
 

 

प्रदेश वातावयण सॊयऺण ऐन, २०७६ 

 (ङ्झभङ्झत २०७७ सार काङ्झतिक भसान्तसम्भ बएका सॊशोधनहरु सभेत ङ्झभराइएको) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रदेश सयकाय 

आन्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून भन्रारम 

गण्डकी प्रदेश, ऩोखया । 
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प्रदेश वातावयण सॊयऺण ऐन, २०७६ 

प्रभाणीकयण य प्रकाशन ङ्झभङ्झत 

२०७७।०३।०१ 

२०७७ सारको ऐन नॊ २ 

वातावयण सॊयऺण गनि फनकेो ऐन 

 

प्रस्तावना: स्वच्छ य स्वस्थ वातावयणभा फाॉच्न ऩाउन ेप्रत्मेक नागङ्चयकको भौङ्झरक अङ्झधकायको सॊयऺण गनि̧  
वातावयणीम प्रदूषण वा ह्रासफाट हङ्टने ऺङ्झत फाऩत ऩीङ्झडतराई प्रदूषकफाट ऺङ्झतऩूङ्झति उऩरब्ध गयाउन, 

वातावयण य ङ्जवकासफीच सभङ्टङ्ञचत सन्तङ्टरन कामभ गनि, प्रकृङ्झत, वातावयण य जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताभा ऩने प्रङ्झतकूर 
वातावयणीम प्रबाव न्मूनीकयण गनि तथा जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिनको च ङ्टनौतीराई साभना गनिको राङ्झग वातावयण 
सॊयऺण सम्फन्धभा कानूनी व्मवस्था गनि वाञ्छनीम बएकोरे, 

गण्डकी प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ।  

१.  सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ “प्रदेश वातावयण सॊयऺण ऐन, २०७६” यहेको छ। 

(२) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रायम्ब हङ्टनेछ।  

२.  ऩङ्चयबाषा: ङ्जवषम वा प्रसङ्गरे अको अथि नरागेभा मस ऐनभा,-  
(क)  “कोष” बङ्ङारे दपा ४ फभोङ्ञजभको वातावयण सॊयऺण कोष सम्झनङ्ट 

ऩछि।   

(ख) “प्रस्ताव” बङ्ङारे ङ्जवद्यभान वातावयणीम अवस्थाभा ऩङ्चयवतिन ल्माउन सक्न े
ङ्जकङ्झसभको ङ्जवकास कामि, बौङ्झतक ङ्जिमाकराऩ वा ब-ूउऩमोगको ऩङ्चयवतिन 
गने कङ्ट नै मोजना, आमोजना वा कामििभ सञ्चारन गने सम्फन्धभा तमाय 
गङ्चयएको प्रस्ताव सम्झनङ्ट ऩछि। 

(ग)  “प्रस्तावक” बङ्ङारे प्रस्ताव स्वीकृङ्झतको राङ्झग ङ्झनवेदन ङ्छदने वा प्रस्ताव 
कामािन्वमन गनि स्वीकृङ्झत प्राप्त व्मङ्ञि वा सयकायी, अधिसयकायी वा 
गैयसयकायी ङ्झनकाम वा सॊस्था सम्झनङ्ट ऩछि।  

(घ) “प्रायङ्ञम्बक वातावयणीम ऩयीऺण” बङ्ङारे कङ्ट नै प्रस्तावको कामािन्वमन गदाि 
सो प्रस्तावरे वातावयणभा उल्रेखनीम प्रङ्झतकूर प्रबाव ऩाने वा नऩाने 
सम्फन्धभा मङ्जकन गनङ्टिको साथै त्मस्तो प्रबावराई कङ्ट नै उऩामद्धाया 
ङ्झनयाकयण वा न्मूनीकयण गनिका राङ्झग अवरम्फन गङ्चयने उऩामको 
सम्फन्धभा ङ्जवश्लषेणात्भक रुऩभा गङ्चयने अध्ममन तथा भूल्माङ्कन सम्झनङ्ट 
ऩछि। 

(ङ)  “ऩङ्चयषद्” बङ्ङारे दपा ५ फभोङ्ञजभको प्रदेश वातावयण सॊयऺण तथा 
जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिन व्मवस्थाऩन ऩङ्चयषद् सम्झनङ्ट ऩछि । 

(च)   “भन्रारम” बङ्ङारे वातावयण सम्फन्धी ङ्जवषम हेने गण्डकी प्रदेश 
सयकायको भन्रारम सम्झनङ्ट ऩछि।    

(छ)  “तोङ्जकएको” वा “तोङ्जकए फभोङ्ञजभ” बङ्ङारे मस ऐन अन्तगित फनकेो 
ङ्झनमभभा तोङ्जकएको वा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सम्झनङ्ट ऩछि।  

(ज)  “याङ्जिम सम्ऩदा” बङ्ङारे नेऩारङ्झबरका प्राकृङ्झतक, साॊस्कृङ्झतक, ऐङ्झतहाङ्झसक, 

ऩङ्टयाताङ्ञत्वक, वैऻाङ्झनक, आध्माङ्ञत्भक, सौन्दमिऩयक वा साभाङ्ञजक दृङ्जिफाट 
भानव जाङ्झतका राङ्झग भहत्वऩूणि भाङ्झनने वातावयणसॉग सम्फङ्ञन्धत कङ्ट नै 
ऩङ्झन वस्तङ्ट, बौङ्झतक सॊयचना, स्थान, वनस्ऩङ्झत वा जीवजन्तङ्ट सम्झनङ्ट ऩछि। 
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(झ)  “वातावयण” बङ्ङारे प्राकृङ्झतक, साॊस्कृङ्झतक य साभाङ्ञजक प्रणारी, आङ्झथिक 
तथा भानवीम ङ्जिमाकराऩ, ङ्जमनका अवमवहरु तथा ती अवमवहरुको 
फीचको अन्तयङ्जिमा तथा अन्तयसम्फन्ध सम्झनङ्ट ऩछि। 

(ञ)  “प्रदूषण ”बङ्ङारे पोहयभैरा, यसामन, ताऩ, ध्वङ्झन, ङ्जवद्यङ्टतीम, ङ्जवद्यङ्टत-
 च ङ्टम्फकीम तयङ्ग  वा येङ्झडमोधभॉ ङ्जवङ्जकयणका कायण वातावयणभा प्रत्मऺ 
वा अप्रत्मऺ रुऩरे ऩङ्चयवतिन गयी वातावयणभा उल्रेखनीम ह्रास ल्माउन,े 

ऺङ्झत ऩङ्टर् माउने वा वातावयणको राबदामी वा उऩमोगी प्रमोजनभा हाङ्झन 
ऩङ्टर् माउने कामि सम्झनङ्ट ऩछि।"  

(ट)  “वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन” बङ्ङारे सॊङ्ञऺप्त वातावयणीम अध्ममन, 

प्रायङ्ञम्बक वातावयणीम ऩयीऺण वा वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन 
सम्फन्धभा तमाय गङ्चयएको प्रङ्झतवेदन सम्झनङ्ट ऩछि।   

(ठ)  “वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन” बङ्ङारे कङ्ट नै प्रस्तावको कामािन्वमन गदाि 
सो प्रस्तावरे वातावयणभा उल्रेखनीम प्रङ्झतकूर प्रबाव ऩाने वा नऩाने 
सम्फन्धभा मङ्जकन गनङ्टिको साथै त्मस्तो प्रबावराई कङ्ट नै उऩामद्वाया 
ङ्झनयाकयण वा न्मूनीकयण गनिका राङ्झग अवरम्फन गङ्चयने उऩामको 
सम्फन्धभा ङ्जवस्ततृ रुऩभा गङ्चयने अध्ममन तथा भूल्माङ्कन सम्झनङ्ट ऩछि। 

(ड)  "सम्फङ्ञन्धत भन्रारम" बङ्ङारे गण्डकी प्रदेश सयकायको अङ्झधकायऺेरङ्झबर 
ऩने  ङ्जवकास ङ्झनभािण सम्फन्धी कामि  वा आमोजनासॉग सम्फङ्ञन्ध 
प्रस्तावसॉग सम्फङ्ञन्धत भन्रारम सम्झनङ्ट ऩछि । 

(ढ)  “सॊङ्ञऺप्त वातावयणीम अध्ममन” बङ्ङारे कङ्ट नै प्रस्तावको कामािन्वमन गदाि 
त्मसफाट वातावयणभा ऩने प्रङ्झतकूर प्रबाव ङ्झनयाकयण वा न्मूनीकयण 
गनिको राङ्झग अवरम्फन गङ्चयने उऩामको सम्फन्धभा सॊङ्ञऺप्त रुऩभा गङ्चयन े
अध्ममन सम्झनङ्ट ऩछि।   

(ण)   “स्थानीम तह” बङ्ङारे गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरका सम्झनङ्ट ऩछि।  
३.   वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन: प्रस्तावकरे वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन स्वीकृङ्झतको राङ्झग 

देहामको ङ्झनकाम सभऺ ऩेश गनङ्टि ऩनेछ्-   

(क)  प्रदेश सयकायको अङ्झधकायऺेरङ्झबर ऩने ङ्जवषमसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जवकास 
ङ्झनभािण सम्फन्धी कामि वा आमोजना सम्फन्धी प्रस्तावको हकभा सॊङ्ञऺप्त 
वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन वा प्रायङ्ञम्बक वातावयणीम ऩयीऺण 

प्रङ्झतवेदन बए सम्फङ्ञन्धत भन्रारम सभऺ य वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन 
प्रङ्झतवेदन बए भन्रारम  सभऺ, 

(ख)  प्रदेशङ्झबरका स्थानीम तहको अङ्झधकायऺेर ङ्झबर ऩने ङ्जवषमसॉग सम्फङ्ञन्धत 
ङ्जवकास ङ्झनभािण सम्फन्धी कामि वा आमोजना सम्फन्धी प्रस्तावको हकभा 
वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रङ्झतवेदन बए भन्रारम सभऺ ।   

४. प्रदेश वातावयण सॊयऺण कोषको स्थाऩना य सञ्चारन: (१) वातावयणको सॊयऺण, प्रदूषणको 
योकथाभ तथा ङ्झनमन्रण, जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिन व्मवस्थाऩन, याङ्जिम सम्ऩदाको सॊयऺणका राङ्झग प्रदेश 
वातावयण सॊयऺण कोष नाभको एउटा कोष यहनछे।    

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषभा देहामका यकभहरु यहनेछन्- 
(क)  नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय वा स्थानीम तहफाट प्राप्त यकभ,  

(ख)  स्वदेशी व्मङ्ञि वा सङ् घ सॊस्थाफाट प्राप्त यकभ, 

 (ग)  ङ्जवदेशी सयकाय वा अन्तयाङ्जिम सङ्घ सॊस्थाफाट प्राप्त यकभ।  
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(३) उऩदपा (२) को खण्ड (ग) फभोङ्ञजभको यकभ प्राप्त गनङ्टिअङ्ञघ नेऩार सयकायको 
स्वीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ।  

(४) कोषको रेखाऩयीऺण भहारेखा ऩयीऺकफाट हङ्टनछे।  

(५) कोषको सञ्चारन तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

५.  ऩङ्चयषद्: (१) वातावयण सॊयऺण तथा जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिन सम्फन्धी कामिराई प्रदेश स्तयभा 
प्रबावकायी रुऩभा सञ्चारन गनि देहाम फभोङ्ञजभको एक प्रदेश वातावयण सॊयऺण तथा जरवामङ्ट 
ऩङ्चयवतिन व्मवस्थाऩन ऩङ्चयषद् यहनेछ।    

(क)  भङ्टख्मभन्री              - अध्मऺ  

(ख)  वातावयण सम्फन्धी ङ्जवषम हेने भन्री      - सदस्म 

(ग)  नीङ्झत तथा मोजना आमोगको वातावयण हेने सदस्म      - सदस्म  

(घ) स्थानीम तहका प्रभङ्टख वा उऩप्रभङ्टख वा अध्मऺ वा  

उऩाध्मऺभध्मेफाट भन्रारमरे तोकेको कम्तीभा एकजना  
भङ्जहरा सङ्जहत तीनजना             - सदस्म  

(ङ)  वातावयण तथा जरवामङ्टको ऺेरभा ङ्जवऻता हाङ्झसर गयेका  

व्मङ्ञिहरुभध्मे कम्तीभा एकजना भङ्जहरा सङ्जहत भन्रारमरे  

तोकेको दङ्टईजना                                 -सदस्म  

(च)  सङ्ञचव, वातावयण सम्फन्धी ङ्जवषम हेने भन्रारम       - सदस्म- सङ्ञचव  

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (घ) य (ङ) फभोङ्ञजभका सदस्मको ऩदावङ्झध तीन वषिको  
हङ्टनेछ। 

(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन उऩदपा (२) को खण्ड (घ) 
य (ङ) फभोङ्ञजभका सदस्मरे ऩदीम ङ्ञजम्भेवायी ऩूया नगयेभा अध्मऺरे ङ्झनजराई जङ्टनसङ्टकै फखत 
सदस्मको ऩदफाट हटाउन सक्नेछ। 

तय त्मसयी ऩदफाट हटाउनङ्ट अङ्ञघ ङ्झनजराई सपाई ऩेश गने भनाङ्झसफ भौका ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

६.  ऩङ्चयषद्को फैठक: (१) ऩङ्चयषद्को फैठक वषिभा कम्तीभा एकऩटक अध्मऺरे तोकेको ङ्झभङ्झत, सभम 
य स्थानभा फस्नेछ।   

(२) ऩङ्चयषद्को सदस्म-सङ्ञचवरे अध्मऺसॉग ऩयाभशि गयी ऩङ्चयषद्को फैठक फस्ने ङ्झभङ्झत, 

सभम य स्थान, फैठकभा छरपर हङ्टने ङ्जवषमसूची सङ्जहतको सूचना फैठक फस्ने सभमबन्दा कम्तीभा 
अठ्चारीस घण्टा अगाङ्झड सफै सदस्मरे प्राप्त गने गयी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। 

तय तत्कार ऩङ्चयषद्को फैठक फोराउन आवश्मक बएभा ऩङ्चयषद्को अध्मऺरे चौङ्झफस 
घण्टा अगाङ्झड ऩङ्चयषद्को फैठक फोराउन सक्नेछ य मसयी फैठक फोराइएकोभा ऩङ्चयषद्को सदस्म-
सङ्ञचवरे सोको सूचना मथाशीघ्र सफै सदस्मरे प्राप्त गने गयी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ।   

(३) कङ्ट र सदस्म सङ्ख्माको फहङ्टभत सदस्म उऩङ्ञस्थत बएभा ऩङ्चयषद्को फैठकको राङ्झग 
गण ऩूयक सङ्ख्मा ऩङ्टगेको भाङ्झननेछ।   

(४) ऩङ्चयषद्को फैठकको अध्मऺता ऩङ्चयषद्को अध्मऺरे गनेछ। 

(५) ऩङ्चयषद्को ङ्झनणिम फहङ्टभतद्वाया हङ्टनेछ य भत फयाफय बएभा अध्मऺरे ङ्झनणािमक भत 
ङ्छदनेछ।   

(६) ऩङ्चयषद्को फैठकभा आवश्मकता अनङ्टसाय कङ्ट नै ऩदाङ्झधकायी, सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम वा         
सङ् घ सॊस्थाका प्रङ्झतङ्झनङ्झध वा वातावयण ङ्जवऻराई आभन्रण गनि सङ्जकनेछ। 

(७) ऩङ्चयषद्को ङ्झनणिम ऩङ्चयषद्को सदस्म-सङ्ञचवरे प्रभाङ्ञणत गनेछ।   

(८) ऩङ्चयषद्को फैठक सम्फन्धी अन्म कामिङ्जवङ्झध ऩङ्चयषद् आपैं रे ङ्झनधाियण गये फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ।   
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७.  ऩङ्चयषद्को काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय: ऩङ्चयषद्को काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:-  

(क)  प्रदेशका दीघिकारीन नीङ्झत, मोजना तथा कामििभभा वातावयण तथा 
जरवामङ्ट  ऩङ्चयवतिन सम्फन्धी ङ्जवषमराई एकीकृत रुऩभा सभावेश गदै 
रैजान प्रदेश सयकायका भन्रारम तथा अन्म ङ्झनकामराई आवश्मकता 
अनङ्टसाय ङ्झनदेशन ङ्छदन,े  

(ख)  वातावयण सॊयऺण तथा जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिन सम्फन्धी कामिभा स्थानीम 
तहराई आवश्मक नीङ्झतगत भागिदशिन गने,  

(ग)  वातावयण सॊयऺण तथा जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिन सम्फन्धी आङ्झथिक स्रोतको 
व्मवस्थाऩन गने य सोको राङ्झग सहजीकयण गने, 

(घ)  प्राकृङ्झतक, साॊस्कृङ्झतक य बौङ्झतक सॊशाधन एवॊ सम्ऩदाको उऩमोग, 

व्मवस्थाऩन, ङ्जवकास तथा सॊयऺणको राङ्झग भन्रारमराई भागिदशिन गने,   

(ङ)   वातावयण सॊयऺण तथा जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिन सम्फन्धी कामिको भूल्माङ्कन 
गने। 

(च)  वातावयण सॊयऺण तथा जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिन व्मवस्थाऩन याङ्जिम ऩङ्चयषद् सॉग 
सभन्वम गने । 

८. अङ्झधकाय प्रत्मामोजन: भन्रारमरे मस ऐन फभोङ्ञजभ आपूराई प्राप्त अङ्झधकायभध्मे आवश्मकता 
अनङ्टसाय केही अङ्झधकाय ङ्झनदेशनारम, वातावयण ङ्झनयीऺक वा कङ्ट नै अङ्झधकृत कभिचायी वा कङ्ट नै 
ङ्झनकामराई प्रत्मामोजन गनि सक्नेछ।  

९. प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टन:े वातावयण सॊयऺण सम्फन्धी अन्म ङ्जवषम प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ।  

१०. ङ्झनमभ फनाउन ेअङ्झधकाय: मस ऐन कामािन्वमन गनि प्रदेश सयकायरे आवश्मक ङ्झनमभहरु फनाउन 
सक्नेछ। 

 
 

 


