कर्णाली प्रदे शको वणतणवरर् सं रक्षर् सम्बन्धमण व्यवस्थण गर्ा बर्ेको ववधेयक, २०७६
प्रस्तणवर्णाः स्वच्छ र स्वस््य वणतणवरर्मण बणाँच्र् पणउर्े मौललक हकको सं रक्षर् गर्ा, वणतणवरर् र
ववकणस बीच सन्तुलर् कणयम गर्ा, वणतणवरर्ीय ह्रणसबणट हुर्सक्र्े प्रलतकूल असरलणई न्यूर्ीकरर् गदै
जलवणयु पररवतार्कण च ुर्ौतीको सणमर्ण गर्ा, वणतणवरर्ीय प्रदूषर्बणट जर्स्वणस््यमण पर्ा सक्र्े असर
न्यूर् गरर त्यस्तण असरबणट हुर्े क्षलतको क्षलतपूलता पणउर्े हक स्थणवपत गर्े सम्वन्धमण कणर्ूर्ी व्यवस्थण
गर्ा वणञ्छर्ीय भएकोले ,
कर्णाली प्रदे श सभणले यो ऐर् बर्णएको छ ।\
पररच्छे द-१
प्रणरम्म्भक
१.

सं म्क्षप्त र्णम र प्रणरम्भाः (१) यस ऐर्को र्णम “कर्णाली प्रदे श वणतणवरर् सं रक्षर् ऐर्, २०७६”
रहेको छ ।
(२)

यो ऐर् प्रदे श रणजपत्रमण सूचर्ण प्रकणम्शत गरी तोवकएको लमलत दे म्ि लणगू

हुर्ेछ।
२.

पररभणषणाः ववषय वण प्रसङ्गले अको अथा र्लणगेमण यस ऐर्मण,–
(क)

“अर्ुकूलर्” भन्नणले जलवणयु पररवतार्को सम्भणव्य असर र जोम्िमको
ाँ लर् गरी थप हणलर् र्ोक्सणर्ी रोकथणम वण न्यूर्ीकरर् गर्े कणया सम्झर्ु
आक
पछा ।

(ि)

“उत्सजार्” भन्नणले कुर्ै लर्म्ित क्षेत्रबणट लर्म्ित समय अवलधमण वणतणवरर्मण
हररतगृत गयणाँस वण अन्य कुर्ै गयणस, धू वणाँ वण धुलो लर्ष्कणसर् हुर्े कणया
सम्झर्ु पछा ।

(ग)

"कोष" भन्नणले दफण ३३ बमोम्जमको वणतणरर् सं रक्षर् कोष सम्झर्ु पछा ।

(घ)

“जलवणयु पररवतार्” भन्नणले लणमो समयको अन्तरणलमण प्रणकृलतक रुपमण हुर्े
जलवणयुको उतणरचढणवकण अलणवण प्रत्यक्ष वण अप्रत्यक्ष रुपमण मणर्वीय
वियणकलणपले वणयुमण्डलको बर्ोटमण हुर्े फेरबदलकण कणरर् पृ्वीको
जलवणयुमण िमशाः दे िण पर्े पररवतार्लणइ सम्झर्ु पछा ।

(ङ)

"जोम्िमपूर्ा पदणथा " भन्नणले जोम्िमपूर्ा पदणथाको सीमणपणर ओसणर पसणर,
लर्यन्त्रर् र लबसजार् सम्वन्धी बणसेल महणसम्न्धमण सूम्चकृत पदणथा तथण
मणर्व स्वणस््य र वणतणवरर्मण प्रलतकूल असर पणर्े ववष्फोटक, ज्वलर्शील,


चीरस्थणयी तथण सं क्षणरक (कोरोलसभ) गुर् भएकण र पुर्: प्रयोग र्गररएकण
कच्चण पदणथाबणट प्रशोधर् भई पवहलो पटक प्रयोगमण आउर् लणगेकण पदणथा
सम्झर्ु पछा ।
(च)

“तोवकएको” वण “तोवकए बमोम्जम” भन्नणले यस ऐर् अन्तगात बर्ेको
लर्यममण तोवकएको वण तोवकए बमोम्जम सम्झर्ु पछा ।

(छ)

“लर्दे शर्णलय” भन्नणले मन्त्रणलय अन्तगातको वणतणवरर् सम्बन्धी ववषय हेर्े
लर्दे शर्णलय सम्झर्ु पछा ।

(ज)

“लर्ष्कणसर्” भन्नणले ध्वर्ी, गयणस वण फोहरमैलण फणल्र्े, थुपणर्े वण लर्ष्कणसर्
गर्े कणया सम्झर्ु पछा ।

(झ)

“न्यूर्ीकरर्” भन्नणले मणर्वीय वियणकलणपको कणरर्बणट हुर्े हररतगृह
गयणाँसको उत्सजार्लणई घटणउर्े वण रोक्र्े कणया सम्झर्ु पछा ।

(ञ)

“प्रदू षर्” भन्नणले फौहोरमैलण, रसणयर्, तणप, ध्वर्ी, ववद्युतीय, ववद्युत-चुम्बकीय
तरङ्ग वा रे डियोधर्मी डवडकरणका कारण वणतणवरर्मण प्रत्यक्ष वण अप्रत्यक्ष रुपले

पररवतार् गरी वणतणवरर्मण उल्लेिर्ीय ह्रणस ल्यणउर्े, क्षलत पुर्यणउर्े वण
वणतणवरर्को लणभदणयी वण उपयोगी प्रयोजर्मण हणलर् र्ोक्सणर्ी पुर्यणउर्े कणया
सम्झर्ु पछा ।
(ट)

“प्रदे श सरकणर” भन्नणले कर्णाली प्रदे श सरकणर सम्झर्ु पछा ।

(ठ)

“मन्त्रणलय”

भन्नणले

प्रदे श

सरकणरको

वणतणवरर्

सम्बन्धी

ववषय

हेर्े

मन्त्रणलय सम्झर्ु पछा ।
(ड)

“प्रस्तणव” भन्नणले ववद्यमणर् वणतणवरर्ीय अवस्थणमण प्रलतकूल पररवतार् ल्यणउर्
सक्र्े वकलसमको ववकणस कणया, औद्योलगक प्रलतष्ठणर्, भौलतक वियणकलणप वण
भू-उपयोगको पररवतार् गर्े कुर्ै योजर्ण, आयोजर्ण वण कणयािम सञ्चणलर् गर्े
सम्बन्धमण तयणर गररएको प्रस्तणव सम्झर्ु पछा ।

(ढ)

“प्रस्तणवक” भन्नणले प्रस्तणव स्वीकृलतकण लणलग लर्वेदर् ददर्े वण प्रस्तणव
कणयणान्वयर्

गर्ा स्वीकृलत

प्रणप्त

व्यम्ि

वण

सरकणरी, अधासरकणरी

वण

गैरसरकणरी लर्कणय वण सं स्थण सम्झर्ु पछा ।
(र्)

“प्रणरम्म्भक वणतणवरर्ीय परीक्षर्” भन्नणले कुर्ै प्रस्तणवको कणयणान्वयर् गदणा
सो प्रस्तणवले वणतणवरर्मण उल्लेिर्ीय प्रलतकूल प्रभणव पणर्े वण र्पणर्े
सम्बन्धमण यवकर् गर्ुक
ा ो सणथै त्यस्तो प्रलतकूल प्रभणवलणई कुर्ै उपणयद्वणरण


लर्रणकरर् वण न्यूर्ीकरर् गर्ाकण लणलग अवलम्बर् गररर्े उपणयको सम्बन्धमण
ववश्लेषर्णत्मक रुपमण गररर्े अध्ययर् तथण मूल्यणङ्कर् सम्झर्ु पछा ।
(त)

“फोहरमैलण” भन्नणले वणतणवरर्मण ह्रणस आउर्े गरी लर्ष्कणसर् गररएको तरल,
ठोस, गयणाँस, लेदो, धू वण, धू लो, वववकरर्युि तत्व वण पदणथा वण त्यस्तै प्रकणरकण
अन्य वस्तु सम्झर्ु पछा ।

(थ)

"वणतणवरर्" भन्नणले प्रणकृलतक, सणंस्कृलत र सणमणम्जक प्रर्णली, आलथाक तथण
मणर्वीय वियणकलणप, वयर्कण अवयवहरु तथण ती अवयवहरुको बीचको
अन्तरवियण तथण अन्तरसम्बन्ध सम्झर्ु पछा ।

(द)

“वणतणवरर्ीय अध्ययर् प्रलतवेदर्” भन्नणले सं म्क्षप्त वणतणवरर्ीय अध्ययर्,
प्रणरम्म्भक वणतणवरर्ीय परीक्षर् वण वणतणवरर्ीय प्रभणव मूल्यणङ्कर् सम्बन्धमण
तयणर गररएको प्रलतवेदर् सम्झर्ु पछा ।

(ध)

“वणतणवरर्ीय प्रभणव मूल्यणङ्कर्” भन्नणले कुर्ै प्रस्तणवको कणयणान्वयर् गदणा सो
प्रस्तणवले

सणमणम्जक, आलथाक, भौलतक, सणाँस्कृलतक, वणतणवरर्ीय

क्षेत्रमण

उल्लेिर्ीय प्रलतकूल प्रभणव पणर्े वण र्पणर्े सम्बन्धमण यवकर् गर्ुक
ा ो सणथै
त्यस्तो प्रलतकूल प्रभणवलणई कुर्ै उपणयद्वणरण लर्रणकरर् वण न्यूर्ीकरर् गर्ा र
अर्ुकूल

प्रभणवलणई

बढणवण

ददर्कण

लणलग

अवलम्बर्

गररर्े उपणयको

सम्बन्धमण ववस्तृत रुपमण गररर्े अध्ययर् तथण मूल्यणङ्कर् सम्झर्ु पछा ।
(र्)

“सम्बम्न्धत लर्कणय” भन्नणले वणतणवरर्ीय अध्ययर् प्रलतवेदर् सम्बन्धमण
कणरवणही र लर्र्ाय गर्े दफण ३ को उपदफण (२) बमोम्जमको लर्कणय
सम्झर्ु पछा ।

(प)

“सम्पदण” भन्नणले प्रणकृलतक, सणाँस्कृलतक, ऐलतहणलसक, पुरणतणम्त्वक, वैज्ञणलर्क,
आध्यणम्त्मक, सौन्दयापरक वण सणमणम्जक दृविकोर्बणट मणर्वजणलतकण लणलग
ाँ सम्बम्न्धत कुर्ै वस्तु, स्थल, सं रचर्ण, वर्स्पलत
महत्वपूर्ा मणलर्र्े वणतणवरर्सग
तथण जीवजन्तु सम्झर्ु पछा ।

(फ)

“सं म्क्षप्त वणतणवरर्ीय अध्ययर्” भन्नणले कुर्ै प्रस्तणवको कणयणान्वयर् गदणा
त्यसबणट वणतणवरर्मण पर्े प्रलतकूल प्रभणव लर्रणकरर् वण न्यूर्ीकरर् गर्ाको
लणलग अवलम्बर् गररर्े उपणयको सम्वन्धमण सं म्क्षप्त रुपमण गररर्े अध्ययर्
सम्झर्ु पछा ।

(ब)

“स्थणर्ीय तह” भन्नणले गणउाँपणललकण वण र्गरपणललकण सम्झर्ु पछा ।



पररच्छे द-२
वणतणवरर्ीय अध्ययर् सम्बन्धी व्यवस्थण
३.

वणतणवरर्ीय अध्ययर् प्रलतवेदर् तयणर गर्ुा पर्ेाः (१) प्रस्तणवकले तोवकए बमोम्जमको प्रस्तणवको
तोवकए बमोम्जम वणतणवरर्ीय अध्ययर् प्रलतवेदर् तयणर गर्ुा पर्ेछ ।
(२) उपदफण

(१)

बमोम्जम

तयणर

गररएको

वणतणवरर्ीय

अध्ययर्

प्रलतवेदर्

स्वीकृलतको लणलग तोवकए बमोम्जमको प्रवियण पूरण गरी दे हणयको लर्कणय समक्ष पेश गर्ुा
पर्ेछाः(क)

प्रदे श

सरकणरकण

प्रणथलमकतण

प्रणप्त

ववकणस

आयोजर्ण, लगणर्ी

वोडाबणट स्वीकृलत भई प्रदे श लभत्र कणयणान्वयर् गररर्े आयोजर्ण, प्रदे श
गौरवकण आयोजर्ण, औद्योलगक प्रलतष्ठणर्, प्रचललत कणर्ूर् बमोम्जम
प्रदे शको अलधकणर क्षेत्रलभत्र पर्े ववषयसाँग सम्बम्न्धत ववकणस लर्मणार्
सम्बन्धी कणया वण आयोजर्ण, एक भन्दण वढी स्थणर्ीय तहमण लर्मणार्
कणया गर्ुा पर्े आयोजर्ण वण प्रदे श सरकणरले तोकेको कुर्ै आयोजर्ण
सम्बन्धी प्रस्तणवको सं म्क्षप्त वणतणवरर्ीय अध्ययर् प्रलतवेदर् वण
प्रणरम्म्भक वणतणवरर्ीय परीक्षर् भए तोवकएको लर्कणय समक्ष र
वणतणवरर्ीय प्रभणव मूल्यणङ्कर् भए मन्त्रणलय समक्ष,
(ि)

स्थणर्ीय तहको अलधकणर क्षेत्रलभत्र पर्े ववषयसाँग सम्बम्न्धत ववकणस
लर्मणार् सम्बन्धी कणया वण आयोजर्ण सम्बन्धी प्रस्तणवको हकमण
सं म्क्षप्त वणतणवरर्ीय अध्ययर् प्रलतवेदर् वण प्रणरम्म्भक वणतणवरर्ीय
परीक्षर् भए सम्बम्न्धत स्थणर्ीय कणर्ूर्ले तोकेको लर्कणय समक्ष र
वणतणवरर्ीय प्रभणव मूल्यणङ्कर् भए मन्त्रणलय समक्ष ।
तर वर्क्षेत्र प्रयोग गर्ुा पर्े प्रस्तणव स्वीकृत गर्ुा अम्घ
सम्बम्न्धत स्थणर्ीय तहले मन्त्रणलयको सहमलत ललर्ु पर्ेछ ।

(३) यस दफणमण अन्यत्र जुर्सुकै कुरण लेम्िएको भएतणपलर् प्रणचीर् स्मणरक सम्बन्धी
कणर्ूर् बमोम्जम प्रणचीर् स्मणरक मणलर्र्े सम्पदणको सोही रुपमण पुर्लर्ामणार् गदणा वणतणवरर्ीय
अध्ययर् प्रलतवेदर् आवश्यक पर्े छै र् ।
(४) प्रस्तणवकले वणतणवरर्ीय अध्ययर् प्रलतवेदर् तयणर गदणा प्रस्तणवकण बणरे मण तोवकए
ु णई गर्ुा पर्ेछ ।
बमोम्जम सणवाजलर्क सुर्व
(५) वणतणवरर्ीय अध्ययर् प्रलतवेदर् पेश गर्े सम्बन्धी अन्य व्यवस्थण तोवकए
बमोम्जम हुर्ेछ ।


४.

ववकल्पको ववस्तृत ववश्लेषर् गर्ुा पर्ेाः (१) प्रस्तणवकले दफण ३ बमोम्जमको वणतणवरर्ीय
अध्ययर् प्रलतवेदर् तयणर गदणा वणतणवरर्मण पर्ा सक्र्े प्रलतकूल प्रभणव र त्यसको न्यूर्ीकरर्कण
लणलग अपर्णउर् सवकर्े ववलभन्न ववकल्पहरुको ववश्लेषर् गरी त्यस्तण ववकल्पहरु मध्ये प्रस्तणव
कणयणान्वयर् गर्ा उपयुि हुर्े ववकल्प र सो ववकल्प कणयणान्वयर् गर्ा सवकर्े आधणर र कणरर्
सवहत लसफणररस गर्ुा पर्ेछ ।
(२) उपदफण (१) बमोम्जमको उपयुि ववकल्पको कणयणान्वयर् गदणा वणतणवरर्मण
पर्ा सक्र्े तत्कणलीर्, मध्यकणलीर् एवं दीघाकणलीर् प्रलतकूल प्रभणव र त्यसको न्यूर्ीकरर्कण
लणलग अवलम्बर् गर्ुा पर्े ववलध तथण प्रवियण समेत उल्लेि गर्ुा पर्ेछ ।

५.

क्षेत्र लर्धणारर् तथण कणयासूची: (१) यस ऐर् बमोम्जम कुर्ै प्रस्तणवको वणतणवरर्ीय अध्ययर्
ू ा सम्बम्न्धत लर्कणयले त्यस्तो प्रस्तणवको सं म्क्षप्त वणतणवरर्ीय अध्ययर् र
प्रलतवेदर् तयणर गर्ुप
ा व
प्रणरम्म्भक वणतणवरर्ीय परीक्षर्को हकमण कणयासूची र वणतणवरर्ीय प्रभणव मूल्यणङ्कर्को हकमण
क्षेत्र लर्धणारर् र कणयासूची स्वीकृत गर्ुा पर्ेछ ।
(२) उपदफण (१) बमोम्जमको कणयासूचीको हकमण पेश भएको लमलतले बढीमण सणत
ददर् लभत्र र क्षेत्र लर्धणारर् सवहतको कणयासूची भएमण बढीमण पन्र ददर् लभत्र स्वीकृत वण
अम्स्वकृत भएको जणर्कणरी ददर्ु पर्ेछ ।
(३) उपदफण (१) बमोम्जमको कणयासूची र क्षेत्र लर्धणारर् गर्े सम्बन्धी अन्य
व्यवस्थण तोवकए बमोम्जम हुर्ेछ ।

६.

मणपदण्ड एवं गुर्स्तर कणयम गर्ुा पर्ेाः (१) प्रस्तणवकले यस ऐर् बमोम्जम वणतणवरर्ीय
अध्ययर् प्रलतवेदर् तयणर गदणा र्ेपणल सरकणरले तोकेको वण प्रदे श सरकणरले लर्धणारर् गरे को
मणपदण्ड एंव गुर्स्तर कणयम हुर्े गरर तोवकए बमोम्जमको ढणाँचणमण तयणर गर्ुा पर्ेछ ।
(२) उपदफण (१) बमोम्जमको मणपदण्ड वण गुर्स्तर ववपरीत वण त्यस्तो मणपदण्ड
पणलर्ण र्गरी प्रलतवेदर् पेश भएमण त्यस्तो प्रलतवेदर् तयणर गर्े परणमशादणतणले बढीमण पणाँच
वषासम्म वणतणवरर्ीय अध्ययर् प्रलतवेदर् तयणर गर्ा पणउर्े छै र्।

७.

वणतणवरर्ीय अध्ययर् प्रलतवेदर् स्वीकृत गर्ेाः (१) दफण ३ बमोम्जम कुर्ै प्रस्तणव कणयणान्वयर्
गर्े सन्दभामण तयणर गररएको वणतणवरर्ीय अध्ययर् प्रलतवेदर् प्रणप्त भएमण सम्बम्न्धत लर्कणयले
सो उपर आफैले वण आवश्यक भएमण आफ्र्ो प्रलतलर्लध, प्रस्तणवकको प्रलतलर्लध र आवश्यकतण
अर्ुसणर ववषय ववज्ञ समेत रहेको सलमलतको रणय सुझणव ललई जणाँचबुझ गर्ुा पर्ेछ ।
(२) उपदफण (१) बमोम्जम प्रणप्त वणतणवरर्ीय अध्ययर् प्रलतवेदर् जणाँचबुझ गदणा
त्यस्तो प्रस्तणवको सम्बन्धमण थप वणतणवरर्ीय अध्ययर् गर्ुा पर्े दे म्िएमण सम्वम्न्धत लर्कणयले
प्रस्तणवकलणई सं म्क्षप्त वणतणवरर्ीय अध्ययर्को हकमण प्रणरम्म्भक वणतणवरर्ीय परीक्षर् र


प्रणरम्म्भक वणतणवरर्ीय परीक्षर्को हकमण वणतणवरर्ीय प्रभणव मूल्यणङ्कर् गर्ा गरणउर् आदे श
ददर्ु पर्ेछ ।
(३) उपदफण (२) बमोम्जम ददएको आदे श बमोम्जम प्रस्तणवकले थप अध्ययर् गरी
सोको प्रलतवेदर् सम्बम्न्धत लर्कणयमण पेश गर्ुा पर्ेछ ।
(४) उपदफण (१) वण उपदफण (३) बमोम्जम प्रणप्त अध्ययर् प्रलतवेदर् जणाँचबुझ गदणा
त्यस्तो प्रस्तणव कणयणान्वयर्बणट वणतणवरर्मण उल्लेिर्ीय प्रलतकूल प्रभणव पर्े र्दे म्िएमण
सम्बम्न्धत लर्कणयले आवश्यकतण अर्ुसणर प्रस्तणवकले पणलर्ण गर्ुा पर्े शता तोकी त्यस्तो
वणतणवरर्ीय अध्ययर् प्रलतवेदर् स्वीकृत गर्ेछ ।
(५) उपदफण (४) बमोम्जम सं म्क्षप्त वणतणवरर्ीय अध्ययर् प्रलतवेदर्को हकमण पेश
भएको लमलतले सणत ददर्लभत्र, प्रणरम्म्भक वणतणवरर्ीय अध्ययर् प्रलतवेदर्को हकमण पन्र
ददर्लभत्र र वणतणवरर्ीय प्रभणव मूल्यणङ्कर्को हकमण लतस ददर्लभत्र लर्र्ाय गर्ुा पर्ेछ ।
(६) यस दफणमण जुर्सुकै कुरण ले म्िएको भए तणपलर् प्रदे शको लसमणर्णलभत्र पर्े तर
सं घको अलधकणर क्षेत्रमण परे कण ववषयसाँग सम्बम्न्धत ववकणस लर्मणार् सम्बन्धी कणया वण
आयोजर्ण सम्बन्धी लर्र्ाय प्रचललत सं घीय वणतणवरर् सं रक्षर् ऐर् बमोम्जम हुर्छ
े ।
(७) वणतणवरर्ीय अध्ययर् प्रलतवेदर् स्वीकृलत सम्बन्धी अन्य व्यवस्थण तोवकए
बमोम्जम हुर्ेछ ।
८.

प्रस्तणव कणयणान्वयर् गर्ा र्हुर्ाःे कसै ले पलर् यस ऐर् बमोम्जम वणतणवरर्ीय अध्ययर् प्रलतवेदर्
स्वीकृत र्गरणई कुर्ै पलर् प्रस्तणव कणयणान्वयर् गर्ा गरणउर् हुाँदैर् ।

९.

रर्र्ीलतक वणतणवरर्ीय ववश्लेषर्ाः (१) प्रदे श सरकणरले प्रदे श रणजपत्रमण सूचर्ण प्रकणशर् गरी
तोकेकण र्ीलत, कणयािम वण आयोजर्ण कणयणान्वयर् गर्ुअ
ा म्घ त्यस्तो र्ीलत, कणयािम वण
आयोजर्णको सम्बन्धमण रर्र्ीलतक वणतणवरर्ीय ववश्लेषर् गर्ुा पर्ेछ ।
(२) उपदफण (१) बमोम्जमको रर्र्ीलतक वणतणवरर्ीय ववश्लेषर् सम्बन्धी अन्य
व्यवस्थण तोवकए बमोम्जम हुर्ेछ ।

१०.

वणतणवरर्ीय व्यवस्थणपर् योजर्णाः (१) प्रस्तणवकले प्रस्तणव कणयणान्वयर् गर्ुअ
ा म्घ वणतणवरर्ीय
व्यवस्थणपर् योजर्ण तयणर गर्ुा पर्ेछ । यस्तो योजर्ण तयणर गदणा वणतणवरर्ीय प्रलतकूल प्रभणव
न्यूर्ीकरर्कण उपणयहरुमध्ये कुर् कुर् उपणयहरु आयोजर्ण लर्मणार्को िममण र कुर् कुर्
उपणयहरु आयोजर्ण सम्पन्न भएपलछ वण आयोजर्ण कणयणान्वयर्को िममण अवलम्बर् गर्े हो
सो समेत उल्लेि गर्ुा पर्ेछ । वणतणवरर्ीय व्यवस्थणपर् योजर्ण कणयणान्वयर्को प्रगलत प्रत्येक
छ मवहर्णमण सम्बम्न्धत लर्कणय समक्ष पेश गर्ुा पर्ेछ ।



(२) प्रस्तणवकले उपदफण (१) बमोम्जम वणतणवरर्ीय व्यवस्थणपर् योजर्णमण उल्लेि
गरे कण वणतणवरर्ीय प्रलतकूल प्रभणव न्यूर्ीकरर्कण उपणयहरु प्रभणवकणरी भएको र्दे म्िएमण
सम्बम्न्धत लर्कणयले अन्य प्रभणवकणरी उपणय अवलम्बर् गर्ा आवश्यक लर्दे शर् ददर् सक्र्ेछ
र त्यसरी ददएको लर्दे शर् कणयणान्वयर् गदणा लणगर्े िचा सम्बम्न्धत प्रस्तणवकले ब्यहोर्ुा पर्ेछ।
(३) उपदफण (१) बमोम्जमको वणतणवरर्ीय व्यवस्थणपर् योजर्णको प्रभणव न्यूर्ीकरर्
कणयािम कणयणान्वयर् गदणा प्रलतकूल प्रभणवको जोम्िममण रहेकण स्थणर्ीय समुदणय मणफात
कणयािम सञ्चणलर् गर्ा प्रणथलमकतण ददर्ु पर्ेछ ।
११.

पूरक वणतणवरर्ीय प्रभणव मूल्यणङ्कर् गर्ुा पर्ेाः (१) दफण ७ बमोम्जम वणतणवरर्ीय प्रभणव
मूल्यणङ्कर् प्रलतवेदर् स्वीकृत भएको कुर्ै आयोजर्णको लडजणइर् वण स्वरुपमण केही पररमणजार्
गर्ुा परे मण, सं रचर्ण स्थणर्णन्तरर् वण फेरवदल गर्ुा परे मण, वर्क्षेत्र थप गर्ुा परे मण वण
आयोजर्णको क्षमतण बृवि गर्ुा परे मण त्यस्तो कणया गदणा वणतणवरर्मण प्रलतकूल प्रभणव पर्े वण
र्पर्े, त्यस्तो प्रभणवलणई कुर्ै उपणयद्वणरण लर्रणकरर् वण न्यूर्ीकरर् गर्ा सवकर्े वण र्सवकर्े
यवकर् गर्ा प्रस्तणवकले पूरक वणतणवरर्ीय प्रभणव मूल्यणङ्कर् गर्ुा पर्ेछ ।
(२) उपदफण (१) बमोम्जम वर्क्षेत्र थप गर्ुा परे मण मन्त्रणलयले जणाँचबुझ गरी
स्वीकृत वणतणवरर्ीय प्रभणव मूल्यणङ्कर् प्रलतवेदर्मण उम्ल्लम्ित कूल वर्क्षेत्रको

वण कुल रुि

ववरुवणको सं ख्यणको दश प्रलतशत भन्दण कम क्षेत्र थप गर्ुा पर्े र त्यसले वणतणवरर्मण
उल्ले ख्य प्रलतकूल असर र्पर्े दे म्िएमण पूरक वणतणवरर्ीय प्रभणव मूल्यणङ्कर् गरररहर्ु पर्े
छै र्।
१२.

वणतणवरर्ीय परीक्षर् गर्ेाः (१) मन्त्रणलय वण तोवकएको लर्कणयले यस ऐर् बमोम्जम
वणतणवरर्ीय प्रभणव मूल्यणङ्कर् गर्ुा पर्े प्रस्तणवको कणयणान्वयर् सुरु गरी सेवण वण वस्तु उत्पणदर्
वण ववतरर् सुरु गरे को दुई वषा भुिणर् भएको लमलतले छ मवहर्णलभत्र वणतणवरर्ीय परीक्षर्
गर्ुा पर्ेछ ।
(२) उपदफण (१) बमोम्जमको परीक्षर्बणट वणतणवरर्मण पर्े प्रलतकूल प्रभणवलणई
न्यूर्ीकरर् गर्ा अपर्णईएको उपणय प्रयणप्त भएको र्दे िेमण त्यस्तो प्रलतकूल प्रभणव लर्रणकरर्
वण न्यूर्ीकरर् गर्ा प्रस्तणवकलणई उपयुि आदे श ददर् सक्र्ेछ ।
(३) उपदफण (२) बमोम्जम मन्त्रणलय वण तोवकएको लर्कणयले ददएको आदे श
कणयणान्वयर् गर्ुा प्रस्तणवकको कताव्य हुर्छ
े ।

१३.

रोक लगणउर् सक्र्ेाः (१) यस ऐर् बमोम्जम वणतणवरर्ीय अध्ययर् प्रलतवेदर् स्वीकृत र्गरणई
वण स्वीकृत वणतणवरर्ीय अध्ययर् प्रलतवेदर् भन्दण ववपररत आयोजर्ण कणयणान्वयर् गरे मण
सम्बम्न्धत लर्कणयले त्यस्तो आयोजर्ण कणयणान्वयर् गर्ा तत्कणल रोक लगणउर् सक्र्ेछ ।


(२) उपदफण (१) बमोम्जम रोक लगणइएको कणरर्बणट प्रस्तणवकलणई कुर्ै क्षलत
पुगर् गएमण प्रस्तणवकले सो बणपत क्षलतपूलताको दणबी गर्ा पणउर्े छै र् ।
(३) उपदफण (१) मण जुर्सुकै कुरण ले म्िएको भएतण पलर् प्रस्तणवकले वणतणवरर्ीय
अध्ययर् प्रलतवेदर् स्वीकृत गरणएमण वण स्वीकृत वणतणवरर्ीय अध्ययर् प्रलतवेदर् बमोम्जम
कणयणान्वयर्मण सुधणर गरे मण यसरी लगणएको रोक सम्बम्न्धत लर्कणयले फुकुवण गर्ा सक्र्ेछ ।
१४.

प्रदे श सरकणरले वणतणवरर्ीय अध्ययर् गर्ा सक्र्ेाः (१) प्रदे श सरकणर आफैले कुर्ै क्षेत्र वण
स्थणर्को र्क्सणङ्कर् गरी सो क्षेत्रको वणतणवरर्ीय अध्ययर् गर्ा वण गरणउर् सक्र्ेछ ।
(२) उपदफण (१) बमोम्जमको अध्ययर्बणट प्रणप्त वववरर्को आधणरमण सम्बम्न्धत
लर्कणयले त्यस्तो क्षेत्रमण भववष्यमण सञ्चणलर् गर्ा सवकर्े ववकणस लर्मणार्कण कणया वण आयोजर्ण
र त्यस्तो क्षेत्रमण सञ्चणलर् गर्ा उपयुि र्हुाँर्े कणया सम्बन्धी वववरर् तयणर गर्ुा पर्ेछ ।
(३) उपदफण (१) बमोम्जमको अध्ययर्बणट प्रणप्त वववरर् तथण उपदफण (२)
बमोम्जमको वववरर्को सम्बम्न्धत लर्कणयले अलभले ि रणख्नु पर्ेछ ।
(४) यस दफण बमोम्जमको वववरर् सम्बम्न्धत लर्कणयले सणवाजलर्क गर्ुा पर्ेछ र
कुर्ै पलर् प्रस्तणव पेश वण कणयणान्वयर् गदणा सम्बम्न्धत प्रस्तणवक, लर्कणय तथण सरोकणरवणलण
पक्षले सो अर्ुरुप कणया गर्ुा पर्ेछ ।
(५) उपदफण (२) बमोम्जम लसफणररस भएकण ववकणस लर्मणार्कण आयोजर्णहरु
सञ्चणलर् गर्ुा पदणा वणतणवरर्मण उल्ले ख्य प्रभणव पर्े र्दे म्िए पुर्ाः वणतणवरर् अध्ययर् गरररहर्ु
पर्े छै र् ।
पररच्छे द-३
प्रदूषर् रोकथणम तथण लर्यन्त्रर् सम्बन्धी व्यवस्थण

१५.

प्रदूषर् गर्ा र्हुर्ाःे कसैले पलर् वणतणवरर्मण प्रलतकूल प्रभणव पणर्े गरी वण जर्जीवर् र
जर्स्वणस््यकण लणलग ितरण हुर् सक्र्े वकलसमले भूमी, जल, वणयु, ध्वर्ी, फोहरमैलण वण अन्य
कुर्ै पलर् वकलसमको प्रदू षर् श्रृजर्ण गर्ा वण गरणउर् हुाँदैर् ।

१६.

प्रदूषर् रोकथणम तथण लर्यन्त्रर्ाः (१) प्रदे श सरकणरले प्रदे श रणजपत्रमण सूचर्ण प्रकणशर् गरी
कुर्ै स्थणर्, औद्यौलगक प्रलतष्ठणर्, व्यम्ि वण व्यवसणयकण सवणरी सणधर्, यन्त्र, उपकरर्, मणलवस्तु
वण कुर्ै वियणकलणपबणट हुर्े जोम्िमपूर्ा पदणथा लर्ष्कणसर् वण उत्सजार्बणट सहर, गणउाँ बम्स्त,
पयाटक पदमणगा, र्दी वण िोलण, पवातणरोहर् जस्तण क्षेत्रमण भएको वण हुर्सक्र्े वणतणवरर्ीय
प्रदू षर् र यसबणट हुर्े वण हुर् सक्र्े असर न्यूर्ीकरर्, लर्रणकरर् वण रोकथणम गर्ाको लणलग
आवश्यक मणपदण्ड लर्धणारर् गरी सवासणधणरर्मण जणर्कणरी गरणउर् सक्र्ेछ ।


(२) उपदफण (१) बमोम्जम जणरी गरे को सूचर्ण र लर्धणाररत मणपदण्ड ववपररत कुर्ै
ाँ ै र्। मणपदण्ड ववपररत कणया गरी वणतणवरर्मण प्रलतकूल प्रभणव पणरे को
कणया गर्ा गरणउर् हुद
पणइएमण सम्बि व्यम्ि, समूह वण सं स्थणलणई प्रदू षर् न्यूर्ीकरर् वण लर्रणकरर्कण उपणय
अवलम्बर् गर्ा लर्दे शर् ददर्, आवश्यक शता तोक्र् वण वणतणवरर्मण प्रलतकूल असर पणर्े कुर्ै
कणया गर्ा र्पणउर्े गरी मन्त्रणलय वण सम्बम्न्धत लर्कणयले रोक लगणउर् सक्र्ेछ ।
(३) उपदफण (१) बमोम्जम लर्धणाररत मणपदण्ड पणलर्ण भए र्भएको सम्बन्धमण
मन्त्रणलय वण लर्दे शर्णलय वण तोवकएको लर्कणयले अर्ुगमर्, मूल्यणङ्कर् गरी सम्बम्न्धतलणई
पृष्ठपोषर् गर्ुा पर्ेछ ।
(४) प्रदू षर् लर्यन्त्रर् सम्बन्धी अन्य व्यवस्थण तोवकए बमोम्जम हुर्ेछ ।
१७.

प्लणविकजन्य पदणथा प्रयोगमण लर्यन्त्रर्ाः (१) प्लणविकजन्य पदणथाबणट हुर्े प्रदूषर् लर्यन्त्रर्
गर्ा प्रदे श सरकणरले प्लणविक प्रयोगको मणपदण्ड तोकी लर्धणाररत मणपदण्ड ववपररतकण
प्लणविकजन्य पदणथाको प्रदे शलभत्र ओसणर पसणर, उत्पणदर्, प्रयोग र फोहरमैलण लर्ष्कणसर् गर्ा
रोक लगणउर् सक्र्ेछ ।
(२)

उपदफण (१) बमोम्जम रोक लगणउाँर् प्रदे श रणजपत्रमण सूचर्ण प्रकणशर् गर्ुा

पर्ेछ ।
(३) उपदफण (२) बमोम्जमको आदे श उल्लङ्घर् गर्े व्यम्ि वण सं स्थणलणइ तोवकएको
लर्कणयले कसुरको मणत्रण हेरी पणाँच हजणर दे म्ि एकलणि रुपैयणाँसम्म जररवणर्ण गर्ा सक्र्ेछ ।
१८.

जोम्िमपूर्ा पदणथाको व्यवस्थणपर्ाः (१) प्रचललत कणर्ूर् बमोम्जम जोम्िमपूर्ा पदणथाको उत्पणदर्,
आयणत तथण लर्यणात गर्े अर्ुमलत प्रणप्त कुर्ै व्यम्ि वण सं स्थणले प्रदे शलभत्र उत्पणदर्, आयणत
तथण लर्यणात गदणा मन्त्रणलयबणट तोवकए बमोम्जमको अर्ुमलत ललर्ु पर्ेछ ।
(२) उपदफण (१) बमोम्जमको जोम्िमपूर्ा पदणथाको सङ्कलर्, भण्डणरर्, प्रशोधर्, लबिी
ववतरर्, ववसजार् वण ओसणरपसणर गदणा सम्बम्न्धत सं स्थण वण व्यम्िले जर्स्वणस््य र
वणतणवरर्मण प्रलतकूल असर र्पर्े गरी तोवकए बमोम्जम व्यवस्थणपर् गर्ुा पर्ेछ ।

१९.

प्रणङ्गणररक क्षेत्र घोषर्ण गर्ा सक्र्ेाः (१) प्रदे श सरकणरले प्रदे श रणजपत्रमण सूचर्ण प्रकणशर् गरी
कुर्ै स्थणर् वण क्षेत्रमण तोवकएको अवलधको लणलग जर्स्वणस्थ, वणतणवरर् र िणद्य वस्तुमण
प्रलतकूल असर पणर्े तोवकएकण रसणयलर्क पदणथा र ववषणदी प्रयोग गर्ा र्पणउर्े गरी प्रणङ्गणररक
क्षेत्र घोषर्ण गर्ा सक्र्ेछ ।
(२) उपदफण (१) बमोम्जमको घोवषत क्षेत्रमण तोवकएकण रसणयलर्क पदणथाको
ओसणरपसणर तथण लर्यन्त्रर् तोवकएको लर्कणयले गर्ेछ ।



(३) यस दफण बमोम्जम घोवषत प्रणङ्गणररक क्षेत्रमण रसणयलर्क पदणथाको ववकल्पमण
प्रयोग हुर्े प्रणङ्गणररक मल, प्रणङ्गणररक ववषणदीको ववकणस र प्रवधार्कण लणलग प्रदे श सरकणरले
तोवकए बमोम्जमको सुववधण ददर् सक्र्ेछ ।
(४) प्रणङ्गणररक क्षेत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्थण तोवकए बमोम्जम हुर्ेछ ।
२०.

प्रयोगशणलण स्थणपर्ण गर्ा सक्र्ेाः (१) वणतणवरर् सं रक्षर् तथण प्रदूषर् लर्यन्त्रर् सम्बन्धी जणाँच
वण परीक्षर् गर्ा मन्त्रणलयले आवश्यकतणअर्ुसणर प्रयोगशणलण स्थणपर्ण गर्ा वण सञ्चणलर्मण
रहेको कुर्ै प्रयोगशणलणलणई वणतणवरर् सं रक्षर् तथण प्रदू षर् लर्यन्त्रर् सम्बन्धी जणाँच वण
परीक्षर् गर्े गरी तोक्र् सक्र्ेछ ।
(२) उपदफण (१) बमोम्जम स्थणपर्ण भएको प्रयोगशणलणको सञ्चणलर् तथण व्यवस्थणपर्
सम्बन्धी व्यवस्थण तोवकए बमोम्जम हुर्ेछ ।

२१.

परीक्षर्कण र्मूर्ण सङ्कलर् सम्बन्धमणाः (१) सम्बम्न्धत लर्कणयले कुर्ै उद्योग, कलकणरिणर्ण,
यन्त्र, सवणरी सणधर् जस्तण यणम्न्त्रक उपकरर्बणट लर्ष्कणसर् वण उत्सम्जात पदणथा वण
फोहरमैलणको प्रदू षर् अवस्थणको अध्ययर्, जणाँच, परीक्षर् वण ववश्लेषर् गर्ा चणहेमण सम्बम्न्धत
धर्ी वण सम्बि व्यम्िले त्यस्तो उद्योग, कलकणरिणर्ण, यन्त्र, सवणरी सणधर् जस्तण यणम्न्त्रक
उपकरर्बणट लर्ष्कणलसत वण उत्सजार् भएको पदणथा वण फोहरमैलणको र्मूर्ण सङ्कलर् गर्ा ददर्ु
पर्ेछ ।
(२) उपदफण (१) बमोम्जम र्मूर्ण सं कलर्, सोको अध्ययर्, जणाँच, परीक्षर् वण
ववश्लेषर् सम्बन्धी अन्य व्यवस्थण तोवकए बमोम्जम हुर्ेछ ।

२२.

प्रमणर्पत्र ददर् सक्र्ेाः (१) मन्त्रणलयले प्रदूषर् लर्यन्त्रर्मण उल्लेिर्ीय योगदणर् गर्े उद्योग,
प्रणङ्गणररक उत्पणदर्मण योगदणर् गर्े वकसणर्, व्यवसणयी वण सं घ सं स्थणलणई प्रोत्सणहर् स्वरुप
प्रमणर्पत्र उपलव्ध गरणउर् सक्र्ेछ ।
(२) प्रमणर्पत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्थण तोवकए बमोम्जम हुर्ेछ ।

२३.

वणतणवरर् लर्रीक्षकाः (१) वणतणवरर् सं रक्षर् सम्बन्धी मणपदण्डको पररपणलर्ण भए र्भएको,
दफण ७ बमोम्जम र दफण ३ को िण्ड (ि) बमोम्जम स्वीकृत वणतणवरर्ीय अध्ययर्
प्रलतवेदर् अर्ुसणर गर्ुा पर्े कणमहरु प्रभणवकणरी रुपले भए र्भएको अर्ुगमर् लर्रीक्षर् गर्ा र
प्रदू षर् रोकथणम, लर्यन्त्रर् वण लर्रणकरर् गर्ा, घोवषत प्रणङ्गणररक क्षेत्रको अर्ुगमर् गर्ा
मन्त्रणलयले वणतणवरर् लर्रीक्षक लर्युि गर्ा सक्र्ेछ ।



(२) उपदफण (१) मण जुर्सुकै कुरण ले म्िएको भए तणपलर् वणतणवरर् लर्रीक्षक
लर्युि र्भएको अवस्थणमण उपदफण (१) बमोम्जमको कणया गर्ा गरणउर् मन्त्रणलयले
अलधकृतस्तरको कमाचणरीलणई वणतणवरर् लर्रीक्षक तोकी िटणउर् सक्र्ेछ ।
(३) वणतणवरर् लर्रीक्षक सम्बन्धी अन्य व्यवस्थण तोवकए बमोम्जम हुर्ेछ ।
२४.

वणतणवरर् लर्रीक्षकको कणम, कताव्य र अलधकणराः (१) वणतणवरर् लर्रीक्षकको कणम, कताव्य र
अलधकणर दे हणय बमोम्जम हुर्छ
े ाः–
(क)

यो ऐर् वण यस ऐर् अन्तगात बर्ेको लर्यम ववपरीत प्रस्तणव कणयणान्वयर् गदणा
स्वीकृत वणतणवरर्ीय अध्ययर् प्रलतवेदर्मण तोवकएकण शता बमोम्जम कणम
भए, र्भएको सम्बन्धमण स्थलगत जणाँचबुझ तथण लर्रीक्षर् गर्े,

(ि)

यो ऐर् वण यस ऐर् अन्तगात बर्ेको लर्यम ववपरीत प्रदूषर् रोकथणम,
लर्यन्त्रर् र लर्रणकरर् गर्े कणया भए, र्भएको सम्बन्धमण स्थलगत जणाँचबुझ
तथण लर्रीक्षर् गर्े,

(ग)

यो ऐर् वण यस ऐर् अन्तगात बर्ेको लर्यम ववपरीत जोम्िमपूर्ा पदणथा वण
फोहरमैलण लर्ष्कणसर् भए, र्भएको र प्रणङ्गणररक क्षेत्रमण प्रलतबम्न्धत रसणयर्को
प्रयोग भए र्भएको सम्बन्धमण स्थलगत जणाँचबुझ तथण लर्रीक्षर् गर्े ।

(२) उपदफण (१) बमोम्जम लर्रीक्षर् गदणा वणतणवरर् लर्रीक्षकले सम्बम्न्धत व्यम्ि,
सं स्थण वण प्रस्तणवकलणई पूव ा सूचर्ण ददई कुर्ै घर, जगगण, भवर्, कणरिणर्ण, उद्योग, सवणरी सणधर्,
औद्योलगक सं यन्त्र, औजणर, मेलसर्री, जीव, वस्तु, अलभलेि, कणगजणत वण अन्य मणलसणमणर् वण
वस्तुको लर्रीक्षर्, परीक्षर् वण जणाँचबुझ गर्ा सक्र्ेछ ।
(३) लर्रीक्षर्को लसललसलणमण वणतणवरर् लर्रीक्षकले

मणग गरे कण वववरर् वण

जणर्कणरी उपलब्ध गरणई सहयोग गर्ुा सम्बम्न्धत व्यम्ि, सं स्थण वण प्रस्तणवकको कताव्य
हुर्ेछ।
(४) वणतणवरर् लर्रीक्षकले लर्रीक्षर् गर्ा जणाँदण कुर्ै व्यम्ि वण सं स्थणले लर्रीक्षर् गर्ा
र्ददएमण, लर्जले मणग गरे कण वववरर् वण जणर्कणरी र्ददएमण, झुट्टण वववरर् ददएमण, लर्रीक्षर्को
िममण बणधण ववरोध उत्पन्न गरे मण वण लर्रीक्षर्मण सहयोग र्गरे मण त्यस्तो व्यम्ि वण
सं स्थणलणई वणतणवरर् लर्रीक्षकले तत्कणल दे हणय बमोम्जमको जररवणर्ण गर्ा सक्र्ेछ ।
(क)

लर्रीक्षर् गर्ा र्ददएमण वण लर्रीक्षर्मण बणधण ववरोध उत्पन्न गरे मण
बीस हजणर रुपैयणाँसम्म,



(ि)

लर्रीक्षर्को िममण मणगेकण वववरर् वण जणर्कणरी र्ददएमण वण झुट्टण
वववरर् ददएमण वण लर्रीक्षर्मण सहयोग र्गरे मण पन्र हजणर रुपैयणाँ
सम्म ।

(५) उपदफण (४) बमोम्जम वणतणवरर् लर्रीक्षकले सजणय गरे कोमण म्चत्त र्बुझे
जणर्कणरी पणएको लमलतले पन्र ददर्लभत्र मन्त्रणलयमण उजुरी गर्ा सक्र्ेछ । त्यस्तो उजुरीमण
मन्त्रणलयको लर्र्ाय अम्न्तम हुर्ेछ ।
(६) वणतणवरर् लर्रीक्षकले अर्ुगमर् लर्रीक्षर्को प्रलतवेदर् सम्बम्न्धत लर्कणय तथण
मन्त्रणलयमण पेश गर्ुा पर्ेछ ।
पररच्छे द-४
जलवणयु पररवतार्को अर्ुकूलर् तथण न्यूर्ीकरर् सम्बन्धी व्यवस्थण
२५.

जलवणयु पररवतार्को अवस्थण सणवाजलर्क गर्ेाः (१) मन्त्रणलयले प्रदे श क्षेत्रलभत्र जलवणयु
पररवतार्बणट स्थणर्ीय समुदणय, पणररम्स्थलतकीय प्रर्णली, जैववक ववववधतणमण परे को प्रलतकूल
असर तथण जोम्िमको ववषयमण मन्त्रणलय आफैले गरे को अध्ययर् वण र्ेपणल सरकणरले
सणवाजलर्क गरे को आवलधक अध्ययर् वववरर्को आधणरमण ववकणस आयोजर्ण तजुम
ा ण गदणा
जलवणयु पररवतार्बणट हुर्े प्रलतकूल असर वण जोम्िम न्यूर्ीकरर्को लणलग गर्ुा पर्े उपणय
सम्बन्धी जणर्कणरी सणवाजलर्क गर्ुा पर्ेछ ।
(२) उपदफण (१) बमोम्जमको सणवाजलर्क सूचर्णको आधणरमण प्रदे श सरकणर र
स्थणर्ीय तहले ववकणस योजर्णको प्रणथलमकतण लर्धणारर् गर्ुा पर्ेछ ।
(३) जलवणयु पररवतार्को प्रलतकूल असर तथण जोम्िमको व्यवस्थणपर् गर्े प्रयोजर्को
लणलग प्रदे श सरकणर, स्थणर्ीय तह, सणवाजलर्क लर्कणय एवं लर्जी क्षेत्रबणट कणयणान्वयर् गररर्े
क्षेत्रगत र्ीलत, रर्र्ीलत, योजर्ण वण कणयायोजर्णमण जलवणयु पररवतार्को प्रलतकूल असर र
जोम्िम न्यूर्ीकरर्को लणलग अबलम्वर् गर्े उपणयलणई प्रणथलमकतण तोकी समणवेश गर्ुा
पर्ेछ।
(४) उपदफण (३) बमोम्जमको व्यवस्थण कणयणान्वयर् गर्ा प्रदे श सरकणरले सणवाजलर्क
सूचर्ण जणरी गरी आदे श ददर्ु पर्ेछ र त्यस्तो आदे शको कणयणान्वयर् प्रदे श सरकणर र
अन्तगातकण कृवष, वर्, जलस्रोत, उजणा, भौलतक पूवणाधणर, ववपद जोम्िम न्यूर्ीकरर् तथण
व्यवस्थणपर् गर्े सम्बम्न्धत ववषयगत लर्कणय र स्थणर्ीय तहले गर्ुा पर्ेछ ।



२६.

अर्ुकूलर् योजर्ण बर्णउर् सक्र्ेाः (१) जलवणयु पररवतार्को प्रलतकूल असर र जोम्िमबणट
बच्र्कण लणलग प्रदे श स्तरमण मन्त्रणलयले र स्थणर्ीय स्तरमण स्थणर्ीय तहले अर्ुकूलर् योजर्ण
बर्णई कणयणान्वयर् गर्ा सक्र्ेछ ।
(२) उपदफण (१) बमोम्जमको अर्ुकूलर् योजर्ण बर्णउाँदण कृवष, वर्, जलस्रोत, उजणा,
भौलतक पूवणाधणर, ववपद जोम्िम न्यूर्ीकरर् तथण व्यवस्थणपर् जस्तण सम्बम्न्धत ववषयगत
क्षेत्रहरु तथण उपल्लो तटीय क्षेत्र र तल्लो तटीय क्षेत्रमण वणतणवरर्मण पर्ा सक्र्े प्रलतकूल
असरलणइ न्यूर् गर्े उपणयहरु समेत समेवटएको हुर् ु पर्ेछ ।
(३) उपदफण (१) बमोम्जमको अर्ुकूलर् योजर्ण बर्णउाँदण जलवणयु पररवतार्को
असरबणट बढी जोम्िममण पर्े मवहलण, वणलवणललकण, जेष्ठ र्णगररक, फरक क्षमतण भएकण व्यम्ि,
आलथाक रुपमण ववपन्न समुदणय र जलवणयु पररवतार्बणट बढी जोम्िममण परे कण भौगोललक
क्षेत्रकण वणलसन्दणलणई ववशेष प्रणथलमकतण ददर्ु पर्ेछ ।

२७.

न्यूर्ीकरर्कण कणयाहरु गर्ा सक्र्ेाः (१) मन्त्रणलय आफैले वण स्थणर्ीय तहसाँगको सहकणयामण
र्ेपणल सरकणरले तय गरे को हररतगृह गयणस उत्सजार् गर्े क्षेत्र र लतर्को रणवि«य आधणर तह
(ररफरे न्स ले भल) बमोम्जम न्यूलर्करर्कण आवश्यक कणयािम सञ्चणलर् गर्ा सक्र्ेछ ।
(२) प्रदे श सरकणरले हररतगृह गयणाँस उत्सजार्को रणवि«य आधणर तह अर्ुगमर् गरी
उत्सजार्कण क्षेत्रहरुको पवहचणर् र प्रदे श स्तरको आधणर तह लर्धणारर् गर्ा र न्यूर्ीकरर्कण
लणलग आवश्यक योजर्ण तजुम
ा ण गरी कणयािम सञ्चणलर् गर्ा सक्र्ेछ ।
(३) न्यूर्ीकरर् सम्बन्धी अन्य व्यवस्थण तोवकए बमोम्जम हुर्ेछ ।

२८.

जलवणयु पररवतार्बणट हुर्े असर तथण जोम्िमको व्यवस्थणपर् M प्रदे श सरकणर, स्थणर्ीय तह तथण
अन्य सणवाजलर्क लर्कणय एवं लर्जी क्षेत्रले जलवणयु पररवतार्बणट हुर्े असर तथण जोम्िमको
व्यवस्थणपर्कण लणलग गररर्े क्षेत्रगत र्ीलत, रर्र्ीलत वण कणयायोजर्णमण र्ेपणल सरकणरले जणरी
गरे को जलवणयु पररवतार्को प्रलतकूल असर तथण जोम्िम न्यूर्ीकरर्कण उपणय अवलम्बर् गर्ुा
पर्ेछ ।
पररच्छे द-५
सम्पदणको संरक्षर् सम्बन्धी व्यवस्थण

२९.

सम्पदणको संरक्षर्ाः (१) प्रदे शलभत्र रहेकण सम्पदणको सं रक्षर् एवं सम्वधार् गर्ुा सम्बम्न्धत
सवैको कताव्य हुर्छ
े ।
(२) स्थणर्ीय तहले आफ्र्ो क्षेत्रलभत्र रहेकण सवै सम्पदणको पम्िकरर् गरी त्यसको
जणर्कणरी मन्त्रणलयमण पठणउर्ु पर्ेछ ।


(३) उपदफण (२) बमोम्जमको सम्पदणको वववरर् मन्त्रणलयले प्रदे श रणजपत्रमण
सूचर्ण प्रकणशर् गरी सणवाजलर्क गर्ा सक्र्ेछ ।
(४) उपदफण (३) बमोम्जमको सूचर्णमण समणवेश गररएकण सम्पदणहरुको सं रक्षर्
तथण व्यवस्थणपर् तोवकए बमोम्जम हुर्ेछ ।
३०.

वणतणवरर् संरक्षर् तथण जैववक ववववधतण सम्बन्धी ववशेष व्यवस्थणाः

(१) प्रदे श सरकणरले

स्थणर्ीय तहसाँगको समन्वयमण कुर्ै क्षेत्र वण स्थणर् ववशेषको जैववक ववववधतण, प्रणकृलतक
सौन्दयातण, सणाँस्कृलतक एवं ऐलतहणलसक महत्वकण स्थल वण कुर्ै ववशेष क्षेत्र वण स्थणर्मण
प्रणकृलतक स्रोतको दोहर्कण कणरर् वणतणवरर्मण प्रलतकूल असर परे को वण पर्े सम्भणवर्ण
दे म्िएमण त्यस्तण स्थणर् वण क्षेत्रको लसमणङ्कर् गरी जैववक ववववधतण वण वणतणवरर् सं रक्षर् क्षेत्र
कणयम गर्ा सक्र्ेछ ।
(२) उपदफण (१) बमोम्जम कणयम गररएको क्षेत्र लभत्र तोवकए बमोम्जमको कुर्ै
कणम गर्ा र्पणउर्े गरी रोक लगणउर् सक्र्ेछ।
(३) कुर्ै सडक, भवर्, र्दी व्यवस्थणपर्, सहरी योजर्ण वण अन्य कुर्ै भौलतक
पूवणाधणर लर्मणार् गदणा सरोकणरवणलण लर्कणयसाँगको समन्वयमण प्रदे श सरकणरले कुर्ै क्षेत्र
ववशेषको वणतणवरर् सं रक्षर् गर्े उद्देश्यले हररयणली क्षेत्र तोक्र् सक्र्ेछ ।
(४) उपदफण (१) बमोम्जम सं रक्षर् क्षेत्रको सं रक्षर् तथण व्यवस्थणपर् तोवकए
बमोम्जम हुर्ेछ ।
३१.

र्दी संरक्षर् सम्वन्धी व्यवस्थण : (१) कसैले पलर् र्दीको वहणव पररवतार् वण भू-स्िलर् वण
अत्यलधक गवहरणई वण अत्यलधक दोहर् हुर्ेगरी र्दीजन्य पदणथा उत्िर्र्् वण सं कलर् गर्ा
गरणउर् हुदैर् ।
(२) र्दीजन्य पदणथाको अत्यलधक दोहर्रोक्र् र अत्यलधक दोहर्बणट वणतणवरर्मण
पर्ासक्र्े सम्भणववत जोम्िम न्यूलर्करर्कण लणलग प्रदे श सरकणरले प्रदे श रणजपत्रमण सूचर्ण
प्रकणम्शत गरी कुर्ै र्दीको भणग वण सम्पूर्ा भणगबणट लर्म्ित अवलधभरी र्दीजन्य पदणथा
सं कलर् गर्ा र्पणउर्े गरी रोक लगणउर् सक्र्ेछ र त्यस्तो सूचर्णको म्यणद थपघट गर्ा समेत
सक्र्ेछ।
(३) उपदफण (२) बमोम्जम रोक लगणएको र्दीमण र्दीजन्य पदणथा लबवि ववतरर्गर्ा
कसै ले ठे क्कण लगणएमण त्यस्तो ठे क्कण स्वत: रद्द हुर्ेछ ।



३२.

वणतणवरर् संरक्षर् शुल्क लगणउर् सक्र्ेाः

प्रदे श सरकणरले वणतणवरर्मण हररतगृह गयणाँस

उत्सजार् र अन्य प्रदू षर्लणइ लर्रुत्सणवहत गर्ा तोवकए बमोम्जम वणतणवरर् सं रक्षर् शुल्क
लगणउर् सक्र्ेछ ।
३३.

कोषको स्थणपर्ण तथण सञ्चणलर्ाः (१) वणतणवरर्को सं रक्षर्, प्रदू षर्को रोकथणम तथण लर्यन्त्रर्,
जलवणयु पररवातर्कण असर तथण जोम्िमको व्यवस्थणपर्, प्रदे शकण ऐलतहणलसक तथण सणाँस्कृलतक
सम्पदण सं रक्षर् व्यवस्थणपर्कणलणलग कर्णाली वणतणवरर् सं रक्षर् कोष र्णमको एउटण कोष
रहर्ेछ ।
(२) उपदफण (१) बमोम्जमको कोषमण दे हणयकण रकम रहर्ेछर््ाः–
(क) र्ेपणल सरकणर, प्रदे श सरकणर वण स्थणर्ीय तहबणट प्रणप्त रकम,
(ि) प्रदे श सरकणरले तोकेको वणतणवरर् सं रक्षर् शुल्क वणपतको रकम,
(ग) स्वदे शी व्यम्ि वण सं घ सं स्थणबणट प्रणप्त रकम,
(घ) ववदे शी सरकणर वण अन्तररणविय सं घ सं स्थणबणट प्रणप्त रकम ।
(३) उपदफण (२) को िण्ड (घ) बमोम्जमको रकम ललर्ु अम्घ र्ेपणल सरकणरको
स्वीकृलत ललर्ु पर्ेछ ।
(४) कोषको ले िणपरीक्षर् महणले िण परीक्षकबणट हुर्छ
े ।
(५) कोषको सञ्चणलर् तोवकए बमोम्जम हुर्ेछ ।

३४.

पररषद् गठर्ाः (१) वणतणवरर् सं रक्षर् तथण जलवणयु पररवातर् अर्ुकूलर् तथण न्यूर्ीकरर्कण
कणयाहरु प्रदे श स्तरमण प्रभणवकणरी रुपमण सञ्चणलर् गर्ा मूख्यमन्त्रीको अध्यक्षतणमण एक
वणतणवरर् सं रक्षर् तथण जलवणयु पररवातर् व्यवस्थणपर् पररषद् रहर्ेछ ।
(२) उपदफण (१) बमोम्जमको पररषदमण दे हणयकण अध्यक्ष तथण सदस्य रहर्ेछर्् ।
(क)

मुख्यमन्त्री

–अध्यक्ष

(ि)

प्रदे श सरकणरको वणतणवरर् सम्बन्धी ववषय हेर्े मन्त्री

– सदस्य

(ग)

प्रदे श सरकणरको कृवष र भौलतक योजर्ण सम्बन्धी ववषय हेर्े

(घ)

अध्यक्षले तोकेकण स्थणर्ीय तहकण प्रमुि वण अध्यक्ष मध्ये एक जर्ण
मवहलण सवहत लतर् जर्ण

– सदस्य

(ङ)

प्रदे श र्ीलत तथण योजर्ण आयोगकण उपणध्यक्ष

– सदस्य

मन्त्रीहरु

– सदस्य



(च)

वर् तथण वणतणवरर् ववज्ञ मध्ये मन्त्रणलयबणट मर्ोर्ीत एकजर्ण

(छ)

इलतहणस, सस्ाँ कृलत, जैववक ववववधतण तथण जलवणयुकण क्षेत्रमण ववज्ञतण

मवहलण सवहत दुईजर्ण

–सदस्य

हणलसल गरे कण व्यम्िहरुमध्येबणट मन्त्रणलयले मर्ोर्ीत गरे कण दुई
जर्ण

(ज)

–सदस्य

सम्चव, प्रदे श सरकणरको वणतणवरर् हेर्े मन्त्रणलय

–सदस्य-सम्चव

(३) पररषदको बैठक सम्वन्धी कणयाववलध पररषद् आफैले लर्धणारर् गरे

बमोम्जम हुर्ेछ।
३५.

पररषदको कणम, कताव्य र अलधकणराः (१) दफण ३३ बमोम्जम गठर् भएको पररषदको कणम,
कताव्य र अलधकणर दे हणय बमोम्जम हुर्ेछाः(क)

वणतणवरर्

र

जलवणयु पररवतार्

सम्बन्धी

ववषयलणइ

र्ीलत

योजर्ण

र

कणयािममण एकीकृत गर्ा लर्दे शर् ददर्े,
(ि)

प्रदू षर् लर्यन्त्रर्, फोहरमैलण व्यवस्थणपर्, सम्पदणको सं रक्षर्कण लणलग र्ीलत
तय गर्े,

(ग)

वणतणवरर् सं रक्षर् तथण जलवणयु पररवतार् सम्बन्धी योजर्ण कणयणान्वयर्कण
लणलग आलथाक स्रोतको व्यवस्थणपर् गर्े,

(घ)

वणतणवरर् सं रक्षर् तथण जलवणयु पररवतार् सम्बन्धी कणयाको मूल्यणङ्कर् गर्े ।
पररच्छे द-६
जररबणर्ण तथण क्षलतपूलता

३६.

जररबणर्णाः

(१) कसैले दे हणयको कणया गरे वण गरणएमण सम्बम्न्धत लर्कणयले दे हणय बमोम्जम

जररवणर्ण गर्ेछाः–
(क)

सं म्क्षप्त वणतणवरर्ीय अध्ययर् प्रलतवेदर् स्वीकृत गरणउर्ु पर्े प्रस्तणवको
हकमण त्यस्तो प्रलतवेदर् स्वीकृत र्गरणई वण स्वीकृत प्रलतवेदर्को ववपररत
हुर्े गरी कुर्ै प्रस्तणव कणयणान्वयर् गरे मण पणाँच लणि रुपैयणाँसम्म,

(ि)

प्रणरम्म्भक वणतणवरर्ीय परीक्षर् प्रलतवेदर् स्वीकृत र्गरणई वण स्वीकृत
प्रलतवेदर्को ववपरीत हुर्े गरी कुर्ै प्रस्तणव कणयणान्वयर् गरे मण दश लणि
रुपैयणाँसम्म,



(ग)

वणतणवरर्ीय प्रभणव मूल्यणङ्कर् प्रलतवेदर् स्वीकृत गरणउर्ु पर्े प्रस्तणवको हकमण
त्यस्तो प्रलतवेदर् स्वीकृत र्गरणई वण स्वीकृत प्रलतवेदर्को ववपररत हुर्े गरी
कुर्ै प्रस्तणव कणयणान्वयर् गरे मण पचणस लणि रुपैयणाँसम्म ।

(२) कसैले उपदफण (१) बमोम्जमको कणया गरे मण सम्बम्न्धत लर्कणयले त्यस्तो कणया
तुरुन्त रोकी वणतणवरर्ीय अध्ययर् प्रलतवेदर् स्वीकृत र्गरणएकोमण यस ऐर् बमोम्जम त्यस्तो
प्रलतवेदर् स्वीकृत गरणउर् र त्यस्तो प्रलतवेदर् ववपरीतको कणया भएकोमण सो कणयालणई सुधणर
गर्ा आदे श ददर्ेछ र यसरी ददईएको आदे श बमोम्जम गर्ुा सम्बम्न्धत व्यम्ि वण सं स्थणको
कताव्य हुर्ेछ । यसरी ददइएको आदे श बमोम्जम कणया र्भएमण सम्बम्न्धत लर्कणयले उपदफण
(१) बमोम्जम गररएको जररबणर्णको तेब्बर जररबणर्ण गर्ेछ ।
(३) उपदफण (१) मण उम्ल्लम्ित ववषय वणहेक कसैले यो ऐर् वण यस ऐर् अन्तगात
बर्ेको लर्यम, लर्दे म्शकण, कणयाववलध वण मणपदण्ड ववपररतकण कुर्ै कणया गरे मण सम्बम्न्धत
लर्कणयले त्यस्तो कणया गर्ा बन्दे ज लगणई तीर् लणि रुपैयणाँसम्म जररबणर्ण गरी दुई मवहर्णलभत्र
यो ऐर् र यस ऐर् अन्तगात बर्ेको लर्यम, लर्दे म्शकण, कणयाववलध वण मणपदण्ड बमोम्जमकण कणया
गर्ा आदे श ददर् सक्र्ेछ । यसरी ददइएको आदे श बमोम्जम कणया र्भएमण यसै उपदफण
बमोम्जम गररएको जररबणर्णको तेब्बर जररबणर्ण गररर्ेछ।
(४) उपदफण (२) वण (३) बमोम्जम ददएको आदे श बमोम्जमको कणया र्भएमण
त्यस्तो कणयामण बन्दे ज लगणइर्ेछ र त्यस्तो व्यम्ि वण सं स्थण वण आयोजर्णलणई कणलोसूचीमण
रणख्ने सम्बन्धमण आवश्यक कणरवणही गर्ा सम्बम्न्धत लर्कणयले लसफणररस सवहत मन्त्रणलयमण
पठणउर्ु पर्ेछ ।
(५) उपदफण (४) बमोम्जम लसफणररस भई आएमण मन्त्रणलयले आवश्यक जणाँचबुझ
गदणा व्यहोरण मर्णलसव दे िेमण त्यस्तो व्यम्ि वण सं स्थण वण आयोजर्णलणई एक वषा दे म्ि पणाँच
वषासम्म कणलोसूचीमण रणख्नु पर्ेछ ।
(६) उपदफण (५) बमोम्जम कणलोसूचीमण रणम्िएकोमण त्यस्तो व्यम्ि वण सं स्थण वण
आयोजर्णले कणलोसूचीमण रणम्िएको अवलधभर आफ्र्ो र्णममण वण त्यस्तो व्यम्ि वण सं स्थण वण
आयोजर्णसाँग सम्बम्न्धत जुर्सुकै र्णममण कुर्ै पलर् प्रस्तणव पेश गर्ा पणउर्े छै र् ।
(७) यस दफण बमोम्जमको जररवणर्ण गर्ुअ
ा म्घ जररबणर्ण गर्ा लणलगएको व्यम्ि वण
सं स्थण वण आयोजर्णलणई सफणइ पेश गर्े मर्णलसव मौकण ददर्ु पर्ेछ ।
३७.

लर्वेदर् ददर् सक्र्ेाः (१) कसै ले यस ऐर् ववपररत वणतणवरर्ीय अध्ययर् प्रलतवेदर् स्वीकृत
र्गरणई वण स्वीकृत प्रलतवेदर्को ववपररत हुर्े गरी प्रस्तणव कणयणान्वयर् गरे मण वण यस ऐर्



ववपररत हुर्े अन्य कुर्ै कणया गरे मण वण गर्ा लणगेमण सम्बम्न्धत लर्कणय समक्ष लर्वेदर् ददर्
सक्र्ेछ।
(२) कसै ले यो ऐर् वण यस ऐर् अन्तगात बर्ेको लर्यम, लर्दे म्शकण वण मणपदण्ड
ववपरीत प्रदूषर् गरे को वण जोम्िमपूर्ा पदणथा लर्ष्कणसर् गरे को वण कुर्ै दुघट
ा र्णजन्य प्रदू षर्कण
कणरर्बणट कुर्ै व्यम्ि, सं स्थण वण स्थणर्ीय समुदणयलणई हणलर् र्ोक्सणर्ी पुगर् गएमण त्यस्तो
कणयाबणट पीलडत व्यम्ि, सं स्थण वण स्थणर्ीय समुदणयले आफूलणई पुगर् गएको क्षलत वणपत
सम्बम्न्धत लर्कणय समक्ष क्षलतपूलता भरणई पणउर् लर्वेदर् ददर् सक्र्ेछ ।
(३) उपदफण (१) वण (२) बमोम्जम परे को लर्वेदर्कण सम्बन्धमण छणर्ववर् तथण
जणाँचबुझ गदणा लर्वेदकलणई हणलर् र्ोक्सणर्ी भएको ठहरे मण क्षलतको यवकर् गरी त्यसरी हणर्ी
र्ोक्सणर्ी पुर्यणाउर्े व्यम्ि, सं स्थण वण प्रस्तणवकबणट पीलडत व्यम्ि, सं स्थण वण स्थणर्ीय
समुदणयलणई मर्णलसव क्षलतपूलता भरणइददर्ु पर्ेछ ।
(४) प्रदे श सरकणर वण स्थणर्ीय सरकणरको कुर्ै लर्कणय वण प्रदे श सरकणर वण
स्थणर्ीय तहको स्वणलमत्व र लर्यन्त्रर्मण रहेको सं स्थणले प्रदू षर् गरी क्षलत पुगेको ववषयमण
परे को लर्वेदर् सम्बन्धमण छणर्ववर् गर्ा प्रदे श सरकणरले तीर्जर्ण ववज्ञ रहेको सलमलतको गठर्
गरी सो सलमलतको लसफणररसको आधणरमण उपदफण (३) बमोम्जम क्षलतपूलता भरणई ददर्ु पर्ेछ।
(५) यस दफण बमोम्जम क्षलतपूलता लर्धणारर् गर्े आधणर र अन्य व्यवस्थण तोवकए
बमोम्जम हुर्ेछ ।
३८.

पुर्रणवेदर्ाः (१) दफण १७ तथण दफण ३६ बमोम्जम भएको जररवणर्ण उपर म्चत्त र्बुझ्र्े
पक्षले स्थणर्ीय तहबणट भएको जररबणर्ण उपर सम्बम्न्धत म्जल्लण अदणलत र प्रदे श सरकणरकण
लर्कणयहरुबणट भएको जररबणर्ण उपर सम्बम्न्धत उच्च अदणलतमण पैंलतस ददर्लभत्र पुर्रणवेदर्
गर्ा सक्र्ेछ ।
(२) दफण ३७ बमोम्जम क्षलतपूलता लर्धणारर् सम्बन्धमण भएको लर्र्ाय उपर म्चत्त
र्बुझ्र्े पक्षले पैंलतस ददर्लभत्र सम्बम्न्धत उच्च अदणलतमण पुर्रणवेदर् गर्ा सक्र्ेछ ।
पररच्छे द-७
ववववध

३९.

वणतणवरर् सं रक्षर् योजर्ण तजुम
ा ण गर्ेाः (१) स्वच्छ र स्वस््य वणतणवरर् कणयम गरी सोको
सरक्षर् तथण प्रवधार् गर्े उद्देश्यले र्ेपणल सरकणरले तयणर गरे को वणतणवरर् सं रक्षर् योजर्ण
समेतको आधणरमण प्रदे श सरकणर तथण स्थणर्ीय तहले वणतणवरर् सं रक्षर्कण लणलग योजर्ण
बर्णउर्ु पर्ेछ ।



(२) उपदफण (१) बमोम्जमको योजर्ण तजुम
ा ण गदणा वणतणवरर् सं रक्षर्, सम्बिार्, ददगो
उपयोग र वणतणवरर्ीय स्रोतहरुको उपयोगबणट प्रणप्त लणभको समन्यणवयक ववतरर्साँग
सम्बम्न्धत परम्परणगत र स्थणर्ीय अभ्यणसलणई योजर्णमण समणवेश गर्ुा पर्ेछ ।
(३) उपदफण (१) बमोम्जमको योजर्णमण तोवकए बमोम्जमकण अन्य ववषयहरु
समणवेश गररर्ेछ ।
४०.

अर्ुगमर् तथण लर्रीक्षर् गर्ेाः (१) यो ऐर् वण यस अन्तगात बर्ेको लर्यम, लर्दे म्शकण, कणयाववलध,
वण मणपदण्डको कणयणान्वयर् भए र्भएको सम्बन्धमण मन्त्रणलय वण मन्त्रणलयले तोकेको
लर्कणयले अर्ुगमर् तथण लर्रीक्षर् गर्ेछ।
(२) उपदफण (१) बमोम्जम गररर्े अर्ुगमर् तथण लर्रीक्षर् सम्बन्धी अन्य व्यवस्थण
तोवकए बमोम्जम हुर्ेछ ।

४१.

सहुललयत तथण सुववधण प्रदणर् गर्ासक्र्े : वणतणवरर् सं रक्षर्मण सकणरणत्मक प्रभणव पणर्े,
प्लणविकजन्य सणमणग्रीको पुर्:प्रयोग (ररसणइवकललङ्ग) तथण वैकम्ल्पक उत्पणदर् गर्े कुर्ै उद्योग,
व्यवसणय, प्रववलध वण प्रवियणलणई प्रोत्सणवहत गर्ा प्रदे श सरकणरले िणस सहुललयत तथण सुववधण
प्रदणर् गर्ा सक्र्ेछ ।

४२.

वणवषाक प्रलतवेदर् तयणर गर्ुा पर्ेाः (१) प्रदे श मन्त्रणलयले दे हणयकण ववषयहरु समणवेश गरी
वणवषाक प्रलतवेदर् तयणर गर्ुा पर्ेछाः–
(क)

दफण ४० बमोम्जम गररएको अर्ुगमर् तथण लर्रीक्षर्बणट प्रणप्त वववरर्,

ि)

जलवणयु

पररवतार्

ववषयमण

भएकण

प्रदे शस्तरीय

वियणकलणप

सम्बन्धी

वववरर्,
(ग)

अन्य आवश्यक वववरर्

(२) उपदफण (१) बमोम्जमको वणवषाक प्रलतवेदर् मन्त्रणलयले प्रत्येक आलथाक वषा
समणप्त भएको लमलतले दुई मवहर्ण लभत्र प्रदे श वणतणवरर् पररषद समक्ष पेश गर्ुा पर्ेछ।
४३.

आदे श जणरी गर्ा सक्र्ेाः (१) प्रदे श सरकणरले प्रदे श रणजपत्रमण सूचर्ण प्रकणशर् गरी वणतणवरर्
सं रक्षर्कण दृविले पूव ा सणवधणर्ी अपर्णउर्ु पर्े ववषयकण सम्बन्धमण आवश्यक आदे श जणरी
गर्ा सक्र्ेछ ।
(२) उपदफण (१) बमोम्जम जणरी भएको आदे श उल्लङ्घर् गर्े व्यम्ि वण सं स्थणलणई
मन्त्रणलय वण सम्बम्न्धत लर्कणयले एक लणि रुपैंयणाँसम्म जररवणर्ण गर्ा सक्र्ेछ ।



४४.

वणतणवरर्ीय अध्ययर् प्रलतवेदर् पेश गर्ुा पर्ेाः (१) वणतणवरर्ीय अध्ययर् प्रलतवेदर्को प्रणवधणर्
लणगू हुर् ु अलध स्थणवपत हणल प्रदे श सरकणरको अलधकणर क्षेत्रलभत्र परे कण कुर्ै पलर्
वणतणवरर्ीय अध्ययर् र्गरे कण औद्योलगक प्रलतष्ठणर्, व्यवसणय सम्बि सं घ, सं स्थण वण व्यम्िले
यो ऐर् प्रणरम्भ भएको लमलतले दुई वषा लभत्र वणतणवरर्ीय अध्ययर् प्रलतवेदर् स्वीकृत गरणउर्ु
पर्ेछ ।
(२) उपदफण (१) बमोम्जमको वणतणवरर्ीय अध्ययर् प्रलतवेदर् सम्बन्धी अन्य
व्यवस्थण तोवकए बमोम्जम हुर्ेछ ।

४५.

अलधकणर प्रत्यणयोजर्ाः

मन्त्रणलयले

यस

ऐर्

बमोम्जम

आफूलणई प्रणप्त

अलधकणरमध्ये

आवश्यकतण अर्ुसणर केही अलधकणर लर्दे शर्णलय, वणतणवरर् लर्रीक्षक वण कुर्ै अलधकृत
कमाचणरी वण कुर्ै लर्कणयलणई प्रत्यणयोजर् गर्ा सक्र्ेछ ।
४६.

प्रचललत कणर्ूर् बमोम्जम हुर्ाःे यस ऐर्मण ले म्िएको कुरण यसै बमोम्जम र अन्य ववषयमण
प्रचललत कणर्ूर् बमोम्जम हुर्छ
े ।

४७.

लर्यम बर्णउर्े अलधकणराः यो ऐर् कणयणान्वयर् गर्ा प्रदे श सरकणरले आवश्यक लर्यमहरु
बर्णउर् सक्र्ेछ ।

४८.

लर्दे म्शकण, कणयाववलध वण मणपदण्ड बर्णउर् सक्र्ेाः यो ऐर् तथण यस ऐर् अन्तगात बर्ेको
लर्यमको प्रलतकूल र्हुर्े गरी प्रदे श सरकणरले आवश्यक लर्दे म्शकण, कणयाववलध वण मणपदण्ड
बर्णई लणगू गर्ा सक्र्ेछ ।



