प्रदे शको वातावरण सं रक्षण
सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बर्ेको
ववधेयक,

२०७५

प्रदे शको वातावरण सं रक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बर्ेको ववधेयक, २०७५
सुदूरपश्चिम प्रदे श

प्रस्तावर्ााः- स्वच्छ वातावरणको सं रक्षण सम्बर्द्नर् गर्न, वातावरणीय असन्तुलर् र ह्रासबाट मार्व
जातत, जीवजन्तु, वर्स्पतत, प्रकृतत, वायुमण्डल तथा भौततक वस्तु मातथ हुर्सक्र्े प्रततकूल असरलार्न
कम गरी मार्व जातत तथा सम्पूणन जीव जगतलार्न स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणमा बााँच्र् पाउर्े
हकलाई सुतर्श्चित गर्न र प्राकृततक स्रोतको समुश्चित उपयोग र व्यवस्थापर्बाट वातावरण सं रक्षण
गर्े सम्बन्धमा कार्ू र्ी व्यवस्था गर्न वाञ्छर्ीय भएकोले र्ेपालको सं ववधार्को धारा १९७ बमोश्चजम
प्रदे श सभाले यो ऐर् बर्ाएको छ ।
१. सं श्चक्षप्त र्ाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐर्को र्ाम “सुदरु पश्चिम प्रदे श वातावरण सं रक्षण ऐर्, २०७५”
रहे को छ ।
(२) यो ऐर् तुरुन्त प्रारम्भ हुर्ेछ ।
२. पररभाषााः ववषय वा प्रसं गले अको अथन र्लागेमा यस ऐर्मा, –
(क) “जैववक ववववधता” भन्नाले पाररश्चस्थततकीय प्रणाली (र्कोतसस्टम) को ववववधता, प्रजातीय
ववववधता

(स्पेतसज

डार्भरतसटी)

तथा

आर्ुवांश्चशक

ववववधता

(जेर्ेवटक

डार्भरतसटी)

सम्झर्ुपछन ।
(ख) “तोवकएको” वा “तोवकए बमोश्चजम” भन्नाले यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको तर्यममा तोवकएको वा
तोवकए बमोश्चजम सम्झर्ुपछन ।
(ग) “तर्ष्काशर्” भन्नाले ध्वर्ी, ताप वा फोहर मै ला फाल्र्े, थुपार्े वा तर्ष्काशर् गर्े कायन
सम्झर्ुपछन ।
(घ) “प्रदुषण” भन्नाले वातावरणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले पररवतनर् गरी वातावरणमा
उल्लेखर्ीय ह्रास ल्याउर्े, क्षतत पु¥याउर्े वा वातावरणको लाभदायी वा उपयोगी प्रयोजर्मा
हार्ी र्ोक्सार्ी पु¥याउर्े वियाकलाप सम्झर्ुपछन ।
(ङ) “प्रस्ताव” भन्नाले ववद्यमार् वातावरणीय अवस्थामा पररवतनर् ल्याउर् प्रितलत कार्ूर् बमोश्चजम
सञ्चालर् गररर्े वा अर्ुमतत प्राप्त ववकास कायन, भौततक वियाकलाप वा भू–उपयोगको
पररवतनर् गर्े कुर्ै योजर्ा, आयोजर्ा वा कायनिम सञ्चालर् गर्े सम्बन्धमा तयार गररएको
प्रस्ताव सम्झर्ुपछन ।

(ि) “प्रस्तावक” भन्नाले आयोजर्ा वा पररयोजर्ा वा कायनिमहरूको प्रस्तावको स्वीकृततको लातग
तर्वेदर् ददर्े र त्यस्तो प्रस्ताव कायानन्वयर् गर्न स्वीकृतत प्राप्त व्यश्चि, सरकारी, अधन सरकारी
वा गैर सरकारी तर्काय वा सं स्था सम्झर्ुपछन ।
(छ) “प्रारश्चम्भक वातावरणीय परीक्षण” भन्नाले कुर्ै प्रस्ताव कायानन्वयर् गदान सो प्रस्तावले
वातावरणमा उल्लेखर्ीय प्रततकूल प्रभाव पार्े वा र्पार्े, त्यस्तो प्रभावलाई कुर्ै उपायद्वारा
हटाउर् वा कम गर्न सवकर्े वा र्सवकर्े सम्बन्धमा यकीर् गर्न तयार गररर्े ववश्लेषणात्मक
अध्ययर् तथा मू ल्यांकर् सम्बन्धी प्रततवेदर् सम्झर्ुपछन ।
(ज) “फोहर मै ला” भन्नाले वातावरणमा ह्रास आउर्े गरी तर्ष्काशर् गररएको तरल, ठोस, गयांस,
लेदो, धू वााँ, धू लो, वववकरणयुि तत्व वा पदाथन वा त्यस्तै प्रकारका अन्य वस्तुहरु सम्झर्ुपछन ।
(झ) “मन्रालय” भन्नाले सुदरु पश्चिम प्रदे शको उद्योग, पयनटर्, वर् तथा वातावरण मन्रालय
सम्झर्ुपछन ।
(ञ) “वातावरण” भन्नाले प्राकृततक, सांस्कृततक र सामाश्चजक प्रणालीहरु, आतथनक तथा मार्वीय
वियाकलापहरु र वयर्का अवयवहरु तथा ती अवयवहरुको बीिको अन्तरविया तथा अन्तर
सम्बन्ध सम्झर्ुपछन ।
(ट) “वातावरणीय प्रभाव मू ल्यांकर्” भन्नाले कुर्ै प्रस्तावको कायानन्वयर् गदान सो प्रस्तावले
वातावरणमा उल्लेखर्ीय प्रततकूल प्रभाव पार्े वा र्पार्े, त्यस्तो प्रभावलाई कुर्ै उपायद्वारा
हटाउर् वा कम गर्न सवकर्े वा र्सवकर्े सम्बन्धमा यकीर् गर्न तयार गररर्े ववस्तृत
अध्ययर् तथा मू ल्यांकर् सम्बन्धी प्रततवेदर् सम्झर्ुपछन ।
(ठ) “सम्बश्चन्धत तर्काय” भन्नाले प्रितलत कार्ू र् वमोश्चजम बेला बेलामा प्रदे श राजपरमा सू िर्ा
प्रकाशर् गरी तोवकएका तर्काय भन्ने सम्झर्ुपछन ।
(ड) “सम्पदा” भन्नाले प्रदे शको प्राकृततक, सांस्कृततक, ऐततहातसक, पुराताश्चत्वक, वैज्ञातर्क,
आध्याश्चत्मक, सौन्दयनपरक वा सामाश्चजक दृविबाट मार्व जाततका लातग महत्वपूणन मातर्र्े
वातावरणसं ग सम्बश्चन्धत कुर्ै पतर् वस्तु, स्थल, वर्स्पतत तथा जीव जन्तु सम्झर्ुपछन ।
(ढ) “सं रक्षण” भन्नाले वातावरण तथा सम्पदाको सुरक्षा, स्याहार, सम्भार, सम्बर्द्नर्, व्यवस्थापर् तथा
सदुपयोग सम्झर्ुपछन ।
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३. प्रारश्चम्भक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकर् गर्ुप
न र्ेाः प्रस्तावकले आयोजर्ा वा
पररयोजर्ा वा कायनिम सन्िालर् गर्ुप
न दान सं घीय सरकार र प्रदे श सरकारबाट तोवकए
बमोश्चजमका प्रस्तावहरुको प्रारश्चम्भक वातावरणीय परीक्षण तथा वातावरणीय प्रभाव मू ल्यांकर् गर्ुन
पर्ेछ ।
४. प्रस्ताव स्वीकृत र्गराई कायानन्वयर् गर्न र्हुर्ाःे यो ऐर् प्रारम्भ भएपतछ कसै ले पतर् सं घीय सरकार
वा मन्रालयबाट तोवकए बमोश्चजमको प्रस्ताव स्वीकृत र्गराई कायानन्वयर् गर्न, गराउर् हुाँदैर् ।
५. प्रस्ताव स्वीकृततको लातग पेश गर्ुन पर्ेाः कुर्ै प्रस्ताव कायानन्वयर् गर्न िाहर्े प्रस्तावकले सो
प्रस्तावको तोवकए बमोश्चजम प्रारश्चम्भक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मू ल्यांकर्
सम्बन्धी प्रततवेदर् सं लगर् गरी त्यस्तो प्रस्ताव स्वीकृततको लातग सम्बश्चन्धत तर्कायमाफनत्
मन्रालय समक्ष पेश गर्ुन पर्ेछ । प्रारश्चम्भक वातावरणीय परीक्षणको हकमा मन्रालयले उि
प्रस्ताव उपर १५ ददर् तभर तर्णनय ददर्ु पर्ेछ ।
६. प्रस्ताव कायानन्वयर् गर्न स्वीकृतत ददर् सक्र्ेाः (१) दफा ५ बमोश्चजम कुर्ै प्रस्ताव प्राप्त भएमा
सम्बश्चन्धत तर्कायले सो प्रस्ताव साथ सं लगर् प्रारश्चम्भक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय
प्रभाव मू ल्यांकर् सम्बन्धी प्रततवेदर् जााँिबुझ गदान त्यस्तो प्रस्तावले वातावरणमा उल्लेखर्ीय
प्रततकूल प्रभाव पार्े र्दे श्चखएमा तसफाररससाथ मन्रालयमा पेश गरी प्रारश्चम्भक वातावरणीय
परीक्षण गररएको प्रस्तावको हकमा मन्रालयले स्वीकृतत ददर्ेछ र वातावरणीय प्रभाव मू ल्यांकर्
प्रततवेदर् सम्बन्धमा सं घीय कार्ुर् बमोश्चजम गर्ुप
न र्ेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुर्सुकै कुरा लेश्चखएको भए तापतर् प्रारश्चम्भक वातावरणीय परीक्षण
गररएको प्रततवेदर् जााँिबुझ गदान त्यस्तो प्रस्तावको वातावरणीय प्रभाव मू ल्यांकर् पतर् गर्ुप
न र्े
दे श्चखएमा सम्बन्धीत तर्कायले सो प्रस्तावको वातावरणीय प्रभाव मू ल्यांकर् गर्न आदे श ददर्
सक्र्ेछ । यसरी सम्बश्चन्धत तर्कायले ददएको आदे श बमोश्चजम कुर्ै प्रस्तावकले वातावरणीय
प्रभाव मू ल्यांकर् गरी प्रस्ताव स्वीकृततको लातग पेश गरे मा सो प्रस्ताव उपर आवश्यक जााँिबुझ
गरी आफर्ो राय सवहत मन्रालयले सो प्रस्ताव सं घीय मन्रालयमा पठाउर्ु पर्ेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोश्चजम कुर्ै प्रस्ताव साथ वातावरणीय प्रभाव मू ल्यांकर्
सम्बन्धी प्रततवेदर् प्राप्त भएमा मन्रालयले सो प्रततवेदर्का सम्बन्धमा प्रितलत सं घीय वातावरण
ऐर्, तर्यम बमोश्चजम कायन प्रकृया अश्चघ बढाउर्ु पर्ेछ ।
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(४)

प्रारश्चम्भक

वातावरणीय

परीक्षण

वा

वातावरणीय

प्रभाव

मू ल्यांकर्

सम्बन्धी

प्रततवेदर्बाट प्रस्तावको कायानन्वयर् गदान वातावरणमा पर्े उल्लेखर्ीय प्रततकूल प्रभावलाई कम
वा तर्यन्रण गर्न सवकर्े दे श्चखएमा मन्रालयले प्रस्तावकलाई आवश्यक शतनहरु तोकी प्रस्ताव
कायानन्वयर् गर्न स्वीकृतत ददर् सक्र्ेछ ।
(५) प्रदे श सरकारबाट सञ्चालर् हुर्े आयोजर्ा वा पररयोजर्ा वा कायनिमको प्रारश्चम्भक
वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकर् सम्बन्धी कायन प्राथतमकता राखी सम्पन्न गर्ुप
न र्ेछ ।
(६) प्रारश्चम्भक वातावरणीय परीक्षण कायानन्वयर् गर्न स्वीकृतत ददर्ु पर्े अवतध र अन्य
व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम हुर्ेछ ।
७. रोक लगाउर् सक्र्ेाः (१) दफा ६ बमोश्चजम स्वीकृतत र्तलई कसै ले कुर्ै प्रस्ताव कायानन्वयर्
गरे मा वा स्वीकृत भए भन्दा ववपरीत हुर्े गरी कायानन्वयर् गरे मा तोवकएको अतधकारीले त्यस्तो
प्रस्ताव कायानन्वयर्मा तुरुन्त रोक लगाउर् सक्र्ेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम कुर्ै प्रस्ताव कायानन्वयर् गर्न रोक लगार्एकोमा प्रस्तावकले
कुर्ै वकतसमको क्षततपूततनको लातग दाबी गर्न पाउर्े छै र् ।
(३) उपदफा (१) बमोश्चजम स्वीकृती र्तलर्न कायानन्वयर्मा रोक लगार्एको प्रस्तावको
हकमा दफा ६ बमोश्चजमको प्रकृया पुरा गरी स्वीकृतत प्राप्त गरे पिात र स्वीकृत भए भन्दा
ववपरीत कायानन्वयर् भएको प्रस्तावको हकमा प्रस्ताव बमोश्चजम कायानन्वयर् गरे मा तोवकएको
अतधकारीले त्यस्तो प्रस्तावको कायानन्वयर् फुकुवा गर्न सक्र्ेछ ।
८. प्रदुषणको रोकथाम तथा तर्यन्रणाः (१) कसै ले पतर् वातावरणमा उल्लेखर्ीय प्रततकुल प्रभाव पार्े
गरी वा जर् जीवर् र जर् स्वास््यका लातग खतरा हुर् सक्र्े वकतसमले प्रदुषण सृजर्ा गर्न वा
तोवकएको मापदण्ड ववपरीत कुर्ै याश्चन्रक साधर्, औद्योतगक प्रततष्ठार् वा अन्य ठाउाँबाट ध्वर्ी,
ताप, रे तडयोधमी वववकरण तथा फोहरमै ला तर्ष्काशर् गर्न, गराउर् हुाँदैंर् ।
(२) उपदफा (१) ववपरीत कसै ले कुर्ै कायन गरी वातावरणमा उल्लेखर्ीय प्रततकूल
प्रभाव पारे को प्रमाश्चणत भएमा सम्बश्चन्धत तर्कायले तत् सम्बन्धमा आवश्यक शतनहरु तोक्र् वा
त्यस्तो कायन गर्न र्पाउर्े गरी रोक लगाउर् सक्र्ेछ ।
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(३) कुर्ै वकतसमको पदाथन, र्न्धर्, औजार वा सं यन्रको प्रयोगबाट वातावरणमा
उल्लेखर्ीय प्रततकूल प्रभाव परे को वा पर्े प्रमाश्चणत भएमा मन्रालयले प्रदे श राजपरमा सू िर्ा
प्रकाशर् गरी त्यस्तो पदाथन, र्न्धर्, औजार वा सं यन्रको प्रयोगमा बन्दे ज लगाउर् सक्र्ेछ ।
(४) प्रदुषणको रोकथाम तथा तर्यन्रण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम हुर्ेछ ।
९. वातावरण तर्रीक्षकाः (१) प्रदुषण कम गर्े, हटाउर्े वा तर्यन्रण गर्े तथा प्रारश्चम्भक वातावरणीय
परीक्षण अर्ुसार गर्ुन पर्े कामहरु प्रभावकारी रुपले गर्न गराउर् वातावरण तर्रीक्षकको व्यवस्था
गररर्ेछ र त्यस्तो व्यवस्था र्भएसम्मको लातग मन्रालयले सो सम्बन्धी कायन गर्न कुर्ै
अतधकारीलार्न तोक्र् सक्र्ेछ ।
(२) वातावरण तर्रीक्षकको काम, कतनव्य र अतधकार दे हाय बमोश्चजम हुर्ेछाः–
(क) प्रदुषण कम गर्े, हटाउर्े वा तर्यन्रण गर्े कायन भए र्भएको तर्रीक्षण गर्े ,
(ख) कुर्ै ठाउाँबाट ध्वर्ी, धुाँवा, ताप वा फोहर मै ला तर्ष्काशर् गरे र्गरे को सम्बन्धमा
तर्रीक्षण गर्े,
(ग) प्रस्ताव कायानन्वयर् गर्े स्वीकृतत ददं दा तोवकएका शतनहरु बमोश्चजम काम भए र्भएको
जााँिबुझ तथा तर्रीक्षण गर्े,
(घ) खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोश्चजम तर्रीक्षण गदान दे श्चखएका कुराहरुको प्रततवेदर्
तोवकएको अतधकारी समक्ष पेश गर्े ।
(३) उपदफा (२) को खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोश्चजम तर्रीक्षण गर्े तसलतसलामा
वातावरण तर्रीक्षकले प्रयोगशालामा परीक्षण गरी सम्बश्चन्धत व्यश्चि, सं स्था वा प्रस्तावकलाई पूवन
सू िर्ा ददई कुर्ै घर, जगगा, भवर्, कारखार्ा, उद्योग, सवारी साधर्, औद्योतगक सं यन्र, औजार,
मेश्चशर्री, जीव, वस्तु, अतभलेख, कागजात वा अन्य मालसामार् वा वस्तुहरुको तर्रीक्षण, परीक्षण वा
जााँिबुझ गर्न सक्र्ेछ ।
(४) उपदफा (२) वा (३) बमोश्चजम तर्रीक्षणको तसलतसलामा वातावरण तर्रीक्षकलाई
सम्बश्चन्धत व्यश्चि, सं स्था वा प्रस्तावकले आवश्यक सहयोग गर्ुन पर्ेछ ।
(५) उपदफा (२) र (३) बमोश्चजम वातावरण तर्रीक्षकले तर्रीक्षण गर्न जााँदा कुर्ै व्यश्चि
वा सं स्थाले तर्रीक्षण गर्न र्ददएमा वा तर्रीक्षणमा असहयोग गरे मा वा तर्रीक्षणमा बाधा ववरोध
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उत्पन्न गरे मा त्यस्ता व्यश्चि वा सं स्थालाई वातावरण तर्रीक्षकले एक हजार दे श्चख तबस हजार
रुपैयााँसम्म जररवार्ा गर्न सक्र्ेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोश्चजम वातावरण तर्रीक्षकले गरे को सजाय उपर श्चित्त र्बुझ्र्े
व्यश्चिले तोवकएको अतधकारी समक्ष उजुरी गर्न सक्र्ेछ र त्यस्तो उजुरीमा तोवकएको अतधकारीले
गरे को तर्णनय अश्चन्तम हुर्ेछ ।
(७) वातावरण तर्रीक्षकको अन्य काम, कतनव्य र अतधकार तोवकए बमोश्चजम हुर्ेछ ।
१०. सम्पदाको सं रक्षणाः (१) प्रदे शमा रहे का सम्पदाको सं रक्षण गर्ुन सम्बश्चन्धत तर्काय वा स्थार्ीय
तहको कतनव्य हुर्ेछ ।
(२) तोवकएका वा सम्बश्चन्धत तर्काय वा स्थार्ीय तहले प्रदे श तभरका ववश्व सम्पदा
सू िीमा परे का वस्तु वा स्थलहरू लगायतका सम्पदाको पश्चिका तयार गरर अतभलेख राख्नु पर्ेछ।
(३) उपदफा (२) बमोश्चजमको पश्चिकामा समावेश भएका वस्तु, स्थल, वर्स्पतत, जीवजन्तु
आददको सं रक्षण तोवकए बमोश्चजम गररर्ेछ ।
११. वातावरण सं रक्षण सम्बन्धी ववशेष व्यवस्थााः (१) प्रदे श सरकारले वातावरण सं रक्षणका दृविले
अतत महत्वपूणन मातर्र्े प्राकृततक सम्पदा, सौन्दयनपरक स्थल, दुलभ
न वन्यजन्तु, वर्स्पतत वा जैववक
ववववधतायुि स्थल वा ऐततहातसक वा सांस्कृततक महत्वको स्थललाई सं घीय कार्ू र्सं ग र्बाश्चझर्े
गरी प्रदे श राजपरमा सू िर्ा प्रकाशर् गरी वातावरण सं रक्षण क्षेर कायम गर्न सक्र्ेछ ।
(२) कुर्ै सडक, भवर्, र्दी व्यवस्थापर्, शहरी योजर्ा वा अन्य कुर्ै भौततक पूवानधार
तर्मानण गदान प्रितलत सं घीय कार्ू र्सं ग र्वाश्चझर्े गरर सम्बश्चन्धत तर्कायसाँगको समन्वयमा प्रदे श
सरकारले कुर्ै क्षेर वा क्षेरफल तर्धानरण गरी कुर्ै क्षेर ववशेषलाई वातावरण सं रक्षण गर्े
उद्देश्यले खुला वा हररयाली क्षेरको रुपमा तोक्र् वा घोषणा गर्न सक्र्ेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोश्चजम कायम गररएको सं रक्षण क्षेर तथा खुला वा हररयाली
क्षेरतभर त्यस्तो क्षेरलाई हातर् र्ोक्सार्ी हुर्े कुर्ै पतर् काम गर्न र्पाउर्े गरी रोक लगाउर्
सवकर्ेछ ।
(४) कुर्ै क्षेर वा स्थार् ववशेषमा अत्यतधक वातावरणीय प्रदुषण, भूाःस्खलर्, प्राकृततक
सम्पदाको अत्यतधक दोहर् वा प्राकृततक ववपश्चत्त हुर् गई जर्स्वास््य वा वातावरणमा र्कारात्मक
असर परे को वा पर्े सम्भावर्ा दे श्चखएको अवस्थामा प्रदे श सरकारले सम्बश्चन्धत स्थार्ीय तहको
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परामशनमा त्यस्तो क्षेर वा स्थार्लाई वातावरणीय दृविले सं वेदर्शील क्षेर तोकी वातावरणीय
सन्तुलर्, व्यवस्थापर् वा वातावरणीय पुर्स्न थापर्ाको लातग कुर्ै उपयुि आदे श ददर् वा योजर्ा
बर्ाई कायानन्वयर् गर्न सक्र्ेछ ।
(५) प्रदे श सरकारले कुर्ै हातर्कारक वा जोश्चखमयुि पदाथन वा फोहरमै ला भण्डारण वा
ववसजनर् गररएको स्थार् वा अन्य कारणले अत्यतधक वातावरण प्रदुषण भएको स्थार्लाई
प्रदुषणजन्य क्षेर तोकी सवनसाधारणको आवत जावतमा रोक लगाउर् सक्र्ेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोश्चजमका क्षेरको जोश्चखम घटाउर् सुझाएका सुझावहरु कायानन्वयर्
गर्ुन र सावनजतर्क सुरक्षाको प्रबन्ध तमलाउर् स्थार्ीय तहको समेत दावयत्व रहर्ेछ ।
(७) उपदफा (४) र (५) बमोश्चजमको स्थार्मा वातावरणीय दृविले सुधार भई त्यस्तो
क्षेरलाई सं वेर्दशील क्षेर वा प्रदुषणजन्य क्षेरको रुपमा कायम राखी राख्न आवश्यक र्भएमा
प्रदे श सरकारले त्यस्तो स्थार्लाई सं वेदर्शील क्षेर वा प्रदुषणजन्य क्षेरको सू िीबाट हटाउर्
सक्र्ेछ ।
१२. प्रयोगशालाको स्थापर्ााः (१) वातावरण सं रक्षण तथा प्रदुषण तर्यन्रण सम्बन्धी कायनमा सहयोग
पु¥याउर्े प्रदे श सरकारले प्रयोगशालाको स्थापर्ा गर्न सक्र्ेछ वा र्ेपाल सरकारसं ग समन्वय गरी
र्ेपाल सरकारले स्थापर्ा गरे का प्रयोगशालाबाट समेत प्रदुषण जााँि तथा मापर् गर्न सक्र्ेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम स्थापर्ा गररएका प्रयोगशालाको अन्य काम, कतनव्य र
अतधकार तोवकए बमोश्चजम हुर्ेछ ।
१३. र्मूर्ा सं कलर् गर्न ददर्ु पर्ेाः कुर्ै पतर् उद्योग, कारखार्ा, यन्र, सवारी साधर्, आददबाट सृजर्ा
वा तर्ष्काशर् हुर्े वा हुर्सक्र्े प्रदुषण, ध्वर्ी, ताप तथा फोहर मै लाको अध्ययर्, प्रदुषणको
कारणले मरे का जीवजन्तु वा वर्स्पततको र्मुर्ा परीक्षण वा ववश्लेषण गर्नको लातग सम्बश्चन्धत
व्यश्चि, सं स्था वा प्रस्तावकले सम्बश्चन्धत तर्कायबाट अतधकार प्राप्त व्यश्चि वा सं स्थालाई
आवश्यकता अर्ुसार त्यस्ता वस्तु वा पदाथनको र्मू र्ा सं कलर् गर्न ददर्ु पर्ेछ ।
१४. वातावरण सं रक्षण कोषको स्थापर्ा र सञ्चालर्ाः (१) वातावरणको सं रक्षण, प्रदुषणको रोकथाम
तथा तर्यन्रण र सम्पदाको सं रक्षणको लातग प्रदे श वातावरण सं रक्षण कोष र्ामको एउटा
कोषको स्थापर्ा हुर्ेछ ।
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१५. प्रदे श वातावरण सं रक्षण ववज्ञ समूह गठर् गर्न सक्र्ेाः वातावरण सं रक्षण सम्बन्धी ववषयमा प्रदे श
सरकारलाई र्ीततगत मागनदशनर् र राय सल्लाह ददर् तथा ववतभन्न तर्कायहरुबीि समन्वय समेत
गर्नको लातग प्रदे श सरकारले वातावरण सम्बन्धी ववशेषज्ञ तथा प्रदे श सभामा प्रतततर्तधत्व गर्े
राजर्ैततक दलका प्रतततर्तधहरुको समेत प्रतततर्तधत्व रहर्े गरी प्रदे श वातावरण सं रक्षण ववज्ञ
समू हको गठर् गर्न सक्र्ेछ ।
१६. सहुतलयत तथा सुववधा प्रदार् गर्न सक्र्ेाः वातावरण सं रक्षणमा सकारात्मक प्रभाव पार्े कुर्ै
व्यश्चि, सं स्था, उद्योग, व्यवसाय, प्रववतध वा प्रकृयालाई प्रोत्सावहत गर्न प्रितलत कार्ू र् बमोश्चजम
तोवकएको सहुतलयत तथा सुववधा प्रदे श सरकारले प्रदार् गर्न सक्र्ेछ ।
१७. क्षततपूततन भराईददर्ेाः (१) कसै ले प्रितलत ऐर्, कार्ू र् वा यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको तर्यम वा
तर्दे श्चशका ववपरीत प्रदुषण, ध्वर्ी, ताप वा हातर्कारक फोहरमै ला उत्सजनर् वा तर्ष्काशर् गरे को
वा कुर्ै दुघट
न र्ाजन्य प्रदुषणका कारणबाट कुर्ै व्यश्चि वा सं स्थालाई कुर्ै हातर् र्ोक्सार्ी पुगर्
गएमा त्यस्तो कामबाट पीतडत व्यश्चि वा सं स्थाले आफूलाई पुगर् गएको क्षतत बापत तोवकएको
अतधकारी समक्ष क्षततपूततन भराई पाउर् तर्वेदर् ददर् सक्र्ेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम परे को तर्वेदर्का सम्बन्धमा तोवकएको अतधकारीले छार्तबर्
तथा जााँिबुझ गदान हातर् र्ोक्सार्ी भएको ठह¥यार्एमा क्षततको यवकर् गरी त्यसरी हातर्
र्ोक्सार्ी पु¥याउर्े व्यश्चि, सं स्था वा प्रस्तावकबाट पीतडतलाई मर्ातसब क्षततपूततन भराई ददर्ु पर्े छ ।
(३) यस दफा बमोश्चजम क्षततपूततन तर्धानरण गर्े आधार र अन्य व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम
हुर्ेछ ।
१८. दण्ड सजायाः (१) यस ऐर्मा लेश्चखए जतत कुरामा यसै ऐर् बमोश्चजम र अन्यमा प्रितलत कार्ू र्
बमोश्चजम हुर्ेछ ।
(२) कसै ले दफा ६ बमोश्चजम प्रस्ताव स्वीकृत र्गराई वा स्वीकृत प्रस्ताव ववपरीत कुर्ै
कायन गरे मा तोवकएको अतधकारीले दफा ७ मा उल्लेश्चखत व्यवस्थाको अततररि त्यस्तो कायन
गर्े व्यश्चि वा सं स्थालाई कसू रको मारा एवकर् गरर एक लाख रुपैयााँदेश्चख पश्चच्िस लाख
रुपैयााँसम्म जररवार्ा गर्न सक्र्ेछ ।
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(३) कसै ले यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको तर्यम वा तर्दे श्चशका ववपरीत अन्य कुर्ै
कायन गरे मा तोवकएको अतधकारीले त्यस्तो कायन तुरुन्त बन्द गराउर् सक्र्ेछ र त्यस्तो कायन
कुर्ै व्यश्चि वा सं स्थाले गरे को भए त्यस्तो व्यश्चि वा सं स्थालाई कसू रको मारा हे री एक लाख
रुपैयााँसम्म जररवार्ा गर्न सक्र्ेछ ।
१९. पुर्रावेदर्ाः तोवकएको अतधकारीले गरे को तर्णनय वा आदे श उपर श्चित्त र्बुझेमा सो तर्णनय वा
आदे श भएको तमततले पैंतीस ददर् तभर सम्बश्चन्धत श्चजल्ला अदालतमा पुर्रावेदर् ददर् सक्र्ेछ ।
२०. कायनववतध अपर्ाउर्ुपर्ेाः तोवकएको अतधकारीले यस ऐर् बमोश्चजमको कुर्ै काम कारवाही गदान
तोवकए बमोश्चजमको कायनववतध अपर्ाउर्ु पर्ेछ ।
२१. अतधकार प्रत्यायोजर्ाः मन्रालयले यस ऐर् बमोश्चजम आफूलाई प्राप्त अतधकार मध्ये आवश्यकता
अर्ुसार केही अतधकार प्रदे श सरकारको कुर्ै तर्काय, वातावरण तर्रीक्षक वा कुर्ै अतधकृत
कमनिारीलाई प्रत्यायोजर् गर्न सक्र्ेछ ।
२२. तर्यम, कायनववतध तथा तर्दे श्चशका बर्ाउर्े अतधकाराः प्रदे श सरकारले यस ऐर्को कायानन्वयर्को
लातग आवश्यक तर्यम, कायनववतध तथा तर्दे श्चशका बर्ाउर् सक्र्ेछ ।

प्रदे श सभाको सम्वत ् २०७५ साल चैत्र महि र् ा ५ गते मंगलबारका ददर् बसेको बैठकले
र्ेपालको संववधार्को धारा १९९ बमोििम यो ववधेयक पाररत गरे को हुँदा र्ेपालको संववधार्को
धारा २०१ को उपधारा (१) बमोििम प्रमाणित गदन छ ।
..............................
df= ch'{g axfb'/ yfkf
;efd'v
;'b"/klZrd k|b]z ;ef
ldltM– ===================

;'b"/klZrd k|b]z ;efsf ;efd'vaf6 k|dfl0ft of] ljw]os g]kfnsf] ;+ljwfgsf]
wf/f @)! sf] pkwf/f -@_ adf]lhd k|dfl0fs/0f ub{5' .

============================
df= df]xg /fh dNn
k|b]z k|d'v
ldltM– ===========================
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