
 
 

 
 
 
 
 
 

प्रदेश राजपत्र 
लमु्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाम्शत 

 

खण्ड ४) मकुामः िटुवल, कार्तिक १४ गते, २०७७ साल (अर्तररक्ताङ्क १३ 

भाग २ 

प्रदेश सरकार 
 

उद्योग, पर्िटन, वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर्को सूचना 
 

प्रदेश सरकार (मम्न्त्त्रपररषद्) िाट र्मर्त २०७७।०७।०३ मा स्वीकृत भएको 
“वातावरण संरक्षण र्नर्मावली, २०७७” सविसाधारणको जानकारीका लार्ग 
प्रकाम्शत गररएको छ । 

वातावरण संरक्षण र्नर्मावली, २०७७ 
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वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ को दफा ३१ ले ददएको अर्धकार प्रर्ोग गरी 
लमु्बिनी प्रदेश सरकारले देहार्का र्नर्महरू िनाएको छ। 

पररच्छेद - १ 
प्रारम्बभक 

१. संम्क्षप्त नाम र प्रारबभः (१) र्ी र्नर्महरूको नाम "वातावरण संरक्षण 
र्नर्मावली, २०७७" रहेको छ । 

(२) र्ो र्नर्मावली तरुुन्त्त प्रारबभ हनुेछ। 
२. पररभाषाः ववषर् वा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा र्स र्नर्मावलीमाः- 

(क) "ऐन" भन्नाले वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ सबझन ुपछि । 
(ख) "प्रर्ोगशाला" भन्नाले ऐनको दफा १८ िमोम्जमको प्रर्ोगशाला सबझन ु

पछि । 
(ग) "वातावरण र्नरीक्षक" भन्नाले ऐनको दफा १५ िमोम्जमको वातावरण 

र्नरीक्षक सबझन ुपछि।  
(घ) "सबिम्न्त्धत मन्त्त्रालर्" भन्नाले प्रस्तावसँग सबिम्न्त्धत ववषर्गत मन्त्त्रालर् 

सबझन ुपछि।  
(ङ) "क्षर्तपूर्ति" भन्नाले र्नर्म २५ को उपर्नर्म (२) िमोम्जमको क्षर्तपूर्ति 

सबझन ुपछि । 
  

पररच्छेद - २ 
वातावरणीर् अध्र्र्न प्रर्तवेदन 

३. वातावरणीर् अध्र्र्न गनुि पननः ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को 
प्रर्ोजनको लार्ग प्रस्तावकले अनसूुची-१ मा उल्लेख भएका प्रस्तावहरूको 
संम्क्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्न, अनसूुची-२ मा उल्लेख भएका प्रस्तावहरूको 
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प्रारम्बभक वातावरणीर् परीक्षण र अनसूुची-३ मा उल्लेख भएका 
प्रस्तावहरूको वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन गनुि पननछ । 

४. साविजर्नक सनुवुार्ि गनुि पनन : (१) ऐनको दफा ३ को उपदफा (५) को 
प्रर्ोजनको लार्ग प्रस्तावकले प्रस्ताव तथा वातावरणीर् अध्र्र्न सबिन्त्धमा 
साविजर्नक सनुवुाई गनुि पननछ । 

(२) उपर्नर्म (१) िमोम्जम साविजर्नक सनुवुाई गदाि प्रस्तावकले 
प्रस्ताव प्रभाववत के्षत्रका र्समान्त्तकृत समदुार्, मवहला, स्थानीर् समदुार्, 
उपभोक्ता समूहका प्रर्तर्नर्ध, र्नवािम्चत जनप्रर्तर्नधी तथा सबिम्न्त्धत अन्त्र् 
सरोकारवालालाई समेत सहभागी गराउन ुपननछ । 

(३) आर्ोजनाले समेट्ने के्षत्रको ववकटता र पहुँचको आधारमा 
प्रस्तावकले एकभन्त्दा िढी स्थानमा साविजर्नक सनुवुाईको आर्ोजना गनुि 
पननछ ।  

(४) उपर्नर्म (१) िमोम्जम साविजर्नक सनुवुार्ि कार्िक्रमको 
लार्ग प्रस्तावकले र्मर्त, समर्, स्थान र प्रस्तावको वववरण खोली 
आवश्र्कता अनसुार स्थानीर् पर्त्रका, रेर्डर्ो वा अन्त्र् सञ्चार माध्र्मको 
प्रर्ोग गनुिका साथै सबिम्न्त्धत वडा कार्ािलर् र साविजर्नक स्थलमा सूचना 
समेत टाँस गनुि पननछ र सोको पूवि जानकारी वातावरणीर् अध्र्र्न 
प्रर्तवेदन स्वीकृत गनन र्नकार्लाई समेत ददन ुपननछ। 

(५) र्स र्नर्म िमोम्जम आर्ोजना गररएको साविजर्नक सनुवुाईमा 
प्राप्त रार् सझुाव, उपम्स्थर्त, तस्िीर तथा श्रव्र्-दृश्र् सामग्री समेत 
वातावरणीर् अध्र्र्न प्रर्तवेदनमा संलग्न गनुि पननछ। 

५. वातावरणीर् अध्र्र्नमा ववकल्प ववश्लषेण गनुि पननः (१) ऐनको दफा ४ 
िमोम्जम प्रस्तावको वातावरणीर् अध्र्र्न गदाि प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्नको 
सबभाववत ववकल्पहरु ववश्लषेण गरी सिैभन्त्दा उत्तम ववकल्प कार्ािन्त्वर्न गनन 
गरी छनौट गनुिपननछ। 
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(२) उपर्नर्म (१) अनसुार ववकल्प ववश्लषेण गदाि प्रस्तावको 
प्रकृर्त हेरी आवश्र्कता अनसुार स्थान, प्रववर्ध, कच्चा पदाथि र कार्ािन्त्वर्न 
तररकाको ववकल्पहरु ववश्लषेण गनुि पननछ। 

(३) उपर्नर्म (१) िमोम्जमका ववकल्पहरु मध्रे् सिैभन्त्दा उत्तम 
ववकल्प छनौट गदाि प्रस्तावमा कुनै पररमाजिन गनुिपनन भए त्र्स्तो पररमाजिन 
समेत गनि सवकनेछ। 

(४) र्स र्नर्म िमोम्जम छनौट भएको ववकल्प कार्ािन्त्वर्न गनन 
गरी वातावरणीर् अध्र्र्न कार्ि सबपन्न गनुिपननछ।  

६. क्षते्र र्नधािरण गनुि पननः (१) ऐनको दफा ५ िमोम्जम प्रस्तावकले 
वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कनको लार्ग के्षत्र र्नधािरण गनुि पननछ। 

(२) उपर्नर्म (१) को प्रर्ोजनको लार्ग प्रस्तावकले प्रस्ताव 
कार्ािन्त्वर्न हनुे स्थानीर् तह तथा त्र्स के्षत्रमा रहेको सरोकारवाला  
र्नकार्, व्र्म्क्त वा संस्थािाट सो प्रस्तावको कार्ािन्त्वर्निाट वातावरणमा 
पनि सक्न े प्रभावको सबिन्त्धमा र्लम्खत सझुाव प्राप्त गनि अनसूुची-४ 
िमोम्जमको ढाँचामा स्थानीर् तहको कार्ािलर् र अन्त्र् साविजर्नक स्थलमा 
सात ददन ेसूचना टाँस गरी मचुलु्का तर्ार गनुि पननछ र सोही िमोम्जमको 
सूचना राविर्स्तरको दैर्नक पर्त्रकामा र आफ्नो वेिसाईट भए सोमा समेत 
प्रकाशन गनुि पननछ।  

(३) उपर्नर्म (२) िमोम्जम सूचना प्रकाशन भएकोमा सो 
सबिन्त्धमा कसैको रार् सझुाव भए उपर्नर्म (२) िमोम्जमको सूचनामा 
तोवकएको अवर्ध र्भत्र आफ्नो रार् सझुाव र्लम्खतरुपमा ददन ुपननछ।  

(४) उपर्नर्म (३) िमोम्जम प्राप्त रार् सझुाव र सो प्रस्तावको 
कार्ािन्त्वर्निाट वातावरणमा पनन प्रभाव समेत उल्लेख गरी प्रस्तावकले 
अनसूुची-५ िमोम्जमको ढाँचामा क्षेत्र र्नधािरणको प्रर्तवेदन तर्ार गनुि 
पननछ। 
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(५) उपर्नर्म (४) िमोम्जम प्रर्तवेदन तर्ार भए पर्छ प्रस्तावकले 
देहार्को आर्ोजना सबिन्त्धी क्षेत्र र्नधािरण प्रर्तवेदन देहार् िमोम्जम पेश 
गनुि पननछः- 

(क)  ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (क) 
िमोम्जमको ववकास र्नमािण सबिन्त्धी कार्ि वा आर्ोजना 
सबिन्त्धी प्रस्तावको क्षेत्र र्नधािरण प्रर्तवेदन भए 
सबिम्न्त्धत मन्त्त्रालर् समक्ष। 

(ख)  ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) 
िमोम्जम स्थानीर् तहको क्षेत्रार्धकार भएको ववकास 
र्नमािण सबिन्त्धी कार्ि वा आर्ोजना सबिन्त्धी क्षेत्र 
र्नधािरण प्रर्तवेदन भए सबिम्न्त्धत स्थानीर् तह माफि त 
मन्त्त्रालर् समक्ष।  

(६) उपर्नर्म (५) िमोम्जम पेश भएको क्षते्र र्नधािरण प्रर्तवेदन 
सबिम्न्त्धत मन्त्त्रालर् वा सबिम्न्त्धत स्थानीर् तहले आवश्र्क जाँचिझु गरी 
आफ्नो रार् र र्सफाररस सवहत पन्त्र ददन र्भत्र स्वीकृर्तको लार्ग मन्त्त्रालर् 
समक्ष पठाउन ुपननछ। 

(७) उपर्नर्म (६) िमोम्जम प्राप्त भएको क्षेत्र र्नधािरणको 
प्रर्तवेदन मन्त्त्रालर्ले आवश्र्क जाँचिझु गरी पेश भए िमोम्जम वा 
आवश्र्कता अनसुार पररमाजिन समेत गनि लगाई पन्त्र ददनर्भत्र स्वीकृत 
गननछ।  

७. कार्िसूची स्वीकृत गनुि पननः (१) ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) िमोम्जम 
प्रस्तावकले संम्क्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्नको लार्ग अनसूुची-६,  प्रारम्बभक 
वातावरणीर् परीक्षणको लार्ग अनसूुची-७ र वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कनको 
लार्ग अनसूुची-८ िमोम्जमको ढाँचामा कार्िसूची तर्ार गरी स्वीकृर्तको 
लार्ग देहार्को र्नकार् समक्ष पेश गनुि पननछः- 
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(क) ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (क) 
िमोम्जमको ववकास र्नमािण सबिन्त्धी कार्ि वा आर्ोजनाको 
संम्क्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्न वा प्रारम्बभक वातावरणीर् 
परीक्षणको लार्ग तर्ार गरेको कार्िसूची भए मन्त्त्रालर् 
समक्ष र वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कनको लार्ग तर्ार 
गरेको कार्िसूची भए र्सफाररस सवहत सबिम्न्त्धत मन्त्त्रालर् 
माफि त मन्त्त्रालर् समक्ष। 

(ख) ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) िमोम्जम 
स्थानीर् तहको क्षते्रार्धकार भएको ववकास र्नमािण 
सबिन्त्धी कार्ि वा आर्ोजनाको वातावरणीर् प्रभाव 
मूल्र्ाङ्कन सबिन्त्धी कार्िसूची भए सबिम्न्त्धत स्थानीर् 
तहको र्सफाररस सवहत स्थानीर् तह माफि त मन्त्त्रालर् 
समक्ष। 

(ग) ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) िमोम्जम 
स्थानीर् तहको के्षत्रार्धकार र्भत्रको प्रस्तावको संम्क्षप्त 
वातावरणीर् अध्र्र्न वा प्रारम्बभक वातावरणीर् परीक्षणको 
कार्िसूची भए स्थानीर् तहको कानूनले तोकेको र्नकार् 
समक्ष। 

(घ) दईु वा दईु भन्त्दा िढी स्थानीर् तहमा कार्ािन्त्वर्न हनु े
प्रस्तावको संम्क्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्न वा प्रारम्बभक 
वातावरणीर् परीक्षणको कार्िसूची भए सबिम्न्त्धत स्थानीर् 
तहहरु माफि त मन्त्त्रालर् समक्ष। 

(ङ) उपर्नर्म (१) को (क), (ख), (ग) र (घ) मा जनुसकैु 
कुरा लेम्खएको भएता पर्न वन के्षत्र प्रर्ोग हनुे सिै 
वकर्समका आर्ोजनाहरुको संम्क्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्न र 
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प्रारम्बभक वातावरणीर् परीक्षणको कार्िसूची भए सबिम्न्त्धत 
मन्त्त्रालर् वा स्थानीर् तह माफि त मन्त्त्रालर् समक्ष । 

(२) उपर्नर्म (१) को खण्ड (क) र (ख) िमोम्जम वातावरणीर् 
प्रभाव मूल्र्ाङ्कन प्रर्तवेदनको हकमा कार्िसूची पेश भएको र्नकार्ले 
आवश्र्क जाँचिझु गरी आफ्नो रार् सवहत पन्त्र ददन र्भत्र स्वीकृर्तको 
लार्ग मन्त्त्रालर् समक्ष पठाउन ुपननछ।  

(३) र्स र्नर्म िमोम्जम कार्िसूची तर्ार गदाि वातावरणीर् प्रभाव 
मूल्र्ाङ्कन गनुि पनन प्रस्तावको हकमा प्रस्तावकले र्नर्म ६ िमोम्जम स्वीकृत 
क्षेत्र र्नधािरण प्रर्तवेदन समेतको आधार र्लन ुपननछ। 

(४) उपर्नर्म (१) िमोम्जम प्राप्त भएको कार्िसूची स्वीकृत गनन 
र्नकार्ले आवश्र्क जाचँिझु गरी व्र्होरा मनार्सि लागेमा आवश्र्कता 
अनसुार पररमाजिन गनि लगाई पन्त्र ददन र्भत्र स्वीकृत गननछ। 

(५) वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कनको हकमा के्षत्र र्नधािरण र 
कार्िसूची एकै साथ पेश भएमा मन्त्त्रालर्ले एकैसाथ जाँचिझु गरी स्वीकृत 
गनि सक्नेछ। 

८. वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजना तर्ार गनुिपननः (१) ऐनको दफा ६ 
िमोम्जम प्रस्तावकले वातावरणीर् प्रभावहरुको र्नर्न्त्त्रण तथा व्र्वस्थापन 
गनि वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजना समेत िनाउन ुपननछ।  

(२) उपर्नर्म (१) अनसुार वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजना 
िनाउँदा कार्ािन्त्वर्नका चरणहरु अनसुार कृर्ाकलाप, म्जबमेवारी, 
समर्ावर्ध, सूचक एवं िजेट सवहतको हनुपुननछ। 

(३) उद्देश्र् परुा भई प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्न समाप्त भएमा वा 
कारणवश कार्ािन्त्वनको िीचमै प्रस्ताव खारेज हुँदा प्रस्तावको अवशेषिाट 
हनुसक्ने वातावरणीर् ह्रास र्नर्न्त्त्रण गनन कृर्ाकलापहरु समेत वातावरणीर् 
व्र्वस्थापन र्ोजनामा समावेश गनुिपननछ। 

(४) वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजनामा सूचक सवहतको अनगुमन 
तथा र्नरीक्षण समर् तार्लका संलग्न गनुिपननछ। 
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(५) प्रस्ताव स्वीकृत भई कार्ािन्त्वर्नमा जाँदा वातावरणीर् 
व्र्वस्थापन र्ोजनामा उल्लेख भएका कार्िहरुको सबपादन सबिन्त्धमा 
प्रस्तावकले र्नमािण चरणमा कबतीमा तै्रमार्सक तथा संचालन चरणमा 
वावषिक रुपमा प्रगर्त वववरण तर्ार गरी स्वीकृत गनन र्नकार् समक्ष पेश 
गनुिपननछ। 

९. वातावरणीर् अध्र्र्न प्रर्तवेदन तर्ार गनुि पननः (१) वातावरणीर् अध्र्र्न 
सबिन्त्धी कार्िसूची स्वीकृत भए पश्चात प्रस्तावकले वातावरणीर् प्रभाव 
मूल्र्ाङ्कनको लार्ग राविर् स्तरको र अन्त्र् प्रर्तवेदनको लार्ग स्थानीर् 
स्तरको दैर्नक पर्त्रकामा र आफ्नो वेिसाईट भए सोमा समेत अनसूुची-९ 
िमोम्जमको ढाँचामा सात ददने साविजर्नक सूचना प्रकाशन गरी रार् सझुाव 
संकलन गनुिपननछ। 

(२) प्रस्तावकले उपर्नर्म (१) िमोम्जमको सूचना प्रकाशन गदाि 
प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्न हनुे स्थानीर् तहको कार्ािलर्, सो क्षेत्रमा रहेको 
शैम्क्षक संस्था, स्वास््र् संस्था तथा अन्त्र् साविजर्नक स्थलमा सूचना टाँस 
गरी मचुलु्का तर्ार गनुि पननछ। 

(३) उपर्नर्म (१) र (२) िमोम्जमको सूचना टाँस वा प्रकाशन 
भएकोमा सो सबिन्त्धमा कसैको रार् सझुाव भए सूचनामा उल्लेम्खत अवर्ध 
र्भत्र सबिम्न्त्धत प्रस्तावक वा सूचनामा उल्लेख भएका र्नकार्लाई आफ्नो 
रार् सझुाव र्लम्खत रुपमा ददन ुपननछ। 

(४) प्रस्तावकले वातावरणीर् अध्र्र्न प्रर्तवेदन तर्ार गदाि र्नर्म 
५ िमोम्जमको ववकल्प ववश्लषेण, र्नर्म ६ िमोम्जम स्वीकृत के्षत्र र्नधािरण 
प्रर्तवेदन, र्नर्म ७ िमोम्जम स्वीकृत कार्िसूची, र्नर्म ८ िमोम्जमको 
वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजना तथा साविजर्नक सूचना र साविजर्नक 
सनुवुाईिाट प्राप्त रार् सझुावलाई मखु्र् आधार िनाउन ुपननछ। 

(५) र्स र्नर्म िमोम्जम वातावरणीर् अध्र्र्न प्रर्तवेदन तर्ार 
गदाि देहार्को ढाँचामा तर्ार गनुि पननछ :÷ 
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(क) संम्क्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्न प्रर्तवेदन अनसूुची-१० 
िमोम्जम, 

(ख) प्रारम्बभक वातावरणीर् परीक्षण प्रर्तवेदन अनसूुची-११ 
िमोम्जम, 

(ग) वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन प्रर्तवेदन अनसूुची-१२ 
िमोम्जम । 

(६) प्रस्तावकले वातावरणीर् अध्र्र्न प्रर्तवेदन तर्ार गदाि 
अनसूुची-१३ िमोम्जमका ववज्ञिाट तर्ार गनुि पननछ । 

(७) र्स र्नर्मावली िमोम्जम तर्ार गररने वातावरणीर् अध्र्र्न 
प्रर्तवेदन, के्षत्र र्नधािरण प्रर्तवेदन र कार्िसूची नेपाली भाषामा हनुपुननछ ।  

तर वातावरणीर् अध्र्र्न प्रर्तवेदन, के्षत्र र्नधािरण प्रर्तवेदन वा 
कार्िसूचीमा उल्लेख गनुि पनन प्राववर्धक शब्द तथा नेपाली भाषामा उल्लेख 
गदाि सो शब्दको मूल आशर्मा फरक पनि सक्ने खालको शब्द अङ ग्रजेी 
भाषामा उल्लेख गनि सवकनछे । 

(८) उपर्नर्म (७) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापर्न ववदेशी 
लगानी भएको प्रस्तावको वातावरणीर् अध्र्र्न प्रर्तवेदन अङ्ग्ग्रजेी भाषामा 
तर्ार गररएको भए सोको कार्िकारी सारांश सवहतको संम्क्षप्त प्रर्तवेदन 
नेपाली भाषामा समेत तर्ार गनुि पननछ। 

(९) वातावरणीर् अध्र्र्न प्रर्तवेदन तर्ार गदाि प्रस्ततु गररएका 
त्र्ाङ्क एवं जानकारीहरुको स्रोत एवं प्रमाणहरु खलुाउन ुपननछ।पेश भएका 
त्र्ाङ्कहरुको सत्र्ता, र्थाथिता र ववश्वसनीर्ताको जवाफदेवहता प्रस्तावकको 
हनुेछ। 

(१०) वातावरणीर् अध्र्र्न प्रर्तवेदन तर्ार गदाि वातावरणीर् 
अध्र्र्न टोलीका सदस्र्हरुको अध्र्र्न म्जबमेवारी र स्वीकृत वातावरणीर् 
अध्र्र्न प्रर्तवेदन अनसुार प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्न गनन भनी प्रस्तावकको स्व-
घोषणापत्र समेत प्रर्तवेदनमा संलग्न गनुिपननछ।  
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१०. वातावरणीर् अध्र्र्न प्रर्तवेदन स्वीकृर्तको लार्ग पेश गनुि पननः (१) र्नर्म 
९ िमोम्जम तर्ार भएको वातावरणीर् अध्र्र्न प्रर्तवेदन स्वीकृर्त प्रकृर्ाको 
लार्ग देहार् िमोम्जम पेश गनुि पननछः- 

(क) ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (क) 
िमोम्जमको ववकास र्नमािण सबिन्त्धी कार्ि वा आर्ोजना 
सबिन्त्धी प्रस्तावको संम्क्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्न वा 
प्रारम्बभक वातावरणीर् परीक्षण प्रर्तवेदन भए मन्त्त्रालर् 
समक्ष। 

(ख)  ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (क) 
िमोम्जमको ववकास र्नमािण सबिन्त्धी कार्ि वा आर्ोजना 
सबिन्त्धी प्रस्तावको वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन अध्र्र्न 
प्रर्तवेदन भए सबिम्न्त्धत मन्त्त्रालर् समक्ष। 

(ग) ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) िमोम्जम 
स्थानीर् तहको क्षते्रार्धकार भएको ववकास र्नमािण 
सबिन्त्धी कार्ि वा आर्ोजना सबिन्त्धी वातावरणीर् प्रभाव 
मूल्र्ाङ्कन प्रर्तवेदन भए सबिम्न्त्धत स्थानीर् तह माफि त 
मन्त्त्रालर् समक्ष। 

(घ) ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) िमोम्जम 
स्थानीर् तहको क्षते्रार्धकार भएको ववकास र्नमािण 
सबिन्त्धी कार्ि वा आर्ोजना सबिन्त्धी संम्क्षप्त वातावरणीर् 
अध्र्र्न वा प्रारम्बभक वातावरणीर् परीक्षण प्रर्तवेदन भए 
स्थानीर् तहको कानूनले तोकेको र्नकार् समक्ष। 

(ङ) ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) िमोम्जम 
स्थानीर् तहको क्षते्रार्धकार भएको ववकास र्नमािण 
सबिन्त्धी कार्ि वा आर्ोजना दईु वा दईु भन्त्दा िढी 
स्थानीर् तहमा कार्ािन्त्वर्न हनुे भए सो सबिन्त्धी संम्क्षप्त 
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वातावरणीर् अध्र्र्न वा प्रारम्बभक वातावरणीर् परीक्षण 
प्रर्तवेदन भए सबिम्न्त्धत स्थानीर् तहहरु माफि त मन्त्त्रालर् 
समक्ष। 

(च) उपर्नर्म (१) को (क), (ख), (ग) र (घ) मा जनुसकैु 
कुरा लेम्खएको भएता पर्न वन के्षत्र प्रर्ोग हनु े
प्रस्तावको हकमा वातावरणीर् अध्र्र्न प्रर्तवेदन 
मन्त्त्रालर् समक्ष। 

(२) उपर्नर्म (१) को (ख) र (ग) िमोम्जम पेश भएको 
वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन प्रर्तवेदन सबिन्त्धमा सबिम्न्त्धत स्थानीर् तह 
वा सबिम्न्त्धत मन्त्त्रालर्ले आवश्र्क जाँचिझु गरी सो सबिन्त्धमा आफ्नो 
रार्सझुाव उल्लेख गरी र्सफाररस साथ स्वीकृर्तको लार्ग पन्त्र ददन र्भत्र 
मन्त्त्रालर् समक्ष पठाउन ुपननछ। 

(३) संम्क्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्न र प्रारम्बभक वातावरणीर् 
परीक्षण प्रर्तवेदन स्वीकृर्तको लार्ग मन्त्त्रालर् समक्ष पेश गदाि प्रस्तावसँग 
सबिम्न्त्धत कार्ािलर्को र्सफाररस समावेश गनुिपननछ। 

(४) उपर्नर्म (२) र (३) को र्सफाररस गदाि अनसूुची-१४ 
िमोम्जमको ढाँचामा हनुपुननछ।  

(५) कार्िसूची स्वीकृत भएको र्मर्तले दईु वषि र्भत्र वातावरणीर् 
अध्र्र्न प्रर्तवेदन स्वीकृर्तको लार्ग पेश गनुि पननछ। 

(६) उपर्नर्म (५) िमोम्जम समर्ावर्ध र्भत्र वातावरणीर् अध्र्र्न 
प्रर्तवेदन पेश गनि नसवकएमा प्रस्तावकले उम्चत कारण सवहत बर्ाद 
सवकएको नब्िे ददन र्भत्र बर्ाद थपको लार्ग प्रर्तवेदन स्वीकृत गनन र्नकार् 
समक्ष र्नवेदन ददन सक्नेछ। 

(७) उपर्नर्म (६) िमोम्जम प्राप्त भएको र्नवेदनलाई प्रर्तवेदन 
स्वीकृत गनन र्नकार्ले आवश्र्क जाँचिझु गरी व्र्होरा मनार्सि लागेमा 
प्रर्तवेदन पेश गनि िढीमा एक वषि अवर्ध थप गनि सक्नछे। 
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 (८) र्स र्नर्ममा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापर्न क्षेत्र 
र्नधािरण एवं कार्िसूची स्वीकृत भईसकेको भए र्स र्नर्मावली जारी भएको 
र्मर्तले दईु वषि र्भत्र वातावरणीर् अध्र्र्न प्रर्तवेदन स्वीकृर्तको लार्ग पेश 
गनुिपननछ। 

(९) तोवकएको अवर्ध र्भत्र वातावरणीर् अध्र्र्न प्रर्तवेदन पेश 
गनि नसकेमा प्रस्तावकले र्स र्नर्मावली िमोम्जमको वातावरणीर् अध्र्र्न 
प्रकृर्ा पनुः शरुु गनुिपननछ। 

(१०) कुनै प्रस्तावको के्षत्र र्नधािरण एवं कार्िसूची स्वीकृत 
भैसकेको अवस्थामा प्रभाववत के्षत्र िाहेक अन्त्र् ववषर्मा पररवतिन हनुे भएमा 
मन्त्त्रालर्िाट स्वीकृर्त र्लई सो पररवतिनलाई वातावरणीर् अध्र्र्न 
प्रर्तवेदनमा समावेश गरी पेश गनुिपननछ।  

११. वातावरणीर् अध्र्र्न प्रर्तवेदन स्वीकृत गननः (१) र्नर्म १० िमोम्जम पेश 
भएको वातावरणीर् अध्र्र्न प्रर्तवेदन सबिन्त्धमा प्रस्ताव स्वीकृत गनन 
र्नकार्ले आवश्र्क जाँचिझु गनुि पननछ।  

(2) उपर्नर्म (१) िमोम्जम वातावरणीर् प्रर्तवेदन जाँचिझु 
गनिको लार्ग सबिम्न्त्धत र्नकार्ले ववषर् ववज्ञ सवहतको सर्मर्त गठन गनि 
सक्नेछ ।  

(3) उपर्नर्म (2) िमोम्जम गदठत सर्मर्तले आवश्र्कता अनसुार 
प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्न हनुे के्षत्रको स्थलगत र्नरीक्षण, अवलोकन र अनगुमन 
गरी आवश्र्क सझुाव ददन सक्नेछ। 

(4) प्रस्ताव स्वीकृर्त प्रकृर्ामा प्रर्तवेदन स्वीकृत गनन र्नकार्ले 
वातावरणीर् अध्र्र्न प्रर्तवेदनको सबिन्त्धमा सरोकारवाला र्नकार्सगँ 
आवश्र्क रार् सझुाव र्लन सक्नेछ । 

(५) र्नर्म १० िमोम्जम प्राप्त वातावरणीर् अध्र्र्न प्रर्तवेदन 
सबिन्त्धमा जाँचिझु गदाि सो ववषर्मा थप वातावरणीर् अध्र्र्न गनुि पनन 
देम्खएमा प्रर्तवेदन स्वीकृत गनन र्नकार्ले संम्क्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्नको 
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हकमा प्रारम्बभक वातावरणीर् परीक्षण र प्रारम्बभक वातावरणीर् परीक्षणको 
हकमा वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन गनि आदेश ददन ुपननछ । 

(६) वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन प्रर्तवेदनको हकमा मन्त्त्रालर्ले 
रार् सझुाव सङ्कलन गनिका लार्ग सात ददनको अवर्ध तोकी प्रदेश वा 
राविर्स्तरको दैर्नक पर्त्रकामा सूचना प्रकाशन गरी सोही प्रर्ोजनको लार्ग 
वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन प्रर्तवेदन वेिसाईट माफि त उपलब्ध गनुि 
पननछ।  

(७) उपर्नर्म (६) िमोम्जम प्रकाम्शत सूचना अनसुार प्रस्ताव र 
वातावरणीर् अध्र्र्न प्रर्तवेदन उपर कसैको रार् सझुाव भए सूचनाको 
अवर्ध र्भत्र प्रर्तवेदन स्वीकृत गनन र्नकार्मा पठाउन सक्नेछ। 

(८) र्स र्नर्मावली िमोम्जमको प्रकृर्ा पूरा गरी प्राप्त रार् सझुाव 
समेतको आधारमा जाँचिझु गदाि प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्नले वातावरणमा 
उल्लेखनीर् प्रर्तकूल प्रभाव नपानन र नकारात्मक प्रभावको व्र्वस्थापन गनि 
सक्ने देम्खएमा प्रर्तवेदन स्वीकृत गनन र्नकार्ले वातावरणीर् अध्र्र्न 
प्रर्तवेदन देहार्को अवर्ध र्भत्र स्वीकृत गननछ :- 

(क) संम्क्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्न वा प्रारम्बभक वातावरणीर् 
परीक्षण प्रर्तवेदन भए पन्त्र ददन र्भत्र। 

(ख) वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन प्रर्तवेदन भए पैंतीस ददन 
र्भत्र। 

(९) उपर्नर्म (८) को प्रर्ोजनको लार्ग ददन गणना गदाि कुनै 
ववषर्मा थप स्पष्ट गनि लेखी पठाएको वा थप कागजात माग गरेकोमा माग 
िमोम्जमको ववषर्मा स्पष्ट भई आएको वा थप कागजात प्राप्त भएको 
र्मर्तिाट गणना हनुेछ। 

(१०) प्रस्तावसँग सबिम्न्त्धत कुनै व्र्वस्थापन र्ोजना, कार्िर्ोजना 
वा ववस्ततृ पररर्ोजना भएमा त्र्स्ता र्ोजना वा पररर्ोजनाको स्वीकृर्त 
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वातावरणीर् अध्र्र्न प्रर्तवेदन स्वीकृत गनुि अम्घ वा एकै साथ गनि 
सवकनछे। 

(११) र्स र्नर्मावलीमा अन्त्र्त्र जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापर्न 
कुनै स्थानीर् तहको वातावरण सबिन्त्धी कानून र्नमािण नभएको अवस्थामा 
स्थानीर् तहको अर्धकारक्षते्र र्भत्र पनन प्रस्तावको वातावरणीर् अध्र्र्न 
प्रर्तवेदन स्वीकृत गनि सबिम्न्त्धत स्थानीर् तहले र्सफाररस गरी पठाएमा 
मन्त्त्रालर्ले ऐन र र्स र्नर्मावली िमोम्जमको प्रकृर्ा पूरा गरी त्र्स्तो 
प्रर्तवेदन स्वीकृत गनि िाधा पनन छैन। 

१२. पूरक वातावरणीर् अध्र्र्न प्रर्तवेदन सबिन्त्धी व्र्वस्थाः (१) ऐनको दफा 
८ िमोम्जम प्रारम्बभक वातावरणीर् परीक्षण र वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन 
प्रर्तवेदन स्वीकृत भई प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्नमा जाँदा स्वीकृत प्रर्तवेदनले 
उल्लेख गरेको प्रभाव वा क्षेत्र र्नधािरण भन्त्दा फरक प्रभाव पनि गएमा 
प्रस्तावकले पूरक वातावरणीर् अध्र्र्न गनुि पननछ।  

(२) उपर्नर्म (१) िमोम्जम पूरक वातावरणीर् अध्र्र्न प्रर्तवेदन 
तर्ार गनिका लार्ग प्रस्तावकले आर्ोजनाको ववर्भन्न अवर्वमा पररवतिन 
गनुिपरेको कारण तथा त्र्सिाट वातावरणमा पनि सक्न े प्रर्तकूल असरका 
िारेमा ववश्लषेण गरी वातावरणीर् पररसूचक िमोम्जमको तलुनात्मक तार्लका 
र अन्त्र् आवश्र्क पषु्ट्यारँ् सवहत प्रर्तवेदन स्वीकृत गनन र्नकार् समक्ष 
र्नवेदन पेश गनुि पननछ।  

(३) उपर्नर्म (२) िमोम्जम प्राप्त र्नवेदन उपर जाँचिझु गदाि वा 
मन्त्त्रालर्ले प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्नको अनगुमन र्नरीक्षण गदाि पूरक 
वातावरणीर् अध्र्र्न गनुि पनन अवस्था देम्खएमा सो गनि अनमुर्त वा आदेश 
ददन सक्नेछ।   

(४) उपर्नर्म (३) िमोम्जम प्रस्तावको पूरक वातावरणीर् 
अध्र्र्न प्रर्तवेदन तर्ार गदाि क्षेत्र र्नधािरण र कार्िसूची स्वीकृत गराउन े
प्रकृर्ा िाहेक अन्त्र् सिै प्रकृर्ा पूरा गनुि पननछ। 
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(५) र्स र्नर्मावलीमा जनुसकैु कुरा लेम्खएका भए तापर्न 
एकपटक वातावरणीर् अध्र्र्न प्रर्तवेदन स्वीकृत भर्सकेको प्रस्तावमा 
केही भौर्तक पूवािधार, र्डजार्न वा स्वरुप पररमाजिन गनुिपनन र संरचना 
स्थानान्त्तरण वा फेरिदल गनुिपनन भएतापर्न पूरक वातावरणीर् प्रभाव 
मूल्र्ाङ्कन गनुिपनन अवस्था नदेम्खएमा वा आर्ोजनाको क्षमता घटेमा वा रुख 
कटान सङ्ग्ख्र्ामा थपघट गनुि पनन भएमा प्रस्तावकले मन्त्त्रालर्को अनमुर्त 
र्लई वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजना पररमाजिन गरी स्वीकृर्तको लार्ग 
मन्त्त्रालर् समक्ष पेश गनुिपननछ। 

(६) उपर्नर्म (५) िमोम्जम पेश हनु आएको पररमाम्जित 
वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजनालाई आवश्र्क जाँचिझु गरी प्रस्ताव 
कार्ािन्त्वर्नको लार्ग मन्त्त्रालर्ले स्वीकृर्त ददन सक्नछे। 

१३. वातावरणीर् सबपरीक्षणको व्र्वस्थाः (१) ऐनको दफा ९ अनसुार 
वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन स्वीकृत भई कबतीमा दईु वषि संचालन 
भैसकेको प्रस्तावहरुको मन्त्त्रालर्ले वातावरणीर् सबपरीक्षण गननछ। 

(२) उपर्नर्म (१) िमोम्जम मन्त्त्रालर्ले वातावरणीर् सबपरीक्षण 
गनिको लार्ग ववषर् ववज्ञ सवहतको टोली गठन गनि सक्नछे। 

(३) उपर्नर्म (२) अनसुार वातावरणीर् सबपरीक्षण गनन टोली, 
गठन गदाि वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन प्रर्तवेदन तर्ार गनन टोलीमा 
संलग्न नभएको व्र्म्क्त समावेश गनुि पननछ ।   

(४) उपर्नर्म (२) िमोम्जम गठन भएको सबपरीक्षण गनन टोलीले 
मन्त्त्रालर्को कार्ािदेश अनसुार वातावरणीर् सबपरीक्षण गरी ऐनको दफा ९ 
को उपदफा (२) िमोम्जम मन्त्त्रालर्मा प्रर्तवेदन पेश गनुिपननछ। 

(५) उपर्नर्म (४) िमोम्जम पेश भएको प्रर्तवेदन उपर सझुाव 
कार्ािन्त्वर्नको लागी मन्त्त्रालर्ले सबिम्न्त्धत प्रस्तावकलाई आदेश ददन 
सक्नेछ र सोको पालना गनुि प्रस्तावकको कतिब्र् हनुेछ। 

१४. रणनीर्तक वातावरणीर् ववश्लषेण गनुि पननः  (१) ऐनको दफा १० को 
उपदफा (१) को प्रर्ोजनको लार्ग प्रदेश सरकारको सबिम्न्त्धत ववषर्गत 
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मन्त्त्रालर्ले रणनीर्तक वातावरणीर् ववश्लषेण गनुि पनन नीर्त, कार्िक्रम वा 
आर्ोजनाको सूची तर्ार गरी प्रदेश सरकार (मम्न्त्त्रपररषद्) समक्ष पेश गनुि 
पननछ । 

(२) उपर्नर्म (१) िमोम्जमको सूची प्रदेश सरकार (मम्न्त्त्रपररषद्) 
समक्ष पेश गनुि अम्घ प्रदेश सरकारको सबिम्न्त्धत ववषर्गत मन्त्त्रालर्ले 
त्र्स्ता नीर्त, कार्िक्रम वा आर्ोजनाको ववषर्मा प्रदेश र्ोजना आर्ोगको 
सहमर्त र्लन ुपननछ । 

(३) उपर्नर्म (१) िमोम्जम प्राप्त रणनीर्तक वातावरणीर् ववश्लषेण 
गनुि पनन नीर्त, कार्िक्रम वा आर्ोजनाको सूची प्रदेश सरकार (मम्न्त्त्रपररषद्) 
ले स्वीकृत गनि सक्नछे । 

(४) उपर्नर्म (३) िमोम्जमको सूची अन्त्तगित पनन कुनै नीर्त, 
कार्िक्रम वा आर्ोजना सञ्चालन गनन सन्त्दभिमा रणनीर्तक वातावरणीर् 
ववश्लषेण गनन प्रर्ोजनको लार्ग प्रदेश सरकारको सबिम्न्त्धत मन्त्त्रालर्ले सो 
को क्षेत्र र्नधािरण प्रर्तवेदन तर्ार गरी सहमर्तका लार्ग मन्त्त्रालर् समक्ष 
पेश गनुि पननछ । 

(५) उपर्नर्म (४) िमोम्जम प्राप्त के्षत्र र्नधािरण प्रर्तवेदन अध्र्र्न 
गदाि व्र्होरा मनार्सि लागेमा मन्त्त्रालर्ले त्र्स्तो प्रर्तवेदन प्राप्त भएको 
र्मर्तले तीस ददनर्भत्र सहमर्त प्रदान गनुि पननछ । 

(६) उपर्नर्म (५) िमोम्जम मन्त्त्रालर्को सहमर्त प्राप्त भए पर्छ 
सबिम्न्त्धत मन्त्त्रालर्ले सो सहमर्त समेतलार्ि समावेश गरी तर्ार गरेको 
के्षत्र र्नधािरण प्रर्तवेदन स्वीकृर्तका लार्ग प्रदेश सरकार (मम्न्त्त्रपररषद्) 
समक्ष पेश गनुि पननछ । 

(७) उपर्नर्म (६) िमोम्जम पेश भएको के्षत्र र्नधािरण प्रर्तवेदन 
प्रदेश सरकार (मम्न्त्त्रपररषद्) ले स्वीकृत गरेमा सो प्रर्तवेदनको आधारमा 
सबिम्न्त्धत मन्त्त्रालर्ले रणनीर्तक वातावरणीर् ववश्लषेणको प्रर्तवेदन तर्ार 
गरी सो उपर रार् सझुाव सङ्कलन गनिका लार्ग तीस ददनको अवर्ध तोकी 
राविर्स्तरको दैर्नक पर्त्रकामा सूचना प्रकाशन गनुि पननछ र त्र्स्तो 
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प्रर्तवेदन डाउनलोड गनि र्मल्ने गरी सो मन्त्त्रालर्को वेिसार्ट माफि त 
साविजर्नक गनुि पननछ ।  

(८) उपर्नर्म (७) िमोम्जम सूचना प्रकाशन भएकोमा कुनै व्र्म्क्त 
वा संस्थाले सो प्रर्तवेदनको सबिन्त्धमा आफ्नो कुनै रार् सझुाव भए 
सूचनामा उल्लेख भएको अवर्धर्भत्र सूचना प्रकाशन गनन सबिम्न्त्धत 
मन्त्त्रालर्मा पठाउन सक्नेछ । 

(९) उपर्नर्म (८) िमोम्जम प्राप्त रार् सझुाव समेतको आधारमा 
सबिम्न्त्धत मन्त्त्रालर्ले रणनीर्तक वातावरणीर् ववश्लषेण प्रर्तवेदन तर्ार गरी 
सहमर्तको लार्ग मन्त्त्रालर् समक्ष पेश गनुि पननछ । 

(१०) उपर्नर्म (९) िमोम्जम प्राप्त रणनीर्तक वातावरणीर् 
ववश्लषेण प्रर्तवेदन अध्र्र्न गदाि व्र्होरा मनार्सि लागेमा मन्त्त्रालर्ले 
आवश्र्क रार् सझुाव सवहत िढीमा तीस ददनर्भत्र सहमर्त उपलब्ध 
गराउन ुपननछ । 

(११) उपर्नर्म (१०) िमोम्जम मन्त्त्रालर्िाट सहमर्त प्राप्त भएमा 
सबिम्न्त्धत मन्त्त्रालर्ले त्र्स्तो रणनीर्तक वातावरणीर् ववश्लषेण प्रर्तवेदन 
स्वीकृर्तका लार्ग प्रदेश सरकार (मम्न्त्त्रपररषद्) समक्ष पेश गनुि पननछ । 

(१२) उपर्नर्म (११) िमोम्जम पेश भएको रणनीर्तक 
वातावरणीर् ववश्लषेण प्रर्तवेदन प्रदेश सरकार (मम्न्त्त्रपररषद्)ले स्वीकृत गनि 
सक्नेछ । 

(१३) रणनीर्तक वातावरणीर् ववश्लषेण सबिन्त्धी आधार तथा 
र्सद्धान्त्त अनसूुची-१५ मा उल्लेख भए िमोम्जम हनुछे । 

१५. वातावरणीर् पाश्विम्चत्र िनाउन सक्नःे (१) ऐनको दफा १२ अनसुार 
मन्त्त्रालर्ले प्रदेशको वातावरण,  प्रदूषण, जलवारू् पररवतिन, औद्योर्गकरण, 
शहरीकरण, जनसंख्र्ा चाप, प्राकृर्तक स्रोत आददको अवम्स्थर्त म्चत्रण 
गनिको लार्ग वातावरणीर् पाश्विम्चत्र िनाउन सक्नेछ। 
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(२) उपर्नर्म (१) िमोम्जम वातावरणीर् पाश्विम्चत्र िनाउँदा 
प्रदेशको भौगोर्लक ववभाजन गरी प्रत्रे्क ईकार्मा कुनै वा सिै वातावरणीर् 
अवम्स्थर्तको नक्साङ्कन गनि सवकनछे। 

(३) उपर्नर्म (१) िमोम्जम वातावरणीर् पाश्विम्चत्र िनाउँदा 
मन्त्त्रालर्ले प्रदेश र्ोजना आर्ोगको रार् सझुाव र्लन सक्नेछ।  

(४) वातावरणीर् पाश्विम्चत्रले वातावरणीर् वहन क्षमता अनसुार 
मानव वक्रर्ाकलाप, ववकास र्नमािण कार्ि वा पररर्ोजनाको हद र्समा समेत 
तोक्न सक्नछे। 

(५) प्रदेशमा कार्ािन्त्वर्न गररने ववकास र्नमािण एवं अन्त्र् मानव 
वक्रर्ाकलाप वा र्ोजना/पररर्ोजना कार्ािन्त्वर्न गदाि पाश्विम्चत्रको समेत 
आधार र्लन सवकनछे ।   

(६) मन्त्त्रालर्ले आवश्र्कता अनसुार वातावरणीर् पाश्विम्चत्र 
अध्र्ावर्धक गरी राख्नछे। 

 
पररच्छेद - ३ 

प्रदूषण र्नर्न्त्त्रण तथा र्नर्मन 
१६. प्रदूषण र्नर्न्त्त्रण सबिन्त्धी व्र्वस्थाः (१) ऐनको दफा १३ को उपदफा 

(२) र (३) िमोम्जम कसैले पर्न प्रदूषण हनुे कार्ि वा फोहरमैला 
र्नष्ट्कासन गरी वातावरण एवं जीउधन मार्थ असर परु् र्ाउने कार्ि गनुि 
हुँदैन। 

(२) प्रदेशको वातावरणीर् अवर्व वा र्सको पूणिताको संरक्षण र 
संवद्धिन गनि मन्त्त्रालर्ले आवश्र्क अध्र्र्न, अनसुन्त्धान गरी आवश्र्क 
मापदण्ड, शति वा िन्त्देजको सूचना जारी गनि सक्नछे र सोको सिैले 
पालना गनुिपननछ।  

(३) ऐन वा र्स र्नर्मावली अनसुार तोवकएको मापदण्ड, शति वा 
सूचना ववपररत कसैले वातावरण वा कसैको जीउधन मार्थ प्रर्तकूल प्रभाव 
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पानन पदाथि वा फोहरमैला उत्सजिन वा र्नष्ट्कासन गरेमा मन्त्त्रालर्ले सोको 
मूल्र्ाङ्कन गरी गराई प्रदषुकिाट क्षर्तको असलुउपर गननछ ।  

 (४) कुनै व्र्म्क्त, संस्था, उद्योग वा र्नकार्ले ऐन वा र्स 
र्नर्मावलीमा तोवकएको शति वा मापदण्ड ववपरीत फोहरमैला र्नष्ट्काशन 
नगनि सूचना वा र्नदनशन गदाि वा लवुकर्छपी फोहरमैला र्नष्ट्कासन गरेको 
कारणले जनस्वास््र् वा वातावरणमा प्रर्तकूल प्रभाव पनि गएमा मन्त्त्रालर्ले 
वा स्थानीर् तहले आफ्नै खचिमा त्र्स्तो फोहरमैला हटाउन ु पनन अवस्था 
आएमा सो फोहर हटाउँदा लागेको खचिमा पचास प्रर्तशत रकम थप गरी 
त्र्स्तो फोहरमैला र्नष्ट्कासन गनन व्र्म्क्त, संस्था, उद्योग वा र्नकार्सँग 
असलुउपर गननछ। 

(५) प्रदेश र्भत्रको वातावरण स्वच्छ र स्वस््र् राख्न एवं 
नागररकको मौर्लक हक सरुम्क्षत गनि हरेक स्थानीर् तहले फोहरको प्रकृर्त 
अनसुार कुवहन,े पनुःप्रर्ोग र पनुउित्पादन गनि सवकने वकर्समले वगीकरण 
गरी व्र्वस्थापन गनुि पननछ र सोको वावषिक प्रर्तवेदन मन्त्त्रालर्मा पेश 
गनुिपननछ।   

१७. वातावरणीर् सहरु्लर्त तथा वातावरणीर् म्चन्त्ह सबिन्त्धी व्र्वस्थाः (१) 
ऐनको दफा १४ को उपदफा (१) िमोम्जम वातावरण वा जलवारू् 
पररवतिनका ववषर्हरुमा सकारात्मक प्रभाव पानन उद्योग, व्र्वसार्, प्रववर्ध, 
ईलम वा प्रकृर्ालाई प्रोत्सावहत गनि मन्त्त्रालर्ले जाँचिझु गरी सहरु्लर्तको 
रुपमा नगद अनदुान एवं छुटको व्र्वस्था गनि सक्नछे। 

 (२) उपर्नर्म (१) िमोम्जम सहरु्लर्त एवं सवुवधा उपलब्ध 
गराईने आधार प्रदूषण तथा हरीत गहृ ग्र्ाँस न्त्रू्र्नकरण, वैकम्ल्पक उजाि 
प्रवद्धिन, प्राकृर्तक स्रोत संरक्षण, प्रदूषण न्त्रू्र्नकरण तथा स्वच्छ र स्वस््र् 
वातावरणमा टेवा पगु्न ेखालको हनुपुननछ।  

(३) ऐनको दफा १४ को उपदफा (२) िमोम्जम औद्योर्गक तथा 
व्र्वसावर्क प्रकृर्ा एवं उत्पादनहरुमा वातावरण मैत्री अभ्र्ासहरु प्रवद्धिन 
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गनि एवं सविसाधरणलाई सोको जानकारी ददन वातावरण मैत्रीको प्रतीक 
स्वरुप मन्त्त्रालर्ले वातावरणीर् म्चन्त्ह प्रदान गनि सक्नेछ। 

(४) उपर्नर्म (३) िमोम्जम प्राप्त भएको वातावरणीर् म्चन्त्हलाई 
व्र्वसार्ीले आफ्नो उत्पादनमा समेत प्रर्ोग गनि सक्नछेन।् 

(५) उपर्नर्म (३) िमोम्जमको वातावरणीर् म्चन्त्ह प्राप्त गनि चाहने 
उत्पादक व्र्वसार्ीले सो उत्पादनको ववस्ततृ कच्चा पदाथि र उजाि स्रोत, 
उत्पादन प्रकृर्ा, प्रदूषण र्नर्न्त्त्रणका लार्ग अपनार्एको ववर्ध प्रववर्ध र 
उत्सजिन व्र्वस्थापनको वववरण सवहत मन्त्त्रालर्मा र्नवेदन ददनपुननछ र सो 
र्नवेदनका साथ पर्छल्लो दईुवटा अधिवावषिक रुपमा गररएको वातावरणीर् 
स्वअनगुमनको प्रर्तवेदन पर्न संलग्न गनुिपननछ। 

(६) उपर्नर्म (५) िमोम्जम र्नवेदन प्राप्त भए पश्चात मन्त्त्रालर्ले 
उत्पाददत पदाथि र उत्पादन प्रकृर्ा एवं सर्न्त्त्रको वातावरणीर् अनगुमन 
र्नरीक्षण गरी सो संर्न्त्त्र वा उत्पादनलाई वातावरणीर् म्चन्त्ह प्रदान गनि 
सक्नेछ। 

(७) वातावरणीर् अध्र्र्न प्रर्तवेदन स्वीकृत भई संचालनमा रहेको 
प्रस्तावले उपर्नर्म (५) र (६) िमोम्जम प्रकृर्ा परु् र्ाई प्रदूषण र्नर्न्त्त्रण 
प्रमाण-पत्र र्लन सक्नेछन।् 

(८) उपर्नर्म (६) वा (७) िमोम्जम प्रदान गररएको वातावरणीर् 
म्चन्त्ह वा प्रदूषण र्नर्न्त्त्रण प्रमाणपत्रको वैधता तीन वषिलाई हनुेछ। 

(९) उपर्नर्म (८) िमोम्जम वातावरणीर् म्चन्त्ह वा प्रदूषण 
र्नर्न्त्त्रण प्रमाणपत्रको वैधता समाप्त हनु ुभन्त्दा कबतीमा तीन मवहना अगावै 
नवीकरणको लार्ग उपर्नर्म (५) को प्रकृर्ा पूरा गरी मन्त्त्रालर् समक्ष 
र्नवेदन ददन ु पननछ।र्सरी प्राप्त भएको र्नवेदनलाई मन्त्त्रालर्ले आवश्र्क 
जाँचिझु गरी उपर्कु्त देम्खएमा दईु मवहना र्भत्र नवीकरण गनि सक्नेछ। 

(१०) वातावरणीर् म्चन्त्ह वा प्रदूषण र्नर्न्त्त्रण प्रमाणपत्र प्राप्त 
गरेको उत्पादन वा प्रकृर्ा वातावरण मैत्री नभएको वा प्रदूषणर्कु्त भएको 
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पाईएमा मन्त्त्रालर्ले जनुसकैु िखत प्रदान गरेको वातावरणीर् म्चन्त्ह वा 
प्रदूषण र्नर्न्त्त्रण प्रमाणपत्र खारेज गनि सक्नेछ। 

१८. वातावरण र्नरीक्षकको काम कतिव्र् र अर्धकार सबिन्त्धी व्र्वस्थाः (१) 
ऐनको दफा १६ मा उल्लेम्खत काम, कतिव्र् र अर्धकारका अर्तररक्त 
वातावरण र्नरीक्षकको काम, कतिव्र् र अर्धकार देहार् िमोम्जम हनुेछः- 

(क) प्रदेशको वातावरण संरक्षण तथा प्रदूषण र्नर्न्त्त्रणको लार्ग प्रदेशमा 
अवम्स्थत जनुसकैु तहिाट स्वीकृत भएका प्रस्तावहरुको कार्ािन्त्वर्न 
अवस्थाको वातावरणीर् अनगुमन र्नरीक्षण गनन। 

(ख) प्रदेशमा स्वच्छ र स्वस््र् वातावरण कार्म गनि एवं प्रदूषण 
र्नर्न्त्त्रणको लार्ग आवश्र्क पनन कार्ि गनन, गराउने। 

(ग) प्रदेश र्भत्रको वातावरण अध्र्र्न प्रकृर्ा एवं स्वीकृर्त प्रकृर्ा 
प्रभावकारी िनाउन आवश्र्क प्राववर्धक रार् सझुाव ददने। 

(घ)  र्नरीक्षणको दौरानमा कुनै दस्तावेज, अर्भलेख वा सामान, उपकरण 
वा पदाथि एवं नमूना आवश्र्क परेमा र्नर्न्त्त्रणमा र्लने। 

(ङ)  वातावरण र्नरीक्षणमा पार्एका ववषर्वस्त ुर रार् सवहतको र्नरीक्षण 
प्रर्तवेदन सबिम्न्त्धत सरोकारवाला र्नकार् वा मन्त्त्रालर् समक्ष पेश 
गनन। 

(च) प्रदेश र्भत्रको वातावरण संरक्षण तथा प्रदूषण र्नर्न्त्त्रणको लार्ग र्स 
र्नर्म िमोम्जमका कार्ि सबपादन गदाि खटनपटन र र्नर्र्मत 
प्रर्तवेदनका सन्त्दभिमा मन्त्त्रालर्को सम्चव प्रर्त जवाफदेही हनुे।  

१९. सरुक्षा व्र्वस्था र्मलाउन ुपननः ऐन तथा र्स र्नर्मावलीमा उम्ल्लम्खत कार्ि 
गनन क्रममा कसैले वातावरण र्नरीक्षकलाई िाधा अवरोध गरेमा वा र्नजले 
र्नरीक्षण गनि जाँदा सरुक्षा व्र्वस्था प्रर्ोग गनुि पनन भएमा र्नजले सबिम्न्त्धत 
स्थानीर् प्रशासनसँग सहर्ोग माग गनि सक्नेछ र त्र्स्तो सहर्ोग माग 
गरेकोमा सबिम्न्त्धत स्थानीर् प्रशासनले आवश्र्क सरुक्षा व्र्वस्था र्मलाउन ु
पननछ। 
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२०. नमूना सङ्कलन सबिन्त्धी व्र्वस्थाः (१) ऐनको दफा १७ िमोम्जम 
मन्त्त्रालर्ले वातावरण संरक्षण गनिको लार्ग आवश्र्क वातावरणीर् अवर्व 
वा पदाथिको नमूना संकलन गरी जाँच एवं परीक्षण गनि सक्नेछ।  

(२) उद्योग, कलकारखाना, र्न्त्त्र, सवारी साधन जस्ता र्ाम्न्त्त्रक 
उपकरणिाट उत्सजिन वा र्नष्ट्कासन हनुे वा हनु सक्ने प्रदूषण तथा 
फोहरमैलाको वववरण र्वकन गनि मन्त्त्रालर्ले अनसूुची-१६ िमोम्जमको 
वववरण अनसुार नमूना संकलन गनि सक्नेछ।  

(३) उपर्नर्म (१) र (२) िमोम्जम नमूना संकलन गदाि 
सबिम्न्त्धत सरोकारवालाले आवश्र्क सहर्ोग गनुिपननछ। 

(४) उपर्नर्म (१) र (२) िमोम्जम सङ्कलन गररएको नमूना 
र्नर्म २१ को उपर्नर्म (१) िमोम्जमको प्रर्ोगशालािाट परीक्षण गनन वा 
गराउने व्र्वस्था र्मलाउन ुपननछ। 

(५) उपर्नर्म (३) िमोम्जम नमूनाको परीक्षण भए पर्छ सोको 
ववश्लषेण समेत गरी नर्तजाको अर्भलेम्खकरण गनुि पननछ । 

(६) उपर्नर्म (२) िमोम्जम गररएको नमूना परीक्षण नर्तजा 
संवेदनशीलताको आधारमा प्रकाशन गनि सवकनेछ । 

२१. प्रर्ोगशाला सञ्चालन तथा व्र्वस्थापनः (१) ऐनको दफा १८ को 
प्रर्ोजनको लार्ग वार्,ु जल, जमीन, उजाि, वववकरण वा ध्वर्न प्रदूषण 
र्नर्न्त्त्रण एवं वातावरण सबिन्त्धी जाँच तथा परीक्षण गनि मन्त्त्रालर्ले 
वातावरण प्रर्ोगशालाको व्र्वस्थापन गनिसक्नेछ। 

(२) उपर्नर्म (१) िमोम्जमको प्रर्ोगशाला वा ऐनको दफा १८ 
को उपदफा (२) िमोम्जम नमनुा जाँच वा परीक्षण गनन प्रर्ोगशालाले 
मन्त्त्रालर् वा अन्त्र् र्नकार्िाट परीक्षण गनि अनरुोध गररएका नमूनालाई 
प्राथर्मकता ददई परीक्षण गनुि पननछ।  

(३) उपर्नर्म (१) िमोम्जमको प्रर्ोगशालामा प्राववर्धक वा ववशषे 
कारणले नमूना जाँच गनि नसवकएमा त्र्स्तो क्षमता वा ववशेषता भएको र 
मन्त्त्रालर्ले तोकेको अन्त्र् प्रर्ोगशालािाट नमूना परीक्षण गराउन सक्नछे। 
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(४) र्स र्नर्मावली प्रर्ोजनको लार्ग स्थावपत भएका 
प्रर्ोगशालाले प्रचर्लत कानून िमोम्जमको मापदण्ड पालना गनुिपननछ। 

(५) र्स र्नर्मावली िमोम्जम स्थापना हनु ेप्रर्ोगशालाको संचालन 
एवं र्नर्मन सबिन्त्धी कार्िववर्ध मन्त्त्रालर्ले िनाउन सक्नछे। 

 
पररच्छेद - ४ 

जलवार् ुपररवतिन सबिन्त्धी व्र्वस्था 
२२. अनकूुलन र्ोजना िनाउन सक्नःे (१) ऐनको दफा १९ िमोम्जम 

मन्त्त्रालर्ले र स्थानीर् तहले आ-आफ्नो क्षते्रार्धकारमा जलवार् ुपररवतिनको 
प्रर्तकूल असर र जोम्खम न्त्रू्र्नकरण गनि वा अनकूुलन गनि गराउनको 
लार्ग रेम्जर्लर्न्त्स सवहतको अनकूुलन र्ोजना देहार् िमोम्जमको आधारमा 
िनाई कार्ािन्त्वर्न गनि सक्नछे। 

(क) जलवारू् पररवतिन संकट सन्नता ववश्लषेण एवं संकटासन्न 
के्षत्र र समदुार्लाई प्राथर्मकता ददनपुनन।  

(ख) सकंटासन्नता ववश्लषेण गदाि पवहचान गररएका न्त्रू्र्नकरण 
र अनकूुलनका कार्िहरुलाई प्राथर्मवककरण एवं 
ववकासको मूलधारमा समावहतीकरण गनुिपनन। 

(ग) अनकूुलन र्ोजना कार्ािन्त्वर्न गदाि अनगुमन मूल्र्ाङ्कनिाट 
प्राप्त भएको पषृ्ठपोषणिाट अनकूुलन र्ोजनालाई पररमाजिन 
गनि सवकने।  

(घ) अनकूुलन र्ोजना कार्ािन्त्वर्नको लार्ग आवश्र्क पनन 
ववत्तीर् व्र्वस्थापन प्रदेश स्तरको हकमा प्रदेश सरकार र 
स्थानीर् तहको हकमा स्थानीर् सरकारले गनुिपनन। 

(ङ) जलवारू् पररवतिन अनकूुलन र्ोजना िनाउँदा तथा 
कार्ािन्त्वर्न गदाि प्रदेश र्ोजना आर्ोगको समन्त्वर्मा गनि 
सवकन।े 
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२३. जलवारू् पररवतिन तथा जोम्खम सबिन्त्धी व्र्वस्थाः (१) ऐनको दफा २० 
िमोम्जम हरीतगहृ ग्र्ाँस उत्सजिन सबिन्त्धमा मन्त्त्रालर्ले उत्सजिन र्नर्न्त्त्रण 
सबिन्त्धी आवश्र्क प्रादेम्शक रणनीर्त, र्ोजना, कार्िक्रम एवं मापदण्ड 
तोकी लागू गनि सक्नछे। 

(२) हरीतगहृ ग्र्ाँस र्नर्न्त्त्रण सबिन्त्धी कार्ि गदाि मानवजन्त्र् 
उत्सजिन स्रोतको पवहचान गदै र्नर्न्त्त्रण कार्िमा र सबिम्न्त्धत अवशोषकको 
प्रवद्धिन कार्िमा केम्न्त्ित रहनेछ।  

(३) मन्त्त्रालर्ले जलवारू् पररवतिन सबिन्त्धी कार्ि गदाि जोम्खममा 
परेको पाररम्स्थर्तकीर् प्रणाली, कृवष, सामाम्जक-आर्थिक लगार्त अन्त्र् 
के्षत्रहरुको पवहचान गरी के्षत्रगत रुपमा ववशेष संरक्षण र पूनस्थािपनाका 
कार्ि लागू गनि सक्नेछ।  

 
पररच्छेद - ५ 

वातावरण संरक्षण सबिन्त्धी व्र्वस्था 
२४. वातावरणीर् संरक्षण के्षत्र तोक्न सक्न:े (१) ऐनको दफा २१ िमोम्जम 

मन्त्त्रालर्ले प्रदेशको कुनै के्षत्रको साँस्कृर्तक, परुाताम्त्वक, धार्मिक र 
वातावरणीर् दृवष्टकोणले महत्त्व रहेको ववशषे के्षत्रको संरक्षण गनि आवश्र्क 
ठानेमा प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सो के्षत्रलाई वातावरणीर् 
संरक्षण के्षत्र तोक्न सक्नेछ। 

(२) उपर्नर्म (१) िमोम्जम तोवकएको वातावरणीर् संरक्षण 
के्षत्रमा मानवजन्त्र् गर्तववधीहरु र्नर्न्त्त्रण गदै वातावरण संरक्षण, प्रदूषण 
र्नर्न्त्त्रण, जलवारू् पररवतिन व्र्वस्थापन एवं जैववक ववववधता सबिम्न्त्धत 
कार्िर्ोजना मन्त्त्रालर्िाट स्वीकृत गरी लागू गनि सवकनेछ। 

(३) उपर्नर्म (१) िमोम्जम वातावरणीर् क्षेत्र र्नधािरण गदाि तथा 
कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न गदाि लम्क्षत वगि सवहत र्समान्त्तकृत एवं स्थानीर् 
समदुार् तथा स्थानीर् तहको सहभार्गता सरु्नम्श्चत गनुिपननछ।   
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(४) प्रदूषणको कारणले वातावरण तथा जीउधनमा पनन सबभाववत 
जोम्खम न्त्रू्र्नकरणको लार्ग मन्त्त्रालर्ले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन 
गरी प्रदेश र्भत्रको कुनै के्षत्रलाई प्रदूषणर्कु्त के्षत्र तोक्न सक्नेछ।  

(५) उपर्नर्म (४) अनसुारको प्रदूषणर्कु्त के्षत्रिाट प्रदूषणको 
जोम्खम घटाउन मन्त्त्रालर्ले टोली गठन गरी अध्र्र्न अनसुन्त्धान गनि 
सक्नेछ। 

(६) उपर्नर्म (५) िमोम्जमको टोलीले प्रदूषणर्कु्त के्षत्रको 
अध्र्र्न गरी मन्त्त्रालर्मा कार्िर्ोजना सवहतको प्रर्तवेदन पेश गनुिपननछ। 

(७) उपर्नर्म (६) िमोम्जम पेश भएको प्रर्तवेदन मन्त्त्रालर्ले 
आवश्र्कता अनसुार संशोधन एवं कार्ि टोली गठन गरी प्रर्तवेदनको 
कार्िर्ोजना कार्ािन्त्वर्न गनि सक्नेछ। 

 
पररच्छेद - ६ 

क्षर्तपूर्ति सबिन्त्धी व्र्वस्था 
२५. क्षर्तिपूर्ति भराउन:े (१) ऐनको दफा २६ को उपदफा (१) वा (२) 

िमोम्जम क्षर्तपूर्तिको लार्ग र्नवेदन प्राप्त भएमा मन्त्त्रालर्ले त्र्स्तो 
र्नवेदनको सबिन्त्धमा सबिद्ध ठाउँको वस्तमु्स्थर्त समेतको जाँचिझु गनि 
र्नवेदन प्राप्त भएको पन्त्र ददन र्भत्र सो दफाको उपदफा (४) िमोम्जम 
सर्मर्त गठन गनुि पननछ ।   

(२) उपर्नर्म (१) िमोम्जम सर्मर्तले प्राप्त र्नवेदनको सबिन्त्धमा 
सबिम्न्त्धत ठाउँको वस्तमु्स्थर्त समेत जाँचिझु गरी रार् सवहतको प्रर्तवेदन 
तर्ार गरी तीस ददनर्भत्र मन्त्त्रालर् समक्ष पेश गनुि पननछ र त्र्स्तो 
प्रर्तवेदनमा सो सर्मर्तले पीर्डत पक्षलाई पगु्न गएको क्षर्तको वकर्सम, 
पररमाण, असर प्रभावको र्वकन गरी कस्तो प्रकारको क्षर्तपूर्ति भराउन ुपनन 
हो सो समेत खलुाउन ुपननछ। 
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(३) उपर्नर्म (२) िमोम्जम प्राप्त प्रर्तवेदन समेतको आधारमा 
मन्त्त्रालर्ले साठी ददनर्भत्र क्षर्तपूर्तिका ववषर्मा र्नणिर् गरी सोको जानकारी 
र्नवेदक तथा क्षर्तपूर्ति भराउने पक्षलाई समेत ददन ुपननछ। 

२६. जार्जेथािाट क्षर्तपूर्ति असलु उपर गररनःे (१) क्षर्तपूर्ति िझुाउन ु पनन 
सबिम्न्त्धत व्र्म्क्त, संस्था वा प्रस्तावकले र्नर्म २५ िमोम्जमको बर्ादर्भत्र 
क्षर्तपूर्तिको रकम निझुाएमा त्र्स्तो क्षर्तपूर्ति पाउने व्र्म्क्त वा संस्थाले सो 
बर्ाद नाघेको तीस ददन र्भत्र त्र्स्तो क्षर्तपूर्ति िझुाउन ुपनन दावर्त्व भएको 
व्र्म्क्त, संस्था वा प्रस्तावकको जार्जेथा खलुाई क्षर्तपूर्ति असलु उपर गरी 
पाउन मन्त्त्रालर् समक्ष र्नवेदन ददन सक्नछे । 

(२) उपर्नर्म (१) िमोम्जम कुनै र्नवेदन प्राप्त भएकोमा 
मन्त्त्रालर्ले क्षर्तपूर्ति िझुाउन ेदावर्त्व भएको व्र्म्क्त, संस्था वा प्रस्तावकको 
जार्जेथा प्रचर्लत कानून िमोम्जम र्ललाम र्िक्री गरी क्षर्तपूर्तिको रकम 
भराई ददई िाँकी रकम प्रचर्लत कानून िमोम्जमको रीत परु् र्ाई र्लन 
आएमा सबिम्न्त्धत व्र्म्क्त, संस्था वा प्रस्तावकलाई वफताि ददन ुपननछ । 

 
पररच्छेद - ७ 

ववववध 
२७. अनगुमन तथा र्नरीक्षणः (१) ऐनको दफा २८ िमोम्जम मन्त्त्रालर्ले वा 

सबिम्न्त्धत स्थानीर् तहले प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्नको अनगुमन तथा र्नरीक्षण 
गनुि पननछ। 

(२) उपर्नर्म (१) िमोम्जम अनगुमन तथा र्नरीक्षण गदाि 
वातावरणीर् अध्र्र्न प्रर्तवेदनमा उम्ल्लम्खत प्रभाव भन्त्दा िढी नकारात्मक 
प्रभाव परेको देम्खएमा त्र्स्ता प्रभाव हटाउन वा हटाउन ेउपार् अवलबिन 
गनि प्रस्तावकलाई आवश्र्क र्नदनशन ददनछे र त्र्स्तो र्नदनशनको पालना 
गनुि सबिम्न्त्धत प्रस्तावकको कतिव्र् हनुछे। 
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(३) ऐनको दफा २८ को उपदफा (१) िमोम्जम सबिम्न्त्धत 
स्थानीर् तहले आफूले गरेको अनगुमन तथा र्नरीक्षणको प्रर्तवेदन प्रत्रे्क 
आर्थिक वषि समाप्त भएको र्मर्तले तीस ददन र्भत्र मन्त्त्रालर् समक्ष पठाउन ु
पननछ । 

(४) ऐनको दफा २८ को उपदफा (१) वा (२) िमोम्जम 
मन्त्त्रालर् र सबिम्न्त्धत स्थानीर् तहले अनगुमन तथा र्नरीक्षण गदाि 
देहार्का व्र्वस्था अवलबिन गनुि पननछः- 

(क)  अनगुमन तथा र्नरीक्षणका लार्ग प्रत्रे्क वषि 
कार्िर्ोजनाको तजुिमा गनन, 

(ख)  खण्ड (क) िमोम्जम तर्ार गररएको कार्ि र्ोजना 
अनसुार आवश्र्क पनन जनशम्क्त र खचिको 
लेखाजोखा गरी वावषिक िजेट तथा कार्िक्रम 
स्वीकृत गराउने, 

(ग)  अनसूुची-१७ िमोम्जमको ढाँचामा अनगुमन तथा 
र्नरीक्षणको एकीकृत वावषिक प्रर्तवेदन तर्ार गरी 
आर्थिक वषि समाप्त भएको साठी ददन र्भत्र 
साविजर्नक गनन । 

(५) उपर्नर्म (४) को खण्ड (ग) िमोम्जमको प्रर्तवेदनद्वारा 
औलँ्र्ार्एका सझुाव तथा र्सफाररसको प्राथर्मकता र अर्नवार्िताका 
आधारमा सबिम्न्त्धत प्रस्तावकहरुले कार्ािन्त्वर्न गनुि पननछ। 

(६) प्रस्तावकले प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्न गदाि वातावरणमा परेको 
प्रभावको ववषर्मा वावषिक रुपमा स्वःअनगुमन गरी सोको प्रर्तवेदन 
मन्त्त्रालर्मा पेश गनुि पननछ। 

२८. परुस्कार वा प्रशंसापत्र प्रदान गनि सक्नःे मन्त्त्रालर्ले वातावरणको संरक्षण, 
प्रदूषणको रोकथाम तथा र्नर्न्त्त्रण र राविर् वा प्रादेम्शक सबपदाको संरक्षण 
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सबिन्त्धी ववषर्मा उल्लेखनीर् र्ोगदान परु् र्ाउन ेव्र्म्क्त वा संस्थालाई कदर 
स्वरुप नगद परुस्कार तथा प्रशंसापत्र प्रदान गनि सक्नछे । 

२९. वातावरण ववशषेज्ञको रोष्टर अद्यावर्धक राख्न ु पननः मन्त्त्रालर्ले वातावरण 
संरक्षणको के्षत्रमा ववज्ञता हार्सल गरेका र वातावरण संरक्षण के्षत्रमा लामो 
अनभुव र महत्वपूणि र्ोगदान परु् र्ाएका व्र्म्क्तहरुको रोष्टर तर्ार गरी 
अद्यावर्धक राख्नछे। 

३०. अनसूुचीमा हेरफेर तथा थपघट गनि सक्नःे मन्त्त्रालर्ले प्रदेश राजपत्रमा 
सूचना प्रकाशन गरी आवश्र्कता अनसुार अनसूुचीमा हेरफेर तथा थपघट 
गनि सक्नेछ। 
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अनसूुची-१ 
(र्नर्म ३ सगँ सबिम्न्त्धत) 

संम्क्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्न गनुि पनन प्रस्तावहरु 
 

(क) वन क्षते्रः 
(१) १० देम्ख ५० हेक्टरसबमको के्षत्रफलमा एकल प्रजार्तका स्वेदशी 

ववरुवा एउटै ब्लकमा वृक्षारोपण गनन। 
(२)  सबिम्न्त्धत ठाउँमा परीक्षण भई वृक्षारोपणको लार्ग उपर्कु्त भएका 

आर्ार्तत प्रजार्तका ववरुवाहरू १० हेक्टरसबमको के्षत्रफलमा एउटै 
ब्लकमा वृक्षारोपण गनन। 

(३)  २० हेक्टरसबम क्षेत्रफलमा नर्ाँ वनस्पर्त उद्यान, वन-िीउ िगैँचा, 
प्राणी उद्यान र म्चर्डर्ाखाना र्नमािण गनन। 

(४)  आर्ार्तत जङ्गली जनावरहरु प्रर्तस्थापन गनन।  
(५)  वन क्षेत्र, मध्र्वती क्षेत्र, संरक्षण के्षत्र वा वातावरण संरक्षण 

के्षत्रर्भत्र रहेका प्रत्रे्क नदी, खोलािाट दैर्नक ५० घन र्मटर सबम 
िालवुा, ढंुगा, ग्राभेल र माटो संकलन गनन। 

(६)  १ हेक्टरसबमको वन क्षते्र अन्त्र् प्रर्ोजनको लार्ग प्रर्ोग गनन। 
(७) म्जल्लािाट वावषिक ५ मेविक टनसबम खोटो सङ्कलन गनन। 
(८) क्षेत्र, वन संरक्षण के्षत्र, संरक्षण के्षत्र वा वातावरण संरक्षण के्षत्रमा 

र्नजी जग्गा िाहेक अन्त्र्त्र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीर् 
तहले उपभोक्ता समूह माफि त र्नमािण तथा संचालन गनन आर्ोजना 
र्नमािण गनि । 

(९) स्रोत मार्थको पहँचु, उपर्ोग र लाभको िाँडफाडँ गनन। 
(१०) तराईमा २० हेक्टरसबम र पहाडमा ५ हेक्टरसबम के्षत्रफलको वन 

क्षेत्र व्र्ावसावर्क किरु्लर्ती वनको रूपमा ददने । 
(११) प्रदेश सरकारले वन अनसुन्त्धान प्रर्ोजनका लार्ग वावषिक १५ 

हेक्टर के्षत्रफलसबमको राविर् वन सरपट कटान गनन । 
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(१२) ५ देखी १० वकलोर्मटरसबम लबिाई भएको वन पथ वा अग्नी 
रेखा र्नमािण गनन। 

(१३) देहार्का प्रस्तावहरुः 
(क) वन संरक्षण के्षत्र, संरक्षण क्षेत्र, मध्र्वती क्षते्र, वातावरण 

संरक्षण के्षत्र वा रामसार के्षत्रमा सूम्चकृत सीमसार के्षत्रिाट 
भएर वग्ने नदीनालाको सतहिाट व्र्वसावर्क प्रर्ोजन िाहेक 
आर्ोजना संचालक आफैले सञ्चालन गनन ववकास र्नमािणका 
लार्ग आवश्र्क पनन िालवुा, ढंुगा, ग्राभेल र माटो दैर्नक 
१० देम्ख ५० घन र्मटर सबम र्नकाल्ने कार्ि। 

(ख) वन संरक्षण के्षत्र, संरक्षण के्षत्र, मध्र्वती क्षेत्र वा वातावरण 
संरक्षण के्षत्रमा रहेका र्नजी िाहेकका जग्गामा प्रदेश 
सरकार वा स्थानीर् सरकारिाट उपभोक्ता समूह माफि त 
र्नमािण तथा संचालन गनन आर्ोजना। 

(ख) स्वास््र् क्षते्रः १६ देम्ख २५ शैय्र्ासबमको अस्पताल वा नर्सिङ्ग होम 
सञ्चालन गनन । 

(ग) पर्िटन क्षते्रः २५ िेड देम्ख ५० िेडसबमको होटल वा ररसोटि र्नमािण, 
स्थापना तथा सञ्चालन गनन। 

(घ) सडक क्षते्र 
(१) १०० मीटर लबिाईसबमको पलु र्नमािण गनि । 
(२) प्रदेश तथा स्थानीर् तहिाट र्नमािण हनुे स्थानीर् स्तरका सडक। 

(ङ) उजाि, जलस्रोत तथा र्संचाई के्षत्रः 
(१) १०० हेक्टरसबम र्लफ्ट र्संचार् आर्ोजना र्नमािण गनन। 
(२) ६६ के.भी. सबमको ववद्यतु प्रशारण लार्न आर्ोजनाका लार्ग वन 

क्षेत्र प्रर्ोग गनन।  
(३) जल तथा मौसम मापन केन्त्ि र मौसमी राडार स्थापना कार्ि गदाि 

वन क्षते्र प्रर्ोग गनन। 
(४) १ देम्ख ३ मेगावाट सबमको जलववद्यतु उत्पादन गनन कार्ि। 
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(५) १,००० देम्ख १,५०० घन र्मटर क्षमताको िार्ोग्र्ासँ प्लाण्ट र्नमािण गनन 
कार्ि। 

(च) आवास, भवन तथा िस्ती ववकास र शहरी ववकास क्षते्रः 
(१) ७ देम्ख १० तल्ला वा १५ देम्ख २५ र्मटरसबम  उचार्का भवन 

र्नमािण गनन । 
(२) ३,००० देम्ख ५,००० वगिर्मटर क्षेत्रफलसबमको र्नमािणक्षते्र 

वा  भूईँके्षत्रफल भएको आवासीर्, व्र्ावसावर्क वा दवैु प्रकृर्त 
भएको भवन र्नमािण गनन । 

(३) ५०० देम्ख १,००० जनासबम एकैपटक आगमन तथा र्नगमन हनु े
र्सनेमा हल, र्थएटर, सामदुावर्क भवन, रंगशाला, कन्त्सटि हल, 
स्पोटिस ्वा व्र्ापाररक कबपलेक्स आदद र्नमािण गनन । 

(४) ५ देम्ख १० हेक्टरसबमको जग्गा आर्ोजना सञ्चालन गनन । 
(५) १ देखी ५ हेक्टरसबम सखु्खा सतह ढलान (सखु्खा िन्त्दरगाह, 

िसपाकि , पावकि ङलट आदद) र्नमािण गनन। 
(६) ५,००० देम्ख १०,००० र्लटरसबम दैर्नक पानीको प्रर्ोग हनु े

भवन र्नमािण तथा संचालन गनन। 
(छ) उद्योग क्षते्रः 

(१) दैर्नक २ देम्ख १०० मेविक टनसबम खाँडसारी वा म्चनी उत्पादन 
गनन उद्योग स्थापना गनन। 

(२) मेर्सन उपकरणमा १ देम्ख ५ करोड रुपैर्ाँसबम लगानी भएको 
वकि शप (ममित सबभार गनन समेत) स्थापना तथा संचालन गनन। 

(३)  वन के्षत्र िाहेक अन्त्र् स्थानमा ५ देम्ख १० हेक्टरसबमको के्षत्रमा 
औद्योर्गक ग्राम स्थापना गनन। 

(४) साधारण र्नमािणमखुी ढंुगा, डेकोरेवटभ ढंुगा, िालवुा, ग्राभेल, 
औद्योर्गक माटो र साधारण माटो उत्खनन ्को लार्ग दैर्नक ५० 
घन र्मटरसबम उत्खनन ्कार्ि गनन। 
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(५) नदीनाला सतहिाट दैर्नक १०० घन र्मटरसबम िालवुा, ग्राभेल, 
र्गखाि माटो र्नकाल्न।े 

(ज) म्शक्षा क्षते्रः ५० शैर्ासबमको म्शक्षण अस्पताल संचालन गनन। 
(झ) खानी क्षते्रः 
 (१) दैर्नक २५ मेविक टनसबम िालवुा प्रशोधन गनन। 

(२) साधरण र्नमािणमखुी ढंुगा, ग्राभेल, औद्योर्गक माटोको लार्ग दैर्नक ५० 
घन र्मटरसबम उत्खनन ्कार्ि गनन। 
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अनसूुची-२ 
(र्नर्म ३ सगँ सबिम्न्त्धत) 

प्रारम्बभक वातावरणीर् परीक्षण गनुि पनन प्रस्तावहरु 
(क) वन क्षते्रः 

(१)  तराईमा ५० हेक्टर भन्त्दा िढी ५०० हेक्टरसबम र पहाडमा ५० 
हेक्टर भन्त्दा िढी २५० हेक्टरसबमको के्षत्रफलमा एकल प्रजार्तका 
स्वदेशी ववरुवा एउटै ब्लकमा वृक्षारोपण गनन ।  

(२)  सबिम्न्त्धत ठाँउमा परीक्षण भई वृक्षारोपणको लार्ग उपर्कु्त भएका 
आर्ार्तत प्रजार्तका ववरुवाहरू तराईमा १० हेक्टर भन्त्दा िढी देम्ख 
५० हेक्टरसबम र पहाडमा १० हेक्टर भन्त्दा िढी देम्ख २५ 
हेक्टरसबमका के्षत्रफलमा एउटै ब्लकमा वृक्षारोपण गनन । 

(३)  तराईमा २० हेक्टर भन्त्दा िढी देम्ख १०० हेक्टरसबम र पहाडमा 
५ हेक्टर भन्त्दा िढी देम्ख ५० हेक्टरसबम के्षत्रफलको व्र्वसावर्क 
वन किरु्लर्ती वनको रूपमा ददने । 

(४)  प्रदेश सरकारद्वारा वन अनसुन्त्धानको प्रर्ोजनाथि वावषिक १५ हेक्टर 
भन्त्दा िढी देम्ख ३० हेक्टर के्षत्रफलसबमको राविर् वन सरपट 
कटान गनन । 

(५)  र्नकुञ्ज, वन्त्र्जन्त्त ुआरक्ष, मध्र्वती क्षेत्र वा वन संरक्षण के्षत्र वा 
वातावरण संरक्षण के्षत्र स्थापना गनन वा ववस्तार गनन । 

(६)  २० हेक्टरभन्त्दा िढीको के्षत्रफलमा नर्ाँ वनस्पर्त उद्यान, वन वीउ 
िगैँचा, प्राणी उद्यान र म्चर्डर्ाखाना र्नमािण गनन । 

(७)  प्रादेम्शक र्नकुञ्ज, वन्त्र्जन्त्त ुआरक्ष, म्शकार आरक्ष, र्समसार क्षते्र 
तथा संरम्क्षत जलाधार क्षेत्र व्र्वस्थापन कार्िर्ोजना तर्ार गनन । 

(८)  देहार् पररमाणमा वन पैदावार संकलन गनन गरी म्जल्ला र्भत्रको 
पञ्चवषीर् वन कार्ि र्ोजना, मध्र्वती के्षत्र तथा संरक्षण के्षत्रको 
व्र्वस्थापन र्ोजना वा वन संरक्षण के्षत्रको कार्ि र्ोजना तर्ार 
गनन। 
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(क) वावषिक ५० मेविक टनसबम जरा तथा गानो संकलन गनन, 
(ख) वावषिक १५० मेविक टनसबम िोक्रा संकलन गनन, 
(ग) वावषिक १५० मेविक टनसबम पात/डाँठ संकलन गनन 

(सालर्सड, ररठ्ठा र अमला, तेन्त्दपुात, भोलनपात, तेजपात 
िाहेक) । 

(घ) वावषिक १५० मेविक टनसबम फूल वा भवुा संकलन गनन, 
(ङ) वावषिक २०० मेविक टनसबम फल वा िीज संकलन गनन, 
(च)  वावषिक १५० मेविक टनसबम र्िरुवा संकलन गनन, 
(छ) वावषिक २०० मेविक टनसबम गम, रेम्जन (सल्लाको खोटो 

िाहेक) वा लोहवान संकलन गनन । 
(ज) वावषिक २ लाख घन वफट भन्त्दा िढी काठ उत्पादन तथा 

संकलन गनन। 
(९)  साविजर्नक ियुान के्षत्रमा जर्डिटुी र सगुम्न्त्धत वनस्पर्तको 

व्र्ावसावर्क उत्पादनको लार्ग जर्डिटुी केन्त्ि स्थापना गनन । 
(१०)  प्रचर्लत कानून अनसुार प्रशोधन गरी सारतत्व र्नकाली र्नकासी गनि 

पार्ने प्रजार्तहरुको हकमा एक म्जल्लािाट प्रर्त प्रजार्त २० देम्ख 
१०० टनसबम वन पैदावर सङ्कलन गनन । 

(११)  सरकारद्वारा व्र्वम्स्थत वन, सामदुावर्क वन, किरु्लर्ती वन, वन 
संरक्षण के्षत्र, मध्र्वती के्षत्र, सीमसार के्षत्र वा संरम्क्षत के्षत्र भएर 
वहने प्रत्रे्क नदी, खोलािाट दैर्नक ५० घनर्मटरभन्त्दा िढी 
िालवुा, ढुङ्गा, ग्राभेल र माटो सङ्कलन गनन । 

(१२)  १ हेक्टर देम्ख ५ हेक्टरसबमको वन के्षत्र अन्त्र् प्रर्ोजनको लार्ग 
प्रर्ोग गनन । 
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 तर र्स र्नर्मावली प्रारबभ हनु ुअम्घ वन के्षत्रमा सडकको िर्ाक 
तर्ार भएको हकमा सो सडक तथा र्संचाई नहरको स्तरोन्नती गदाि 
थप हनुे वन के्षत्रको के्षत्रफल मात्र गणना गनुिपननछ। 

(१३)  वन क्षेत्र, संरक्षण के्षत्र र्भत्रको वन क्षते्र, मध्र्वती क्षते्र र्भत्रको वन 
क्षेत्र, र्समसार क्षते्र वा वातावरण संरक्षण के्षत्र र्भत्रको वन क्षते्रमा 
२५ शैय्र्ासबमको ररसोटि,  होटल, अस्पताल वा २५ कोठासबमको 
म्शक्षण संस्था र्नमािण कार्ि गनन । 

(१४)  स्वीकृत वन कार्िर्ोजना िमोम्जम ५ हेक्टरभन्त्दा िढी के्षत्रिाट 
कटान भएका रुखको जरा, ठुटा र्नकाल्न।े 

(१५)  िाह्य (एक्जोवटक) तथा र्मचाहा (र्न्त्भेर्सभ) जङ्गली प्राणी तथा 
वनस्पर्तको प्रथम आगमन (ईन्त्िोडक्सन) लगार्त म्ज. एम. ओ.  
(जेनेवटकल्ली मोर्डफार्ड अगािर्नज्म)  र एल.एम.ओ. (र्लर्भङ 
मोर्डफार्ड अगािर्नज्म) प्रभाववत प्रजार्त एवं प्रववर्धको स्थापना, 
प्रशारण तथा अनसुन्त्धान  सबिन्त्धी कार्ि गनन । 

(१६)  एक म्जल्लािाट वावषिक ५ मेविक टनभन्त्दा िढी खोटो सङ्कलन 
गनन। 

(१७) १० वकलोर्मटर भन्त्दा िढी लबिाईको वन पथ वा अग्नी रेखा 
र्नमािण गनन। 

(१८)  देहार्का प्रस्तावहरुः 
(क) मध्र्वती के्षत्र र्भत्र ववद्यतु प्रसारण लार्न वा ववद्यतु प्रसारण 

लार्निाट याप गरी नर्ाँ आउटडोर सिस्टेशन र्नमािण 
कार्ि। 

(ख)  वन संरक्षण के्षत्र, संरक्षण के्षत्र वा वातावरण संरक्षण क्षते्रर्भत्र 
१० मेगावाट सबमको जलववद्यतु आर्ोजना वा १३२ के.र्भ. 
वा सो भन्त्दा कम भोल्टेज स्तरका ववद्यतु प्रसारण वा ववतरण 
लार्न र सो अन्त्तगितका सिस्टेशन र्नमािण कार्ि। 
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(ख) उद्योग क्षते्र 
(१)  ब्लेम्ण्डङ्ग प्रवक्रर्ािाट मददरा उत्पादन गनन तथा दैर्नक ५ लाख 

र्लटरसबम क्षमता भएको ब्वार्लर र फमनन्त्टेशन सवुवधार्कु्त 
र्डम्स्टलरी, ब्रअुरी तथा वार्नरी उद्योग स्थापना गनन । 

(२)  कािोनेटेड वा ननकािोनेटेड िेभरेज, जसु आदद उत्पादन गनन उद्योग 
स्थापना गनन । 

(३)  वनस्पर्त घ्रू् वा खाने तेल उत्पादन गनन उद्योग स्थापना गनन । 
(४)  दैर्नक १ मेविक टनभन्त्दा िढी म्चर्ा, कफी, जर्डिटुी आदद 

प्रशोधन गनन उद्योग स्थापना गनन । 
(५)  दैर्नक १०० देम्ख ३,००० मेविक टनसबम खाँडसारी वा म्चनी 

उत्पादन गनन उद्योग स्थापना गनन। 
(६)  दैर्नक १० मेविक टनभन्त्दा िढी खाद्य पदाथि उत्पादन गनन उद्योग 

स्थापना गनन । 
(७)  दैर्नक २५ मेविक टनसबम हाड, र्संग र खरु प्रशोधन गनन उद्योग 

स्थापना गनन । 
(८)  दैर्नक १५,००० वगिवफटसबम छाला प्रशोधन गनन उद्योग स्थापना 

गनन । 
(९)  पार्पलाईन िाहेक व्र्ापाररक प्रर्ोजनको लार्ग प्रर्त सेकेन्त्ड १० 

र्लटरभन्त्दा िढीको दरले पानी प्रशोधन गनन उद्योग स्थापना गनन । 
(१०)  एल. पी. जी. ग्र्ासँ, िार्ोग्र्ाँस, नेचरुल ग्र्ाँसको उत्पादन, 

भण्डारण, वफर्लङ्ग, ररवफर्लङ्ग गनन उद्योग स्थापना गनन । 
(११)  काविन डाई-अक्साईड, अम्क्सजन, नाईिोजन, ऐर्सवटर्लन आदद 

उत्पादन तथा ररवफर्लङ्ग गनन उद्योग स्थापना गनन । 
(१२)  वावषिक ३ करोड गोटासबम उत्पादन क्षमता भएको पोलेको ईट्टा, 

टार्ल आदद िनाउने उद्योग स्थापना गनन। 
(१३)  दैर्नक १० हजार भन्त्दा िढी कबप्रसे्ड ईट्टा, होलो ईट्टा/ब्लक्स 

उत्पादन गनन उद्योग स्थापना गनन । 
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(१४)  दैर्नक १,००० मेविक टनसबम क्षमताको क्रसर उद्योग स्थापना 
गनन । 

(१५) दैर्नक २५ मेविक टनभन्त्दा िढी िालवुा प्रशोधन गनन उद्योग 
स्थापना गनन । 

(१६) दैर्नक १०० मेविक  टनसबम उत्पादन क्षमता भएको एर्सड वा 
अल्काली उत्पादन गनन उद्योग स्थापना गनन । 

(१७) रसार्न (प्लावष्टसाईजर, क्लोररन, सोर्डर्म हार्पो-क्लोरार्ड आदद), 
ग्ल,ु एधेर्सभ िनाउने उद्योग स्थापना गनन । 

(१८) म्जङ्क अक्सार्ड उत्पादन गनन उद्योग स्थापना गनन । 
(१९)  शृ्रङ्गार सामान िाहेकका रङ्ग रोगन उत्पादन गनन उद्योग स्थापना 

गनन। 
(२०) ब्लेम्ण्डङ्ग, ररप्रोसेर्सङ्ग वा ररक्लामेशन प्रवक्रर्ािाट लरु्ब्रकेन्त्टस ्

उत्पादन गनन उद्योग स्थापना गनन । 
(२१) ब्लेम्ण्डङ्ग प्रवक्रर्ािाट ववटुर्मन तथा ववटुर्मन र्मल्सनको उत्पादन 

तथा ररवफर्लङ्ग गनन उद्योग स्थापना गनन । 
(२२) लामखटेु्ट वा अन्त्र् वकरा ररपेलेन्त्ट (झोल, क्वाईल, यािलेट, लोसन, 

धपु आदद) उत्पादन गनन उद्योग स्थापना गनन । 
(२३) दैर्नक ५ मेविक टनभन्त्दा िढी र्डटरजेन्त्ट, स्र्ाबप,ु र्लम्क्वड 

म्क्लनर, म्क्लर्नङ्ग पाउडर, स्र्ार्नटाईजर, फे्रसनर आदद उत्पादन गनन 
उद्योग स्थापना गनन । 

(२४) दैर्नक १ मेविक टन भन्त्दा िढी सािनु, सफि  उत्पादन गनन उद्योग 
स्थापना गनन । 

(२५) ब्र्ािी (ड्रार् वा वेट वा र्लर्थर्म आर्ोन) उत्पादन गनन उद्योग 
स्थापना गनन । 

(२६) दैर्नक ५० मेविक टनसबम (ड्राई वा वेट) ब्र्ािी ररसाईम्क्लङ्ग गनन 
उद्योग स्थापना गनन । 
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(२७) दैर्नक ५ मेविक टनसबम फोम उत्पादन उद्योग (फोमको प्रर्ोग 
गरी २ मेविक टनभन्त्दा िढी वस्त ु उत्पादन गनन उद्योग समेत) 
स्थापना गनन । 

(२८) परबपरागत घरेल ु उद्योगिाहेकका दैर्नक १०० मेविक टनसबम 
उत्पादन क्षमता भएको पल्प वा कागज उद्योग स्थापना गनन । 

(२९) दैर्नक १ मेविक टनभन्त्दा िढी स्टेशनरी सामान (पेन, डटपेन, 
र्ससाकलम, कापी रम्जस्टर आदद) उत्पादन गनन उद्योग स्थापना 
गनन। 

(३०) दैर्नक ५ मेविक टनभन्त्दा िढी प्र्ाकेम्जङ्ग (कोरुगेटेड िक्स, 
काडििोडि आदद) उत्पादन गनन उद्योग स्थापना गनन । 

(३१) डाईङ्ग (परबपरागत घरेल ुउद्योग िाहेकका धागो तथा कपडा रङ्गाई 
वा धलुाई गनन गलैंचा, पम्स्मना समेत) उद्योग स्थापना गनन।  

(३२) दैर्नक ५ मेविक टनभन्त्दा िढी धागो प्रर्ोग गरी कपडा उत्पादन 
गनन उद्योग स्थापना गनन । 

(३३) म्स्पर्नङ्ग र्मल स्थापना गनन । 
(३४) जटु उद्योग स्थापना गनन । 
(३५) कोर्र डोरी वा  कोर्र बर्ािेस उत्पादन गनन उद्योग स्थापना गनन। 
(३६) चनुढंुगा वा म्क्लंकरमा आधाररत दैर्नक ३,००० मेविक टनसबम 

उत्पादन क्षमता भएको म्क्लंकर वा र्समेन्त्ट उद्योग स्थापना गनन । 
(३७) दैर्नक ३,००० मेविक टनसबम चनु उत्पादन उद्योग स्थापना गनन। 
(३८) दैर्नक १० मेविक टन भन्त्दा िढी उत्पादन क्षमता भएको वा २० 

करोड देम्ख २ अििसबम मेर्सन उपकरणमा लगानी हनु ेखर्नजजन्त्र् 
पदाथि प्रशोधन गनन उद्योग स्थापना गनन । 

(३९) औषर्ध उद्योग स्थापना गनन र दैर्नक ५० मेविक टनसबम 
औषधीको लार्ग प्रारम्बभक कबपाउण्ड संश्लषेण वा उत्पादन गनन 
उद्योग स्थापना गनन । 
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(४०) दैर्नक ५०० वकलोग्राम भन्त्दा िढी आर्वुनददक औषधी उत्पादन गनन 
उद्योग स्थापना गनन । 

(४१) दैर्नक ५ मेविक टनभन्त्दा िढी प्लावष्टकका सामान (पाईप, वफवटङ्ग, 
र्ानि, रर्ापर, आदद उत्पादन गनन सवहत) उत्पादन गनन उद्योग (खेर 
गएको प्लावष्टकको कच्चा पदाथि वा भम्जिन ग्रर्ानलु्स, रेम्जन, 
कबपाउण्ड मा आधाररत) स्थापना गनन । 

(४२) टार्र,  युब्स र रिर प्रशोधन तथा उत्पादन गनन उद्योग स्थापना 
गनन । 

(४३) परुानो टार्र तथा प्लावष्टक प्रशोधन गरी र्न्त्धन (तेल) र्नकाल्न े
उद्योग स्थापना गनन । 

(४४) एनोडार्म्जङ्ग, र्लेक्िोप्लेवटङ्ग तथा ग्र्ाल्भनार्म्जङ्ग गनन उद्योग (सनु 
वा चाँदीको प्लेवटङ गनन घरेल ुउद्योग िाहेक) स्थापना गनन। 

(४५) रोर्लङ्ग र्मल उद्योग स्थापना गनन । 
(४६) दैर्नक १० मेविक टनभन्त्दा िढी कट्-टु-लेन्त्थ गनन तथा भाँडा 

िनाउने उद्योग स्थापना गनन । 
(४७) दैर्नक ५० मेविक टनभन्त्दा िढी उत्पादन क्षमता भएको फाउण्ड्री 

उद्योग स्थापना गनन । 
(४८) दैर्नक ५०० मेविक टनसबम प्रारम्बभक स्मेम्ल्टङ्ग गरी फेरस तथा 

नन ्फेरस वस्त ुउत्पादन गनन उद्योग स्थापना गनन । 
(४९) दैर्नक ७५० मेविक टनसबम धात ु ररमेम्ल्टङ्ग वा रररोर्लङ्ग वा 

ऐलोवर्ङ्ग गनन उद्योग स्थापना गनन। 
(५०) १० मेविक टनभन्त्दा िढी मेटल तथा नन ् मेटलिाट फ्र्ार्ब्रकेशन 

(स्टकचर समेत) गनन उद्योग स्थापना गनन। 
(५१) गाडी, मोटर साईकल, अटोररक्सा आदद तथा दैर्नक १०० थान 

भन्त्दा िढी साईकल/ररक्सा (र्न्त्धन वा ववद्यतु प्रर्ोग नगरी) 
एसेबिर्लङ्ग गनन उद्योग स्थापना गनन । 
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(५२) १ करोड रुपैर्ा भन्त्दा िढीको मेर्सन उपकरण प्रर्ोग गरी 
र्लेम्क्िकल तथा र्लेक्िोर्नक्स सामानहरु एसेबिर्लङ्ग गनन उद्योग 
स्थापना गनन । 

(५३) दैर्नक १ मेविक टनभन्त्दा िढी र्िजलुीको तार (वार्ररङ्ग तथा 
प्रसारणको लार्ग) उत्पादन वा ववधतु िान्त्सफमिर उत्पादन गनन 
उद्योग स्थापना गनन । 

(५४) मेर्सन उपकरणमा ५ करोड रुपैर्ाभन्त्दा िढी लगानी भएको वकि शप 
(ममाित सबभार गनन समेत) स्थापना गनन । 

(५५) मेर्सन उपकरणमा ५ करोड रुपैर्ा भन्त्दा िढी लगानी गनन र्नमािण 
सबिन्त्धी कार्ि गनन उद्योगको स्टोरेज र्ाडि स्थापना गनन । 

(५६) सिै प्रकारका ग्र्ाँस र्सर्लन्त्डर उत्पादन गनन उद्योग स्थापना गनन । 
(५७)  उद्योगले आफ्नो प्रर्ोगको लार्ग ५ देम्ख ४० मेगावाटसबम 

वैकम्ल्पक ऊजाि प्रववर्ध (सौर्ि, वारू्,जैववक आदद) िाट कोजेनेरेशन, 
िाईजेनेरेशन वा र्डम्जसेटिाट ववद्यतुीर् ऊजाि वा ताप उत्पादन 
गनन। 

(५८)  उद्योगले आफ्नो तापीर् ऊजाि प्रर्ोजनको लार्ग िार्ोमास, 
कोर्लािाट सञ्चालन हनुे ग्र्ाँर्सफार्र जडान गरी सञ्चालन गनन । 

(५९) वावषिक ५० हजार देम्ख ५ लाख घन वफटसबम काठ प्रर्ोग गनन 
सःर्मल स्थापना गनन । 

(६०) दैर्नक ५०० घन वफटभन्त्दा िढी काठ प्रर्ोग गरी झ्र्ाल ढोका 
लगार्तका फर्निचर सामान उत्पादन गनन उद्योग स्थापना गनन । 

(६१)  रोम्जन, टपनन्त्टाईन तथा कत्था उत्पादन गनन उद्योग स्थापना गनन । 
(६२)  िावषिक २ लाख घन वफटसबम काठ वा काठजन्त्र् पदाथि प्रर्ोग 

गरी भेर्नर्र, प्लाईउड, प्लाईिोडि आदद िनाउने उद्योग स्थापना 
गनन। 

(६३)  दैर्नक ५ मेविक टनभन्त्दा िढी िाँस तथा िेतका सामानहरु 
उत्पादन गनन उद्योग स्थापना गनन । 
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(६४) दैर्नक ५०० वकलोग्राम भन्त्दा िढी सरु्तिजन्त्र् पानमसलाहरु उत्पादन 
गनन उद्योग स्थापना गनन । 

(६५) चरुोट तथा र्िडी उत्पादन (सूती ड्रार् गनन समेत) गनन उद्योग 
स्थापना गनन । 

(६६) सलाई उद्योग स्थापना गनन । 
(६७) दैर्नक १० वकलो र्लटरभन्त्दा िढी िार्ोर्डजेल उत्पादन गनन उद्योग 

स्थापना गनन । 
(६८) सोल्भेन्त्ट एक्सिर्ाक्सन प्रवक्रर्ािाट खाने तेलिाहेक अन्त्र् तेल 

उत्पादन गनन उद्योग स्थापना गनन । 
(६९) एक्सिर्ाक्सन, र्डवष्टलेसन आदद प्रववर्धिाट सगुम्न्त्धत तेल उत्पादन 

गनन उद्योग स्थापना गनन । 
(७०) अधि प्रशोर्धत तेल, फोम्स्सल फ्र्लु प्रर्ोग गरी दैर्नक २०० मेविक 

टनसबम पेिोर्लर्म पदाथि उत्पादन गनन उद्योग स्थापना गनन । 
(७१) दैर्नक ५ र्लटर भन्त्दा िढी रसार्न तथा ररएजेण्ट प्रर्ोग हनु े

प्रर्ोगशाला स्थापना गनन । 
(७२) काचँ प्रशोधन गनन उद्योग स्थापना गनन । 
(७३) दैर्नक १ मेविक टनभन्त्दा िढी पशपुन्त्छीको दाना उत्पादन गनन 

उद्योग स्थापना गनन । 
(७४) दैर्नक २०० जोरभन्त्दा िढी जतु्ता तथा चप्पल उत्पादन गनन उद्योग 

स्थापना गनन । 
(७५) दैर्नक १ लाखभन्त्दा िढी पषृ्ठ छपाई गनन वप्रम्न्त्टङ्ग प्रसे सञ्चालन 

गनन। 
(७६) दैर्नक १०० मेविक टनभन्त्दा िढी कागो ह्याण्डर्लङ गनन उद्योग 

स्थापना गनन । 
(७७) कबप्र्टुर, सफ्टवेर्र, ववद्यतुीर् उपकरणहरु प्रर्ोग गरी सफ्टवेर्र 

तर्ारी, अनलाईन सेवा, ईन्त्टरनेट, रेर्डर्ो, केिलु नेटवकि  जस्ता 
प्रकृर्तका सेवा ददने कार्ि तथा तार्लम, परामशि जस्ता कार्िहरु 
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िाहेक रु. २५ करोड देम्ख २ अिि रुपैर्ाँसबम मेर्सन उपकरणमा 
लगानी हनुे उद्योग । 

(७८) अस्फाल्ट ब्र्ाम्चङ्ग प्लाण्ट स्थापना तथा संचालन गनन। 

(ग) खानी क्षते्रः 
(१) १०० जनासबम स्थार्ी िसोिास स्थानान्त्तरण वा पनुवािस गरी खानी 

उत्खनन ्गनन । 
(२) रेर्डर्ोधमी धातहुरु िाहेक अन्त्र् धातहुरु उत्पादन गनि गररने भरू्मगत 

उत्खनन ् भए दैर्नक १,००० टनसबम वा सतही उत्खनन ् भए 
दैर्नक २,००० टनसबम उत्खनन ्कार्ि गनन । 

(३) अधात ु खर्नज उत्पादन गनि गररन े भरू्मगत उत्खनन ् भए दैर्नक 
२,००० टनसबम वा सतही उत्खनन ् भए दैर्नक ४,८०० मेविक 
टनसबम उत्खनन ्कार्ि गनन । 

(४)  साधारण र्नमािणमखुी ढुङ्गा, डेकोरेवटभ ढुङ्गा, िालवुा, ग्राभेल, 
औद्योर्गक माटो र साधारण माटोको दैर्नक ५० देम्ख ५०० घन 
र्मटरसबम उत्खनन ्कार्ि गनन । 

(५)  कोईला तथा मट्टीकोईलाको लार्ग सतही उत्खनन ् दैर्नक १,००० 
टनसबम वा भरू्मगत उत्खनन ्दैर्नक २,००० टनसबमको कार्ि। 

(६)  दैर्नक २ लाख घन र्मटरसबम प्राकृर्तक ग्र्ाँस उत्पादन कार्ि गनन। 
(७) नदीनाला सतहिाट दैर्नक १०० घन र्मटर भन्त्दा िढी ३०० घन 

र्मटरसबम िालवुा, ग्राभेल, र्गखाि माटो र्नकाल्न।े 

(घ) सडक क्षते्रः 
(१)  २५ वकलोर्मटरसबम लबिाईको नर्ाँ सडकहरु र्नमािण गनन । 
(२)  ५ देम्ख ५० वकलोर्मटरसबमको रज्जमुागि र्नमािण गनन । 
(३)  १ देम्ख ५ वकलोर्मटरसबमको केिलु कार मागि र्नमािण गनन । 
(४)  १०० र्मटरभन्त्दा िढी लबिाईको पलु र्नमािण गनन । 
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(५)  सडक प्रर्ोजनको लार्ग १ देम्ख ३ वकलोर्मटरसबमको सरुुङ 
िनाउन।े 

(६)  चारपाङ्ग्ग्र े सवारी सञ्चालन हनुे अकाशे पलु (फ्लाई ओवर) र्नमािण 
गनन। 

(७)  साविजर्नक र्ातार्ातको लार्ग मोनो रेलमागि सञ्चालन गनन। 
(८) १० वकलोर्मटर भन्त्दा िढी ५० वकलोर्मटरसबम लबिाईको प्रदेश 

सडक तथा सहार्क सडकहरूको चौडाई ववृद्ध हनुे गरी स्तरवृवद्ध, 
पनुस्थािपना तथा पनुः र्नमािण गनन । 

 
(ङ) आवास, भवन तथा िस्ती ववकास र शहरी ववकास क्षते्रः 

(१) ५,००० भन्त्दा िढी १०,००० वगिर्मटर क्षते्रफलसबमको  र्नमािण 
क्षेत्र वा  भूईँके्षत्रफल  भएको आवासीर्, व्र्वसावर्क वा दवैुको संरू्क्त 
भवन र्नमािण गनन । 

(२) १,००० देम्ख २,००० जनासबम एकैपटक आगमन तथा र्नगमन 
हनुे र्सनमेा हल, र्थएटर, सामदुावर्क भवन, रंगशाला, कन्त्सटिहल, 
स्पोटिस ्वा व्र्ापाररक कबप्लेक्स आदद र्नमािण गनन । 

(३) १ हेक्टरदेम्ख ५ हेक्टरसबमको के्षत्रमा आवास ववकास गनन । 
(४) १० हेक्टरदेम्ख १०० हेक्टरसबमको जग्गा ववकास आर्ोजना 

सञ्चालन गनन । 
(५) ५ हेक्टरभन्त्दा िढी सखु्खा सतह ढलान (सखु्खा िन्त्दरगाह, िसपाकि , 

पावकि ङलट आदद) र्नमािण गनन । 
(६) २०,००० घन र्मटरभन्त्दा मार्थ माटो पनुन तथा माटो काटी  सार्ट 

ववकास गनन । 
(७) ११ तल्ला वा २५ र्मटरभन्त्दा िढी १६ तल्ला वा ५० र्मटरसबम 

उचाई भएको भवन र्नमािण गनन। 
(८) १०,००० देम्ख २०,००० र्लटरसबम दैर्नक पानीको प्रर्ोग हनु े

भवन र्नमािण तथा सञ्चालन गनन। 
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(च) जलस्रोत र ऊजाि क्षते्रः 

(१) ववद्यतु प्रशारण लाईन र सिस्टेशन र्नमािण अन्त्तगित:- 
(क) १३२ के.भी. वा सोभन्त्दा िढी क्षमताको ववद्यतु प्रसारण लार्न 

र्नमािण गनन । 
(ख) ववद्यमान २२० के.भी. वा सोभन्त्दा िढी क्षमताको ववद्यतु 

प्रसारण लार्निाट याप गरी नर्ाँ आउटडोर सवस्टेशन र्नमािण 
गनन । 

(२) ववद्यतु उत्पादन अन्त्तगित: 
(क) ३ भन्त्दा मार्थ देम्ख ५० मेगावाट क्षमतासबमको जलववद्यतु 

उत्पादन आर्ोजना र्नमािण गनन। 
(ख) १ देम्ख ५ मेगावाट क्षमता सबमको खर्नज तेल वा ग्र्ाँसिाट 

ववद्यतु उत्पादन आर्ोजना सञ्चालन गनन । 
(ग) १,५०० घन र्मटर भन्त्दा िढी क्षमताको िार्ोग्र्ाँस प्लाण्ट 

र्नमािण गनन। 
(३) र्संचाईको नर्ाँ प्रणाली अन्त्तगित:- 

(क) तराई वा र्भत्री मधेशमा २०० हेक्टर देम्ख २,००० 
हेक्टरसबमको के्षत्र र्संचाई गनन । 

(ख) पहाडी उपत्र्का र टारमा २५ देम्ख ५०० हेक्टरसबमको के्षत्र 
र्संचाई गनन । 

(ग) पहाडी र्भरालो पाखा र पवितीर् क्षेत्रमा २५ देम्ख २०० 
हेक्टरसबमको के्षत्र र्संचाई गनन। 

(घ) १०० हेक्टरभन्त्दा िढीको र्लफ्ट र्संचाई आर्ोजना र्नमािण 
गनन। 

(४) र्संचाईको पनुरुत्थान प्रणाली अन्त्तगित: ववद्यमान प्रणाली र्भत्रका 
र्संचाई आर्ोजनामा नर्ाँ हेडवक्सि र्नमािण वा मूल नहर पररवतिन हनु े
कुनै पर्न पनुरुत्थान आर्ोजना सञ्चालन गनन।  
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(५) २५ देम्ख १०० जनासबम स्थार्ी िसोिास भएका जनसंख्र्ा 
ववस्थावपत गनन कुनै पर्न जलस्रोत ववकास कार्ि। 

(६) १० वकलोर्मटर भन्त्दा िढी लबिाईको नदी र्नर्न्त्त्रणको कार्ि गनन । 
(७) १५ देम्ख ३० हेक्टरसबमको के्षत्रफलमा कृर्त्रम जलाशर् र्नमािण 

कार्ि। 
(८) २० घन र्मटर प्रर्त सेकेन्त्ड भन्त्दा िढीको दरले पानी अको जलाधार 

डार्भसिन र्नमािण कार्ि। 
(९) नवीकरणीर् ऊजाि क्षते्र: 

(क) १ देम्ख १० मेगावाट क्षमतासबमको सौर्ि उजाििाट ववद्यतु 
उत्पादन आर्ोजना सञ्चालन गनन । 

(ख) १ देम्ख १० मेगावाट क्षमतासबमको वार् ु उजाििाट ववद्यतु 
उत्पादन आर्ोजना सञ्चालन गनन । 

(ग) ०.५ देम्ख २ मेगावाट क्षमतासबमको जैववक उजाििाट ववद्यतु 
उत्पादन आर्ोजना सञ्चालन गनन । 

(घ) म्चनी उद्योग के्षत्रर्भत्रको उख ु पेर्लसकेपर्छ र्नम्स्कन े खोस्टा 
(िगास) िाट ववद्यतु सहउत्पादन (कोजेनेरेशन) हनुे आर्ोजना 
संचालन गनि । 

(छ) पर्िटन क्षते्र: 
(१)  ५१ देम्ख १०० शैर्ासबमको होटल वा ररसोटि स्थापना तथा 

सञ्चालन गनन । 
(२) ववद्यमान ववमानस्थलमा के्षत्रफल थप्ने । 
(३) माछा वा अन्त्र् जलचर भएको कुनै नदी वा तालमा र्म्ञ्जन जर्डत 

उपकरण र र्न्त्धन ज्वलन गरी र् र्ाम्फ्टङ्ग कार्ि वा कु्रज सञ्चालन 
गनन। 

(४) तालमा स्थापना हनुे हाउस िोट (तैरने घर) सञ्चालन गनन । 
(ज) खानपेानी के्षत्र: 
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(१) १०० देम्ख ५०० हेक्टरसबमको के्षत्रमा फैर्लएको वषािको पानी 
सङ्कलन गनन तथा सोही क्षेत्रफलमा भएका पानीका स्रोतहरूको प्रर्ोग 
गनन । 

(२) सेफ र्ल्ड १०० र्लटर प्रर्त सेकेन्त्ड भन्त्दा िढीको सतही पानीको 
स्रोत र सो पानीको ५० देम्ख ७५ प्रर्तशतसबम सखु्खा समर्मा 
आपूर्ति गनन। 

(३) प्रर्त सेकेण्ड १०० र्लटर भन्त्दा िढीको दरले पानी प्रशोधन गनन । 
(४) भरू्मगत पानीको स्रोत ववकासका लार्ग कूल एक्रू्फरको ५० देम्ख 

७५ प्रर्तशतसबम ररचाजि गनन । 
(५) १ देखी ३ वकलोर्मटर सबमको सरुुङ र्नमािण गरी खानेपानी 

आर्ोजना सञ्चालन गनन । 
(६) खानेपानी आर्ोजना सञ्चालन गनिको लार्ग २५ देम्ख १०० जनासबम 

जनसंख्र्ा ववस्थापन गनन । 
(७) पानीको श्रोतको मार्थल्लो भागमा ५०० जनसंख्र्ासबमको िसोिास 

गराउने । 
(८) ५० हजारदेम्ख २ लाखसबमको जनसंख्र्ालाई खानपेानी आपूर्ति 

गनन। 
(९) ५० हजारदेम्ख २ लाखसबमको जनसंख्र्ालाई खानेपानी आपूर्ति गरी 

नर्ाँ स्रोत जोड्ने । 
(१०) १ वकलोर्मटर भन्त्दा िढीको डार्भरसन ्सबिन्त्धी काम गनन । 
(११) २५,००० भन्त्दा िढी जनसंख्र्ालाई सेवा ददने विटमेन्त्ट सवहतको 

ढल र्नकास र्सष्टम समावेश भएका खानेपानी आर्ोजना सञ्चालन 
गनन। 

(झ) फोहोर मैला व्र्वस्थापन के्षत्र: घर तथा आवास के्षत्रिाट र्नस्कने फोहरमैला 
सबिन्त्धमा देहार्को काम गनन:- 
(१) वावषिक १,००० देम्ख ५,००० मेविक टनसबम फोहोरमैला 

जर्मनमा भनन । 
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 (२)  ५ देम्ख १० हेक्टरसबमको के्षत्रमा फैर्लएको िान्त्सफर स्टेशन र 
ररसोसि ररकोभरी एररर्ा सबिन्त्धी काम गनन। 

 (३) ५ देम्ख १० हेक्टरसबमको के्षत्रमा फैर्लएको रसार्न, र्ाम्न्त्त्रक वा 
जैववक तररकािाट फोहोरमैला छनौट, केलाउने, तह लगाउने र 
पनुः प्रर्ोग गनन । 

 (४) ५ देम्ख १० हेक्टरसबमको के्षत्रमा फैर्लएको कबपोष्ट प्लाण्ट 
सबिन्त्धी काम गनन । 

 (५) ५ एम. एल. डी. क्षमता सबमको ढल व्र्वस्थापन आर्ोजना 
सञ्चालन गनन । 

(६) ५०,००० सबमको जनसंख्र्ालाई टेवा परु्ािउने उद्देश्र्ले सञ्चालन 
हनुे ढल र्नकास, सरसफाई वा फोहरमैला व्र्वस्थापन कार्ि गनन। 

 
(ञ) कृवष के्षत्र: 

(१)  पहाडमा १ हेक्टरसबम र तराईमा ५ हेक्टरसबम राविर् वन क्षेत्र 
कृवषको लार्ग प्रर्ोग गनन । 

(२) र्नमािण सबिन्त्धी देहार्को काम गनन । 
(क) ३०,००० वटाभन्त्दा िढी पंक्षी जार्त पाल्नको लार्ग र्नमािण 

कार्ि गनन । 
(ख) १,००० वटाभन्त्दा िढी ठूला चौपार्ाहरू पाल्नको लार्ग 

र्नमािण कार्ि गनन । 
(ग) ५,००० वटाभन्त्दा िढी साना चौपार्ाहरू (भेडा, िाख्रा) 

पाल्नको लार्ग र्नमािण कार्ि गनन । 
(घ)  २,००० वटा भन्त्दा िढी िगुंर/सगुुंर पाल्नको लार्ग र्नमािण 

कार्ि गनन।  
(ङ)  महानगरपार्लका र उपमहानगरपार्लका क्षेत्र अन्त्तगित 

तराईमा १ हेक्टरभन्त्दा िढी तथा अन्त्र् ठाउँमा ०.५ 
हेक्टरभन्त्दा िढी के्षत्रमा कृवष थोक िजार स्थापना गनन । 
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(च) वावषिक २५ करोडभन्त्दा िढी माछाको भरूा उत्पादन गनि 
ह्याचरीका लार्ग पोखरी र्नमािण गनन। 

(छ) पशपुन्त्छी रोग अन्त्वेषण तथा र्नर्न्त्त्रण सबिन्त्धी दैर्नक 
२,००० भन्त्दा िढी नमूना संकलन तथा परीक्षण कार्िको 
लार्ग प्रर्ोगशाला र्नमािण गनन। 

(ज)  अनमुर्त प्राप्त पश ुिधशाला र्नमािण गनन। 
(झ) प्र्ारेन्त्ट र ग्रर्ाण्ड प्र्ारेन्त्ट कुखरुा पालन तथा ह्याचरी 

सञ्चालनको लार्ग र्नमािण कार्ि। 
(३)  बर्ाद नाघेका ववषादीको (सूम्चत ववषादीहरूको हकमा मात्र) 

भण्डारण तथा ववसजिन गनन । 
(४)  रासार्र्नक मल उत्पादन, संश्लषेण (फमुिलेशन), सर्मश्रण 

(ब्लेम्ण्डङ), प्र्ाकेट वा र्डब्िािन्त्दी (प्र्ाकेम्जङ/क्र्ार्नङ), 
भण्डारण (स्टोरेज)् सबिन्त्धी कार्ि तथा उद्योग स्थापना गनन। 

(५)  जीवनाशक ववषादी उत्पादन, संश्लषेण (फमुिलेशन), सर्मश्रण 
(ब्लेम्ण्डङ), प्र्ाकेट वा र्डब्िािन्त्दी (प्र्ाकेम्जङ/क्र्ार्नङ), 
भण्डारण (स्टोरेज)् सबिन्त्धी कार्ि तथा उद्योग स्थापना गनन। 

(६)   देहार् िमोम्जमको कृषीजन्त्र् उद्योग स्थापना गनन:- 
(क) दैर्नक १०,००० र्लटर भन्त्दा िढी क्षमताको दगु्ध प्रशोधन 

(दधुको परीकार समेत) उद्योग स्थापना गनन। 
(ख) दैर्नक ५ मेविक टन भन्त्दा िढी माछा, मास ुप्रशोधन गनन 

उद्योग स्थापना गनन। 
(ग) १००० मेविक टन भन्त्दा िढी भण्डारण क्षमता भएको 

कोल्ड स्टोरेज स्थापना गनन। 
(घ) परबपरागत भेटेररनरी औषधी िाहेकका भ्र्ाम्क्सन तथा 

औषधी उत्पादन गनन उद्योग स्थापना गनन। 
(ङ) दैर्नक १० मेविक टन भन्त्दा िढी फलफूल वा तरकारीको 

प्रशोधन गनन उद्योग स्थापना गनन। 
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(च) दैर्नक २ देखी १० मेविक टनसबम प्राङ्गाररक मल उत्पादन 
गनन उद्योग स्थापना गनन। 

 
 (ट) स्वास््र् क्षते्र: २६ देम्ख १०० शैय्र्ासबमको अस्पताल वा नर्सिङ्ग होम वा 

म्चवकत्सा व्र्वसार् सञ्चालन गनन। 
(ठ) म्शक्षा क्षते्रः ५१ भन्त्दा िढी १०० शैय्र्ा सबमको म्शक्षण अस्पताल सञ्चालन 

गनन। 
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अनसूुची-३ 
(र्नर्म ३ सँग सबिम्न्त्धत) 

वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन गनुि पनन प्रस्तावहरू 
(क) वन क्षते्रः 

(१)  तराईमा ५०० हेक्टरभन्त्दा िढी र पहाडमा २५० हेक्टरभन्त्दा 
िढीको के्षत्रफलमा एकल प्रजार्तका स्वदेशी ववरुवा एउटै ब्लकमा 
वृक्षारोपण गनन । 

(२)  सबिम्न्त्धत ठाउँमा परीक्षण भई वृक्षारोपणको लार्ग उपर्कु्त भएका 
आर्ार्तत प्रजार्तका ववरुवा तराईमा ५० हेक्टरभन्त्दा िढी र 
पहाडमा २५ हेक्टरभन्त्दा िढी के्षत्रफलमा वृक्षारोपण गनन । 

(३) तराईमा १०० हेक्टरभन्त्दा िढी र पहाडमा ५० हेक्टरभन्त्दा िढी 
क्षेत्रफलको वन व्र्ावसार्ीक किरु्लर्ती वनको रूपमा ददने । 

(४)  प्रदेश सरकारले वन अनसुन्त्धान प्रर्ोजनाथि वावषिक ३० हेक्टरभन्त्दा 
िढीका राविर् वन सरपट कटान गनन । 

(५) वन क्षेत्रमा फोहोर मैला फाल्न ल्र्ान्त्डफील साईट र्नमािण तथा 
सञ्चालन गनन । 

(६) वन क्षते्र, वन संरक्षण के्षत्र, राविर् र्नकुञ्ज, आरक्ष तथा संरक्षण 
क्षेत्रको वन क्षते्र मध्र्वती क्षेत्रको वन क्षेत्र, र्समसार क्षेत्र र 
वातावरण संरक्षण के्षत्रको वन क्षेत्रमा २५ िेड भन्त्दा िढीको 
ररसोटि वा होटल, २५ शैर्ा भन्त्दा िढीको अस्पताल र्नमािण वा 
२५ कोठा भन्त्दा िढीको म्शक्षण संस्था र्नमािण गनन । 

(७)  देहार् अनसुारको वन पैदावार संकलन गनन गरी म्जल्ला र्भत्रको 
पञ्च वषीर् वन कार्िर्ोजना, मध्र्वर्ति के्षत्र तथा संरक्षण क्षेत्रको 
व्र्वस्थापन र्ोजना तर्ार गनन वा वन संरक्षण के्षत्रको कार्िर्ोजना 
तर्ार गनन । 
(क) वावषिक ५० मेविक टन भन्त्दा िढी जरा तथा गानो संकलन 

गनन, 



खण्ड ४) अर्तररक्ताङ्क १३ प्रदेश राजपत्र भाग २ र्मर्त २०७७।०७।१४ 

51 

(ख) वावषिक १५० मेविक टन भन्त्दा िढी िोक्रा संकलन गनन, 
(ग) वावषिक १५० मेविक टन भन्त्दा िढी पात/डाँठ संकलन गनन 

(सालर्सड, ररठ्ठा र अमला, तेन्त्दपुात, भोलािपात, तेजपात 
िाहेक) 

(घ) वावषिक १५० मेविक टन भन्त्दा िढी फूल र भवुा संकलन 
गनन, 

(ङ) वावषिक २०० मेविक टन भन्त्दा िढी फल र िीज संकलन 
गनन, 

(च) वावषिक १५० मेविक टन भन्त्दा िढी र्िरुवा संकलन गनन, 
(छ) वावषिक २०० मेविक टन भन्त्दा िढी गम, रेम्जन (सल्लाको 

खोटो िाहेक), लाहा वा लोहवान संकलन गनन। 
(८) प्रचर्लत कानून अनसुार प्रशोधन गरी सारतत्व र्नकाली र्नकासी 

गनि पार्ने प्रजार्तको हकमा एक म्जल्लािाट प्रर्त प्रजार्त १०० 
टनभन्त्दा िढी वन पैदावार सङ्कलन गनन । 

(९)  ववद्यतु प्रसारण लार्न र्नमािण िाहेक अन्त्र् प्रर्ोजनको लार्ग ५ 
हेक्टरभन्त्दा िढी वन क्षेत्र प्रर्ोग गनन । 

(१०)  राविर् र्नकुञ्ज, वन्त्र्जन्त्त ु आरक्ष, म्शकार आरक्ष क्षेत्रर्भत्र 
कार्ािन्त्वर्न गररने प्रस्तावहरु । 

(ख) उद्योग क्षते्रः 
(१)  दैर्नक ५ लाख र्लटर भन्त्दा िढी क्षमता भएको उमाल्न े र 

फमनन्त्टेशन सवुवधार्कु्त र्डम्स्टलरी, ब्रअुरी तथा वार्नरी उद्योग 
स्थापना गनन । 

(२)  दैर्नक ३,००० मेविक टन भन्त्दा िढी खाँडसारी वा म्चनी 
उत्पादन गनन उद्योग स्थापना गनन । 

(३)  दैर्नक २५ मेविक टन भन्त्दा िढी हाड, र्संग र खरु प्रशोधन गनन 
उद्योग स्थापना गनन । 
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(४)  दैर्नक १५,००० वगिवफट भन्त्दा िढी छाला प्रशोधन गनन उद्योग 
स्थापना गनन । 

(५)  वावषिक ३ करोड गोटाभन्त्दा िढी उत्पादन क्षमता भएको पोलेको 
र्टा, टार्ल आदद िनाउने उद्योग स्थापना गनन । 

(६)  दैर्नक १०० मेविक टनभन्त्दा िढी उत्पादन क्षमता भएको एर्सड 
वा अल्काली उत्पादन गनन उद्योग स्थापना गनन । 

(७)  ब्लेम्ण्डङ्ग प्रवक्रर्ा िाहेक ववटुर्मन तथा ववटुर्मन र्मल्सनको 
उत्पादन गनन उद्योग स्थापना गनन । 

(८)  ब्लेम्ण्डङ्ग प्रवक्रर्ा िाहेक रसार्र्नक मल उत्पादन गनन उद्योग 
स्थापना गनन । 

(९)  ब्लेम्ण्डङ्ग प्रवक्रर्ा िाहेक वकटनाशक पदाथि उत्पादन गनन उद्योग 
स्थापना गनन । 

(१०) ड्राई वेटको आधारमा दैर्नक ५० मेविक टन भन्त्दा िढी ब्र्ािी 
ररसाईम्क्लङ्ग गनन उद्योग स्थापना गनन । 

(११) दैर्नक ५ मेविक टन भन्त्दा िढी फोम उत्पादन उद्योग (फोमको 
प्रर्ोग गरी वस्त ुउत्पादन गनन उद्योग समेत) स्थापना गनन । 

(१२) दैर्नक १०० मेविक टन भन्त्दा िढी उत्पादन क्षमता भएको पल्प 
वा कागज उद्योग स्थापना गनन । 

(१३) चनुढंुगा वा म्क्लंकरमा आधाररत दैर्नक ३,००० मेविक टन भन्त्दा 
िढी उत्पादन क्षमता भएको म्क्लंकर वा र्समेन्त्ट उद्योग स्थापना 
गनन । 

(१४) दैर्नक ३,००० मेविक टन भन्त्दा िढी चनु उत्पादन क्षमता भएको 
उद्योग स्थापना गनन । 

(१५) २ अिि रुपैर्ा भन्त्दा िढी  मेर्सन उपकरणमा लगानी हनु े
खर्नजजन्त्र् पदाथि प्रशोधन गनन उद्योग स्थापना गनन । 
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(१६) दैर्नक ५० मेविक टन भन्त्दा िढी औषधीको लार्ग प्रारम्बभक 
कबपाउण्ड (िल्क ड्रग्स) संश्लषेण (फमुिलेशन) गनन उद्योग स्थापना 
गनन । 

(१७) दैर्नक ५०० मेविक टन भन्त्दा िढी प्रारम्बभक स्मेम्ल्टङ्ग गरी 
फेरस तथा नन ्फेरस वस्त ुउत्पादन गनन उद्योग स्थापना गनन । 

(१८) दैर्नक ७५० मेविक टन भन्त्दा िढी धात ु ररमेम्ल्टङ्ग वा रररोर्लङ्ग 
वा ऐलोवर्ङ्ग गनन उद्योग स्थापना गनन । 

(१९) उद्योगले आफ्नो प्रर्ोगको ४० मेगावाट भन्त्दा िढी वैकम्ल्पक 
ऊजाि प्रववर्ध, कोजेनेरेशन, िाईजेनेरेशन, र्ड.म्ज. सेटिाट ववद्यतुीर् 
ऊजाि वा ताप उत्पादन गनन कार्ि गनन। 

(२०) वावषिक ५ लाख घन वफटभन्त्दा िढी काठ सःर्मल स्थापना गनन । 
(२१) िावषिक २ लाख घन वफटभन्त्दा िढी काठ वा काठजन्त्र् पदाथि 

प्रर्ोग गरी भेर्नर्र, प्लाईउड, प्लाईिोडि आदद िनाउने उद्योग 
स्थापना गनन । 

(२२) अधि प्रशोर्धत तेल, फोर्सल फ्र्लु प्रर्ोग गरी दैर्नक २०० मेविक 
टनभन्त्दा िढी पेिोर्लर्म पदाथि उत्पादन गनन उद्योग स्थापना गनन। 

(२३) अर्त घातक पदाथि जस्तैः आर्सोनार्ट, मकि री कबपाउण्ड आदद 
उत्पादन गनन उद्योग स्थापना गनन । 

(२४) रेर्डर्ोधमी वववकरण र्नष्ट्कासन हनुे उद्योग स्थापना गनन । 
(२५) सरुक्षा िल (नेपाल प्रहरी/सशस्त्र प्रहरी िल/नेपाली सेना)ले 

स्थापना वा उत्पादन गनन िाहेकका गोली, गट्ठा, िारुद लगार्तका 
र्िस्फोटक पदाथि उत्पादन गनन । 

(२६) प्रादेम्शक पेिोर्लर्म पार्पलाईन र्नमािण कार्ि। 
(२७) दैर्नक १,००० मेविक टन भन्त्दा िढी उत्पादन क्षमताको क्रसर 

उद्योग स्थापना गनन। 
(२८) कबप्रू्टर, सफ्टवेर्र, ववद्यतुीर् उपकरणहरु प्रर्ोग गरी सफ्टवेर्र 

तर्ारी, अनलाईन सेवा, ईन्त्टरनेट, रेर्डर्ो, केिलु नेटवकि  जस्ता 
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प्रकृर्तका सेवा ददने कार्ि तथा तार्लम, परामशि जस्ता कार्िहरु 
िाहेक रु. २ अििभन्त्दा िढी मेर्सन उपकरणमा लगानी हनु ेउद्योग ।  

(ग) खानी क्षते्र 
(१)  खानी उत्खनन ् गनिको लार्ग १०० जनाभन्त्दा िढी जनसंख्र्ाको 

स्थार्ी िसोिास, स्थानान्त्तरण वा पनुवािस गनन । 
(२)  खानी उत्खनन ्कार्िको लार्ग:- 

(क) सिै रेर्डर्ोधमी धातहुरुको उत्पादन गनि उत्खनन ्कार्ि गनन। 
(ख) अन्त्र् धातहुरु उत्पादन गनि भरू्मगत दैर्नक १,००० टनभन्त्दा 

िढी वा सतही दैर्नक २,००० टनभन्त्दा िढी उत्खनन्त्को 
कार्ि गनन । 

(ग) अधात ुखर्नज उत्पादन गनि गररने भरू्मगत दैर्नक २,००० 
मेविक टन भन्त्दा िढी वा सतही दैर्नक ४,८०० मेविक 
टनभन्त्दा िढी उत्खनन्त्को कार्िगनन। 

(घ) साधारण र्नमािणमखुी ढुङ्गा, डेकोरेवटभ ढुङ्गा, िालवुा, ग्राभेल, 
औद्योर्गक वा साधरण माटो दैर्नक ५०० घन र्मटर भन्त्दा 
िढी उत्खनन ्कार्ि गनन। 

(ङ) कोईला तथा मवट्टकोईला उत्पादन गनि गररने भरू्मगत दैर्नक 
१,००० टन भन्त्दा िढी वा सतही दैर्नक २,००० टनभन्त्दा 
िढी उत्खनन ्कार्ि गनन । 

(च) दैर्नक २ लाख घनर्मटरभन्त्दा िढी प्राकृर्तक ग्र्ाँस 
(िार्ोजेर्नक नचेरुल ग्र्ाँस)  उत्पादन कार्ि गनन। 

(छ) पेिोर्लर्म पदाथिको उत्खनन ्र प्रशोधन सबिन्त्धी कार्ि गनन। 
(ज) नदी नाला सतहिाट दैर्नक ३०० घनर्मटर भन्त्दा िढी 

िालवुा, ग्राभेल र्गखाि माटो र्नकाल्न।े 
(घ) सडक क्षते्रः 

(१)  २५ वकलोर्मटर भन्त्दा िढी लबिाई हनु े नर्ाँ सडकहरु र्नमािण 
गनन। 
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(२)  ५० वकलोर्मटर भन्त्दा लामो रज्जमुागि र्नमािण गनन। 
(३)  ५ वकलोर्मटर भन्त्दा लामो केिलु कार मागि र्नमािण गनन। 
(४)  साविजर्नक र्ातार्ातको लार्ग रेलमागि स्थापना गनन। 
(४)  सडक प्रर्ोजनको लार्ग ३ वकलोर्मटर भन्त्दा िढी लबिाईको सरुुङ 

िनाउने। 
(५)  ५० वकलोर्मटर भन्त्दा िढी लबिार्को प्रादेम्शक सडक वा सहार्क 

सडकको चौडार् वृवद्ध हनुे गरी स्तरवृवद्ध, पनुस्थािपना वा पनुर्निमािण 
गनन। 

(ङ) आवास, भवन तथा िस्ती ववकास र शहरी ववकास क्षते्रः 
(१) १०,००० वगिर्मटर क्षेत्रफलभन्त्दा िढीको  र्नमािण क्षेत्र  वा 

भूईँके्षत्रफल  भएको आवासीर्,  व्र्वसावर्क वा दवैु प्रकृर्त भएको 
भवन र्नमािण गनन । 

(२) २,००० वा सो भन्त्दा िढी जनाभन्त्दा िढी एकै पटक आगमन 
तथा र्नगमन हनुे र्सनेमा हल, र्थएटर, सामदुावर्क भवन, रंगशाला, 
कन्त्सटिहल, स्पोट्सि वा व्र्वसावर्क कबप्लेक्स आदद र्नमािण गनन । 

(३) ५ हेक्टरभन्त्दा िढी क्षेत्रमा आवास ववकास गनन । 
(४) १०० हेक्टरभन्त्दा मार्थको जग्गा (ववकास) आर्ोजना सञ्चालन 

गनन। 
(५) १६ तल्ला वा ५० र्मटर भन्त्दा िढी उचाईको भवन र्नमािण गनन। 
(६) २०,००० र्लटर भन्त्दा िढी दैर्नक पानीको प्रर्ोग हनुे भवन 

र्नमािण तथा सञ्चालन गनन। 
(७) कृवषर्ोग्र् भरू्ममा शहरीकरण गनन। 

(च) जलस्रोत र ऊजाि क्षते्र 
(१) ववद्यतु उत्पादन अन्त्तगित:- 

(क) ५० मेगावाट भन्त्दा िढी क्षमताको जलववद्यतु आर्ोजना 
र्नमािण कार्ि गनन। 
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(ख) १ मेगावाटभन्त्दा िढीको कोर्ला वा आणववक ववद्यतु 
उत्पादन आर्ोजना सञ्चालन गनन। 

(ग) ५ मेगावाटभन्त्दा िढीको खर्नज तेल वा ग्र्ाँसिाट ववद्यतु उत्पादन 
आर्ोजना सञ्चालन गनन। 

(२)  र्संचार्को नर्ाँ प्रणाली अन्त्तगित:- 
(क) तराई र र्भत्री मधेशमा २,००० हेक्टरभन्त्दा िढीको के्षत्र 

र्संचार् गनन। 
(ख) पहाडी उपत्र्का र टारमा ५०० हेक्टरभन्त्दा िढीको के्षत्र 

र्संचार् गनन। 
(ग) पहाडी र्भरालो पाखा र पवितीर् क्षेत्रमा २०० हेक्टर भन्त्दा 

िढी के्षत्र र्संचार् गनन। 
(३) १०० जनाभन्त्दा िढी स्थार्ी िसोिास भएका जनसंख्र्ा ववस्थावपत 

हनु ेजलस्रोत ववकास कार्ि गनन। 
(४) ३० हेक्टर भन्त्दा िढी के्षत्रफलमा िहउुद्देश्र्ीर् जलाशर्को र्नमािण 

गनन । 
(५) २० घन र्मटर प्रर्त सेकेण्ड भन्त्दा िढीका दरले एउटा जलाधार 

के्षत्रिाट अको जलाधार के्षत्रमा पानी फकािई (र्न्त्टर िेर्सन वाटर 
िान्त्सफर) उपर्ोग गनन । 

(६) नवीकरणीर् ऊजाि क्षते्र:- 
(क) १० मेगावाट भन्त्दा िढी क्षमताको सौर्ि ऊजाििाट ववद्यतु उत्पादन 

आर्ोजना सञ्चालन गनन। 
(ख) १० मेगावाट भन्त्दा िढी क्षमताको वार् ुऊजाििाट ववद्यतु उत्पादन आर्ोजना 

सञ्चालन गनन। 
(ग)  २ मेगावाट भन्त्दा िढी क्षमताको जैववक ऊजाििाट ववद्यतु उत्पादन आर्ोजना 

सञ्चालन गनन । 
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(छ) पर्िटन क्षते्रः 
१. १०० शैर्ाभन्त्दा िढीको होटल वा ररसोटि र्नमािण, स्थापना र सञ्चालन 

गनन । 
२. नर्ाँ ववमानस्थल र्नमािण गनन । 

(ज) खानपेानी के्षत्र 
(१)  ५०० हेक्टरभन्त्दा िढी के्षत्रमा फैर्लएको वषाितको पानी संकलन गनन 

तथा सोही के्षत्रफलमा भएको पानीका स्रोतहरुको प्रर्ोग गनन। 
(२)  सेफ र्ल्ड १०० र्लटर प्रर्त सेकेन्त्ड भन्त्दा िढी सतही पानीको स्रोत 

र सो पानीको ७५ प्रर्तशत भन्त्दा िढी सखु्खा समर्मा आपूर्ति गनन। 
(३)  भरू्मगत पानीको स्रोत ववकासका लार्ग कूल एक्रू्फरको ७५ 

प्रर्तशत भन्त्दा िढी ररचाजि गनन । 
(४)  खानेपानी आर्ोजना सञ्चालन गनिको लार्ग १०० जनाभन्त्दा िढी 

जनसंख्र्ा ववस्थावपत गनन । 
(५)  खानपेानीको स्रोतको मार्थल्लो तटीर् भागमा ५०० जनाभन्त्दा 

िढीको जनसंख्र्ा िसोिास गराउने। 
(६)  २ लाखभन्त्दा िढी जनसंख्र्ालाई खानेपानी आपूर्ति गनन । 
(७)  २ लाखभन्त्दा िढी जनसंख्र्ालाई खानेपानी आपूर्ति गरी नर्ाँ स्रोत 

जोड्न।े 
(८)  प्रदूवषत भरू्मगत जलस्रोतको उपर्ोग गनन।  
(९)  प्रर्त सेकेण्ड ५०० र्लटरभन्त्दा िढी पानीको स्रोत उपर्ोग गनन 

खानेपानी स्रोत सबिन्त्धी िहउुद्देश्र्ीर् आर्ोजना सञ्चालन गनन । 
(१०) ३ वकलोर्मटर भन्त्दा िढीको सरुुङ्ग र्नमािण गरी खानेपानी आर्ोजना 

सञ्चालन गनन । 
(११) १,००० भन्त्दा िढी जनसंख्र्ा साविजर्नक खानेपानी आपूर्तिको मखु्र् 

स्रोतमा कार्ािन्त्वर्न गररने कुनै प्रस्ताव। 
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(झ) फोहोर मैला व्र्वस्थापन के्षत्र 
(१)  घर एवं आवास के्षत्रहरूिाट र्नस्कने फोहोरमैलाको सबिन्त्धमा 

देहार्को काम गनन:- 
(क) वावषिक ५,००० मेविक टनभन्त्दा िढी फोहोरमैला जर्मनमा 

भनन । 
(ख) १० हेक्टरभन्त्दा िढी के्षत्रमा फैर्लएको िान्त्सफर स्टेशन र 

ररसोसि ररकोभरी एररर्ा सबिन्त्धी काम गनन। 
(ग) १० हेक्टरभन्त्दा िढी के्षत्रमा फैर्लएको रसार्न, र्ाम्न्त्त्रक वा 

जैववक तररकािाट फोहोरमैला छनौट, केलाउने, तह लाउने र 
पनुः प्रर्ोग गनन । 

(घ) १० हेक्टरभन्त्दा िढी के्षत्रमा फैर्लएको कबपोष्ट प्लान्त्ट 
सबिन्त्धी काम गनन । 

(ङ) कबतीमा १०,००० जनसंख्र्ा भएको शहरी के्षत्रिाट र्नस्कन े
फोहोरमैला गाड्ने काम गनन। 

(च) ५ एम.एल.र्ड. भन्त्दा िढी क्षमताको ढल व्र्वस्थापन आर्ोजना 
सञ्चालन गनन। 

(छ) ५०,००० भन्त्दा िढी जनसंख्र्ालाई टेवा परु्ािउने उद्देश्र्ले 
सञ्चालन हनुे ढल र्नकास, सरसफाई र फोहरमैला व्र्वस्थापन 
कार्ि गनन। 

(२)  देहार्को प्रकृर्त र जनुसकैु स्तरका खतरापूणि फोहोर मैलासबिन्त्धी 
देहार्का र्नमािण सबिन्त्धीकाम गनन:- 
(क) फोहोरमैला संर्न्त्त्र र्नमािण । 
(ख) फोहोरमैला ररकोभरी प्लान्त्ट र्नमािण । 
(ग) फोहोरमैला भनन, थपुानन वा गाड्ने ठाउँको र्नमािण । 
(घ) फोहोरमैला भण्डारण गनन ठाउँको र्नमािण । 
(ङ) फोहोरमैला विटमेण्ट सवुवधाको र्नमािण । 

(३) जोम्खमपूणि फोहोर पदाथि सबिन्त्धी देहार्का काम गनन:- 
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(क) २५ वषिभन्त्दा िढी आधा आर् ु भएको कुनै पर्न रेर्डर्ोधमी 
वस्तकुो र्नष्ट्काशन र व्र्वस्थापन गनन।  

(ख) संर्कु्त राि संघ वा नेपाल सरकार सदस्र् भएको र्नकार्ले 
जारी गरेको वा आर्धकाररक रुपमा जोम्खमपूणि वगिमा सूम्चकृत 
भएको पदाथिको र्नष्ट्काशन र व्र्वस्थापन गनन कार्ि। 

(ग) कबतीमा २५ शैर्ा भएको स्वास््र् केन्त्ि, अस्पताल वा नर्सिङ्ग 
होमिाट र्नस्कन े जैववक जोम्खमपूणि पदाथिको अम्न्त्तम 
र्नष्ट्कासन व्र्वस्थापन गनन। 

(घ) कुनै पर्न घातक पदाथिलाई भष्ट्म वा पनुः प्रर्ोग गनिको लार्ग 
१ हेक्टर वा सोभन्त्दा िढी क्षेत्रफल जर्मन वा ऊजाि सबिन्त्धी 
कुनै काम गनन। 

(ञ) कृवष क्षते्र 
(१)  पहाडमा १ हेक्टरभन्त्दा िढी र तराईमा ५ हेक्टरभन्त्दा िढी राविर् 

वन क्षेत्रमा कृवष कार्ि गनन। 
(२)  सूम्चत ववषादीहरुको हकमा जीवनाशक ववषादी प्लाण्ट स्थापना गनन। 
(३)  दैर्नक १० मेविक टन भन्त्दा िढी प्राङ्गाररक मल उत्पादन गनन 

उद्योग स्थापना गनन। 
(ट) स्वास््र् क्षते्र: १०० शैय्र्ा भन्त्दा िढीको अस्पताल वा नर्सिङ्ग होम वा 

म्चवकत्सा व्र्वसार् संचालन गनन । 
(ठ) म्शक्षा क्षते्र: १०० शैय्र्ा भन्त्दा िढीको म्शक्षण अस्पताल संचालन गनन। 
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अनसूुची-४ 
(र्नर्म ६ को उपर्नर्म (२) सगँ सबिम्न्त्धत) 

क्षते्र र्नधािरण सबिन्त्धी साविजर्नक सूचनाको ढाचँा 
 

लमु्बिनी  प्रदेश.................................. 
म्जल्ला................................नगरपार्लका/गाउँपार्लकामा कार्ािन्त्वर्न 

गररने.................................................प्रस्ताव/आर्ोजनाको वातावरणीर् 
प्रभाव मूल्र्ाङ्कनको लार्ग प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्न िाट पनि सक्ने वातावरणीर् प्रभावको 

क्षते्र र्नधािरण सबिन्त्धी साविजर्नक सूचना 
( प्रकाम्शत र्मर्त . ........................) 

प्रस्तावकको नाम र 
ठेगाना 

(क) नामः..................................................... 
(ख) ठेगाना ...................................... 
(ग) ई-मेल.............................वेिसाईट................... 
(घ) फोन नं....................फ्र्ाक्स......................... 

प्रस्तावको व्र्होरा (क) कार्ािन्त्वर्न हनुे स्थानः..................वकत्ता नं.......... 
(ख) चार वकल्लाः..................................................  
(ग) प्रस्ताव िारे सामान्त्र् जानकारी........................... 
(घ) लगानी रुः........................................... 
(ङ) लगानी वकर्सम: सरकारी/अधिसरकारी/नीम्ज 
(च) अन्त्र् (खलुाउने):..........            

प्रभाव पनन/पनि 
सक्ने 
म्जल्ला/न.पा/गा.पा. 

.............. म्जल्ला ............. न.पा/गा.पा हरु............. 

मार्थ उल्लेम्खत प्रस्तावको वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन अध्र्र्न सबिन्त्धी क्षते्र 
र्नधािरण गनन क्रममा र्स के्षत्रको प्राकृर्तक भौर्तक पक्ष, जैववक पक्ष, रसार्र्नक 
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पक्ष, सामाम्जक पक्ष, सांस्कृर्तक पक्ष र आर्थिक पक्षहरुमा पनन प्रभाव र्वकन गनि 
न. पा./गा.पा. तथा त्र्स क्षेत्रका ववद्यालर्, अस्पताल, स्वास््र् चौकी तथा 
सरोकारवाला व्र्म्क्त वा संस्थाको र्लम्खत रार् सझुाव भए सो र्लनको लार्ग र्ो 
साविजर्नक सूचना जारी गरीएको छ। र्स सूचना प्रकाशन भएको र्मर्तले ७ 
(सात) ददन र्भत्र सूचना टाँस भएको र्नकार् वा उद्योग, पर्िटन, वन तथा 
वातावरण मन्त्त्रालर् वा र्नबन ठेगानामा आई पगु्ने गरी र्लम्खत रार् सझुाव 
उपलब्ध गराई ददन ुहनु अनरुोध गररन्त्छ । 

रार् सझुावको लार्ग पत्राचार गनन ठेगानाहरुः 

प्रस्तावकको नाम र 
ठेगाना 

.........................(नाम),...................... (ठेगाना), 

.........................(ई-मेल) ......................(फोन नं.) 

परामशिदाताको नाम 
र ठेगाना 

.........................(नाम), .........................(ठेगाना), 

.........................(ई-मेल) ......................(फोन नं.) 
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अनसूुची-५ 
(र्नर्म ६ को उपर्नर्म (४) सगँ सबिम्न्त्धत) 

वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कनको के्षत्र र्नधािरण प्रर्तवेदन ढाचँा 
(आवरण पषृ्ठको ढाँचा) 

प्रस्तावको म्शषिक, प्रर्तवेदन तर्ार गनन व्र्म्क्त वा संस्थाको नाम र ठेगाना 
(प्रर्तवेदनको शरुुमा नै उक्त प्रर्तवेदन पेश गररन े र्नकार्को नाम र ठेगाना 
(टेर्लफोन, फ्र्ाक्स र र्मेल आदद सवहत) उल्लेख गरी प्रर्तवेदनको शरुु पषृ्ठमा 
र्नबन ढाँचामा प्रस्ततु गनि सवकने छ) 

.......... (प्रस्तावको नाम) ............... को 
वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन प्रर्तवेदनको के्षत्र र्नधािरण प्रर्तवेदन 

............................................ 
(प्रर्तवेदन पेश गररने र्नकार्को नाम र ठेगानाः 

प्रस्तावक 
.......... (प्रस्तावकको नाम र ठेगाना)........... 

............ (मवहना, वषि).............. 
(र्भत्री पषृ्ठहरु) 

प्रस्तावको प्रकृर्त र त्र्ससगँ सबिम्न्त्धत के्षत्र हेरी देहार्का कुरा स्पष्ट खलुाउन ुपनन 

१. पररचर्ः   
 भरू्मकाः 
 प्रस्तावकको पररचर्ः 
 प्रस्तावको उद्दशे्र्ः 
 क्षेत्र र्नधािरणको उद्देश्र्ः  
 प्रस्तावको सान्त्दर्भिकताः 
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 कानूनी औम्चत्र्ताः 
२. प्रस्तावको िारेमा जानकारीः 

(क) प्रस्तावको पररचर्ः 
(ख) स्थान/अवम्स्थर्त र पहुँचः  
(ग) प्रस्तावको प्रकृर्त/वकर्समः  
(घ) संरचनाहरुको जानकारी र प्रमखु अवर्वहरु: (प्रष्ट रुपमा स्थलगत 

अवस्थाको नक्सासँग मेल हनुे वहसािले प्रस्ततु गनुिपनन) 
(ङ) प्रस्ताव/आर्ोजना सबिन्त्धी वक्रर्ाकलापहरुः (र्नमािण पूवि, र्नमािणको 

चरणमा र सञ्चालन तथा ममित सबभारको चरणमा/र्ड.वप.आर. भए मखु्र् 
कृर्ाकलापहरु) 

(च) र्नमािण र्ोजनाः 
(छ) जग्गाको क्षेत्रफल 
(ज) जग्गाको प्रकार  

३. प्रस्ताव/आर्ोजनाको लार्ग आवश्र्कताः 
(क) आवश्र्क जनशम्क्त, र्नमािण सामाग्री (पररमाण र श्रोत), र्नमािण 

तार्लका, प्रर्ोग हनुे उजाि (वकर्सम, श्रोत, खपत हनुे पररमाण), प्रर्ोग 
हनुे प्रववर्ध, एशोर्सएट/एम्न्त्सलरी फेर्सर्लटीहरु, प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्न 
तार्लका 

(ख) अन्त्र् थप वववरण 
४. प्रर्तवेदन तर्ार गदाि ववचार गनुि पनन नीर्त, ऐन, र्नर्म, र्नदन म्शका, मापदण्ड, 

सम्न्त्ध सबझौताः   
(प्रस्तावको प्रकृर्त र ववषर्गत के्षत्र हेरी पनुरावलोकन गनुि पनन) 

नीर्तगत व्र्वस्था प्रर्तवेदन तर्ार गदाि पनुरावलोकन गररन े
दफा÷र्नर्म÷खण्ड आदद र सबिम्न्त्धत िुदँा 

िुदँा सबिम्न्त्धत वववरण 
नीर्त   
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ऐन   
र्नर्मावली   
र्नदन म्शका   
मापदण्ड   
कार्िववर्ध   
सम्न्त्ध सबझौताहरु   

५. के्षत्र र्नधािरण प्रर्तवेदन तर्ार गदाि अवलबिन गनुिपनन ववर्धः 
(क) नीर्त र्नर्मको पनुरावलोकन 
(ख) के्षत्र र्नधािरण सूचना प्रकाशनः  
(ग) स्थलगत अध्र्र्न 
(घ) छलफल तथा परामशि 
(ङ) वातावरणीर् सवालहरुको पवहचान तथा प्राथर्मकीकरणः र्स कार्िको 

लार्ग देहार्का औजार (टुल) हरुको प्रर्ोग गनि सवकनछे- 
१. चेकर्लष्ट 
२. ईन्त्टरेक्सन मेविक्स  
३. स्टेप्ड मेविक्स एनालाईर्सस 
४. नेटवकि  एनलाईर्सस 

के्षत्र र्नधािरण प्रर्तवेदन तर्ारी 

६. ववद्यमान वातावरणीर् अवस्थाः  
प्रस्तावले प्रभाव पानि सक्ने स्थानहरुको भौर्तक, रसार्र्नक, जैववक, 
सामाम्जक, आर्थिक तथा सांस्कृर्तक वस्तमु्स्थर्तको िारेमा आधारभतू जानकारी 
(न्त्रू्नतम चेकर्लष्टमा भएमा त्र्ाङ्क आवश्र्क पनन) 

तार्लका:  ववर्भन्न के्षत्रहरु र आवश्र्क आधारभतू त्र्ाङ्क वा वववरणका 
वकर्सम   
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अवर्व क्षते्र वववरण 

 भौर्तक वातावरण 
जलवार् ु

  
 वषाि   
 तापक्रम   
 आिता   
 वार्कुो ददशा   
 अन्त्र्   

 जल तथा जलाधार 
क्षेत्र  

 नदी   
 ताल   
 अन्त्र् जलस्रोत   
 िाढी   
 वहमताल ववष्ट्फोटिाट िाढी   
 अन्त्र्   

 भ-ूगभि  चट्टान र माटोको वकर्सम   
 भगूर्भिर् िनौट/संरचना   
 पवहरो भ-ूक्षर्   
 भकुबपीर् जोम्खम   
 अन्त्र्   

वार्कुो गणुस्तर र 
ध्वर्नको स्तर 

 वार्कुो गणुस्तर   
 ध्वर्नको अवस्था   
 अन्त्र्   

 पानीको गणुस्तर  सतही पानीको गणुस्तर   
 जर्मन मनुीको पानीको 

गणुस्तर 
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 जैववक वातावरण 
 वनस्पर्त  जंगलको वकर्सम 

 जलवार्कुो आधारमा 
 वनस्पर्तको आधारमा 

  

 संरक्षणको अवस्था 
 वन व्र्वस्थापनको अवस्था 
 वनस्पर्तका प्रमखु 

प्रजार्तहरु 
 र्थनोिोटानीका दृवष्टले 

महत्वपूणि प्रजार्तहरु  
 जलीर् वनस्पर्तहरु 

  

प्राणी (जनावर)  वन्त्र्जन्त्त ु   
 चराहरु   
 सरीसपृ   
 अन्त्र्   

 माछा जलचर  जलचरहरु (प्रजार्तहरु, 
ववचरणको अवस्था, 
वासस्थानको अवस्था) 

  

 वनस्पर्त र प्राणीको 
प्रजार्तको अवस्था 

 वन्त्र्जन्त्तकुो वासस्थानको 
अवस्था 

  

 सामाम्जक आर्थिक तथा सासँ्कृर्तक वातावरण 
 जनसांम्ख्र्क वववरण  जनसंख्र्ा   

 जन्त्म, मतृ्र्'को अवस्था   
 लैंर्गक वववरण   
 उमेर समूह   
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 जात   
 धमि   
 घरधरुी   
 िसाई सराई   
 अन्त्र्   

 म्शक्षा  शैम्क्षक संस्थाको संख्र्ा र 
वकर्सम   

  

 साक्षरता दर   
 शैम्क्षक स्तर   
 अन्त्र्   

 स्वास््र् र सरसफाई  स्वास््र् म्स्थर्त   
 रोगका प्रकार   
 स्वास््र् संस्थाहरुको 

अवस्था 
  

 खानेपानीको अवस्था   
 शौचालर्को अवस्था   
 फोहोरमैला व्र्वस्थापनको 

अवस्था 
  

 अन्त्र्   
 भौर्तक÷सामदुावर्क 

पूवािधार 
 र्ातार्ात पूवािधार   
 ऊजाि आपूर्ति    
 संचार (टेर्लफोन, हलुाक, 

टेर्लर्भजन, र्न्त्टरनेट सेवा) 
  

 खानेपानी   
 िजार   
 र्संचाई प्रणाली   
 उद्योग÷कलकारखाना   
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 अन्त्र्   
 आर्थिक  रोजगारी÷पेशा÷व्र्वसार्   

 जग्गाको स्वार्मत्व   
 कृवष उत्पादन   
 पशपुालन   
 आर् आजिन र खचि   
 अन्त्र् उत्पादन   

 जलउपर्ोग  कृवष प्रर्ोजनको लार्ग जल 
उपर्ोग  

  

 उपल्लो र तल्लो तटीर् 
जल उपर्ोगको अवस्था 

  

 अन्त्र्   
 संस्कृर्त  ऐर्तहार्सक र साँस्कृर्तक 

धरोहरहरु 
  

 साँस्कृर्तक महत्वका 
खलुास्थलहरु 

  

 धार्मिक स्थलहरु   
 सांस्कृर्तक मान्त्र्ता, 

चालचलन र परबपरा 
  

 अन्त्र्   
भाषा  स्थानीर् भाषाहरु र िोल्न े

समदुार् 
  

 मात ृभाषा िोल्ने समदुार्   
 चाडवाड र अन्त्र् 

प्रथाहरु 
 प्रमखु चाडवाड र 

समारोहहरु 
  

 अम्न्त्तम संस्कार गनन स्थल 
र प्रचलन  
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 अन्त्र्   
 

७. प्रत्र्ाम्शत/अपेम्च्छत प्रस्तावका ववकल्पहरुः र्स म्शषिकमा प्रस्तावहरुको 
सबभाववत ववकल्पहरुको जानकारी ददन सवकनेछ। 

८.  के्षत्र र्नधािरणको लार्ग अध्र्र्नमा संलग्न ववज्ञले पवहचान गरेका र सबिम्न्त्धत 
सरोकारवालाहरुले उठाएका सवालहरु तथा ती सवालहरुको औम्चत्र्ताको 
आधारमा प्राथर्मकता र्नधािरणः अध्र्र्नमा संलग्न ववज्ञहरुले पवहचान गरेका 
तथा सरोकारवालाहरुले उठाएका भौर्तक, जैववक, सामाम्जक, आर्थिक 
सांस्कृर्तक वातावरणीर् सवालहरुको छुट्टा छुटै्ट सूची तर्ार गनुिपननछ र  
र्सरी छुयाईएका सूचीिाट औम्चत्र्ता र सान्त्दर्भिकता खलुाई वातावरणीर् 
सवालहरुको प्राथर्मकता र्नधािरण गरी अम्न्त्तम सूची तर्ार गनुिपननछ । 
र्सरी अम्न्त्तम सूची तर्ार गदाि सरोकारवालाहरुले उल्लेख गरेका सवालमध्रे् 
कुनै सवाल समावेश नभएमा सो समावेश नहनुकुा कारण उल्लेख गनुिपननछ । 

 

९. सवालहरुको पवहचानः सवालहरुको पवहचान देहार् िमोम्जम गनुिपननछः- 
सरोकारवालाहरुले पवहचान गरेका सवालहरु 
अध्र्र्न टोलीले पवहचान गरेका सवालहरु 
प्राथर्मकीकरण गररएका सवालहरु  
प्राथर्मकीकरण गररएका सवालहरु देहार्को तार्लका िमोम्जम उल्लेख 
गनुिपननछ 
 सकारात्मक सवालहरु नकारात्मक सवालहरु 

 र्नमािण चरण   
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 भौर्तक   
 रासार्र्नक   
 जैववक    
 सामाम्जक, आर्थिक   

संचालनको चरण   
 भौर्तक   
 रासार्र्नक   
 जैववक   
 सामाम्जक, आर्थिक   
 सांस्कृर्तक    

 
१०. अनसूुची 

(क) प्रस्ताव र प्रस्तावकसँग सबिम्न्त्धत कागजातहरु 
(ख) नक्सा  
(ग) सूचना एवं सूचना टाँस प्रमाण तथा मचुलु्का 
(घ) प्राप्त भएका रार् सझुावहरु 
(ङ) प्रस्तावसँग सबिम्न्त्धत ववस्ततृ आर्ोजना ररपोटि, सबभाव्र्ता अध्र्र्न, 

लाभ लागत ववश्लषेण िेर्नवफट एनलाईर्सस  
(च) अन्त्र् सान्त्दर्भिक कागजातहरु 
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अनसूुची-६ 
(र्नर्म ७ को उपर्नर्म (१) सगँ सबिम्न्त्धत) 
संम्क्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्नको कार्िसूची 

 
(आवरण पषृ्ठको ढाँचा) 

.......... (प्रस्तावको नाम) ............... को 
संम्क्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्न प्रर्तवेदनको कार्िसूची 
........................................................ 
(प्रर्तवेदन पेश गररने र्नकार्को नाम र ठेगानाः 

प्रस्तावक 
.............. (प्रस्तावकको नाम र ठेगाना)....... 

.................. (मवहना, वषि).......... 
 

१. प्रस्तावकको पररचर्ः 
२. प्रस्तावकोः- 

(क) सामान्त्र् पररचर् 
(ख) प्रस्तावको सान्त्दर्भिकता 

३. प्रर्तवेदन तर्ार गदाि ववचार गनुि पनन नीर्त, ऐन, र्नर्म तथा र्नदन म्शकाहरू 
४. प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्न गदाि वातावरणमा पनन खास प्रभावः 

(क) सामाम्जक-आर्थिक 
(ख) साँस्कृर्तक-भौर्तक 
(ग) रासार्र्नक 
(घ) जैववक 

५. प्रस्तावको कार्ािन्त्वर्निाट वातावरणमा पनन प्रभावको रोकथामका कुराहरू 
६. प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्न गदाि अनगुमन गनुि पनन कुराहरू 
७. अन्त्र् आवश्र्क कुराहरू । 



खण्ड ४) अर्तररक्ताङ्क १३ प्रदेश राजपत्र भाग २ र्मर्त २०७७।०७।१४ 

72 

८. अनसूुची 
(क) प्रर्तवेदन तर्ार गनन ववज्ञहरुको वववरण 
(ख) प्रस्ताव र प्रस्तावकसँग सबिम्न्त्धत कागजातहरु 
(ग) नक्सा  
(घ) अन्त्र् सान्त्दर्भिक कागजातहरु 
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अनसूुची-७ 
(र्नर्म ७ को उपर्नर्म (१) सगँ सबिम्न्त्धत) 
प्रारम्बभक वातावरणीर् परीक्षणको कार्िसूची 

 
(आवरण पषृ्ठको ढाँचा) 

.......... (प्रस्तावको नाम) ............... को 
प्रारम्बभक वातावरणीर् प्रर्तवेदनको कार्िसूची 
........................................................ 

 
प्रर्तवेदन पेश गररने र्नकार्को नाम र ठेगानाः................................  

प्रस्तावक 
.............. (प्रस्तावकको नाम र ठेगाना)...... 

.................. (मवहना, साल).......... 
 

र्भत्री पषृ्ठः 
१. प्रर्तवेदन तर्ार गनन व्र्म्क्त वा संस्थाको नाम र ठेगाना: 
२. प्रस्तावको- 

(क) सामान्त्र् पररचर् 
(ख) प्रस्तावको सान्त्दर्भिकता 

३. प्रर्तवेदन तर्ार गदाि अपनाउन ुपनन ववर्ध 
४. प्रर्तवेदन तर्ार गदाि ववचार गनि पनन नीर्त, ऐन, र्नर्म तथा र्नदन म्शका तथा 

अन्त्तरािविर् सन्त्धी सबझौता 
५. प्रर्तवेदन तर्ार गदाि लाग्ने:- 

(क) समर् 
(ख) अनमुार्नत िजेट 

६. प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्न गदाि वातावरणमा पनन खास प्रभाव:- 
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(क) सामाम्जक-आर्थिक 
(ख) साँस्कृर्तक-भौर्तक 
(ग) रसार्र्नक 
(घ) जैववक 

७. प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्नका ववकल्पहरू:- 
(क) र्डजार्न 
(ख) आर्ोजना स्थल 
(ग) प्रववर्ध र सञ्चालन ववर्ध, समर् तालीका, प्रर्ोग हनुे कच्चा 
पदाथि 
(घ) अन्त्र् कुराहरू 

८. प्रस्तावको कार्ािन्त्वर्निाट वातावरणमा पनन प्रभावको रोकथामका ववषर्ः 
९. प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्न गदाि अनगुमन गनुि पनन ववषर्ः 
१०. अन्त्र् ववषर्ः 
११. अनसूुचीः 

(क) प्रस्ताव र प्रस्तावकसँग सबिम्न्त्धत कागजातहरु 
(ख) नक्सा  
(ग) अन्त्र् सान्त्दर्भिक कागजातहरु 
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अनसूुची-८ 
(र्नर्म ७ को उपर्नर्म (१) सगँ सबिम्न्त्धत) 

वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कनको कार्िसूची 
 

(आवरण पषृ्ठको ढाँचा) 
.......... (प्रस्तावको नाम) ............... को 

वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन प्रर्तवेदनको कार्िसूची 
........................................................ 

 
(प्रर्तवेदन पेश गररने र्नकार्को नाम र ठेगानाः 

प्रस्तावक 
.............. (प्रस्तावकको नाम र ठेगाना)....... 

 
.................. (मवहना, वषि).......... 

 
र्भत्री पषृ्ठः 

 पररच्छेद १ 
पषृ्ठभरू्म 

१.१. प्रर्तवेदन तर्ार गनन व्र्म्क्त वा संस्थाको नाम र ठेगानाः 
१.२. भरू्मकाः 
१.३. प्रस्तावकको नामः 
१.४. पत्राचार गनन पूणि ठेगानाः 

टेर्लफोन:     फ्र्ाक्स:  
र्मेलः 
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१.५. परामशिदाता संस्था वा व्र्म्क्तः 
संस्था वा व्र्म्क्तको नामः 
पत्राचार गनन पूणि ठेगानाः 
टेर्लफोनः    फ्र्ाक्सः 
र्मेलः 

१.६ कार्िसूचीको उद्देश्र्ः 
१.७. वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कनको उद्दशे्र्ः 
१.८. वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कनको औम्चत्र्ताः 

 
 

पररच्छेद २ 
प्रस्तावको िारेमा जानकारी 

२.१ प्रस्तावको सामान्त्र् पररचर्ः  
२.२ प्रस्तावको सान्त्दर्भिकताः र्स अन्त्तरगत प्रस्तावको उद्देश्र्, आवश्र्कता र 

औम्चत्र्ता खलुाउन ुपननछ। 
२.३ स्थान/अवम्स्थर्त र पहुचँः  
२.४ प्रकृर्त/वकर्समः  
२.५ संरचनाहरुको जानकारी  र अवर्वहरु: प्रष्ट रुपमा स्थलगत अवस्थाको 

नक्सासँग मेल खाने वहसािले प्रस्ततु गनुिपनन। 
२.६ प्रस्ताव/आर्ोजना सबिन्त्धी वक्रर्ाकलापहरुः (र्नमािण अम्घ, र्नमािणको 

चरणमा र सञ्चालन तथा ममित सबभारको चरणमा। 
२.७. र्नमािण र्ोजनाः 

२.७.१ आवश्र्क जग्गाको क्षेत्रफलः 
२.७.२ जग्गाको प्रकार र्नजी/सरकारी/वन क्षेत्र आदद 
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२.८. प्रस्ताव/आर्ोजनाको लार्ग आवश्र्कताः 
२.८.१ आवश्र्क जनशम्क्त,  
२.८.२ र्नमािण सामाग्री (पररमाण र स्रोत),  
२.८.३ र्नमािण तार्लका,  
२.८.४ प्रर्ोग हनुे ऊजाि (वकर्सम, स्रोत, खपत हनुे पररमाण),  
२.८.५ प्रर्ोग हनुे प्रववर्ध एशोर्सएटेड /एम्न्त्सलरी सवुवधा, प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्न 

तार्लका,  
२.८.६ अन्त्र् थप वववरण । 

पररच्छेद ३ 
अध्र्र्न ववर्ध एवं त्र्ाङ्क 

३.१ प्रर्तवेदन तर्ार गदाि आवश्र्क पनन त्र्ाङ्क 
३.१.१ भौर्तक तथा रासार्र्नक वातावरणः 
३.१.२ जैववक वातावरणः 
३.१.२ सामाम्जक, आर्थिक तथा सांस्कृर्तक वातावरणः 

 ३.२ त्र्ाङ्क संकलन गनि अपनार्ने ववर्धः 
३.२.१ सन्त्दभि सामग्रीहरुको पनुरावलोकनः 
 (क) स्थलको नक्साहरु (भगूोल, भगूभि, भउूपर्ोग, टोपोबर्ाप) 

(ख) प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्न स्थल तथा त्र्स वररपररका क्षेत्रहरुको 
उपग्रह वा हवाई फोटो (सबभव भएमा) 

(ग) प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्न स्थलका वनस्पर्त तथा जीवजन्त्तकुो 
त्र्ाङ्क, 

(घ) स्थलको भगूोल, भगूभि, जलाशार्, भउूपर्ोग एवं भ-ूक्षमता, 
(ङ) जोम्खम मूल्र्ाङ्कन त्र्ाङ्क (प्राप्त गनि सवकने भएमा), 
(च) हावापानी एवं मौसमी वववरण  
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(छ) हावापानी र माटोको वातावरणीर् गणुस्तर तथा ध्वर्नको स्तर 
सबिन्त्धी जानकारी,  

३.३ वातावरण प्रभाव मूल्र्ाड्ढनको लार्ग ववश्लषेण गनि प्रर्ोग हनु े
सान्त्दर्भिक बर्ाविक्स वा क्रमिद्व रेखा म्चत्र,  

३.४ जानकारी एवं त्र्ाङ्क संकलनको लार्ग पवहचान गररएको स्रोत र 
वगिहरुको सूम्च 

३.५ स्थलगत अध्र्र्नः (र्स अन्त्तगित भौर्तक वातावरण, जैववक 
वातावरण र सामाम्जक, आर्थिक, सांस्कृर्तक पक्षको आधारभतू 
वातावरणीर् अध्र्र्नका लार्ग प्रर्ोग गररने ववर्धहरु स्पष्ट रुपमा 
उल्लेख गनुिपननछ) 
३.५.१ भौर्तक वातावरण अध्र्र्नको लार्ग अपनाउन ुपनन ववर्धः 

(क) पथगामी गणना/स्थलर्िन्त्द ुगणना 
(ख) हावा, पानी र माटोको नमूना संकलन एवं परीक्षण 
(ग) ध्वर्नको तह मापन 

३.५.२ जैववक वातावरण अध्र्र्नको लार्ग अपनाउनपुनन ववर्धः 
(क) पथगामी गणना/ प्रत्र्क्ष अवलोकन/सकें त 

सभनक्षण/क्र्ामेरा िर्ाप आदद 
(ख)  नमूना संकलन (स्र्ाबपर्लङ) 
(ग)  पथगामी गणना/स्थलर्िन्त्द ुगणना  
(घ)  स्थानीर् जार्नफकार अन्त्तरवाताि  
(ङ)  अन्त्र् 

३.५.३ सामाम्जक, आर्थिक, सांस्कृर्तक वातावरण अध्र्र्नको 
लार्ग अपनाउनपुनन ववर्धः 
(क) पथगामी गणना/स्थलर्िन्त्द ुगणना 
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(ख) सरोकारवालासँग छलफल 
(ग) समूह छलफल 
(घ) स्थानीर् जार्नफकार अन्त्तरवाताि 
(ङ) आर्धकाररक प्रकाशनहरुको अध्र्र्न  
(च) अन्त्र् 

 
पररच्छेद ४ 

सान्त्दर्भिक नीर्त तथा र्नर्म र अन्त्तरािविर् सन्त्धी सबझौता 
प्रस्तावसँग सबिम्न्त्धत एवं आकषिण हनुे नीर्त तथा र्नर्महरुको सूम्चः 

४.१ प्रस्तावसँग सबिम्न्त्धत नीर्त, रणनीर्त 
४.२ प्रस्तावसँग सबिम्न्त्धत आवर्धक र्ोजना 
४.३ प्रस्तावसँग सबिम्न्त्धत ऐन र र्नर्मावली 
४.५ प्रस्तावसँग सबिम्न्त्धत र्नदन म्शकाहरु/कार्िववर्धहरु 
४.६ प्रस्तावसँग सबिम्न्त्धत वातावरणीर् तथा अन्त्र् मापदण्डहरु 
४.७ प्रस्तावसँग सबिम्न्त्धत अन्त्तरािविर् सम्न्त्ध, सबझौताहरु 

 
पररच्छेद ५ 

अध्र्र्नको लार्ग समर्ावर्ध, िजेट तथा जनशम्क्त 
५.१. प्रर्तवेदन तर्ार गदाि लाग्नेः   
   ५.१.१ समर् 
   ५.१.२ अनमुार्नत खम्ण्डकृत िजेट 
५.२ ववज्ञ जनशम्क्तः अध्र्र्न टोली सदस्र्हरुको नाम, ठेगाना, सबपकि  नं. 
शैम्क्षक र्ोग्र्ता र कार्ि अनभुव  
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पररच्छेद ६ 
वातावरणीर् सवालहरुको प्राथर्मवककरण 

के्षत्र र्नधािरण प्रर्तवेदनमा पवहचान गरी प्राथर्मकीकरण गररएका सवालहरुको सूची 
राख्नपुननछः 

६.१ सरोकारवालाहरुले उठाएका सवालहरु 
६.२ अध्र्र्न दलले देखेका सवालहरु 
६.३ वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन प्रर्तवेदन तर्ार पानि प्राथर्मकीकरण 
गररएका सवालहरु 
६.४ सरोकारवालाले उठाएका तर प्राथर्मकीकरणमा नपरेका सवालहरु 
हटाउनकुो औम्चत्र् 

 
पररच्छेद ७ 

प्रस्तावको ववकल्प ववश्लषेण 
७.१ प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्नका ववकल्पहरुः आर्ोजना कार्ािन्त्वर्न नगदािको म्स्थर्त, 
आर्ोजनाको प्रकार, वनक्षेत्रको प्रर्ोग, आर्ोजनाको र्डजार्न, स्थल, प्रववर्ध र 
संचालन ववर्ध, समर् तार्लका, प्रर्ोग गररन े कच्चा पदाथि, प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्न 
गदाि उत्पन्न हन े प्रदूषण जोम्खम स्वीकार गनि सवकन े वा नसवकन े लगार्तका 
पक्षहरुलाई मनन गरी उत्तम ववकल्प छनौट गनन आधार र तरीका उल्लेख गनुिपननछ। 

 
पररच्छेद ८ 

वातावरणीर् प्रभाव ववश्लषेण 
८.१ पररच्छेद ६ मा उल्लेम्खत सवालहरुको आधारमा प्रभाव पवहचान, आकँलन, 
तह र्नधािरण र उल्लेखनीर्ताको मूल्र्ाङ्कन गनन सबिन्त्धी ववर्ध तथा औजारहरुको 
व्र्ाख्र्ा गनुिपननछः  
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८.२ प्रभाव पवहचान, आकँलन, तह र्नधािरण र उल्लेखनीर्ताको मूल्र्ाङ्कन गनन 
क्रममा देहार्को तार्लका िमोम्जम गनुिपननछ  
(क) सकारात्मक प्रभावहरु 
(१) र्नमािणअम्घ चरणका प्रभावहरु (आवश्र्कतानसुार) 

भौर्तक  
रासार्र्नक  
जैववक   
सामाम्जक, आर्थिक  
सांस्कृर्तक   

(२) र्नमािण चरण 
भौर्तक  
रासार्र्नक  
जैववक   
सामाम्जक, आर्थिक  
सांस्कृर्तक   

(३) संचालन चरण 
भौर्तक  
रासार्र्नक  
जैववक   
सामाम्जक, आर्थिक  
सांस्कृर्तक  

(ख) नकारात्मक प्रभावहरु 
(१) र्नमािणपूविको चरण (आवश्र्कतानसुार)  

भौर्तक  
रासार्र्नक  
जैववक   
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सामाम्जक, आर्थिक  
सांस्कृर्तक   

(२) र्नमािण चरण 
भौर्तक  
रासार्र्नक  
जैववक  
सामाम्जक, आर्थिक  
सांस्कृर्तक   

(३) संचालन चरण 
भौर्तक  
रासार्र्नक  
जैववक   
सामाम्जक, आर्थिक  
सांस्कृर्तक   

 
पररच्छेद ९ 

वातावरणीर् प्रभाव र्नर्न्त्त्रण तथा व्र्वस्थापन 
प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्निाट वातावरणमा पनन सकारात्मक प्रभाव िढाउने, नकारात्मक 
प्रभाव हटाउने उपार्हरु नकारात्मक प्रभाव हटाउन े उपार्हरु अवलबिन गदाि 
देहार्का तररकाहरु अपनाउन ुपननछ भनी उल्लेख गनुिपननछः 

९.१ र्नरोधात्मक  
९.२ सधुारात्मक  
९.३ क्षर्तपूर्ति 
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पररच्छेद १० 
वातावरण व्र्वस्थापन र्ोजना 

र्स अन्त्तगित सूचक सवहतको प्रभाव न्त्रू्र्नकरणका र्ोजना -के, कसले, कहा,ँ 
कवहले र िजेट समेतको ववषर् एवं तार्लका उल्लेख गनुिपननछ। 

 
पररच्छेद ११ 

अनगुमन र्ोजना 
र्स अन्त्तगित वातावरणीर् परीक्षण कवहले र कुन र्नकार् तथा स्वअनगुमनको 
ववषर् पर्न उल्लेख गनुिपननछ।  

पररच्छेद १२ 
वातावरणीर् र्नरीक्षण अनगुमन 

वातावरणीर् सबपरीक्षणः र्स अन्त्तगित वातावरणीर् र्नरीक्षण अनगुमन कवहले र 
कुन र्नकार्ले गनन भने्न व्र्होरा उल्लेख गनुिपननछ । 

 
पररच्छेद १३ 

वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन प्रर्तवेदनको रुपरेखा/ववषर्सूची 
र्सै र्नर्मावलीको अनसूुची-१२ को ढाँचा अनसुारको ववषर् सूम्चहरु समावेश गनुि 
पननछ । 

पररच्छेद १४ 
अनसूुची 

अनसूुचीहरुः कार्िसूचीको अनसूुचीमा ववषर्वस्तहुरु देहार् िमोम्जम हनुपुननछः 
(क) नक्सा तथा म्चत्र 
(ख) प्रर्ोग गररने चेकर्लष्टहरु 
(ग) प्रश्नावलीहरु 
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(घ) सूचना 
(ङ) सूचना टाँस गरेको प्रमाण, मचुलु्काहरु 
(च) प्रस्तावसँग सबिम्न्त्धत र्ड.वप.आर./सबभाव्र्ता अध्र्र्न/ लाभ-लागत 

ववश्लषेण आदी 
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अनसूुची-९ 
(र्नर्म ९ को उपर्नर्म (१) सगँ सबिम्न्त्धत)  

वातावरणीर् अध्र्र्न प्रर्तवेदन सबिन्त्धी साविजर्नक सूचनाको ढाचँा 
लमु्बिनी  प्रदेश.................................. 

म्जल्ला................................नगरपार्लका/गाउँपार्लकामा कार्ािन्त्वर्न 
गररने..................................प्रस्ताव/आर्ोजनाको वातावरणीर् अध्र्र्न 

प्रर्तवेदन तर्ारीको सबिन्त्धी  
साविजर्नक सूचना 

 
( प्रकाम्शत र्मर्त . ........................) 

प्रस्तावकको नाम र 
ठेगाना 

(क) नामः....................................................... 
(ख) ठेगाना ............................................... 
(ग) ईमेल...........................वेिसाईट..................... 
(घ) फोन नं................फ्र्ाक्स............................... 

प्रस्तावको व्र्होरा (क) कार्ािन्त्वर्न हनुे स्थानः.................वकत्ता नं.......... 
(ख) चार वकल्लाः.................................................  
(ग) प्रस्ताव िारे सामान्त्र् जानकारी........................... 
(घ) लगानी रुः.......................... 
(ङ) लगानी वकर्सम: सरकारी/अधिसरकारी/ नीम्ज/ 
(च) अन्त्र् (खलुाउने):..........            

प्रभाव पनन/पनि 
सक्ने 
म्जल्ला/न.पा/गा.पा. 

........................ म्जल्ला ....................... 
न.पा/गा.पा हरु......................... 

 
मार्थ उल्लेम्खत प्रस्तावको वातावरणीर् अध्र्र्न गनन क्रममा र्स क्षते्रको 
प्राकृर्तक भौर्तक पक्ष, जैववक पक्ष, रसार्र्नक पक्ष सामाम्जक पक्ष, सांस्कृर्तक 
पक्ष र आर्थिक पक्षहरुमा पनन प्रभाव र्वकन गनि न. पा./गा.पा. तथा त्र्स 
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क्षेत्रका ववद्यालर्, अस्पताल, स्वास््र् चौकी तथा सरोकारवाला व्र्म्क्त वा 
संस्थाको र्लम्खत रार् सझुाव र्लनको लार्ग र्ो साविजर्नक सूचना जारी गरीएको 
छ। र्ो सूचना प्रकाशन भएको र्मर्तले ७ (सात) ददन र्भत्र सूचना टाँस भएको 
र्नकार् वा उद्योग, पर्िटन, वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर्मा वा र्नबन ठेगानामा 
आई पगु्ने गरी र्लम्खत रार् सझुाव उपलब्ध गराई ददन ुहनु अनरुोध गररन्त्छ । 
रार् सझुावको लार्ग पत्राचार गनन ठेगानाहरुः 
प्रस्तावकको नाम र 

ठेगाना 
.......................(नाम), ...............(ठेगाना), 
.....................(ई-मेल).................(फोन नं.) 

परामशिदाताको नाम र 
ठेगाना 

.......................(नाम), ..............(ठेगाना), 

.....................(ई-मेल)................(फोन नं.) 
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अनसूुची-१० 
(र्नर्म ९ को उपर्नर्म (५) को (क) सगँ सबिम्न्त्धत) 

संम्क्षप्त वातावरणीर् परीक्षण सबिन्त्धी प्रर्तवेदन तर्ार गदाि खलुाउन ुपनन कुराहरू 
१. प्रर्तवेदन तर्ार गनन व्र्म्क्त वा संस्थाको नाम र ठेगाना: 
२. घोषणा पत्रः अध्र्र्न र प्रर्तवेदन तर्ारी गरेको भर्न ववज्ञहरुको घोषणा पत्र र 

प्रस्तावकले स्वीकृत प्रर्तवेदन अनसुार प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्न गनन भर्न 
हस्ताक्षररत प्रर्तिद्धता। 

३. प्रस्तावको सारांशः 
४. प्रर्तवेदनमा रहन ुपनन ववषर्हरू:- 

(क) प्रस्तावको उद्दशे्र्, 
(ख) प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्न हनु ेके्षत्रको ववस्ततृ वववरण, 
(ग) उत्पादन प्रवक्रर्ा 
(घ) प्रववर्ध वववरण 
(ङ) र्नमािण र संचालन समर्मा हनुे उत्सजिन (ध्वनी, तरल र 

ग्र्ाँस/धलुो) 
(च) प्रस्ताव तर्ारीमा त्र्ाङ्क संकलन र ववश्लषेण ववर्ध 
(छ) प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्निाट वातावरणमा पनन अनकूुल प्रभाव 
(ज) प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्निाट वातावरणमा पनन प्रर्तकूल प्रभाव 
(झ) वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजना 
(ञ) र्नष्ट्कषि 
(ट) अनसूुची 

 िष्टव्र्ः-  
(१) संम्क्षप्त वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजना देहार् िमोम्जम हनुपुननछ: 

(क)सकरात्मक 
प्रभाव सिर्लकरण 

कार्ि
हरु 

र्
का
ई 

परर
माण 

ि
जे
ट 

कहाँ 
गनन 

कसरी 
गनन 

कवहले 
गनन 

कसले 
गनन 

अनमुार्नत 
जनशम्क्त  

अनगुमन तथा 
मूल्र्ाङ्कन 

भौर्तक क्षेत्र                  
                 

जैववक क्षेत्र                  
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आर्थिक क्षेत्र                  

                 
सामाम्जक/साँस्कृर्त

क क्षेत्र 
                 
                 

(ख) नकरात्मक 
प्रभाव र्नर्न्त्त्रण 

               

भौर्तक क्षेत्र                  
                 

जैववक क्षेत्र                  

                 
आर्थिक क्षेत्र                  

                 
सामाम्जक/साँस्कृर्त

क क्षेत्र 
                 
                 

 
(२) वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजना िनाउँदा प्रस्तावको र्नमािण चरण र संचालन 

चरणको लार्ग अलग अलग रुपमा ददनपुननछ। 
(३) प्रर्तवेदन तर्ार गदाि आवश्र्कतानसुार त्र्ांक, नक्सा, म्चत्र, तार्लका, चाटि, 

ग्राफ आदद संलग्न गनुि पनन छ । 
(४) प्रर्तवेदन नेपाली भाषाको र्रु्नकोडमा फन्त्ट सार्ज १२ र पषृ्ठका वकनारहरु 

तलमार्थ १"-१", िाँर्ा १.२", र दार्ा ँ१" राख्नपुननछ र पानाका दवैुतफि  
वप्रन्त्ट गरी िाईम्ण्डङ गरेको हनु ुपननछ । 
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अनसूुची-११ 
(र्नर्म ९ को उपर्नर्म (५) को (ख) सगँ सबिम्न्त्धत) 
प्रारम्बभक वातावरणीर् परीक्षण सबिन्त्धी प्रर्तवेदन ढाचँा 

 
१. आवरण पषृ्ठ 
२. घोषणा-पत्रः ववज्ञहरुले अध्र्र्न एवं प्रर्तवेदन तर्ार गरेको तथा प्रस्तावकले 

स्वीकृत प्रर्तवेदन अनसुार प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्न गनन प्रर्तिद्धता 
३. प्रस्तावको सारांशः (प्रस्तावको कार्ािन्त्वर्निाट वातावरणमा पनि सक्ने 

प्रभावका सबिन्त्धमा देहार्का कुराहरू संके्षपमा उल्लेख गनन) 
(क) प्रस्तावको उद्दशे्र्, 
(ख) भ-ूउपर्ोगमा पनन असर, 
(ग) वातावरणमा पनन प्रर्तकूल प्रभाव, मानव जीवनमा पनन असर,  

        जनसंख्र्ाको चाप, 
(घ) स्थानीर् पूवािधारमा हनु ेक्षर्त, 
(ङ) अन्त्र् आवश्र्क कुराहरू। 

४. ववषर् सूम्च  एवं म्चत्र र तार्लका सूम्च 
५. संम्क्षप्त शब्दावली  
६. प्रस्तावको सबिन्त्धमा देहार्का कुरा स्पष्ट खलुाउन ुपनन:- 

(क) प्रस्तावको वकर्सम 
(१) प्रशोधन गनन 
(२) उत्पादन गनन 
(३) जडान गनन 
(४) सेवा प्रवाह गनन 
(५) अन्त्र् 

(ख) प्रवाह  गनन भए के कस्तो वस्त ुप्रवाह गननः 
(ग) प्रस्तावको:- 

(१) जडान क्षमता 
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(२) प्रर्तददन वा वषि कर्त घण्टा सञ्चालन हनु े
(घ) प्रर्ोग गररने सामाग्री (पररमाण र वषि उल्लेख गनन) 
(ङ) प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्न हुदँा उत्सजिन हनुे (कर्त समर् सञ्चालन हुँदा कर्त 

पररमाणमा उत्सजिन हनुे हो) खलुाउन ुपनन । 
(१) ठोस 
(२) तरल 
(३) हावा 
(४) ग्र्ाँस 
(५) ध्वर्न 
(६) धूलो 
(७) अन्त्र् 

(च) प्रर्ोग हनुे ऊजािको- 
(१) वकर्सम 
(२) स्रोत 
(३) खपत हनु ेपररमाण (प्रर्तघण्टा, ददन र वषिमा) 

(छ) जनशम्क्तको आवश्र्कता कर्त पनन 
(ज) प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्न गनि आवश्र्क पनन 

(१) कूल पूजँी 
(२) चाल ुपूजँी 
(३) जर्मनको के्षत्रफल 
(४) भवन र र्तनका वकर्सम 
(५) मेर्सनरी औजार 
(६) अन्त्र् 

(झ) प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्न हनु ेके्षत्रको ववस्ततृ वववरण: 
(१) नक्सा 
(२) सो के्षत्र र वररपररको जनसंख्र्ा र िसोिासको म्स्थर्त 
(३) प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्न हनुे के्षत्रको आसपासमा कुनै संवेदनशील म्चज 
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वा वस्त ुरहेको भए त्र्स्ता म्चजवस्तकुो वववरण 
(४) हालको म्स्थर्त 
(५) पानीको स्रोत 
(६) फोहोरमैला फ्र्ाँक्ने वा प्रशोधन गनन व्र्वस्था 
(७) प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्न हनु ेठाउँमा आवात जावत गनन िाटो 

(ञ) उत्पादन प्रवक्रर्ा 
(ट) प्रववर्धको वववरण 
(ठ) अन्त्र् आवश्र्क कुराहरू 

७. प्रभाव कार्ािन्त्वर्नका ववकल्पहरू:- 
(१) र्डजार्न 
(२) आर्ोजना स्थल 
(३) प्रवक्रर्ा, समर्-तार्लका 
(४) प्रर्ोग हनुे कच्चा पदाथि 
(५) अन्त्र् कुराहरु 

८. प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्न गदाि वातावरणमा पनन प्रभावहरू:- 
(क) सामाम्जक, आर्थिक र साँस्कृर्तक के्षत्रमा पनन प्रभाव 

(१) जनसामं्ख्र्कीमा पनन प्रभाव 
(२) मानव स्वास््र्मा पनन प्रभाव 
(३) खेती र्ोग्र् जर्मनको क्षर् 
(४) वन जंगलको क्षर् 
(५) सामाम्जक, साँस्कृर्तक र धार्मिक मूल्र् मान्त्र्तामा हनुे पररवतिन 
(६) अन्त्र् 

(ख) जैववक प्रभावहरू 
(१) वनस्पर्त तथा जीवजन्त्त ु
(२) प्राकृर्तक वासस्थान र समदुार् 

(ग) भौर्तक प्रभावहरू 
(१) जर्मन 



खण्ड ४) अर्तररक्ताङ्क १३ प्रदेश राजपत्र भाग २ र्मर्त २०७७।०७।१४ 

92 

(२) वार्मुण्डल 
(३) पानी 
(४) ध्वर्न 
(५) मानव र्नर्मित वस्तहुरू 
(६) अन्त्र्  

९. प्रस्तावको कार्ािन्त्वर्न गदाि वातावरणमा पनन प्रभावलाई र्नर्न्त्त्रण गनन तरीका 
एवं उपार्हरू 

१०. प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्न गदाि अनगुमन गनुि पनन कुराहरू 
११. वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजना 
१२. र्नश्कषि 
१३. अन्त्र् आवश्र्क कुराहरु 
१४. सन्त्दभि सामाग्री (प्रर्तवेदनमा प्रस्ततु गररएका त्र् जानकारी वा गररएको 

दावीहरुको स्रोत सूम्च) 
१५. अनसूुची 
 
िष्टव्र्ः-  
(१) प्रारम्बभक अध्र्र्न प्रर्तवेदनको वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजनाको ढाँचा 

र्नबन अनसुारको हनुपुननछ। 
(क)सकरात्मक 
प्रभाव सिर्लकरण 

कार्ि
हरु 

र्
का
ई 

परर
माण 

ि
जे
ट 

काहाँ 
गनन 

कसरी 
गनन 

कवहले 
गनन 

कसले 
गनन 

अनमुार्नत 
जनशम्क्त  

अनगुमन तथा 
मूल्र्ाङ्कन 

भौर्तक क्षेत्र                  
                 

जैववक क्षेत्र                  
                 

आर्थिक क्षेत्र                  

                 
सामाम्जक/साँस्कृर्त

क क्षेत्र 
                 
                 

(ख) नकरात्मक 
प्रभाव र्नर्न्त्त्रण 

               

भौर्तक क्षेत्र                  
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(२) वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजना िनाउँदा प्रस्तावको र्नमािण चरण र संचालन 
चरणको लार्ग अलग अलग रुपमा ददनपुननछ। 

(३) प्रर्तवेदन तर्ार गदाि आवश्र्कतानसुार त्र्ांक, नक्सा, म्चत्र, तालीका, चाटि, 
ग्राफ आदद संलग्न गनुि पनन छ । 

(४) प्रर्तवेदन नेपाली भाषाको र्रु्नकोड मा फन्त्ट सार्ज १२ र पषृ्ठका वकनारहरु 
तलमार्थ १-१", िाँर्ा १.२", र दार्ाँ १" राख् नपुननछ र पानाका दवैुतफि  
वप्रन्त्ट गरी िाईम्न्त्डङ गरेको हनु ुपननछ। 

  

                 

जैववक क्षेत्र                  

                 
आर्थिक क्षेत्र                  

                 
सामाम्जक/साँस्कृर्त

क क्षेत्र 
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अनसूुची-१२ 
(र्नर्म ९ को उपर्नर्म (५) को (ग) सगँ सबिम्न्त्धत) 

वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन प्रर्तवेदनको ढाचँा 
 

प्रस्तावको म्शषिक, प्रर्तवेदन तर्ार गनन व्र्म्क्त वा संस्थाको नाम र ठेगाना 
(प्रर्तवेदनको शरुुमा नै उक्त प्रर्तवेदन पेश गररन े र्नकार्को नाम र ठेगाना 
(टेर्लफोन, फ्र्ाक्स र र्मेल आदद सवहत) उल्लेख गरी प्रर्तवेदनको शरुु पषृ्ठमा 
र्नबन ढाँचामा प्रस्ततु गनि सवकने छ) 

.......... (प्रस्तावको नाम) ............... को 
वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन प्रर्तवेदन 

........................................................ 
प्रर्तवेदन पेश गररने र्नकार्को नाम र ठेगानाः 

 
माफि तः 

र्हाँ सबिम्न्त्धत र्नकार्को नाम र ठेगाना 
 

प्रर्तवेदन पेश गनन र्नकार्को नाम र ठेगानाः 
................ (मवहना, वषि)............ 

 
घोषणा-पत्रः र्स पषृ्टमा ववज्ञहरुको अध्र्र्न एवं प्रर्तवेदन तर्ारी गरेको भर्न 
सामवुहक घोषणा पत्र र स्वीकृत प्रर्तवेदन अनसुार प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्न गनन 
प्रस्तावकको प्रर्तवद्धता हस्ताक्षररत हनुपुननछ। 
प्रर्तवेदनको कार्िकारी सारांशः वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन प्रर्तवेदनका हरेक 
पररच्छेदका मखु्र् मखु्र् कुराहरु समावेश गरी मखु्र् पाठको र्थेष्ट जानकारी ददन े
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गरी सरल भाषामा प्रर्तवेदनको पूणि पाठको सारांश नेपाली र अंग्रजेी भाषामा 
एकरुपता हनुे गरी लेख्न ुपननछ (िढीमा ५ पषृ्ठ)। 
ववषर् सूचीः प्रर्तवेदन मा उल्लेख गररए अनसुारका पररच्छेदहरु र ती पररच्छेद 
अन्त्तगितका शीषिक तथा उपशीषिकहरु पषृ्ठ संख्र्ासवहत लेख्न ुपननछ ।प्रर्तवेदनमा 
६ वा िढी म्चत्र वा तार्लका भए म्चत्र र तार्लकाको पर्न सूम्च राख्नपुननछ।  
प्रर्तवेदनमा प्रर्ोग गररएका छोटकरी शब्दहरु:  प्रर्तवेदनमा प्रर्ोग भएका छोटो 
रुपका शब्दहरु र र्तनको पूणिरुप र्हाँ लेख्न ुपननछ । 

पररच्छेद १  
(१) प्रर्तवेदन तर्ार गनन व्र्म्क्तको वा संस्थाको नाम र ठेगानाः 

(क)  प्रस्तावकको पूरा नाम, ठेगाना, ईमेल र फोन नं सवहत 
(ख) परामशिदाताको पूरा नाम, ठेगाना, ई मेल र फोन नं सवहत 

(परामशिदाता र्नर्कु्त गररएको अवस्थामा मात्र लाग हनुे) 
(ग)  वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कनको औम्चत्र्  
(घ)  वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कनको उद्देश्र् (आधा पषृ्ठ) 
(ङ) अध्र्र्नको सीमा तथा सबिम्न्त्धत अन्त्र् कुराहरुः अध्र्र्न गदाि 

स्रोत साधनिाट हनु गएको सीर्मतता वा समग्र अध्र्र्नले 
सबिोधन गनन ववषर्के्षत्रको आकँलन। 

पररच्छेद २  
२. प्रस्तावको पररचर्ः प्रर्तवेदनको पवहलो पररच्छेदको रुपमा प्रस्तावसँग 

सबिम्न्त्धत र स्थलगत रुपमा जानकारी ददन ेववववध प्रकारका सूचना समावेश 
गरी देहार्का शीषिक र उपशीषिक अन्त्तगित रही र्ो पररच्छेद तर्ार गनि 
सवकने छ।  
क) भरू्मकाः भरू्मका ववषर् प्रवेश भएकाले प्रस्तावको िारेमा स्पष्ट जानकारी 

हनुे गरी र्स प्रकारको प्रस्तावको पषृ्ठभरू्म लगार्त प्रस्ताव 
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कार्ािन्त्वर्नको उद्दशे्र्, आवश्र्कता तथा औम्चत्र्ता आदद कुराहरुलाई 
र्स उप-शीषिक अन्त्तगित उल्लेख गनुि पननछ ।   

ख) प्रस्तावको वववरणः आर्ोजना (प्रस्ताव) को अवम्स्थर्त, पहुँच, प्रस्तावका 
संरचनागत अवर्वहरु, र्नमािण तथा संचालन चरणका कृर्ाकलापहरु, 
आर्ोजनाका लार्ग आवश्र्क र्नमािण सामाग्री, ऊजाि र्न्त्धन आपूर्ति, 
कच्चा पदाथि, जनशम्क्त, जग्गा, र्नमािण तार्लका र आर्ोजनाका सहार्क 
संरचनाहरु आदद  

ग) प्रस्तावको उद्दशे्र्  
 

पररच्छेद ३  
३. प्रर्तवेदन तर्ार गदाि अपनार्एको ववर्धः प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्न हनुे के्षत्रको 

स्थलगत अध्र्र्न गदाि वा अन्त्र् सन्त्दभि सामग्री संकलन/अध्र्र्न गदाि कुन-
कुन तररका अपनाई वातावरणका ववववध पक्ष (भौर्तक, रासार्र्नक, 
भौगोर्लक, जैववक, सामाम्जक-आर्थिक एवं सांस्कृर्तक) मा त्र्ांक संकलन 
गररएको हो, सिै ववर्धहरु र्नबनानसुार वगीकरण गरी प्रस्ततु प्रर्तवेदनमा 
उल्लेख गनुि पदिछ । 
क) सबिम्न्त्धत प्रकाम्शत वा अप्रकाम्शत सामग्री/प्रर्तवेदनको पनुरावलोकनः 
ख) प्रस्तावको प्रभाव क्षते्र र्नधािरण (प्रत्र्क्ष र अप्रत्र्क्ष) 
ग) प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्न हनुे के्षत्रको नक्साको अध्र्र्न तथा ववश्लषेणः 
घ) चेकर्लष्ट/बर्ाविक्स तथा प्रश्नावलीको र्नमािण गरी आवश्र्क त्र्ाङ्क 

संकलनः 
ङ) स्थलगत अध्र्र्नः आर्ोजना के्षत्रको अवलोकन तथा फोटो म्खच्ने, नमूना 

संकलन गनन, चेकर्लष्ट तथा प्रश्नावली भनन आदद । 
च) संकर्लत नमूना (माटो, पानी आदद) को प्रर्ोगशालामा ववश्लषेण  
छ) प्राप्त त्र्ांकहरुको ववश्लषेणः 
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ज) प्रभावको पवहचान, आकंलन तथा उल्लेखनीर् प्रभावको मूल्र्ाङ्कन गदाि 
अपनार्एको ववर्धः 

झ) मस्र्ौदा प्रर्तवेदनको तर्ारी  
ञ) सावािजर्नक परामशि, छलफल, अन्त्तरकृर्ा र सनुवुाई आदद 
ट) साविजर्नक सूचना तथा सूचना संप्रषेण र सझुाव संकलनः 
ठ) सझुाव समावेश गरी अम्न्त्तम प्रर्तवेदनको तर्ारीः 
 

पररच्छेद ४  
४. प्रस्तावसगँ सबिम्न्त्धत नीर्त, कानून तथा मापदण्डः कुनै पर्न के्षत्रको प्रस्ताव 

कार्ािन्त्वर्न गदाि आकवषित (आर्ोजनालाई अवरोध हनुे) हनुे वा हनु सक्न े
नीर्त, कार्िनीर्त, कानून, मापदण्ड तथा पनुरावलोकन र कार्ािन्त्वर्न हनु े
प्रस्तावको सन्त्दभिमा उपर्ुिक्त संरचनाहरुको सान्त्दर्भिकता उल्लेख गनुि उपर्कु्त 
हनुेछ । प्रस्तावको के्षत्र र्नधािरण र कार्ि सूची स्वीकृत हुँदा उक्त कार्ि 
सूचीमा कानूनी संरचनाहरु उल्लेख हनुे हनुाले र्तनलाई र्नबनानसुार वगीकरण 
गरी ववश्लषेण गनि सवकनेछ ।  
क) आवर्धक र्ोजना, नीर्त तथा रणनीर्त/कार्िनीर्तहरुः नेपाल सरकारले 

तर् गरेका सबिम्न्त्धत के्षत्रका नीर्त तथा रणनीर्तहरु र कार्ािन्त्वर्न हनु े
प्रस्तावसँग र्स्ता नीर्त तथा रणनीर्तको सबिन्त्ध (सकारात्मक वा 
नकारात्मक) स्पष्ट खलुाउन ुउपर्कु्त हनुेछ ।  

ख) ऐन तथा र्नर्मालीः कुनै पर्न के्षत्रको प्रस्तावसँग प्रत्र्क्ष सरोकार राख्न े
वातावरणसँग सबिम्न्त्धत राविर् कानूनहरु र नेपाल पक्षराि भएका 
अन्त्तरािविर् कानूनहरु र्दद आकवषित हनुे भए त्र्स्ता कानूनहरु कुन 
हदसबम आकवषित हनुछेन ्भनी प्रर्तवेदनमा उल्लेख गनुि पदिछ । साथै, 
प्रस्तावको कार्ािन्त्वर्नमा र्स्ता कानूनहरु िाधक हनु े वा नहनुे तथा 
प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्न हनु सक्ने वा नसक्ने िारेमा स्पष्ट खलुाउन ुपननछ ।  
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ग) मापदण्ड, र्नदन म्शका तथा कार्िववर्धः कुनै पर्न के्षत्रको प्रस्ताव 
कार्ािन्त्वर्न हनुे के्षत्रको भौर्तक-रासार्र्नक वातावरण (जस्तैः- पानी, 
हावा, ध्वर्न आदद) सँग सबिम्न्त्धत मापदण्डहरु प्रर्तवेदनमा समावेश गनुि 
पदिछ ताकी प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्न अम्घ र कार्ािन्त्वर् र्नमािण तथा 
संचालन) को क्रममा वातावरणका र्ी अवर्वहरुको गणुमा हनु सक्न े
पररवतिन तथा र्तनको न्त्रू्नीकरणको उपार्हरु शरुुमै चर्न गनि सवकनछे 
। प्रस्तावसँग सबिम्न्त्धत र्नदन म्शका तथा ददग्दशिनहरु पर्न पर्ािप्त 
मात्रामा पनुरावलोकन गरी प्रर्तवेदनमा प्रस्ततु गनुि पदिछ । र्स्तो 
पनुरावलोकनले प्रर्तवेदन तर्ार गनि मागिदशिन पर्न गननछ । 

घ) अन्त्तरािविर् सम्न्त्ध सबझौताहरुः 
ङ) प्रस्तावसँग आकवषित हनु ेनीर्त र्नर्म 

नीर्तगत 
व्र्वस्था 

प्रस्तावको कार्िन्त्वन गदाि आकवषित हनु ेधारा/दफा/ 
र्नर्म/ खण्ड आदद र सबिम्न्त्धत िुदँा 

नीर्त  
रणनीर्त  
ऐन  
र्नर्मावली  
र्नदन म्शका  
कार्िववर्ध  
मापदण्ड  
महासम्न्त्ध, 
अर्भसम्न्त्ध, 
सबझौता 

 

 
पररच्छेद ५  

५. ववद्यमान वातावरणीर् अवस्थाः कुनै पर्न प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्न गदाि आर्ोजना 
प्रभाववत क्षेत्रको वातावरणका अवर्वहरु (भौर्तक, रासार्र्नक, जैववक, 
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सामाम्जक-आर्थिक तथा सांस्कृर्तक वातावरण) मा प्रभाव पनि सक्ने भएको 
हुँदा आर्ोजना प्रभाववत के्षत्रको ववद्यमान वातावरणीर् अवस्था स्पष्ट हनु े
आधार र पररमाणात्मक त्र्ांक संकलन गरी प्रस्ततु गनुि पदिछ।  
र्स अन्त्तगित आर्ोजना प्रभाववत म्जल्ला (आवश्र्कतानसुार), नगरपार्लका र 
गाँउपार्लका, वडा र आर्ोजना प्रभाववत स्थलको त्र्ांक संकलन गनुिपननछ। 
५.१ भौर्तक वातावरणः के्षत्र र्नधािरण प्रर्तवेदनको ववद्यमान वातवारणीर् 

अवस्थाको ढाँचाको तार्लकामा उल्लेम्खत भौर्तक वातावरणका 
वववरणहरुको त्र्ाङ्क संकलन गरी ववस्ततृ रुपमा व्र्ाख्र्ा गनुिपननछ 
क) भ-ूउपर्ोग  

भ-ूउपर्ोगको वकर्सम ओगटेको 
क्षेत्र 

ओगटेको के्षत्र 
प्रर्तशतमा 

   
   
   

ख) भगूभि 
आर्ोजनाको क्षते्र ववद्यमान भौगर्भिक 

जोम्खम 
कैवफर्त 

   
   
   

ग) जल तथा मौसम 
वववरण पररमाण र एकाई कैवफर्त 

औसत वार् ुतापक्रम   
िावषिक औसत अर्धकतम 
तापक्रम 

  

िावषिक औसत न्त्रू्नतम   
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तापक्रम 
औसत िषाि   
आर्ोजना के्षत्रका मखु्र् नदीहरु   
औसत िहाव   
अर्धकतम िहाव   
आर्ोजना के्षत्रको हावापानी   

घ) वारू् जल तथा ध्वार्नको गणु 
 सूचकहरु आधारभतु मान 

वारू्को 
अवस्था 

वप एम १०  
वप एम २५  
काविन मोनोअक्सार्ड  
वट एस वप  
औसत वार् ुगर्त  
औसत वार्कुो ददशा  

वपउने 
पानीको 
अवस्था 

वट एस एस  
घरु्लत अम्क्सजन  
कन्त्डम्क्टर्भटी  
कुल नार्िेट  
र्स्चेररर्ा कोर्ल ब्र्ाक्टेररर्ा  
आसनर्नक  
पीएच  

पानी 
स्रोतको 
अवस्था 

वट एस एस  
घरु्लत अम्क्सजन  
कन्त्डम्क्टर्भटी  
कुल नार्िेट  
प्रस्ताव नै स्रोत हनुसक्ने सूचक  
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ध्वनीको 
अवस्था 

र्क्वाभ्र्ालेन्त्ट ध्वनी तह ददन रात 
  

५.२ जैववक वातावरण 
क) आर्ोजना के्षत्रको वन सबपदाको सूची 

वनको नाम वनको वकर्सम आर्ोजना के्षत्रिाट 
दूरी 

   
   
   

ख) वनस्पर्तको सूची 
स्थानीर् 
नाम 

वैज्ञार्नक 
नाम 

परर
वार सार्वटसको 

वगीकरण 
आईर्रु्सर्नको 
वगीकरण 

नेपाल 
सरकारको 
वगीकरण 

      
      
      

ग)  प्रमखु गैह्रकाष्ठ वनस्पर्तहरु  
स्थानीर् नाम वैज्ञार्नक नाम उपर्ोग 

   
   
   

घ) वन्त्र्जन्त्तकुो सूची 
स्थानीर् 
नाम 

वैज्ञार्नक 
नाम 

पररवार 
सार्वटसको 
वगीकरण 

आईर्रु्सर्नको 
वगीकरण 

नेपाल 
सरकारको 
वगीकरण 

स्तनधारी     
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चरा चरंुुगी     
      
सरीसपृ     
      
माछा     
      

 
५.३ सामाम्जक-आर्थिक र संस्कृर्तक वातावरण 

वस्तीको नाम  
आर्ोजना स्थलसँगको दूरी  
स्थानीर् तह  र वडा  
जबमा घरधरुी  
औसत घरधरुी संख्र्ा  
मवहला परुुष अनपुात  
जार्त र धार्मिक सबप्रदार्   
धार्मिक स्थलहरु   
सांस्कृर्तक रीर्तररवाजहरु   
शैम्क्षक स्तर (प्रर्तशत) 
माध्र्र्मक म्शक्षा (पास) 
दशजोड दईु वा सोसरह 
स्नातक 
स्नातकोत्तर 
ववद्यावाररर्ध  

 

शैम्क्षक संस्थाहरु 
आधारभतू 
माध्र्र्मक 
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उच्च माध्र्र्मक 
कलेज तथा ववश्वववद्यालर् 
स्वास््र् र सफाईको अवस्था 
स्थानीर् रुपमा देम्खने रोगहरु 
स्वा्र् संस्थाहरु 

 

रोजगारी (प्रर्तशत) एवं आर्स्तर  
सीमान्त्तकृत समूह   
उद्योग र र्सका वकर्समहरु  
पूवािधारहरु   
सडक र र्सका वकर्सम  
जग्गा जर्मनको मूल्र्   
साविजर्नक सवुवधाहरु  
िसाईंसराईको म्स्थर्त   
िजार र र्सको म्स्थर्त   
संभाव्र् ववकास केन्त्िहरु  
धार्मिक स्थलहरु  
भौर्तक र जैववक वातावरणसबिन्त्धी 
वफल्ड सभन कबतीमा ऋत ु समावेश 
भएको हनुपुननछ 

 

 
पररच्छेद ६  

६. प्रस्तावको ववकल्प ववश्लषेणः वातावरणीर् मूल्र्ाङ्कन प्रवक्रर्ाले प्रस्तावको 
ववकल्पको खोजी गदिछ । प्रस्तावको कार्ािन्त्वर्न िाहेक अरु ववकल्प नै 
नभएको म्स्थर्तमा पर्न प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्न गनन अवधारणा र्भत्र रही  
ववकल्पहरुको अध्र्र्न गरी प्रस्ताव गनुि पननछ र प्रस्ताववत ववकल्पहरुको 
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कार्ािन्त्वर्निाट वातावरणमा पनन अनकूुल र प्रर्तकूल  प्रभावहरुको 
तलनात्मक आकंलन गनुिपदिछ । 
ववकल्पहरु अनकूुल 

वातावरणीर् प्रभाव 
प्रर्तकूल वातावरणीर् 
प्रभाव 

ववकल्प १  
र्डजार्न   
आर्ोजना स्थल   
भ-ूवनौट   
अपनाईने प्रववर्ध   
संचालन ववर्ध   
समर् तार्लका   
कच्चा पदाथि   
वन तथा सरकारी 
जग्गाको प्रर्ोग 

  

प्रर्तकूल असरहरु   
ववकल्प २ 
र्डजार्न   
आर्ोजना स्थल   
भ-ूवनौट   
अपनाईने प्रववर्ध   
संचालन ववर्ध   
समर् तार्लका   
कच्चा पदाथि   
वन तथा सरकारी 
जग्गाको प्रर्ोग 

  

प्रर्तकूल असरहरु   



खण्ड ४) अर्तररक्ताङ्क १३ प्रदेश राजपत्र भाग २ र्मर्त २०७७।०७।१४ 

105 

ववकल्प ३ 
र्डजार्न   
आर्ोजना स्थल   
भ-ूवनौट   
अपनाईने प्रववर्ध   
संचालन ववर्ध   
समर् तार्लका   
कच्चा पदाथि   
वन तथा सरकारी 
जग्गाको प्रर्ोग 

  

प्रर्तकूल असरहरु   
 

पररच्छेद ७  
७. प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्न गदाि वातावरणमा पनन प्रभावहरु तथा संरक्षणका उपार्हरुः 

प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्न गदाि वातावरणमा पनन प्रभावहरुलाई र्नबनानसुार वगीकरण 
गरी प्रभावको पवहचान, आकंलन तथा र्तनको उल्लेखनीर्ता स्पष्ट प्रस्ततु गनुि 
पदिछः 
प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्न गदाि वातावरणमा पनन प्रभाव 
भौर्तक प्रभावहरु 
 पनन 

प्रभावहरु 
 तह र्नधािरण पररमाण, र्समा, 
समर्ावर्ध, प्रत्र्क्ष, अप्रत्र्क्ष, 
(प्रर्तवती/अपररवतिनीर्) 

१) जर्मन   
२) वार् ुमण्डल   
३) पानी   
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४) ध्वनी   
५) मानव र्नर्मित 
वस्तहुरु 

  

६) अन्त्र्   
जैववक प्रभावहरु 
१) वन/जंगलको क्षर्   
२) वनस्पर्त   
३) जीवजन्त्त ु   
४) प्राकृर्तक वासस्थान   

सामाम्जक-आर्थिक र सासँ्कृर्तक के्षत्रमा पनन प्रभावहरु 
१) जनसंख्र्ा   

२) समदुार्   
३) खेती र्ोग्र् जर्मनको क्षर्   
४) मानव स्वास््र्मा पनन प्रभाव   
५) सामाम्जक मूल्र् मान्त्र्तामा 

हनुे पररवतिन 
  

६) आर्थिक प्रभाव    
७) धार्मिक र सांस्कृर्तक प्रभाव   
८) अन्त्र्    

र्सरी प्रस्ततु गदाि प्रर्तकूल प्रभावको साथै अनकूुल प्रभावलाई पर्न उल्लेख गनुि 
पदिछ र प्रर्तकूल प्रभावलाई न्त्रू्न गनन तफि  िढी ध्र्ान ददन ु पछि । र्सरी 
प्रर्तकूल तथा अनकूुल प्रभावहरुको मूल्र्ाङ्कन गदाि प्रस्तावको कार्ािन्त्वर्न गदाि 
हनु सक्न ेफार्दा वेफार्दा िारे अर्धकतम जानकारी प्राप्त हनुेछ । स्वीकृत 
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कार्ि सूचीको आधारमा अध्र्र्न गररएको ववद्यमान वातावरणीर् अवस्थामा 
प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्निाट पनि सक्ने प्रभावहरुको अवर्ध, प्रकार र संवेदनशीलता 
सहीरुपमा प्रस्ततु गनुि पदिछ । र्सैगरी  प्रत्र्क्ष वा अप्रत्र्क्ष, संरक्षण 
उपार्िाट हटाउन वा घटाउन सवकने वा नसवकने खालमा प्रभाव पवहचान एवं 
आकंलन गरी प्रर्तवेदनमा र्स्ता प्रभावको उल्लेखनीर्ता स्पष्ट गनुि पदिछ । 

 
पररच्छेद ८  

८. अनकूुल प्रभाव अर्धकतम अर्भववृद्ध गनन तथा प्रर्तकूल प्रभाव न्त्रू्न गनन 
उपार्हरुः कुनै पर्न प्रस्तावमा सकारात्मक तथा अनकूुल प्रभावलाई 
अर्धकतम गनि कस्ता वातावरणीर् संरक्षणका कार्िहरु अवलबिन गनुि पदिछ 
। ती अर्धकतम गनन उपार्हरु प्रर्तवेदनमा उल्लेख गनुि पदिछ ।  
८.१ कुनै पर्न के्षत्रको प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्न गदाि वातावरणमा पनि सक्न े

प्रर्तकूल प्रभावलाई हटाउन वा न्त्रू्न गनि ववशेष ध्र्ान ददन ु पनन 
भएकाले पवहचान तथा आकंलन गररएका प्रर्तकूल प्रभावहरुलाई 
प्रर्तवेदनमा छोटकरीमा तर प्रष्ट हनुे गरी उल्लेख गनुि पदिछ । 
उल्लेख्र् प्रर्तकूल प्रभावहरुलाई हटाउने वा न्त्रू्न गनन उपार्हरुलाई 
३ प्रकार (क्षर्तपूर्ति, सधुारात्मक वा र्नरोधात्मक) ले वगीकरण गरी 
उल्लेख गनुि पदिछ । न्त्रू्नीकरणका उपार्हरु भौर्तक, जैववक, 
सामाम्जक-आर्थिक तथा सांस्कृर्तक वातावरणका के्षत्रमा प्रस्तावको 
र्नमािण तथा संचालन अवस्थाको लार्ग भनी वगीकरण गरी 
न्त्रू्नीकरणका लार्ग म्जबमेवारी समेत वकटान गरी प्रर्तवेदनमा 
र्नबनानसुारको बर्ाविक्समा प्रस्ततु गनि सवकनेछ) 

८.२ उल्लेख्र् प्रर्तकूल प्रभावहरुलाई हटाउने वा न्त्रू्न गनन उपार्हरुलाई ३ 
प्रकारले वगीकरण गनि सवकनेछ ।  
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क) क्षर्तपूर्तिका उपार्हरुको अवलबवन:  कम गनि वा हटाउन 
नसवकन ेखालका प्रर्तकूल प्रभावहरुको क्षर्तपूर्तिका उपार्हरुमा 
ववशेष गरी देहार्का वक्रर्ाकलापहरु समावेश हनुपुछिः 
१) क्षर्तग्रस्त प्राकृर्तक स्रोतहरुको पनुस्थािपना 
२) हटार्ने िस्तीहरुको पनुवािस 
३) प्रभाववत व्र्म्क्तलाई क्षर्तपूर्ति 

ख) सधुारात्मक उपार्हरुको अवलबिन:  प्रर्तकूल प्रभावहरुलाई कम 
गरेर स्वीकारर्ोग्र् तहसबम ल्र्ाउनका लार्ग सधुारात्मक 
उपार्हरु प्रर्ोग गनुि पदिछ । प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्न गदाि अपनाउन ु
पनन सधुारात्मक उपार्हरु र्नबन िमोम्जम छन ् 
१) प्रदूषण र्नर्न्त्त्रण उपकरणहरुको जडान  
२) प्रदूवषत पानी उपचार गनन संर्न्त्त्रको र्नमािण 
३) िाँध तथा तटिन्त्धमा माछाहरु आवातजावत गनि सक्ने िाटो 

वफसल्र्ाडरको र्नमािण । 
ग) र्नरोधात्मक उपार्हरुको अवलबवन: र्नबनर्लम्खत प्रर्तरोधात्मक 

उपार्हरुको अवलबिनद्वारा केही गबभीर खालका प्रभावहरुलाई 
त्र्स्ता प्रभावहरु देखा पनि थाल्न ुअगार्ड नै कम गनि वा र्नमूिल 
गनि सवकन्त्छ । 

१) स्वास््र् म्शक्षा कार्िक्रमको कार्ािन्त्वर्न 
२) जनचेतना कार्िक्रमको थालनी । 
३) सामाम्जक सहर्ोग अर्भवृवद्धकरणका उपार्हरु 

 
उपरोक्त संरक्षणका उपार्हरु भौर्तक, जैववक, सामाम्जक-आर्थिक तथा 
सांस्कृर्तक वातावरणका के्षत्रमा प्रस्तावको र्नमािण तथा संचालन अवस्थाको 
लार्ग भनी वगीकरण गनुिपदिछ । र्सो गदाि प्रस्तावको कुन कुन अवस्थामा 
र्ी उपार्हरु अवलबिन गररन ु पनन हो भने्न कुरा सम्जलोसँग थाहा पाउन 
सवकन्त्छ । र्ी संरक्षणका उपार्हरुलाई कार्ािन्त्वर्न गनन (प्रस्तावक) को 
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म्जबमेवारी समेत वकटान गरी प्रर्तवेदनमा र्नबनानसुारको बर्ाविक्समा प्रस्ततु 
गनि सवकनेछ । 

 
तार्लकाः  वातावरणीर् प्रभावका तह र्नधािरण र न्त्रू्नीकरणका उपार्हरु 

(प्रस्ताविाट वातावरणमा पनि सक्ने प्रभावको पररमाण, सीमा र समर्ावर्ध 
(उच्च/वृहत-६०; मध्र्म-२०;  र्नबन-१०),  सीमा (क्षेत्रीर्-६०; स्थानीर्-२०; 
स्थलगत-१०) र अवर्ध (दीघिकालीन-२०; मध्र्म-१०; अल्पकार्लन-५) वकटान 
गनुिपदिछ) 
 

प्रस्ताव
का 
कार्िहरु 

वातावरणी
र् प्रभाव 

प्रभावको तह र्नधािरण  न्त्रू्नीकरण
का 

उपार्हरु 

प्रत्
र्क्ष

 

अप्र
त्र्

क्ष 

अन
कुू
ल 

प्रर्त
कू
ल 

परर
मा
ण 

सी
मा
 

अव
र्ध
 

जब
मा
 अं

क
मा
न 

र्नमािण अवर्ध          

भौर्तक वातावरण          

१           
२           
जैववक वातावरण          

१           
२           
सामाम्जक आर्थिक 
तथा सांकृर्तक 
वातावरण 

         

१           
२           
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संचालन अवर्ध          
भौर्तक वातावरण          
१           
२           
जैववक वातावरण          
१           
२           
सामाम्जक आर्थिक 
तथा सांकृर्तक 
वातावरण 

         

१           
२           

 
प्रर्तकूल प्रभावको स्तर अनसुार तर् गररएको अंकमान जोडी हरेक प्रभावको कूल अंकमान 
लेख्नपुननछ । 
तार्लकाः अनकूुल प्रभाव अर्धकतम तथा प्रर्तकूल प्रभाव न्त्र्नुतम गनन उपार्को 
कार्ािन्त्वर्न तथा लाग्न ेअनमुार्नत रकम र कार्ािन्त्वर्नको म्जबमेवारी 

वातातवरण 
संरक्षणका उपार्हरु 

कार्ािन्त्वर्न 
हनु ेस्थान 

कार्ािन्त्वर्न 
हनु ेसमर् 

अनमुार्नत रकम 
(रु.) 

कार्ािन्त्वर्न 
म्जबमेवारी 

अनकूुल प्रभावहरु      
१.     
२.     
प्रर्तकूल प्रभावहरु     
१.     
२.     
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पररच्छेद ९  
कुनै पर्न प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्न गदाि वातावरणमा पनि सक्ने प्रभावहरुको अनगुमन 
र्नबन उद्देश्र् प्रार्प्तका लार्ग गररन्त्छः- 

क) कानूनले तोकेका र्समाभन्त्दा िढी मात्रामा प्रभाव पनि नददन  
ख) वातावरणीर् प्रभाव कम गनि अपानार्एका उपार्हरु वातावरणीर् प्रभाव 

मूल्र्ाङ्कन प्रर्तवेदनमा उल्लेख भएअनसुार कार्ािन्त्वर्न भएका छन ् वक 
छैनन ्भने्न कुरा जाँच्न । 

ग) सबभाववत वातावरणीर् क्षर्तिारे समर्मै सचेत गराउन ।  
घ) पवहचान गररएका तथा आकंर्लत प्रभाव वास्तववकतासँग कर्त नम्जक 

छन ्भने्न जानकारी र्लन। 
९.१ अनगुमनका प्रकारहरुः वातावरणीर् प्रभावको अनगुमन देहार्को अवस्थामा 

र्नबन प्रकारले गनुि पदिछ। 
क) प्रारम्बभक अवस्थाको अनगुमन : प्रस्ताववत प्रस्तावको र्नमािण कार्ि 

शरुु गनुिभन्त्दा अगावै र्नमािण स्थल र वरपरका आधारभतू 
वातावरणीर् पक्षहरुको सवनक्षण गररन ु पदिछ । र्सले गदाि 
अनगुमनको र्सलर्सलामा प्रारम्बभक अवस्थाको तलुनामा वातावरणीर् 
पक्षहरुमा भएको पररवतिन वारेमा थाहा पाउन सवकन्त्छ ।  

ख) प्रभाव अनगुमन: प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्निाट भएका वातावरणीर् 
पररवतिनहरु पत्ता लगाउन आर्ोजना र्नमािण र संचालनका क्रममा 
त्र्स क्षते्रको जनस्वास््र् लगार्त पर्ािवरणीर्, सामाम्जक र आर्थिक 
अवस्थाका सूचकहरुको मूल्र्ाङ्कन गनुिपदिछ । 

ग) र्नर्ामक अनगुमन : र्स अन्त्तगित प्रस्तावकले वातावरण संरक्षण 
सबिन्त्धी र्नधािररत मापदण्डहरुको पालना गरेको छ वा छैन भने्न 
कुरा सरु्नम्श्चत गनि वातावरणीर् गणुस्तरका ववशेष सूचकहरु वा 
प्रदूषणको अवस्था वारेमा आवर्धक वा लगातार रुपमा अनगुमन 
गरी अर्भलेख राख्न ुपदिछ ।  
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९.२ वातावरणीर् अनगुमनका सूचकहरु:  प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्न हनु े के्षत्रको 
आधारभतू त्र्ांक, पवहचान तथा आकंलन गररएका अनकूुल वा प्रर्तकूल 
प्रभाव एवं वातावरण संरक्षणका उपार्हरुलाई ध्र्ान ददई प्रस्तावकले 
पालना गनुिपनन र वातावरणीर् प्रभावको प्रभावकारीताको अनगुमन गनि 
सूचकहरु प्रर्तवेदनमा उल्लेख गनुिपदिछ । जस्तैः कृवष के्षत्रको प्रस्ताव 
कार्ािन्त्वर्न गदाि प्रस्ताववाट जैववक ववववधता, माटोको गणु, भ-ूक्षर्को 
मात्रा, जनस्वास््र् आददमा प्रभाव पनि सक्ने हुदँा र्स्तो पक्षलाई सबिोधन 
गनन गरी अनगुमनका सूचकहरु छनौट गरी प्रर्तवेदनमा समावेश गनुिपदिछ। 

९.३ अनगुमनको ववर्धः उल्लेम्खत अनगुमनका प्रत्रे्क सूचकलाई कुन 
ववर्ध/तररकािाट अनगुमन गनन हो प्रर्तवेदनमा खलुाउन ुआवश्र्क हनुछे । 
र्स्ता ववर्धहरु भरपदो, सम्जलो र आर्ोजना स्थलमा कार्िरत जनशम्क्तले 
अवलबवन गनि सक्न ेखालको हनुपुदिछ । 

९.४ अनगुमनको लार्ग समर् तार्लकाः  आर्ोजना र्नमािण र संचालनका ववर्भन्न 
अवस्थामा अनगुमन गनुिपनन भएकाले सूचकको प्रकृर्त हेरर वातावरणीर् 
अनगुमन गनन समर् तार्लका प्रर्तवेदनमा उल्लेख गनुि पदिछ । 

९.५ अनगुमन गनन र्नकार्ः वातावरणीर् अनगुमनको लार्ग सबिम्न्त्धत र्नकार् वा 
मन्त्त्रालर् म्जबमेवार हनुेछ । प्रस्तावक आफैले पर्न कुनै न कुनै सूचक 
अनगुमन गनि सक्नेछ, जसलेगदाि कुनै प्रर्तकूल प्रभावलाई तरुुन्त्तै हटाउन 
वा न्त्रू्न गनि सवकनेछ । प्रर्तवेदनमा कुनकुन सूचक क-कसले अनगुमन 
गनन भने्न प्रष्ट खलुाउन ुपननछ । साधारण तथा घररघरर गररनपुनन अनगुमन 
प्रस्तावकले गरेको खण्डमा प्रभाव न्त्रू्नीकरण र्छटो र कम खचिमा गनि 
सवकनछे । प्रस्तावको अनगुमन गनन म्जबमेवारी प्रस्तावककोमा र्नवहत 
रहनेछ । तर सो अनगुमनको प्रर्तवेदन मार्थ सपुररवेक्षण सबिम्न्त्धत 
मन्त्त्रालर्ले गननछ । 
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९.६ अनगुमनको लार्ग अनमुार्नत रकम: प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्न (र्नमािण र संचालन) 
को समर्मा ववर्भन्न सूचकहरुको अनगुमन गनि आवश्र्क पनन रकम पर्न 
प्रर्तवेदनमा खलुाउन ुपदिछ र र्स रकम प्रस्तावकले मातै्र व्र्होनन हो वा 
अन्त्र् स्रोतिाट पर्न व्र्होररने हो,  सो पर्न उल्लेख गनुि पदिछ ।  

 
तार्लकाः अनगुमन सबिन्त्धी वववरणलाई देहार्को बर्ाविक्सको रुपमा प्रस्ततु गनि 
सवकनछेः 
अनगुमनका 
प्रकार 

अनगुमनका 
सूचकहरु 

अनगुमनको  
ववर्ध स्थान समर् अनमुार्नत 

रकम 
अनगुमन 
गनन र्नकार् 

प्रारम्बभक अवस्थाको अनगुमन    

१.       

२.       

प्रभाव अनगुमन    

१.       

२.       

र्नर्मपालन अनगुमन    

१.       

२.       
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पररच्छेद १०  
१०.१  वातावरणीर् सबपरीक्षणः वातावरणीर् सबपरीक्षणका वकर्सम 

(क) र्नणिर् तहको सबपरीक्षण 
(ख) कार्ािन्त्वर्न तहको सबपरीक्षण 
 (ग) कार्िको प्रभावकाररता सबपरीक्षण 
(घ) आर्ोजना प्रभाव सबपरीक्षण 
(ङ) आकंलन गररएको प्रववर्ध सबपरीक्षण 
(च) वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन प्रकृर्ा सबपरीक्षण 

१०.२ वातावरणीर् सबपरीक्षणमा सामान्त्र्तर्ा तीन पक्ष संलग्न हनु ेगदिछन ् 
(क) परीक्षक  
(ख) परीम्क्षत पक्ष (प्रस्तावसगँ) सरोकार भएको तेस्रो पक्ष  

१०.३ स्वेम्च्छक वा िाध्र्कारी सबपरीक्षणको लार्ग संलग्न पक्ष वा संस्थाको 
आधारमा वातावरणीर् सबपरीक्षण आन्त्तररक वा िाह्य हनु सक्छ ।  
आन्त्तरीक सबपरीक्षण 
िाह्य सबपरीक्षण 
िाध्र्कारी सबपरीक्षण 
स्वैम्च्छक सबपरीक्षण 

१०.४ सबपरीक्षण प्रर्तवेदनको ढाँचाः सबपरीक्षणको उद्दशे्र् र के्षत्र अनसुार 
र्सको प्रर्तवेदनको ढाँचा फरक हनु सक्छ, तथावप र्सलाई तकि संगत 
रुपमा देहार् अनसुार प्रस्ततु गनुि आवश्र्क हनु्त्छ । 

पररच्छेद १ कार्िकारी सारांश 
पररच्छेद २ परीक्षण प्रशासर्नक एवं परीक्षण कार्िको 

वववरण, आर्ोजना स्थलमा गररएका 
अन्त्तवािताि, परीक्षण गनन पक्ष एवं परीक्षणका 
के्षत्र र ववर्ध र्ो अध्र्र्नमा समावेश गनुि पछि 
। साथै, वातावरणीर् अनगुमन, परीक्षणसँग 
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सबिम्न्त्धत त्र्ाङ्क तथा वववरण पर्न समावेश 
गनुि पननछ ।  

पररच्छेद ३ सबपरीक्षणको पूणि वववरण 
पररच्छेद ४ आर्ोजना सबिन्त्धमा पालना गनुि पनन 

सझुावहरु एवं सधुारात्मक कार्िहरु 
अनसूुचीहरु सबिम्न्त्धत त्र्ाङ्क एवं वववरण 
सबपरीक्षण गनन समूहमा समावेश 
हनु ुपनन जनशम्क्त 

 

प्रववर्धकहरु वातावरण ववज्ञ  
 प्रस्तावसँग ववषर् र्मल्ने ववज्ञ 
 सामाम्जक, आर्थिक, सस्कृर्त ववज्ञ 
 प्रस्तावको क्षेत्र, वकर्सम र र्सले पारेको 

प्रभावहरुको गाबभीर्िताको आधारमा थप अन्त्र् 
ववज्ञहरु 

वातावरणीर् सबपरीक्षणको लार्ग 
चेकर्लष्ट 

 

 

१. भौर्तक पक्ष  
 वववरण 

आ
र्ो
जन

ाक
ो 

कृ
र्ा
क
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प 

अन
मुा
न 
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रए

क
ो 

प्रभ
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खा
स 

प्रभ
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क
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उप
ार्
हरु

 

प्रभ
ाव
क
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सूच
ना
 

त्
र्ा
ंक
क
ो स्र

ोत
 

 

१ वार्कुो गणु         
२ पानीको 

गणु 
        

३ ध्वनीको 
मात्रा 
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४ भ ूउपर्ोग         
५ जलस्रोत         

 
२. जैववक पक्ष  
 वववरण 

आ
र्ो
जन

क
ो 

वक्र
र्ा
क
ला
प 

अन
मुा
न 

गर
रए

क
ो 

प्रभ
ाव
 

खा
स 

प्रभ
ाव
 

न्त्र्
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रण
क
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उप
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हरु

 

प्रभ
ाव
क
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सूच
ना
 

त्
र्ा
कं
क
ो स्र

ोत
 

 

१ वन जंगल          
२ वनस्पर्त         
३ जीवजन्त्त ु         
४ गैरकाष्ठ         
५ माछा         
६ दलुिभ एवं 

सकरोत्पन्न 
प्रजाती 

        

७ सरक्षण 
क्षेत्र 

        

३ सामाम्जक आर्थिक तथा सांस्कृर्तक पक्ष 
 वववरण 

आ
र्ो
जन

क
ो 

वक्र
र्ा
क
ला
प 

अन
मुा
न 

गर
रए

क
ो 

प्रभ
ाव
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स 

प्रभ
ाव
 

न्त्र्
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क
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उप
ार्
हरु

 

प्रभ
ाव
क
ारी
ता
  

सूच
ना
 

त्
र्ा
ंक
क
ो स्र

ोत
  

 

१ म्शक्षा         
२ कृवष         
३ रोजगारी         
४ िसाईँसराई         
५ स्वा्र् र 

सरसफार् 
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६ वातावरणीर् 
सौन्त्दर्िता 

        

७ लैंर्गक 
सवाल 

        

८ धार्मिक 
तथा 
सांस्कृर्तक 
म्स्थर्त 

        

९ सामाम्जक 
म्स्थर्त 
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पररच्छेद ११  
११. र्नष्ट्कषि तथा सझुावः 

११.१ अध्र्र्नको र्नष्ट्कषिः वातावरण संरक्षणका उपार्हरु र वातावरणीर् 
अनगुमनको कार्ािन्त्वर्नको पक्षमा प्रस्तावकको प्रर्तवद्धता तथा अन्त्र् 
अध्र्र्न को आवश्र्कता पनन नपनन आदद प्रष्ट्याई र्नष्ट्कषिमा राख्न ु
उपर्कु्त हनुेछ । अध्र्र्नको र्नष्ट्कषि र पनुरावलोकन सर्मर्तको 
रार् सझुाव अनसुार वातावरण प्रभाव मूल्र्ाङ्कनमा शतिहरु समावेश 
गररनेछ । 

११.२. सझुावः  
१२. सन्त्दभि सामाग्रीः प्रर्तवेदन तर्ार गदाि उदृ्धत गररएका सन्त्दभि सामग्रीहरुको 

प्रकाशनसबिन्त्धी सूची र्नबन र्लम्खत आधारमा िनाउनःे 
(क) लेखक,  
(ख) प्रकाम्शत भएको र्मर्त,  
(ग) उद्धृत गररएका सामग्रीको शीषिक,  
(घ) उद्धृत गररएका प्रकाशन वा पर्त्रकाको नाम, 
(ङ) वषि, खण्ड, अंक आदद (भएको खण्डमा),  
(च) पषृ्ठ । 
ढाँचाः लेखकहरु, प्रकाम्शत भएको िषि ....., उद्धृत गररएका सामग्रीको 
शीषिक ..... उद्धृत गररएका प्रकाशन वा पर्त्रकाको नाम...., वषि, खण्ड 
(अङ्क), प्रकाशक, स्थान, पषृ्ठहरु। 

१३. अनसूुचीः अनसूुचीमा देहार्का कुराहरुसमावेश गनन-  
(क) भ-ूवनोट, भौगोर्लक म्स्थर्त, भ-ूउपर्ोग, भ-ूक्षमता र अध्र्र्नसगँ 

सबिम्न्त्धत नक्शाहरु र फोटोग्राफहरु,  
(ख) सबभव भएसबम प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्न स्थल तथा त्र्स वररपररका 

क्षेत्रहरुको हवाई फोटोहरु,  
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(ग) स्थलगत अनसुन्त्धानका लार्ग प्रर्ोग गररएका प्रश्नवाली वा ववषर् 
वस्तकुो सूची,  

(घ) चाटि, तथा म्चत्रहरु जस्ता वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कनसँग सबिम्न्त्धत 
कुराहरु,  

(ङ) जलवार् ुतथा हावापानी सबिन्त्धी त्र्ांक (समर्को आधारमा क्रमिद्घ 
गरी),  

(च) प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्न स्थलका वनस्पर्त तथा जीवजन्त्तकुो त्र्ांक  
(छ) भौगर्भिक तथा जोम्खम मूल्र्ाङ्कन त्र्ाकं (प्राप्त गनि सवकने भएमा),  
(ज) उपलब्ध हनु सक्ने भएमा आर्ोजना सन्त्चालन गनुि अम्घ र पर्छका 

हावा र पानीको गणुस्तर तथा ध्वर्नको स्तरसबिन्त्धी जानकारी,  
(झ) वातावरण प्रभाव मूल्र्ाकंन सान्त्दर्भिक बर्ाविक्स वा क्रमिद्घ रेखाम्चत्र,  
(ञ) नक्शा, स्लार्ड, रेकडिहरु तथा र्भर्डर्ो वफल्मजस्ता सहार्क श्रव्र् 

दृश्र् सामग्री,  
(ट) िाली लगाउने तररका, पशपुालन, माटोको गणु, रासार्र्नक मल, प्रर्ोग 

गनन मात्रासबिन्त्धी त्र्ाकं  
(ठ) आमम्न्त्त्रत व्र्म्क्तहरुतथा सहभार्गताहरुको सूची तथा सबिम्न्त्धत 

संस्थाहरुिीचको छलफल, भेला र िैठकको रेकडिहरु तथा छलफल र 
अनगुमनको छोटो जानकारी,  

(ड) वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाकंन प्रर्तवेदनको तर्ारीमा संलग्न अध्र्र्न 
टोलीको व्र्म्क्त तथा संस्थाहरुको नामावली,  

(ढ) अध्र्र्नको क्रममा सबपकि  गररएका व्र्म्क्त तथा संस्थाहरुको नाम, 
ठेगाना र टेर्लफोन नबिरहरु । 

(ण) प्रस्तावक र अध्र्र्न टोलीको स्वरं् घोषणापत्र 
(त) अध्र्र्न सबिम्न्त्धत साविजर्नक सूचना, मचुलु्का, र्सफाररशपत्र, र्लम्खत 

रार्सझुावहरु, साविजर्नक परामशि िैठक र साविजर्नक सनुवुाई 
सबिम्न्त्धत कागजपत्रहरु । 
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१४. वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन प्रर्तवेदनमा रहन ुपनन वातावरणीर् व्र्वस्थापन 
र्ोजनाको खाका 

पनुश्चः  
(१) वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजना िनाउँदा प्रस्तावको र्नमािण चरण र संचालन 

चरणको लार्ग अलग अलग रुपमा ददनपुननछ। 
(२) प्रर्तवेदन तर्ार गदाि आवश्र्कतानसुार त्र्ांक, नक्सा, म्चत्र, तालीका, चाटि, 

ग्राफ आदद संलग्न गनुि पनन छ । 
(३) वातावरणीर् अध्र्र्नका प्रर्तवेदनहरु नेपाली भाषाको कार्लमावट र्रु्नकोडमा 

वा ववदेशी लगानीको प्रस्तावको लार्ग अंग्रजेीमा प्रर्तवेदन तर्ार गररएको भए 
टार्बस न्त्रू् रोमनमा टार्प गरी लेम्खएको हनु ुपननछ। फण्ट सार्ज १२ र 
तलमार्थ १-१ ईन्त्च, िार्ाँ १.२ र्न्त्च  र दार्ाँ १ र्न्त्च खाली राखी 
पानाका दवैुतफि  वप्रन्त्ट गरी िाईम्ण्डङ गरेको हनु ुपननछ । 

(क) सकरात्मक प्रभाव सिर्लकरण 
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भौर्तक क्षेत्र                  
                 

जैववक क्षेत्र                  
                 

आर्थिक क्षेत्र                  

                 
सामाम्जक/साँस्कृर्तक क्षेत्र                  

                 
(ख) नकरात्मक प्रभाव र्नर्न्त्त्रण                

भौर्तक क्षेत्र                  
                 

जैववक क्षेत्र                  

                 
आर्थिक क्षेत्र                  

                 
सामाम्जक/साँस्कृर्तक क्षेत्र                  
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अनसूुची-१३ 
(र्नर्म ९ को उपर्नर्म (६) सगँ सबिम्न्त्धत) 

वातावरणीर् अध्र्र्न प्रर्तवेदन तर्ारीका लार्ग आवश्र्क ववज्ञ जनशम्क्त 
 

(१) वातावरण ववज्ञान, वातावरण व्र्वस्थापन, वातावरण र्म्ञ्जर्नर्ररङ्ग वा 
अन्त्र् वातावरण ववषर्मा न्त्रू्नतम स्नातकोत्तर उपार्ध हार्सल गरी 
कबतीमा तीन वटा वातावरणीर् अध्र्र्न प्रर्तवेदन तर्ारीमा संलग्न 
भएको व्र्म्क्त । 

(२) प्रस्तावको प्रकृर्त र प्रमखु ववषर्मा न्त्रू्नतम स्नातकोत्तर उपार्ध हार्सल 
गरी कबतीमा तीन वटा वातावरणीर् अध्र्र्न प्रर्तवेदन तर्ारीमा 
संलग्न भएको व्र्म्क्त।  

(३) प्राकृर्तक स्रोत व्र्वस्थापन, वन ववज्ञान, जीव ववज्ञान, वनस्पर्त शास्त्र 
ववषर्मा न्त्रू्नतम स्नातकोत्तर र्डग्री उपार्ध हार्सल गरी कबतीमा 
तीनवटा वातावरणीर् अध्र्र्न प्रर्तवेदन तर्ारीमा संलग्न भएको 
व्र्म्क्त। 

(४) अथिशास्त्र, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र वा अन्त्र् सामाम्जक ववज्ञानसँग 
सबिम्न्त्धत ववषर्मा न्त्रू्नतम स्नातकोत्तर र्डग्री उपार्ध हार्सल गरी 
कबतीमा तीनवटा वातावरणीर् अध्र्र्न प्रर्तवेदन तर्ारीमा संलग्न 
भएको व्र्म्क्त। 

(५) प्रर्ोगशालामा वैज्ञार्नक परीक्षण गरी त्र्ांक ववश्लषेण गरी प्रर्तवेदन 
तर्ारी गनुि पनन प्रस्तावको हकमा र्स्तो परीक्षण गनन स्नातक र्डग्री 
उपार्ध प्राप्त गरी कबतीमा ३ (तीन वषि) को कार्ि अनभुव भएको 
व्र्म्क्त। 

(६) क्रमसंख्र्ा (१) देखी (४) सबम उम्ल्लम्खत शैम्क्षक उपार्ध 
नभएको तर त्र्स मध्रे् कुनै सबिम्न्त्धत ववषर्मा कबतीमा स्नातक 
उपार्ध हार्सल गरी वातावरणीर् अध्र्र्न प्रर्तवेदन तर्ारी कार्िमा 
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वा अन्त्र् वातावरणसँग सबिम्न्त्धत अध्र्र्न कार्िमा कबतीमा पाँच 
वषि कार्ि अनभुव भएको व्र्म्क्त। 

(७) िदुाँ १ देखी ६ मा जेसकैु लेम्खएको भएता पर्न देहार्को 
वातावरणीर् अध्र्र्न प्रर्तवेदनको लागी देहार् िमोम्जमको 
ववज्ञहरुको टोलीलाई सबिम्न्त्धत मन्त्त्रालर्ले प्रस्तावको ववषर् र 
प्रकृर्त हेरी मान्त्र्ता ददन सक्नेछ। 
(क) संम्क्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्न प्रर्तवेदनको हकमा क्रमसंख्र्ा (१) 

र (२) समेत गरी कबतीमा दईु जना सदस्र्। 
(ख) प्रारम्बभक वातावरणीर् परीक्षणको हकमा क्रमसंख्र्ा (१) र (२) 

(३) (४) समेत गरी कबतीमा तीन जना सदस्र्। 
(ग) वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कनको हकमा क्रमसंख्र्ा (१) र (२) 

(३) (४) समेत गरी कबतीमा चार जना सदस्र्। 
(घ) वातावरणीर् अध्र्र्न प्रर्तवेदन तर्ार गनिको लार्ग आवश्र्कता 

अनसुार भाषा ववज्ञलाई पर्न अध्र्र्न दलमा समावेश गनि 
सवकनछे। 
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अनसूुची-१४ 
(र्नर्म १० को उपर्नर्म (४) सगँ सबिम्न्त्धत)  

र्सफाररस-पत्रको ढाचँा 
कार्ािलर्को नाम, ठेगाना         
कार्ािलर्को फोन नं. 
कार्ािलर्को छाप 

                                                                  
र्मर्तः 

ववषर्ः रार् सझुावसवहत र्सफाररस गररएको िारे । 
श्री.......................................कार्ािलर्/ मन्त्त्रालर् 
ठेगाना............................................... 

वा 
श्री------------------------(प्रस्तावक) 
ठेगाना--------------------------- 
 
प्रस्ततु ववषर्मा ........... कार्ािलर्को/ववभागको/मन्त्त्रालर्को र्मर्त ............को 
प्रकाम्शत सूचना र/वा------ र्मर्तको साविजर्नक सनुवुाई अनसुार कार्ािन्त्वर्न हनु े
..........................ववषर्को प्रस्ताविाट र्स के्षत्रमा र्नबनानसुारको वातावरणीर् 
प्रभाव पनि जाने देम्खन्त्छ । 
 (क) सकारात्मक प्रभावः                                 
 (ख) नकारात्मक प्रभावः 
उल्लेम्खत प्रभावको आधारमा सकारात्मक प्रभावलाई िढोत्तरी र नकारात्मक 
प्रभावलाई न्त्रू्नीकरण गनन वातावरणीर् व्र्वस्थापनको र्ोजना कार्ािन्त्वर्न गदाि 
उल्लेम्खत प्रस्तावको सकारात्मक प्रभाव िढी हनु े वा नकारात्मक प्रभाव धेरै 
देम्खएकोले उल्लेम्खत प्रस्ताव र्नबन आधारमा कार्ािन्त्वर्न गनि वा नगनि र्मल्न े
व्र्होरा उल्लेख गरी र्ो र्सफाररस गररएको छ । 
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प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्न गनि           वा   प्रस्ताव कार्ािन्त्वर्न गनि  
र्मल्ने आधार नर्मल्ने आधार 
१.--------------- १.--------------- 
२.------------------- २.-------------- 
३.------------------- ३.--------------- 

 
 

दस्तखतः 
नामः 
पदः 

वोद्याथिः 
श्री ---------------------------- कार्ािलर्/मन्त्त्रालर् 
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अनसूुची-१५ 
 (र्नर्म १४ को उपर्नर्म (१३) सगँ सबिम्न्त्धत) 

रणनीर्तक वातावरणीर् ववश्लषेण आधारहरु  
 

(१)  ववश्लषेण एकीकृत रूपमा हनु े। 
(२)  ददगो ववकासको अवधारणाद्वारा नेततृ्व प्रदान भएको । 
(३)  ववषर् केम्न्त्ित रहेको । 
(४)  उत्तरदावर्त्वको प्रष्ट वकटानी झम्ल्कने । 
(५)  सहभार्गतामूलक प्रकृर्तको । 
(६)  पनुरावृत्तीर् चरण पार गरेको । 
(७)  रणनीर्तक वातारणीर् ववश्लषेण पररवेश अनकूुल हनुपुनन। 
(८)  रणनीर्तक वातावरणीर् ववश्लषेण दूरगामी पक्षलाई ख्र्ाल गदै समग्र 

पररवेश, अन्त्तरके्षत्र ववषर् र एकीकृत रूपमा रहन ुपनन । 
(९) हालको म्स्थर्तभन्त्दा प्रवृम्त्तगत अवस्थाहरूको ववश्लषेणमा आधाररत भएर 

संवेदनशील ववषर्मा ध्र्ान केम्न्त्ित भएको हनुपुनन। 
(१०) ददगोपना गनन र्नणिर्लाई सघाउने । 
(११) वहवुवधागत अवधारणा, सशुासन र सन्त्देश संप्रषेणात्मक हनुपुनन । 
(१२) अनगुमन र पषृ्ठपोषणलाई आत्मसात गरेको हनुपुनन । 
(१३) वववेचनात्मक र्नणिर् गनिलाई सहर्ोग गनन । 
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अनसूुची-१६ 
(र्नर्म २० को उपर्नर्म (२) सगँ सबिम्न्त्धत) 

नमूना संकलन फारमको ढाचँा 
१ नमूना वववरण 

१.१ नमूनाको प्रकृर्तः 
ठोस/तरल/ग्र्ाँस/धलुो/ध्वनी/अन्त्र्........................ 

१.२ नमूनाको पररमाणः...........(संकलनको समर्ावधी पर्न उल्लेख गनन) 
१.३ नमूनाको स्थल कोडः............... 
१.४ संकलन र्मर्त र समर्ः.............................................. 
१.५ मानवजन्त्र् उत्सजिन हो भने सबिम्न्त्धतको 

वववरणः.............................. 
२ स्थल वववरण 

२.१ म्ज.वप.एस.: अक्षासंः............ देशान्त्तरः......... अम्ल्टच्रू्डः..........र्म. 
२.२ ठेगानाः म्जल्लाः................... 

गाँउ/नगर............................वडा.........टोलः.............. 
२.३ चार वकल्लाः उः..............पूः.............दः................पः.............. 
२.४ नमूनाको स्रोत र्िन्त्द.ु............................................................ 

 
३ वातावरणीर् वववरण 

३.१ वारू्को तापक्रमः...........र्ड.से, पदाथिको तापक्रम(सबभव भएमा वा 
अनमुार्नत):...........र्ड.से 

३.२ वारू्को गर्त र ददशाः.................र्मटर प्रर्त सेकेन्त्ड,..................... 
३.३ आिताः..............प्रर्तशत 
३.४ क्षेत्रमा ववगत ३ ददन र्भत्र वषाि भए नभएकोः..........,भएको भए प्रकार 

सामान्त्र्/मध्र्म/अर्तवृष्टी  
३.५ त्र्ाङ्कका स्रोत/हरुः 

 



खण्ड ४) अर्तररक्ताङ्क १३ प्रदेश राजपत्र भाग २ र्मर्त २०७७।०७।१४ 

127 

४. रोहिरको वववरण 
नाम......................................  नाम.................................. 
आिद्धता................................  आिद्धता............................... 
फोन नः.............................  फोन ................................ 
 
नाम.....................................  नाम.................................. 
आिद्धता................................  आिद्धता............................... 
फोन नः................................  फोन ................................ 

 
ईर्त सबित ............मवहना............गते............रोज.......... शभुम 
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अनसुचुी-१७ 
(र्नर्म २७ को उपर्नर्म (४) को (ग) सगँ सबिम्न्त्धत) 

अनगुमन तथा र्नरीक्षणको एकीकृत वावषिक प्रर्तवेदनको नमूना  
 
(१) अनगुमन तथा र्नरीक्षण प्रर्तवेदनको कार्िकारी सारांश 
(२) अनगुमन तथा र्नरीक्षणमा संलग्न र्नकार् तथा जनशम्क्तको वववरण 
(३) अनगुमन तथा र्नरीक्षणको ववर्धः  
(४) अनगुमन तथा र्नरीक्षणका आधारहरूः  
    (क) ऐन, र्नर्म, कार्िववर्ध, मापदण्ड 
    (ख) स्वीकृत वातावरणीर् अध्र्र्न प्रर्तवेदन 
    (ग) अनगुमन गररने उद्योग, कलकारखाना, र्न्त्त्रजस्ता ववषर्सँग सबिम्न्त्धत 

सान्त्दर्भिक आदेश 
    (घ) अनगुमन गररन ेउद्योग, कलकारखाना, र्न्त्त्रको र्थाथि म्स्थर्तको वववरण 
(५) अनगुमन तथा र्नरीक्षण नर्तजाः 
    (क) वार्कुो म्स्थर्त 
    (ख) जलीर् म्स्थर्त 
    (ग) माटोको म्स्थर्त 
    (घ) ध्वर्नको म्स्थर्त 
    (ङ) घातक पदाथिको म्स्थर्त 
    (च) प्रदूषण र्नर्न्त्त्रको अवस्था 
    (छ) मानव स्वास््र् सरुक्षाको अवस्था 
(६) वातावरणीर् जोम्खम तथा प्रभावको अवस्थाः 
    (क) वार् ुप्रदूषणको मात्रा, फैलावट र अवर्धको र्थाथि म्स्थर्त 
    (ख) जलीर् प्रदूषणको मात्रा, फैलावट र अवर्धको र्थाथि म्स्थर्त 
    (ग) जीवजन्त्त ुतथा वनस्पर्तमा परेको वा पनि सक्न ेप्रर्तकूल असरको म्स्थर्त 
    (घ) मानव स्वास््र्मा परेको वा पनि सक्ने प्रर्तकूल असर तथा प्रभावको 

म्स्थर्त 
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(७) वातावरणीर् जोम्खम न्त्रू्नीकरण गनि र्लएका उपार्हरुको लेखाजोखा  
    (पर्ािप्त र्ा अपर्ािप्त के छ सो समेत उल्लेख गनुिपनन) 
(८) वातावरणीर् जोम्खम न्त्रू्नीकरण गनिका लार्ग आगामी ददनमा चार्लन ुपनन 

कदमहरुः 
    (क) नीर्तगत/कानूनी/र्ोजनागत/कार्िक्रमगत 
    (ख) पालना/सधुारात्मक/क्षर्तपूर्ति/प्रर्तस्थापन/हटाउन े
    (ग) दण्डात्मक 
(९) र्सफाररस, सझुाव तथा र्नष्ट्कषि 
(१०) सान्त्दर्भिक दस्तावेहरू, र्नणिर्हरु  

 
 

आज्ञाले, 
डा. राजेन्त्ि के.सी. 

प्रदेश सम्चव 

१29 
 

प्रकाशनः प्रदेश नं. ५, आन्त्तररक मार्मला तथा कानून मन्त्त्रालर्  


