विधेयक सं ख्या:

िातािरण संरक्षण गर्न बर्ेको विधेयक

प्रदे श सभा सचििालय
गण्डकी प्रदे श¸ पोखरा
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िातािरण सं रक्षण गर्न बर्ेको विधेयक
प्रस्तािर्ा: स्िच्छ र स्िस्थ िातािरणमा बााँच्र् पाउर्े प्रत्येक र्ागररकको मौललक अलधकारको सं रक्षण गर्न¸
िातािरणीय प्रदू षण िा ह्रासबाट हुर्े क्षलत बापत वपलडतलाई प्रदूषकबाट क्षलतपूलतन उपलब्ध गराउर्, िातािरण र
विकासबीि समुचित सन्तुलर् कायम गर्न, प्रकृलत, िातािरण र जैविक विविधतामा पर्े प्रलतकूल िातािरणीय
प्रभाि न्यूर्ीकरण गर्न तथा जलिायु पररितनर्को ि ुर्ौतीलाई सामर्ा गर्नको लालग िातािरण सं रक्षण सम्बन्धमा
कार्ूर्ी व्यिस्था गर्न िाञ्छर्ीय भएकोले,
गण्डकी प्रदे श सभाले यो ऐर् बर्ाएको छ।
१.

सं चक्षप्त र्ाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐर्को र्ाम “प्रदे श िातािरण सं रक्षण ऐर्, २०७६” रहेको छ।
(२) यो ऐर् तुरुन्त प्रारम्भ हुर्ेछ।

२.

पररभाषा: विषय िा प्रसङ्गले अको अथन र्लागेमा यस ऐर्मा,(क) “कोष” भन्नाले दफा ४ बमोचजमको िातािरण सं रक्षण कोष सम्झर्ु पछन।
(ख) “प्रस्ताि” भन्नाले विद्यमार् िातािरणीय अिस्थामा पररितनर् ल्याउर् सक्र्े वकलसमको
विकास कायन, भौलतक वियाकलाप िा भू-उपयोगको पररितनर् गर्े कुर्ै योजर्ा,
आयोजर्ा िा कायनिम सञ्चालर् गर्े सम्बन्धमा तयार गररएको प्रस्ताि सम्झर्ु
पछन।
(ग) “प्रस्तािक” भन्नाले प्रस्ताि स्िीकृलतको लालग लर्िेदर् ददर्े िा प्रस्ताि कायानन्ियर्
गर्न स्िीकृलत प्राप्त व्यचि िा सरकारी, अधनसरकारी िा गैरसरकारी लर्काय िा
सं स्था सम्झर्ु पछन।
(घ) “प्रारचम्भक िातािरणीय परीक्षण” भन्नाले कुर्ै प्रस्तािको कायानन्ियर् गदान सो
प्रस्तािले िातािरणमा उल्ले खर्ीय प्रलतकूल प्रभाि पार्े िा र्पार्े सम्बन्धमा
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यवकर् गर्ुक
न ो साथै त्यस्तो प्रभािलाई कुर्ै उपायद्धारा लर्राकरण िा न्यूर्ीकरण
गर्नका लालग अिलम्बर् गररर्े उपायको सम्बन्धमा विश्लेषणात्मक रुपमा गररर्े
अध्ययर् तथा मूल्याङ्कर् सम्झर्ु पछन।
(ङ)

“पररषद्” भन्नाले दफा ५ बमोचजमको प्रदे श िातािरण सं रक्षण तथा जलिायु
पररितनर् व्यिस्थापर् पररषद् सम्झर्ु पछन ।

(ि) “मन्रालय” भन्नाले िातािरण सम्बन्धी विषय हेर्े गण्डकी प्रदे श सरकारको
मन्रालय सम्झर्ु पछन।
(छ)“तोवकएको” िा “तोवकए बमोचजम” भन्नाले यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको लर्यममा
तोवकएको िा तोवकए बमोचजम सम्झर्ु पछन।
(ज) “राविय सम्पदा” भन्नाले र्ेपाललभरका प्राकृलतक, सांस्कृलतक, ऐलतहालसक, पुराताचत्िक,
िैज्ञालर्क, आध्याचत्मक, सौन्दयनपरक िा सामाचजक दृविबाट मार्ि जालतका लालग
ाँ सम्बचन्धत कुर्ै पलर् िस्तु, भौलतक सं रिर्ा, स्थार्,
महत्िपूणन मालर्र्े िातािरणसग
िर्स्पलत िा जीिजन्तु सम्झर्ु पछन।
(झ) “िातािरण” भन्नाले प्राकृलतक, सांस्कृलतक र सामाचजक प्रणाली, आलथनक तथा
मार्िीय

वियाकलाप, वयर्का

अियिहरु

तथा

ती

अियिहरुको

बीिको

अन्तरविया तथा अन्तरसम्बन्ध सम्झर्ु पछन।
(ञ)

“प्रदू षण ”भन्नाले फोहरमैला, रसायर्, ताप, ध्िलर्, विद्युतीय, विद्युत ि ुम्बकीय तरङ्ग-

िा रे लडयोधमी विवकरणका कारण िातािरणमा प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रुपले पररितनर् गरी
िातािरणमा उल्लेखर्ीय ह्रास ल्याउर्े, क्षलत पुर्याउर्े िा िातािरणको लाभदायी िा
उपयोगी प्रयोजर्मा हालर् पुर्याउर्े कायन सम्झर्ु पछन।"
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(ट) “िातािरणीय अध्ययर् प्रलतिेदर्” भन्नाले सं चक्षप्त िातािरणीय अध्ययर्, प्रारचम्भक
िातािरणीय परीक्षण िा िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कर् सम्बन्धमा तयार गररएको
प्रलतिेदर् सम्झर्ु पछन।
(ठ) “िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कर्” भन्नाले कुर्ै प्रस्तािको कायानन्ियर् गदान सो
प्रस्तािले िातािरणमा उल्लेखर्ीय प्रलतकूल प्रभाि पार्े िा र्पार्े सम्बन्धमा
यवकर् गर्ुक
न ो साथै त्यस्तो प्रभािलाई कुर्ै उपायद्वारा लर्राकरण िा न्यूर्ीकरण
गर्नका लालग अिलम्बर् गररर्े उपायको सम्बन्धमा विस्तृत रुपमा गररर्े अध्ययर्
तथा मूल्याङ्कर् सम्झर्ु पछन।
(ड) "सम्बचन्धत मन्रालय" भन्नाले गण्डकी प्रदे श सरकारको अलधकारक्षेरलभर पर्े
विकास लर्मानण सम्बन्धी कायन

िा आयोजर्ासाँग सम्बचन्ध प्रस्तािसाँग साँबचन्धत

मन्रालय सम्झर्ु पछन ।
(ढ) “सं चक्षप्त िातािरणीय अध्ययर्” भन्नाले कुर्ै प्रस्तािको कायानन्ियर् गदान त्यसबाट
िातािरणमा पर्े प्रलतकूल प्रभाि लर्राकरण िा न्यूर्ीकरण गर्नको लालग अिलम्बर्
गररर्े उपायको सम्बन्धमा सं चक्षप्त रुपमा गररर्े अध्ययर् सम्झर्ु पछन।
(णा) “स्थार्ीय तह” भन्नाले गाउाँपाललका िा र्गरपाललका सम्झर्ु पछन।
३.

िातािरणीय अध्ययर् प्रलतिेदर्: प्रस्तािकले िातािरणीय अध्ययर् प्रलतिेदर् स्िीकृलतको लालग दे हायको
लर्काय समक्ष पेश गर्ुन पर्ेछ ।
ाँ
(क) प्रदे श सरकारको अलधकारक्षेरलभर पर्े विषयसग
सम्बचन्धत विकास लर्मानण
सम्बन्धी कायन िा आयोजर्ा सम्बन्धी प्रस्तािको हकमा सं चक्षप्त िातािरणीय
अध्ययर् प्रलतिेदर् िा प्रारचम्भक िातािरणीय परीक्षण प्रलतिेदर् भए सम्बचन्धत
मन्रालय समक्ष र िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कर् प्रलतिेदर् भए मन्रालय समक्ष,
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ाँ सम्बचन्धत विकास
(ख) प्रदे शलभरका स्थार्ीय तहको अलधकारक्षेर लभर पर्े विषयसग
लर्मानण सम्बन्धी कायन िा आयोजर्ा सम्बन्धी प्रस्तािको हकमा िातािरणीय प्रभाि
मूल्याङ्कर् प्रलतिेदर् भए मन्रालय समक्ष ।
४.

प्रदे श िातािरण संरक्षण कोषको स्थापर्ा र सञ्चालर्: (१) िातािरणको सं रक्षण, प्रदू षणको रोकथाम
तथा लर्यन्रण, जलिायु पररितनर् व्यिस्थापर्, राविय सम्पदाको सं रक्षणका लालग प्रदे श िातािरण
सं रक्षण कोष र्ामको एउटा कोष रहर्ेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजमको कोषमा दे हायका रकमहरु रहर्ेछर्ः(क) र्ेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िा स्थार्ीय तहबाट प्राप्त रकम,
(ख) स्िदे शी व्यचि िा सं घ सं स्थाबाट प्राप्त रकम,
(ग) विदे शी सरकार िा अन्तराविय सङ्घ सं स्थाबाट प्राप्त रकम।
(३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोचजमको रकम प्राप्त गर्ुअ
न चघ र्ेपाल सरकारको
स्िीकृलत ललर्ु पर्ेछ।
(४) कोषको ले खापरीक्षण महाले खा परीक्षकबाट हुर्छ
े ।
(५) कोषको सञ्चालर् तोवकए बमोचजम हुर्ेछ।

५.

पररषद्: (१) िातािरण सं रक्षण तथा जलिायु पररितनर् सम्बन्धी कायनलाई प्रदे श स्तरमा प्रभािकारी
रुपमा सञ्चालर् गर्न दे हाय बमोचजमको एक प्रदे श िातािरण सं रक्षण तथा जलिायु पररितनर्
व्यिस्थापर् पररषद् रहर्ेछ।
(क) मुख्यमन्री

- अध्यक्ष

(ख) िातािरण सम्बन्धी विषय हेर्े मन्री

- सदस्य
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(ग)र्ीलत तथा योजर्ा आयोगको िातािरण हेर्े सदस्य

- सदस्य

(घ)स्थार्ीय तहका प्रमुख िा उपप्रमुख िा अध्यक्ष िा उपाध्यक्षमध्येबाट मन्रालयले तोकेको
कम्तीमा एकजर्ा मवहला सवहत तीर्जर्ा

- सदस्य

(ङ) िातािरण तथा जलिायुको क्षेरमा विज्ञता हालसल गरे का व्यचिहरुमध्ये कम्तीमा
एकजर्ा मवहला सवहत मन्रालयले तोकेको दुईजर्ा
(ि) सचिि, िातािरण सम्बन्धी विषय हेर्े मन्रालय

सदस्य
- सदस्य- सचिि

(२) उपदफा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोचजमका सदस्यको पदािलध तीर् िषनको
हुर्ेछ।
(३) उपदफा (२) मा जुर्सुकै कुरा ले चखएको भए तापलर् उपदफा (२) को खण्ड (घ) र
(ङ) बमोचजमका सदस्यले पदीय चजम्मेिारी पूरा र्गरे मा अध्यक्षले लर्जलाई जुर्सुकै बखत सदस्यको
पदबाट हटाउर् सक्र्ेछ।
तर त्यसरी पदबाट हटाउर्ु अचघ लर्जलाई सफाई पेश गर्े मर्ालसब मौका ददर्ु पर्ेछ।
६.

पररषद्को बैठक: (१) पररषद्को बैठक िषनमा कम्तीमा एकपटक अध्यक्षले तोकेको लमलत, समय र
स्थार्मा बस्र्ेछ।
(२) पररषद्को सदस्य-सचििले अध्यक्षसाँग परामशन गरी पररषद्को बैठक बस्र्े लमलत, समय र
स्थार्, बैठकमा छलफल हुर्े विषयसूिी सवहतको सूिर्ा बैठक बस्र्े समयभन्दा कम्तीमा अठ्िालीस
घण्टा अगालड सबै सदस्यले प्राप्त गर्े गरी पठाउर्ु पर्ेछ।
तर तत्काल पररषद्को बैठक बोलाउर् आिश्यक भएमा पररषद्को अध्यक्षले िौलबस घण्टा
अगाडी पररषद्को बैठक बोलाउर् सक्र्ेछ र यसरी बैठक बोलाइएकोमा पररषद्को सदस्य-सचििले
सोको सूिर्ा यथाशीघ्र सबै सदस्यले प्राप्त गर्े गरी पठाउर्ु पर्ेछ।
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(३) कुल सदस्य सङ्खख्याको बहुमत सदस्य उपचस्थत भएमा पररषद्को बैठकको लालग
गणपूरक सङ्खख्या पुगक
े ो मालर्र्ेछ।
(४) पररषद्को बैठकको अध्यक्षता पररषद्को अध्यक्षले गर्ेछ।
(५) पररषद्को लर्णनय बहुमतद्वारा हुर्ेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले लर्णानयक मत
ददर्ेछ।
(६) पररषद्को बैठकमा आिश्यकता अर्ुसार कुर्ै पदालधकारी, सम्बचन्धत लर्काय िा
सं घ सं स्थाका प्रलतलर्लध िा िातािरण विज्ञलाई आमन्रण गर्न सवकर्ेछ।
(७) पररषद्को लर्णनय पररषद्को सदस्य-सचििले प्रमाचणत गर्ेछ।
(८) पररषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कायनविलध पररषद् आफैंले लर्धानरण गरे बमोचजम हुर्ेछ।
७.

पररषद्को काम, कतनव्य र अलधकार: पररषद्को काम, कतनव्य र अलधकार दे हाय बमोचजम हुर्ेछ :(क) प्रदे शका दीघनकालीर् र्ीलत, योजर्ा तथा कायनिममा िातािरण तथा जलिायु
पररितनर् सम्बन्धी विषयलाई एकीकृत रुपमा समािेश गदै लै जार् प्रदे श
सरकारका मन्रालय तथा अन्य लर्कायलाई आिश्यकता अर्ुसार लर्दे शर् ददर्े,
(ख) िातािरण सं रक्षण तथा जलिायु पररितनर् सम्बन्धी कायनमा स्थार्ीय
तहलाई आिश्यक र्ीलतगत मागनदशनर् गर्े,
(ग) िातािरण सं रक्षण तथा जलिायु पररितनर् सम्बन्धी आलथनक स्रोतको
व्यिस्थापर् गर्े र सोको लालग सहजीकरण गर्े,
(घ) प्राकृलतक, सांस्कृलतक र भौलतक सं शाधर् एिं सम्पदाको उपयोग, व्यिस्थापर्,
विकास तथा सं रक्षणको लालग मन्रालयलाई मागनदशनर् गर्े,
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(ङ) िातािरण सं रक्षण तथा जलिायु पररितनर् सम्बन्धी कायनको मूल्याङ्कर् गर्े।
(ि) िातािरण सं रक्षण तथा जलिायु पररितनर् व्यिस्थापर् राविय पररषदसाँग समन्िय
गर्े ।
८.

अलधकार प्रत्यायोजर्: मन्रालयले यस ऐर् बमोचजम आफूलाई प्राप्त अलधकारमध्ये आिश्यकता
अर्ुसार केही अलधकार लर्दे शर्ालय, िातािरण लर्रीक्षक िा कुर्ै अलधकृत कमनिारी िा कुर्ै
लर्कायलाई प्रत्यायोजर् गर्न सक्र्ेछ।

९.

प्रिललत कार्ूर् बमोचजम हुर्:े िातािरण सं रक्षण सम्बन्धी अन्य विषय प्रिललत कार्ूर् बमोचजम
हुर्ेछ।

१०.

लर्यम बर्ाउर्े अलधकार: यस ऐर् कायानन्ियर् गर्न प्रदे श सरकारले आिश्यक लर्यमहरु बर्ाउर्
सक्र्ेछ।

प्रदे श सभाको सम्ित् २०७७ साल जेठ १३ गते बसेको बैठकले र्ेपालको सं विधार्को धारा १९९ बमोचजम यो
विधे यक पाररत गरे को ब्यहोरा सं विधार्को धारा २०१ बमोचजम प्रमाचणत गदनछु ।

र्ेरर्ाथ अलधकारी
सभामुख

प्रदे श सभाका सभामुखबाट प्रमाचणत यो

गण्डकी प्रदे श

विधे यक र्ेपालको सं विधार्को धारा २०१
को उपधारा (२) बमोचजम प्रमाणीकरण

लमलतः २०७७।२।१५

गदनछु ।
अमिक शेरचन
प्रदे श प्रिख
ु

8

