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(अ) ्ृष्ठभूमी
नेपालको सवंिधानले सवुनवचित गरकेो सिच्छ र सिस्थ िातािरणमा बाचँन पाउने प्रत्ेक नागररकको मौवलक 
अवधकारको सरंक्षण गन्न, िातािरणी् प्रदषुण िा ह्ासबाट हुने क्षती बापत पीवितलाई प्रदषुकबाट क्षतीपूवत्न उपलबध 
गराउन, िातािरण र विकास िीच समवुचत सनतलुन का्म गन्न, प्रकृवत िातािरण र जैविक विविधतामा पनने 
प्रवतकूल िातािरणी् प्रभाि न्ूनीकरण गन्न त्था जलिा् ुपररित्ननको चनुौवतलाई सामाना गनने मूलभूत उदे्श् 
राखी िातािरण सरंक्षण ऐन, २०७६ र िातािरण सरंक्षण वन्मािली, २०७७ वनमा्नण भै का्ा्ननि्नमा रहेको ्छ ।  
रावट्रि् िन के्षत्रको भू-सिावमति नेपाल सरकारमा रहने र नेपाल सरकारको अनमुवत विना रावट्रि् िन के्षत्र अन् 
प्र्ोजनमा प्र्ोग गन्न वनषेधको प्रबनध सवहत विद्यमान िन व्िस्थापन पद्धवतको प्रिद्ध्नन गददै िन्जनत,ु िातािरण, 
जलाधार एि ंजैविक विविधताको सरंक्षण, सिंद्ध्नन त्था सदपु्ोग गरी रावट्रि् समवृद्धमा ्ोगदान गनने वदर्नकावलन 
उदे्श् राखी िन ऐन, २०७६ सरंी् ससंदबाट अनमुोदन भई भै का्ा्ननि्नमा रहेको ्छ । रावट्रि् प्रा्थवमकता 
प्राप्त ्ोजना, लगानी बोि्नबाट लगानी सिीकृत भएको ्ोजना, रावट्रि् गौरिका आ्ोजना िा रावट्रि् प्रा्थवमकता 
प्राप्त विद्यतु प्रशारण लाईन विसतार समबनधी ्ोजना सचंालन गन्न रावट्रि् िन के्षत्र प्र्ोग गन्न सिीकृवत वदने समबनधी 
विष्लाई ब्िवस्थत गन्न रावट्रि् प्रा्थवमकता प्राप्त ्ोजनाको लावग रावट्रि् िन के्षत्र प्र्ोग गनने समिनधी मापदणि 
सवहतको का ््नविवध, २०७६ त्ार गरी का्ा्ननि्नमा रहेको ्छ । सा्ैथ िन ऐन, २०७६ िन वन्मािली, २०५१ र 
रावट्रि् प्रा्थवमकता प्राप्त ् ोजनाको लावग रावट्रि् िन के्षत्र प्र्ोग गनने समिनधी मापदणि सवहतको का ््नविवध, २०७६ 
को प्र्ोजनको लावग सामावजक एि ं भौवतक पूिा्नधार आ्ोजनाहरुको ्छनौट एि ं का्ा्ननि्न का ््नलाई सहज, 
सम्बद्ध र प्रभािकारी बनाउन नेपाल सरकारले रावट्रि् प्रा्थवमकता प्राप्त आ्ोजनाको वनधा्नरण गनने मापदणि, 
२०७५ त्ार गरी का्ा्ननि्नमा ल्ाएको ्छ ।

राज्द्धारा वनमा्नण गररएका सवंिधान, कानून (ऐन, वन्मािली, का ््नविवध र मापदणि समेत) को पालना गनु्न /गराउन ु
साि्नजवनक पदमा आवसन जनप्रवतवनवध, कम्नचारी र सबै नागररकको अवनिा ््न कत्नब्, दाव्ति र वजममेिारी हो । 
्ी उललेवखत कानूनहरुमा राज्को विकास र समनुनवतका लावग प्रसतावित सामावजक एि ंभौवतक पूिा्नधार ्ोजना 
का्ा्ननि्नको लावग िातािरणी् अध््न गनने/गराउने, ्ोजनाको का्ा्ननि्न गदा्न हुन सकने सभंावित असर त्था 
प्रभािलाई सबंोधन गनने, सझुाउने र बैकवलपक उपा्को अबलमिन गनु्न  पनने व्िस्था पालना गनु्न  पनने प्रबनध समेत 
गनु्न  पनने उललेख गररएको ्छ । ्सको अलािा प्रसतावित ्ोजना का्ा्ननि्नको लावग रावट्रि् िन के्षत्रको प्र्ोग गनु्न  
बाहेकको वबकलप नभएमा िन के्षत्र प्राप्त गनने का ््नविवध र प्रकृ्ाको बारमेा सपष्ट व्िस्था ्छ । 

माव्थ उललेवखत कानून र प्रकृ्ाको पालना नगरी सरंी् सरकार िा प्रदशे सरकार िा स्थानी् तहका वनका्/
का्ा्नल्बाट सामावजक त्था पूिा्नधार वनमा्नणका का ््नक्रम जनताका लावग भनी विहान िेलकुा, रात/विरात, 
वनषेधाज्ाको सम्पारी जबरजसत का्ा्ननि्न गन्न खोजने प्रिवृत दवेखएको ्छ । अनमुवत नवलई िन के्षत्रमा मोटर 
बाटो बनाउन, ढंुगा वगटी उतखनन गन्न, साि्नजवनक भिन बनाउन सा्ैथ रुख काट्न पाईएन र बजेट वरिज हुने भ्ो 
भनने गनुासो समेत सवुनने गरकेो ्छ । ्सता कानून विपररत हुने गवतविवधले िन, िनसपवत, िन्जनत,ु जैविक 
विविधता, िातािरण, जलिा् ु पररित्नन न्ूनीकरण र अनकूुलन, जलाधार के्षत्र सरंक्षण त्था व्िस्थापनको 
महतिपूण्न वजमिेिारी वदइएको विवभजन िन का्ा्नल् र पूिा्नधार वनमा्नण गनने वनका्/समदुा् िीच द्धनद वसज्नना 
समेत हुने गरकेो ्छ । ्द्यपी, प्रचवलत कानूनको पालना गररे िन के्षत्र प्राप्त गनने र रुख हटाउने सिीकृवत वलई िन 
के्षत्रमा ्ोजना सचंालन त्था का्ा्ननि्न गन्न समिवनधत वनका्मा अनरुोध गनने का ््न विवभजनल िन का्ा्नल्ले 
गददै आएको ्छ ।

िातािरणी् अध््न र रावट्रि् िन के्षत्रको जगगा अन् प्र्ोजनमा प्र्ोग गदा्न अपनाउन ुपनने विद्यमान का ््नप्रकृ्ाको 
बारमेा साि्नजवनक पदावधकारी र सि्नसाधारण नागररकमा जानकारी वदने, ्स समिनधी सनदशे सचंार माध्मबाट 
प्रचार प्रसार भई सबैमा परु्् ा्नउने र प्रा्थवमकता प्राप्त ्ोजना का्ा्ननि्नको लावग रावट्रि् िन के्षत्र सरल र सहज 
तरीकाले प्राप्त गन्न प्रकृ्ागत कुराहरु सबैमा जानकारी गराउने उदे्श् राखी ्ो जानकारीमूलक सवंक्षप्त पवुसतका 
प्रकाशन गररएको ्छ ।
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(आ) वातावरर्ीय अधययन, अधययन गराउने ननकाय, सवीकृनत र ्ालना समबन्ी वयवसथा  

१. वातावरर्ीय अधययन 
विद्यमान िातािरणी् अिस्थामा पररित्नन ल्ाउन सकने वकवसमको कुनै पवन विकास का ््न, भौवतक वक्र्ाकलाप 
िा भू-उप्ोग पररित्नन गनने कुनै आ्ोजना िा ्ोजना िा का ््नक्रम (्सपव्छ ्ोजना भवनएको) ले विद्यमान 
भौवतक, जैविक, रासा्वनक, सामावजक, आव्थ्नक र सासँकृवतक िातािरणमा कुनै न कुनै वकवसमले असर त्था 
प्रभाि पाद्न्छ । ्सता असर िा प्रभािहरु सकारातमक िा नकारातमक दिैु हुने गद्न्छन् । कुनै ्ोजना का्ा्ननि्न 
गदा्न त्सले विद्यमान िातािरणमा पानने सकारातमक प्रभािलाई बढािा वदने, नकारातमक प्रभािलाई न्ूनीकरण 
गन्न आिश्क बैकवलपक उपा्को खोजी गरी वसफाररस िा सझुाउन गररने अध््नलाई िातािरणी् अध््न 
भवनन्छ । ्सता िातािरणी् अध््नलाई प्रवतिेदनको रुपमा त्ार गररन्छ । िातािरण सरंक्षण ऐन, २०७६ ले 
िातािरणी् अध््न प्रवतिेदनमा प्रसतावित ्ोजनाको आकार र प्रकृवत हेरी सवंक्षप्त िातािरणी् अध््न िा 
प्रारवमभक िातािरणी् परीक्षण िा िातािरणी् प्रभाि मूल्ांकन र पूरक िातािरणी् प्रभाि मूल्ांकन गनु्न  पनने 
व्िस्था गरकेो ्छ ।

२. वातावरर्ीय अधययनका प्रकार
िातािरण सरंक्षण ऐन, २०७६ मा चार प्रकारका िातािरणी् अध््न बारमेा उललेख गररएको ्छ । वतनीहरुमा 
सवंक्षप्त िातािरणी् अध््न, प्रारवमभक िातािरणी् परीक्षण, िातािरणी् प्रभाि मूल्ांकन र पूरक िातािरणी् 
प्रभाि मूल्ांकन पद्न्छन् । कुनै प्रसतािको का्ा्ननि्न गदा्न सो प्रसतािले विद्यमान िातािरणमा उललेखनी् प्रवतकूल 
प्रभाि पानने िा नपानने समिनधमा ्वकन गनु्नको सा्ैथ त्सतो प्रभािलाई कुनै उपा्द्धारा वनराकरण िा न्ूनीकरण गन्न 
िातािरण सरंक्षण वन्मािली, २०७७ को अनसूुची (१) का प्रसतािका लावग अिलमबन गररने उपा्को समिनधमा 
सवंक्षप्त रुपमा गररने अध््न सवंक्षप्त िातािरणी् अध््न हो भने विशे्षणातमक रुपमा अनसूुची (२) का प्रसतािका 
लावग गररने अध््न त्था मूल्ांकन प्रारवमभक िातािरणी् परीक्षण हो । सा्ैथ उललेवखत विष्कै समिनधमा 
विसततृ रुपमा अनसूुची (३) का प्रसतािका लावग गररने अध््न त्था मूल्ांकन िातािरणी् प्रभाि मूल्ांकन हो । 
पटक पटक सिीकृत भइसकेको िातािरणी् प्रभाि मूल्ांकन समबनधी प्रसतािमा आवँशक रुपमा भौवतक पूिा्नधार, 
विजाइन िा सिरुपमा पररमाज्नन गन्न, सरंचना स्थानानतरण िा फेरबदल गन्न, िन के्षत्र ्थप गन्न िा आ्ोजनाको 
क्षमता बवृद्ध गन्नको लावग पेश भएको प्रसताि उपर पनुः गररने िातािरणी् प्रभाि मूल्ांकन पूरक िातािरणी् प्रभाि 
मूल्ांकन हो । 

३. वातावरर्ीय अधययन नकन गररन्छ ?  
पथृिी सबैको प्राणीहरुको साझा रर हो । पथृिीमा रहेका लाखौं जीिजनतहुरु मध्े मावनस एक हो । मावनसले आफनो 
सखु, सवुिधा, स्ल, आननद र भोगविलासको लावग भौवतक पूिा्नधारहरु जसतैः बाटो राटो, पलु पलेुसा, नहर, 
कूलो, भिन, विद्यतु गहृ, सरुुङ, सिक, पोखरी, जलाश्, विद्यतु उतपादन गहृ, औद्योवगक के्षत्र िसपाक्न , हिाइ 
मैदान, हवसपटल, कलकारखाना, रसा्न लगा्त अन् सामाग्ी उतपादन गनने उद्योग आवद बनाई रहेका ्छन् । ्सता 
विकास नाममा गररएका वक्र्ाकलापले एकातफ्न  प्राकृवतक भू-उप्ोगमा पररित्नन भएको ्छ भने अकको तफ्न  वन्वमत 
रुपमा चवलरहेको प्रकृवत, प्राकृवतक िातािरण र जीिजनतमुा प्रत्क्ष र परोक्ष प्रभाि पारररहेको ्छ । ्ी प्रसतािहरुले 
वनमा्नण अगािी, वनमा्नण चरण र सचंालन चरणमा मौजदुा िातािरणका भौवतक, जैविक, सामावजक, आव्थ्नक त्था 
सांसकृवतक र रासा्वनक पक्षमा असर त्था प्रभाि पाद्न्छ । प्रसताि का्ा्ननि्न गदा्न भौवतक िातािरणका सूचकहरु 
(जसतैः बा्,ु जल र धिनीको अिस्था, भौगवभक सरंचना, भूक्ष्, पवहरो जसता जोवखम) मा के कसतो असर र 
प्रभाि पाद्न्छ ? त्सतै जैविक िातािरणका सूचकहरु (िन जगंल त्था िनसपवत, गैह्काष्ठ िन पैदािार, दलु्नभ त्था 
सकंटापनन जीिजनत ुत्था िनसपवत, सरंवक्षत के्षत्र आवद) मा के कसता पररित्नन हुन सक्छन् त्सतै स्थानी् समदुा् 
र त्सको िररपररको सामावजक, आव्थ्नक त्था सासँकृवतक िातािरणका सूचकहरु (वशक्षा, सिासथ् र सरसफाई, 
कृवष, रोजगारी, बसाइसराई, िातािरणी् सौनद ््नता, लैंवगक सिाल, धावम्नक त्था सांसकृवतक वस्थवत, सासँकृवतक 
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रीवतरीिाज, सामावजक वस्थवत आवद) मा के कसतो प्रभाि पन्न सक्छन् ? त्सतै औद्योवगक के्षत्रबाट वनसकाशन हुने 
ठोस, तरल, ग्ासँ, धिनी, धलुो त्था रसा्वनक पदा्थ्नका कारण विद्यमान जैविक र भौवतक िातािरणमा पनने सकने 
असर त्था प्रभाि के कसता दवेखन सक्छन् ? वतनीहरुका प्रभािको शकु्मरुपमा पवहचान, आकँलन, तह वनधा्नरण, 
उललेखवन्ताको प्रके्षपण गरी वदने र समंिोधन गनने प्रसताि वसफाररस गनने का ््न िातािरणी् अध््नले गद्न्छ । 
माव्थ उललेवखत विवभनन के्षत्रमा पन्न जाने असर त्था प्रभाि सकारातमक हो भने त्सलाई प्रभािलाई बढािा वदने 
उपा्हरु के के हुन सक्छन् ? प्रभाि नकारातमक पनने हो भने त्सता प्रसतािलाई कसता उपा्हरु अिलमबन गरी 
न्ूनीकरण गनने सा्ैथ विद्यामान अिस्थामा का्ा्ननि्न गन्न नहुने प्रसताि रहे्छ भने सो स्थान, विजाईन र क्षमता 
पररित्नन गरी बैकवलपक उपा् (वनरोधातमक, सधुारातमक र क्षवतपूवत्नको माध््म) अपनाई समबोधन गन्न सवकन्छ 
? सोको खोजी गरी सझुाउने का ््न िातािरणी् अध््न गद्न्छ ।

४. वातावरर्ीय अधययन सनदभ्भमा प्रसताव के हो ? प्रसतावक को हुन्छ ?
प्राकृवतक रुपमा रहेको विद्यमान िातािरणी् अिस्थामा पररित्नन ल्ाउन सकने वकवसमको कुनै पवन विकास का ््न, 
भौवतक वक्र्ाकलाप िा भू-उप्ोग पररित्नन गनने कुनै ्ोजना सचंालन गनने समिनधमा त्ार भएको दसतािेजलाई 
प्रसताि भनेर बवुझन्छ । कुनै पवन प्रसताि सिीकृवतको लावग वनिेदन वदने िा प्रसताि का्ा्ननि्न गन्न सिीकृवत प्राप्त 
व्वति िा सरकारी/अध्नसरकारी/ गैह्सरकारी वनका् िा ससं्थालाई प्रसतािक भवनन्छ । जनु वनका्ले ्ोजना 
प्रसताि गद्न्छ त्सको का्ा्ननि्न गनने ्ोजना बनाउ्ँछ सोको सभंाव्ता अध््न गरी विसततृ प्रसताि दसतािेज 
(विवपआर) त्ार गद्न्छ सोको विसततृ त्था लागत अनमुान त्ार त्था सिीकृत गरी ्ोजनाको का्ा्ननि्नको 
लावग ठेकका आह्ान गद्न्छ सा्ैथ ठेकेदार/समहु/सवमवतसगं समझौता गरी ्ोजना का्ा्ननि्न गन्न का्ा्नदशे वदन्छ 
त्ही सरकारी/गै्ह्सरकारी वनका्, ससं्था िा व्वति नै प्रसतािक हो । अझ सरल रुपमा बझुन ुपदा्न स्थानी् तहले 
का्ा्ननि्न गनने सबै ्ोजनाको प्रसतािक स्थानी् तह नै हो भने सरं िा प्रदशे सरकार मातहत रहेका सरकारी त्था 
गै्ह्सरकारी वनका्/का्ा्नल् जसमा अव्त्ारी गएको हुन्छ, त्ो वनका्/का्ा्नल् प्रसतािक हो ।

५. वातावरर्ीय अधययन कसले गराउन े?
प्रचवलत कानूनले िातािरणी् अध््न गररे का्ा्ननि्न गनु्न  पनने प्रसताि (्ोजना) जनु वनका्/ससं्था/व्वतिबाट 
का्ा्ननि्न हुन गइरहेको ्छ, सोही वनका्/ससं्था/व्वतिले अवनिा ््न रुपमा िातािरणी् अध््न गराउन ुपद्न्छ ।  
िातािरणी् अध््न नगराई ्ोजना का्ा्ननि्न गराउन ु हुदँनै । गरमेा प्रचवलत कानूनको बवख्नलाप हुन्छ । 
उदाहरणको लावग “क” भनने नगर/गाउपँावलकाबाट प्रसताि गररएको िातािरणी् अध््न गरी का्ा्ननि्न गनु्न  पनने 
हवसपटल वनमा्नणको प्रसताि (्ोजना) सोही “क” भनने नगर/गाउपँावलकाले िातािरणी् अध््न गराउन ुपद्न्छ । सो 
िातािरणी् अध््न गराउने कत्नव् र वजमबेिारी सोही नगर/गाउपँावलकाको हो । अकको उदाहरण वलन ुपदा्न प्रदशे 
मातहतमा रहेको पूिा्नधार विकास का्ा्नल्बाट प्रचवलत िातािरण कानून बमोवजम िातािरणी् अध््न गराएर 
का्ा्ननि्न गनु्न  पनने प्रदशे सिकको प्रसताि (्ोजना) को लावग बजेट सिीकृत भएको ्छ भने सोही का्ा्नल्ले 
िातािरणी् अध््न गररे मात्र प्रसतािको का्ा्ननि्न गनु्न  पद्न्छ । त्सतै नेपाल विद्यतु प्रावधकरणको २२० के.वभ. 
विद्यतु प्रशारण लाईन वनमा्नण गनने आ्ोजना ्छ भने सोही प्रावधकरणबाट सो आ्ोजनाको िातािरणी् अध््न 
गराई सो सिीकृत गररे मात्र आ्ोजना का्ा्ननि्न गनु्न  पद्न्छ । ्छोटकरीमा जनु वनका्ले ्ोजना का्ा्ननि्न गनने 
हो, त्ही वनका्ले िातािरणी् अध््न गराएर प्रसतािको का्ा्ननि्न गनने दाव्ति, कत्नव् र वजममेिारी रहन्छ । 
तस्थ्न, िातािरणी् अध््न प्रवतिेदन त्ार गरी सोको सिीकृत गनने वनका्बाट सिीकृत भएपव्छ प्रचवलत प्रकृ्ा 
अबलमिन गररे मात्र सामावजक विकास त्था पूिा्नधार वनमा्नणका ्ोजना का्ा्ननि्न गनु्न  गराउन ुसरंी्, प्रादवेशक र 
स्थानी् तहका सरकारी वनका्हरु, अन् सबै सरं ससं्था त्था वनजी के्षत्रको कत्नब् हो । 
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६. कसतो प्रसतावमा कुन वातावरर्ीय अधययन गनणे ?
िातािरण सरंक्षण ऐन, २०७६ को दफा (३) मा प्रसतािकले तोवकए बमोवजमका प्रसतािको तोवकए बमोवजम 
िातािरणी् अध््न प्रवतिेदन त्ार गनु्न  पनने ्छ भनी उललेख गरकेो ्छ । िातािरण सरंक्षण वन्मािली, २०७७ 
ले अनसूुची (१, २ र ३) मा १२ िटा के्षत्रका सूचीकृत गररएका प्रसताि (का ््न) हरु का्ा्ननि्न गदा्न िातािरणी् 
अध््न गनु्न  पनने भनी उललेख गरकेो ्छ । ती के्षत्रहरुमा िन के्षत्र, सिासथ् के्षत्र, वशक्षा के्षत्र, प ््नटन के्षत्र, ् ाता्ात के्षत्र, 
उजा्न, जलश्ोत त्था वसचंाइ के्षत्र, खानेपानी के्षत्र, आिास, भिन त्था बसती विकास र शहरी विकास के्षत्र, फोहरमैला 
व्िस्थापन के्षत्र, उद्योग के्षत्र, खानी के्षत्र र कृवष के्षत्र पद्न्छन् । प्रसतािकले अनसूुची १ मा उवललवखत प्रसतािको 
हकमा सवंक्षप्त िातािरणी् अध््न, अनसूुची २ मा उवललवखत प्रसतािको हकमा प्रारवमभक िातािरणी् परीक्षण 
र अनसूुची ३ मा उवललवखत प्रसतािको हकमा िातािरणी् प्रभाि मूल्ांकन गनु्न  पद्न्छ । ऐनको दफा ७ मा कसैले 
पवन ऐन बमोवजम िातािरणी् अध््न प्रवतिेदन सिीकृत नगराई कुनै पवन प्रसताि का्ा्ननि्न गन्न िा गराउन ुहुदँनै 
भनी उललेख गरकेो ्छ । तस्थ्न िातािरणी् अध््न गनु्न  पनने िा नपनने कसतो प्रकारको प्रसताि हो, अनसूुची हेरी 
िातािरणी् अध््न गनु्न  पनने भएमा अवनिा ््न अध््न गराई प्रसतािको का्ा्ननि्न गनु्न  पद्न्छ । 

७. वातावरर्ीय अधययन सवीकृनतको लानग कहा ँ्ेश गनणे ?  
िातािरणी् सरंक्षण ऐन बमोवजम िातािरणी् अध््न गरी त्ार भएको िातािरण अध््नको प्रसतािलाई 
गावमभ्ता्न हेरी पेश गनु्न  पनने वनका्को व्िस्था गररएको ्छ । िातािरण सरंक्षण ऐन २०७६ को दफा (३) को 
उपदफा (२) मा िातािरणी् अध््न प्रवतिेदन सिीकृवतको लावग तोवकए बमोवजमको प्रकृ्ा पूरा गरी दहेा्को 
वनका् समक्ष पेश गनने व्िस्था ्छ ।  

(क) रावट्रि् प्रा्थवमकता प्राप्त विकास आ्ोजना, लगानी बोि्नबाट लगानी सिीकृत भई का्ा्ननि्न गररने 
आ्ोजना, रावट्रि् गौरिका आ्ोजना, प्रचवलत काननु बमोवजम सरंको अवधकार के्षत्र वभत्र पनने विष्सगं 
समिवनधत विकास वनमा्नण समिनधी का ््न िा आ्ोजना, एक भनदा बढी प्रदशेमा वनमा्नण का ््न गनु्न  पनने 
आ्ोजना िा नेपाल सरकारले तोकेको कुनै आ्ोजना समबनधी प्रसतािको सवंक्षप्त िातािरणी् अध््न 
प्रवतिेदन िा प्रारवमभक परीक्षण भए नेपाल सरकारको समबवनधत मनत्राल् समक्ष र िातािरणी् प्रभाि 
मूल्ांकन प्रवतिेदन भए नेपाल सरकारको समबवनधत मनत्राल् माफ्न त िन त्था िातािरण मनत्राल्म पेश 
गनने व्िस्था रहेको ्छ ।

(ख)  प्रदशे सरकारको अवधकार के्षत्र वभत्र पनने विष्सगं समबवनधत विकास वनमा्नण समिनधी का ््न िा आ्ोजनाको 
िातािरणी् प्रवतिेदन प्रदशे कानूनले तोकेको वनका् समक्ष पेश गनने व्िस्था रहेको ्छ । 

(ग)  स्थानी् तहको अवधकार के्षत्रवभत्र पनने विष्सगं समबवनधत विकास वनमा्नण समबनधी का ््न िा आ्ोजनाको 
सवंक्षप्त िातािरणी् अध््न प्रवतिेदन िा प्रारवमभक िातािरणी् परीक्षण प्रवतिेदन समबवनधत स्थानी् 
कानूनले तोकेको वनका् समक्ष र िातािरणी् प्रभाि मूल्ांकन प्रवतिेदन समबवनधत प्रदशे कानूनले तोकेको 
वनका् समक्ष पेश गनु्न  पनने व्िस्था रहेको ्छ । ्सरी समबवनधत वनका् समक्ष पेश भएका प्रवतिेदन सिीकृत 
भए पचिात का्ा्ननि्न गनु्न  पद्न्छ ।  

८. वातावरर्ीय अधययन नगदा्भको ्ररर्ाम  
िातािरण सरंक्षण का्म रा्न र िातािरणको प्राकृवतक सिरुप क्ष् गनने मावनसको ठूलो भूवमका ्छ । मावनसले 
प्रत्क्ष िा अप्रत्क्ष, जानी िा नजानीकन वदनानवुदन विकास र आविट्कारको नाममा गररएका वक्र्ाकलापहरुको 
कारण एकातफ्न  प्राकृवतक िातािरणको सिरुप विगारी रहेको ्छ भने अकको तफ्न  प्रत्ेक बष्न ठूलो धनजनको 
क्षवतसमेत हुने गरकेो ्छ । आव्थ्नक विकास र आधवुनकीकरणको नाउमँा वसवमत मात्रामा रहेका प्राकृवतक श्ोतहरुको 
अत्वधक दोहनले पथृिीको िातािरणी् सनंतलुन नराम्ोसगँ प्रभावित भएको ्छ । िातािरणी् अध््न विना 
बनाएका सामावजक त्था पूिा्नधार वनमा्नण र िोजर ेसिकहरुका कारण बषनेनी बसती जोवखममा परकेो, मावनसको 
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ररबास उठीबास भएको, पलु पलुासाहरु भवतकएको, बनाएका सरंचना ्छोटो अिवधमा क्षतविक्षत भएको, िन्जनत ु
बासस्थानमा असर परकेो, पानीका महुानहरु सकेुको, वसमसार के्षत्र सकंटमा परकेो, जवमन मनुीको पानीको सतह 
रटेको, मानि त्था बन्जनतकुो िासस्थान क्ष् र विनास भई जीिन नै सकंटमा परकेो ्छ । ्सले गदा्न समदुा्सतर 
दवेख रावट्रि् र अनतरावट्रि्सतर समम िातािरणी् समस्ाहरु दखेा परकेा ्छन् । नेपाल सरकार, प्रदशे सरकार र 
स्थानी् तहबाट सामावजक त्था पूिा्नधार वनमा्नणको ्ोजना का्ा्ननि्न गदा्न िातािरणी् पक्षलाई ध्ान नवदएको 
कारण आज िातािरण र विकास एक अका्नमा अनतर समबवनधत नभई परसपर विरोधीको रुपमा दखेा परकेो, 
विकासका नाममा विनाश गनने गरकेो जसता अवभव्वतिहरु वमवि्ाहरुमा साि्नजवनक हुने गरकेो पाईन्छ । नेपालमा 
प्रत्ेक बष्न ज्थाभािी का ््नक्रम राखी िातािरणलाई िेिासता गरी न्ा ँग्ामीण सिक र अन् पूिा्नधारका कारण जन, 
धन र समिवतमा क्षवत भइरहेको ्छ । तस्थ्न, िातािरणी् अध््न प्रवतिेदनबाट वनसकेको तथ् र सोमा उललेख 
गररएका िातािरणी् पक्षलाई समबोधन गरी सामावजक त्था पूिा्नधार विकास गनु्न  पनने दवेखएको ्छ ।

९. वातावरर्ीय अधययन नगरमेा हुन ेजररवाना र क्षनत्ूनत्भ
िातािणी् अध््न गनु्न  पनने प्रसतािको िातािरणी् अध््न नगरीकन कुनै का ््न गर े िा गराएमा समबवनधत 
वनका्ले वनमन अनसुार जररबाना गनने व्िस्था िातािरण सरंक्षण ऐन, २०७६ को दफा (३५) ले गरकेो ्छ । 

(क) सवंक्षप्त िातािरणी् अध््न गराउनपुनने प्रसताि सिीकृत नगराई िा सिीकृत प्रवतिेदनको विपरीत हुने गरी 
प्रसताि का्ा्ननि्न गरमेा पाचँ लाख रुपै्ासँमम, प्रारवमभक िातािरणी् परीक्षण प्रवतिेदन सिीकृत नगराई 
िा सिीकृत प्रवतिेदनको विपरीत हुने गरी प्रसताि का्ा्ननि्न गरमेा दश लाख रुपै्ासँमम र िातािरणी् 
प्रभाि मूल्ाङ्कन प्रवतिेदन गराउनपुनने प्रसताि सिीकृत नगराई िा सिीकृत प्रवतिेदनको विपरीत हुने गरी कुनै 
प्रसताि का्ा्ननि्न गरमेा पचास लाख रुपै्ासँमम जररिाना हुने व्िस्था रहेको ्छ ।

(ख) प्रसतािकले माव्थ (क) मा उललेख गर ेबमोवजमको का ््न गरमेा समबवनधत वनका्ले त्सतो का ््न तरुुनत 
रोकी िातािरणी् अध््न प्रवतिेदन सिीकृत नगराएकोमा िातािरण ऐन बमोवजम त्सतो प्रवतिेदन सिीकृत 
गराउन र त्सतो प्रवतिेदन विपरीतको का ््न भएकोमा सो का ््नलाई सधुार गन्न आदशे वदने व्िस्था ऐनले 
गरकेो ्छ । समबवनधत वनका्ले वदएको आदशे बमोवजम का ््न नभएमा समबवनधत वनका्ले माव्थ उललेख 
बमोवजम गररएको जररबानाको तेबबर जररबाना समबवनधत व्वति िा ससं्थालाई गनने व्िस्था ऐनले गरकेो ्छ ।

(ग) कसैले िातािरणी् अध््न प्रवतिेदन सिीकृत नगराई िा सिीकृत प्रवतिेदनको विपररत हुने गरी का ््न गरमेा 
िा िातािरण ऐन, वन्म, वनदनेवशका िा मापदणि विपररत प्रदषुण गरकेो िा जोवखमपूण्न पदा्थ्न वनट्कासन गरकेो 
िा कुनै दरु्नटनाजन् प्रदषुणका कारणबाट कुनै व्वति, ससं्था िा स्थानी् समदुा्लाई कुनै हानी नोकसानी 
पगुन गएमा त्सतो का ््नबाट वपवित व्वति, ससं्था िा स्थानी् समदुा्ले समबवनधत वनका्मा क्षवतपूवत्न भराई 
पाउन वनिेदन वदएमा ्छानवबन गरी उवचत क्षवतपूवत्न भराई वदने व्िस्था समेत ऐनमा रहेको ्छ ।

(इ) वन क्षते्रको जगगा अनय प्रयोजनमा प्रयोग गदा्भ अ्नाउन ु्नणे काय्भप्रकृया
रावट्रि् िन के्षत्रको भू-सिावमति नेपाल सरकारमा रहने र नेपाल सरकार (मवनत्रपररषद)् को वनण्न् विना िन के्षत्र अन् 
प्र्ोजनमा प्र्ोग गन्न नपाईने व्िस्था िन ऐन, २०७६ को दफा (३) मा रहेको ्छ । कुनै वनका्बाट प्रसताि गररएको 
सामावजक िा भौवतक पूिा्नधार वनमा्नण गनने समिनधी कुनै ्ोजना का्ा्ननि्न गन्न रावट्रि् िन के्षत्र प्र्ोग गनु्न  बाहेक 
अन् विकलप नभएमा नेपाल सरकार समक्ष रावट्रि् िन के्षत्रको जगगा प्र्ोग गन्न माग गदा्न दहेा्को बमोवजमको 
का ््नप्रकृ्ा अबलमबन गनु्न  पद्न्छ ।

१. वातावरर्ीय अधययन गररेमात्र वन क्षते्रमा योजना काया्भनवयन गन्भ न्ाईन े
िातािरणी् अध््न सिीकृत भएर मात्र रावट्रि् िन (सरकारद्धारा व्िवस्थत िन, सामदुाव्क िन, किवुल्ती 
िन, साझेदारी िन, चकला िन, धावम्नक िन, प्रदशे वभत्रको रावट्रि् िन िा अनतरप्रादवेशक िन र िन के्षत्रसगं 
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जोविएको झािी बट्ु्ान समेत) के्षत्रमा सामावजक िा भौवतक पूिा्नधार वनमा्नण गनने समिनधी कुनै आ्ोजना/्ोजना/
का ््नक्रम सचंालन त्था का्ा्ननि्न गन्न पाईदनै । सा्ैथ उति िन के्षत्रमा भएका रुखहरु समेत हटाउन वमलदनै । 
रावट्रि् िन के्षत्रको जगगा प्र्ोग गनु्न  बाहेक अन् विकलप नभएमा, ्ोजना का्ा्ननि्नको लावग कुनै रावट्रि् िन के्षत्र 
आिश्क र उप्तुि दवेखएमा नेपाल सरकारले ् ोजनाको लावग प्रसतावित रावट्रि् िनको के्षत्र र त्सतो के्षत्रबाट रुख 
विरुिा त्था अन् िन पैदािार हटाउन ुपनने भएमा सो समेत हटाउन सिीकृवत वदने व्िस्था रहेको ्छ ।तस्थ्न नेपाल 
सरकार (मवनत्रपररषद)् को सिीकृवत विना िन के्षत्र अन् प्र्ोजनमा प्र्ोग गन्न र सो के्षत्रमा भएका रुखहरु हटाउन 
नपाईने व्िस्था िन ऐन, २०७६ मा रहेको ्छ । कुनै व्वति िा वनका् िा ससं्थाले सिीकृवत विना िन के्षत्रमा कुनै 
सामावजक िा भौवतक पूिा्नधार वनमा्नण गनने समिनधी का ््न गर ेगराएमा िन कसूर गरकेो मावनन्छ र िन ऐन अनसुार 
कािा्नही हुन्छ ।

२. प्राथनमकता प्राप्त आयोजना नन्ा्भरर् गनु्भ ्नणे  
रावट्रि् िन के्षत्रमा सचंालन हुने ् ोजना का्ा्ननि्नमा जान ुअगािी रावट्रि् प्रा्थवमकता प्राप्त आ्ोजना वनधा्नरण गनने 
मापदणि, २०७५ ले तोकेको न्ूनतम शत्नहरु परुा हुन ुपद्न्छ । कुनै आ्ोजना रावट्रि् प्रा्थवमकता प्राप्त आ्ोजना 
हुनको दहेा् अनसुारका मापदणि परुा भएको हुन ुपद्न्छ । 
(क) विसततृ आ्ोजना प्रवतिेदन त्ार भएको, 
(ख) श्ोत/लगानी सवुनवचित भएको प्रमाण, 
(ग) चाल ुआिवधक ्ोजनाले रावट्रि् प्रा्थवमकता वनधा्नरण गरकेो के्षत्र वभत्र परकेो, 
(र) आ्ोजनाको िातािरणी् अध््न समपनन भएको, 
(ङ) समिवनधत मनत्राल्को सवचि सतरर् वनण्न् भएको,  

३. प्राथनमकता प्राप्त आयोजनाको जानकारी गराउने   
्ोजना सचंालनको लावग रावट्रि् िन के्षत्र नै प्र्ोग गनु्न  पनने भएमा ्ोजना रावट्रि् प्रा्थवमकता प्राप्त रहेको व्होरा 
दहेा्को वनका्बाट वसधै िा माफ्न त िन त्था िातािरण मनत्राल्मा पठाउने पनने व्िस्था रहेको ्छ । 
(क)   सरंी् सरकार मातहत सचंालन हुने रावट्रि् प्रा्थवमकता प्राप्त आ्ोजना वनधा्नरण भएको बावष्नक विकास 

आ्ोजना/का ््नक्रम नेपाल सरकारको प्रा्थवमकता एक (P1) र प्रा्थवमकता दईु (P2) आ्ोजना रावट्रि् 
प्रा्थवमकता प्राप्त रहेको ब्होरा रावट्रि् ्ोजना आ्ोगले िन त्था िातािरण मनत्राल् लगा्त सबै 
समिवनधत मनत्राल्मा पठाउने र समिवनधत मनत्राल्हरुले वसधै िन त्था िातािरण मनत्रा्लमा वसफाररस 
गनने व्िस्था रहेको ्छ । 

(ख)  प्रादवेशक प्रा्थवमकतामा रहेको आ्ोजनालाई रावट्रि् प्रा्थवमकता आ्ोजना वनधा्नरण गनु्न  पनने भएमा र 
आ्ोजना सचंालन गन्न िन के्षत्रबाहेक अन् कुनै विकलप नभएमा प्रदशे मवनत्रपररषद ् त्था मु् ्मनत्रीको 
का्ा्नल्को वनण्न् पचिात प्रधानमनत्री त्था मवनत्रपररषदक्ो का्ा्नल्को वसफाररसको आधारमा िन त्था 
िातािरण मनत्राल्ले आिश्क प्रकृ्ा अगािी बढाउने व्िस्था रहेको ्छ । 

(ग)  त्सतै स्थानी् तहको प्रा्थवमकताकमा रहेको आ्ोजनालाई िन के्षत्रको जगगा प्र्ोग गनु्न  बाहेक अन् 
विकलप नभएमा रावट्रि् प्रा्थवमकता आ्ोजना वनधा्नरण गनु्न  पनने भएमा समिवनधत स्थानी् तहको गाउ/ँनगर 
सभाकोबाट सिीकृत भएका र सोही पावलकाले वसफाररस गरपेचिात सरंी् मावमला त्था सामान् प्रसाशन 
मनत्राल्को वसफाररसको आधारमा िन त्था िातािरण मनत्राल्ले आिश्क प्रकृ्ा अगािी बढाउने 
व्िस्था रहेको ्छ । 

(र) गैह्सरकारी के्षत्र िा सामावजक विकासका लावग समदुा्बाट सचंालन गनने दश करोि रुपै्ा भनदा बढी 
लागतका आ्ोजनाको हकमा आ्ोजना सचंालन गनने स्थानी् तहको का ््नपावलकाको वनण्न् गरी सरंी् 
मावमला त्था सामान् प्रसाशन मनत्राल्को वसफाररसको आधारमा िन त्था िातािरण मनत्राल्ले आिश्क 
प्रकृ्ा अगावि बढाउने । 
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(ङ)  वनजी िा साि्नजवनक वनजी साझेदारीमा सचंालन हुने व्िसाव्क आ्ोजनाको हकमा कमपनी ऐन अनसुार 
उद्योग विभाग/ररले ुत्था साना उद्योग का्ा्नल्हरुमा दता्न भई स्थाइ लेखा नमबर प्राप्त गर ेपचिात समिवनधत 
सरंी् मनत्राल्को वसफाररसको आधारमा िन त्था िातािरण मनत्राल्ले आिश्क का ््न प्रकृ्ा अगावि 
बढाउने ।

४. वन क्षते्र प्रयोगको लानग सवीकृनत माग गनणे 
रावट्रि् िन के्षत्रमा ्ोजना का्ा्ननि्न गनने वनका्ले ्ोजना सचंालन गन्न अन् विकलप नदवेखएमा र रावट्रि् िन 
के्षत्र नै प्र्ोग गनु्न  पनने भएमा ्ोजनासगं समिवनधत मनत्राल्ले ्सतो रावट्रि् िन के्षत्र प्र्ोग गनने सिीकृवतको लावग 
दहेा् बमोवजमको कागजात राखी िन त्था िातािरण पठाउन ुपनने व्िस्था रहेको ्छ ।

(क) रावट्रि् िन के्षत्र आिश्क पनने तथ्परक कारण र औवचति, 
(ख) कुनै वनका्बाट अनमुवत पत्र जारी भएको भए त्सतो अनमुवत पत्रको प्रवतवलपी, 
(ग) ्ोजनाको विसततृ अध््न प्रवतिेदन (विवपआर) लगा्तका सिीकृत का ््नक्रम समिनधी कागजात,
(र)  ्ोजनाको विसततृ सभंाव्ता प्रवतिेदन र विकलप अध््न प्रवतिेदन,
(ङ)  िातािरणी् अध््न प्रवतिेदन र िातािरणी् व्िस्थापन ्ोजना सवहतको प्रवतिेदन र
(च)  रावट्रि् प्रा्थवमकता प्राप्त ्ोजना रहेको र सो ्ोजनाको लावग रावट्रि् िन के्षत्र आिश्क रहेको भनने पवुष्ट हुने 

कागजातहरु  

५. ्ुनःनवचारको लानग ्ठाउने
समिवनधत मनत्राल्बाट िन के्षत्र प्र्ोगको लावग सिीकृवतको माग सवहतका कागजात प्राप्त भएपव्छ िन त्था 
िातािरण मनत्राल्ले अध््न गदा्न ्ोजनामा कुनै पररमाज्नन गदा्न कम िन के्षत्र प्र्ोग हुने िा कम रुख कटान 
हुने दवेखएमा समिवनधत मनत्राल्लाई व्होरा खलुाई पनु्नविचारका लावग लेवख पठाउन सकने व्िस्था ्छ । ्सरी 
पनु्नविचारका लावग लेवख आएमा समिवनधत मनत्राल्ले ्ोजनाको लागत र प्रवतफल समेतका आधारमा सो कुरा 
उपर विचार गरी आिश्कता अनसुार ्ोजना पररमाज्नन गरी रावट्रि् िन के्षत्र प्र्ोग गनने पनुः िन त्था िातािरण 
मनत्राल्मा पठाउन ुपनने व्िस्था रहेको ्छ ।

६. सथलगत नववरर्को लानग ्ठाउने
कुनै ्ोजनाको लावग रावट्रि् िन के्षत्रको प्र्ोग गनने सिीकृवतको लावग लेवख आएमा िन त्था िातािरण मनत्राल्ले 
दहेा्का वििरण सवहत कागजात पठाउन िन त्था भू-सरंक्षण विभाग माफ्न त समिवनधत विवभजन िन का्ा्नल्मा 
लेवख पठाउने व्िस्था रहेको ्छ । िन का्ा्नल्ले स्थलगत अिलोकन गरी दहेा्का बुदँासगं समिवनधत विष्मा 
वििरण त्ार गरी विभाग माफ्न त मनत्राल्मा पठाउने व्िस्था रहेको ्छ ।

	 ्ोजनालाई प्र्ोग गन्न वदन ुपनने रावट्रि् िन के्षत्रको स्थलगत वििरण, के्षत्रफल, चारवकलला र वजवपएस कोवि्ननेट 
खलेुको नापनकशा, नापी वसट नमबर, वकत्ा नमबर, भौगोवलक के्षत्र, िनको वकवसम, िनको वकवसम अनसुार 
के्षत्रफल लगा्तका वििरण 

	 ्ोजना का्ा्ननि्न गदा्न हुने रावट्रि् िन के्षत्रबाट हटाउन ुपनने रुख विरुिाको लागत र पररमाण (काठ र दाउरा) 
समेतको वििरण 

	 कुनै ्ोजनाको लावग माग भएको रावट्रि् िन के्षत्र समदुा्मा आधाररत उपभोतिा समूहबाट व्िस्थापन भईरहेको 
रावट्रि् िन भएमा त्सतो समहुले वदएको सहमवत 

७. ने् ाल सरकारले सवीकृनत नदन सकन े
िन त्था भू-सरंक्षण विभागबाट प्राप्त भएको उललेवखत कागजात जाचँबझु गदा्न ्ोजना का्ा्ननि्नको लावग कुनै 
रावट्रि् िन के्षत्र आिश्क र उप्तुि दवेखएमा िन त्था िातािरण मनत्राल्ले सिीकृवतको लावग नेपाल सरकार 
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समक्ष प्रसताि पेश गनने व्िस्था ्छ । िन त्था िातािरण मनत्राल्बाट पेश भएको प्रसताि मानवसब दवेखएमा नेपाल 
सरकारले ्ोजनाको लावग प्रसतावित रावट्रि् िनको के्षत्र र त्सतो के्षत्रबाट रुख विरुिा त्था अन् िन पैदािार 
हटाउन ुपनने भएमा सो समेत हटाउन सिीकृवत वदन सकने व्िस्था रहेको ्छ ।

८. प्रसतावकले सट्ा जगगा वा रकम उ्लब् गराउन ु्नणे
(क) सट्टाभरटाना स्वरुप जग्टा उपलब्ध ्रटाउर े 
कुनै ्ोजनाको लावग रावट्रि् िन के्षत्र प्र्ोग गन्न वदने वनण्न् भएमा ्ोजना का्ा्ननि्न गदा्न रावट्रि् िन के्षत्रको 
भू-उप्ोग स्था्ी रुपमा पररित्नन हुने गरी प्र्ोग हुने के्षत्रफल भनदा कम नहुने गरी समिवनधत ्ोजनाले सट्ाभना्न 
सिरुप समान भू-बनौट र समान भौगोवलक के्षत्रमा िन विकास गन्न सवकने जगगा उपलबध गराउन ुपनने व्िस्था ्छ । 
सरकारी जगगाको हकमा सट्ाभना्न सिरुप उपलबध गराउने पनने जगगा िापतको रकम आ्ोजनाको लागत ईष्टमेटमा 
नै समािेश गनने व्िस्था ्छ । सट्ाभना्न सिरुप उपलबध गराउने पनने जगगा िापतको रकम आ्ोजनाको लागत लागत 
इवष्टमेटमा समािेश नभएका र वनण्न् प्रकृ्ामा रहेका सरकारी ्ोजनाको हकमा सट्ाभना्न सिरुप उपलबध गराउन ु
पनने जगगा िापतको रकम अ्थ्न मनत्राल्ले उपलबध गराउने भनने व्िस्था रहेको ्छ ।

(ख) जग्टाको सट्टा रकम उपलब्ध ्रटाउर े 
रावट्रि् िन के्षत्र प्र्ोग गन्न सिीकृत प्राप्त ्ोजना सट्ाभना्न सिरुप उपलबध गराउन नसकने भएमा सोही व्होरा 
उललेख गरी सट्ाभना्न गराउन नसकेको जगगा िापत रकम वनधा्नरण सवमवतबाट वनधा्नरण भएको रकम उपलबध 
गराउन सिीकृवतको लावग िन त्था िातािरण मनत्राल्मा दहेा्का वििरण एि ंकागजातहरु सलंगन गरी वनिेदन 
वदन ुपद्न्छ । 

(अ) रावट्रि् िन के्षत्र प्र्ोग गर ेिापत जगगा सट्ाभना्न वदन नसवकने अिस्थाको तथ्परक कारण र औवचति,
(आ) समिवनधत वनका्बाट अनमुवतपत्र जारी भएको ्ोजना भए अनमुवत पत्रको प्रवतवलपी,
(इ) नेपाल सरकारबाट रावट्रि् िन के्षत्रको जगगा प्र्ोग गन्न वदने समिनधी वनण्न्को जानकारी पाएको पत्रको 

प्रवतवलपी,
(ई) विभागसगं समझौता भई सकेको भए उति समझौताको प्रवतवलपी, 
(उ) ्ोजनाको प्रि्नधकको सचंालक सवमवत िा सो सरहको अवधकार प्र्ोग गनने का ््नकारी वनका्बाट भएको 

वनण्न्को प्रवतवलपी
(्) मन्त्टालयबटाट सट्टाभरटाना रकम नर्धटानारण 
प्रसतािबाट पेश भएको वनिेदनको समबनधमा जाचँबझु गदा्न व्होरा मनावसब लागेमा त्सतो ्ोजनाले िन के्षत्र प्र्ोग 
गर ेिापत बझुाउन ुपनने रकम रावट्रि् प्रा्थवमकता प्राप्त ्ोजनाको लावग रावट्रि् िन के्षत्र प्र्ोग गनने समिनधी मापदणि 
सवहतको का ््नविवध, २०७६ को अनसूुची १ को उचच दरको मलु् वतनु्न  पनने दवेखएको ्ोजनाको हकमा िा कुनै 
्ोजनाको प्रिद्ध्नकले िनको वकवसम अनसुार अनसूुची बमोवजमको उचच दरको रकम वतन्न मंजरु गरमेा मनत्राल् 
आफैँले रकम वनधा्नरण गन्न सकने व्िस्था रहेको ्छ । 

(घ) प्रनि्ेवदरको आ्धटारमटा सट्टाभरटाना रकम नर्धटानारण 
प्रिद्ध्नकले िन त्था िातािरण मनत्राल्ले वनधा्नरण गर े बमोवजम रकम वतन्न मंजरु नभएमा ्ोजनाले िन के्षत्र 
प्र्ोग गरिेापत बझुाउन ुपनने रकम वनधा्नरण गनने प्र्ोजनको लावग मनत्राल्ले वनिेदन सवहतका कागजात विभाग 
माफ्न त समिवनधत िन का्ा्नल्मा पठाउन ुपद्न्छ । समिवनधत िन का्ा्नल्ले स्थलगत वनरीक्षण एि ंजाचँबझु गरी 
उललेवखत अनसूुचीको तावलकामा रहेको िनको प्रकृवतसगं तलुना गरी िनको वकवसम अनसुार ्ोजनाले प्र्ोग 
गनने िन के्षत्रको खूद ित्नमान मूल् पवहचान एि ंकूल रकम वनधा्नरण गरी रकम वनधा्नरण वजलला सवमवतमा पेश गनु्न  
पद्न्छ । रकम वनधा्नरण वजलला सवमवतले समिवनधत िन का ््नल्ले पेश गरकेो मूल्ांकन प्रवतिेदन अध््न त्था 
आिश्कता अनसुार जाचँबझु गरी ्ोजनाले प्र्ोग गनने िन के्षत्रको खूद ित्नमान मूल् वनधा्नरण गरी पनध्र वदन वभत्र 
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वसफाररस सवहत विभागमा पठाउन ुपद्न्छ । प्राप्त वसफाररस सवहतका कागजात अध््न गरी विभागले आफनो रा् 
सवहत मनत्राल्मा पठाउने र मनत्राल्ले प्राप्त कागजात अध््न गदा्न व्होरा मनावसब लागेमा मनत्राल्ले त्सतो 
्ोजनालाई रावट्रि् िन के्षत्र प्र्ोग गर ेिापत रकम बझुाउन सिीकृवत वदन सकने व्िस्था रहेको ्छ । रावट्रि् िन 
के्षत्र प्र्ोग गर ेिापत रकम बझुाउन सिीकृवतको जानकारी प्राप्त भएपव्छ समिवनधत ्ोजनाले तीन मवहना वभत्र िन 
विकास कोषको खातामा रकम जममा गनु्न  पद्न्छ ।

९. प्रसताव काया्भनवयनको लानग प्रवर््भक र नवभाग वीच सम्झौता 
्ोजनाको का्ा्ननि्नको लावग रावट्रि् िन के्षत्र प्र्ोग गन्न वदने गरी नेपाल सरकारले सिीकृवत वदएकोमा समिवनधत 
्ोजनाको प्रिद्ध्नकले सट्ा भना्न जगगा उपलबध गराएमा िा रकम बझुाउन सिीकृवत पाएकोमा तोवकएको सम्वभत्र 
रकम बझुाएमा िन त्था भू-सरंक्षण विभागले समिवनधत ्ोजना प्रिद्ध्नक सगं रावट्रि् िन के्षत्र प्र्ोग गदा्न पालना 
गनु्न  पनने शत्न समेत उललेख गरी समझौता गनने व्िस्था रहेको ्छ । प्रिद्ध्नक र विभाग िीच समझौता का्ा्ननि्नको 
लावग समिवनधत िन का्ा्नल्मा पठाउने गररन्छ । समझौताको पालना भएर/नभएको समिनधमा िन त्था भू-सरंक्षण 
विभाग आफैँले िा समिवनधत िन का्ा्नल्बाट वन्वमत अनगुमन गराउने व्िस्था रहेको ्छ । समझौताको शत्नको 
पालना गनु्न  त्सतो ्ोजनाको कत्नव् हुन्छ ।

१०. असथाई रु्मा वन क्षते्र प्रयोग बा्तको दसतुर
अस्थाई रुपमा रावट्रि् िन के्षत्र प्र्ोग गनने ्ोजनाले िन वन्मािली, २०५१ को अनसूुची (२०) मा कबवुल्ती 
िनको उद्योगका लावग तोवकएको दसतरु बरािरको रकम बावष्नक बवृद्धसमेत समािेश गरी वन्वमत रुपमा कोषमा 
जममा गनने व्िस्था रहेको ्छ । नेपाल सरकार, प्रदशे सरकार र स्थानी् तहको सिीकृत बजेटको स्ोतबाट सचंालन 
हुने सरकारी ् ोजनाको हकमा ् सतो दसतरु नलागने व्िस्था ्छ । मनुाफा आज्नन नगनने उदे्श्ले सचंावलत ् ोजनाको 
लावग नेपाल सरकारले दसतरु नलागने गरी ्ुछट वदन सकने व्िस्था रहेको ्छ ।

११. वन ्ैदावारको हसतानतरर् र वयवसथा्न
नेपाल सरकार (मवनत्रपररषद)् बाट कुनै ्ोजना का्ा्ननि्न गन्न रावट्रि् िन के्षत्र प्र्ोग गन्न र सो के्षत्रमा रहेका रुख, 
विरुिा िा अन् िन पैदािार हटाउन सिीकृवत पाएकोमा सो ्ोजनाले त्सतो रुख, विरुिा िा अन् िन पैदािार 
आफनै खच्नमा कटान, म्ुछान र राटगद्ी गरी समिवनधत िन का्ा्नल्लाई हसतानतरण गनु्न  पद्न्छ । ्ोजनाबाट 
हसतानतरण भएको िन पैदािार विवभजन िन का्ा्नल्ले व्िस्थापन गनु्न  पद्न्छ ।

१२. सट्ा जगगामा बृक्षारो्र् र वन के्षत्र हसतानतरर्
प्रिद्ध्नकले ्ोजना का्ा्ननि्न गन्न रावट्रि् िन के्षत्रको जगगा प्र्ोग गर ेिापत जगगा सट्ा भना्न वदएकोमा सो जगगा िन 
के्षत्रको जगगा भनदा कम नहुने गरी विवभजन िन का्ा्नल्ले तोकेको स्थानमा सिीकृत मापदणि (नम्नस)् बमोवजम 
्ोजनाले बकृ्षारोपण गनु्न  पद्न्छ । ्ोजना का्ा्ननि्न गदा्न रुख विरुिा हटाइने भएमा त्सतो रुख विरुिाको दश 
गणुका दरले समिवनधत िन का्ा्नल्ले तोकेको जगगामा बकृ्षारोपण गरकेो रुख विरुिाको पाचँ िष्नसमम स्ाहार, 
समभार र रखेदखे गरी पाचँ बष्न पव्छ रुख, विरुिा िन का्ा्नल्लाई हसतानतरण गनु्न  पद्न्छ । सट्ा जगगामा बकृ्षारोपण, 
स्ाहार, समभार र रखेदखे गन्न नसकने ्ोजनाले सो बापत मनत्राल्को सिीकृत मापदणि (नम्नस)् अनसुार लागत 
ईवष्टमेट गरी समिवनधत िन का्ा्नल्बारा सिीकृत गराई त्सतो लागत ईवष्टमेट बमोवजमको रकम िन विकास कोषमा 
उपलबध गराउन ुपद्न्छ । कोषमा रकम जममा गनु्न  अगािी िन त्था िातािरण मनत्राल्को सिीकृवत वलन ुपद्न्छ ।

१३. क्षनत नयूनीकरर्का उ्ाय अ्नाउन ेर ननदणेशनको ्ालना 
रावट्रि् िन के्षत्र प्र्ोग गरी का्ा्ननि्न हुने कुनै पवन ्ोजना का्ा्ननि्न गदा्न सवंक्षप्त िातािरणी् अध््न िा 
प्रारवमभक िातािरणी् परीक्षण प्रवतिेदन िा िातािरणी् मूल्ांकन प्रवतिेदनमा उललेख गरकेा, भएका र सो 
प्रवतिेदनले सझुाएका क्षवत न्ूनीकरणका उपा्हरु ्ोजनाले आफनै खच्नमा अवनिा ््न पालना गनु्न /गराउन ुपद्न्छ । 
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रावट्रि् िन के्षत्र प्र्ोग गन्न सिीकृत पाएको कुनै ्ोजना का्ा्ननि्न गदा्न शत्न बमोवजम िा िातािरणी् अध््नमा 
उललेख भएको गनु्न  पनने काम भए/नभएको समिनधमा िन त्था िातािरण मनत्राल्ले अनगुमन गन्न सकने्छ । 
मनत्राल्ले िन के्षत्र प्र्ोग गनने समिनधमा समिवनधत ्ोजनालाई जनुसकैु बखत सधुारका लावग आिश्क सझुाि 
त्था वनदनेशन वदन सकने्छ । मनत्राल्ले वदएको सझुाि त्था वनदनेशनको पालना गनु्न  समिवनधत ्ोजनाको अवनिा ््न 
कत्नब् हुन्छ ।

१४. सवीकृनत नवना वन के्षत्रमा योजना सचंालन गरमेा हुन ेकसूर र सजाय    
सिीकृत िन व्िस्थापन ्ोजना रहेका, प्रचवलत िन कानूनमा उललेख भएका र नेपाल सरकार (मवनत्रपररषद)् को 
सिीकृती बाहेक अन् ्ोजना त्था का ््नक्रम रावट्रि् िन के्षत्र सचंालन त्था का्ा्ननि्न गन्न वमलदनै । स्थानी् तह 
(नगर/गाउपँावलका) को का ््नपावलकाको वनण्न्, सरकारी त्था अध्नसरकारी का्ा्नल्को वनण्न् भनी िन के्षत्रमा कुनै 
सामावजक त्था पूिा्नधार वनमा्नणका ्ोजना सचंालन गनने का ््न गर ेगराएमा िा सोको उद्योग गरमेा िन ऐन, २०७६ 
को दफा (४९) खणि (ग), (च) र (्छ) बमोवजम कसूर गरकेो मावनन्छ । 

रावट्रि् िन फाि्ँने िा िन के्षत्रको जगगा जोतने, खनने, खवनजको उतखनन गनने, आबाद गनने,सिक त्था अन् पूिा्नधार 
वनमा्नण गनने, रर िा ्छाप्रो बनाउने, व्िसा् सचंालन गनने िा अवतक्रमण गनने काम कसैले गर ेगराएमा पाचँ बष्न समम 
कैद िा  एकलाख रुपै्ासमम जररबाना िा दिैु सजा् गरी त्सतो जगगा रावट्रि् िनमा समािेश गरी सो जगगामा 
बनाएको रर िा ्छाप्रो र प्र्ोग भएका मेवसनरी औजार, साधन समेत जफत हुने्छ । त्सतो कसूर गदा्न िन पैदािार 
हटाएको िा नोकसानी गरकेो भए वनजलाई सो बापत हुने सजा् समेत हुने्छ भनने व्िस्था िन ऐन, २०७६ को दफा 
(५०) को उपदफा (३) मा रहेको ्छ । अतः िन के्षत्रमा सिीकृवत विना का ््नक्रमको लागत अनमुान र विसततृ अनमुान 
त्ार गनने, का ््नक्रम सिीकृत त्था वनण्न् गनने, ्ोजना का्ा्ननि्न गन्न का्ा्नदशे वदने र समझौता गरी का्ा्ननि्न 
गनने उपभोतिा सवमवत िा ठेकेदार समेत विरुद्ध िन के्षत्र अवतक्रमण गरकेो र पूिा्नधार बनाएको कसूर अपराधमा मदु्ामा 
समेत चलने हुदँा कसैले पवन कुनै बाहनामा रावट्रि् िन के्षत्रमा उललेवखत का ््न गनु्न  गराउन ुहुदँनै । 

(ई) ननषकर्भ 
सिच्छ िातािरण जीिनको लावग अपररहा ््न ्छ । िातािरण सरंक्षण रावट्रि् त्था अनतरावट्रि् सरोकारको विष् 
बनेको ्छ । िातािरणी् अध््न विना हामीले हाम्ो लावग राम्ो का ््न भनी वनमा्नण गरकेा सामावजक त्था विकास 
पूिा्नधारहरुको कारण विद्यमान िातािरणी् सनतलुनमा विग्न पगेुको ्छ । ्ीनै वक्र्ाकलापका कारण िातािरण 
ततिहरु िीचको सनतवुलत अिस्थामा खलल् परी प्राकृवतक समपदा र जनजीविकाको के्षत्रमा बहुआ्ावमक असर 
त्था प्रभाि दवेखन ्थालेका ्छन् । कुनै पवन ्ोजना का्ा्ननि्न गदा्न िातािरणी् अध््न गरमेा त्सतो ्ोजना 
का्ा्ननि्न गदा्न विद्यमान िातािरणमा पनने सकने समभाव् असर त्था प्रभािको पवहचान, आकंलन, मलु्ांकन र 
प्रभाि प्रके्षपण गरी त्सबाट िातािरणमा पन्न जाने नकारातमक प्रभाि रटाउने, सकाकातमक प्रभािलाई बढाउने 
र बैकवलपक उपा्हरुको खोज गरी सझुाउने प्र्ास गद्न्छ । तस्थ्न िातािरणी् अध््न गनु्न  पनने ्ोजना त्ार 
गदा्न िातािरणी् पक्षलाई एक अवभनन अगंको रुपमा वलएर ्ोजना का्ा्ननि्न गरौं । एकल प्र्ासबाट िातािरण 
जसतो बहुआ्ावमक विष् सिंोधन गन्न कवठन ्छ । त्सैले सम्मै िातािरण सरंक्षण र व्िस्थापन के्षत्रमा सचेतना 
अवभ्ानमा प्रत्ेक व्वति, समदुा्, सरकारी त्था गैंह्सरकारी वनका्, सरं, ससं्थाहरु लागौं । विकास ्ोजनाको 
का्ा्ननि्न गदा्न िातािरणमा असर पन्न वदन हुनन भनने मान्ता राखी िातािरण र विकासको िीचको तादाम्ता 
वमलाई विकासका पूिा्नधारको वनमा्नण गरौं । नागररकको सिच्छ त्था सिस्थ िातािरणमा बाचँन पाउने मौवलक हकको 
सममान गरौं । वदगो विकास गनतव्को ्ात्रामा सहभागी होऔ ं।
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