाकराऩ वा ब-ूउऩमोगको 
ऩरयवतनन गने कुनै मोजना, आमोजना वा कामनक्रभ सञ्चारन गने सम्फन्धभा 
तमाय गरयएको प्रस्ताव सम्झन ुऩछन । 

(ड)  “प्रस्तावक”बन्नारे प्रस्तावको स्वीकृलतको रालग लनवेदन ददने य त्मस्तो 
प्रस्ताव कामानन्वमन गनन स्वीकृलत प्राप्त व्मचि, सयकायी, अधन सयकायी वा 
गैय सयकायी लनकाम वा सॊस्था सम्झन ुऩछन। 

(ढ) “पोहयभैरा”बन्नारे घयेर ु पोहयभैरा, औद्योलगक पोहयभैरा, यासामलनक 
पोहयभैरा, स्वास्थ्म सॊस्थाजन्म पोहयभैरा वा हालनकायक पोहयभैरा 
सम्झन ुऩछन य सो िब्दरे तत्कार प्रमोग हनु नसक्ने अफस्थाभा यहेको, 
पालरएको वा सडेगरेको वातावयणभा ह्रास आउने गयी लनष्कािन 
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गरयएको तयर, ठोस, गमास, रेदो, धूवाॉ, धूरो, ववद्यतुीम तथा सूचना 
प्रववलधका रालग प्रमोग बएका रगामतका ऩदाथन वा त्मस्तै प्रकायका अन्म 
वस्तहुरु वा अनालधकृत रुऩभा सावनजलनक स्थरभा टाॉलसएको ऩोष्टय, 
ऩम््रेट तथा कामनऩालरकारे सभम सभमभा सूचना प्रकािन गयी 
पोहयभैरा बलन तोवकददएका अन्म वस्त ुसभेतराई सम्झन ुऩछन । 

(ण)  "वन" बन्नारे ऩूणन वा आॊचिक रुऩभा रुि वा फटु्यानरे ढावकएको ऺेत्र 
सम्झन ुऩछन । 

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

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

(२) रुि, ववरुवा, ऩात, डाॉठ, पर, फीज, पूर, बवुा, जया, गानो, 
फोक्रा, गभयजीन, रोहवान, जङ्गरी जडीफटुी एवॊ गैयकाष्ठ 
वन ऩैदावाय, जङ्गरी भह, वनस्ऩलत तथा लतनको ववलबन्न बाग 
वा सूक्ष्भ अङ्ग, 

 (३) चट्टान, भाटो, चनु ढुङ्गा, ढुङ्गा, लगट्टी, फारवुा वा अन्म 
िलनजजन्म ऩदाथन वा 

(४) वन्मजन्त,ु ऩिऩुॊऺी वा वन्मजन्तकुो ओिेटोऩहाय । 

(थ)  “वातावयण”बन्नारे प्राकृलतक, साॊस्कृलतक य साभाचजक प्रणारीहरु,आलथनक 
तथा भानवीम वक्रमाकराऩहरु य मीनको अवमवहरु तथा ती अवमवहरुको 
लफचको अन्तयवक्रमा तथा अन्तय सम्फन्ध सम्झन ुऩछन । 

(द) "वातावयणीमअध्ममन" बन्नारे कुनै प्रस्तावको कामानन्वमन गदान त्मसवाट 
वातावयणभाऩने प्रलतकूर प्रबाव लनयाकयण वा न्मूलनकयण गननको रालग 
अवरम्वन गरयनेउऩामका सम्फन्धभा गरयन े सॊचऺप्त वातावयणीम अध्ममन 
वा प्रायचम्बक वातावयणीम ऩयीऺण सम्झन ुऩछन । 

(ध)  “सम्ऩदा”बन्नारे गाॉउऩालरका ऺेत्र लबत्र यहेका प्राकृलतक, साॊस्कृलतक, 
ऐलतहालसक, ऩयुाताचत्वक, वैऻालनक, आध्माचत्भक, सौन्दमनऩयक वा 
साभाचजक दृवष्टफाट भहत्वऩूणन भालनने कुनै ऩलन वस्त,ु बौलतक सॊयचना 
स्थान, वनस्ऩलत तथा जीव जन्त ुसम्झन ुऩछन। 

(न)  “लसभसाय”बन्नारे बलूभगत जरस्रोत वा वषानतका कायण ऩानीको ऩरयणाभ 
यहने वा प्राकृलतक वा भानव लनलभनत, स्थामी वा अस्थामी जभेका वा 
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वगेका, स्वच्छ वा नलुनरो ऩानी बएको धावऩरो जलभन (Swamp) दरदरे 
जलभन (Marsh) नदीफाट प्रबाववत जलभन (Riverine Floodplain), तार 
(Lake) ऩोियी (Pond) जरबण्डाय ऺेत्र (Water Storage Areas) य  
मवह प्रकृलतका कृवष जलभन (Agriculture Land) सभेतराई सम्झन ुऩछन 
। 

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

ऩरयच्छेद - २ 
वातावयण सॊयऺण 
३. वातावयण सॊयऺण गनुनऩने : (१) आफ्नो ऺेत्रालधकाय ऺेत्र लबत्र वातावयण सॊयऺण गने 

प्रभिु चजम्भेवायी गाउॉऩालरकाको हनुेछ। 

(२) वातावयण सॊयऺण, प्रवर्द्नन य वातावयण भैत्री सभाज लनभानणभा मोगदान गनुन 
नागरयकको कतनव्म हनुेछ। 

४. वातावयण सॊयऺण वविषे ऺते्र लनधानयण गनन सक्न े : (१) प्रचलरत ब-ूउऩमोग नीलत 
सभेतराई भध्मनजय गयी गाउॉऩालरका लबत्र वातावयणका दृवष्टरे सॊयऺण आवश्मक यहेको 
ऺेत्र ऩवहचान गयी त्मस्तो ऺेत्रराई कामनऩालरकाफाट लनणनम गयी वातावयण सॊयऺण वविेष 
ऺेत्र लनधानयण गनन सक्नेछ । 

(२) कुनै सडक, बवन, नदी व्मवस्थाऩन वा अन्म कुनै बौलतक ऩूवानधाय लनभानण 
गदान लनभानण कामनको प्रायचम्बक अध्ममन प्रवक्रमा िरुु हनु ु अगालड नै सॊघ य प्रदेिका 
सम्फचन्धत लनकामसॉग सभन्वम गयी कामनऩालरकारे कुनै ऺेत्र वविेषराई वातावयण सॊयऺण 
गने उदे्दश्मरे िलु्रा वा हरयमारी ऺेत्रको रुऩभा तोक्न सक्नेछ। 

(३) कुनै ऺेत्र वा स्थान वविेषभा अत्मलधक वातावयणीम प्रदूषण, बू् स्िरन, 
प्राकृलतक सम्ऩदाको अत्मलधक दोहन वा प्राकृलतक ववऩचि हनु गई जनस्वास्थ्म वा 
वातावयणभा नकायात्भक प्रबाव ऩयेको वा ऩने सम्बावना देचिएको अवस्थाभा 
कामनऩालरकारे प्रदेि सयकाय य सॊघीम सयकायसॉग सभन्वम गयी त्मस्तो ऺेत्र वा 
स्थानराई वातावयणीम दृवष्टरे सॊवेदनिीर ऺेत्र तोक्न सक्नेछ ।  

(४) उऩपदा (१),(२) य (३) फभोचजभको वातावयण सॊयऺण वविेष ऺेत्र, िलु्रा 
वा हरयमारी ऺेत्र य सॊवेदनिीर ऺेत्रको व्मवस्थाऩन तोवकए फभोचजभ कामनऩालरकाफाट 
हनुेछ। 

(५) उऩदपा(४) फभोचजभ व्मवस्थाऩन गदान कामनऩालरकारे आवश्मकता अनसुाय 
सॊघ य प्रदेिसॉग सभन्वम गनेछ। 
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५. सम्ऩदाको सॊयऺण गनुनऩने : (१)गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र यहेका सम्ऩदाको सॊयऺण गनुन 
गाउॉऩालरका, नागरयक य सम्फचन्धत लनकामको कतनव्म हनुेछ। 

(२) सम्ऩदाको सॊयऺणका रालग कामनऩालरकारे सयकायी तथा सभदुामसॉग 
सभन्वम तथा साझेदायी गनन सक्नेछ। 

६. वातावयणीम अध्ममन गनुनऩने : (१)प्रचलरत कानून तथा भाऩदण्ड फभोचजभ प्रस्तावकरे 
प्रस्तावको वातावयणीम अध्ममन गनुन ऩनेछ।  

(२) प्रस्तावकरे स्थानीम तहको अलधकायऺेत्र लबत्र ऩने ववषमसॉग सम्फचन्धत 
ववकास लनभानण सम्फन्धी कामन वा आमोजना सम्फन्धी प्रस्तावको सॊचऺप्त वातावयणीम 
अध्ममन प्रलतवेदन वा प्रायचम्बक वातावयणीम प्रलतवेदन स्वीकृलतको रालग कामनऩालरका 
सभऺ ऩेि गनुनऩनेछ। 

(३) प्रस्तावकरे उऩदपा (२) फभोचजभको वातावयणीम अध्ममन प्रलतवेदन ऩेि 
गदान त्मस्तो प्रस्ताव कामानन्वमन गने क्रभभा वातावयणभा ऩननसक्ने प्रलतकूर प्रबाव य 
त्मसको न्मूलनकयणको रालग अऩनाउन सवकने ववलबन्न ववकल्ऩहरूको ववस्ततृ ववष्रेषण गयी 
त्मस्ता ववकल्ऩ भध्मे प्रस्ताव कामानन्वमन गनन उऩमिु हनु े ववकल्ऩ य सो ववकल्ऩ 
कामानन्वमन गनन सवकने आधाय य कायण सवहत लसपारयस गनुनऩनेछ। 

(४) उऩदपा (२) फभोचजभको सॊचऺप्त वातावयणीम प्रलतवेदन वाप्रायचम्बक 
वातावयणीम ऩयीऺणस्वीकृलत सम्फन्धी प्रवक्रमा तोवकए फभोचजभ हनुेछ। 

(५) उऩदपा (२) फभोचजभ प्राप्त वातावयणीम अध्ममन प्रलतवेदन जाॉचफझु गदान 
त्मस्तो प्रस्ताव कामानन्वमनफाट वातावयणभा प्रलतकूर प्रबाव ऩाने नदेचिएभा कामनऩालरकारे 
आवश्मकता अनसुाय प्रस्तावकरे ऩारना गनुनऩने ितन तोवक त्मस्तो वातावयणीम अध्ममन 
प्रलतवेदन स्वीकृत गनेछ। 

(६) कामनऩालरकारे उऩदपा (२) फभोचजभको वातावयणीम अध्ममन प्रलतवेदन 
जाॉचफझु गदान त्मस्तो प्रस्तावको थऩ वातावयणीम अध्ममन गननऩने देचिएभा वातावयणीम 
भूल्माङ्कन गनन गयाउन आदेि ददन सक्नेछ। 

(७) उऩदपा (५) फभोचजभ ददइएको आदेि फभोचजभ प्रस्तावकरे थऩ अध्ममन 
गरय सोको प्रलतवेदन प्रदेि कानूनरे तोकेको लनकाम सभऺ ऩेि गनुन ऩनेछ। 

(८) मस ऐन वभोचजभ कुनै प्रस्तावको वातावयणीम अध्ममन प्रलतवेदन तमाय 
गनुनऩूवन सम्वचन्धत लनकामफाट कामनसूची स्वीकृत गनुनऩनेछ। 

(९)वातावयणीम अध्ममन प्रलतवेदनसम्फन्धी अन्म व्मवस्था प्रचलरत कानून 
फभोचजभ हनुेछ। 
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(१०)मस दपाभा जनुसकैु कुया रेचिएको बएता ऩलन प्रस्तावक गाउॉऩालरकाआॉपै 
सॊरगन बएको अफस्थाभा त्मस्तो वातावयणीम अध्ममन प्रलतवेदन प्रदेि कानून फभोचजभ 
स्वीकृत हनुेछ। 

७. भाऩदण्ड य गणुस्तय कामभ गनुनऩने:(१) प्रस्तावकरे मस ऐन फभोचजभ वातावयणीम 
अध्ममन प्रलतवेदन तमाय गदान नेऩार सयकायरे लनधानयण गयेको भाऩदण्ड एवॊ गणुस्तय 
कामभ हनुेगयी तोवकए फभोचजभको ढाॉचाभा तमाय गनुनऩनेछ। 

८. वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजना तमाय गनुनऩने:(१) प्रस्तावकरे प्रस्ताव कामानन्वमन गनुन अगालड 
तोवकए फभोचजभ वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजना तमाय गनुनऩनेछ। 

(२)प्रस्तावकरे उऩदपा (१) फभोचजभ वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजना तमाय 
गदान वातावयणीम प्रलतकूर प्रबाव न्मूलनकयणका उऩामहरू भध्मे कुन कुन उऩामहरू 
आमोजना लनभानणको क्रभभा य कुन कुन उऩामहरू आमोजना सम्ऩन्न बएऩलछ वा 
आमोजना कामानन्वमनको क्रभभा अवरम्फन गने हो सो को सभेत उल्रेि गनुनऩनेछ। 

(३) प्रस्तावकरे उऩदपा (१) फभोचजभ तमाय गयेको वातावयणीम व्मवस्थाऩन 
मोजना कामानन्वमनका रालग स्ऩष्ट कामनमोजना वनाई सो फभोचजभ कामानन्वमन गनुनऩनेछ य 
सोको प्रगलत वववयण आमोजना कामानन्वमन िरुू बएऩलछ प्रत्मेक छ भवहनाभा 
कामनऩालरका सभऺ ऩेि गनुनऩनेछ। 

९.  प्रस्ताव स्वीकृत नगयाई कामानन्वमन गनन नहनु:े मो ऐन प्रायम्ब बएऩलछ कसैरे ऩलन 
कामनऩालरकारे तोकेफभोचजभ प्रस्ताव स्वीकृत नगयाई कामानन्वमन गनन गयाउन ुहुॉदैन । 

१०.प्रस्ताव सम्फन्धी अन्म व्मवस्था : (१)वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकन हनुे प्रस्तावहरु सम्फन्धी 
कामनववलध प्रचलरत सॊघीम तथा प्रादेचिक कानून फभोचजभ हनुेछ । 

(२)सॊघीम तथा प्रादेचिक कानून फभोचजभ वातावयणीम ऩयीऺण वा वातावयणीम 
प्रबाव भूल्माॊकन सम्फन्धभा सम्फचन्धत सॊघीम तथा प्रादेचिक लनकामसॉग सभन्वम गने 
चजम्भेवायी गाउॉऩालरकाको [वातावयण िािा] को हनुेछ । 

११. योक रगाउन सक्न:े(१)कसैरे ऩलन मस ऐन य प्रचलरत कानूनरे तोके वभोचजभको 
लनकामवाट स्वीकृलत नलरई वा स्वीकृलत बए बन्दा ववऩयीत हनुे गयी कामानन्वमन गयेभा 
कामनऩालरकारे त्मस्तो प्रस्ताव कामानन्वमनभा योक रगाउन वा योक रगाउनको रालग 
प्रदेि सयकाय तथा सॊघीम भन्त्रारम वा स्वीकृत गने लनकामभा लसपारयष गनन सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोचजभ कुनै प्रस्ताव कामानन्वमन गनन योक रगाइएकोभा 
त्मसयी योक रगाइएको कायणफाट ऺलत ऩगुन गएभा प्रस्तावकरे सो फाऩत कुनै 
वकलसभको ऺलतऩलुतनको रालग दाफी गनन ऩाउने छैन । 
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१२. अनकूुरन मोजना फनाउन सक्न:े (१)जरवाम ु ऩरयवतननको प्रलतकूर असयन्मूलनकयण य 
सम्बाववत जोचिभफाट फच्नका रालग कामनऩालरकारे अनकूुरन मोजना फनाई कामानन्वमन 
गननसक्नेछ। 

(२)उऩदपा (१) फभोचजभको अनकुुरन मोजना फनाउॉदा जरवामू ऩरयवतननको 
असयवाट वढी जोचिभभा ऩने भवहरा, अऩाङ्गता बएका व्मचि, फारफालरका, जेष्ठ नागरयक 
य आलथनक रुऩभा ववऩन्न सभदुामराई वविेष प्राथलभकता ददनऩुनेछ। 

(३)कामनऩालरकारे ववकास आमोजना तजुनभा गदान जरवामू ऩरयवतननको प्रलतकूर 
असय तथा जोचिभको व्मवस्थाऩन गने प्रमोजनको रालग नेऩार सयकायरे लनधानयण गयेको 
भाऩदण्ड फभोचजभ प्राथलभकीकयण गनुनऩनेछ। 

१३.  हरयतगहृ गमाॉस उत्सजनन न्मूलनकयण कामनहरू गनन सक्न े :  (१) गाउॉऩालरकारे हरयतगहृ 
गमाॉस उत्सजनन न्मूलनकयण गनन आवश्मक कामनक्रभ सञ्चारन गनन सक्नेछ। 

(२) न्मूलनकयण सम्फन्धी अन्म व्मवस्था प्रचलरत कानून फभोचजभ हनुेछ। 

१४. प्रदूषण योकथाभ तथा लनमन्त्रण गने:(१)कसैरे ऩलनप्रचलरतभाऩदण्ड ववऩयीत वा जनजीवन, 
जन-स्वास्थय वातावयणभा उल्रेिनीम प्रलतकूर प्रबाव ऩाने गयी प्रदूषण सजृना गनन वा 
गयाउन हुॉदैन ।  

(२) तोवकएको भाऩदण्ड ववऩयीत कुनै माचन्त्रक साधन, औद्योलगक प्रलतष्ठान, होटर 
येषु्टयेण्टवा अन्म ठाउॉवा भारसाभान वा वस्तवुाटध्वलन, ताऩ, येलडमोधभॉ वववकयण, तयङ्ग 
वापोहयभैरावा दवुषत ऩानीलनष्कािन गनन गयाउन हुॉदैन । 

(३)उऩदपा(१)ववऩयीत कसैरे कुनै कामन गयी वातावयणभा उल्रेिनीम प्रलतकूर 
प्रबाव ऩायेको देचिएभा गाउॉऩालरकारे तत ्सम्फन्धभा आवश्मक ितनहरु तोक्न वा त्मस्तो 
कामन गनन नऩाउने गयी योक रगाउन सक्नेछ । 

(४)कुनै वकलसभको ऩदाथन, इन्धन, औजाय वा सॊमन्त्रको प्रमोगफाट वातावयणभा 
उल्रेिनीम प्रलतकूर प्रबाव ऩयेको वा ऩने देचिएभाप्रदेि य सॊघीम सयकायराई सोको 
जानकायी गयाईगाउॉऩालरकारे स्थानीम याजऩत्रभा सूचना प्रकािन गयी त्मस्तो ऩदाथन, 
इन्धन, औजाय वा सॊमन्त्रको प्रमोग, उत्ऩादन, वववक्र ववतयण, बण्डायनभा फन्देज 
रगाउनसक्नेछ यआवश्मक कायवाहीका रालग लसपारयष गनेछ। 

(५)प्रदूषणको योकथाभ तथा लनमन्त्रण सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए फभोचजभ 
हनुेछ।    

१५. प्रमोगिारा स्थाऩना गनन सक्न:े(१)वातावयण सॊयऺण तथा प्रदूषण लनमन्त्रण सम्फन्धी 
कामनभा सहमोग ऩरु् माउन गाउॉऩालरकारे सॊघीम सयकाय य प्रदेि सयकायसॉग सभन्वम गयी 
आवश्मकता अनसुाय ववलबन्न प्रमोगिाराहरु स्थाऩना गनन वा सॊघ य प्रदेिरे स्थाऩना 
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गयेका वा नेऩार सयकायरे भान्मता ददएको कुनै प्रमोगिाराराई सो काभको रालग तोक्न 
सक्नेछ। 

(२)उऩदपा(१)फभोचजभ स्थाऩना गरयएका वा तोवकएका प्रमोगिाराको अन्म 
काभ, कतनव्म य अलधकाय तोवकए फभोचजभ हनुेछ । 

१६. नभनुा सॊकरन गनन ददनऩुने:कुनै ऩलन उद्योग, कायिाना, मन्त्र, सवायी साधन आददफाट 
सजृना वा लनष्कािन हनुे वा हनु सक्ने प्रदूषण, ध्वलन, ताऩ तथा पोहयभैराको अध्ममन, 
ऩयीऺण वा ववश्लषेण गननका रालग सम्फचन्धत व्मचि वासॊस्थारे गाउॉऩालरकाफाट 
अलधकायप्राप्त व्मचि वा सॊस्थाराई आवश्मकता अनसुाय त्मस्ता वस्त ुवा ऩदाथनको नभूना 
सॊकरन गनन ददन ुऩनेछ । 

१७. वातावयण लनयीऺकको लनमचुि गनन सक्न:ेगाउॉऩालरकालबत्र प्रदूषण कभ गने, हटाउने वा 
लनमन्त्रण गने तथास्वीकृत वातावयणीम प्रलतवेदन अनसुाय गनुनऩने काभहरू प्रबावकायी 
रुऩरे गनन गयाउन, वातावयण सॊयऺण सम्वचन्ध प्रचलरत भाऩदण्डको ऩारना बए नबएको 
सम्फन्धभा अनगुभन तथा लनयीऺण गनन कामनऩालरकारे नेऩार सयकायफाट भान्मताप्राप्त 
िैचऺक सॊस्थाफाट वातावयण वा सोसॉग सम्फचन्धत ववषमभा कचम्तभा स्नातक हालसर 
गयेको व्मचिराईप्रचलरत कानून फभोचजभ लनधानरयत भाऩदण्ड य प्रवक्रमा ऩयुा गयी 
वातावयण लनयीऺक लनमिु गनन सक्नेछ । 

१८. वातावयण लनयीऺकको काभ, कतनव्म य अलधकाय:(१)वातावयण लनयीऺकको काभ, कतनब्म 
य अलधकाय देहाम फभोचजभ हनुेछ्– 

(क) मो ऐन वा मस ऐन अन्तगनत फनेको लनमभ तथा प्रचलरत सॊघीम य 
प्रदेि कानून तथा भाऩदण्ड फभोचजभ प्रदूषण कभ गने, हटाउने वा 
लनमन्त्रण गने कामन बए नबएको लनयीऺण गने, 

(ि)   मो ऐन वा मस ऐन अन्तगनत फनेको लनमभ तथा प्रचलरत कानून य 
भाऩदण्ड ववऩयीत कुनै ठाउॉफाट प्रदूषण लनष्कािन सम्फन्धी 
नकयात्भक कामन गये नगयेको सम्फन्धभा लनयीऺण गने, 

(ग)  स्वीकृत वातावयणीम अध्ममन प्रलतवेदनभा तोवकएका सतन फभोचजभ 
काभ बए नबएको सम्फन्धभा स्थरगत जाॉचफझु तथा लनयीऺण 
गने, 

(घ)िण्ड (क), (ि) य (ग) फभोचजभ गरयएको जाॉचफझु तथा लनयीऺण 
प्रलतवेदन तोवकएको अलधकायी सभऺ ऩेि गने, 

(ङ) तोवकए फभोचजभका अन्म कामन गने, 
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(२)उऩदपा (१) को िण्ड (क), (ि) य (ग) फभोचजभ लनयीऺण गने 
लसरलसराभा वातावयण लनयीऺकरे सम्फचन्धत व्मचि, सॊस्था वा प्रस्तावकराई ऩूवन सूचना 
ददई कुनै घय, जगगा, बवन, कायिाना, उद्योग, सवायी साधन, औद्योलगक सॊमन्त्र, औजाय, 
भेचिनयी, जीव, वस्त,ु अलबरेि, कागजात वा अन्म भारसाभान वा वस्तहुरुको लनयीऺण, 
ऩयीऺण वा जाॉचफझु गनन सक्नेछ । 

(३)उऩदपा (२) फभोचजभ लनयीऺणको लसरलसराभा वातावयण लनयीऺकरे भाग 
गयेको वववयण वा जानकायी उऩरव्ध गयाई आवश्मक सहमोग गनुन सम्फचन्धत व्मचि, 
सॊस्था वा प्रस्तावकको कतनव्म हनुेछ । 

(४) वातावयण लनयीऺकको अन्म काभ, कतनव्म य अलधकाय तोवकए फभोचजभ 
हनुेछ। 

ऩरयच्छेद-३ 
पोहयभैरा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी व्मवस्था 
१९. पोहयभैराको प्रफन्धगने दावमत्व: (१)पोहयभैराको व्मवस्थाऩन गनन स्थानान्तयण केन्र 

(ट्रान्सपय स्टेिन), ल्माण्डवपर साइट, प्रिोधन ्राण्ट, फामो गमास ्राण्ट रगामत 
पोहयभैराको सॊकरन, अचन्तभ लफसजनन तथा प्रिोधनका रालग आवश्मक ऩने ऩूवानधाय 
तथा सॊयचनाको लनभानण तथा सञ्चारन गने चजम्भेवायी कामनऩालरकाको हनुेछ । 

(२) पोहयभैरा सॊकरन केन्र, स्थानान्तयण केन्र वा प्रिोधन स्थरभा पालरएको 
वा याचिएको पोहयभैरा वा सयसपाईको लसरलसराभा जम्भा बएको पोहयभैरा प्रफन्ध 
गने वा कुनै ऩलन वकलसभफाट प्रमोग गने चजम्भेवायी कामनऩालरकाको हनुेछ । 

(३) मस दपाको प्रमोजनको रालग पोहयभैरा सॊकरन केन्र, स्थानान्तयण केन्र 
वा प्रिोधन स्थरभा पालरएको वा याचिएको पोहयभैरा वा सयसपाईको लसरलसराभा 
जम्भा बएको कुनै ऩलन ऩदाथन पोहयभैरा भालननेछ । 

२०.पोहयभैरा व्मवस्थाऩन गने दावमत्व:(१)गाउॉऩालरकालबत्रको पोहयभैरा व्मवस्थाऩन गने 
गयाउने दावमत्व कामनऩालरकाको हनुेछ । 

(२) उऩदपा (१) जनुसकैु कुया रेचिएको बए ताऩलन हालनकायक पोहयभैरा, 
स्वास्थ्म सॊस्थाजन्म पोहयभैरा, यासामलनक पोहयभैरा वा औद्योलगक पोहयभैरा प्रिोधन 
य व्मवस्थाऩन गने दावमत्व लनधानरयत भाऩदण्डको अधीनभा यही त्मस्तो पोहयभैरा उत्ऩादन 
गने व्मचि वा लनकामको हनुेछ । 

(३) कुनै उद्योग वा स्वास्थ्म सॊस्थारे हालनकायक पोहयभैरा, स्वास्थ्म सॊस्थाजन्म 
पोहयभैरा यासामलनक पोहयभैरा तथा औद्योलगक पोहयभैरा प्रिोधन गयी फाॉकी यहेको 
पोहयभैरा तथा अन्म पोहयभैराको व्मवस्थाऩन गयीददन कामनऩालरकाराई अनयुोध गयेभा 
वा कामनऩालरकारे लनधानयण गयेको पोहयभैरा व्मवस्थाऩन स्थर प्रमोग गनन भाग गयेभा 
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कामनऩालरकारे लनधानयण गये फभोचजभ सेवा िलु्क लरई पोहयभैराको व्मवस्थाऩन गरयददन 
वा पोहयभैरा व्मवस्थाऩन स्थर प्रमोग गनन ददन सक्नेछ । 

(४)कामनऩालरकारे साभदुावमक सयसपाई सम्फन्धी लनदेचिका फनाई रागू गनेछ। 

(५)पोहयभैरा व्मवस्थाऩनरे भानव स्वास्थ्मभा ऩायेको वा ऩाने प्रबावको जाॉच 
ऩरयऺण य अनसुन्धान गने अलधकाय सम्फचन्धत जनस्वास्थ्म अलधकायीसॉग हनुेछ । 

(६)जाॉच ऩरयऺणभा कुनै लनकामभा पोहयभैरा व्मवस्थाऩन प्रबावकायी हनु नसकी 
भानव स्वास्थ्मभा प्रलतकूर प्रबाव ऩायेको बेवटएभा कामनऩालरकारे उि लनकामराई सभमभै 
सचेत गयाई प्रचलरत कानून फभोचजभ आवश्मक कायवाही गनेछ।  

२१.पोहयभैरा उत्ऩादन कभ गने:(१)गाउॉऩालरका लबत्र कुनै व्मचि, सॊस्था वा लनकामरे कुनै 
काभ कायोफाय गनन उत्ऩादन हनुे पोहयभैरा मथािक्म कभ गनुन ऩनेछ। 

(२)“आफ्नो ऺेत्र” लबत्र ववसजनन हनु सक्ने पोहयभैराको ववसजनन वा ऩनु: 
प्रमोगको व्मवस्था लभराई फाॉकी पोहयभैराभात्र लनष्कािन गयी पोहयभैराको ऩरयणाभराई 
घटाउन ुप्रत्मेक व्मचि, सॊस्था वा लनकामको कतनव्म हनुेछ । 

स्ऩवष्टकयण:“आफ्नो ऺेत्र”बन्नारे गाउॉऩालरका लबत्रको लनजी घय कम्ऩाउण्ड, औद्योलगक 
ऺेत्रको ऩरयसय, अस्ऩतार वा स्वास्थ्म सॊस्थाको ऩरयसय, औद्योलगक प्रलतष्ठानको ऩरयसय 
रगामत पोहयभैरा उत्ऩादन गने व्मचि, सॊस्था वा लनकामको ऩरयसयराई सम्झन ुऩछन।  

२२. पोहयभैरा ऩथृकीकयण:(१)कामनऩालरकारे पोहयभैराराई तोवकए फभोचजभ जैववक, 
अजैववक य अन्म प्रकायभा ववबाजन गयी सो पोहयभैराराई स्रोतभै छुट्याउने गयी 
तोक्नेछ । 

(२)उऩदपा (१) फभोचजभ तोवकददए फभोचजभ पोहयभैरा स्रोतभै छुट्याई सॊकरन 
केन्रसम्भ ऩरु् माउने दावमत्व त्मस्तो पोहयभैरा उत्ऩादन गने व्मचि, सॊस्था वा लनकामको 
हनुेछ य मसको रालग कामनऩालरकारे आवश्मक प्रववलध, भारसाभान, उऩकयण, कण्टेनय 
आदद उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ । 

२३. पोहयभैराको लनष्कािन:(१)पोहयभैरा लनष्कािनको सभम, स्थान य तरयका 
कामनऩालरकारे लनधानयण गये फभोचजभ हनुेछ । 

(२)हालनकायक पोहयभैरा वा यासामलनक पोहयभैरा उत्ऩादन गने व्मचि, सॊस्था 
वा लनकामरे त्मस्तो पोहयभैरा तोवकए फभोचजभ व्मवस्थाऩन गनुन ऩनेछ । 

(३)हालनकायक पोहयभैरा वा यासामलनक पोहयभैरा सॊकरन केन्र वा 
स्थानान्तयण केन्रभा लनष्कािन गनन ऩाइने छैन ।  
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२४.पोहयभैरा व्मवस्थाऩन केन्र:(१)कामनऩालरकारे पोहयभैराराई व्मवचस्थत रुऩभा सॊकरन गनन 
प्रत्मक टोर वा वस्तीभा सॊकरन केन्र तोकी आवश्मक कण्टेनयको व्मवस्था गनन 
सक्नेछ । 

(२)उऩदपा (१) फभोचजभ सॊकरन केन्र तोक्दा मथािक्म टोर वा वस्तीका 
सफैराई ऩामक ऩने गयी वातावयणीम रुऩरे उऩमिु स्थान तोक्न ुऩनेछ । 

(३)उऩदपा (१) फभोचजभको सॊकरन केन्रभा पोहयभैरा लनष्कािन य सॊकरन 
गने सभम य तरयका कामनऩालरकारे लनधानयण गये फभोचजभ हनुेछ । 

२५. जोचिभऩूणन पोहयको व्मवस्थाऩन:(१)कुनै जोचिभऩूणन पोहयको सॊकरन, बण्डायण, 
प्रिोधन, ववक्रीववतयण, ववसजनन वा ओसाय ऩसाय गदान उत्ऩादक वा सञ्चारकरे 
जनस्वास्थ्म य वातावयणभा प्रलतकूर असय नऩने गयी उचचत व्मवस्थाऩन गनुन ऩनेछ । 

(२)उऩदपा (१) फभोचजभ जोचिभऩूणन पोहयको व्मवस्थाऩन गदान उत्ऩादक वा 
सॊञ्चारकरे आफ्नै िचनभा व्मवस्थाऩन गनुन ऩनेछ । 

(३)जोचिभऩूणन पोहय व्मवस्थाऩन सम्वन्धी अन्म प्रवक्रमा तोवकए वभोचजभ 
हनुेछ। 

२६. पोहयभैराको न्मूलनकयण, ऩनु: प्रमोग तथा ऩनु: चक्रीम प्रमोग:(१)कामनऩालरकारे 
पोहयभैरा न्मूलनकयण, ऩनु: प्रमोग तथा ऩनु: चक्रीम प्रमोगराई प्रोत्साहन गनन आवश्मक 
कामन गनेछ य मसको प्रबावकायी कामानन्वमनका रालग आवश्मक लनदेचिका फनाई रागू 
गनन सक्नेछ । 

(२)उद्योग उत्ऩादन ्मावकङ्ग गनन प्रमोग गयेको वस्तरुाई ऩनु: प्रमोग गयी 
पोहयभैराको ऩरयणाभराई घटाउने काभभा प्रोत्साहन गनन सम्फचन्धत उद्योगसॉग 
कामनऩालरकारे सभन्वम गनन सक्नेछ ।  

२७. अनभुलत सम्फन्धी व्मवस्था:(१)मस ऐन फभोचजभ कामनऩालरकाको अनभुलत नलरई कसैरे 
ऩलन पोहयभैरा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी काभ गनन वा गयाउन सक्नेछैन । 

(२)पोहयभैरा व्मवस्थाऩन गनन चावहने स्वदेिी वा ववदेिी कम्ऩनी, सॊस्था वा 
लनकामरे देहामको वववयण िरुाई अनभुलतको रालग कामनऩालरकाभा लनवेदन ददन ुऩनेछ:- 

(क) पोहयभैरा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी मोजना, 

(ि) पोहयभैरा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी आवश्मक जनिचि तथा 
प्रववलधको वववयण, 

(ग) तोवकए फभोचजभको अन्म वववयण । 



 

13|भदाने गाउॉऩालरकाको वातावयण तथा प्राकृलतक स्रोतको सॊयऺण गने सम्फन्धभा फनेको ऐन, २०७६ 

 

(३)उऩदपा (२) फभोचजभ ऩनन आएको लनवेदन उऩय कामनऩालरकारे आवश्मक 
जाॉचफझु गयी अनभुलतऩत्र ददन सक्नेछ । 

(४) पोहयभैराको व्मवस्थाऩन, ऩनु: चवक्रम प्रमोग, प्रिोधन य ववसजननभा 
आवश्मक ऩने प्रववलध स्वदेिभा उऩरब्ध हनु नसक्ने देचिएभा त्मस्तो प्रववलध उऩरब्ध 
गयाउन सक्ने कुनै ववदेिी कम्ऩनी, सॊस्था वा लनकामराई सम्झौताभा उल्रेचित 
अवलधलबत्र त्मस्तो प्रववलध हस्तान्तयण गने ितनभा नेऩार सयकायको स्वीकृलत लरई 
कामनऩालरकारे उऩदपा (३) फभोचजभ अनभुलतऩत्र ददन सक्नेछ । 

(५) अनभुलतऩत्र सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए फभोचजभ हनुेछ । 

२८.पोहयभैरा व्मवस्थाऩनभा लनजी तथा साभदुावमक ऺते्रको सॊरगनता:(१)कामनऩालरकारे 
आवश्मकता अनसुाय मस ऐन फभोचजभ अनभुलत प्राप्त लनजी ऺेत्रका कम्ऩनी वा साभदुावमक 
ऺेत्रफाट तोवकए फभोचजभ प्रलतस्ऩधान गयाईआफ्नो ऺेत्रको पोहयभैरा व्मवस्थाऩन गयाउन 
सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (२) फभोचजभ पोहयभैरा व्मवस्थाऩन गदान लनजी ऺेत्रका कम्ऩनीको 
हकभा देहामका सफै वा कुनै य साभदुावमक एवॊ गैयसयकायी सॊघ, सॊस्थाको हकभा 
देहामको कुनै काभ गयाउन सवकनेछ:- 

(क) पोहयभैराको न्मूलनकयणका रालग जनचेतना अलबववृर्द्, 

(ि) पोहयभैरा सॊकरन, 

(ग) पोहयभैरा ढुवानी, 

(घ) पोहयभैराको प्रमोग, ऩनु: प्रमोग, ऩनु: चवक्रम प्रमोग वा प्रिोधन, 

(ङ) पोहयभैरा ववसजनन,  

(च) फन्द ऩिात ्व्मवस्थाऩन ।    

२९. प्रलतस्ऩधान गयाई पोहयभैरा व्मवस्थाऩनको चजम्भा ददन:े (१) कामनऩालरकारे मस ऐन 
फभोचजभ लनजी ऺेत्र वा साभदुावमक सॊस्थाफाट पोहयभैरा व्मवस्थाऩन गयाउॉदा फोरऩत्र 
आह्वान गयी प्रलतस्ऩधान गयाई व्मवस्थाऩकको छनौट गयी व्मवस्थाऩन गने चजम्भा ददन ु
ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोचजभ पोहयभैरा व्मवस्थाऩकको छनौट गदान देहामका 
आधायभा गनुन ऩनेछ:- 

(क) कामनऩालरकाराई फझुाउन कफरु गयेको यकभ, 

(ि) पोहयभैराफाट ऊजान िचि उत्ऩादन गने वा प्राङ्गारयक भर 
उत्ऩादन गने ऺभता, ऩूॉजी, प्रववलध य जनिचिको ऺभता, 
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(ग) आलथनक तथा प्राववलधक ऺभता, 

(घ) पोहयभैरा व्मवस्थाऩन अऩनाउन प्रस्ताव गयीएको प्रववलधको 
ददगोऩन तथा वातावयणीम प्रबाव न्मूलनकयण,  

(ङ) व्मवस्थाऩन कयाय गनन प्रस्ताव गरयएको व्मवस्थाऩन िलु्क,  

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

(३) फोरऩत्र सम्फन्धी अन्म व्मवस्था प्रचलरत कानून फभोचजभ हनुेछ । 

(४) उऩदपा (१) फभोचजभ पोहयभैरा व्मवस्थाऩनको चजम्भा ऩाएको कम्ऩनी, 
सॊस्था वा लनकामरे कामनऩालरकासॉग गयेको सम्झौताको अधीनभा यही िलु्क उठाउन 
सक्नेछ । 

(५) पोहयभैरा व्मवस्थाऩनभा गैयसयकायी ऺेत्रको सॊरगनता सम्फन्धी अन्म 
कुयाहरु तोवकए फभोचजभ हनुेछ । 

३०. पोहयभैरा व्मवस्थाऩन स्थर लनभानण तथा सञ्चारन गनन स्वीकृलत ददन सवकन:े(१) लनजी 
ऺेत्रफाट पोहयभैरा व्मवस्थाऩनका रालग पोहयभैरा व्मवस्थाऩन स्थर, प्रिोधन स्थर वा 
अन्म सॊमन्त्र लनभानण गयी सञ्चारन गनन स्वीकृलत भाग गयेभा वातावयण तथा अन्म प्रचलरत 
कानूनको अधीनभा यही त्मस्तो सॊमन्त्र लनभानण तथा सञ्चारनका रालग कामनऩालरकारे 
स्वीकृलत ददन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोचजभ लनजी ऺेत्रफाट पोहयभैरा व्मवस्थाऩन सॊमन्त्रको 
लनभानण तथा सञ्चारन गदान तोवकएको वातावयणीम भाऩदण्डको ऩारना बए वा नबएको 
अनगुभन कामनऩालरकारे गनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोचजभ अनगुभन गदान स्वीकृत भाऩदण्डको ऩारना गयेको 
नऩाइएभा त्मस्तो भाऩदण्ड ऩारनाको रालग आवश्मक व्मवस्था गनन सभमावलध तोवकददन 
सक्नेछ य सो सभमावलधभा ऩलन भाऩदण्डको ऩारनाको रालग आवश्मक व्मवस्था नगयेभा 
त्मस्तो व्मचि वा कम्ऩनीको स्वीकृलत कामनऩालरकारे तोवकए फभोचजभ यद्द गनन सक्नेछ । 

३१. सावनजलनक लनजी साझेदायीभा पोहयभैरा व्मवस्थाऩन गनन सवकन:े(१) कामनऩालरकारे 
प्रचलरत कानूनको अधीनभा यही लनजी ऺेत्र, साभदुावमक एवॊ गैयसयकायी सॊघ, 
सॊस्थासॉगको साझेदायीभा पोहयभैरा व्मवस्थाऩन कामन गनन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेचिएको बए ताऩलन साभदुावमक एवॊ 
गैयसयकायी सॊघ, सॊस्थासॉगको साझेदायीभा पोहयभैरा न्मूलनकयणको रालग जनचेतना 
अलबववृर्द्, पोहयभैरा सॊकरन, ढुवानी, पोहयभैरा व्मवस्थाऩन स्थरको फन्द ऩिात ्
व्मवस्था, उद्यान लनभानण य सौन्दमनकयण जस्ता कामन भात्र गनन वा गयाउन सवकनेछ । 
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३२. सेवा िलु्क उठाउन सक्न:े(१) कामनऩालरकारे पोहयभैरा व्मवस्थाऩन गये फाऩत 
सम्फचन्धत व्मचि, सॊस्था वा लनकामफाट सेवा िलु्क रगाई उठाउन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोचजभको िलु्कको लनधानयण पोहयभैराको ऩरयभाण, तौर 
तथा प्रकृलत य तोवकए फभोचजभका अन्म कुयाहरुको आधायभा कामनऩालरकारे गनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोचजभको िलु्क कामनऩालरका आपैं रे वा लनजरे तोकेको 
सॊस्था वा लनकाम भापन त ्सभेत उठाउन सक्नेछ । 

(४) मस दपाभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेचिएको बए ताऩलन दपा २६ फभोचजभ 
पोहयभैरा व्मवस्थाऩन गनन चजम्भेवायी ऩाएको व्मचि, सॊस्था वा लनकामरे कामनऩालरकासॉग 
बएको सहभलतको आधायभा पोहयभैरा व्मवस्थाऩन गये फाऩत सम्फचन्धत व्मचि, सॊस्था 
वा लनकामफाट सेवा िलु्क उठाउन सक्नेछ । 

तय तोवकए फभोचजभका ववऩन्न वगनराई सेवा िलु्कभा तोवकए फभोचजभ छूट 
ददइनेछ। 

(५) मस दपा फभोचजभ िलु्कफाट प्राप्त आम्दानी तथा पोहयभैरा व्मवस्थाऩन 
लनजी ऺेत्रराई सॊरगन गयाउॉदा प्राप्त हनुे आम्दानी कामनऩालरकारे एउटा छुटै्ट िीषनकभा 
यािी तोवकएको भाऩदण्डको अधीनभा यही पोहयभैराको व्मवस्थाऩन, वातावयणीम सॊयऺण 
तथा पोहयभैरा व्मवस्थाऩन प्रबाववत ऺेत्रको ववकासभा िचन गनुन ऩनेछ ।   

ऩरयच्छेद-४ 
जैववक ववववधता सॊयऺण 
३३. जैववक ववववधताकोसॊयऺण गनुनऩने: (१) आफ्नो ऺेत्रलबत्रको जैववक वववधताको सॊयऺण 

गने चजम्भेवायी गाउॉऩालरकाको हनुेछ । 

(२)उऩदपा(१)फभोचजभ जैववक ववववधताको सॊयऺण सम्फन्धी कामनक्रभ गदान 
सॊघीम तथा प्रदेिको कानून तथा भाऩदण्ड प्रलतकूर नहनुे गयी देहाम फभोचजभ गनुन 
ऩनेछ,- 

(क) कृवषजन्म जैववक ववववधता सॊयऺण,-  

(१) ववकासका कामनक्रभहरु सॊचारनगदान कृवष जैववक 
ववववलधताको सॊयऺणराई वविेष भहत्वददने, 

(२) जैववक ववववधता, वातावयण य भानव स्वास्थ्मभा 
नकायात्भक प्रबाव ऩानन सक्ने जोचिभ बएका 
चज.एभ.ओ.(GMO) तथा त्मसका उत्ऩादनराई आवश्मकता 
अनसुाय लनमन्त्रण वा लनषधेगने, 
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(३) कृवष ऩमानवयणीम सेवाहरुको ददगो ऩरयचारनको रालग 
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 प्रवर्द्नन 
गने।  

(ि) लसभसाय सॊयऺण,- 

(१) स्थानीम जनसभदुामको सहबालगताभा उनीहरुको वहतका 
रालग आफ्नो ऺेत्र अन्तगनतका लसभसायको ऩवहचान गदै 
सोको सॊयऺण य व्मवस्थाऩन गने; 

(२) स्थानीम जनसहबालगताभा आधारयत लसभसाय व्मवस्थाऩनको 
भाध्मभद्वाया लसभसायको स्रोतहरुभालथ सभन्मावमक अवसय 
ददराउॉदै फवुर्द्भिाऩूणन प्रमोगको अवधायणाराई साथनक 
तलु्माउन;े 

(३) स्थानीम व्मचि, सभदुाम एवॊ लनकामराई सॊरगन गयाउॉदै 
लसभसायको सॊयऺण य व्मवस्थाऩन कामन प्रबावकायी 
फनाउने;  

(४) वतनभान य बावी ऩसु्ताको पाइदाका रालग प्राकृलतक स्रोत 
सॊयऺण गनन स्थानीम वालसन्दाको वहत हनुे िारको 
साभाचजक य आलथनक ववकासका कामनक्रभ सॊचारन गने,  

(५) लसभसायभा आचित सङ्कटाऩन्न जीवजन्त,ु जरचय, साऩेचऺक 
जङ्गरी जनावय तथा अन्म जर आचित आनवुॊचिक स्रोतको 
सॊयऺण गने, 

(६) वातावयणीम असय न्मून हनुे गयी लसभसाय ऺेत्रभा 
वातावयण अनकूुर ऩमनटनको ववकास गदै प्राप्त राबराई 
मथासम्बव लसभसायको व्मवस्थाऩन य स्थानीम 
जनसभदुामको वहतभा ऩरयचारन गने, 

(७) लसभसाय सॊयऺण य व्मवस्थाऩनका रालग तमाय गरयने 
कामनमोजनाहरुभा स्थानीम जनसहबालगता सलुनचित गने, 
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(८) लसभसाय ऺेत्रभा आचितस्थानीमवासीकोअनबुव, अभ्मास, 
सीऩ य ऻानको सॊयऺण गदै सोही आधायभा लसभसायको 
सॊयऺण य व्मवस्थाऩन गनन प्रिम ददन,े 

(९) लसभसाय व्मवस्थाऩना देिा ऩने सभस्माहरुको ऩवहचान गयी 
स्थानीम स्तयभै सभाधानको उऩामहरुको िोजी गनन 
जनसहभलतका आधायभा व्मवस्थाऩन कामनमोजना फनाई 
रागू गने गयाउने,  

(१०) लसभसाय व्मवस्थाऩन मोजना तजुनभा गने य व्मवस्थाऩन 
सलभलतभा स्थानीम जनसभदुामका साथै सॊघ सॊस्थाको 
प्रलतलनलधत्व गयाउन आवश्मक काननुी एवॊ प्रिासलनक 
व्मवस्था गने, 

(११) लसभसायभा आचित स्थानीम जनसभदुामराई लसभसायफाट 
प्राप्त हनुे राबको न्मामोचचत फाॉडपाॉडका रालग आवश्मक 
व्मवस्था गने,  

 (३)   जैववक ववववधतासॊयऺणतथा व्मवस्थाऩनसम्फन्धी अन्म व्मवस्थाप्रचलरत 
कानून य भाऩदण्ड फभोचजभ हनुेछ। 

३४. जैववक ववववधताको अलबरेिीकयण गनुनऩने:(१) गाउॉऩालरकारे आफ्नो ऺेत्रालधकाय लबत्र 
अवचस्थत जैववक ववववधताको वस्तचुस्थलत य वववयणको अलबरेिीकयण व्मवचस्थत य 
वैऻालनक ढङ्गरे याख्न ुऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोचजभको अलबरेिीकयण जैववक ववववधता सम्फन्धी 
लनदेचिका फनाई यावष्डम भाऩदण्ड अनरुुऩ अद्यावलधक याख्न े चजम्भेवायी कामनऩालरकाको 
हनुेछ । 

(३) जैववक ववववधताको अलबरेिीकयण सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए फभोचजभ 
हनुेछ।    

३५. स्थानीम सभदुामको ऩयम्ऩयागत ऻान, सीऩ, अभ्मास, आददको सॊयऺण गनुनऩने: (१) जैववक 
ववववधताको सम्फन्धभा स्थानीम सभदुाम लबत्रका व्मचि वा सभूहभा यहेको ऻान, सीऩ, 
अभ्मास आददको ऩवहचान, अलबरेिीकयण, तथा सॊयऺण गने चजम्भेवायी कामनऩालरकाको 
हनुेछ । 

(२) कामनऩालरकारे उऩदपा (१) फभोचजभको अलबरेिीकयण वैऻालनक य 
व्मवचस्थत ढङ्गरे तोवकएको ढाॉचा य प्रारुऩभा याख्नछे ।  
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३६. िलनज ऩदाथन सॊयऺण सम्फन्धी व्मवस्था:(१) कामनऩालरकारे आफ्नो ऺेत्रलबत्र यहेका 
िलनज ऩदाथनको अवस्था फझु्न सबे तथा िोज गनन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोचजभको सबे तथा िोजफाट प्राप्त सूचना तथा तथ्माङ्कको 
आधायभा प्रचलरत नेऩारको कानून प्रलतकूर नहनु े गयी कामनऩालरकारे िलनज ऩदाथनको 
सॊयऺण तथा प्रवर्द्ननभा कामनक्रभहरु सञ्चारन गनन सक्नेछ ।  

३७.  जराधाय सॊयऺण गनुनऩने: (१)गाउॉऩालरकाऺेत्रलबत्र यहेका जराधायको सॊयऺण गनुन 
गाउॉऩालरका, नागरयक य सम्फन्धीत लनकामको कतनव्म हनुेछ। 

(२) कामनऩालरकारे सॊघीम य प्रदेिको कानून य भाऩदण्डको अधीनभा यही 
कामनववलध वनाई गाउॉऩालरकालबत्रकोजराधाय सॊयऺण तथा व्मवस्थाऩन गनेछ। 

(३) आफ्नो ऺेत्रभा यहेको िानेऩानीको भहुानको ऩवहचान, अलबरेिीकयण, 
सॊयऺण तथा व्मवस्थाऩन गने चजम्भेवायी कामनऩालरकको हनुेछ। 

ऩरयच्छेद- ५ 

वन तथा हरयत ऺते्रको सॊयऺण तथा व्मवस्थाऩन 

३८. वन, वन ऩैदावाय, वन्मजन्त ु तथा हरयत ऺते्रको सॊयऺण य प्रवर्द्नन गनुनऩने:(१)आफ्नो 
ऺेत्रालधकाय लबत्रको वन, वन ऩैदावाय, वन्मजन्त ुतथा हरयत ऺेत्रको सॊयऺण य प्रवर्द्नन 
गने प्रभिु चजम्भेवायी गाउॉऩालरकाको हनुेछ । 

(२) वन, वन ऩैदावाय, वन्मजन्त ुतथा हरयत ऺेत्रको सॊयऺण य प्रवर्द्ननभा सहमोग 
गनुन नागरयकको कतनव्म हनुेछ। 

(३)वन तथा वन ऩैदावायसॊयऺण य प्रवर्द्नन गने सम्फन्धभा गाउॉऩालरकारे सॊघीम 
य प्रदेि कानूनको प्रलतकूर नहनुे गयी देहाम फभोचजभ गनुनऩनेछ। 

(क) सॊघ तथा प्रदेिसॉग सभन्वम गयी स्थानीम सभदुामको सहबालगतभा 
आफ्नो लसभालबत्रका सभदुामभा आधारयत वन, लनजी वन, कृवष वन 
तथा वनभा आधारयत उद्योगहरु सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन गने, 

(ि) साभदुावमक वन उऩबोिा सभूह रगामत सभदुामभा आधारयत वन 
व्मवस्थाऩन गने सभूहको प्राववलधक, व्मवस्थाऩकीम, सॊस्थागत 
ऺभता ववकासभा प्राथलभकता ददन,े  

(घ)  वनसॉग सम्फचन्धत प्राववलधक सेवाराई प्रबावकायी फनाउनकुा 
अलतरयि ऺभता ववकासको रालग उत्प्रयेणात्भक अवसयहरु लसजनना 
गने,  
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(ङ) स्थानीम सभदुामभा यहेको वनजन्म, जलडफटुी तथा वनस्ऩलत 
उऩमोग सम्फन्धी ऩयम्ऩयागत ऻान, सीऩ य चचवकत्सा ऩर्द्लतराई 
आधलुनक ववऻानसॉग सॊमोजन गदै उन्नत प्रकायको ऻान, सीऩ य 
उत्ऩादनका रालग उऩमिु वातावयण लनभानण गने,  

(च) वन्मजन्त ुय वनस्ऩलतको सॊयऺण तथा प्रवर्द्नन गनन सॊघ, प्रदेिसॉगको 
सभन्वमभा स्थानीम स्तयका प्राणी उद्यान तथा वनस्ऩलत उद्यानहरु 
स्थाऩना य सॊचारन गने, 

(छ)वन ऩैदावाय सॊकरनभा ददगोऩना य प्रबावकारयताका रालग आधलुनक 
प्रववलधहरुको प्रमोगराई प्रोत्साहन गने,  

(ज) ददगो वन व्मवस्थाऩनको भाऩदण्ड अनरुुऩ सफै वन व्मवस्थाऩनभा 
साभाचजक, आलथनक य वातावयणीम दृवष्टरे दीगोऩना सलुनचित गने,  

(झ) सॊघ तथा प्रदेिको सभन्वमभा सॊयचऺत ऺेत्र, लसभसाय ऺेत्र तथा वन 
व्मवस्थाऩन ऩर्द्लतहरुफाट ऩमनटन प्रवर्द्नन गनन मोगदान ऩरु् माउन,े 

(ञ) वन, वनस्ऩलत, वन्मजन्त ु तथा जैववक ववववधताय जराधाय ऺेत्रको 
सॊयऺण, ऩनु:स्थाऩना य ददगो उऩमोग गननआवश्मक मोजना य 
कामनक्रभ सॊचारन गने, 

(ट)  गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्रका जरचयको सॊयऺण गने, 

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

(ड)  साभदुावमक वन उऩबोिा सलभलतरे वन ऩैदावाय ववक्री तथा 
उऩमोग गनन फनाएको वावषनक कामनमोजना गाउॉऩालरकावाट स्वीकृत 
गयी कामानन्वमन गयाउने  

(ढ) गाउॉऩालरका ऺेत्र लबत्रको सावनजलनक तथा ऐरानी जगगाभा यहेको 
काठ दाउया, जयाजयुी, दहिय फहिय आददको लफक्री गने, 

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

(त) सॊघ तथा प्रदेिको भाऩदण्डको अधीनभा यही गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्रको 
जलडफटुी तथा अन्म गैयकाष्ट वन ऩैदावय सम्वचन्ध सवेऺण, 
उत्ऩादन, सॊकरन प्रवर्द्नन, प्रिोधन य वजाय व्मवस्थाऩन गने, 
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३९. लनजी वन दतान तथा व्मवस्थाऩन:(१) लनजी वन दतान गयाउन चाहने कुनै व्मचि वा 
सॊस्थारे लनजी वन दतानको रालग लडलबजन वन कामानरम वा सफ लडलबजन वन कामानरमको 
लसपारयस सवहत कामनऩालरकाभा लनवेदन ददन ुऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोचजभ कुनै लनवेदन ऩयेभा आवश्मक जाॉचफझु गयी 
कामनऩालरकारे लनजी वन दतान गयी प्रभाणऩत्र ददनेछ । 

(३) व्मवसावमक प्रमोजनका रालग लनजी वन वा लनजी आवादीभा यहेको वन 
ऩैदावयको सॊकरन तथा ओसायऩसाय गनुन ऩयेभा कामनऩालरकाफाट स्वीकृत लरन ुऩनेछ । 

४०. सावनजलनक जगगाभा वन ववकास सम्फन्धी व्मवस्था:(१) कामनऩालरकारे प्रचलरत नऩेार 
कानून तथा मस ऐनको अधीनभा यही सावनजलनक जगगाभा वनको ववकास, सॊयऺण, 
व्मवस्थाऩन गनन य वन ऩैदावयको उऩमोग तथा लफवक्र ववतयण गनन सक्नेछ । 

(२) कामनऩालरकारे सडक, नहय य फाटो वकनायभा रगाइएको तथा फाटोभा 
छहायी ऩने रुिहरु य चौताया, कुराको भहुान, धालभनक स्थर वा त्मस्तै अन्म सॊवेदनिीर 
ठाउॉभा रगाइएका रुिहरुको सॊयऺण गनन तथा जोचिभऩूणन अवस्थाभा प्रचलरत नेऩार 
कानूनको अलधनभा यही हटाउन सक्नछे । 

४१. सहयी वनको ववकास य व्मवस्थाऩन:(१) कामनऩालरकारे आफ्नो ऺेत्र लबत्रको सहयी ऺेत्र 
तथा वस्तीभा यहेका सावनजलनक सडक तथा ऩाकन  जस्ता स्थानभा आपैं रे वा कुनै 
सॊघसॊस्था वा लनजी ऺेत्रसॉगको साझेदायीभा सहयी वनको ववकास तथा व्मवस्थाऩन गनन 
सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोचजभ स्थाऩना हनुे सहयी वनको वन ऩैदावाय 
कामनऩालरकारे तोवकए फभोचजभ प्रमोग गनन सक्नेछ । 

४२. वनऺते्रको प्रमोग: कामनऩालरकारे कुनै ववकास आमोजना सञ्चारन गदान वन ऺेत्रको प्रमोग 
गनुन फाहेक अन्म कुनै ववकल्ऩ नबएभा य प्रचलरत कानून फभोचजभको वातावयणीम 
अध्ममनफाट त्मस्तो मोजना सञ्चारन गदान वातावयणभा उल्रेिनीम प्रलतकूर असय नऩने 
देचिएभा सो आमोजना सञ्चारन गनन त्मस्तो वन ऺेत्रको जगगा प्राप्त गननको रालग सॊघीम 
सयकाय सभऺ अनयुोध गननसक्नेछ । 

४३. नसनयी य उद्यान स्थाऩना तथा व्मवस्थाऩन : (१)सॊघीम तथा प्रादेचिक कानून प्रलतकूर 
नहनुे गयी, प्रचलरत भाऩदण्ड तथा तोवकएको प्रवक्रमा ऩूया गयेको सलुनचित गयी गाउॉ 
ऺेत्रलबत्र जोकोहीरे ऩलन कामनऩालरकाको अनभुलत लरईनसनयी तथा उद्यान सञ्चारन गनन 
सक्नेछन ्। 
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(२)गाउॉ ऺेत्रलबत्र उऩदपा(१)फभोचजभ सञ्चारन हनुे नसनयी तथा उद्यानको 
सम्फन्धभा सॊघीम तथा प्रादेचिक भाऩदण्डसॉग नफाचझने गयी सञ्चारन तथा ऩूव्ानधाय 
भाऩदण्ड लनदेचिका फनाई रागू गनेछ । 

(३)गाउॉ ऺेत्रलबत्र उऩदपा(१)फभोचजभ स्थाऩना हनुे सफै नसनयी तथा उद्यानहरुको 
कचम्तभा वषनको एक ऩटक तोवकए फभोचजभ अलनवामन अनगुभन लनयीऺण गनुनऩनेछ । 

४४. िलु्रा ऺते्र व्मवस्थाऩन तथा हरयमारी प्रवर्द्नन:(१) गाउॉऩालरकारे आफ्नो ऺते्रलबत्र यहेको 
िलु्रातथा सावनजलनकऺेत्रको सॊयऺण, प्रवर्द्नन तथा अलबरेिीकयणगनुन ऩनेछ । 

(२) कामनऩालरकारे आफ्नो ऺेत्रालधकाय लबत्र यहेने िलु्रातथा सावनजलनकऺेत्रभा 
प्रचलरत कानूनको प्रलतकूर नहनुे गयी वृऺ ायोऩण, सम्बायय व्मवस्थाऩन गनन सक्नेछ । 

(३) िलु्रातथा सावनजलनकऺेत्रको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए 
फभोचजभ हनुेछ । 

४५. नदी वकनाय, नदी उकास नहय वकनाय य सडक वकनायभा वृऺ ायोऩण : (१) गाउॉलबत्रको 
नदी वकनाय, नदी उकास नहय वकनाय य सडक वकनायभा कामनऩालरकाको अनभुलत लरई 
वृऺ ायोऩण गनन सक्नेछ । 

(२) कामनऩालरकारे वृऺ ायोऩण सम्फन्धी भाऩदण्ड फनाई रागू गननसक्नेछ । 

ऩरयच्छेद-६ 
सॊस्थागत व्मवस्था 
४६. वातावयण तथा प्राकृलतक स्रोत सॊयऺण कोषको स्थाऩना य सञ्चारन: (१)गाउॉऩालरकाभा 

वातावयण सॊयऺण, प्रदूषणको योकथाभ तथा लनमन्त्रणका साथै जैववक ववववधताको सॊयऺण 
रालग वातावयण तथाप्राकृलतक स्रोत सॊयऺण कोषको स्थाऩना हनुेछ । 

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

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

(ि) ववलबन्न सॊघ सॊस्थावाट प्राप्त यकभ, 

(ग)  अन्म स्रोतवाट प्राप्त यकभ। 

(३)वातावयण तथा प्राकृलतक स्रोत सॊयऺण कोषको सॊचारन तोवकए फभोचजभ 
हनुेछ। 

४७. वातावयण तथा प्राकृलतक स्रोत सॊयऺणऩरयषदगठन गनन सक्न:े(१) वातावयण, जैववक 
ववववधता य प्राकृलतक स्रोत सॊयऺणसम्फन्धीकामनराई व्मवचस्थत रुऩभा कामानन्वमन गनन, 
नीलतमोजना लनभानण गनन, ववलबन्न लनकामहरु वीच सभन्वम गनन तथा मस ऐन अन्तगनत 
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अनगुभन तथा लनरयऺण गनन गाउॉऩालरकाभा वातावयण सम्फन्धी वविेषऻ सचम्भलरत 
वातावयण तथा प्राकृलतक स्रोत सॊयऺण ऩरयषद यहनेछ । 

(२)उऩदपा (१) फभोचजभको ऩरयषदभा देहाम फभोचजभका अध्मऺ य सदस्महरू 
यहनेछन; 

(क)  प्रभिु गाउॉऩालरका अध्मऺ- अध्मऺ 

(ि) उऩप्रभिु उऩाध्मऺ -सदस्म 

(ग) प्रभिु प्रिासकीम अलधकृत- सदस्म 

(घ) स्वास्थ्म सलभलत सॊमोजक- सदस्म 

(ङ) वन, वातावयण सलभलत सॊमोजक-सदस्म 

(च) वातावयण तथा प्राकृलतक स्रोतको ऺेत्रभा काभ गयेका ववऻ १ 
भवहरासवहत ३ जना-सदस्म 

(छ) स्थानीम वालसन्दाहरूभध्मे वन उऩबोिा सलभलतहरूवाट १जना सवहत 
कामनऩालरकारे तोकेका १ भवहरा सभेत ३ जना-सदस्म 

(ज) कृवष ऺेत्र हेने कामनऩालरका सदस्म- सदस्म 

(झ) वातावयण िािा सॊमोजक- सदस्म सचचव 

(३)वातावयण तथा प्राकृलतक स्रोत सॊयऺण ऩरयषद्को अन्म काभ, कतनव्म तथा 
अलधकाय तोवकए फभोचजभ हनुेछ ।  

४८.सलभलतहरु गठन गनन सक्न:े (१)नगय तथा गाउॉ कामनऩालरकारे मो ऐनको उदे्दश्म ऩूलतनको 
रालग सम्फचन्धत ववषमका वविेषऻहरु सभेत यहेको ववलबन्न सलभलतहरु गठन गनन 
सक्नेछन।् 

(२)उऩदपा (१)फभोचजभ गदठत सलभलतहरुको काभ, कतनव्म य अलधकाय नगय 
कामनऩालरकारे तोवकददए फभोचजभ हनुेछ । 

४९. अनगुभन तथा भूल्माॊकन:(१)मस ऐन अन्तगनत आवश्मक अनगुभन य भूल्माॊकन दपा ५८ 
फभोचजभ स्थावऩत वातावयण तथा जैववक ववववधता सॊयऺणऩरयषद वा ऩरयषदरे तोकेको 
लनयीऺण सलभलतहरूवाट गनेछ । 

(२)अनगुभन तथा भूल्माॊकन सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए फभोचजभ हनुेछ। 

५०.  वातावयण सॊयऺण मोजना तजुनभा गने: (१)कामनऩालरकारे वातावयण तथा जैववक ववववधता 
सॊयऺण मोजना तजुनभा तथा कामानन्वमन गनेछ। 
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(२) कामनऩालरकारे वातावयण सॊयऺण मोजना तजुनभा गदान वातावयण सॊयऺण, 
जैववक ववववधताको सॊयऺण य प्रवर्द्नन, दीगो उऩमोग य वातावयणीम य जैववक ववववधताका 
स्रोतहरूको ऩयम्ऩयागत य स्थानीम अभ्मासहरूराई सभेत सभावेि गनुनऩनेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोचजभको वातावयण तथा जैववक ववववधता सॊयऺण मोजना 
फनाउॉदा भवहरा, अऩाङ्गता बएका व्मचि, फारफालरका, जेष्ठ नागरयक य आलथनक रुऩभा 
ववऩन्न सभदुामराई वविेष प्राथलभकता ददनऩुनेछ। 

(४)वातावयण सॊयऺण मोजनाभा सभावेि गनुनऩने ववषमवस्त ु तोवकए फभोचजभ 
हनुेछ। 

ऩरयच्छेद-७ 
कसूय, जरयवाना तथा ऺलतऩतुॉ 
५१. कसूय: कसैरे देहामको कुनै काभ गयेभा मस ऐन फभोचजभ कसूय गयेको भालननछे :-  

(क) कामनऩालरकारे तोवकददएको सभम य स्थान फाहेक अन्मत्र पोहयभैरा 
लनष्कािन गने,  

(ि) कण्टेनय वा पोहयभैरा सॊकरन केन्रभा याचिएको पोहयभैरा अनालधकृत 
तवयरे प्रमोग गने,  

(ग) पोहयभैरा सॊकरन केन्रभा याचिएको कण्टेनय तोडपोड गने ऺलत 
ऩरु् माउन,े याचिएको स्थानफाट हटाउने वा सॊकरन केन्रभा कुनै नोक्सानी 
ऩरु् माउन,े  

(घ) मस ऐन फभोचजभ अनभुलत नलरई पोहयभैरा व्मवस्थाऩनको कामन गने,  

(ड) मस ऐन फभोचजभ पोहयभैरा व्मवस्थाऩनको रालग प्रदान गरयएको 
अनभुलतऩत्रभा उल्रेचित ितनहरु उल्रङ् घन गने, 

(च) पोहयभैरा सॊकरन केन्र, कण्टेनय वा पोहयभैरा थऩुाने ठाउॉभा कुनै ऩलन 
वकलसभको हालनकायक ऩदाथन पाल्ने, याख्न ेवा थऩुाने, 

(छ) घय, कम्ऩाउण्ड तथा ऩरयसयको पोहयभैरा सडक वा अन्म सावनजलनक 
स्थानभा याख्न,े पाल्ने वा थऩुाने, 

(ज) पोहयफाट लनस्केको दूवषत ऩानी (लरचेट) वा ढर चहुाई अन्म व्मचिको 
घय वा जगगा प्रदूवषत गयाउने,  

(झ) सडक वा अन्म सावनजलनक स्थानभा सयसपाई तथा पोहयभैरा सॊकरन 
गनन कामनऩालरकारे तोकेको सभम वा सपाई गदानको सभमभा त्मस्तो 
ठाउॉभा कुनै ऩलन वकलसभको सवायी साधन लफसाउने वा लफसाइयािेको 
सवायी साधन हटाउने इन्काय गने,  
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(ञ) कामनऩालरकारे तोकेको ठाउॉभा फाहेक जनस्वास्थ्मभा प्रलतकूर असय ऩने 
गयी सडक वा अन्म सावनजलनक स्थानभा कुनै ऩलन वकलसभको हालनकायक 
पोहयभैरा याख्न,े पाल्न,े थऩुाने वा लनष्कािन गने,  

(ट) यासामलनक पोहयभैरा, औद्योलगक पोहयभैरा, स्वास्थ्म सॊस्थाजन्म 
पोहयभैरा वा हालनकायक पोहयभैरा जथाबावी पाल्ने, याख्न ेवा लनष्कािन 
गने वा गयाउने,  

(ठ) औद्योलगक प्रलतष्ठान वा स्वास्थ्म सॊस्थारे उद्योग वा स्वास्थ्म सॊस्थाफाट 
लनस्कने हालनकायक पोहयभैरा जथाबावी पाल्ने, याख्न ेवा लनष्कािन गने 
वा गयाउने,  

(ड) पोहयभैरा सॊकरन, ढुवानी तथा पोहयभैरा व्मवस्थाऩनभा फाधा अवयोध 
लसजनना गने,  

(ढ) पोहयभैरा सॊकरन, ढुवानी तथा अचन्तभ लनष्कािन स्थरभा अवयोध, 
फन्द, घेयाउ गने वा पोहयभैरा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामनभा हडतार 
गने,  

(ण) पोहयभैरा अत्मालधक उत्ऩादन हनुे वस्त ु बनी नेऩार सयकायरे नेऩार 
याजऩत्रभा सूचना प्रकािन गयी प्रलतफन्ध रगाएको कुनै वस्त ु उत्ऩादन 
तथा लफक्री ववतयण गने,  

(त) प्रचलरत कानून फभोचजभ तोवकएको भाऩदण्ड ववऩरयत यासामलनक 
ववषादीको आमात गने वा सभमावलध सवकएको यासामलनक ववषादी प्रचलरत 
कानून य भाऩदण्ड फभोचजभ नष्ट गने चजम्भेवायी ऩूया नगने, 

(थ) स्रोत भै पोहयभैराको ऩथृकीकयण नगयी पोहयभैरा लभसाएय लनष्कािन 
गने,  

(द) भयेको वा भायेको ऩिऩुऺी य सोको रादी, ्वाॉि, हड् डी तथा भाछाको 
कत्रा आदद सावनजलनक स्थर, सडक, गल्री, चोकभा याख्न,े पाल्ने वा 
थऩुाने।  

५२. सजाम तथा जरयवाना:(१) पोहयभैरा व्मवस्थाऩन सम्फन्धभा कसैरे देहामको कामन गयेभा 
देहाम फभोचजभको सजाम तथा जरयवाना गनेछ:   

(क) दपा ५१ को िण्ड (क) फभोचजभको कसूय गने व्मचिराई 
कामनऩालरकारे ऩवहरो ऩटक बए ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉसम्भ जरयवाना, 
दोस्रो ऩटक सोही कसूय गयेभा ऩाॉच हचाय रुऩैमाॉदेचि दि हजाय 
रुऩैमाॉसम्भ जरयवाना य सोही कसूय तेस्रो वा सोबन्दा फढी ऩटक 
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गयेभा प्रत्मेक ऩटकको रालग ऩन्र हजाय रुऩैमाॉका दयरे जरयवाना 
गयी पोहयभैरा उठाउॉदा रागने िचन सभेत लनजफाट असूर उऩय 
गनन सक्नेछ । 

(ि) दपा ५१ को िण्ड (ि) य (झ) फभोचजभको कसूय गनेराई 
कामनऩालरकारे ऩाॉच सम रुऩैमाॉदेचि ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉसम्भ 
जरयवाना गनन सक्नेछ । 

(ग) दपा ५१ को िण्ड (ग) फभोचजभको कसूय गनेराई 
कामनऩालरकारे ऩन्र हजाय रुऩैमाॉदेचि ऩचास हजाय रुऩैमाॉसम्भ 
जरयवाना गयी कण्टेनय वा सॊकरन केन्र व्मवस्थाऩन गनन रागन े
िचन असूर उऩय गनन सक्नेछ । 

(घ) दपा ५१ को िण्ड (घ) य (ङ) फभोचजभको कसूय गनेराई 
कामनऩालरकारे ऩन्र हजाय रुऩैमाॉदेचि ऩचास हजाय रुऩैमाॉसम्भ 
जरयवाना गयी अनभुलत नलरएसम्भ त्मस्तो कामन गनन योक 
रगाउनेछ । 

(ङ) दपा ५१ को िण्ड (च) फभोचजभको कसूय गनेराई 
कामनऩालरकारे ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉदेचि ऩन्र हजाय रुऩैमाॉसम्भ 
जरयवाना गनन सक्नेछ य त्मस्तो वस्त ु वा ऩदाथनफाट कुनै ऺलत 
बइसकेको बए त्मस्तो ऺलत फाऩतको यकभ सभेत कसूयदाताफाट 
असूर उऩय गनन सक्नेछ ।  

(च) दपा ५१ को िण्च (छ), (ज) य (द) फभोचजभको कसूय गनेराई 
कामनऩालरकारे ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉदेचि ऩन्र हजाय रुऩैमाॉसम्भ 
जरयवाना गनन सक्नेछ । 

(छ) दपा ५१ को िण्ड (ञ) फभोचजभको कसूय गनेराई 
कामनऩालरकारे तीस हजाय रुऩैमाॉदेचि ऩचास हजाय रुऩैमाॉसम्भ 
जरयवाना गनन सक्नेछ । 

(ज) दपा ५१ को िण्ड (ट), (ठ) य (त) फभोचजभको कसूय गनेराई 
कामनऩालरकारे ऩचास हजाय रुऩैमाॉदेचि एक राि रुऩैमाॉसम्भ 
जरयवाना गनन सक्नेछ य सोही कसूय ऩनु: गयेभा ऩवहरो ऩटक 
गयेको जरयवानाको दोब्फय जरयवाना गयी प्रचलरत कानून फभोचजभ 
अनभुलत यद्द गननको रालग सम्फचन्धत लनकामभा रेचि ऩठाउन 
सक्नेछ । 
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(झ) दपा ५१ को िण्ड (ड), (ढ) य (ण) फभचजभको कसूयराई 
प्रचलरत सॊघीम कानून फभोचजभ सजाम हनुेछ । 

(ञ) दपा ५१ को िण्ड (थ) फभोचजभको कसूय गनेराई सम्फचन्धत 
कामनऩालरकारे प्रत्मेक ऩटक ऩाॉच सम रुऩैमाॉ जरयवाना गनन सक्ने 
छ ।  

(२)वातावयण सॊयऺण सम्फन्धभा कसैरे देहामको कामन गयेभा कामनऩालरकारे 
देहाम फभोचजभको जरयवाना गनेछ: 

(क) सॊचऺप्त वातावयणीम अध्ममन प्रलतवेदनस्वीकृत गयाउन ुऩने प्रस्तावको 
हकभा त्मस्तो प्रलतवेदन स्वीकृत नगयाई वा स्वीकृत प्रलतवेदन 
ववऩयीत हनुे कामन गयेभा ऩाॉचराि रुऩैमाॉसम्भ,  

(ि) प्रायचम्बक वातावयणीम ऩरयऺण प्रलतवेदन स्वीकृत नगयाई वा 
स्वीकृत प्रलतवेदन ववऩयीत हनुे कुनै प्रस्ताव कामानन्वमन गयेभा 
दिराि रुऩैमाॉसम्भ । 

(३) कसैरे उऩदपा (२) फभोचजभको कामन गयेभा सम्फचन्धत कामनऩालरकारे 
तरुुन्त योकी वातावयणीम अध्ममन प्रलतवेदन स्वीकृत नगयाएभा मस ऐन फभोचजभ त्मस्तो 
प्रलतवेदन स्वीकृत गयाउन य त्मस्तो प्रलतवेदन कामन बएकोभा सो कामनराई सधुाय गनन 
आदेि ददनेछ य मसयी ददइएको आदेि फभोचजभ गनुन सम्फचन्धत व्मचि वा सॊस्थाको 
कतनव्म हनुेछ ।मसयी ददइएको आदेि फभोचजभ कामन नबएभा कामनऩालरकारे उऩदपा 
(१) फभोचजभ गरयएको जरयवानाको तेब्फय जरयवाना गनेछ । 

(४) उऩदपा (२) भा उल्रेचित ववषम फाहेक कसैरे मो ऐन वा मस ऐन 
अन्तगनत फनेको लनमभ, लनदेचिका, कामनववलध वा भाऩदण्ड ववऩयीतका कुनै कामन गयेभा 
कामनऩालरकारे त्मस्तो कामन गनन फन्देज रगाई तीन राि रुऩैमाॉसम्भ जरयवाना गयी दईु 
भवहनालबत्र मो ऐन वा मस ऐन फभोचजभ फनेको लनमभ, लनदेचिका, कामनववलध वा भाऩदण्ड 
फभोचजभको कामन गनन आदेि ददन सक्नेछ ।मसयी ददएको आदेि फभोचजभ कामन नबएभा 
मस उऩदपा फभोचजभ गरयएको जरयवानाको तेब्फय जरयवाना रागनेछ । 

(५) उऩदपा (३) वा (४) फभोचजभ ददएको आदेि फभचजभको कामन नबएभा 
त्मस्तो कामनभा फन्देज रगाइनेछ य त्मस्तो व्मचि वा सॊस्थाराई कारोसूचीभा याख्न े
सम्फन्धभा आवश्मक कायफाही गनन कामनऩालरकारे लसपारयस सवहत सॊघ य प्रदेि 
सयकायभा ऩठाउन ुऩनेछ । 

(६) मस दपा फभोचजभ जरयवाना गनुन अचघ जरयवाना गनन रागेको व्मचि वा 
सॊस्था वा आमोजनाराई सपाइ ऩेि गने भनालसफ भौका ददन ुऩनेछ । 
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५३.ऺलतऩूलतन :  (१) कसैरे मो ऐन वा मस ऐन अन्तगनत फनेको लनमभ, लनदेचिका वा भाऩदण्ड 
ववऩयीत प्रदूषण गयेको वा जोचिभऩूणन पोहय लनष्कासन गयेको वा कुनै दघुनटनाजन्म 
प्रदूषणका कायणफाट कुनै व्मचि वा सॊस्थाराई कुनै हानी नोक्सानी ऩगुन गएभा त्मस्तो 
कामनफाट ऩीलडत व्मचि वा सॊस्थारे आपूराई ऩगुन गएको ऺलत फाऩत कामनऩालरका वा 
तोवकएको लनकाम फाट ऺलतऩूलतन बयाई ऩाउन लनवेदन ददन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोचजभ ऩयेको लनवेदन सम्फन्धभा छानलफन तथा जाॉचफझु 
गदान लनवेदकराई हानी नोक्सानी बएको ठहयेभा ऺलतको मवकन गयी त्मसयी हालन 
नोक्सानी ऩरु् माउने व्मचि, सॊस्था वा प्रस्तावकफाट ऩीलडतराई भनालसफ ऺलतऩूलतन बयाई 
ददन ुऩनेछ । 

(३) गाउॉऩालरकाको कुनै लनकाम वा गाउॉऩालरकाको स्वालभत्व य लनमन्त्रणभा 
यहेको सॊस्थारे प्रदूषण गयी ऺलत ऩगेुको ववषमभा ऩयेको लनवेदन सम्फन्धभा छानलफन 
गननकामनऩालरकारे भनोनमन गयेको तीन जना ववऻ यहेको सलभलत गठन हनुेछ य सो 
सलभतलतको लसपारयसको आधायभा उऩदपा (२) वा (३) फभोचजभ ऺलतऩूलतन बयाई ददन ु
ऩनेछ। 

(५) मस दपा फभोचजभ ऺलतऩूलतन लनधानयण गने आधाय य अन्म व्मवस्था तोवकए 
फभोचजभ हनुेछ। 

५४.  लनवेदन ददन सक्न:े(१) कसैरे मस ऐन ववऩरयत वातावयणीम अध्ममन प्रलतवेदेन स्वीकृत 
नगयाई वा स्वीकृत प्रलतवेदन ववऩयीत हनुे गयी प्रस्ताव कामानन्वमन गयेभा वा मस ऐन 
ववऩरयत हनुे कामन गयेभा वा गनन रागेभा कामनऩालरका वा कामनऩालरकारे तोकेको 
अलधकायी सभऺ लनवेदन ददन सक्नेछ । 

५५. ऩनुयावेदन:(१) दपा ५२ फभोचजभ बएको जरयवाना उऩय चचि नफझु्ने ऩऺरे उि 
जरयवाना उऩय सम्फचन्धत चजल्रा अदारतभा ऩैंलतस ददनलबत्र ऩनुयावेदन गनन सक्नेछ ।  

(२) दपा ५३ फभोचजभ ऺलतऩूलतन लनधानयण सम्फन्धभा बएको लनणनम उऩय चचि 
नफझु्ने ऩऺरे ऩैंलतस ददनलबत्रस सम्फचन्धत चजल्रा अदारतभा ऩनुयावेदन ददन सक्नेछ । 

५६.सहलुरमत तथा सवुवधा प्रदान गनन सक्न:ेवातावयण तथा जैववक ववववधता सॊयऺणभा 
सकायात्भक प्रबाव ऩाने कुनै उद्योग, व्मवसाम, प्रववलध वा प्रवक्रमाराई प्रोत्सावहत गनन 
कानून फभोचजभ प्रदान गरयएको सहलुरमत तथा सवुवधाको अलतरयि गाउॉऩालरकारे 
स्थानीम याजऩत्रभा सूचना प्रकाचित गरय सहलुरमत तथा सवुवधा प्रदान गनन सक्नेछ । 
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ऩरयच्छेद- ८ 
ववववध 
५७. ढुङ्गा, लगवट, वारवुा, भाटोको उत्िनन, सॊकरन, उऩमोग, ववक्री तथा ववतयण 

सम्फन्धभा:(१) गाउॉऩालरका ऺेत्रालधकाय लबत्र यहेका ढुङ्गा, लगवट, वारवुा तथा भाटोको 
उत्िनन, सॊकरन, उऩमोग, लफवक्र तथा ववतयण सम्फन्धी व्मवस्था सॊघीम सयकायरे जायी 
गयेको भाऩदण्ड अनरुुऩ हनुेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोचजभको भाऩदण्डको अधीनभा यही गाउॉऩालरकारे आफ्नो 
छुटै्ट भाऩदण्ड य कामनववलध फनाउन सक्नेछ। 

५८. ब-ूउऩमोग मोजना य बलूभ व्मवस्थाऩन कामनक्रभ सञ्चारन:  सॊघीम तथा प्रदेि कानूनको 
अलधनभा यहीगाउॉऩालरकारे स्थानीम तहकोब-ूउऩमोग मोजना य बलूभ व्मवस्थाऩन कामनक्रभ 
सञ्चारन गनन सक्नेछ ।  

५९. सभन्वम य सहजीकयण गने: वातावयण तथा प्राकृलतक स्रोत सॊयऺण सम्फचन्धयावष्डम तथा 
प्रादेचिक अलबमानभा गाउॉऩालरकारे आवश्मक सभन्वम तथा सहमोग गनेछ। 

६०. सवेऺण: कामनऩालरकारे आफ्नो ऺेत्रभा यहेको वातावयणीम तथा जैववक ववववधताको 
वस्तचुस्थलत फझु्न तथा मवकन गनन आवलधक रुऩभातोवकए फभोचजभको ढाॉचाभावातावयणीम 
तथा जैववक ववववधता सवेऺण गयन् सक्नछे । 

६१. गनुासो व्मवस्थाऩन:कामनऩालरकारे वातावयण, वातावयण सॊयऺण तथा जैववक ववववधता 
सम्फचन्धत गनुासोय उजयुीको सॊकरन गने य त्मसको सम्फोधनको रालग एक अलधकायी 
तोक्न सक्नेछ । 

६२. ऩयाभिनलरन सक्न:े गाउॉ/नगयसबा कामनऩालरकावा वातावयण िािा (इकाई) रे मस 
ऐनको कामानन्वनमको रालग सम्फचन्धत ववषमका ववऻसॉग सल्राह य ऩयाभिन लरनसक्नेछ। 

६३. अलधकाय प्रत्मामोजन गनन सक्न:ेकामनऩालरकारे मस ऐन अन्तगनत तोवकएका चजम्भेवायी तथा 
अलधकाय वातावयण िािा (इकाई) भा प्रत्मामोजन गनन सक्नेछ । 

६४. प्रचलरत कानून फभोचजभ हनु:ेमस ऐनभा रेचिएजलत कुयाभा मसै ऐन फभोचजभ य अन्मभा 
प्रचलरत कानून फभोचजभ हनुेछ।  

६५. लनमभ फनाउन सक्न:े मस ऐनको कामानन्वमनको रालग कामनऩालरकारे आवश्मक लनमभ 
फनाउन सक्नेछ य त्मस्तो लनमभ गाउॉऩालरकाको स्थानीम याजऩत्रभा प्रकािन ऩिात रागू 
हनुेछ । 

६६. भाऩदण्ड, लनदेचिका य कामनववलध फनाउन सक्न:ेमस ऐन कामानन्वमनको रालग 
कामनऩालरकारे आवश्मक भाऩदण्ड, लनदेचिकातथा कामनववलध फनाउन सक्नेछ । 

 


