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सदूुरपि म ूदेशको वातावरण संरक्षण  सम्बन्धी कानूनलाई 
संशोधन र एकीकरण गनर् बनेको अध्यादेश 

ूःतावना: ःवच्छ र ःवःथ वातावरणमा बाँच्न पाउने ूत्येक 
नागिरकको मौिलक हकको संरक्षण गनर्,  वातावरणीय ूदूषण वा 
॑ासबाट हनेु क्षित बापत पीिडतलाई ूदूषकबाट क्षितपूितर् 
उपलब्ध गराउन,  वातावरण र िवकास बीच समिुचत सन्तलुन 
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कायम गनर्,  ूकृित,  वातावरण र जैिवक िविवधतामा पन ूितकूल 
वातावरणीय ूभाव न्यूनीकरण र अनकूुल ूभावलाई बढावा 
गनर्, सम्पदाको संरक्षण गनर् तथा जलवाय ु पिरवतर्नको 
चनुौतीलाई न्यूनीकरण र अनकूुलनका माध्यमवाट सामना 
गनर्को लािग वातावरण संरक्षण  सम्बन्धी ूचिलत कानूनलाइर् 
तत्काल संशोधन र एकीकरण गनर् वाञ्छनीय भएको र हाल 
ूदेश सभाको अिधवेशन नभएकोले, 

नेपालको संिवधानको धारा २०२ को उपधारा (१) 
बमोिजम ूदेश सरकार (मिन्ऽपिरष ) को िसफािरसमा ूदेश 
ूमखुबाट यो अध्यादेश जारी भएको छ । 
 

पिरच्छेद-१ 

ूारिम्भक 

१.  संिक्ष  नाम र ूारम्भ: (१) यस अध्यादेशको नाम 
“सदूुरपि म ूदेश वातावरण संरक्षण अध्यादेश,  २०७7” 
रहेको छ। 

     (२) यो अध्यादेश तु न्त ूारम्भ हनेुछ। 
२. पिरभाषा: िवषय वा ूस ले अक  अथर् नलागेमा यस 

अध्यादेशमा,‐ 
(क)  “कोष”  भ ाले दफा १४ बमोिजमको 

ूदेश वातावरण संरक्षण कोष सम्झन ु
पछर्।  

(ख)  “तोिकएको”  वा “तोिकए बमोिजम”  भ ाले 
यस अध्यादेश अन्तगर्त बनेको िनयममा 
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तोिकएको वा तोिकए बमोिजम सम्झन ु
पछर्। 

(ग)  “िनदशनालय”  भ ाले मन्ऽालय 
अन्तगर्तका िनदशनालयह  सम्झन ु 
पछर्। 

(घ)  “ूदेश”  भ ाले सदूुरपि म ूदेशलाई 
सम्झन ुपछर् । 

(ङ)  “ूःताव”  भ ाले िव मान वातावरणीय 
अवःथामा पिरवतर्न ल्याउन सक्ने 
िकिसमको िवकास कायर्,  भौितक 
िबयाकलाप वा भ-ूउपयोगको पिरवतर्न 
गन कुनै योजना, आयोजना वा कायर्बम 
स ालन गन सम्बन्धमा तयार गिरएको 
ूःताव सम्झन ुपछर्। 

(च)  “ूःतावक”  भ ाले ूःताव ःवीकृितको 
लािग िनवेदन िदने वा ूःताव 
कायार्न्वयन गनर् ःवीकृित ूा  व्यिक्त वा 
सरकारी,  अधर्सरकारी वा गैरसरकारी 
िनकाय वा संःथा सम्झन ुपछर् । 

(छ)  “ूारिम्भक वातावरणीय परीक्षण”    भ ाले 
कुनै ूःतावको कायार्न्वयन गदार् सो 
ूःतावले वातावरणमा उल्लेखनीय 
ूितकूल ूभाव पान वा नपान सम्बन्धमा 
एिकन गनुर्को साथै त्यःतो ूभावलाई 
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कुनै उपाय ारा िनराकरण वा न्यूनीकरण 
गनर्का लािग अवलम्बन गिरने उपायको 
सम्बन्धमा िव षेणात्मक पमा गिरने 
अध्ययन तथा मूल्या न सम्झन ुपछर्। 

(ज)  “पूरक वातावरणीय ूभाव मूल्या न” 
भ ाले एक पटक ःवीकृत भइसकेको 
वातावरणीय ूभाव मूल्या न सम्बन्धी 
ूःतावमा आंिशक पमा भौितक 
पूवार्धार,  िडजाइन वा ःव प पिरमाजर्न 
गनर्,  संरचना ःथानान्तरण वा फेरबदल 
गनर्,  वन  क्षेऽ थप गनर् वा आयोजनाको 
क्षमता विृ  गनर्को लािग पेश भएको 
ूःताव उपर पनुः गिरने वातावरणीय 
ूभाव मूल्या न सम्झन ुपछर्।  

(झ)  “पिरष ”  भ ाले दफा १५ बमोिजमको 
वातावरण संरक्षण तथा जलवाय ुपिरवतर्न 
व्यवःथापन ूदेश पिरष  सम्झन ुपछर्। 

(ञ)  “मन्ऽालय”  भ ाले वातावरण सम्बन्धी 
िवषय हेन ूदेश सरकारको मन्ऽालय 
सम्झन ुपछर्। 

(ट)  “वातावरणीय अध्ययन ूितवेदन”  भ ाले 
संिक्ष  वातावरणीय अध्ययन,  ूारिम्भक 
वातावरणीय परीक्षण, वातावरणीय ूभाव 
मूल्या न वा पूरक वातावरणीय ूभाव 
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मूल्या न सम्बन्धमा तयार गिरएको 
ूितवेदन सम्झन ुपछर्।  

(ठ)  “वातावरणीय ूभाव मूल्या न”  भ ाले 
कुनै ूःतावको कायार्न्वयन गदार् सो 
ूःतावले वातावरणमा उल्लेखनीय 
ूितकूल ूभाव पान वा नपान सम्बन्धमा 
एिकन गनुर्को साथै त्यःतो ूभावलाई 
कुनै उपाय ारा िनराकरण वा न्यूनीकरण 
गनर्का लािग अवलम्बन गिरने उपायको 
सम्बन्धमा िवःततृ पमा गिरने अध्ययन 
तथा मूल्या न सम्झन ुपछर्। 

(ड)  “सम्विन्धत मन्ऽालय”  भ ाले िवकास 
िनमार्ण सम्बन्धी कायर् वा आयोजनाको 
ूःतावसँग सम्बिन्धत ूदेश सरकारको 
मन्ऽालय सम्झन ुपछर् । 

(ढ)  “संिक्ष  वातावरणीय अध्ययन”  भ ाले 
कुनै ूःतावको कायार्न्वयन गदार् 
त्यसबाट वातावरणमा पन ूितकूल 
ूभाव िनराकरण वा न्यूनीकरण गनर्को 
लािग अवलम्बन गिरने उपायको 
सम्बन्धमा संिक्ष  पमा गिरने अध्ययन 
सम्झन ुपछर् ।  

(ण)  “ःथानीय तह”  भ ाले गाउँपािलका वा 
नगरपािलका सम्झन ुपछर्। 
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पिरच्छेद-२ 

वातावरणीय अध्ययन  
३.   वातावरणीय अध्ययन गनुर्पनः ूःतावकले अनसूुिच‐१ मा 

उिल्लिखत ूःतावको हकमा संिक्ष  वातावरणीय 
अध्ययन, अनसूुिच‐२ मा उिल्लिखत ूःतावको हकमा 
ूारिम्भक वातावरणीय परीक्षण र अनसूुिच‐३ मा 
उिल्लिखत ूःतावको हकमा वातावरणीय ूभाव 
मूल्या न गनुर्   पनछ । 

४.   के्षऽ िनधार्रण गनुर्पनः (१) यस अध्यादेश बमोिजम कुनै 
ूःतावको वातावरणीय अध्ययन ूितवेदन तयार गनुर्पूवर् 
त्यःतो ूःतावको संिक्ष  वातावरणीय अध्ययन र 
ूारिम्भक वातावरणीय परीक्षणको हकमा कायर्सूची र 
वातावरणीय ूभाव मूल्या नको हकमा क्षेऽ िनधार्रण र 
कायर्सूची ःवीकृत गनुर् पनछ ।  
  (२) उपदफा (१) बमोिजमको क्षेऽ िनधार्रणका लािग 
ूःतावकले ूःताव कायार्न्वयन हनेु ःथानीय तह तथा 
सो क्षेऽमा रहेका सरोकारवाला  िनकाय, व्यिक्त वा 
संःथालाई उक्त ूःतावको कायार्न्वयनबाट वातावरणमा 
पनर् सक्ने ूभावको सम्बन्धमा सात िदनिभऽ िलिखत 
सझुाव उपलब्ध गराउन सूचना ूकाशन गनुर् पनछ ।  
  (३) उपदफा (२) बमोिजमको सूचना अनसूुिच-४ 
बमोिजमको ढाँचामा सम्बिन्धत ःथानीय तहको 
कायार्लय, सो क्षेऽमा रहेको शैिक्षक संःथा, ःवाःथ्य 
संःथा तथा कुनै सावर्जिनकःथलमा सूचना टाँस गरी 
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मचुलु्का तयार गनुर् पनछ र सोही बमोिजमको सूचना 
राि यःतरको कुनै एक दैिनक पिऽका तथा आफ्नो 
वेबसाइट भए सोमा समेत ूकाशन गनुर् पनछ । 

  (४) उपदफा (३) बमोिजम सूचना ूकाशन भएकोमा 
सो सम्बन्धमा कसैको राय सझुाव भए उपदफा (१) 
बमोिजमको अविध िभऽ सम्बिन्धत ूःतावकलाई राय 
सझुाव िदन सक्नेछ ।  

  (५) उपदफा (४) बमोिजम ूा  राय सझुाव र सो 
ूःतावको कायार्न्वयनबाट वातावरणमा पन ूभाव समेत 
उल्लेख गरी ूःतावकले अनसूुिच‐५ बमोिजमको ढाँचामा 
क्षेऽ िनधार्रणको ूितवेदन तयार गनुर् पनछ । 
 (६) उपदफा (५) बमोिजम ूितवेदन तयार भए पिछ 
ूःतावकले देहाय बमोिजमको क्षेऽ िनधार्रण ूितवेदन 
देहायको िनकाय समक्ष पेश गनुर् पनछः- 

(क)  ू देश सरकारको अिधकारक्षेऽिभऽ पन 
िवषयसँग सम्बिन्धत िवकास िनमार्ण  कायर् वा 
आयोजना सम्बन्धी ूःतावको वातावरणीय ूभाव 
मूल्या न ूःतावको  क्षेऽ िनधार्रण ूितवेदन 
सम्विन्धत मन्ऽालय समक्ष,  
(ख) ःथानीय तहको अिधकारक्षेऽिभऽ पन 
िवषयसँग सम्बिन्धत िवकास िनमार्ण  सम्बन्धी 
कायर् वा आयोजना सम्बन्धी ूःतावको 
वातावरणीय ूभाव मूल्या न  ूःतावको क्षेऽ 
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िनधार्रण ूितवेदन भए सम्बिन्धत ःथानीय तहको 
िसफािरस  सिहत मन्ऽालय समक्ष। 

  (७) उपदफा (६) को खण्ड (क) बमोिजम पेश 
भएको वातावरणीय ूभाव मूल्या नको लािग तयार 
गिरएको क्षेऽ िनधार्रण ूितवेदन उपर सम्बिन्धत 
मन्ऽालयले आवँयक जाँचबझु गरी आफ्नो राय समेत 
उल्लेख गरी ूितवेदन ःवीकृितको लािग िसफािरस 
सिहत दश िदनिभऽ मन्ऽालय समक्ष पठाउन ुपनछ । 
 (८) उपदफा (६) को खण्ड (ख) र उपदफा (७) 
बमोिजम क्षेऽ िनधार्रणको ूितवेदन ूा  भएकोमा 
मन्ऽालयले ूा  ूितवेदन तथा संलग्न कागजात 
समेतलाइर् िवचार गरी पेश भए बमोिजम वा आवँयकता 
अनसुार पिरमाजर्न समेत गरी त्यःतो ूितवेदन ूा  
भएको िमितले दश िदनिभऽ ःवीकृत गनुर् पनछ ।  
 (९) उपदफा (७) र (८) को ूयोजनको लािग िदन 
गणना गदार् थप कागजात माग गरेकोमा त्यःतो 
कागजात ूा  भएको िमितबाट र कुनै िवषयमा थप 
ःप  गनर् लेखी पठाएकोमा त्यःतो िवषयमा ःप  भई 
आएको िमितबाट गणना गिरनेछ । 

५.   कायर्सूची तयार गनुर्पनः (१) ूःतावकले वातावरणीय 
अध्ययन ूितवेदन तयार गनुर् अिघ देहायको ढाँचामा 
कायर्सूची तयार गनुर् पनछ:- 
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(क)  संिक्ष  वातावरणीय अध्ययनसँग 
सम्बिन्धत कायर्सूची अनसूुिच-६ 
बमोिजम, 

(ख)  ूारिम्भक वातावरणीय परीक्षणसँग 
सम्बिन्धत कायर्सूची अनसूुिच-७ 
बमोिजम, 

(ग)  वातावरणीय ूभाव मूल्या नसँग 
सम्बिन्धत कायर्सूची अनसूुिच-८    
बमोिजम । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम तयार गिरएको कायर्सूची 
ःवीकृितको लािग ूःतावकले देहायको िनकाय समक्ष 
पेश गनुर् पनछः- 

(क)  अनूसूिच-१ र अनूसूिच-२ बमोिजमको 
िवकास िनमार्ण कायर् वा आयोजनाको 
वातावरणीय अध्ययन सम्बन्धी कायर्सूची 
भए सम्बिन्धत मन्ऽालय समक्ष, 

(ख)  अनूसूिच-३ बमोिजमको िवकास िनमार्ण 
सम्बन्धी कायर् वा आयोजनाको 
वातावरणीय अध्ययन सम्बन्धी कायर्सूची 
भए सम्बिन्धत मन्ऽालयको िसफािरस 
सिहत मन्ऽालय समक्ष, 

(ग) ःथानीय तहको अिधकारक्षेऽ िभऽ पन 
िवषयसँग सम्बिन्धत िवकास िनमार्ण कायर् 
वा आयोजना सम्बन्धी ूःतावको 
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वातावरणीय ूभाव मूल्या नसँग 
सम्बिन्धत कायर्सूची भए सम्बिन्धत 
ःथानीय तहको िसफािरस सिहत मन्ऽालय 
समक्ष। 

    (३) यस दफा बमोिजम कायर्सूची तयार गदार् 
वातावरणीय ूभाव मूल्या न गनुर्पन ूःतावको हकमा 
ूःतावकले दफा ४ बमोिजम ःवीकृत क्षेऽ िनधार्रण 
ूितवेदन समेतको आधारमा तयार गनुर् पनछ । 

   तर ूःतावकले कुनै ूःतावको सम्बन्धमा क्षेऽ 
िनधार्रण ूितवेदन र कायर्सूची बनाई ःवीकृितको लािग 
एकै साथ पेश गनर् सक्नेछ ।  

  (४) उपदफा (२) बमोिजम वातावरणीय ूभाव 
मूल्या न ूितवेदन सम्बन्धी कायर्सूची पेश भएकोमा 
सम्बिन्धत मन्ऽालय वा ःथानीय तहले आवँयक 
जाँचबझु गरी आफ्नो राय सिहत दश िदनिभऽ मन्ऽालय 
समक्ष पेश गनुर् पनछ । 

  (५) उपदफा (२) वा (४) बमोिजम ूदेश सरकारको 
क्षेऽािधकारिभऽ पन ूःतावको संिक्ष  वातावरणीय 
अध्ययन वा ूारिम्भक वातावरणीय परीक्षण सम्बन्धी 
कायर्सूचीको हकमा सम्बिन्धत मन्ऽालय, सम्बिन्धत 
मन्ऽालयबाट ूा  र ःथानीय तहको क्षेऽािधकारिभऽ 
पन वातावरणीय ूभाव मूल्या न ूितवेदन सम्बन्धी 
कायर्सूचीको हकमा मन्ऽालयले आवँयक जाँचबझु गरी 
मनािसब लागेमा पेश भए बमोिजम वा आवँयकता 
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अनसुार पिरमाजर्न समेत गरी त्यःतो कायर्सूची ूा  
भएको िमितले दश िदनिभऽ ःवीकृत गनुर् पनछ । 

  (६) उपदफा (५) को ूयोजनको लािग िदन गणना 
गदार् थप कागजात माग गरेकोमा त्यःतो कागजात ूा  
भएको िमितबाट र कुनै िवषयमा थप ःप  गनर् लेखी 
पठाएकोमा त्यःतो िवषयमा ःप  भई आएको िमितबाट 
गणना गिरनेछ ।  

६॰ सावर्जिनक सनुवुाइर् गनुर्पन: (१) ूःतावकले वातावरणीय 
अध्ययन ूितवेदन तयारीको िसलिसलामा ूःतावको 
कायार्न्वयनबाट ूभािवत हनेु क्षेऽमा ूःतावको बारेमा 
सावर्जिनक सनुवुाईको आयोजना गरी राय सझुाव 
स लन गनुर् पनछ ।  
  (२) उपदफा (१) बमोिजम सावर्जिनक सनुवुाई गदार् 
ूःतावकले ूभािवत ःथानीय समदुाय, वन उपभोक्ता 
समूह गठन भएको भए सो समूहको ूितिनिध तथा 
ःथानीय तहका ूितिनिधलाई समेत सहभागी गराउन ु
पनछ । 
 (३) ूःतावकले आयोजनाले समेट्ने भौगोिलक क्षेऽको 
आधारमा आवँयकता अनसुार एकभन्दा बढी ःथानमा 
सावर्जिनक सनुवुाईको आयोजना गनुर् पनछ ।  
 (४) उपदफा (१) बमोिजम सावर्जिनक सनुवुाइर् गन 
ूयोजनको लािग ूःतावकले सोको िमित, समय, ःथान 
र आयोजनाको सम्बन्धमा ूचारूसार गनर्का लािग 
ःथानीय पिऽका, रेिडयो वा अन्य सञ् चार माध्यमको 
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ूयोग गनुर्का साथै ःथानीय तहको सम्बिन्धत वडा 
कायार्लय र आयोजना क्षेऽको कुनै सावर्जिनकःथलमा 
सूचना समेत टाँस गनुर् पनछ । 
 (५) यस दफा बमोिजम आयोजना गिरएको सावर्जिनक 
सनुवुाईमा भएको उपिःथित, सनुवुाईबाट ूा  सझुाव, 
तःवीर तथा ौव्य- ँय साममी समेत वातावरणीय 
अध्ययन ूितवेदनमा संलग्न गनुर् पनछ ।  

७.   वातावरणीय अध्ययन ूितवेदन तयार गनः (१) दफा ४ 
बमोिजम ःवीकृत क्षेऽ िनधार्रण ूितवेदन, दफा ५ 
बमोिजम ःवीकृत कायर्सूची तथा दफा ६ बमोिजम 
गिरएको सावर्जिनक सनुवुाइर्बाट ूा  सझुाव समेतको 
आधारमा ूःतावकले वातावरणीय अध्ययन ूितवेदन 
तयार गनुर् पनछ ।  
  (२) संिक्ष  वातावरणीय अध्ययन वा ूारिम्भक 
वातावरणीय परीक्षण ूितवेदन तयार गदार् ूःतावकले 
ूःताव कायार्न्वयन हनेु ःथानीय तह तथा सो क्षेऽमा 
रहेका सम्बिन्धत सरोकारवाला िनकाय, व्यिक्त वा 
संःथालाई उक्त ूःतावको कायार्न्वयनबाट वातावरणमा 
पनर् सक्ने ूभावको सम्बन्धमा सात िदनिभऽ िलिखत 
सझुाव उपलब्ध गराउन सूचना ूकाशन गनुर् पनछ । 
  (३) उपदफा (२) बमोिजमको सूचना अनसूुिच-९ 
बमोिजमको ढाँचामा सम्बिन्धत ःथानीय तहको 
कायार्लय, सो क्षेऽमा रहेको शैिक्षक संःथा, ःवाःथ्य 
संःथा तथा कुनै सावर्जिनकःथलमा टाँस गरी मचुलु्का तयार 
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गनुर् पनछ । त्यःतो सूचना कुनै एक ःथानीय पिऽकामा 
ूकाशन गरी ूःतावकको आफ्नो वेबसाइट भएमा सोमा 
समेत ूकाशन गनुर्    पनछ । 

   (४) उपदफा (३) बमोिजम सूचना टाँस वा ूकाशन 
भएकोमा सो सम्बन्धमा कसैको राय सझुाव भए 
सूचनामा उिल्लिखत अविधिभऽ सम्बिन्धत ूःतावकलाई 
आफ्नो राय सझुाव िदन सक्नेछ । 

  (५) यस दफा बमोिजम वातावरणीय अध्ययन ूितवेदन 
तयार गदार् देहायको ढाँचामा तयार गनुर् पनछ:× 

(क)  संिक्ष  वातावरणीय अध्ययन ूितवेदन 
अनसूुिच-१० बमोिजम, 

(ख)  ूारिम्भक वातावरणीय परीक्षण ूितवेदन 
अनसूुिच-११ बमोिजम, 

(ग)  वातावरणीय ूभाव मूल्या न ूितवेदन 
अनसूुिच-१२ बमोिजम । 

  (६) ूःतावकले वातावरणीय अध्ययन ूितवेदन तयार 
गदार् अनसूुिच‐१३ बमोिजमका िव  माफर् त तयार गनुर् 
पनछ । 

  (७) यस अध्यादेश बमोिजम तयार गिरने वातावरणीय 
अध्ययन ूितवेदन, क्षेऽ िनधार्रण ूितवेदन र कायर्सूची 
नेपाली भाषामा तयार गनुर् पनछ ।  

तर वातावरणीय अध्ययन ूितवेदन, क्षेऽ 
िनधार्रण ूितवेदन वा कायर्सूचीमा उल्लेख गनुर्पन 
ूािविधक शब्द तथा नेपाली भाषामा उल्लेख गदार् सो 
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शब्दको मूल आशयमा फरक पनर् सक्ने खालका शब्द 
अङ् मजेी भाषामा उल्लेख गनर् सिकनेछ । 
  (८) उपदफा (७) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन िवदेशी लगानी भएका ूःताव वा िवदेशी 
पिरयोजनाको हकमा तयार गिरने वातावरणीय अध्ययन 
ूितवेदन, क्षेऽ िनधार्रण ूितवेदन र कायर्सूची नेपाली वा 
अङ्मजेी भाषामा तयार गनर् सिकनेछ । 
 (९) उपिनयम (८) बमोिजमको अध्ययन ूितवेदन, 
क्षेऽ िनधार्रण ूितवेदन र कायर्सूची अङ्मजेी भाषामा 
तयार पािरएको भए सोको कायर्कारी सारांश सिहतको 
संिक्ष  ूितवेदन नेपाली भाषामा समेत तयार पानुर्  
पनछ । 

८.   वातावरणीय अध्ययन ूितवेदन ःवीकृितको लािग पेश 
गनुर्पनः (१) ूःतावकले ूदेश सरकारको अिधकार 
क्षेऽिभऽ पन अनसूुिच-१ र अनसूुिच-२ मा उिल्लिखत 
िवकास िनमार्ण सम्बन्धी कायर् वा आयोजना सम्बन्धी 
ूःतावको संिक्ष  वातावरणीय अध्ययन ूितवेदन वा 
ूारिम्भक वातावरणीय परीक्षण ूितवेदन भए सम्बिन्धत 
मन्ऽालय समक्ष र अनसूुिच-३ मा उल्लेिखत ूःतावको 
वातावरणीय ूभाव मूल्या न ूितवेदन  भए सम्बिन्धत 
मन्ऽालय माफर् त मन्ऽालय समक्ष पेश गनुर् पनछ। 
  (२) ूःतावकले ःथानीय तहको अिधकार क्षेऽिभऽ पन 
िवकास िनमार्ण सम्बन्धी कायर् वा आयोजनाको अनसूुिच-
३ मा उल्लेिखत ःूतावकको वातावरणीय ूभाव मूल्या न 
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िूतवेदन भए सम्बिन्धत ःथानीय तह माफर् त मन्ऽालय समक्ष 
पेश गनुर् पनछ । 
 (३) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम पेश भएको 
वातावरणीय ूभाव मूल्या न ूितवेदन सम्बन्धमा 
सम्बिन्धत मन्ऽालयले वा सम्बिन्धत ःथानीय तहले 
आवँयक जाँचबझु गरी सो सम्बन्धमा आफ्नो राय 
समेत उल्लेख गरी ूितवेदन ःवीकृितको लािग िसफािरस 
सिहत दश िदनिभऽ मन्ऽालय समक्ष पठाउन ुपनछ । 
 (४) ूदेश सरकारको क्षेऽािधकारिभऽ पन िवकास 
िनमार्ण सम्बन्धी कायर् वा आयोजना मध्ये ूदेश 
सरकारको एकभन्दा बढी मन्ऽालयसँग सम्बिन्धत 
बहउु ेँयीय आयोजनाको सम्बन्धमा वातावरणीय 
अध्ययन सम्बन्धी एकीकृत ूितवेदन तयार गनर् चाहेमा 
सम्बिन्धत ूःतावकले सम्बिन्धत सरोकारवाला 
मन्ऽालयको राय समेत समावेश गरी ूितवेदन पेश गनुर् 
पनछ । 

   (५) ूःतावकले यस दफा बमोिजम कुनै वातावरणीय 
अध्ययन ूितवेदन ःवीकृितको लािग पेश गदार् सो 
ूितवेदनको साथ अनसूुिच-१४ बमोिजमको ढाँचामा 
सम्बिन्धत ःथानीय तह र सम्बिन्धत िवषयगत 
कायार्लयको िसफािरस समेत समावेश गनुर् पनछ ।  
 तर संिक्ष  वातावरणीय अध्ययनको हकमा भने 
िवषयगत कायार्लयको िसफािरस आवँयक पन छैन । 
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 (६) उपदफा (५) बमोिजमको िसफािरसको लािग 
ूःतावकले सम्बिन्धत ःथानीय तह र सम्बिन्धत 
िवषयगत कायार्लय समक्ष िनवेदन िदन ु पनछ र सो 
िनवेदन उपर जाँचबझु गदार् व्यहोरा मनािसब लागेमा 
सम्बिन्धत ःथानीय तह वा सम्बिन्धत िवषयगत 
कायार्लयले उक्त िनवेदन ूा  भएको िमितले दश 
िदनिभऽ ूःतावकलाई िसफािरस उपलब्ध गराउन ु 
पनछ ।  
 (७) उपदफा (६) बमोिजमको अविधिभऽ सम्बिन्धत 
ःथानीय तह वा सम्बिन्धत िवषयगत कायार्लयबाट 
िसफािरस पऽ ूा  नभएमा ूःतावकले िनवेदन पेश 
गरेको ूमाण संलग्न राखी वातावरणीय अध्ययन 
ूितवेदन ःवीकृित सम्बन्धी ूिबया अिघ बढाउन   
सक्नेछ । 
 (८) ूःतावकले संिक्ष  वातावरणीय अध्ययन वा 
ूारिम्भक वातावरणीय परीक्षण गनुर्पन कुनै ूःतावको 
हकमा कायर्सूची ःवीकृत भएको र वातावरणीय ूभाव 
मूल्या न गनुर्पन कुनै ूःतावको हकमा क्षेऽ िनधार्रण र 
कायर्सूची दवैु ःवीकृत भएको एक वषर्िभऽ सो सम्बन्धी 
ूितवेदन तयार गरी ःवीकृितको लािग पेश गनुर् पनछ।  
 (९) उपदफा (८) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन िवशेष पिरिःथित िसजर्ना भइर् सो अविधिभऽ 
ूितवेदन ःवीकृितका लािग पेश हनु सक्ने अवःथा 
नभएमा सम्बिन्धत ूःतावकले त्यःतो वातावरणीय 
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अध्ययन ूितवेदन ःवीकृत गन िनकाय समक्ष म्याद 
थपको लािग िनवेदन िदन ुपनछ । 
 (१०) उपदफा (९) बमोिजम कुनै िनवेदन ूा  
भएकोमा त्यःतो िनकायले सो सम्बन्धमा जाँचबझु गदार् 
व्यहोरा मनािसब लागेमा बढीमा छ मिहना अविध थप 
गनर्    सक्नेछ ।  
 (11) उपदफा (८) वा (१०) बमोिजमको अविधिभऽ 
कुनै ूःतावकले ूःतावको वातावरणीय अध्ययन 
ूितवेदन पेश गनर् नसकेमा त्यःतो ूःतावकले यस 
अध्यादेशमा भएको व्यवःथा बमोिजम पनु: क्षेऽ िनधार्रण 
ूितवेदन वा कायर्सूची तयार गरी पेश गनुर् पनछ । 
 (१2) कुनै ूःतावको ूभािवत क्षेऽ बाहेक अन्य कुनै 
िवषयमा पिरवतर्न आउने भएमा ूःतावकले क्षेऽ 
िनधार्रण ूितवेदन वा कायर्सूची ःवीकृत भइर् नसकेको 
अवःथामा त्यःतो ूितवेदन वा कायर्सूचीमा र क्षेऽ 
िनधार्रण ूितवेदन वा कायर्सूची ःवीकृत भइसकेको 
अवःथामा वातावरणीय अध्ययन ूितवेदनमा समावेश 
गरी पेश गनुर् पनछ ।  

९.   वातावरणीय अध्ययन ूितवेदन ःवीकृत गनः (१) दफा 
८ बमोिजम पेश भएको वातावरणीय अध्ययन ूितवेदन 
सम्बन्धमा ःवीकृत गन िनकायले आवँयक जाँचबझु 
गनुर् पनछ।  
 (2) उपदफा (१) बमोिजम ूा  वातावरणीय अध्ययन 
ूितवेदन जाँचबझु गरी राय सझुाव िदनका लािग 
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ःवीकृत गन िनकायले सो िनकायको ूितिनिध, 
ूःतावसँग सम्बिन्धत सरोकारवाला िनकायका ूितिनिध 
तथा आवँयकता अनसुार िवषय िव  समेत रहेको 
सिमित गठन गनर् सक्नेछ ।  
 (3) उपदफा (2) बमोिजम गिठत सिमितले 
आवँयकता अनसुार ूःताव कायार्न्वयन हनेु क्षेऽको 
ःथलगत िनरीक्षण, अवलोकन र अनगुमन गरी 
आवँयक तथ्या  स लन गरी सझुाव िदन सक्नेछ ।  
 (4) ःवीकृत गन िनकायले वातावरणीय अध्ययन 
ूितवेदनको सम्बन्धमा सरोकारवाला अन्य सरकारी 
िनकायसँग आवँयक राय सझुाव िलन सक्नेछ । 
 (5) दफा ८ बमोिजम ूा  वातावरणीय अध्ययन 
ूितवेदन सम्बन्धमा जाँचबझु गदार् सो िवषयमा थप 
वातावरणीय अध्ययन गनुर्पन देिखएमा सम्बिन्धत 
िनकायले संिक्ष  वातावरणीय अध्ययनको हकमा 
ूारिम्भक वातावरणीय परीक्षण  वा वातावरणीय ूभाव 
मूल्या न र ूारिम्भक वातावरणीय परीक्षणको हकमा 
वातावरणीय ूभाव मूल्या न गनर् ूःतावकलाई आदेश 
िदन ुपनछ ।  
 (6) यस दफामा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको 
भएतापिन दफा ८ बमोिजम ूा  वातावरणीय ूभाव 
मूल्या न ूितवेदनको हकमा मन्ऽालयले राय सझुाव 
स लन गनर्का लािग पाँच िदनको अविध तोकी 
राि यःतरको कुनै एक दैिनक पिऽकामा सूचना ूकाशन 



v08 $_ cltl/Qmf° $, k|b]z /fhkq efu ! ldlt @)&&.)^.)( 
 

19 
 

गरी त्यःतो ूितवेदन उतार (डाउनलोड) गनर् िमल्ने गरी 
मन्ऽालयको वेब साइट माफर् त सावर्जिनक गनुर् पनछ ।  
 (7) उपदफा (6) बमोिजम सूचना ूकाशन भएकोमा 
कुनै व्यिक्त वा संःथाले आफ्नो कुनै राय सझुाव भए 
त्यःतो अविधिभऽ सम्बिन्धत िनकायमा पठाउन 
सक्नेछ।  
 (8) यस दफामा उल्लेिखत ूिबया पूरा गरी ूा  राय 
सझुाव समेतको आधारमा वातावरणीय अध्ययन 
ूितवेदन जाँचबझु गदार् त्यःतो ूःतावले वातावरणमा 
उल्लेखनीय ूितकूल ूभाव पान नदेिखएमा त्यःतो 
वातावरणीय अध्ययन ूितवेदनमा ूःतावकले पालना 
गनुर्पन शतर्ह  भए सो समेत उल्लेख गरी देहायको 
अविधिभऽ उक्त ूितवेदन ःवीकृत गनुर् पनछ:- 

(क) संिक्ष  वातावरणीय अध्ययन वा ूारिम्भक 
वातावरणीय परीक्षण ूितवेदनको हकमा 
सम्बिन्धत मन्ऽालयले दश िदनिभऽ, 

(ख)  वातावरणीय ूभाव मूल्या न ूितवेदनको 
हकमा मन्ऽालयले पन्ी िदनिभऽ । 

 (९) उपदफा (८) को ूयोजनको लािग िदन गणना 
गदार् कुनै िवषयमा थप ःप  गनर् लेखी पठाएको वा थप 
कागजात माग गरेकोमा माग बमोिजमको िवषयमा ःप  
भई आएको वा थप कागजात ूा  भएको िमितबाट 
गणना गिरनेछ । 
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 (१०) कुनै व्यवःथापन योजना, कायर्योजना वा िवःततृ 
पिरयोजना ूितवेदनसँग सम्बिन्धत वातावरणीय अध्ययन 
ूितवेदन ःवीकृत गनुर् अिघ त्यःतो योजना वा पिरयोजना 
ःवीकृत गनुर् पनछ । 
 (११) यस दफामा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन यो अध्यादेश ूारम्भ हुँदाका बखत ःवीकृितको 
लािग पेश भईसकेको वातावरणीय अध्ययन ूितवेदन 
त्यःतो ूितवेदन पेश गदार्का बखत ूचलनमा रहेको 
कानूनी व्यवःथा अनसुार ःवीकृत गनर् बाधा पगु्ने छैन।  

१०.   पूरक वातावरणीय ूभाव मूल्या न सम्बन्धी व्यवःथा: 
(१) दफा ९ बमोिजम वातावरणीय ूभाव मूल्या न 
ूितवेदन ःवीकृत भएको कुनै आयोजनाको भौितक 
पवुार्धार,  िडजाइन वा ःव पमा केही पिरमाजर्न गनुर् 
परेमा,  संरचना ःथानान्तरण वा फेरबदल गनुर् परेमा, 
वनक्षेऽ थप गनुर् परेमा वा आयोजनाको क्षमता विृ  गनुर् 
परेमा त्यःतो कायर् गदार् वातावरणमा ूितकूल ूभाव पन 
वा नपन,  त्यःतो ूभावलाई कुनै उपाय ारा िनराकरण 
वा न्यूनीकरण गनर् सिकने वा नसिकने सम्बन्धमा एिकन 
गनर् ूःतावकले पूरक वातावरणीय ूभाव मूल्या न गनुर् 
पनछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम पूरक वातावरणीय 
ूभाव मूल्या न गनर्को लािग ूःतावकले आयोजनाको 
िविभ  अवयवमा पिरवतर्न गनुर् परेको कारण तथा 
त्यसबाट वातावरणमा पनर् सक्ने ूितकूल असरका 
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बारेमा िव षेण गरी वातावरणीय पिरसूचक बमोिजमको 
तलुनात्मक तािलका र अन्य आवँयक पुं ाई सिहत 
मन्ऽालय समक्ष िनवेदन िदन ुपनछ। 

तर मन्ऽालयले ूःतावकलाइर् पूरक वातावरणीय 
ूभाव मूल्या न अध्ययन ूितवेदन पेश गनर् आदेश 
िदएकोमा ूःतावकले िनवेदन िदन ुपन छैन। 

(३) उपदफा (२) बमोिजम ूा  िनवेदन उपर 
जाँचबझु गदार् व्यहोरा मनािसब देिखएमा मन्ऽालयले 
तोिकए बमोिजम पूरक वातावरणीय ूभाव मूल्या न 
अध्ययन अनमुित िदन सक्नेछ। 

  (४) उपदफा (३) बमोिजम अनमुित ूा  कुनै 
ूःतावको पूरक वातावरणीय ूभाव मूल्या न गदार् 
ूःतावकले यस अध्यादेश बमोिजम वातावरणीय ूभाव 
मूल्या न ःवीकृत गदार् अपनाउन ुपन ूिबया मध्ये क्षेऽ 
िनधार्रण र कायर्सूची ःवीकृत गराउने ूिबया बाहेक 
अन्य सबै ूिबया परुा गनुर् पनछ । 
 तर ूःताव कायार्न्वयनबाट ूभािवत हनेु थप क्षेऽको 
हकमा उक्त क्षेऽको सम्बिन्धत ःथानीय तह  बाहेक अन्य 
िनकायको िसफािरस आवँयक पन छैन । 
 (५) पूरक वातावरणीय ूभाव मूल्या न भई पेश 
भएको ूितवेदन सम्बन्धमा मन्ऽालयले राय सझुाव 
स लन गनर्का लािग सात िदनको अविध तोकी 
राि यःतरको कुनै एक दैिनक पिऽकामा सूचना ूकाशन 
गनुर् पनछ र त्यःतो ूितवेदन उतार (डाउनलोड) गनर् 
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िमल्ने गरी सो िनकायको वेब साइट माफर् त सावर्जिनक 
गनुर् पनछ ।  
 (६) उपदफा (५) बमोिजम सूचना ूकाशन भएकोमा 
कुनै व्यिक्त वा संःथाले त्यःतो अविधिभऽ सम्बिन्धत 
िनकायमा आफ्नो राय सझुाव पठाउन सक्नेछ । 
 (७) यस दफा बमोिजमको ूिबया पूरा गरी ूा  राय 
सझुाव समेतको आधारमा पूरक वातावरणीय ूभाव 
मूल्या न ूितवेदन जाँचबझु गदार् व्यहोरा मनािसब 
लागेमा मन्ऽालयले त्यःतो पूरक वातावरणीय ूभाव 
मूल्या न ूितवेदन ःवीकृत गनुर् पनछ । 
 (८) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन एक पटक वातावरणीय ूभाव मूल्या न ूितवेदन 
ःवीकृत भइसकेको आयोजनामा केही भौितक पूवार्धार, 
िडजाइन  वा ःव प पिरमाजर्न गनुर्पन वा  संरचना 
ःथानान्तरण वा फेरबदल गनुर्पन भएतापिन पूरक 
वातावरणीय ूभाव मूल्या न गनुर्पन अवःथा नदेिखएमा 
वा आयोजनाको क्षमता घटेमा वा ख कटान 
सङ्ख्यामा थपघट गनुर्पन भएमा मन्ऽालयले वातावरणीय 
ूभाव मूल्या न ूितवेदनमा रहेको वातावरणीय 
व्यवःथापन योजना पिरमाजर्न गनर् ःवीकृित िदन  
सक्नेछ । 

११॰ संिक्ष  वातावरणीय अध्ययन ूितवेदन वा ूारिम्भक 
वातावरणीय परीक्षण ूितवेदन पिरमाजर्न गनर् सक्ने:  
(१) संिक्ष  वातावरणीय अध्ययन ूितवेदन वा 
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ूारिम्भक वातावरणीय परीक्षण ूितवेदन ःवीकृत भई 
सकेपिछ सो ूितवेदनमा केही भौितक पूवार्धार,  िडजाइन, 
क्षमता अिभविृ  वा ःव प पिरमाजर्न गनुर्पन वा  संरचना 
ःथानान्तरण वा फेरबदल गनुर्पन भएमा वा आयोजनाको 
क्षमता घटेमा वा ख कटान सङ्ख्यामा थपघट गनुर्पन 
भएमा सम्बिन्धत मन्ऽालयले त्यःतो वातावरणीय 
अध्ययन ूितवेदन पिरमाजर्न गनर् ःवीकृित िदन  
सक्नेछ ।  

तर संिक्ष  वातावरणीय अध्ययन गिरएकोमा 
ूारिम्भक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय ूभाव 
मूल्या न गनुर्पन र ूारिम्भक वातावरणीय परीक्षण 
गिरएकोमा वातावरणीय ूभाव मूल्या न गनुर्पन 
ूःतावको हकमा यो व्यवःथा लागू हनेु छैन । 
 (२) उपदफा (१) बमोिजम पिरमाजर्न गदार् सो 
पिरमाजर्नको िवषयमा सम्बिन्धत सरोकारवालाह लाई 
जानकारी गराउन राि य दैिनक पिऽकामा सात िदने 
सूचना ूकाशन गनुर् पनछ र त्यःतो सूचना ूःतावकको 
वेब साइट भएमा सोमा समेत ूकाशन गनुर् पनछ । 

१२. ूःताव कायार्न्वयन गनुर्पन: (१) ूःतावकले कुनै 
ूःतावको वातावरणीय अध्ययन ूितवेदन ःवीकृत 
भएको िमितले दईु वषर्िभऽ त्यःतो ूःताव कायार्न्वयन 
ूारम्भ गनुर् पनछ ।  

   (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन िवशेष पिरिःथित िसजर्ना  भइर् सो अविधिभऽ 
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ूःतावको कायार्न्वयन ूारम्भ हनु सक्ने अवःथा 
नभएकोमा सम्बिन्धत  ूःतावकले वातावरणीय अध्ययन 
ूितवेदन ःवीकृत गन िनकाय समक्ष म्याद थपको लािग 
िनवेदन िदन ुपनछ र त्यःतो िनवेदनको व्यहोरा मनािसब 
लागेमा सो िनकायले बढीमा छ मिहनाको अविध थप गनर् 
सक्नेछ ।  

  (३) उपदफा (१) वा (२) बमोिजमको  अविधिभऽ 
ूःताव कायार्न्वयन ूारम्भ नगन ूःतावकले यस 
अध्यादेश बमोिजम त्यःतो ूःतावको पनुः वातावरणीय 
अध्ययन गरी वातावरणीय अध्ययन ूितवेदन पेश गनुर् 
पनछ ।  

१३.   ूदेशःतरीय रणनीितक वातावरणीय िवँ  लेषणः (१) ूदेश 
सरकारको सम्बिन्धत मन्ऽालयले ूदेशःतरीय रणनीितक 
वातावरणीय िवँ  लेषण गनुर्पन नीित, कायर्बम वा 
योजनाको सूची तयार गरी ूदेश सरकार (मिन्ऽपिरष ) 
समक्ष पेश गनुर् पनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम ूा  रणनीितक 
वातावरणीय िवँ  लेषण गनुर्पन नीित, कायर्बम वा 
योजनाको सूची ूदेश सरकार (मिन्ऽपिरष ) ले ःवीकृत 
गनर् सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोिजमको सूची अन्तगर्त 
पन कुनै नीित, कायर्बम वा योजना सञ्  चालन गन 
सन्दभर्मा रणनीितक वातावरणीय िवँ  लेषण गन 
ूयोजनको लािग सम्बिन्धत मन्ऽालयले सोको क्षेऽ 
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िनधार्रण ूितवेदन तयार गरी सहमितका लािग मन्ऽालय 
समक्ष पेश गनुर् पनछ । 

(४) उपदफा (३) बमोिजम ूा  क्षेऽ िनधार्रण 
ूितवेदन अध्ययन गदार् व्यहोरा मनािसब लागेमा 
मन्ऽालयले त्यःतो ूितवेदन ूा  भएको िमितले पन्ी 
िदनिभऽ सहमित ूदान गनुर् पनछ । 

(५) उपदफा (४) बमोिजम मन्ऽालयको 
सहमित ूा  भएपिछ सम्बिन्धत मन्ऽालयले सो सहमित 
समेतलाइर् समावेश गरी तयार गरेको क्षेऽ िनधार्रण 
ूितवेदन ःवीकृितका लािग ूदेश सरकार (मिन्ऽपिरष ) 
समक्ष पेश गनुर् पनछ । 

(६) उपदफा (५) बमोिजम पेश भएको क्षेऽ 
िनधार्रण ूितवेदन ूदेश सरकार (मिन्ऽपिरष ) ले 
ःवीकृत गरेमा सो ूितवेदनको आधारमा सम्बिन्धत 
मन्ऽालयले रणनीितक वातावरणीय िव षेणको ूितवेदन 
तयार गरी सो उपर राय सझुाव सङ् कलन गनर्का लािग 
पन्ी िदनको अविध तोकी राि यःतरको कुनै एक 
दैिनक पिऽकामा सूचना ूकाशन गनुर् पनछ र त्यःतो 
ूितवेदन उतार (डाउनलोड) गनर् िमल्ने गरी सो 
मन्ऽालयको वेबसाइट माफर् त सावर्जिनक गनुर् पनछ ।  

(७) उपदफा (६) बमोिजम सूचना ूकाशन 
भएकोमा कुनै व्यिक्त वा संःथाले सो ूितवेदनको 
सम्बन्धमा आफ्नो कुनै राय सझुाव भए त्यःतो 
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अविधिभऽ सूचना ूकाशन गन मन्ऽालयमा पठाउन 
सक्नेछ । 

(८) उपदफा (७) बमोिजम ूा  राय सझुाव 
समेतको आधारमा सम्बिन्धत मन्ऽालयले रणनीितक 
वातावरणीय िवँ  लेषण ूितवेदन तयार गरी सहमितको 
लािग मन्ऽालय समक्ष पेश गनुर् पनछ । 

(९) उपदफा (८) बमोिजम ूा  रणनीितक 
वातावरणीय िवँ  लेषण ूितवेदन अध्ययन गदार् व्यहोरा 
मनािसब लागेमा मन्ऽालयले आवँयक राय सझुाव 
सिहत बढीमा पन्ी िदनिभऽ सहमित उपलब्ध गराउन ु
पनछ । 

(१०) उपदफा (९) बमोिजम मन्ऽालयबाट 
सहमित ूा  भएमा सम्बिन्धत मन्ऽालयले त्यःतो 
रणनीितक वातावरणीय िवँ  लेषण ूितवेदन ःवीकृितका 
लािग ूदेश सरकार (मिन्ऽपिरष ) समक्ष पेश गनुर् 
पनछ । 

(११) उपदफा (१०) बमोिजम पेश भएको 
रणनीितक वातावरणीय िवँ  लेषण ूितवेदन ूदेश सरकार 
(मिन्ऽपिरष ) ले ःवीकृत गनर् सक्नेछ । 

(१२) रणनीितक वातावरणीय िवँ  लेषण 
सम्बन्धी आधार अनसूुिच‐१५ मा उल्लेख भए बमोिजम 
हनेुछ । 
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पिरच्छेद-३ 

कोष तथा पिरष  

१४.  कोषको ःथापना र स ालन: (१) वातावरणको संरक्षण, 
ूदूषणको रोकथाम तथा िनयन्ऽण,  जलवाय ु पिरवतर्न 
व्यवःथापन,  सम्पदाको संरक्षणका लािग ूदेश वातावरण 
संरक्षण कोष  नामको एउटा कोष रहनेछ। 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषमा देहायका 
रकमह  रहनेछन:्- 

(क) नेपाल सरकार,  ूदेश सरकार वा ःथानीय 
तहबाट ूा  रकम, 

(ख) ःवदेशी संघ संःथा वा व्यिक्तबाट ूा  
रकम, 

(ग) िवदेशी सरकार वा अन्तरार्ि य स  
संःथाबाट ूा  रकम, र 

(घ) अन्य ॐोतबाट ूा  रकम । 
   (३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोिजमको रकम 

ूा  गनुर् अिघ नेपाल सरकारको  ःवीकृित िलन ुपनछ । 
   (४) कोषको आन्तिरक लेखापरीक्षण ूदेश लेखा 

िनयन्ऽण कायार्लयबाट र अिन्तम  लेखापरीक्षण 
महालेखापरीक्षकबाट हनेुछ । 

  (५) कोषको स ालन तोिकए बमोिजम हनेुछ । 
१५.  पिरष  गठन: (१) वातावरण संरक्षण तथा जलवाय ु

पिरवतर्न सम्बन्धी कायर्लाई ूदेशःतरमा  ूभावकारी पमा 
स ालन गनर् मखु्यमन्ऽीको अध्यक्षतामा एक वातावरण 
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संरक्षण तथा  जलवाय ु पिरवतर्न व्यवःथापन ूदेश पिरष  
रहनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको पिरष  मा देहायका अध्यक्ष 
तथा सदःय रहनेछन:्-  

(क) मखु्यमन्ऽी -अध्यक्ष 

(ख)  ू देश सरकारको उ ोग, पयर्टन, 
वन तथा वातावरण मन्ऽी - सदःय 

(ग) मखु्यमन्ऽीले तोकेको ूदेश 
सरकारका दईुजना मन्ऽीह  - सदःय 

(घ) ूदेश नीित तथा योजना 
आयोगको वातावरण हेन सदःय -सदःय  

(ङ) ःथानीय तहका ूमखुह  मध्ये 
अध्यक्षबाट मनोिनत कम्तीमा 
एकजना मिहला सिहत दईुजना -सदःय 

(च) वन तथा वातावरण िवषयका 
ूाध्यापकह  मध्ये अध्यक्षबाट 
मनोनीत एकजना  -सदःय 

(छ) वातावरण तथा जलवायकुो क्षेऽमा 
िव ता हािसल गरेका व्यिक्तह  
मध्ये एकजना मिहला सिहत 
अध्यक्षबाट मनोनीत दईु जना - सदःय 

 (ज) सिचव, मन्ऽालय  -सदःय सिचव 
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   ःप ीकरण:  यस दफाको ूयोजनको लािग मन्ऽी भ ाले 
मन्ऽी नभएको अवःथामा  मन्ऽालयको िजम्मेवारी वहन गन 
राज्यमन्ऽी समेतलाई जनाउँदछ।  

   (३) अध्यक्षले सदःयह  मध्येबाट विर  मन्ऽीलाइर् 
उपाध्यक्ष तोक्न सक्नेछ। 

   (४) उपदफा (२) को खण्ड (ङ) र (च) बमोिजम 
मनोनीत सदःयको पदाविध तीन  वषर्को हनेुछ। 

   (५) उपदफा (१) बमोिजम मनोनीत सदःयले पदीय 
िजम्मेवारी पूरा नगरेमा अध्यक्षले  िनजलाई जनुसकैु बखत 
सदःयको पदबाट हटाउन सक्नेछ। 
  तर त्यसरी पदबाट हटाउन ुअिघ िनजलाई सफाई पेश 
गन मनािसब मौका िदन ुपनछ। 

१६.  पिरषद्को बैठक: (१) पिरषद्को बैठक वषर्मा कम्तीमा 
दईुपटक पिरषद्को अध्यक्षले तोकेको  िमित,  समय र 
ःथानमा बःनेछ ।  

  (२) पिरषद्को सदःय-सिचवले अध्यक्षसँग परामशर् गरी 
पिरषद्को बैठक बःने िमित,  समय र ःथान,  बैठकमा 
छलफल हनेु िवषयसूची सिहतको सूचना बैठक बःने 
समय भन्दा कम्तीमा सात िदन अगािड सबै सदःयलाई 
जानकारी गराउन ुपनछ।  
 तर तत्काल पिरषद्को बैठक बोलाउन आवँयक 
भएमा पिरषद्को अध्यक्षले किम्तमा दईु िदन अगािड 
पिरषद्को बैठक बोलाउन सक्नेछ र यसरी बैठक 
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बोलाइएकोमा पिरषद्को सदःय-सिचवले सोको सूचना 
यथाशीय सबै सदःयलाई जानकारी गराउन ुपनछ।  

  (३) कुल सदःय सङ्ख्याको बहमुत सदःय उपिःथत 
भएमा पिरषद्को बैठकको लािग गणपूरक सङ्ख्या 
पगुेको मािननेछ ।  

  (४) पिरषद्को बैठकको अध्यक्षता पिरषद्को अध्यक्षले 
गनछ र अध्यक्षको अनपुिःथितमा पिरषद्को उपाध्यक्षले 
गनछ।  

  (५) पिरषद्को िनणर्य बहमुत ारा हनेुछ र मत बराबर 
भएमा अध्यक्षता गनले िनणार्यक मत िदनेछ।  

  (६) पिरषद्को बैठकमा आवँयकता अनसुार कुनै 
पदािधकारी,  सम्बिन्धत िनकाय वा संघ संःथाका 
ूितिनिध वा वातावरण िव लाई आमन्ऽण गनर् 
सिकनेछ। 

  (७) पिरषद्को िनणर्य पिरषद्को सदःय-सिचवले 
ूमािणत गनछ।  

  (८) पिरषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कायर्िविध पिरष  
आफले िनधार्रण गरे बमोिजम हनेुछ।  

१७.  पिरषद्को काम,  कतर्व्य र अिधकार: पिरषद्को काम, 
कतर्व्य र अिधकार देहाय बमोिजम  हनेुछ:- 

(क)  दीघर्कालीन नीित, योजना तथा कायर्बममा 
वातावरण तथा जलवाय ुपिरवतर्न सम्बन्धी 
िवषयलाई एकीकृत पमा समावेश गद 
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लैजान मन्ऽालय तथा अन्य िनकायलाई 
आवँयकता अनसुार िनदशन िदने, 

(ख)  वातावरण संरक्षण तथा जलवाय ु पिरवतर्न 
सम्बन्धी कायर्मा ःथानीय तहलाई 
आवँयक नीितगत मागर्दशर्न गन,  

(ग)   ूदूषण िनयन्ऽण, फोहरमैला व्यवःथापन र 
सम्पदा संरक्षणको लािग ूादेिशक   
ूणालीको िवकासको लािग नीित तय गन, 

(घ)  वातावरण संरक्षण तथा जलवाय ुपिरवतर्न 
सम्बन्धी आिथर्क ॐोतको व्यवःथापन गन 
र सोको लािग सहजीकरण गन, 

(ङ)  ू ाकृितक,  साँःकृितक र भौितक संशाधन 
एवं सम्पदाको उपयोग,  व्यवःथापन,  िवकास 
तथा संरक्षणको लािग मन्ऽालयलाई 
मागर्दशर्न गन, र 

(च) वातावरण संरक्षण तथा जलवाय ु पिरवतर्न 
सम्बन्धी कायर्को मूल्या न गन । 
  

पिरच्छेद-४ 

िविवध 
१८.  अिधकार ूत्यायोजन: मन्ऽालयले यस अध्यादेश 

बमोिजम आफूलाई ूा  अिधकार मध्ये आवँयकता 
अनसुार केही अिधकार िनदशनालय  वा वातावरण 
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िनरीक्षक वा कुनै अिधकृत कमर्चारी वा कुनै िनकायलाइर् 
ूत्यायोजन गनर् सक्नेछ। 

१९. ूचिलत कानून बमोिजम हनेु: यस अध्यादेशमा लेिखएको 
कुरामा यसै बमोिजम र वातावरण संरक्षण सम्बन्धी 
अन्य िवषयमा ूचिलत संघीय कानून बमोिजम हनेुछ ।  

२०. िनयम बनाउने अिधकार: यो अध्यादेश कायार्न्वयन गनर् 
ूदेश सरकारले आवँयक िनयमह  बनाउन सक्नेछ। 

२१.  िनदिशका,  कायर्िविध तथा मापदण्ड बनाउन सक्ने: यो 
अध्यादेश वा यस अध्यादेश अन्तगर्त  बनेको  िनयमको 
ूितकूल नहनेु गरी ूदेश सरकारले आवँयक िनदिशका, 
कायर्िविध तथा  मापदण्ड बनाई लागू गनर् सक्नेछ । 

२२. खारेजी र बचाउ: (१) सदूुरपि म ूदेश वातावरण 
संरक्षण ऐन, २०७५ खारेज गिरएको छ। 
  (२) सदूुरपि म ूदेश वातावरण संरक्षण ऐन,  २०७५ 
बमोिजम भए गरेका काम  कारबाही यसै अध्यादेश 
बमोिजम भए गरेको मािननेछ। 
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अनसूुची‐१ 
(दफा ३ को उपदफा (१), दफा ५ को उपदफा (२) को खण्ड 

(क) र दफा ८ को उपदफा (१) सँग सम्बिन्धत) 
 

संिक्ष  वातावरणीय अध्ययन गनुर् पन ूःताव 
(क)  वन के्षऽ : 

(१)  १० देिख ५० हेक्टरसम्मको क्षेऽफलमा एकल 
ूजाितका ःवदेशी िब वा एउटै ब्लकमा 
वकृ्षारोपण गन, 

(२)  सम्बिन्धत ठाउँमा परीक्षण भई वकृ्षारोपणको 
लािग उपयकु्त भएका आयाितत ूजाितका िब वा 
१० हेक्टरसम्मको क्षेऽफलमा एउटै ब्लकमा 
वकृ्षारोपण गन, 

(३)  २० हेक्टरसम्म क्षेऽफलमा नयाँ वनःपित 
उ ान,   वन-बीउ बगचा वा ूाणी उ ान 
(िचिडयाखाना) िनमार्ण गन,  

(४)  आयाितत ज ली जनावर वन क्षेऽमा छाड्ने,  
(५)  वन क्षेऽ, मध्यवतीर् क्षेऽ वा संरक्षण क्षेऽिभऽ रहेका 

तू्येक नदी,   खोलाबाट दैिनक ५० घन िमटरसम्म 
बालवुा, ढु ा, माभेल र माटो स लन गन, 

(६)  १ हेक्टरसम्मको वन क्षेऽ अन्य ूयोजनको 
लािग ूयोग गन, 

(७)   एक िजल्लाबाट वािषर्क ५ मेिशक टनसम्म 
खोटो स लन गन, 
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(८)   मध्यवतीर् क्षेऽ,  वन संरक्षण क्षेऽ, संरक्षण क्षेऽ 
वा वातावरण संरक्षण क्षेऽमा िनजी जग्गा  बाहेक 
अन्यऽ नेपाल सरकार, ूदेश सरकार वा 
ःथानीय तहले उपभोक्ता समूह माफर् त िनमार्ण 
तथा सञ्  चालन गन आयोजना िनमार्ण गन, 

(९)   आनवुांिशक ॐोत मािथ पहुँच, उपयोग र 
लाभको बाँडफाँड गन, 

(१०)  तराईमा २० हेक्टरसम्म र पहाडमा ५ 
हेक्टरसम्म क्षेऽफलको वन क्षेऽ व्यावसाियक 
कबिुलयती वनको पमा िदने, 

(११)  नेपाल सरकारले वन अनसुन्धान ूयोजनका 
लािग वािषर्क १५ हेक्टर क्षेऽफलसम्मको 
राि य वन सरपट कटान गन, 

(१२)  ५ देिख १० िकलोिमटर सम्म लम्बाईको वन 
पथ वा अग्नी रेखा िनमार्ण गन, 

 (१३) वन  संरक्षण क्षेऽ, संरक्षण क्षेऽ, मध्यवतीर् क्षेऽ, 
वातावरण संरक्षण क्षेऽ वा रामसारमा      सूचीकृत सीमसार 
क्षेऽबाट भएर बग्ने नदीनालाको सतहबाट व्यावसाियक ूयोजन 
      बाहेक आयोजना सञ् चालक आफले सञ्  चालन गन िवकास 
िनमार्णका लािग आवँयक    पन बालवुा, ढु ा, माभेल र माटो 
दैिनक ५० घनिमटरसम्म िनकाल्ने कायर् । 
(ख)  ःवाःथ्य के्षऽ : १६ देिख २५ शैय्यासम्मको अःपताल, 

निसर्  होम वा िचिकत्सा व्यवसाय सञ्  चालन गन । 
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(ग)  पयर्टन के्षऽ : २५ देिख ५० बेडसम्मको होटल वा 
िरसोटर् िनमार्ण, ःथापना तथा सञ्  चालन गन । 

(घ)  सडक के्षऽ : 
(१)  १०० िमटर लम्बाईसम्मको पलु िनमार्ण गन, 
(२)  ःथानीय सडक िनमार्ण गन । 

(ङ)  ऊजार्, जलॐोत तथा िसँचाइ के्षऽ : 
(१)  १०० हेक्टरसम्म िलफ्ट िसँचाइ आयोजना 

िनमार्ण गन, 
(२)  ६६ के.भी. सम्मको िव तु ् ूसारण लाइन 

आयोजनाका लािग वन क्षेऽ ूयोग गन, 
(३)  जल तथा मौसम मापन केन्ि वा मौसमी राडार 

ःथापना कायर् गदार् वन क्षेऽ ूयोग गन । 
(च)  आवास, भवन तथा बःती िवकास र शहरी िवकास के्षऽ : 

(१)  ७ देिख १० तल्ला वा १५.५ देिख २५ 
िमटरसम्म उचाइका भवन िनमार्ण गन, 

(२)  ३,००० देिख ५,००० वगर्िमटर 
क्षेऽफलसम्मको Built  Up  Area वा  Floor 

Area भएको आवासीय, व्यावसाियक वा 
आवासीय र व्यावसाियक दवैु ूकृित भएको 
संयकु्त भवन िनमार्ण गन, 

(३)  ५०० देिख १,००० जनासम्म एकैपटक 
आगमन तथा िनगमन हनेु िसनेमा हल,  िथएटर, 
सामदुाियक भवन, र शाला, कन्सटर् हल, 
ःपोटर्स कम्प्लेक्स िनमार्ण गन, 
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(४)  ५ देिख १० हेक्टरसम्मको जग्गा आयोजना 
सञ्  चालन गन, 

(५)  १ देिख ५ हेक्टरसम्म Hard  Surface 

Pavement  (Dry  Port,  Bus  Park,  Parking 

Lot आिद) िनमार्ण गन, 
(६)  ५,००० देिख १०,००० िलटरसम्म दैिनक पानीको 

ूयोग हनेु भवन िनमार्ण तथा सञ्  चालन गन ।  
(छ)  उ ोग के्षऽ : 

(१)  मेिसन उपकरणमा १ देिख ५ करोड पैयाँसम्म 
लगानी भएको वकर् शप (ममर्त सम्भार गन 
समेत) ःथापना तथा सञ्  चालन गन, 

(२)  वन क्षऽे बाहेक अन्य ःथानमा १० हेक्टरसम्मको 
क्षेऽमा औ ोिगक माम ःथापना गन, 

(३)  साधारण िनमार्णमखुी ढु ा, डेकोरेिटभ ढु ा, 
बालवुा, माभेल, औ ोिगक माटो र साधारण 
माटो उत्खनन ्को लािग दैिनक ५० घन 
िमटरसम्म उत्खनन ्कायर् गन, 

(४)  नदी नाला सतहबाट दैिनक १०० घनिमटर 
सम्म बालवुा, माभेल, िगखार् माटो   िनकाल्ने । 

(ज)  िशक्षा के्षऽ : ५० शैय्यासम्मको िशक्षण अःपताल 
सञ्  चालन गन । 

(झ)  खानी के्षऽः   
(१)  दैिनक २५ मेिशक टनसम्म बालवुा ूशोधन गन, 
(२)  साधारण िनमार्णमखुी ढु ा, माभेल, औ ोिगक माटोको 

लािग दैिनक ५० घन िमटरसम्म उत्खनन ्गन । 
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अनसूुची‐२ 
(दफा ३ को उपदफा (१), दफा ५ को उपदफा (२) को खण्ड 

(क) र दफा ८ को उपदफा (१) सँग सम्बिन्धत) 
 

ूारिम्भक वातावरणीय परीक्षण गनुर् पन ूःताव 
(क)  वन के्षऽ : 

(१)  तराईमा ५० हेक्टर भन्दा बढी देिख ५०० 
हेक्टरसम्म र पहाडमा ५० हेक्टर भन्दा बढी 
देिख २५० हेक्टरसम्मको क्षेऽफलमा एकल 
ूजाितका ःवदेशी िब वा एउटै ब्लकमा 
वकृ्षारोपण गन, 

(२) सम्बिन्धत ठाउँमा परीक्षण भई वकृ्षारोपणको 
लािग उपयकु्त भएका आयाितत ूजाितका िब वा 
तराईमा १० हेक्टर भन्दा बढी देिख ५० 
हेक्टरसम्म र पहाडमा १० हेक्टर भन्दा बढी 
देिख २५ हेक्टरसम्मको क्षेऽफलमा एउटै 
ब्लकमा वकृ्षारोपण गन, 

(३) तराईमा २० हेक्टर भन्दा बढी देिख १०० 
हेक्टरसम्म र पहाडमा ५ हेक्टर भन्दा बढी 
देिख ५० हेक्टरसम्म क्षेऽफलको व्यावसाियक 
वन कबिुलयती वनको पमा िदने, 

(४) ूदेश सरकारले वन अनसुन्धान ूयोजनको लािग 
वािषर्क १५ हेक्टर भन्दा बढी देिख ३० हेक्टर 
क्षेऽफलसम्मको राि य वन सरपट कटान गन, 
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(५) राि य िनकु ,  वन्यजन्त ुआरक्ष, मध्यवतीर् क्षेऽ, 
वन संरक्षण क्षेऽ, संरक्षण क्षेऽ वा वातावरण 
संरक्षण क्षेऽ ःथापना वा िवःतार गन, 

(६) २० हेक्टरभन्दा बढीको क्षेऽफलमा नयाँ 
वनःपित उ ान,  वन-बीउ बगचा र ूाणी उ ान 
(िचिडयाखाना) िनमार्ण गन, 

(७) राि य िनकु ,  वन्यजन्त ुआरक्ष,  िशकार आरक्ष, 
िसमसार क्षेऽ वा संरिक्षत जलाधार क्षेऽको 
व्यवःथापन कायर्योजना तयार गन, 

(८) देहायको पिरमाणमा वन पैदावार स लन गन 
गरी िजल्ला िभऽको प वषीर्य वन कायर्योजना, 
मध्यवतीर् क्षेऽ वा संरक्षण क्षेऽको व्यवःथापन 
योजना वा वन संरक्षण क्षेऽको कायर्योजना 
तयार गन :- 
(क)  वािषर्क ५० मेिशक टनसम्म जरा तथा 

गानो स लन गन, 
(ख)  वािषर्क १५० मेिशक टनसम्म बोबा 

स लन गन, 
(ग)  वािषर्क १५० मेिशक टनसम्म पात वा 

डाँठ स लन गन (सालिसड,  िर ा र 
अमला,  तेन्दपुात,  भोलार्पात,  तेजपात 
बाहेक), 

(घ)  वािषर्क १५० मेिशक टनसम्म फूल वा 
भवुा स लन गन, 
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(ङ)  वािषर्क २०० मेिशक टनसम्म फल वा 
बीज स लन गन, 

(च)   वािषर्क १५० मेिशक टनसम्म िब वा 
स लन गन, 

(छ)  वािषर्क २०० मेिशक टनसम्म गम, 
रेिजन (सल्लाको खोटो बाहेक) वा 
लोहवान स लन गन, 

(ज)  वािषर्क २ लाख घन  िफट भन्दा बढी 
काठ उत्पादन तथा स लन गन, 

 (९) सावर्जिनक बु ान क्षेऽमा जिडबटुी वा सगुिन्धत 
वनःपितको व्यावसाियक उत्पादनको लािग 
जिडबटुी केन्ि ःथापना गन, 

(१०) ूचिलत कानून अनसुार ूशोधन गरी सारत व 
िनकाली िनकासी गनर् पाइने ूजाितको हकमा 
एक िजल्लाबाट ूित ूजाित २० देिख १०० 
टनसम्म वन पैदावर स लन गन, 

(११) सरकार ारा व्यविःथत वन, सामदुाियक वन, 
कबिुलयती वन, वन संरक्षण क्षेऽ, मध्यवतीर् 
क्षेऽ, सीमसार क्षेऽ वा संरक्षण क्षेऽ भएर बहने 
ूत्येक नदी,   खोलाबाट दैिनक ५० घन 
िमटरभन्दा बढी बालवुा,  ढु ा,  माभेल र माटो 
स लन गन, 

(१२) १ देिख ५ हेक्टरसम्मको वन क्षेऽ अन्य 
ूयोजनको लािग ूयोग गन,  
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  तर यो अध्यादेश ूारम्भ हनु ुअिघ वन क्षेऽमा 
सडकको शयाक तयार भएको हकमा सो 
सडकको ःतरो ित गदार् थप हनेु वन क्षेऽको 
क्षेऽफल माऽ गणना गनुर् पनछ । 

(१३) वन क्षेऽ, संरक्षण क्षेऽ िभऽको वन क्षेऽ, 
मध्यवतीर् क्षेऽ िभऽको वन क्षेऽ,  िसमसार क्षेऽ 
वा वातावरण संरक्षण क्षेऽ िभऽको वन क्षेऽमा 
२५ बेडसम्मको िरसोटर् वा होटल, २५ 
शैय्यासम्मको अःपताल वा २५ कोठा सम्मको 
िशक्षण संःथा िनमार्ण गन, 

(१४) ःवीकृत वन कायर्योजना बमोिजम ५ हेक्टरभन्दा 
बढी क्षेऽबाट कटान भएका खको जरा, ठुटा 
िनकाल्ने, 

(१५) बा  (एक्जोिटक)  तथा िमचाहा 
(इन्भेिसभ)  ज ली ूाणी तथा वनःपितको ःथापना 
(Introduced) लगायत  िज.एम.ओ. (Genetically 
Modified  Organism)  र एल.एम.ओ. (Living 

Modified  Organism) ूभािवत ूजाित तथा 
ूिविधको ःथापना,  ूसारण तथा अनसुन्धान 
सम्बन्धी कायर् गन,  

(१६) एक िजल्लाबाट वािषर्क ५ मेिशक टन भन्दा 
बढी खोटो स लन गन, 

(१७) १० िकलोिमटर भन्दा बढी लम्बाईको वन पथ 
वा अग्नी रेखा िनमार्ण गन, 
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(१८)  देहायका ूःतावह :- 
 (क)  मध्यवतीर् क्षेऽ िभऽ िव तु ् ूसारण 

लाइन वा िव तु ूसारण लाइनबाट 
ाप गरी नयाँ आउटडोर सबःटेशन 

िनमार्ण कायर्,  
 (ख)  वन संरक्षण क्षेऽ, संरक्षण क्षेऽ, मध्यवतीर् 

क्षेऽ वा वातावरण संरक्षण क्षेऽिभऽ १० 
मेगावाटसम्मको जलिव तु आयोजना वा 
१३२ के.िभ. वा सो भन्दा कम 
भोल्टेजःतरका िव तु ूसारण वा िवतरण 
लाइन र सो अन्तगर्तका सबःटेशन 
िनमार्ण कायर् । 

 (ख)  उ ोग के्षऽ : 
(1) ब्लेिण्ड  ूिबयाबाट मिदरा उत्पादन गन वा 

दैिनक ५ लाख िलटरसम्म क्षमता भएको 
उमाल्ने र फमन्टेशन सिुवधायकु्त िडिःटलरी, 
ॄअुरी वा वाइनरी उ ोग ःथापना गन, 

(2) काब नेटेड वा ननकाब नेटेड ोेभरेज, जसु आिद 
उत्पादन गन उ ोग ःथापना  गन, 

(3) वनःपित घ्यू वा खाने तेल उत्पादन गन उ ोग 
ःथापना गन, 

(4) दैिनक १ मेिशक टन भन्दा बढी िचया, कफी, 
जिडबटुी आिद ू शोधन गन उ ोग ःथापना गन, 
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(5) दैिनक ३,००० मेिशक टनसम्म खाँडसारी वा िचनी 
उत्पादन गन उ ोग ःथापना गन, 

(6) दैिनक १० मेिशक टन भन्दा बढी खा  पदाथर् 
उत्पादन गन उ ोग ःथापना गन, 

(7) दैिनक २५ मेिशक टनसम्म हाड, िस  वा खरु 
ूशोधन गन उ ोग ःथापना गन, 

(8) दैिनक १५,००० वगर्िफटसम्म छाला ूशोधन 
गन उ ोग ःथापना गन, 

(9) पाइपलाईन बाहेक व्यापािरक ूयोजनको लािग 
ूित सेकेण्ड १० िलटरभन्दा बढीको दरले पानी 
ूशोधन गन उ ोग ःथापना गन, 

(10) कुिक  (एल. पी. जी.) ग्याँस, बायोग्याँस, 
नेचरुल ग्याँसको उत्पादन, भण्डारण, िफिल , 
िरिफिल  गन उ ोग ःथापना गन, 

(11) काबर्न डाईअक्साईड, अिक्सजन, नाईशोजन, 
ऐिसिटिलन आिद उत्पादन तथा िरिफिल  गन 
उ ोग ःथापना गन, 

(12) वािषर्क ३ करोड गोटासम्म उत्पादन क्षमता 
भएको पोलेको इटा,  टायल आिद बनाउने उ ोग 
ःथापना गन, 

(13) दैिनक १० हजार भन्दा बढी Compressed 

Bricks,  Hollow  Bricks/Blocks  उत्पादन गन 
उ ोग ःथापना गन, 
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(14) दैिनक १००० मेिशक टनसम्म क्षमताको बसर 
उ ोग ःथापना गन, 

(15) दैिनक २५ मेिशक टन भन्दा बढी बालवुा 
ूशोधन गन उ ोग ःथापना गन, 

(16) दैिनक १०० मेिशक टनसम्म उत्पादन क्षमता 
भएको एिसड वा  अल्काली उत्पादन गन उ ोग 
ःथापना गन, 

(17) Chemical (Plasticizer, Chlorine, Sodium Hypo‐

chloride  आिद), Glue,  Adhesives बनाउने 
उ ोग ःथापना गन, 

(18) Zinc Oxide उत्पादन गन उ ोग ःथापना गन, 
(19) ौृङ् गार सामान  बाहेकका रङ् ग रोगन उत्पादन 

गन उ ोग ःथापना गन, 
(20) ब्लेिण्ड ,  िरूोसेिस  वा िरक्लामेशन ूिबयाबाट 

लिुॄकेन्टस ्उत्पादन गन उ ोग ःथापना गन, 
(21) ब्लेिण्ड  ूिबयाबाट िवटुिमन वा िवटुिमन 

इमल्सनको उत्पादन तथा िरिफिल  गन उ ोग 
ःथापना गन, 

(22) Mosquito  Repellent  (झोल, क्वाईल, ाबलेट, 
लोसन आिद), धपु आिद उत्पादन गन उ ोग 
ःथापना गन, 

(23) दैिनक ५ मेिशक टन भन्दा बढी िडटरजेन्ट, 
ःयाम्प,ु िलिक्वड िक्लनर, िक्लिन  पाउडर, 
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ःयािनटाईजर, ृेसनर आिद उत्पादन गन उ ोग 
ःथापना गन, 

(24) दैिनक १ मेिशक टन भन्दा बढी साबनु उत्पादन 
गन उ ोग ःथापना गन, 

(25) व्याशी (साइ वा वेट वा िलिथयम  आयोन) 
उत्पादन गन उ ोग ःथापना गन, 

(26) दैिनक ५० मेिशक टनसम्म (साई वा वेट) 
ब्याशी िरसाईिक्ल  गन उ ोग ःथापना गन, 

(27) दैिनक ५ मेिशक टनसम्म फोम उत्पादन उ ोग 
(फोमको ूयोग गरी २ मेिशक टन भन्दा बढी 
वःत ुउत्पादन गन उ ोग समेत) ःथापना गन, 

(28) परम्परागत घरेल ुउ ोग बाहेकका दैिनक १०० 
मेिशक टनसम्म उत्पादन क्षमता भएको पल्प वा 
कागज उ ोग ःथापना गन, 

(29) दैिनक १ मेिशक टन भन्दा बढी ःटेशनरी 
सामान (पेन, डटपेन, िससाकलम, कापी रिजःटर 
आिद) उत्पादन गन उ ोग ःथापना गन, 

(30) दैिनक ५ मेिशक टन भन्दा बढी प्याकेिज  
(को गेटेड बक्स, काडर्बोडर् आिद) उत्पादन गन 
उ ोग ःथापना गन, 

(31) परम्परागत घरेल ु उ ोग बाहेकका धागो तथा 
कपडा र ाई वा धलुाई वा छपाई गन उ ोग 
(गलचा, पिःमना समेत) ःथापना गन, 
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(32) दैिनक ५ मेिशक टन भन्दा बढी धागो ूयोग 
गरी कपडा उत्पादन गन उ ोग ःथापना गन, 

(33) िःपिन  िमल ःथापना गन, 
(34) जटु उ ोग ःथापना गन, 
(35) Coir  Rope वा  Coir  Mattress उत्पादन गन 

उ ोग ःथापना गन, 
(36) चनुढु ा वा िक्ल रमा आधािरत दैिनक ३,००० 

मेिशक टनसम्म उत्पादन क्षमता भएको िक्ल र 
वा िसमेन्ट उ ोग ःथापना गन, 

(37) दैिनक ३,००० मेिशक टनसम्म चनु उत्पादन 
क्षमता भएको उ ोग ःथापना गन, 

(38) दैिनक १० मेिशक टन भन्दा बढी उत्पादन 
क्षमता भएको वा २० करोड देिख २ अबर् 
पैयाँसम्म मेिसन उपकरणमा लगानी हनेु 
खिनजजन्य पदाथर् ूशोधन गन उ ोग ःथापना 
गन, 

(39) औषधी उ ोग ःथापना गन वा दैिनक ५० 
मेिशक टनसम्म औषधीको लािग ूारिम्भक 
कम्पाउण्ड (Bulk  Drugs) सं षेण (Formulation) 
गन उ ोग ःथापना गन, 

(40) दैिनक ५०० िकलोमाम भन्दा बढी आयवुिदक 
औषधी उत्पादन गन उ ोग ःथापना गन, 

(41) दैिनक ५ मेिशक टन भन्दा बढी प्लाि कका 
सामान (पाईप, िफिट , यानर्, Wrapper, आिद 
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उत्पादन गन सिहत) उत्पादन गन उ ोग (खेर 
गएको प्लाि कको कच्चा पदाथर् वा Virgin 

Granuals,  Resin,  Compound मा आधािरत) 
ःथापना गन, 

(42) टायर,  ुब्स र रबर ूशोधन तथा उत्पादन गन 
उ ोग ःथापना गन, 

(43) परुानो टायर तथा प्लाि क ूशोधन गरी इन्धन 
(तेल) िनकाल्ने उ ोग ःथापना गन, 

(44) एनोडाइिज , इलेक्शोप्लेिट  तथा ग्याल्भनाइिज  
गन उ ोग (सनु चाँदीमा Plating गन घरेल ु
उ ोग बाहेक) ःथापना गन, 

(45) रोिल  िमल उ ोग ःथापना गन, 
(46) दैिनक १० मेिशक टन भन्दा बढी क ‐ुलेन्थ 

गन तथा भाँडा बनाउने उ ोग ःथापना गन, 
(47) दैिनक ५० मेिशक टन भन्दा बढी उत्पादन 

क्षमता भएको फाउण्सी उ ोग ःथापना गन, 
(48) दैिनक ५०० मेिशक टनसम्म ूारिम्भक 

ःमेिल्ट  गरी फेरस तथा नन ् फेरस वःत ु
उत्पादन गन उ ोग ःथापना गन, 

(49) दैिनक ७५० मेिशक टनसम्म धात ुिरमेिल्ट  वा 
िररोिल  वा ऐलोिय  (Alloying) गन उ ोग 
ःथापना गन, 
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(50) १० मेिशक टन भन्दा बढी मेटल तथा नन ्
मेटलबाट फ्यािॄकेशन (ःटकचर समेत) गन 
उ ोग ःथापना गन, 

(51) गाडी, मोटर साईकल, अटोिरक्सा आिद तथा 
दैिनक १०० थान भन्दा बढी साईकल/िरक्सा 
(इन्धन वा िव तु ूयोग नगरी) एसेम्बिल  गन 
उ ोग ःथापना गन, 

(52) १ करोड पैयाँ भन्दा बढीको मेिसन उपकरण 
ूयोग गरी इलेिक्शकल तथा इलेक्शोिनक्स 
सामान एसेम्बिल  गन उ ोग ःथापना गन, 

(53) दैिनक १ मेिशक टन भन्दा बढी िबजलुीको तार 
(वायिर  तथा ूसारणको लािग) उत्पादन गन 
उ ोग ःथापना गन, 

(54) मेिसन उपकरणमा ५ करोड पैयाँभन्दा बढी 
लगानी भएको वकर् शप (ममर्त सम्भार गन 
समेत) ःथापना गन, 

(55) मेिसन उपकरणमा ५ करोड पैयाँ भन्दा बढी 
लगानी गन िनमार्ण सम्बन्धी कायर् गन उ ोगको 
ःटोरेज याडर् ःथापना गन, 

(56) सबै ूकारका ग्याँस िसिलन्डर उत्पादन गन 
उ ोग ःथापना गन, 

(57) उ ोगले आफ्नो ूयोगको लािग ५ देिख ४० 
मेगावाटसम्म नवीकरणीय ऊजार् ूिविध (सौयर्, 
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वाय,ु जैिवक आिद) Congeneration,  DG  Set 
बाट िव तुीय ऊजार् उत्पादन गन, 

(58) उ ोगले आफ्नो तापीय ऊजार् ूयोजनको लािग 
बायोमास, कोइलाबाट सञ्  चालन हनेु 
ग्याँिसफायर जडान गरी सञ्  चालन गन, 

(59) वािषर्क २५ हजारदेिख ५ लाख घन िफटसम्म 
काठ ूयोग गन सःिमल ःथापना गन, 

(60) दैिनक ५०० घन िफटभन्दा बढी काठ ूयोग 
गरी झ्याल ढोका लगायतका फिनर्चर सामान 
उत्पादन गन उ ोग ःथापना गन, 

(61) रोिजन, टपन्टाईन तथा कत्था उत्पादन गन 
उ ोग ःथापना गन, 

(62) वािषर्क २ लाख घन िफटसम्म काठ वा 
काठजन्य पदाथर् ूयोग गरी भेिनयर, प्लाईउड, 
प्लाईबोडर् आिद बनाउने उ ोग ःथापना गन, 

(63) दैिनक ५ मेिशक टन भन्दा बढी बाँस तथा 
बेतका सामान उत्पादन गन उ ोग ःथापना गन, 

(64) दैिनक ५०० िकलोमाम भन्दा बढी सिुतर्जन्य 
पानमसला उत्पादन गन उ ोग ःथापना गन, 

(65) चरुोट तथा िबंडी उत्पादन (सूतीर् साइ गन समेत) 
गन उ ोग ःथापना गन, 

(66) सलाई उ ोग ःथापना गन, 
(67) दैिनक १० िकलो िलटरभन्दा बढी बायोिडजेल 

उत्पादन गन उ ोग ःथापना गन, 
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(68) Solvent  Extraction  ूिबयाबाट खाने तेल बाहेक 
अन्य तेल उत्पादन गन उ ोग ःथापना गन, 

(69) Extraction, Distillation  आिद ूिविधबाट 
सगुिन्धत तेल उत्पादन गन उ ोग ःथापना गन, 

(70) अधर् ूशोिधत तेल, फोिसल फ्यलु ूयोग गरी 
दैिनक २०० मेिशक टनसम्म पेशोिलयम पदाथर् 
उत्पादन गन उ ोग ःथापना गन, 

(71) दैिनक ५ िलटर भन्दा बढी Chemical  तथा 
Reagent ूयोग हनेु Diagnosis  Lab ःथापना 
गन, 

(72) काँच ूशोधन गन उ ोग ःथापना गन, 
(73) दैिनक १ मेिशक टन भन्दा बढी पश ुपन्छीको दाना 

उत्पादन गन उ ोग ःथापना गन, 
(74) दैिनक २०० जोर भन्दा बढी जु ा तथा चप्पल 

उत्पादन गन उ ोग ःथापना गन, 
(75) दैिनक १ लाख भन्दा बढी पृ  छपाई गन 

िूिन्ट  ूसे सञ्  चालन गन, 
(76) दैिनक १०० मेिशक टन भन्दा बढी Cargo 

Handling गन उ ोग ःथापना गन, 
(77) कम्प्यूटर, सफ्टवेयर, िव तुीय उपकरण ूयोग 

गरी सफ्टवेयर तयारी, अनलाईन सेवा, 
ईन्टरनेट, रेिडयो, केबलु नेटवकर्  जःता 
ूकृितका सेवा िदने कायर् वा तािलम, परामशर् 
जःता कायर् बाहेक २५ करोड देिख २ अबर् 
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पैयाँसम्म मेिसन उपकरणमा लगानी हनेु 
उ ोग, 

(78) अःफाल्ट ब्यािच  प्लान्ट ःथापना तथा 
सञ्  चालन गन । 

(ग)  खानी के्षऽ : 
(1) १०० जनासम्म ःथायी बसोबास ःथानान्तरण वा 

पनुबार्स गरी खानी उत्खनन ्गन, 
(2) रेिडयोधमीर् धातबुाहेक अन्य धात ु उत्पादन गनर् 

गिरने भिूमगत उत्खनन ् भए दैिनक १,००० 
टनसम्म र सतही उत्खनन ् भए दैिनक २,००० 
टनसम्म उत्खनन ्को कायर् गन, 

(3) अधात ु खिनज उत्पादन गनर् गिरने भिूमगत 
उत्खनन ्भए दैिनक २,००० टनसम्म र सतही 
उत्खनन ् भए दैिनक ४,८०० मेिशक टनसम्म 
उत्खनन ्को कायर् गन, 

(4) साधारण िनमार्णमखुी ढु ा,  डेकोरेिटभ ढु ा, 
बालवुा,  माभेल,  औ ोिगक माटो र साधारण 
माटोको उत्खनन ्को  लािग दैिनक ५० देिख 
५०० घन िमटरसम्म उत्खनन ्को कायर् गन, 

(5) कोईला तथा मि कोईला उत्पादन गनर् गिरने 
भिूमगत उत्खनन ् भए दैिनक १००० टन र 
सतही उत्खनन ् भए दैिनक २,००० टनसम्म 
उत्खनन ्को कायर् गन, 
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(6) दैिनक २ लाख घन    िमटरसम्म ूाकृितक 
ग्याँस  (Natural Gas)  उत्पादन कायर् गन, 

(7) नदीनाला सतहबाट दैिनक १०० घनिमटर भन्दा 
बढी ३०० घनिमटरसम्म बालवुा,  माभेल, िगखार् 
माटो िनकाल्ने । 

(घ)  सडक के्षऽ : 
(1) २५ िकलोिमटरसम्म लम्बाई हनेु नयाँ सडक 

िनमार्ण गन, 
(2) ५ देिख ५० िकलोिमटर सम्मको रज्जमुागर् 

िनमार्ण गन, 
(3) १ देिख ५ िकलोिमटर सम्मको केबलु कार 

मागर् िनमार्ण गन, 
(4) १०० िमटरभन्दा बढी लम्बाईका पलु िनमार्ण 

गन, 
(5) सडक ूयोजनको लािग १ देिख ३ 

िकलोिमटरसम्म सु ङ बनाउने, 
(6) चारपाङ्म े सवारी सञ्  चालन हनेु आकाशे पलु 

(फ्लाइर् ओवर) िनमार्ण गन, 
(7) सावर्जिनक यातायातको लािग मोनो रेलमागर् 

सञ्  चालन गन, 
(8) १० िकलोिमटर भन्दा बढी ५० 

िकलोिमटरसम्म लम्बाईको राि य राजमागर् वा 
सहायक सडकको चौडाई विृ  हनेु गरी ःतरविृ , 
पनुःथार्पना वा पनुिनर्मार्ण गन । 
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(ङ)  आवास, भवन तथा बःती िवकास र शहरी िवकास के्षऽ : 
(1) ५,००० भन्दा बढी १०,००० वगर्िमटर 

क्षेऽफलसम्मको Built  Up  Area वा  Floor 
Area आवासीय, व्यावसाियक वा आवासीय र 
व्यावसाियक दवैु ूकृित भएको संयकु्त भवन 
िनमार्ण गन, 

(2) १,००० देिख २,००० जनासम्म एकै पटक 
आगमन तथा िनगमन हनेु िसनेमा हल,  िथएटर, 
सामदुाियक भवन, र शाला, कन्सटर्हल, ःपोटर्स 
कम्प्लेक्स िनमार्ण गन, 

(3) १ देिख ५ हेक्टरसम्मको क्षेऽमा आवास 
िवकास गन, 

(4) १० देिख १०० हेक्टरसम्मको जग्गा आयोजना 
सञ्  चालन गन, 

(5) ५ हेक्टरभन्दा बढी Hard  Surface  Pavement (Dry 
Port, Bus Park, Parking Lot आिद) िनमार्ण गन, 

(6) २०,००० घन िमटरभन्दा बढी माटो पनु तथा 
माटो काटी Site Develop  गन, 

(7) ११ तल्ला वा २५ िमटरभन्दा बढी १६ तल्ला 
वा ५० िमटरसम्मका उचाई भएका भवन 
िनमार्ण गन, 

(8) १०,००० देिख २०,००० िलटरसम्म दैिनक 
पानीको ूयोग हनेु भवन िनमार्ण तथा सञ्  चालन 
गन, 



v08 $_ cltl/Qmf° $, k|b]z /fhkq efu ! ldlt @)&&.)^.)( 
 

53 
 

(च)  जलॐोत र ऊजार् के्षऽ : 
(१) िव तु ् ूसारण लाईन र सबःटेशन िनमार्ण 

अन्तगर्त:- 
(क)  १३२ के.भी. वा सोभन्दा बढी क्षमताको 

िव तु ूसारण लाइन िनमार्ण गन, 
(ख)  िव मान २२० के.भी. वा सोभन्दा बढी 

क्षमताको िव तु ् ूसारण लाइनबाट 
ाप गरी नयाँ आउटडोर सबःटेशन 

िनमार्ण गन । 
 

 (२) िव तु उत्पादन अन्तगर्त:- 
(क)  १ देिख ५० मेगावाट क्षमतासम्मको 

जलिव तु उत्पादन आयोजना िनमार्ण 
गन, 

(ख)  १ देिख ५ मेगावाट क्षमता सम्मको 
खिनज तेल वा ग्याँसबाट िव तु ्
उत्पादन आयोजना सञ्  चालन गन, 

(ग)  १५०० घनिमटर भन्दा बढी क्षमताको 
बायोग्याँस प्लान्ट िनमार्ण गनर् । 

(३) िसँचाइको नयाँ ूणाली अन्तगर्त:- 
(क)  तराई वा िभऽी मधेशमा २०० देिख 

२,००० हेक्टरसम्मको क्षेऽ िसँचाइ गन, 
(ख)  पहाडी उपत्यका र टारमा २५ देिख 

५०० हेक्टरसम्मको क्षेऽ िसँचाइ गन, 
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(ग)  पहाडी िभरालो पाखा वा पवर्तीय क्षेऽमा 
२५ देिख २०० हेक्टरसम्मको क्षेऽ 
िसँचाइ गन, 

(घ)  १०० हेक्टरभन्दा बढीको िलफ्ट िसँचाइ 
आयोजना िनमार्ण गन, 

(४)  िसँचाईको पनु त्थान ूणाली अन्तगर्त: िव मान 
ूणाली िभऽका िसँचाइ आयोजनामा नयाँ 
हेडवक्सर् िनमार्ण वा मूल नहर पिरवतर्न हनेु कुनै 
पिन पनु त्थान आयोजना सञ्  चालन गन, 

(५) २५ देिख १०० जनासम्म ःथायी बसोबास 
भएका जनसङ्ख्या िवःथािपत गन कुनै पिन 
जलॐोत िवकास कायर् गन, 

(६) १० िकलोिमटर भन्दा बढी लम्बाईको नदी 
िनयन्ऽणको कायर् गन, 

(७) नवीकरणीय ऊजार् क्षेऽ: 
 (क)  १ देिख १० मेगावाट क्षमतासम्मको 

सौयर् ऊजार्बाट िव तु उत्पादन आयोजना 
सञ्  चालन गन, 

(ख)  १ देिख १० मेगावाट क्षमतासम्मको 
वाय ुऊजार्बाट िव तु उत्पादन आयोजना 
सञ्  चालन गन, 

(ग)  ०.५ देिख २ मेगावाट क्षमतासम्मको 
जैिवक ऊजार्बाट िव तु उत्पादन 
आयोजना सञ्  चालन गन, 
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(घ)  िचनी उ ोग क्षेऽिभऽको उख ु
पेिलसकेपिछ िनिःकने खोःटा 
(Bagasse) बाट िव तु सहउत्पादन 
(Cogeneration) हनेु आयोजना 
सञ्  चालन गन। 

(छ)  पयर्टन के्षऽ : 
(1) ५१ देिख १०० बेडसम्मको होटल वा िरसोटर् 

िनमार्ण, ःथापना तथा सञ्  चालन गन, 
(2) िव मान िवमानःथलमा क्षेऽफल थप्ने, 
(3) माछा वा अन्य जलचर भएको कुनै नदी वा 

तालमा इि न जिडत उपकरण र इन्धन ज्वलन 
गरी र् यािफ्ट  कायर् वा बुज सञ्  चालन गन, 

(4) तालमा ःथापना हनेु हाउस बोट (तैरने घर) 
सञ्  चालन गन । 

(ज)  खानेपानी के्षऽ : 
(1) १०० देिख ५०० हेक्टरसम्मको क्षेऽमा 

फैिलएको वषार्तको पानी स लन गन तथा सोही 
क्षेऽफलमा भएका पानीका ॐोतको ूयोग गन, 

(2) सेफ इल्ड १०० िलटर ूित सेकेण्ड (LPS) 
भन्दा बढीको सतही पानीको ॐोत र सो पानीको 
५० देिख ७५ ूितशतसम्म सखु्खा समयमा 
आपूितर् गन, 

(3) ूित सेकेण्ड १०० िलटर भन्दा बढीको दरले 
पानी ूशोधन गन, 
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(4) भिूमगत पानीको ॐोत िवकासका लािग कुल 
एक्यूफरको ५० देिख ७५ ूितशतसम्म िरचाजर् 
गन, 

(5) १ देिख ३ िकलोिमटर सम्मको सु ङ िनमार्ण 
गरी खानेपानी आयोजना सञ्  चालन  गन, 

(6) खानेपानी आयोजना सञ्  चालन गनर्को लािग २५ 
देिख १०० जनासम्म जनसङ्ख्या िवःथापन गन, 

(7) खानेपानीको ॐोतको मािथल्लो भागमा ५०० 
जनसङ्ख्या सम्मको बसोबास गराउने, 

(8) ५० हजारदेिख २ लाखसम्मको जनसङ्ख्यालाई 
खानेपानी आपूितर् गन, 

(9) ५० हजारदेिख २ लाखसम्मको जनसङ् ख्यालाई 
खानेपानी आपूितर् गरी नयाँ ॐोत जोड्ने, 

(10) १ िकलोिमटर भन्दा बढीको डाइभरसन ्
सम्बन्धी काम गन, 

(11) िशटमेन्ट सिहतको ढल िनकास िस म समावेश 
भएका खानेपानी आयोजना सञ्  चालन गन । 

(झ)  फोहर मैला व्यवःथापन के्षऽ:  घर तथा आवास के्षऽबाट 
िनःकने फोहरमैलाको सम्बन्धमा देहायको काम गन :- 
(1) वािषर्क १,००० देिख ५,००० टनसम्म 

फोहरमैला जिमनमा भन, 
(2) ५ देिख १० हेक्टरसम्मको क्षेऽमा फैिलएको 

शान्सफर ःटेशन र िरसोसर् िरकोभरी एिरया 
सम्बन्धी काम गन, 
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(3) ५ देिख १० हेक्टरसम्मको क्षेऽमा फैिलएको 
रसायन,  यािन्ऽक वा जैिवक तिरकाबाट 
फोहरमैला छनौट गन,  केलाउने,  तह लगाउने र 
पनुः ूयोग गन, 

(4) ५ देिख १० हेक्टरसम्मको क्षेऽमा फैिलएको 
कम्पो  प्लाण्ट सम्बन्धी काम गन, 

(5) ५ एम  .एल .डी . (MLD) क्षमता सम्मको ढल 
व्यवःथापन आयोजना सञ्  चालन गन, 

(6) ५०,००० सम्मका जनसङ्ख्यालाई टेवा 
परु् याउने उ ेँयले सञ्  चालन हनेु ढल िनकास, 
सरसफाई वा फोहरमैला व्यवःथापन कायर्  
गन । 

(ञ)  कृिष के्षऽ : 
(१) पहाडमा १ हेक्टरसम्म र तराईमा ५ 

हेक्टरसम्म राि य वन क्षेऽ कृिषको लािग ूयोग 
गन, 

(२)  िनमार्ण सम्बन्धी देहायको काम गन :- 
(क)  ३०,००० वटाभन्दा बढी पन्छी जाित 

पाल्नको लािग िनमार्ण कायर् गन, 
(ख)  १,००० वटाभन्दा बढी ठूला चौपाया    

पाल्नको लािग िनमार्ण कायर् गन, 
(ग)  ५,००० वटाभन्दा बढी साना चौपाया 

(भेडा,  बाभा) पाल्नको लािग िनमार्ण 
कायर् गन, 
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(घ)  २,००० वटा भन्दा बढी बङ् गरु/सुँगरु 
पाल्नको लािग िनमार्ण कायर् गन, 

(ङ)  महानगरपािलका वा उपमहानगरपािलका 
क्षेऽ अन्तगर्त तराईमा १ हेक्टरभन्दा 
बढी तथा अन्य ठाउँमा ०.५ 
हेक्टरभन्दा बढी क्षेऽमा कृिष थोक 
बजार ःथापना गन, 

(च)  वािषर्क २५ करोडभन्दा बढी माछाको 
भरूा उत्पादन गनर् ाचरीका लािग 
पोखरी िनमार्ण गन, 

(छ)  पशपुन्छी रोग अन्वेषण तथा िनयन्ऽण 
सम्बन्धी दैिनक २,००० भन्दा बढी 
नमूना स लन तथा परीक्षण कायर्को 
लािग ूयोगशाला िनमार्ण गन, 

(ज)  अनमुित ूा  बधशाला िनमार्ण गन, 
(झ)  प्यारेन्ट र ग्ेान्ड प्यारेन्ट कुखरुा पालन 

तथा ाचरी सञ्  चालन गनर् िनमार्ण  
गन । 

(३) म्याद नाघेका िवषादीको (सूिचत िवषादीको 
हकमा माऽ) भण्डारण तथा िवसजर्न गन, 

(४) रासायिनक मल उत्पादन,  सं षेण (फमूर्लेशन), 
सिम्मौण (ब्लेिण्ड ), प्याकेट वा िडब्बाबन्दी 
(प्याकेिजङ/क्यािन ) र    भण्डारण (ःटोर) 
सम्बन्धी कायर् तथा उ ोग ःथापना गन, 
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(५) जीव नाशक िवषादी उत्पादन,  सं षेण 
(फमूर्लेशन), सिम्मौण (ब्लेिण्ड ), प्याकेट वा 
िडब्बाबन्दी (प्याकेिजङ/क्यािन ) र    भण्डारण 
(ःटोर) सम्बन्धी कायर् तथा उ ोग ःथापना गन, 

(६) देहाय बमोिजमको कृिषजन्य उ ोग ःथापना 
गनः- 
(क)  दैिनक १०,००० िलटर भन्दा बढी 

क्षमताको दगु्ध ूशोधन (दधुको पिरकार 
समेत) उ ोग ःथापना गन, 

(ख)  दैिनक ५ मेिशक टन भन्दा बढी माछा, 
मास ुूशोधन गन उ ोग ःथापना गन, 

(ग)  १,००० मेिशक टन भन्दा बढी 
भण्डारण क्षमता भएको कोल्ड ःटोरेज 
ःथापना गन, 

(घ)  परम्परागत भेटेरीनरी औषधी बाहेकका 
भेटेरीनरी भ्यािक्सन तथा औषधी 
उत्पादन गन उ ोग ःथापना गन, 

(ङ)  दैिनक १० मेिशक टन भन्दा बढी 
फलफूल वा तरकारीको ूशोधन गन 
उ ोग ःथापना गन, 

(च)  दैिनक २ देिख १० मेिशक टनसम्म 
ूा ािरक मल उत्पादन गन उ ोग 
ःथापना गन । 
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(ट)  ःवाःथ्य के्षऽ : २६ देिख १०० शैय्यासम्मको 
अःपताल, निसर्  होम वा िचिकत्सा व्यवसाय सञ्  चालन 
गन । 

(ठ)  िशक्षा के्षऽ : ५१ भन्दा बढी १०० शैय्या सम्मको 
िशक्षण अःपताल सञ्  चालन गन । 

  



v08 $_ cltl/Qmf° $, k|b]z /fhkq efu ! ldlt @)&&.)^.)( 
 

61 
 

अनसूुची‐३ 
(दफा ३ को उपदफा (१), दफा ५ को उपदफा (२) को खण्ड 

(ख) र दफा ८ को उपदफा (१) सँग सम्बिन्धत) 
 

वातावरणीय ूभाव मूल्या न गनुर् पन ूःताव 
(क)  वन क्षेऽ : 

(1) तराईमा ५०० हेक्टरभन्दा बढी र पहाडमा 
२५० हेक्टरभन्दा बढीको क्षेऽफलमा एकल 
ूजाितका ःवदेशी िब वा एउटै ब्लकमा 
वकृ्षारोपण गन, 

(2) सम्बिन्धत ठाउँमा परीक्षण भई वकृ्षारोपणको 
लािग उपयकु्त भएका आयाितत ूजाितका िब वा 
तराईमा ५० हेक्टरभन्दा बढी र पहाडमा २५ 
हेक्टरभन्दा बढी क्षेऽफलमा वकृ्षारोपण गन, 

(3) तराईमा १०० हेक्टरभन्दा बढी र पहाडमा ५० 
हेक्टरभन्दा बढी क्षेऽफलको वन व्यावसाियक 
कबिुलयती वनको पमा िदने, 

(4) नेपाल सरकारले वन अनसुन्धान ूयोजनका 
लािग वािषर्क ३० हेक्टरभन्दा बढी राि य वन 
सरपट कटान गन, 

(5) वन क्षेऽमा फोहरमैला फाल्न ल्यान्डफील साईट 
िनमार्ण तथा सञ्  चालन गन, 

(6) वन क्षऽे,  वन संरक्षण क्षऽे, राि य िनकु , आरक्ष 
वा संरक्षण क्षेऽको वन क्षेऽ,  मध्यवतीर् क्षेऽको 
वन क्षेऽ,  िसमसार क्षेऽ वा वातावरण संरक्षण 
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क्षेऽको वन क्षेऽमा २५ बेड भन्दा बढीको 
िरसोटर् वा होटल, २५ शैय्या भन्दा बढीको 
अःपताल वा २५ कोठा भन्दा बढीको िशक्षण 
संःथा िनमार्ण गन, 

(7) देहायको वन पैदावार स लन गन गरी िजल्ला 
िभऽको प वषीर्य वन कायर्योजना, मध्यवतीर् 
क्षेऽ वा संरक्षण क्षेऽको व्यवःथापन योजना 
तयार गन वा वन संरक्षण क्षेऽको कायर्योजना 
तयार गन :- 
(क)  वािषर्क ५० मेिशक टन भन्दा बढी जरा 

तथा गानो स लन गन, 
(ख)  वािषर्क १५० मेिशक टन भन्दा बढी 

बोबा स लन गन, 
(ग)  वािषर्क १५० मेिशक टन भन्दा बढी 

पात वा डाँठ स लन गन, (सालिसड, 
िर ा र अमला,  तेन्दपुात,  भोलार्पात, 
तेजपात बाहेक) 

(घ)  वािषर्क १५० मेिशक टन भन्दा बढी 
फूल वा भवुा स लन गन, 

(ङ)  वािषर्क २०० मेिशक टन भन्दा बढी 
फल वा बीज स लन गन, 

(च)   वािषर्क १५० मेिशक टन भन्दा बढी 
िब वा स लन गन, 
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(छ)  वािषर्क २०० मेिशक टन भन्दा बढी 
गम, रेिजन  (सल्लाको खोटो बाहेक) वा 
लोहवान स लन गन । 

(8) ूचिलत कानून बमोिजम ूशोधन गरी सारतत्व 
िनकाली िनकासी गनर् पाइने ूजाितको हकमा 
एक िजल्लाबाट ूित ूजाित १०० टन भन्दा 
बढी वन पैदावार स लन गन, 

(9) िव तु ूसारण लाइन िनमार्ण बाहेक अन्य 
ूयोजनको लािग ५ हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेऽ 
ूयोग गन, 

(10) राि य िनकु , वन्यजन्त ुआरक्ष, िशकार आरक्ष 
क्षेऽिभऽ कायार्न्वयन गिरने   ूःतावह  । 

 

(ख)  उ ोग क्षेऽ : 
(1) दैिनक ५ लाख िलटर भन्दा बढी क्षमता भएको 

उमाल्ने र फमन्टेशन सिुवधायकु्त िडिःटलरी, 
ॄअुरी वा वाइनरी उ ोग ःथापना गन, 

(2) दैिनक ३,००० मेिशक टन भन्दा बढी 
खाँडसारी वा िचनी उत्पादन गन उ ोग ःथापना 
गन, 

(3) दैिनक २५ मेिशक टन भन्दा बढी हाड, िस  
वा खरु ूशोधन गन उ ोग ःथापना गन, 

(4) दैिनक १५,००० वगर्िफट भन्दा बढी छाला 
ूशोधन गन उ ोग ःथापना गन, 
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(5) वािषर्क ३ करोड गोटाभन्दा बढी उत्पादन 
क्षमता भएको पोलेको इटा,  टायल आिद बनाउने 
उ ोग ःथापना गन, 

(6) दैिनक १०० मेिशक टन भन्दा बढी उत्पादन 
क्षमता भएको एिसड  वा अल्काली उत्पादन गन 
उ ोग ःथापना गन, 

(7) ब्लेिण्ड  ूिबयाबाट बाहेक िवटुिमन वा 
िवटुिमन इमल्सनको उत्पादन गन उ ोग 
ःथापना गन, 

(8) ब्लेिण्ड  ूिबयाबाट बाहेक रासायिनक मल 
उत्पादन गन उ ोग ःथापना गन, 

(9) ब्लेिण्ड  ूिबयाबाट बाहेक िकटनाशक पदाथर् 
उत्पादन गन उ ोग ःथापना   गन, 

(10) दैिनक ५० मेिशक टन (साई वा वेट) भन्दा 
बढी ब्याशी िरसाईिक्ल  गन उ ोग ःथापना 
गन, 

(11) दैिनक ५ मेिशक टन भन्दा बढी फोम उत्पादन 
उ ोग (फोमको ूयोग गरी वःत ुउत्पादन गन 
उ ोग समेत) ःथापना गन, 

(12) दैिनक १०० मेिशक टन भन्दा बढी उत्पादन 
क्षमता भएको पल्प वा कागज उ ोग ःथापना 
गन, 
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(13) चनुढु ा वा िक्ल रमा आधािरत दैिनक ३,००० 
मेिशक टन भन्दा बढी उत्पादन क्षमता भएको 
िक्ल र वा िसमेण्ट उ ोग ःथापना गन, 

(14) दैिनक ३,००० मेिशक टन भन्दा बढी चनु 
उत्पादन क्षमता भएको उ ोग ःथापना गन, 

(15) २ अबर् पैयाँ भन्दा बढी मेिसन उपकरणमा 
लगानी हनेु खिनजजन्य पदाथर् ूशोधन गन 
उ ोग ःथापना गन, 

(16) दैिनक ५० मेिशक टन भन्दा बढी औषधीको 
लािग ूारिम्भक कम्पाउण्ड (Bulk  Drugs) 
संँ लेषण  (Formulation) गन उ ोग ःथापना 
गन, 

(17) दैिनक ५०० मेिशक टन भन्दा बढी ूारिम्भक 
ःमेिल्ट  गरी फेरस तथा नन ् फेरस वःत ु
उत्पादन गन उ ोग ःथापना गन, 

(18) दैिनक ७५० मेिशक टन भन्दा बढी धात ु
िरमेिल्ट  वा िररोिल  वा ऐलोिय  (Alloying) 
गन उ ोग ःथापना गन, 

(19) उ ोगले आफ्नो ूयोगको लािग ४० मेगावाट 
भन्दा बढी नवीकरणीय ऊजार् ूिविध (सौयर्, वाय,ु 
जैिवक आिद) Congeneration,  DG  Set बाट 
िव तुीय ऊजार् उत्पादन गन कायर् गन, 

(20) वािषर्क ५ लाख घन िफटभन्दा बढी काठ ूयोग 
गन सःिमल ःथापना गन, 
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(21) वािषर्क २ लाख घन िफटभन्दा बढी काठ वा 
काठजन्य पदाथर् ूयोग गरी भेिनयर, प्लाईउड, 
प्लाईबोडर् आिद बनाउने उ ोग ःथापना गन, 

(22) अधर् ूशोिधत तेल, फोिसल फ्यलु ूयोग गरी 
दैिनक २०० मेिशक टन भन्दा बढी पेशोिलयम 
पदाथर् उत्पादन गन उ ोग ःथापना गन, 

(23) अित घातक पदाथर् जःतैः आइसोनाइट, मकर् री 
कम्पाउण्ड उत्पादन गन उ ोग ःथापना गन, 

(24) रेिडयो िविकरण िनंकासन हनेु 
(न्यूिक्लयर/एटोिमक ूशोधन) उ ोग ःथापना  
गन, 

(25) नेपाली सेना, सश  ूहरी बल, नेपाल वा नेपाल 
ूहरीले ःथापना वा उत्पादन गन बाहेकका 
गोली,  ग ा,  बा द लगायतका िबःफोटक पदाथर् 
उत्पादन गन उ ोग ःथापना गन, 

(26) पेशोिलयम पाईपलाईन िनमार्ण गन, 
(27) दैिनक १००० मेिशक टन भन्दा बढी क्षमताको 

बसर उ ोग ःथापना गन । 
(28) कम्प्यूटर, सफ्टवेयर, िव तुीय उपकरण ूयोग 

गरी सफ्टवेयर तयारी, अनलाईन सेवा, 
ईन्टरनेट, रेिडयो, केबलु नेटवकर्  जःता 
ूकृितका सेवा िदने कायर् वा तािलम, परामशर् 
जःता कायर् बाहेक २ अबर् पैयाँ भन्दा बढी 
मेिसन उपकरणमा लगानी हनेु उ ोग । 
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(ग)  खानी क्षेऽ : 
(1) खानी उत्खनन ्गनर्को लािग १०० जना भन्दा 

बढी जनसङ्ख्याको ःथायी बसोबास ःथानान्तरण 
वा पनुबार्स गन, 

(2) खानी उत्खनन ्कायर्को लािग: 
 (क)  सबै रेिडयोधमीर् धातकुो उत्पादन गनर् 

उत्खनन ्कायर् गन, 
 (ख)  अन्य धात ु उत्पादन गनर् भिूमगत 

उत्खनन ्भए दैिनक १,००० टन भन्दा 
बढी र सतही उत्खनन ् भए दैिनक 
२००० टन भन्दा बढी उत्खनन ्को 
कायर् गन, 

(ग)  अधात ु खिनज उत्पादन गनर् गिरने 
भिूमगत उत्खनन ् भए दैिनक २,००० 
मेिशक टन भन्दा बढी र सतही उत्खनन ्
भए दैिनक ४,८०० मेिशक टन भन्दा 
बढी उत्खनन ्को कायर् गन, 

 (घ)  साधारण िनमार्णमखुी ढु ा,  डेकोरेिटभ 
ढु ा,  बालवुा,  माभेल, औ ोिगक माटो र 
साधारण माटोको उत्खनन ्को लािग 
दैिनक ५०० घनिमटर भन्दा बढी 
उत्खनन ्कायर् गन, 

 (ङ)  कोईला तथा मि कोईला उत्पादन गनर् 
गिरने भिूमगत उत्खनन ् भए दैिनक 
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१,००० टन भन्दा बढी र सतही 
उत्खनन ्भए दैिनक २,००० टन भन्दा 
बढी उत्खनन ्कायर् गन, 

 (च)  दैिनक २ लाख घन िमटरभन्दा बढी 
ूाकृितक ग्याँस   (Biogenic  Natural 

Gas)   उत्पादन कायर् गन, 
 (छ)  पेशोिलयम पदाथर्को उत्खनन ्र ूशोधन 

सम्बन्धी कायर् गन, 
 (ज)  नदी नाला सतहबाट दैिनक ३०० घन 

िमटर भन्दा बढी बालवुा,  माभेल, िगखार्ं 
माटो िनकाल्ने । 

(घ)  सडक क्षेऽ : 
(1) २५ िकलोिमटर भन्दा बढी लम्बाई हनेु कुनै 

पिन नयाँ सडक िनमार्ण गन, 
(2) ५० िकलोिमटर भन्दा लामो रज्जमुागर् िनमार्ण 

गन, 
(3) ५ िकलोिमटर भन्दा लामो केबलु कार मागर् 

िनमार्ण गन, 
(4) सावर्जिनक यातायातको लािग रेलमागर् सञ्  चालन 

गन, 
(5) सडक ूयोजनको लािग ३ िकलोिमटर भन्दा 

बढी लम्बाईको सु ङ बनाउने, 
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(६)   ५० िकलोिमटर भन्दा बढी लम्बाईको राि य 
राजमागर् वा सहायक सडकको चौडाई विृ  हनेु गरी 
ःतरविृ , पनुःथार्पना वा पनुिनर्मार्ण गन । 

 (ङ)  आवास,  भवन तथा बःती िवकास र शहरी िवकास  
क्षेऽ : 
(1) १०,००० वगर्िमटर क्षेऽफलभन्दा 

बढीको  Built  Up  Area  वा  Floor  Area  भएको 
आवासीय, व्यावसाियक वा आवासीय र 
व्यावसाियक दवैु ूकृित भएको संयकु्त भवन 
िनमार्ण गन, 

(2) २,००० जना भन्दा बढी एकै पटक आगमन 
तथा िनगमन हनेु िसनेमा हल,  िथएटर, 
सामदुाियक भवन, रंगशाला, कन्सटर्हल, ःपोटर्स 
कम्प्लेक्स िनमार्ण गन, 

(3) ५ हेक्टरभन्दा बढी क्षेऽमा आवास िवकास गन, 
(4) १०० हेक्टरभन्दा बढीको जग्गा आयोजना 

सञ्  चालन गन, 
(5) १६ तल्ला वा ५० िमटर भन्दा बढी उचाई 

भएका भवन िनमार्ण गन, 
(6) २०,००० िलटर भन्दा बढी दैिनक पानीको 

ूयोग हनेु भवन िनमार्ण तथा सञ्  चालन गन, 
(7) कृिषयोग्य भिूममा शहरीकरण गन । 

(च)  जलॐोत र ऊजार् क्षेऽ : 
(१) िव तु उत्पादन अन्तगर्त:- 
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(क)  ५० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको 
जलिव तु ् उत्पादन आयोजना िनमार्ण 
गन, 

(ख)  १ मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको कोइला 
वा आणिवक िव तु उत्पादन आयोजना 
सञ्  चालन गन, 

 (ग)  ५ मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको खिनज तेल 
वा ग्याँसबाट िव तु उत्पादन आयोजना 
सञ्  चालन गन । 

(२) िसँचाइको नयाँ ूणाली अन्तगर्त:- 
 (क)  तराई वा िभऽी मधेशमा २,००० हेक्टरभन्दा 

बढीको क्षेऽ िसँचाइ गन, 
 (ख)  पहाडी उपत्यका र टारमा ५०० हेक्टरभन्दा 

बढीको क्षेऽ िसँचाइ गन, 
 (ग)  पहाडी िभरालो पाखा वा पवर्तीय क्षेऽमा 

२०० हेक्टर भन्दा बढी क्षेऽ िसँचाइ गन । 
(३) १०० जनाभन्दा बढी ःथायी बसोबास भएका 

जनसङ्ख्या िवःथािपत गन कुनै पिन जलॐोत 
िवकास कायर् गन, 

(४) बहउु ेँयीय जलाशयको िनमार्ण गन, 
(५) एउटा जलाधार क्षेऽबाट अक  जलाधार क्षेऽमा 

पानी फकार्ई (इन्टर बेिसन वाटर शान्सफर) 
उपयोग गन, 

(६) नवीकरणीय ऊजार् क्षेऽ :- 
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(क)  १० मेगावाट भन्दा बढी क्षमताको सौयर् 
ऊजार्बाट िव तु उत्पादन आयोजना 
सञ्  चालन गन, 

(ख)  १० मेगावाट भन्दा बढी क्षमताको वाय ु
ऊजार्बाट िव तु उत्पादन आयोजना 
सञ्  चालन गन, 

 (ग)  २ मेगावाट भन्दा बढी क्षमताको जैिवक 
ऊजार्बाट िव तु उत्पादन आयोजना 
सञ्  चालन गन । 

(छ) पयर्टन क्षेऽ : 
(१) १०० बेड भन्दा बढीको होटल वा िरसोटर् 

िनमार्ण, ःथापना तथा सञ्  चालन गन, 
(२) नयाँ िवमानःथल िनमार्ण गन । 

(ज) खानेपानी क्षेऽ : 
(1) ५०० हेक्टर भन्दा बढी क्षेऽमा फैिलएको 

वषार्तको पानी स लन गन तथा सोही 
क्षेऽफलमा भएको पानीका ॐोतको ूयोग गन, 

(2) सेफ इल्ड १०० िलटर ूित सेकेण्ड (LPS) 
भन्दा बढीको सतही पानीको ॐोत र सो पानीको 
७५ ूितशत भन्दा बढी सखु्खा समयमा आपूितर् 
गन, 

(3) भिूमगत पानीको ॐोत िवकासका लािग कूल 
एक्यूफरको ७५ ूितशत भन्दा बढी िरचाजर् गन, 
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(4) खानेपानी आयोजना सञ्  चालन गनर्को लािग 
१०० जनाभन्दा बढी जनसङ्ख्या िवःथािपत 
गन, 

(5) खानेपानीको ॐोतको मािथल्लो तटीय भागमा 
५०० जनाभन्दा बढीको जनसङ्ख्या बसोबास 
गराउने, 

(6) २ लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई खानेपानी 
आपूितर् गन, 

(7) २ लाख भन्दा बढी जनसङ् ख्यालाई खानेपानी 
आपूितर् गरी नयाँ ॐोत जोड्ने, 

(8) जैिवक तथा रासायिनक ूदूषण हनेु ॐोत वा 
ितनबाट ूभािवत हनु सक्ने भिूमगत जलॐोतको 
उपयोग गन, 

(9) ूित सेकेण्ड ५०० िलटरभन्दा बढी पानीको 
ॐोत उपयोग गन खानेपानी ॐोतसम्बन्धी 
बहउु ेँयीय आयोजना सञ्  चालन गन, 

(10) ३ िकलोिमटर भन्दा बढीको सु  िनमार्ण गरी 
खानेपानी आयोजना सञ्  चालन गन, 

(11) सावर्जिनक खानेपानीका आपूितर्का मखु्य ॐोतमा 
कायार्न्वयन गिरने कुनै ूःताव । 

(झ)  फोहरमैला व्यवःथापन क्षेऽ : 
(१) घर तथा आवास क्षेऽबाट िनःकने फोहरमैलाको 

सम्बन्धमा देहायको काम गन:- 
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(क)  वािषर्क ५,००० टन भन्दा बढी फोहरमैला 
जिमनमा भन, 

(ख)  १० हेक्टरभन्दा बढी क्षेऽमा फैिलएको 
शान्सफर ःटेशन र िरसोसर् िरकोभरी 
एिरयासम्बन्धी काम गन, 

(ग)  १० हेक्टर भन्दा बढी क्षेऽमा फैिलएको 
रसायन,  यािन्ऽक वा जैिवक तिरकाबाट 
फोहरमैला छनौट,   केलाउने,  तह लगाउने र 
पनुः ू योग गन, 

(घ)  १० हेक्टर भन्दा बढी क्षेऽमा फैिलएको 
कम्पो  प्लान्ट सम्बन्धी काम गन, 

(ङ)  कम्तीमा १०,००० जनसङ्ख्या भएको शहरी 
क्षेऽबाट िनःकने फोहरमैला गाड्ने काम 
गन, 

(च)  ५ एम. एल. डी. (MLD) भन्दा बढी क्षमताको 
ढल व्यवःथापन आयोजना सञ्  चालन गन, 

(छ)  ५०,००० भन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई टेवा 
परु् याउने उ ेँयले सञ्  चालन हनेु ढल 
िनकास, सरसफाई र फोहरमैला व्यवःथापन 
कायर् गन । 

(२) देहायको ूकृित र जनुसकैु ःतरका खतरापूणर् 
फोहरमैला सम्बन्धी देहायका िनमार्ण सम्बन्धी 
काम गन:- 
(क)  फोहरमैला संयन्ऽ िनमार्ण, 
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(ख)  फोहरमैला िरकोभरी प्लान्ट िनमार्ण, 
(ग)  फोहरमैला भन,  थपुान वा गाड्ने ठाउँको 

िनमार्ण, 
(घ)  फोहरमैला भण्डारण गन ठाउँको िनमार्ण, 
(ङ)  फोहरमैला िशटमेण्ट सिुवधाको िनमार्ण । 

(३) जोिखमपूणर् फोहर पदाथर् सम्बन्धी देहायका काम 
गन :- 
(क)  २५ वषर्भन्दा बढी आधा आय ुभएको कुनै 

पिन रेिडयोधमीर् वःतकुो िनंकासन र 
व्यवःथापन गन, 

(ख)  पचास लेथल डोज भएको कुनै पिन रेिडयोधमीर् 
वःतकुो िनं कासन र व्यवःथापन गन, 

(ग)  कम्तीमा २५ शैय्या भएको ःवाःथ्य केन्ि, 
अःपताल वा निसर्  होमबाट िनःकने जैिवक 
जोिखमपूणर् पदाथर्को अिन्तम िनंकासन 
व्यवःथापन गन, 

(घ)  कुनै पिन हािनकारक पदाथर्लाई भंम वा 
पनुः ूयोग गनर्को लािग १ हेक्टर वा 
सोभन्दा बढी क्षेऽफलको जिमन ूयोग गन र 
ऊजार् सम्बन्धी कुनै काम गन । 

(ञ)  कृिष क्षेऽ : 
(1) पहाडमा १ हेक्टरभन्दा बढी र तराईमा ५ 

हेक्टरभन्दा बढी राि य वन क्षेऽ कृिषको लािग 
ूयोग गन, 
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(2) जीवनाशक िवषादी (सूिचत िवषादीको हकमा 
माऽ) प्लाण्ट ःथापना गन, 

(3) दैिनक १० मेिशक टन भन्दा बढी ूा ािरक 
मल उत्पादन गन उ ोग ःथापना गन । 

(ट)  ःवाःथ्य क्षेऽ : १०० शैय्याभन्दा बढीको अःपताल, 
निसर्  होम वा िचिकत्सा व्यवसाय सञ्  चालन गन । 

(ठ)  िशक्षा क्षेऽ : १०० शैय्याभन्दा बढीको िशक्षण 
अःपताल सञ्  चालन गन । 
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अनसूुची-४ 
(दफा ४ को उपदफा (३) सँग सम्बिन्धत) 

 
के्षऽ िनधार्रण सम्बन्धी सावर्जिनक सूचनाको ढाचँा 

 

........आयोजनाको वातावरणीय ूभाव मूल्या न ूितवेदन 
तयारीको लािग क्षेऽ िनधार्रण सम्बन्धी सावर्जिनक सूचना 

( ूकाशन िमित . ... ...) 
....... ूदेश........ िजल्ला...........नगरपािलका/गाउँपािलकामा 

..................(ूःतावकको नाम उल्लेख 
गन)....................... ारा िनम्न बमोिजमको ूःताव 

कायार्न्वयन गनर् लािगएको छ । 
 

ूःतावकको नाम र 
ठेगाना 

...............(नाम), ..............(ठेगाना), 
.......(ईमेल)............(फोन नं.) 

ूःतावको व्यहोरा  आयोजनाको मखु्य िवशेषता उल्लेख गन
ूभाव पन सक्ने 
िजल्ला/न.पा/गा.पा. 

..... िजल्ला .... न.पा/गा.पा. . . . वडा 

 

मािथ उिल्लिखत ूःतावको वातावरणीय ूभाव मूल्या न (EIA) 
अध्ययन सम्बन्धी क्षेऽ िनधार्रण (Scoping)  गन बममा सो 
क्षेऽको ूाकृितक, भौितक ूणाली,  जैिवक ूणाली,  सामािजक 
ूणाली,  साँःकृितक ूणाली र आिथर्क ूणालीमा के‐कःतो ूभाव 
पदर्छ भनी एिकन गनर् सो ःथानको न.पा./गा.पा. तथा त्यस 
क्षेऽका िव ालय,  अःपताल,  ःवाःथ्य चौकी तथा सरोकारवाला 
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व्यिक्त वा संःथाको िलिखत राय सझुाव िलन आवँयक 
भएकोले यो सावर्जिनक सूचना ूकाशन भएको िमितले ७ 
(सात) िदन िभऽ िनम्न ठेगानामा आई पगु्ने गरी िलिखत राय 
सझुाव उपलब्ध गराई िदन ुहनु अनरुोध गिरन्छ । 
 

राय सझुावको लािग पऽाचार गन ठेगाना: 
ूःतावकको 
नाम र ठेगाना 

..............(नाम), ............(ठेगाना), 
............(ईमेल).............. (फोन नं.) 

परामशर्दाताको 
नाम र ठेगाना 

..............(नाम), ............(ठेगाना), 
............(ईमेल)................(फोन नं.) 
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अनसूुची-५ 
(दफा ४ को उपदफा (५) सँग सम्बिन्धत) 

 

वातावरणीय ूभाव मूल्या नको के्षऽ िनधार्रण ूितवेदनको ढाचँा 
(आवरण पृ को ढाँचा) 

 

ूःतावको शीषर्क,  ूितवेदन तयार गन व्यिक्त वा संःथाको नाम 
र ठेगाना (ूितवेदनको शु मा नै उक्त ूितवेदन पेश गिरने 
िनकायको नाम र ठेगाना (टेिलफोन,  फ्याक्स र ईमेल आिद 
सिहत) उल्लेख गरी ूितवेदनको शु  पृ मा िनम्न ढाँचामा 
ूःततु गनर् सिकने छ) 

.......... (ूःतावको नाम) ............... को 
वातावरणीय ूभाव मूल्या न ूितवेदनको क्षेऽ िनधार्रण ूितवेदन 

............................................ 

(ूितवेदन पेश गिरने िनकायको नाम र ठेगानाः 
ूःतावक 

.......... (ूःतावकको नाम र ठेगाना)........... 
............ (मिहना, वषर्).............. 

ूःतावको ूकृित र त्यससँग सम्बिन्धत क्षेऽ हेरी देहायका कुरा 
ःप  खलुाउन ुपन :- 
१.   पिरचयः   

(क) भिूमकाः 
(ख) ूःतावकको पिरचयः 
(ग) ूःतावको पिरचयः 
(घ) क्षेऽ िनधार्रणको उ ेँयः  
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(ङ) ूःतावको सान्दिभर्कताः 
(च) कानूनी औिचत्यताः 

२.   ूःतावको बारेमा जानकारीः 
(क) ूःतावको पिरचयः 
(ख) अविःथित र पहुँचः  
(ग) ूकृित/िकिसमः  
(घ) संरचनाको जानकारी र अवयव: (ू  पमा 

ःथलगत अवःथाको नक्सासँग मेल खाने 
िहसाबले ूःततु गनुर्पन) 

(ङ) ूःताव/आयोजना सम्बन्धी िबयाकलाप: 
(िनमार्ण अिघ,  िनमार्णको चरणमा र सञ्  चालन 
तथा ममर्त सम्भारको चरणमा) 

(च) िनमार्ण योजनाः 
(छ) जग्गाको क्षेऽफल: 
(ज) जग्गाको ूकार: 

३. ूःताव/आयोजनाको लािग आवँयकताः 
(क) आवँयक जनशिक्त, िनमार्ण साममी (पिरमाण र 

ॐोत), िनमार्ण तािलका, ूयोग हनेु ऊजार्को 
िकिसम (ॐोत, खपत हनेु पिरमाण), ूयोग हनेु 
ूिविध, Associated/Ancillary  facilities, ूःताव 
कायार्न्वयन तािलका: 

(ख) अन्य थप िववरण: 
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४.  ूितवेदन तयार गदार् िवचार गनुर्पन नीित,  ऐन,  िनयम, 
िनदिशका,  मापदण्ड,  सिन्ध, सम्झौताः (ूःतावको ूकृित 
र त्यससँग सम्बिन्धत क्षेऽ हेरी पनुरावलोकन गनुर्पन) 

 
 ूितवेदन तयार गदार् पनुरावलोकन गिरने 

दफा÷िनयम÷खण्ड आिद र सम्बिन्धत बुदँा 
बुदँा सम्बिन्धत िववरण 

नीित   

ऐन   

िनयमावली   

िनदिशका   

 मापदण्ड   

सिन्ध 
सम्झौता 

  

 

५.  क्षेऽ िनधार्रण ूितवेदन तयार गदार् अवलम्बन गनुर्पन 
िविधः 
(क) सािहित्यक पनुरावलोकन: 
(ख) सूचना ूकाशन: 
(ग) ःथलगत अध्ययन: 
(घ) छलफल तथा परामशर्: 
(ङ) वातावरणीय सवालको पिहचान तथा 

ूाथिमकीकरणः यस कायर्को लािग देहायका 
औजारको ूयोग गनर् सिकनेछ:- 
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१. चेकिल , 
२. Interaction matrix,  
३. Stepped matrix, 
४. Network. 
क्षेऽ िनधार्रण ूितवेदन तयारी 

६.  िव मान वातावरणीय अवःथाः  
ूःतावले ूभाव पानर् सक्ने ःथानको भौितक,  रासायिनक, 

जैिवक, सामािजक, आिथर्क तथा साँःकृितक वःतिुःथितको 
बारेमा आधारभतू जानकारी (न्यूनतम चेकिल मा भएमा 
तथ्या  आवँयक पन)  

तािलका िविभ  क्षेऽ र आवँयक आधारभतू 
तथ्या  वा िववरणका िकिसम  

  
अवयव  आवँयक िववरण ूःतावका क्षेऽ 

भौितक वातावरण 
भौगोिलक अवःथा, धरातलीय अवःथा र 
भ-ूउपयोग 
जलवाय ु
 

वषार् 
तापबम 
आिता 
वायकुो िदशा 

जल तथा
जलाधार क्षेऽ  

नदी
ताल
अन्य जलॐोत
बाढी
िहमताल िवंफोटको 
अवःथा 
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भ‐ूगभर् च ान र माटोको 
िकिसम 
भगूभीर्य बनौट/संरचना
पिहरो, भ-ूक्षय
भकुम्पीय जोिखम 

वायकुो गणुःतर 
र ध्विनको ःतर 

वायकुो गणुःतर 
ध्विनको अवःथा 

पानीको गणुःतर  सतही पानीको गणुःतर
जिमनमनुीको पानीको 
गणुःतर 

जैिवक वातावरण
वनःपित ज लको िकिसम 

जलवायकुो आधारमा 
वनःपितको आधारमा 
संरक्षणको अवःथा 
‐ वन व्यवःथापनको 

अवःथा 
‐ वनःपितका ूमखु 

ूजाित 
‐  Ethnobotany  का 

ि ले महत्वपूणर् 
ूजाित 

‐  जलीय वनःपित 
ूाणी (जनावर) वन्यजन्तु
 चरा
 सरीसपृ
 जलचर (ूजाित, 

िवचरणको अवःथा, 
बासःथानको अवःथा) 
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 वन्यजन्तकुो 
बासःथानको अवःथा 

माछा जलचर
वनःपित र 
ूाणीको 
ूजाितको 
अवःथा 
सामािजक, 

आिथर्क तथा 
साँःकृितक 
जनसाङ् िख्यक 
िववरण 

जनसङ्ख्या
जन्म, मतृ्यकुो अवःथा 
लैि क िववरण
उमेर समूह
जात
धमर्
पेशा
घरधरुी
बसाइँ सराई

िशक्षा शैिक्षक संःथाको 
सङ्ख्या र िकिसम   
साक्षरता दर
शैिक्षक ःतर

ःवाःथ्य र 
सरसफाई 

ःवाःथ्य िःथित
रोगका ूकार
ःवाःथ्य संःथाको 
अवःथा 
खानेपानीको अवःथा 
शौचालयको अवःथा 
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फोहरमैला 
व्यवःथापनको अवःथा 

भौितक÷सामदुािय
क पूवार्धार 

यातायात पूवार्धार 
ऊजार् आपूितर् 
सञ् चार (टेिलफोन,
हलुाक, टेिलिभजन, 
इन्टरनेट सेवा) 
खानेपानी
बजार
िसँचाई ूणाली
उ ोग÷कलकारखाना 

आिथर्क रोजगारी÷पेशा÷व्यवसाय
जग्गाको ःवािमत्व 
कृिष उत्पादन
पशपुालन
आय आजर्न र खचर् 
अन्य उत्पादन

जल उपयोग कृिष ूयोजनको लािग 
जल उपयोग  
उपल्लो र तल्लो
तटीय जल उपयोगको 
अवःथा 

संःकृित ऐितहािसक र 
साँःकृितक धरोहर 
साँःकृितक महत्वका 
खलुाःथल 
धािमर्क ःथल
साँःकृितक मान्यता, 
चालचलन र परम्परा 
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भाषा ःथानीय भाषा र बोल्न े
समदुाय 
मातभृाषा बोल्न े
समदुाय 

चाडवाड र अन्य 
ूथा 

ूमखु चाडवाड र 
समारोह 
अिन्तम संःकार गन 
ःथल र ूचलन  

 

७.  क्षेऽ िनधार्रणको लािग अध्ययनमा संलग्न िव ले 
पिहचान गरेको र सम्बिन्धत सरोकारवालाले उठाएका 
भौितक,  जैिवक,  सामािजक,  आिथर्क, साँःकृितक, 
वातावरणीय सवालको छु ाछु ै सूची तयार गनुर् पनछ र 
यसरी छु ाइएका सूचीबाट औिचत्यता र सान्दिभर्कता 
खलुाई वातावरणीय सवालको ूाथिमकता िनधार्रण गरी 
अिन्तम सूची तयार गनुर् पनछ । यसरी अिन्तम सूची 
तयार गदार् सरोकारवालाले उल्लेख गरेका सवाल मध्ये 
कुनै सवाल समावेश नभएमा सो समावेश नहनुकुा कारण 
उल्लेख गनुर् पनछ । 

८.  सवालको पिहचान देहाय बमोिजम गनुर् पनछ:- 
(क) सरोकारवालाले पिहचान गरेका सवाल : 
(ख) अध्ययन टोलीले पिहचान गरेका सवाल : 
(ग) ूाथिमकीकरण गिरएका सवाल :  
(घ) ूाथिमकीकरण गिरएका सवाल देहायको 

तािलका बमोिजम उल्लेख गनुर् पनछ:- 
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 सकारात्मक 
सवाल 

नकारात्मक 
सवाल 

िनमार्ण चरण    

भौितक    

रासायिनक    

जैिवक    

सामािजक, 

आिथर्क 

  

सञ्  चालनको 
चरण 

  

भौितक    

रासायिनक    

जैिवक    

सामािजक, 

आिथर्क 

  

साँःकृितक     
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अनसूुची-६ 
(दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) सँग सम्बिन्धत) 

संिक्ष  वातावरणीय अध्ययनको कायर्सूचीको ढाचँा 
 

(आवरण पृ को ढाँचा) 
.................. (ूःतावको नाम) .................. 

 

संिक्ष  वातावरणीय अध्ययनको कायर्सूची 
........................................................ 

 

ूितवेदन पेश गिरने िनकायको नाम र ठेगानाः 
ूःतावकः 

 . . . . . . . . . .(ूःतावकको नाम र ठेगाना) 
 

. . . . . . . . (मिहना), . . . . . . . .(वषर्) 
 

१.  ूितवेदन तयार गन व्यिक्त वा संःथाको नाम र ठेगानाः 
२.  ूःतावकोः 

(क)  सामान्य पिरचय: 
(ख)  ूःतावको सान्दिभर्कता: 

३.  ूितवेदन तयार गदार् िवचार गनुर् पन नीित,  ऐन,  िनयम, 
िनदिशका तथा अन्तरार्ि य सिन्ध सम्झौता: 

४.  ूःताव कायार्न्वयन गदार् वातावरणमा पन खास ूभावः 
(क)  सामािजक-आिथर्क: 
(ख)  साँःकृितकः 
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(ग)भौितकः 
(घ)  रासायिनक: 
(ङ)  जैिवक: 

५.  ू ःतावको कायार्न्वयनबाट वातावरणमा पन ूभावको 
रोकथामका िवषय: 

६.  ूःताव कायार्न्वयन गदार् अनगुमन गनुर्पन िवषय: 
७.  अन्य आवँयक िवषय:  
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अनसूुची-७ 
(दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) सँग सम्बिन्धत) 
ूारिम्भक वातावरणीय परीक्षणको कायर्सूचीको ढाचँा 

 

(आवरण पृ को ढाँचा) 
 

.................. (ूःतावको नाम) .................. 
 

ूारिम्भक वातावरणीय परीक्षणको कायर्सूची 
........................................................ 

 

ूितवेदन पेश गिरने िनकायको नाम र ठेगानाः 
ूःतावकः 

 . . . . . . . . . .(ूःतावकको नाम र ठेगाना) 
 

. . . . . . . . (मिहना), . . . . . . . .(वषर्) 
 

१.  ूितवेदन तयार गन व्यिक्त वा संःथाको नाम र ठेगानाः 
२.  ूःतावको: 

(क)  सामान्य पिरचय: 
(ख)  ूःतावको सान्दिभर्कता: 

३.  ूितवेदन तयार गदार् अपनाउन ुपन िविध: 
४.  ूितवेदन तयार गदार् िवचार गनुर् पन नीित,  ऐन,  िनयम, 

िनदिशका तथा अन्तरार्ि य सिन्ध सम्झौता: 
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५.  ूितवेदन तयार गदार् लाग्ने: 
(क)  समय: 
(ख)  अनमुािनत बजेट: 

६.  ू ःताव कायार्न्वयन गदार् वातावरणमा पन खास ूभाव: 
      (क)   सामािजक-आिथर्क: 

(ख)  साँःकृितकः 
(ग)   भौितकः 
(घ)  रासायिनक: 
(ङ)  जैिवक: 

 ७.  ूःताव कायार्न्वयनका िवकल्प: 
(क)  िडजाइन: 
(ख)  आयोजना ःथल: 
(ग)  ूिविध र सञ्  चालन िविध,  समय तािलका,  ूयोग 

हनेु कच्चा पदाथर्: 
      (घ)  अन्य कुरा: 
८.  ूःतावको कायार्न्वयनबाट वातावरणमा पन ूभावको 

रोकथामका िवषय: 
९.  ूःताव कायार्न्वयन गदार् अनगुमन गनुर्पन िवषय: 
१०.  अन्य आवँयक िवषय: 
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अनसूुची-८ 
(दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) सँग सम्बिन्धत) 

वातावरणीय ूभाव मूल्या नको कायर्सूचीको ढाचँा 
(आवरण पृ को ढाँचा) 

 

.................. (ूःतावको नाम) .................. 
 

वातावरणीय ूभाव मूल्या नको कायर्सूची 
........................................................ 

 

ूितवेदन पेश गिरने िनकायको नाम र ठेगानाः 
ूःतावकः 

 . . . . . . . . . .(ूःतावकको नाम र ठेगाना) 
 

. . . . . . . . (मिहना), . . . . . . . .(वषर्) 
पिरच्छेद ‐१ 
पृ भिूम 

१.१  ूितवेदन तयार गन व्यिक्त वा संःथाको नाम र ठेगानाः 
१.२  भिूमकाः 
१.३  ूःतावकको नामः 
१.४  पऽाचार गन पूणर् ठेगाना,- 
     टेिलफोन:      

फ्याक्सः 
     इमेलः 
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१.५  परामशर्दाता संःथा वा व्यिक्त,- 
संःथा वा व्यिक्तको नामः 
पऽाचार गन पूणर् ठेगानाः 
टेिलफोनः     
फ्याक्सः 
इमेलः 

१.६  कायर्सूचीको उ ेँयः 
१.७  वातावरणीय ूभाव मूल्या नको उ ेँयः 
१.८  वातावरणीय ूभाव मूल्या नको औिचत्यताः 

पिरच्छेद ‐२ 
ूःतावको बारेमा जानकारी 

२ .१  ूःतावको सामान्य पिरचयः 
२.२  ूःतावको सान्दिभर्कताः यसमा ूःतावको उ ेँय, 

आवँयकता र औिचत्यता खलुाउन ुपनछ । 
२.३  अविःथित र पहुँच: 
२.४  ूकृित/िकिसमः 
२.५  संरचनाको जानकारी (Salient  features)  र अवयव 

(Components): ू  पमा ःथलगत अवःथाको 
नक्सासँग िमल्ने गरी ूःततु गनुर् पन ।  

२.६  ूःताव/आयोजना सम्बन्धी िबयाकलाप: िनमार्ण अिघ, 
िनमार्णको चरण र सञ्  चालन तथा ममर्त सम्भारको 
चरण । 

२.७  िनमार्ण योजनाः 
२.७.१ आवँयक जग्गाको क्षेऽफलः  
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२.७.२ जग्गाको ूकारः िनजी/सरकारी/वन क्षेऽ आिद 
२.८  ूःताव/आयोजनाको लािग आवँयकताः 

२.८.१ आवँयक जनशिक्त: 

२.८.२ िनमार्ण साममी र पिरमाण ॐोत: 
२.८.३ िनमार्ण तािलका: 
२.८.४ ूयोग हनेु ऊजार् िकिसम, ॐोत, खपत हनेु 
पिरमाण: 
२.८.५ ूयोग हनेु ूिविध Associated/  ancillary 

facility, ूःताव कायार्न्वयन तािलका: 
२.८.६ अन्य थप िववरण: 

पिरच्छेद ‐३ 
तथ्या  स लन 

३.१  ूितवेदन तयार गदार् आवँयक पन तथ्या ः 
३.१.१ भौितक तथा रासायिनक वातावरणः 
३.१.२ जैिवक वातावरणः 
३.१.३ सामािजक, आिथर्क तथा साँःकृितक वातावरणः 

३.२  तथ्या  स लन गनर् अपनाइने िविधः 
३.२.१ सन्दभर् साममीको पनुरावलोकनः 

 (क)  भ-ूबनोट, भौगोिलक िःथित, भ-ूउपयोग, भ-ू
क्षमता र अध्ययनसँग सम्बिन्धत नक्सा, 

(ख)  सम्भव भएसम्म ूःताव कायार्न्वयन 
ःथल तथा त्यस विरपिरका क्षेऽको 
हवाई फोटो, 
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(ग)  ूःताव कायार्न्वयन ःथलका वनःपित 
तथा जीवजन्तकुो तथ्या , 

(घ)  भौगिभर्क तथा जोिखम मूल्या न तथ्या  
(ूा  गनर् सिकने भएमा), 

(ङ)  उपलब्ध हनु सक्ने भएमा आयोजना 
सञ्  चालन गनुर् अिघ र पिछका हावा र 
पानीको गणुःतर तथा ध्विनको ःतर 
सम्बन्धी जानकारी,  

(च)  वातावरण ूभाव मूल्या नसँग सान्दिभर्क 
म्यािशक्स वा बमब  रेखा िचऽ,  

(छ)  अध्ययन ूितवेदन तयार गदार् ूयोग 
गिरएका िलिखत साममीको सन्दभर् सूची 

३.२.२  ःथलगत अध्ययनः यस अन्तगर्त भौितक 
वातावरण, जैिवक वातावरण र सामािजक, 

आिथर्क,  साँःकृितक वातावरणीय अध्ययनका 
लािग ूयोग गिरने िविध ःप  पमा उल्लेख 
गनुर् पनछः 
३.२.२.१ भौितक वातावरणमा अपनाउनपुन     
िविधः 

(क)  Walkthrough/Direct 

Observation, 
(ख)  हावा,  पानी र माटोको नमूना 

स लन, 
(ग)  ध्विनको तह मापन । 
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३.२.२.२ जैिवक वातावरणमा अपनाउनपुन 
         िविधः 

(क) Walkthrough/Direct 

Observation/Indirect  Sign 

Survey/Camera Trap, 

(ख)  नमूना स लन (Sampling), 

(ग)  तोिकएको मागर्मा 
िहड्ने/सङ्ख्या िनधार्रण प ित 
(Transect Walk/Point Count), 

(घ)  मखु्य जानकार व्यिक्तसँग 
अन्तवार्तार् (Key  Informant 

Interview) । 
३.२.२.३ सामािजक, आिथर्क, साँःकृितक  
         वातावरणमा अपनाउनपुन िविधः 

(क)  Walkthrough/Direct 

Observation, 

(ख)  सरोकारवालासँग छलफल, 
(ग)  िवषयवःत ु तोिकएको समूह 

छलफल (Focus  Group 

Discussion), 

(घ)  मखु्य जानकार व्यिक्तसँग 
अन्तवार्तार् (Key  Informant 

Interview), 

(ङ)  सामिुहक छलफल (Group 
Discussion) । 
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पिरच्छेद ‐४ 
ूितवेदन तयार गदार् अध्ययन गनुर् पन नीित, ऐन, िनयम, 
िनदिशका, कायर्िविध र अन्तरार्ि य सिन्ध सम्झौता 

४.१  ूःतावसँग सम्बिन्धत नीित, रणनीित: 
४.२  ूःतावसँग सम्बिन्धत आविधक योजना: 
४.३  ूःतावसँग सम्बिन्धत ऐन: 
४.४  ूःतावसँग सम्बिन्धत िनयमावली: 
४.५  ूःतावसँग सम्बिन्धत िनदिशका/कायर्िविध/कायर्नीित: 
४.६  ूःतावसँग सम्बिन्धत वातावरणीय तथा अन्य मापदण्ड: 
४.७  ूःतावसँग सम्बिन्धत अन्तरार्ि य सिन्ध, सम्झौता: 

पिरच्छेद ‐५ 
अविध, बजेट तथा जनशिक्त 

ूितवेदन तयार गदार् लाग्नेः   
५.१  समय: 
५.२  अनमुािनत बजेट: 
५.३  िव  जनशिक्तः अध्ययन दलका सम्पूणर् सदःयको नाम, 

ठेगाना, सम्पकर्  नं.  
पिरच्छेद ‐६ 

ूाथिमकीकरण गिरएका सवाल 
क्षेऽ िनधार्रण ूितवेदनमा पिहचान गरी ूाथिमकीकरण गिरएका 

सवालको सूची राख् न ुपनछः 
६.१  सरोकारवालाले उठाएका सवाल: 
६.२  अध्ययन दलले देखेका सवाल: 
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६.३  वातावरणीय ूभाव मूल्या न ूितवेदन तयार पानर् 
ूाथिमकीकरण गिरएका सवाल: 

६.४  सरोकारवालाले उठाएका तर ूाथिमकीकरणमा नपरेका 
सवाल हटाउनकुो औिचत्य: 

पिरच्छेद ‐७ 
िवँ  लेषण 

७.१  पिरच्छेद-६ मा उिल्लिखत सवालको आधारमा ूभाव 
पिहचान,  आकलन,  तह िनधार्रण र उल्लेखनीयताको 
मूल्या न गन िविध तथा औजारको व्याख्या गनुर्  
पनछ ।  

७.२  ूभाव पिहचान,  आकलन,  तह िनधार्रण र 
उल्लेखनीयताको मूल्या न गन बममा देहायको 
तािलका बमोिजम गनुर् पनछ:- 

सकारात्मक ूभाव 
(क) िनमार्ण अिघको चरण  

भौितक  

रासायिनक  

जैिवक   

सामािजक, आिथर्क  

साँःकृितक   

(ख) िनमार्ण चरण 

भौितक  

रासायिनक  

जैिवक   
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सामािजक, आिथर्क  

साँःकृितक   

(ग) सञ् चालन चरण 

भौितक  

रासायिनक  

जैिवक   

सामािजक, आिथर्क  

साँःकृितक  

नकारात्मक ूभाव 

(क) िनमार्ण अिघको चरण (आवँयकता अनसुार) 
भौितक  

रासायिनक  

जैिवक   

सामािजक, आिथर्क  

साँःकृितक   

(ख) िनमार्ण चरण 

भौितक  

रासायिनक  

जैिवक  

सामािजक, आिथर्क  

साँःकृितक   

(ग) सञ् चालन चरण 

भौितक  

रासायिनक  
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जैिवक   

सामािजक, आिथर्क  

साँःकृितक   

पिरच्छेद ‐८ 
िवकल्प 

ूःताव कायार्न्वयनका िवकल्प: आयोजना सञ्  चालन नै नहुँदाको 
िःथित,  आयोजनाको ूकार,  वनक्षेऽको ूयोग,  आयोजनाको 
िडजाइन,  ःथल,  ूिविध र सञ्  चालन िविध,  समय तािलका,  ूयोग 
गिरने कच्चा पदाथर्,  ूःताव कायार्न्वयन गदार् उत्प  हनेु जोिखम 
ःवीकार गनर् सिकने वा नसिकने लगायतका पक्षलाई मनन गरी 
ःूतावको िवकल्प िवँ  लेषण गनुर् पनछ । 

पिरच्छेद ‐९ 
ूभाव 

ःूताव कायार्न्वयनबाट वातावरणमा पन सकारात्मक ूभाव 
बढाउने,  नकारात्मक ूभाव हटाउने उपाय: नकारात्मक ूभाव 
हटाउने उपाय अवलम्बन गदार् देहायका तिरका अपनाउन ुपनछ 
भनी उल्लेख गनुर् पनछः- 
९.१  िनरोधात्मक (Preventive): 
९.२  सधुारात्मक (Corrective): 
९.३  क्षितपूितर् (Compensatory): 

पिरच्छेद ‐१० 
वातावरणीय व्यवःथापन योजना 

यस अन्तगर्त वातावरणीय व्यवःथापन योजना सम्बन्धी िवषय 
उल्लेख गनुर् पनछ। 
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पिरच्छेद ‐११ 
अनगुमन योजना  

यस अन्तगर्त वातावरणीय अनगुमनको योजना सम्बन्धी िवषय 
उल्लेख गनुर् पनछ। 

पिरच्छेद ‐१२ 
वातावरणीय परीक्षण 

यस अन्तगर्त वातावरणीय परीक्षण किहले र कुन िनकायले गन 
भ े व्यहोरा उल्लेख गनुर् पनछ। 

पिरच्छेद ‐१३ 
अनसूुिच 

  कायर्सूचीको अनसूुिचमा देहाय बमोिजमको िवषयवःत ु हनु ु
पनछः- 
(क) नक्सा 
(ख) िचऽ 
(ग) ूयोग गिरने चेकिल  

(घ) ूँ नावली 
(ङ) सूचना 
(च) सूचना टाँस गरेको ूमाण, मचुलु्का 

 

ि व्य: वातावरणीय ूभाव मूल्या न ूितवेदनको 
परेखा/िवषयसूची ूितवेदनको सु मा उल्लेख गनुर् 
पनछ । 
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अनसूुची-९ 
(दफा ७ को उपदफा (३) सँग सम्बिन्धत) 

वातावरणीय अध्ययन ूितवेदन सम्बन्धी सावर्जिनक सूचनाको 
ढाचँा 

 

................आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन ूितवेदन तयारी 
सम्बन्धी सावर्जिनक सूचना 

( ूकािशत िमित . ... ...) 
 

....... ूदेश........ िजल्ला...........नगरपािलका/गाउँपािलकामा 
.............(ूःतावकको नाम उल्लेख गन) ................ ारा 
िनम्न बमोिजमको ूःताव कायार्न्वयन गनर् लािगएको छ । 

 

ूःतावकको नाम र 
ठेगाना 

...............(नाम), ..............(ठेगाना), 
.......(ईमेल)............(फोन नं.) 

ूःतावको व्यहोरा  आयोजनाको मखु्य िवशेषता उल्लेख गन
ूभाव पनर् सक्ने 
िजल्ला/न.पा/गा.पा. 

... िजल्ला ... न.पा/गा.पा. . . ..वडा 

 

मािथ उिल्लिखत ूःतावको वातावरणीय अध्ययन ूितवेदन 
तयारी  गन बममा सो क्षेऽको ूाकृितक भौितक ूणाली,  जैिवक 
ूणाली,  सामािजक ूणाली,  साँःकृितक ूणाली र आिथर्क ूणाली 
बीच के‐कःतो ूभाव पदर्छ भनी एिकन गनर् सो ःथानको 
न.पा./गा.पा. तथा त्यस क्षेऽका िव ालय,  अःपताल,  ःवाःथ्य 
चौकी तथा सरोकारवाला व्यिक्त वा संःथाको िलिखत राय 
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सझुाव िलन आवँयक भएकोले यो सावर्जिनक सूचना ूकाशन 
भएको िमितले सात िदनिभऽ िनम्न ठेगानामा आई पगु्ने गरी 
िलिखत राय सझुाव उपलब्ध गराई िदन ुहनु अनरुोध गिरन्छ । 
 

राय सझुावको लािग पऽाचार गन ठेगाना: 
 

ूःतावकको नाम 
र ठेगाना 

..................(नाम), ...............(ठेगाना), .........  
(ईमेल).................(फोन नं.) 

परामशर्दाताको 
नाम र ठेगाना 

..................(नाम), ...............(ठेगाना), .........  
(ईमेल).................(फोन नं.) 
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अनसूुची-१० 
(दफा ७ को उपदफा (५) को खण्ड (क) सँग सम्बिन्धत) 

संिक्ष  वातावरणीय परीक्षण ूितवेदनको ढाचँा 
१.  ूितवेदन तयार गन व्यिक्त वा संःथाको नाम र ठेगाना: 
२.  ूःतावको सारांशः 
३.  ूितवेदनमा रहन ुपन िवषय: 

(क)  ूःतावको उ ेँय, 
(ख)  ूःताव कायार्न्वयन हनेु क्षेऽको िवःततृ िववरण, 
(ग)  ूःताव तयारीमा तथ्या  स लन र िव षेणको 

िविध, 
(घ)  ूःताव कायार्न्वयनबाट वातावरणमा पन अनकूुल 

ूभाव, 
(ङ)  ूःताव कायार्न्वयनबाट वातावरणमा पन 

ूितकूल ूभाव, 
(च)  वातावरणीय व्यवःथापन योजना, 
(छ)  अन्य आवँयक कुरा, 
(ज)  सन्दभर् साममी । 

४. ूितवेदनमा समावेश हनेु वातावरणीय योजनाको खाका 
देहाय बमोिजम हनेुछ :- 

 
िवषयगत 
क्षेऽ 

सकारात्मक 
ूभावको 
बढो रीका 
िबयाकलाप 

के  
गन 

कहाँ 
गन 

कसरी 
गन 

किहले 
गन 

कसले 
गन 

अनमुािनत 
जनशिक्त, 
बजेट, 
समय 

अनगुमन 
तथा 

मूल्या न 

भौितक 
क्षेऽ 

   

जैिवक    
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क्षेऽ 
सामािजक 
क्षेऽ 

   

साँःकृितक 
क्षेऽ 

   

अन्य     

िवषयगत 
क्षेऽ 

नकारात्मक 
ूभावको 
न्यूनीकरणका 
िबयाकलाप 

के  
गन 

कहाँ 
गन 

कसरी 
गन 

किहले 
गन 

कसले 
गन 

अनमुािनत 
जनशिक्त, 
बजेट, 
समय 

अनगुमन 
तथा 

मूल्या न 

भौितक 
क्षेऽ 

   

जैिवक 
क्षेऽ 

   

सामािजक 
क्षेऽ 

   

साँःकृितक 
क्षेऽ 

   

अन्य     

 

ि व्यः- (१) वातावरणीय व्यवःथापन योजनाको ूःताव 
आयोजनाको िनमार्ण तथा सञ्  चालन चरणका 
लािग अलग अलग पमा उल्लेख गनुर् पनछ । 

(२) ूितवेदन तयार गदार् आवँयकता अनसुार 
तथ्या ,  नक्सा,  िचऽ,  तािलका,  चाटर्,  माफ आिद 
संलग्न गनुर् पनछ । 

(३) संिक्ष  वातावरणीय अध्ययन ूितवेदन नेपाली 
भाषाको यिुनकोडमा फण्ट साइज १२ मा टाइप 
गरी लेिखएको हनु ुपनछ । ूितवेदनको ूत्येक 
पानाको तलमािथ १-१ इन्च, बायाँ १.२ इन्च 
र दायाँ १ इन्च खाली राखी पानाका दवैुतफर्  
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िून्ट गरी ःपाइरल बाइिण्डङ गरेको हनु ु 
पनछ । 

(४) िवदेशी लगानी भएका ूःतावको ूःतावकले 
अङ् मजेी भाषामा तयार गन संिक्ष  वातावरणीय 
अध्ययन ूितवेदन Times  New  Roman फण्टको 
फण्ट साइज १२ मा टाइप गरी लेिखएको हनु ु
पनछ । ूितवेदनको ूत्येक पानाको तलमािथ 
१-१ इन्च, बायाँ १.२ इन्च र दायाँ १ इन्च 
खाली राखी पानाका दवैुतफर्  िून्ट गरी ःपाइरल 
बाइिण्डङ गरेको हनु ुपनछ । 
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अनसूुची-११ 
(दफा ७ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) सँग सम्बिन्धत) 

ूारिम्भक वातावरणीय परीक्षण ूितवेदनको ढाचँा 
 

१.   ूितवेदन तयार गन व्यिक्त वा संःथाको नाम र ठेगाना: 
२.   ूःतावको सारांशः (ूःतावको कायार्न्वयनबाट 

वातावरणमा पनर् सक्ने ूभावका सम्बन्धमा 
देहायका कुरा संक्षेपमा उल्लेख गन) 
(क)  ूःतावको उ ेँयः 
(ख)  भ-ूउपयोगमा पन असर: 
(ग)   वातावरणमा पन ूितकूल ूभाव, मानव जीवनमा  
     पन असर, जनसङ्ख्याको चाप: 
(घ)   ःथानीय पूवार्धारमा हनेु क्षित: 
(ङ)   अन्य आवँयक कुरा: 

३. ूःतावको सम्बन्धमा देहायका कुरा ःप  खलुाउन ुपन:- 
(क)   ूःतावको िकिसम: 

(१)  ूशोधन गन, 
(२)  उत्पादन गन, 
(३)  जडान गन, 
(४)  सेवा ूवाह गन, 
(५)  अन्य । 

(ख)  डेिलभरी गन भए के‐कःतो वःत ुडेिलभरी गन: 
(ग)  ूःतावको: 

(१)  जडान क्षमता: 
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(२)  ूितिदन वा वषर् कित घण्टा सञ्  चालन 
हनेु: 

(घ)  ूयोग गिरने साममी (पिरमाण र वषर् उल्लेख 
गन) : 

(ङ)  ूःताव कायार्न्वयन हुँदा िनंकासन हनेु (कित 
समय सञ्  चालन हुँदा कित पिरमाणमा िनंकाशन 
हनेु हो) खलुाउन ुपन: 
(१)  ठोस, 
(२)  तरल, 
(३)  हावा, 
(४)  ग्याँस, 
(५)  ध्विन, 
(६)  धूलो, 
(७)  अन्य । 

(च)  ूयोग हनेु ऊजार्को: 
(१)  िकिसम: 
(२)  ॐोत: 
(३)  खपत हनेु पिरमाण (ूितघण्टा,  िदन र 

वषर्मा) : 
(छ)  जनशिक्तको आवँयकता कित पन: 
(ज)  ूःताव कायार्न्वयन गनर् आवँयक पन: 

(१)  कुल पूजँी: 
(२)  चाल ुपूजँी: 
(३)  जिमनको क्षेऽफल: 
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(४)  भवन र ितनका िकिसम: 
(५)  मेिसनरी औजार: 
(६)  अन्य: 

(झ)  ूःताव कायार्न्वयन हनेु क्षेऽको िवःततृ िववरण: 
(१)  नक्सा: 
(२)  सो क्षेऽ र विरपिरको जनसङ्ख्या र 

बसोबासको िःथित: 
(३)  ूःताव कायार्न्वयन हनेु क्षेऽको 

आसपासमा कुनै संवेदनशील िचज वा 
वःत ु रहेको भए त्यःता िचजवःतकुो 
िववरण: 

(४)  हालको िःथित: 
(५)  पानीको ॐोत: 
(६)  फोहरमैला फ्याँक्ने वा ूशोधन गन 

व्यवःथा: 
(७)  ूःताव कायार्न्वयन हनेु ठाउँमा आवत 

जावत गन बाटो: 
(८)  उत्पादन ूिबया: 
(९)  ूिविधको िववरण: 
(१०)  अन्य आवँयक कुरा: 

४.  ूःताव कायार्न्वयन गदार् वातावरणमा पन ूभाव: 
(क)  सामािजक,  आिथर्क र साँःकृितक क्षेऽमा पन 

ूभाव: 
(१)  मानव ःवाःथ्यमा पन ूभाव: 
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(२)  खेती योग्य जिमनको क्षय: 
(३)  वन ज लको क्षय: 
(४)  सामािजक,  साँःकृितक र धािमर्क मूल्य 

मान्यतामा हनेु पिरवतर्न: 
(५)  अन्य: 

(ख)  जैिवक ूभाव: 
(१)  जनसङ्ख्या: 
(२)  वनःपित तथा जीवजन्त:ु 
(३)  ू ाकृितक बासःथान र समदुाय: 

(ग)  भौितक ूभाव: 
(१)  जिमन: 
(२)  वायमुण्डल: 
(३)  पानी: 
(४)  ध्विन: 
(५)  मानव िनिमर्त वःत:ु 
(६)  अन्य: 

५.  ूभाव कायार्न्वयनका िवकल्प: 
(क)  िडजाइन: 
(ख)  आयोजना ःथल: 
(ग)  ूिबया, समय-तािलका: 
(घ)  ूयोग हनेु कच्चा पदाथर्: 
(ङ)  अन्य कुरा: 

६.  वातावरणीय व्यवःथापन योजनाको खाकाः  
७.  अन्य आवँयक कुरा: 
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८. ूितवेदनमा समावेश हनेु वातावरणीय योजनाको खाका 
देहाय बमोिजम हनेुछ :- 

िवषयगत 
क्षेऽ 

सकारात्मक 
ूभावको 
वढो रीका 
िबयाकलाप 

के‐

के 
गन 

कहाँ 
गन 

कसरी 
गन 

किहले 
गन 

कसले 
गन 

अनमुािनत 
जनशिक्त, 
बजेट, 
समय 

अनगुमन 
तथा 

मूल्या न 

भौितक 
क्षेऽ 

   

जैिवक 
क्षेऽ 

   

सामािजक 
क्षेऽ 

   

साँःकृितक 
क्षेऽ 

   

अन्य     

िवषयगत 
क्षेऽ 

नकारात्मक 
ूभावको 
न्यूनीकरणका 
िबयाकलाप 

के‐

के 
गन 

कहाँ 
गन 

कसरी 
गन 

किहले 
गन 

कसले 
गन 

अनमुािनत 
जनशिक्त, 
बजेट, 
समय 

अनगुमन 
तथा 

मूल्या न 

भौितक 
क्षेऽ 

   

जैिवक 
क्षेऽ 

   

सामािजक 
क्षेऽ 

   

साँःकृितक 
क्षेऽ 

   

अन्य     

ि व्यः- (१) वातावरणीय व्यवःथापन योजनाको ूःताव 
आयोजनाको िनमार्ण तथा सञ्  चालन चरणका 
लािग अलग‐अलग पमा उल्लेख गनुर् पनछ । 
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(२) ूितवेदन तयार गदार् आवँयकता अनसुार 
तथ्या ,  नक्सा,  िचऽ,  तािलका,  चाटर्,  माफ आिद 
संलग्न गनुर् पनछ । 

(३) ूारिम्भक वातावरणीय परीक्षण ूितवेदन नेपाली 
भाषाको यिुनकोडमा फण्ट साइज १२ मा टाइप 
गरी लेिखएको हनु ुपनछ । ूितवेदनको ूत्येक 
पानाको तलमािथ १-१ इन्च, बायाँ १.२ इन्च 
र दायाँ १ इन्च खाली राखी पानाका दवैुतफर्  
िून्ट गरी ःपाइरल बाइिण्डङ गरेको हनु ु 
पनछ । 

(४) िवदेशी लगानी भएका ूःतावको ूःतावकले 
अङ् मजेी भाषामा तयार गन ूारिम्भक 
वातावरणीय परीक्षण ूितवेदन Times  New 

Roman  फण्टको फण्ट साइज १२ मा टाइप 
गरी लेिखएको हनु ुपनछ । ूितवेदनको ूत्येक 
पानाको तलमािथ १-१ इन्च, बायाँ १.२ इन्च 
र दायाँ १ इन्च खाली राखी पानाका दवैुतफर्  
िून्ट गरी ःपाइरल बाइिण्डङ गरेको हनु ु 
पनछ । 
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अनसूुची-१२ 
(दफा ७ को उपदफा (५) को खण्ड (ग) सँग सम्बिन्धत) 

वातावरणीय ूभाव मूल्या न ूितवेदनको ढाचँा 
 

ूःतावको शीषर्क,  ूितवेदन तयार गन व्यिक्त वा संःथाको नाम 
र ठेगाना (ूितवेदनको शु मा नै उक्त ूितवेदन पेश गिरने 
िनकायको नाम र ठेगाना (टेिलफोन,  फ्याक्स र ईमेल आिद 
सिहत) उल्लेख गरी ूितवेदनको शु  पृ मा िनम्न ढाँचामा 
ूःततु गनर् सिकनेछ) 
 

.......... (ूःतावको नाम) ............... को 
वातावरणीय ूभाव मूल्या न ूितवेदन 
........................................................ 

ूितवेदन पेश गिरने िनकायको नाम र ठेगानाः 
माफर् तः 

सम्बिन्धत िनकायको नाम र ठेगाना 
ूितवेदन पेश गन िनकायको नाम र ठेगानाः 

 

................ (मिहना, वषर्)............ 
 

ूितवेदनको कायर्कारी सारांशः वातावरणीय ूभाव मूल्या न 
ूितवेदनका हरेक अध्यायका मखु्य मखु्य कुरा समावेश गरी 
मखु्य पाठको यथे  जानकारी िदने गरी सरल भाषामा 
ूितवेदनको पूणर् पाठको सारांश नेपाली र अङ्मजेी भाषामा 
एक पता हनेु गरी लेख् न ुपनछ ।(बढीमा ५ पृ सम्म) 
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ूितवेदनमा ूयोग गिरएका छोटकरी शब्द (Acronyms  and 

Abbreviations):    ूितवेदनमा ूयोग भएका छोटो पका शब्द र 
ितनको पूणर् प यहाँ लेख्न ुपनछ । (पृ  आवँयकता अनसुार) 
 

िवषय सूचीः ूितवेदनमा उल्लेख गिरए अनसुारका अध्याय र ती 
अध्याय अन्तगर्तका शीषर्क तथा उपशीषर्क पृ  सङ्ख्या सिहत 
लेख्न ु पनछ । यसो गदार् ूितवेदन पढ्ने जो कोहीले पिन 
ूितवेदनको पूणर् पाठले समावेश गरेका कुरा एक साथ सिजलै 
हेनर् सक्नेछ । (पृ  आवँयकता अनसुार) 

 

पिरच्छेद ‐१ (बढीमा २ पृ ) 
(१) ूितवेदन तयार गन व्यिक्तको वा संःथाको नाम र 

ठेगाना: 
(क)  ूःतावकको पूरा नाम, ठेगाना,  ईमेल र फोन नं. 

सिहत: 
(ख)  परामशर्दाताको पूरा नाम,  ठेगाना,  ईमेल र फोन 

नं सिहत (परामशर्दाता िनयकु्त गिरएको 
अवःथामा माऽ लागू हनेु): 

(ग)  वातावरणीय ूभाव मूल्या नको औिचत्य: 
(घ)  वातावरणीय ूभाव मूल्या नको उ ेँय: (आधा 

पृ )  
(ङ)  अध्ययनको सीमा तथा सम्बिन्धत अन्य कुरा: 

आयोजनाको तहमा गिरने ःथान िवशेषको 
अध्ययन भएको र कुनै पिन आयोजनाको क्षेऽ 
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सीिमत हनेु भएकाले यस ूकारको अध्ययनको 
सीिमतता हनु्छ । 

 

पिरच्छेद ‐२ (बढीमा ७ पृ ) 
२. ूःतावको पिरचयः ूितवेदनको पिहलो अध्यायको पमा 

ूःतावसँग सम्बिन्धत र ःथलगत पमा जानकारी िदने 
िविवध ूकारका सूचना समावेश गरी देहायका शीषर्क र 
उपशीषर्क अन्तगर्त रही यो अध्याय तयार गनर्  
सिकनेछ :- 
(क)  भिूमकाः भिूमका िवषय ूवेश भएकाले ूःतावको 

बारेमा ःप  जानकारी हनेु गरी यस ूकारको 
ूःतावको पृ भिूम लगायत ूःताव 
कायार्न्वयनको उ ेँय,  आवँयकता तथा 
औिचत्यता आिद कुरालाई यस उप‐शीषर्क 
अन्तगर्त उल्लेख गनुर् पनछ ।   

(ख)  ूःतावको िववरणः आयोजना (ूःताव) को 
अविःथित,  पहुँच,  ूःतावका संरचनागत अवयव, 
िनमार्ण तथा सञ्  चालन चरणका िबयाकलाप, 
आयोजनाका लािग आवँयक िनमार्ण साममी, 
ऊजार् इन्धन आपूितर्,  कच्चा पदाथर्,  जनशिक्त, 

जग्गा,  िनमार्ण तािलका र आयोजनाका सहायक 
संरचना जःतै िनमार्ण िसिवर आिद । 

(ग)  ूःतावको उ ेँयः  
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पिरच्छेद ‐३ (बढीमा ५ पृ ) 
३.  ूितवेदन तयार गदार् अपनाइएको िविधः ूःताव 

कायार्न्वयन हनेु क्षेऽको ःथलगत अध्ययन गदार् वा 
अन्य सन्दभर् साममी स लन/अध्ययन गदार् कुन‐कुन 
तिरका अपनाई वातावरणका िविवध पक्षमा (भौितक, 
रासायिनक,  भौगोिलक,  जैिवक,  सामािजक, आिथर्क तथा 
साँःकृितक) तथ्या  स लन गिरएको हो सबै िविध 
िनम्नानसुार वगीर्करण गरी ूःततु ूितवेदनमा उल्लेख 
गनुर् पनछ :- 
(क)  सम्बिन्धत ूकािशत वा अूकािशत 

साममी/ूितवेदनको पनुरावलोकनः 
(ख)  ूःतावको ूभाव क्षेऽ िनधार्रण (ूत्यक्ष र 

अूत्यक्ष) : 
(ग)  ूःताव कायार्न्वयन हनेु क्षेऽको नक्साको 

अध्ययन तथा िव षेणः 
(घ)  चेकिल /म्याि क्स तथा ू ावलीको िनमार्ण 

गरी आवँयक तथ्या  स लनः 
(ङ)  ःथलगत अध्ययनः आयोजना क्षेऽको अवलोकन 

तथा फोटो िखच्ने,  नमूना स लन गन,  चेकिल  
तथा ू ावली भन आिद, 

(च)  स िलत नमूना (माटो,  पानी आिद) को 
ूयोगशालामा िवँ  लेषण : 

(छ)  ूा  तथ्या को िव षेणः 
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(ज)  ूभावको पिहचान,  आकलन तथा उल्लेखनीय 
ूभावको मूल्या न गदार् अपनाइएको िविधः 

(झ)  मःयौदा ूितवेदनको तयारी: 
(ञ)  सावर्जिनक परामशर्,  छलफल,  अन्तरिबया र 

सनुवुाई आिद: 
(ट)  सावर्जिनक सूचना तथा सूचना सम्ूषेण र सझुाव 

स लनः 
(ठ)  सझुाव समावेश गरी अिन्तम ूितवेदनको तयारीः 

 

पिरच्छेद ‐४ (बढीमा ५ पृ ) 
४.  ूःतावसँग सम्बिन्धत नीित, कानून तथा मापदण्डः 

ूःताव/आयोजना कायार्न्वयन गदार् आकिषर्त हनेु वा हनु 
सक्ने संिवधान, नीित, कायर्नीित, गु योजना/आविधक 
योजना, ऐन, िनयम,  िनदिशका, कायर्िविध, मापदण्ड तथा 
अन्तरार्ि य सिन्ध सम्झौता पनुरावलोकन गरी उल्लेख 
गनुर् पनछ। ूःतावको क्षेऽ िनधार्रण र कायर्सूची 
ःवीकृत हुँदा उक्त कायर्सूचीमा कानूनी संरचना उल्लेख 
हनेु हनुाले ितनलाई िनम्नानसुार वगीर्करण गरी 
िवँ  लेषण गनर् सिकनेछ:- 
 (क)  आविधक योजना,  नीित तथा रणनीित/कायर्नीित: 

नेपाल सरकारले तय गरेका सम्बिन्धत क्षेऽका 
नीित तथा रणनीित र कायार्न्वयन हनेु 
ूःतावसँग यःता नीित तथा रणनीितको सम्बन्ध 
(सकारात्मक वा नकारात्मक) ःप  खलुाउन ु
पनछ ।  
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(ख)  ऐन तथा िनयमावलीः कुनै पिन क्षेऽको 
ूःतावसँग ूत्यक्ष सरोकार राख्न े वातावरणसँग 
सम्बिन्धत राि य कानून र नेपाल पक्षरा  
भएका अन्तरार्ि य कानून आकिषर्त हनेु भए 
त्यःता कानून कुन हदसम्म आकिषर्त हनेुछन ्
भनी ूितवेदनमा उल्लेख गनुर् पनछ।साथै 
ूःतावको कायार्न्वयनमा यःता कानून बाधक 
हनेु वा नहनेु तथा ूःताव कायार्न्वयन हनु सक्ने 
वा नसक्ने बारेमा ःप  खलुाउन ुपनछ ।  

(ग)  मापदण्ड,  िनदिशका,  कायर्िविध तथा िदग्दशर्नः 
कुनै पिन क्षेऽको ूःताव कायार्न्वयन हनेु 
क्षेऽको भौितक‐रासायिनक वातावरण (जःतैः‐
पानी,  हावा,  ध्विन आिद) सँग सम्बिन्धत मापदण्ड 
ूितवेदनमा समावेश गनुर् पनछ ताकी ूःताव 
कायार्न्वयन अिघ र कायार्न्वयन िनमार्ण तथा 
सञ्  चालन) को बममा वातावरणका यी 
अवयवको गणुमा हनु सक्ने पिरवतर्न तथा 
ितनको न्यूनीकरणको उपाय शु मै चयन गनर् 
सिकनेछ । ूःतावसँग सम्बिन्धत िनदिशका 
तथा िदग्दशर्न पिन पयार्  माऽामा पनुरावलोकन 
गरी ूितवेदनमा ूःततु गनुर् पनछ । यःतो 
पनुरावलोकनले ूितवेदन तयार गनर् मागर्दशर्न 
पिन   गनछ । 

(घ)  अन्तरार्ि य सिन्ध सम्झौता: 
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संिवधान, नीित, रणनीित, ऐन, िनयमावली, 
िनदिशका, कायर्िविध, मापदण्ड, अन्तराि य 
सिन्ध सम्झौताको िववरण उल्लेख गदार् देहायको 
ढाँचामा उल्लेख गनुर् पनछ :- 
 

  ूःतावको कायार्न्वयन गदार् आकिषर्त हनेु 
दफा/ िनयम/ खण्ड आिद र सम्बिन्धत बुदँा

नीित   

रणनीित   

ऐन   

िनयमावली   

िनदिशका   

कायर्िविध  

मापदण्ड   

महासिन्ध 
अिभसिन्ध 

 

 

पिरच्छेद ‐५ (बढीमा २० पृ ) 
५.  िव मान वातावरणीय अवःथाः कुनै पिन ूःताव 

कायार्न्वयन गदार् आयोजना ूभािवत क्षेऽको वातावरणका 
अवयव (भौितक, रासायिनक,  जैिवक,  सामािजक‐आिथर्क 
तथा साँःकृितक वातावरण) मा ूभाव पनर् सक्ने भएको 
हुँदा आयोजना ूभािवत क्षेऽको िव मान वातावरणीय 
अवःथा ःप  हनेु आधार र पिरमाणात्मक तथ्या  
स लन गरी ूःततु गनुर् पनछ । यस अन्तगर्त ूभािवत 
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िजल्ला (आवँयकता अनसुार), 
नगरपािलका/गाउँपािलका, वडा र आयोजना ूभािवत 
ःथलको तथ्या  स लन गनुर् पनछ। 
५.१  भौितक वातावरणः क्षेऽ िनधार्रण ूितवेदनको 

िव मान वातावरणीय अवःथाको ढाँचाको 
तािलकामा उिल्लिखत भौितक वातावरणका 
िववरणको तथ्या  स लन गरी िवःततृ पमा 
व्याख्या गनुर् पनछ : 
(क)  भ-ूउपयोग  
भ-ूउपयोगको 
िकिसम 

ओगटेको 
क्षेऽ 

ओगटेको क्षेऽ 
ूितशतमा 

     

     

     

 

(ख)  भगूभर् 
आयोजनाको 

क्षेऽ 
िव मान 
भौगिभर्क 
जोिखम 

कैिफयत 

     

     

     

 

(ग) जल तथा मौसम 
िववरण  पिरमाण र 

एकाइ 
कैिफयत 
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औसत वाय ु
तापबम 

   

वािषर्क औसत 
अिधकतम  तापबम 

   

वािषर्क औसत 
न्यूनतम  तापबम 

   

औसत वषार्     

आयोजना क्षेऽका 
मखु्य नदी 

   

औसत बहाव     

अिधकतम बहाव     

आयोजना क्षेऽको 
हावापानी 

   

 

(घ) वाय,ु जल तथा ध्विनको गणु 
िववरण  सूचक  आधारभतू मान

वायकुो 
अवःथा 

िप एम १०   

िप एम २.५   

काबर्न 
मोनोअक्साइड 

 

TSP   

हावाको गित  

हावाको िदशा  

िपउने िट एस एस   
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पानीको 
अवःथा 

घिुलत अिक्सजन   

कन्डिक्टिभटी   

कूल नाइशेट   

PH   

ई. कोली  

आसिनक  

पानीको 
अवःथा 

िट एस एस   

  घिुलत अिक्सजन   

  कन्डिक्टिभटी   

  कूल नाइशेट   

ध्विनको 
अवःथा 

Equivalent 
Noise Level 

िदउँसो राती 

       

     

५.२  जैिवक वातावरण 
(क)  आयोजना क्षेऽको वन सम्पदाको सूची 
वनको नाम  वनको   

िकिसम 
आयोजना 
क्षेऽबाट दूरी 

     

     

     

(ख) वनःपितको सूची 
ःथानीय 
नाम 

वै ािनक 
नाम 

पिरवार  CITES IUCN नेपाल 
सरकार 
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(ग) ू मखु गै॑ का  वनःपित 
ःथानीय 
नाम 

वै ािनक नाम  उपयोग 

     

     

     

 

(घ)  वन्यजन्तकुो सूची 
ःथानीय 
नाम 

वै ािनक 
नाम 

पिरवार 
CITES IUCN

नेपाल 
सरकार

ःतनधारी         

           

चराच ु ी         

           

सरीसपृ         

           

माछा         

           

 

५.३  सामािजक‐आिथर्क र साँःकृितक वातावरण 
वःतीको नाम   

आयोजना ःथलसँगको दूरी   

ःथानीय तह र वडा   

जम्मा घरधरुी   

औसत घरधरुी सङ्ख्या   
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मिहला पु ष अनपुात   

जाित र धािमर्क सम्ूदाय    

धािमर्क ःथल    

साँःकृितक रीितरीवाज    

शैिक्षक ःतर (ूितशत) 
एस. ई. ई. वा सो सरह 
दशजोड दइुर् वा सो सरह 
ःनातक 

ःनातको र  

 

शैिक्षक संःथा 
आधारभतू 
माध्यिमक 

उच्च माध्यिमक 

कलेज तथा िव िव ालय 

 

ःवाःथ्य र सफाईको अवःथा 
ःथानीय पमा देिखने रोग 
ःवाःथ्य संःथा 

 

रोजगारी (ूितशत) तथा
आयःतर 

 

सीमान्तकृत समूह    

उ ोग र यसका िकिसम   

पूवार्धार    

सडक र यसका िकिसम   

जग्गा जिमनको मूल्य    
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सावर्जिनक सिुवधा   

बसाइँ सराईको िःथित    

बजार र यसको िःथित    

सम्भाव्य िवकास केन्ि   

धािमर्क ःथल  

भौितक र जैिवक 
वातावरणसम्बन्धी िफल्ड सभ 
(कम्तीमा Seasons  समावेश 
भएको) 

 

 

पिरच्छेद ‐६ (बढीमा १५ पृ ) 
५. ूःतावको िवकल्प िव षेणः वातावरणीय मूल्या न 

ूिबयाले ूःतावको िवकल्पको खोजी गन भएकोले 
ूःतावको कायार्न्वयन बाहेक अ  िवकल्प नै 
नभएको िःथितमा पिन ूःताव कायार्न्वयन गन 
अवधारणा िभऽ रही िवकल्पको अध्ययन गरी 
ूःताव गनुर् पनछ र ूःतािवत िवकल्पको 
कायार्न्वयनबाट वातावरणमा पन अनकूुल र ूितकूल 
ूभावको तलुनात्मक आकँलन गनुर् पनछ । 
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िवकल्प  अनकूुल 
वातावरणीय 
ूभाव 

ूितकूल 
वातावरणीय 
ूभाव 

िवकल्प १ 
िडजाइन     

आयोजना ःथल     

भ‐ूबनौट     

अपनाईने ूिविध     

सञ्  चालन िविध     

समय तािलका     

कच्चा पदाथर्    

वन तथा सरकारी 
जग्गाको ूयोग 

   

ूितकूल असर    

िवकल्प २ 
िडजाइन     

आयोजना ःथल     

भ‐ूबनौट     

अपनाईने ूिविध     

सञ्  चालन िविध     

समय तािलका     

कच्चा पदाथर्    

वन तथा सरकारी 
जग्गाको ूयोग 
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ूितकूल असर    

िवकल्प ३ 
िडजाइन     

आयोजना ःथल     

भ‐ूबनौट     

अपनाईने ूिविध     

सञ्  चालन िविध     

समय तािलका     

कच्चा पदाथर्    

वन तथा सरकारी 
जग्गाको ूयोग 

   

ूितकूल असर    

पिरच्छेद ‐७ (बढीमा २० पृ ) 
७.  ूःताव कायार्न्वयन गदार् वातावरणमा पन ूभाव तथा 

संरक्षणका उपाय: ूःताव कायार्न्वयन गदार् वातावरणमा 
पन ूभावलाई िनम्नानसुार वगीर्करण गरी ूभावको 
पिहचान,  आकलन तथा ितनको संरक्षणको उपाय ःप  
ूःततु गनुर् पनछः- 
ूःताव कायार्न्वयन गदार् वातावरणमा पन ूभाव 
भौितक ूभाव 

  पन 
ूभाव

 तह िनधार्रण पिरमाण, सीमा, 
समयाविध, ूत्यक्ष, अूत्यक्ष 

(reversible/irreversible) 

१. जिमन     
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२. वाय ुमण्डल     

३. पानी     

४. ध्विन     

५. मानव िनिमर्त 
वःत ु

   

६. अन्य     

 

जैिवक ूभाव 
१. वन/ज लको 
क्षय 

   

२. वनःपित     

३. जीवजन्त ु    

४. ूाकृितक 
बासःथान 

   

 

सामािजक‐आिथर्क र साँःकृितक क्षेऽमा पन ूभाव 
१. जनसङ्ख्या    

२. समदुाय     

३. खेती योग्य 
जिमनको क्षय 

   

४. मानव ःवाःथ्यमा 
पन ूभाव 

   

५. सामािजक मूल्य 
मान्यतामा हनेु 
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पिरवतर्न 
६. आिथर्क ूभाव      

७. धािमर्क र 
साँःकृितक ूभाव 

   

८.अन्य      

 

यसरी ूःततु गदार् ूितकूल ूभावको साथै अनकूुल ूभावलाई 
पिन उल्लेख गनुर् पनछ र ूितकूल ूभावलाई न्यून गन तफर्  
बढी ध्यान िदन ुपनछ। यसरी ूितकूल तथा अनकूुल ूभावको 
मूल्या न गदार् ूःतावको कायार्न्वयन गदार् हनु सक्ने फाइदा 
बेफाइदा बारे अिधकतम जानकारी ूा  हनेुछ ।  ःवीकृत 
कायर्सूचीको आधारमा अध्ययन गिरएको िव मान वातावरणीय 
अवःथामा ूःताव कायार्न्वयनबाट पनर् सक्ने ूभावको अविध, 
ूकार र संवेदनशीलता सही पमा ूःततु गनुर् पनछ। यसै गरी 
ूत्यक्ष वा अूत्यक्ष,  संरक्षण, उपायबाट हटाउन वा घटाउन 
सिकने वा नसिकने खालका ूभाव पिहचान तथा आकँलन गरी 
ूितवेदनमा यःता ूभावको उल्लेखनीयता ःप  उल्लेख गनुर्  
पनछ । 

पिरच्छेद ‐८ (बढीमा १५ पृ ) 
८.  अनकूुल ूभाव अिधकतम अिभविृ  गन तथा ूितकूल 

ूभाव न्यून गन उपाय: कुनै पिन ूःतावमा सकारात्मक 
तथा अनकूुल ूभावलाई अिधकतम गनर् कःता 
वातावरण संरक्षणका कायर् अवलम्बन गनुर् पनछ । ती 
अिधकतम गन उपाय ूितवेदनमा उल्लेख गनुर् पनछ ।  
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८.१  कुनै पिन क्षेऽको ूःताव कायार्न्वयन गदार् 
वातावरणमा पनर् सक्ने ूितकूल ूभावलाई 
हटाउने वा न्यून गन िवषयलाइर् िवशेष ध्यान 
िदन ु पन भएकाले पिहचान तथा आकलन 
गिरएका ूितकूल ूभावलाई ूितवेदनमा 
छोटकरीमा तर ू  हनेु गरी उल्लेख गनुर्  
पनछ । उल्लेख्य ूितकूल ूभावलाई हटाउने 
वा न्यून गन उपायलाई ३ ूकार (क्षितपूितर्, 
सधुारात्मक वा ूितरोधात्मक) ले वगीर्करण गरी 
उल्लेख गनुर् पनछ । न्यूनीकरणका उपाय 
भौितक,  जैिवक,  सामािजक–आिथर्क तथा 
साँःकृितक वातावरणका क्षेऽमा ूःतावको 
िनमार्ण तथा सञ्  चालन अवःथाको लािग भनी 
वगीर्करण गरी न्यूनीकरणका लािग िजम्मेवारी 
समेत िकटान गरी ूितवेदनमा म्यािशक्समा 
ूःततु गनर् सिकनेछ । 

८.२  उल्लेख्य ूितकूल ूभावलाई हटाउने वा न्यून 
गन उपायलाई ३ ूकारले वगीर्करण गनर् 
सिकनेछ : 
(क)  क्षितपूितर्का उपायको अवलम्बन 

(Compensatory Measures) :   कम गनर् 
वा हटाउन नसिकने खालका ूितकूल 
ूभावको क्षितपूितर्का उपायमा िवशेष 
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गरी देहायका िबयाकलाप समावेश हनु ु
पनछ : 
(१) क्षितमःत ूाकृितक ॐोतको 

पनुर्ःथापना 
(२) हटाइने बःतीको पनुबार्स 
(३) ूभािवत व्यिक्तलाई क्षितपूितर् 

(ख)  सधुारात्मक उपायको अवलम्बन 
(Corrective  measure): ूितकूल 
ूभावलाई कम गरेर ःवीकारयोग्य 
तहसम्म ल्याउनका लािग सधुारात्मक 
उपाय ूयोग गनुर् पनछ।ूःताव 
कायार्न्वयन गदार् अपनाउन ु पन 
सधुारात्मक उपाय देहाय बमोिजम छन:्- 
(१) ूदूषण िनयन्ऽण उपकरणको 

जडान,  
(२) ूदूिषत पानी उपचार गन संयन्ऽको 

िनमार्ण, 
(३) बाँध तथा तटबन्धमा माछा 

आवातजावत गनर् सक्ने बाटो (Fish 
ladder) को िनमार्ण । 

(ग) ूितरोधात्मक उपायको अवलम्बन 
(Preventive  measures): िनम्निलिखत 
ूितरोधात्मक उपायको अवलम्बन ारा 
केही गम्भीर खालका ूभावलाई त्यःता 
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ूभाव देखा पनर् थाल्न ुअगािड नै कम 
गनर् वा िनमूर्ल गनर्   सिकन्छ:- 
(१) ःवाःथ्य िशक्षा कायर्बमको 

कायार्न्वयन, 
(२) जनचेतना कायर्बमको थालनी,   
(३) सामािजक सहयोग अिभविृ करणका 

उपाय । 
मािथ उल्लेख भए बमोिजमका संरक्षणका उपाय 
भौितक,  जैिवक, सामािजक‐आिथर्क तथा साँःकृितक 
वातावरणका क्षेऽमा ूःतावको िनमार्ण तथा 
सञ्  चालन अवःथाको लािग भनी वगीर्करण गनुर् 
पनछ । यसो गदार् ूःतावको कुन कुन 
अवःथामा यी उपाय अवलम्बन गिरन ु पन हो 
भ े कुरा सिजलोसँग थाहा पाउन सिकन्छ । यी 
संरक्षणका उपायलाई कायार्न्वयन गन (ूःतावक) 
को िजम्मेवारी समेत िकटान गरी ूितवेदनमा 
िनम्नानसुारको म्यािशक्समा ूःततु गनर्  
सिकनेछ । 

 

तािलकाः  वातावरणीय ूभावका तह िनधार्रण र न्यूनीकरणका 
उपाय 

(ूःतावबाट वातावरणमा पनर् सक्ने ूभावको पिरमाण,  सीमा र 
समयाविध (उच्च/वहृत‐६०;  मध्यम‐२०;    िनम्न‐१०),    सीमा 
(क्षेऽीय‐६०;  ःथानीय‐२०;  ःथलगत-१०)  र अविध (दीघर्कालीन‐
२० ; मध्यम‐१०; अल्पकािलन‐५) िकटान गनुर् पनछ) 
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ूःतावका 
कायर् 

वातावरणीय ूभाव 

ूभावको तह िनधार्रण  न्यूनीकरण
का उपाय 

ूत्
यक्ष

 

अू
त्य
क्ष 

अन
कुू
ल 

ूित
कू
ल 

पिर
मा
ण 

सी
मा
 

अव
ि ध
 

जम्
मा
 अ

मा
न 

िनमार्ण अविध     

भौितक वातावरण     

१.       

२.       

जैिवक वातावरण     

१.       

२.       

सामािजक आिथर्क तथा साँःकृितक 
वातावरण 

   

१.       

२.       

सञ्  चालन अविध     

भौितक वातावरण     

१.       

२.       

जैिवक वातावरण     

१.       

२.       

सामािजक आिथर्क तथा साँःकृितक 
वातावरण 
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१.       

२.       

 

िूतकूल ूभावको ःतर अनसुार तय गिरएको अं मान जोडी हरेक 
ूभावको कूल अङ् कमान लेख्न ुपनछ । 
 

तािलकाः अनकूुल ूभाव अिधकतम तथा ूितकूल ूभाव 
न्यूनतम गन उपायको कायार्न्वयन तथा लाग्ने अनमुािनत रकम 

र कायार्न्वयनको िजम्मेवारी 
वातावरण 

संरक्षणका उपाय 
कायार्न्वयन हनु े

ःथान 
कायार्न्वयन 
हनुे समय 

अनमुािनत 
रकम 

कायार्न्वयनको 
िजम्मेवारी 

अनकूुल ूभाव     

१.     

२.     

ूितकूल ूभाव    

१.     

२.     

 

पिरच्छेद ‐९ (बढीमा ५ पृ ) 
कुनै पिन ूःताव कायार्न्वयन गदार् वातावरणमा पनर् 
सक्ने ूभावको वातावरणीय अनगुमन िनम्न उ ेँय 
ूाि का लािग गिरन्छः- 
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(क)  कानूनले तोकेका सीमाभन्दा बढी 
माऽामा ूभाव पनर् निदन, 

(ख)  वातावरणीय ूभाव कम गनर् 
अपानाइएका उपाय वातावरणीय ूभाव 
मूल्या न ूितवेदनमा उल्लेख भएअनसुार 
कायार्न्वयन भएका छन ् िक छैनन ्भ  े
कुरा जाँच्न, 

(ग)  सम्भािवत वातावरणीय क्षितबारे समयमै 
सचेत गराउन, 

(घ)  पिहचान गिरएका तथा आकँिलत ूभाव 
वाःतिवकतासँग कित निजक छन ् भ े 
जानकारी िलन । 

९.१  अनगुमनका ूकार: वातावरणीय ूभावको 
अनगुमन देहायको अवःथामा िनम्न ूकारले गनुर् 
पनछ :- 
 (क)  ू ारिम्भक अवःथाको अनगुमन 

(Baseline  Monitoring): ूःतािवत 
ूःतावको िनमार्ण कायर् शु  गनुर्भन्दा 
अगावै िनमार्णःथल र वरपरका 
आधारभतू वातावरणीय पक्षको सवक्षण 
गनुर् पनछ । यसले गदार् अनगुमनको 
िसलिसलामा ूारिम्भक अवःथाको 
तलुनामा वातावरणीय पक्षमा भएको 
पिरवतर्न बारेमा थाहा पाउन सिकन्छ ।  
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(ख)  ूभाव अनगुमन  (Impact  Monitoring): 
ूःताव कायार्न्वयनबाट भएका 
वातावरणीय पिरवतर्न प ा लगाउन 
आयोजना िनमार्ण र सञ्  चालनका बममा 
त्यस क्षेऽको जनःवाःथ्य लगायत 
पयार्वरणीय,  सामािजक र आिथर्क 
अवःथाका सूचकको मूल्या न गनुर्  
पनछ । 

(ग)  िनयमपालन अनगुमन  (Compliance 

Monitoring):  यस अन्तगर्त ूःतावकले 
वातावरण संरक्षण सम्बन्धी िनधार्िरत 
मापदण्डको पालना गरेको छ भ े कुरा 
सिुनि त गनर् वातावरणीय गणुःतरका 
िवशेष सूचक वा ूदूषणको अवःथा 
बारेमा आविधक वा लगातार पमा 
अनगुमन गरी अिभलेख राख्न ुपनछ ।  

९.२  वातावरणीय अनगुमनका सूचक (Indicators):  
ूःताव कायार्न्वयन हनेु क्षेऽको आधारभतू 
तथ्या ,  पिहचान तथा आकलन गिरएका अनकूुल 
वा ूितकूल ूभाव तथा वातावरण संरक्षणका 
उपायलाई ध्यान िदई ूःतावकले पालना गनुर्पन 
र वातावरणीय ूभावको ूभावकािरताको 
अनगुमन गनर् सूचक ूितवेदनमा उल्लेख गनुर् 
पनछ । जःतैः कृिष क्षेऽको ूःताव कायार्न्वयन 
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गदार् ूःतावबाट जैिवक िविवधता,  माटोको गणु, 
भकू्षयको माऽा,  जनःवाःथ्य आिदमा ूभाव पनर् 
सक्ने हुँदा यःतो पक्षलाई सम्बोधन गन गरी 
अनगुमनका सूचक छनौट गरी ूितवेदनमा 
समावेश गनुर् पनछ । 

९.३ अनगुमनको िविधः उिल्लिखत अनगुमनका 
ूत्येक सूचकलाई कुन िविध/तिरकाबाट 
अनगुमन गन हो ूितवेदनमा खलुाउन ुआवँयक 
हनेुछ । यःता िविध भरपद ,  सिजलो र 
आयोजना ःथलमा कायर्रत जनशिक्तले 
अवलम्बन गनर् सक्ने खालको हनु ुपनछ । 

९.४ अनगुमनको लािग समय तािलकाः आयोजना 
िनमार्ण र सञ्  चालनका िविभ  अवःथामा 
अनगुमन गनुर् पन भएकाले सूचकको ूकृित हेरी 
वातावरणीय अनगुमन गन समय तािलका 
िूतवेदनमा उल्लेख गनुर् पनछ । 

९.५ अनगुमन गन िनकायः अनगुमन गन िनकाय 
सम्बन्धमा ूचिलत कानून बमोिजम  हनेुछ । 
ूःतावक आफले पिन कुनै न कुनै सूचक 
अनगुमन गनर् सक्नेछ,  जसले गदार् कुनै ूितकूल 
ूभावलाई तु न्तै हटाउन वा न्यून गनर् 
सिकनेछ।ूितवेदनमा कुन‐कुन सूचक क‐कसले 
अनगुमन गन भ े ू  खलुाउन ु पनछ। 
साधारण तथा घिरघिर गिरन ु पन अनगुमन 
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ूःतावकले गरेको खण्डमा ूभाव न्यूनीकरण 
िछटो र कम खचर्मा गनर् सिकनेछ। ूःतावको 
अनगुमन गन िजम्मेवारी ूःतावकको हनेुछ।तर 
सो अनगुमनको ूितवेदनको सम्बन्धमा 
सम्बिन्धत मन्ऽालय वा मन्ऽालयले सपुरीवेक्षण 
गनछ । 

९.६ अनगुमनको लािग अनमुािनत रकम 
(Monitoring  Cost): ूःताव कायार्न्वयन र 
िनमार्णको समयमा िविभ  सूचकको अनगुमन 
गनर् आवँयक पन रकम खलुाउन ुपनछ र सो 
रकम ूःतावकले माऽै व्यहोन हो वा अन्य 
ॐोतबाट पिन व्यहोिरने हो सो समेत उल्लेख गनुर् 
पनछ ।  

तािलकाः अनगुमन सम्बन्धी िववरणलाई म्यािशक्सको 
पमा ूःततु गिरएको छः 
अनगुमन
का ूकार 

अनगुमनका 
सूचक 

अनगुमनको  
िविध 

ःथान  समय 
अनमुािनत 
रकम 

अनगुमन 
गन 
िनकाय 

ूारिम्भक अवःथाको अनगुमन   
 

 

१.             

२.             

ूभाव अनगुमन       

१.             
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२.             

िनयमपालन अनगुमन       

१.             

२.             

पिरच्छेद ‐१० (बढीमा ५ पृ ) 
१०.१ वातावरणीय परीक्षणः वातावरणीय परीक्षणका िकिसम 

देहाय बमोिजमका हनेुछन ्:- 
(क) िनणर्य तहको परीक्षण, 
(ख) कायार्न्वयन परीक्षण, 
(ग) कायर्को ूभावकािरता परीक्षण, 
(घ) आयोजना ूभाव परीक्षण, 
(ङ) आकलन गिरएको ूिविध परीक्षण, 
(च) वातावरणीय ूभाव मूल्या न ूिबया परीक्षण । 

१०.२ वातावरणीय परीक्षणमा सामान्यतया तीन पक्ष संलग्न 
हनेु गदर्छन्  :  

(क) परीक्षक, 
(ख) परीिक्षत पक्ष (ूःतावसँग सरोकार भएको), 
(ग) तेॐो पक्ष । 

१०.३ ःवेिच्छक वा बाध्यकारी परीक्षणको लािग संलग्न पक्ष 
वा संःथाको आधारमा वातावरणीय परीक्षण आन्तिरक 
वा बा  हनु सक्नेछ : 
(क)  आन्तिरक परीक्षण, 
(ख)  बा  परीक्षण, 
(ग)  बाध्यकारी परीक्षण, 
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(घ)  ःवैिच्छक परीक्षण । 
१०.४ वातावरणीय परीक्षण ूितवेदनको ढाँचाः परीक्षणको 

उ ेँय र क्षऽे अनसुार ूितवेदनको ढाँचा फरक हनु 
सक्छ    तथािप यसलाई तकर् सँगत पमा देहाय अनसुार 
ःूततु गिरएको छः 

 

 अध्याय १  कायर्कारी सारांश 
अध्याय २  परीक्षण ूशासिनक तथा परीक्षण 

कायर्को िववरण,  आयोजना ःथलमा 
गिरएका अन्तवार्तार्,  परीक्षण गन 
पक्ष तथा परीक्षणका क्षेऽ र िविध 
यो अध्ययनमा समावेश गनुर् पनछ । 
साथै  वातावरणीय अनगुमन, 
परीक्षणसँग सम्बिन्धत तथ्या  तथा 
िववरण पिन समावेश गनुर् पनछ।  

अध्याय ३  परीक्षणको पूणर् िववरण 
अध्याय ४  आयोजना सम्बन्धमा पालना गनुर्पन 

सझुाव तथा सधुारात्मक कायर् 
अनसूुिच  सम्बिन्धत तथ्या  र िववरण 
परीक्षण गन समूहमा 
समावेश हनु ुपन जनशिक्त

 

ूािविधक  ूःतावसँग िवषय िमल्ने िव  

  वातावरण िव  

  सामािजक, आिथर्क, साँःकृितक िव
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  ूःतावको क्षेऽ,  िकिसम र यसले 
पारेको ूभावको गािम्भयर्ताको 
आधारमा थप अन्य िव  

वातावरणीय परीक्षणको 
लािग चेकिल  

१. भौितक पक्ष 
ब.
सं. 

िववरण 
आ
यो
जन
ाक
ो ि
ब
या
क
ला
प 

अन
मुा
न 
गि
रए
क
ो ू
भा
व 

खा
स 
ूभ
ाव
 

न्यू
नी
क
रण
क
ा उ
पाय

 

ूभ
ाव
क
ारी
ता
 

सूच
ना
 

तथ्
या

क
ो ॐ

ोत
 

 

१.  वायकुो गणु                 

२.  पानीको गणु                 

३.  ध्विनको माऽा                 

४.  भ‐ूउपयोग                 

५.  जलॐोत                 
 
 
 
 

२. जैिवक पक्ष 
 

ब.
सं. 

िववरण 

आ
यो
जन
क
ो 

ि अन
मुा
न 

गि
रए
क
ो 

खा
स 
ूभ
ाव
 

न्यू
नी
क
रण
क
ा उ
पाय

 

ूभ
ाव
क
ािर
ता
 

सूच
ना
 

तथ्
या

क
ो ॐ

ोत
 

 

१.  वन ज ल                 

२.  वनःपित                 
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३.  जीवजन्त ु                

४.  गैरका                  

५.  माछा                 

६.  दलुर्भ र
स टाप  ूजाित 

               

७.  संरक्षण के्षऽ                 

३. सामािजक आिथर्क तथा साँःकृितक पक्ष 

ब.
सं. 

िववरण 
आ
यो
जन
ाक
ो 

ि अन
मुा
न 

गि
रए
क
ो 

खा
स 
ूभ
ाव
 

न्यू
नी
क
रण
क
ा उ
पाय

 

ूभ
ाव
क
ािर
ता
  

सूच
ना
 

तथ्
या

क
ो ॐ

ोत
  

 

१.  िशक्षा                 

२.  कृिष                 

३.  रोजगारी                 

४.  बसाइँ सराई                 

५.  ःवाःथ्य र 
सरसफाइ 

               

६.  वातावरणीय 
सौन्दयर्ता 

               

७.  लैि क सवाल                 

८.  धािमर्क तथा 
साँःकृितक 
िःथित 

               

९.  सामािजक िःथित                

 

पिरच्छेद‐११ (बढीमा ३ पृ ) 
११.  िनंकषर् तथा ूितब ता : 

११.१  अध्ययनको िनंकषर्ः वातावरण संरक्षणका 
उपाय र वातावरणीय अनगुमनको 
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कायार्न्वयनको पक्षमा ूःतावकको ूितब ता 
तथा अन्य अध्ययनको आवँयकता पन नपन 
आिद ूं ाई िनंकषर्मा राख्न ु उपयकु्त  
हनेुछ । अध्ययनको िनंकषर् र पनुरावलोकन 
सिमितको राय सझुाव अनसुार वातावरणीय 
ूभाव मूल्या नमा शतर् समावेश गिरनेछ । 

११.२. ूितब ता : वातावरणीय ूभाव मूल्या न 
ूितवेदन तयार पादार् ूःतावकले 
परामशर्दाताको सहयोग िलएको र 
परामशर्दाताले सझुाव िदएको भए पिन 
ूितवेदनमा त्यःतो सझुाव राखी ःवीकृितको 
लािग पेश गनर् िमल्दैन,  िकनिक सदूुरपि म 
ूदेश वातावरण संरक्षण अध्यादेश,  २०७७ 
अनसुार ूःतावकले नै ूितवेदन तयार गरी 
पेश गनुर् पनछ । यस खण्डमा ूःतावकको 
ूितब ता झिल्कन ु पनछ । ूःताव 
कायार्न्वयन गदार् अन्य संःथा वा िनकायबाट 
आवँयक पन सहयोगलाई उल्लेख गनर् 
सिकनेछ । ूःताव कायार्न्वयनमा कुनै नीित, 
कानून वा मापदण्डले बाधा परु् याउने अवःथा 
आएमा त्यःता बाधालाई कसरी फुकाउन 
सिकन्छ भ े बारेमा राय िदन सिकनेछ ।  
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१२.  सन्दभर् साममीः ूितवेदन तयार गदार् उ ृत गिरएका 
सन्दभर् साममीको ूकाशन सम्बन्धी सूची िनम्न िलिखत 
आधारमा बनाउनेः- 
(क)  लेखक,  

(ख)  ूकािशत भएको िमित,  
(ग)  उ ृत गिरएका साममीको शीषर्क,  

(घ)  उ ृत गिरएका ूकाशन वा पिऽकाको नाम, 
(ङ)  वषर्, खण्ड, अ  आिद (भएको खण्डमा),  
(च)  पृ  । 
ढाँचाः  लेखक, ूकािशत भएको वषर् .....,  उ ृत 
गिरएका साममीको शीषर्क ..... उ ृत गिरएका ूकाशन 
वा पिऽकाको नाम...., वषर्, खण्ड (अ ), पृ । 

१३. अनसूुिच: अनसूुिचमा आवँयकता अनसुार देहायका कुरा 
समावेश गनुर् पनछ:  
(क)  भ-ूबनोट,  भौगोिलक िःथित,  भ-ूउपयोग,  भ-ूक्षमता 

र अध्ययनसँग सम्बिन्धत नक्सा र फोटोमाफ,  

(ख)  सम्भव भएसम्म ूःताव कायार्न्वयन ःथल तथा 
त्यस विरपिरका क्षेऽको हवाई फोटो,  

(ग)  ःथलगत अनसुन्धानका लािग ूयोग गिरएका 
ू ावली वा िवषय वःतकुो सूची,  

(घ)  चाटर्  तथा िचऽ जःता वातावरणीय ूभाव 
मल्या नसँग सम्बिन्धत कुरा,  

(ङ)  जलवाय ु तथा हावापानी सम्बन्धी तथ्या  
(समयको आधारमा बमब  गरी),  
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(च)  ूःताव कायार्न्वयन ःथलका वनःपित तथा 
जीवजन्तकुो तथ्या   

(छ)  भौगिभर्क तथा जोिखम मूल्याङ् कन तथ्या  (ूा  
गनर् सिकने भएमा),  

(ज)  उपलब्ध हनु सक्ने भएमा आयोजना सञ्  चालन 
गनुर् अिघ र पिछका हावा र पानीको गणुःतर 
तथा ध्विनको ःतरसम्बन्धी जानकारी,  

(झ)  वातावरणीय ूभाव मल्या न सान्दिभर्क 
म्यािशक्स वा बमब  रेखािचऽ,  

(ञ)  नक्सा,  ःलाइड,  रेकडर् तथा िभिडयो िफल्मजःता 
सहायक ौव्य‐ ँय साममी,  

(ट)  बाली लगाउने तिरका,  पशपुालन,  माटोको गणु, 
रासायिनक मल,  ूयोग गन माऽा  सम्बन्धी 
तथ्या  , 

(ठ)  आमिन्ऽत व्यिक्त तथा सहभािगताको सूची तथा 
सम्बिन्धत संःथा िबचको छलफल,  भेला र 
बैठकको रेकडर् तथा छलफल र अनगुमनको 
छोटो जानकारी,  

(ड) वातावरणीय ूभाव मूल्या न ूितवेदनको 
तयारीमा संलग्न अध्ययन टोलीको व्यिक्त तथा 
संःथाको नामावली,  

(ढ)  अध्ययनको बममा सम्पकर्  गिरएका व्यिक्त तथा 
संःथाको नाम, ठेगाना र टेिलफोन नम्बर, 

(ण)  ूःतावक र अध्ययन टोलीको ःवयम ्घोषणापऽ, 
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(त)  अध्ययन  सम्बन्धी सावर्जिनक सूचना,  मचुलु्का, 
िसफािरसपऽ,  िलिखत राय सझुाव,  सावर्जिनक 
परामशर् बैठक र सावर्जिनक सनुवुाईसँग 
सम्बिन्धत कागजपऽ । 

१४. वातावरणीय ूभाव मूल्या न ूितवेदनमा रहन ु पन 
वातावरणीय व्यवःथापन योजनाको खाकाः 
िवषयगत 
क्षेऽ 

सकारात्मक 
ूभावको 
बढो रीका 
िबयाकलाप 

के‐

के 
गन 

कहाँ 
गन 

कसरी 
गन 

किहले 
गन 

कसले 
गन 

अनमुािनत 
जनशिक्त, 
बजेट, समय 

अनगुमन 
तथा 

मूल्या न 

भौितक क्षेऽ                 

जैिवक क्षेऽ                 

सामािजक 
क्षेऽ 

               

साँःकृितक 
क्षेऽ 

               

अन्य                 

िवषयगत 
क्षेऽ 

नकारात्मक 
ूभावको 
न्यूनीकरणका 
िबयाकलाप 

के‐

के 
गन 

कहाँ 
गन 

कसरी 
गन 

किहले 
गन 

कसले 
गन 

अनमुािनत 
जनशिक्त, 
बजेट, समय 

अनगुमन 
तथा 

मूल्या न 

भौितक क्षेऽ                 

जैिवक क्षेऽ                 

सामािजक 
क्षेऽ 

               

साँःकृितक 
क्षेऽ 

               

अन्य                 

 

यःतो वातावरणीय व्यवःथापन योजनाको ूःताव आयोजनाको 
िनमार्ण तथा सञ्  चालन चरणका लािग अलग‐ अलग पमा 
उल्लेख गनुर् पनछ । 
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पनुँ चः   
(१) वातावरणीय ूभाव मूल्या न ूितवेदन नेपाली भाषाको 

यिुनकोडमा फण्ट साइज १२ मा टाइप गरी लेिखएको 
हनु ुपनछ । ूितवेदनको ूत्येक पानाको तलमािथ १-
१ इन्च, बायाँ १.२ इन्च र दायाँ १ इन्च खाली राखी 
पानाका दवैुतफर्  िून्ट गरी ःपाइरल बाइिण्डङ गरेको 
हनु ुपनछ । 

(२) िवदेशी लगानी भएका ूःतावको ूःतावकले अङ् मजेी 
भाषामा तयार गन वातावरणीय ूभाव मूल्या न ूितवेदन 
Times  New  Roman  फण्टको फण्ट साइज १२ मा 
टाइप गरी लेिखएको हनु ुपनछ । ूितवेदनको ूत्येक 
पानाको तलमािथ १-१ इन्च, बायाँ १.२ इन्च र दायाँ 
१ इन्च खाली राखी पानाका दवैुतफर्  िून्ट गरी 
ःपाइरल बाइिण्डङ गरेको हनु ुपनछ । 
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अनसूुची-१३ 
(दफा ७ को उपदफा (६) सँग सम्बिन्धत) 
वातावरणीय अध्ययन ूितवेदन तयार पान िव  

(1) वातावरण िव ान,  वातावरण व्यवःथापन वा वातावरण 
इि िनयिर  िवषयमा न्यूनतम ःनातको र उपािध हािसल 
गरी कम्तीमा तीन वटा वातावरणीय अध्ययन ूितवेदन 
तयारीमा संलग्न भएको व्यिक्त । 

(2) ूःतावसगँ सम्बिन्धत ूमखु िवषयमा न्यूनतम ःनातको र 
उपािध हािसल गरी कम्तीमा तीन वटा वातावरणीय अध्ययन 
िूतवेदन तयारीमा संलग्न भएको व्यिक्त । 

(3) ूाकृितक ॐोत व्यवःथापन, वन िव ान, जीव िव ान वा 
वनःपित िव ान िवषयमा न्यूनतम ःनातको र उपािध 
हािसल गरी कम्तीमा तीन वटा वातावरणीय अध्ययन 
ूितवेदन तयारीमा संलग्न भएको व्यिक्त । 

(4) िसिभल, आिकर् टेक्ट, मेकािनकल वा केिमकल 
इि िनयिर , हाइसोलोजी, भ‐ूगभर् शा ,       भ‐ूिव ान, 
भौितक शा , रसायन शा , माईिन  इिन्जिनयिर  वा 
मेटलिजर्क इिन्जिनयिर  िवषयमा ःनातको र उपािध 
हािसल गरेको व्यिक्त । 

(5) ूाणी शा  वा वनःपित शा मा ःनातको र उपािध 
हािसल गरेको व्यिक्त । 

(6) समाज शा , मानव शा  वा अथर्शा मा ःनातको र 
उपािध हािसल गरेको व्यिक्त। 

(7) वातावरण कानूनमा ःनातको र उपािध हािसल गरेको व्यिक्त । 
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(8) ूयोगशालामा वै ािनक परीक्षण गरी तथ्या  िव षेण गरी 
िूतवेदन तयारी गनुर् पन ूःतावको हकमा यःतो परीक्षण गन 
िवषयसगँ सम्बिन्धत ःनातक उपािध ूा  गरी कम्तीमा ३ 
(तीन वषर्) को कायर् अनभुव भएको व्यिक्त । 

(9) बमसङ्ख्या (३) देिख (७) सम्म उिल्लिखत शैिक्षक उपािध 
नभएको तर त्यस मध्ये कुनै िवषयमा ःनातक उपािध हािसल 
गरी वातावरणीय अध्ययन िूतवेदन तयारी कायर्मा कम्तीमा ५ 
(पाँच) वषर्को कायर् अनभुव भएको व्यिक्त । 

ि व्य:  
(१) उिल्लिखत िव  मध्येबाट देहायको वातावरणीय अध्ययन 

ूितवेदन तयार गनर् देहाय बमोिजमको सदःय रहेको 
अध्ययन दल रहनेछ :- 
(क)  संिक्ष  वातावरणीय अध्ययनको हकमा 

बमसङ्ख्या (१) र (२) ूत्येकबाट  एक‐एक 
जना िव  रहने गरी कम्तीमा तीन जना सदःय,  

(ख)  ूारिम्भक वातावरणीय परीक्षणको हकमा बमसङ्ख्या 
(१), (२) र (३) ूत्येकबाट एक‐एक जना िव  
रहने गरी कम्तीमा चार जना सदःय,  

(ग) वातावरणीय ूभाव मूल्या नको हकमा बमसङ्ख्या 
(१), (२) र (३) ूत्येकबाट एक‐एक जना िव  रहन े
गरी कम्तीमा पाँच जना सदःय । 

(२) वातावरणीय अध्ययन ूितवेदन तयार गदार् 
आवँयकता अनसुार भाषा िव लाइर् परामशर्दाताको 
पमा अध्ययन दलमा समावेश गनर् सिकनेछ ।  
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अनसूुची-१४ 
 

(दफा ८ को उपदफा (५) सँग सम्बिन्धत) 
 

िसफािरसपऽको ढाचँा                
                                                

कायार्लयको नाम, ठेगाना          कायार्लयको फोन नं. 
    कायार्लको छाप  

िमितः ..................... 
िवषयः राय सझुाव सिहत िसफािरस गिरएको बारे । 

 

ौी................................कायार्लय/िनदशनालय/मन्ऽालय 
ठेगाना............................................... वा  
ौी------------------------(ूःतावक) 
ठेगाना--------------------------- 
   

ूःततु िवषयमा ........... 
कायार्लयको/िनदशनालयको/मन्ऽालयको िमित ..............को 
ूकािशत सूचना र/वा------ िमितको सावर्जिनक सनुवुाई 
अनसुार कायार्न्वयन हनेु .........................िवषयको 
ूःतावबाट यस क्षेऽमा िनम्नानसुारको वातावरणीय ूभाव पनर् 
जाने देिखन्छ:- 
  (क) सकारात्मक ूभाव:                              
 (ख) नकारात्मक ूभाव: 
उिल्लिखत ूभावको आधारमा सकारात्मक ूभाव अिभविृ  गन 
र नकारात्मक ूभाव न्यून गन वातावरणीय व्यवःथापनको 
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योजना कायार्न्वयन गदार् उिल्लिखत ूःतावको सकारात्मक 
ूभाव/नकारात्मक ूभाव बढी हनेु देिखएकोले उिल्लिखत 
ूःताव िनम्न आधारमा कायार्न्वयन गनर् िमल्ने/निमल्ने व्यहोरा 
उल्लेख गरी यो िसफािरस गिरएको छ । 
 

ूःताव कायार्न्वयन गनर् िमल्न ेआधार वा ूःताव कायार्न्वयन गनर् निमल्न ेआधार 
१.--------------------            १.-------------- 
२.-------------------              २.------------- 
३.-------------------             ३.-------------- 

            

दःतखतः 
     नामः 
   पदः 

वो ाथर्ः 
ौी --------------- कायार्लय/िनदशनालय/मन्ऽालय 
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अनसूुची-१५ 
(दफा १३ को उपदफा (१२) सँग सम्बिन्धत ) 
रणनीितक वातावरणीय िव षेणका आधार  

 

(१)   एकीकृत पमा िव षेण हनेु (Integrated) । 
(२)   िदगो िवकासको अवधारणा ारा नेततृ्व  ूदान 

भएको (Sustainability‐led) । 
(३)   िवषय केिन्ित (Focused) रहेको । 
(४)   उ रदाियत्वको ू  िकटानी (Accountable) 

भएको । 
(५)   सहभािगतामूलक (Participative) ूकृितको । 
(६)   पनुरावृ ीय (Iterative) चरण पार गरेको । 
(७)   रणनीितक वातावरणीय िवँ  लेषण पिरवेश 

अनकूुल हनुपुन (Assessing the  Context) । 
(८)   रणनीितक वातावरणीय िवँ  लेषण दूरगामी 

पक्षलाई ख्याल गद समम पिरवेश, अन्तरक्षेऽ 
िवषय र एकीकृत पमा रहन ुपन । 

(९)   हालको िःथितभन्दा ूविृ गत अवःथाको 
िवँ  लेषणमा आधािरत भएर संवेदनशील िवषयमा 
ध्यान केन्िीत भएको हनुपुन । 

(१०) दीगोपना गन िनणर्यलाई सघाउ हनुपुन । 
(११)  बहिुवधागत अवधारणा, सशुासन र सन्देश 

सम्ूषेणात्मक हनुपुन । 
(१२)  अनगुमन र पृ पोषणलाई आत्मसात गरेको 

हनुपुन । 
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(१३)  िववेचनात्मक िनणर्य (िबिटकल िडिसजन) 
गनर्लाई सहयोग गन हनुपुन । 

 

ूमाणीकरण िमितः 2077।०६।०९ 
 

 आ ाले, 
 चडुामिण पौडेल 
 ूदेश सरकारको सिचव । 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
!%@ 
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