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प्रदेश नं. १ प्रदेश वातावरण संरक्षण ननयमावली, २०७७ 
 

प्रदेश नं. १ प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ५४ ले ददएको अनिकार प्रयोग 
गरी प्रदेश नं. १ को प्रदेश सरकारले देहायका ननयमहरु वनाएको छ । 

 
पररच्छेद –१ 

प्रारम्भिक 

१.  संम्क्षप्त नाम र प्रारभिः (१) यी ननयमहरुको नाम “प्रदेश नं. १ प्रदेश वातावरण संरक्षण 
ननयमावली, २०७६”  रहेको छ । 

   (२) यो ननयमावली तरुुन्त प्रारभि हनुेछ । 

२.  पररिाषाः  ववषय वा प्रसंगले अको अर्थ नलागेमा यस ननयमावलीमा, –  

(क)  ''ऐन'' िन्नाले प्रदेश नं. १ प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ सभझनपुछथ । 

(ख)  ''कायथसूची'' िन्नाले प्रनतवेदन तयार गनथको लानग ननयम ५ बमोम्िम स्वीकृत कायथसूची 
सभझनपुछथ । 

(ग)  ''ननरीक्षक'' िन्नाले ऐनको दफा २६ बमोम्िमको वातावरण ननरीक्षक सभझनपुछथ । 

(घ)  ''प्रयोगशाला'' िन्नाले ऐनको दफा २० बमोम्िम स्र्ापना गररएको वा तोवकएको 
प्रयोगशाला सभझनपुछथ । 

(ङ)  ''सञ्चालक सनमनत'' िन्नाले ननयम ३४ बमोम्िम गठन िएको कोष सञ्चालक सनमनत               

सभझनपुछथ । 

(च)  ''क्षनतपूनतथ'' िन्नाले ननयम ४० बमोम्िमको क्षनतपूनतथ सभझनपुछथ । 

(छ) ''क्षेत्र'' िन्नाले वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन गनथका लानग ननयम ४ बमोम्िम ननिाथरण 
गररएको क्षेत्र सभझनपुछथ । 

  
 

पररच्छेद –२ 

वातावरणीय अध्ययन सभवन्िी ब्यवस्र्ा 
३.  वातावरणीय अध्ययन गनुथपननः (१) ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) अनसुार प्रस्तावकले 

अनसूुची -१ मा उल्लेख िएका प्रस्तावहरुको संम्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन, अनसूुची-२ मा 
उल्लेख िएका प्रस्तावहरुको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र अनसूुची-३ मा उल्लेख 
िएका प्रस्तावहरुको वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन गनुथ पननछ ।  

   (२) प्रदेशको अनिकारक्षेत्र नित्र पनन ववकास ननमाथण सभवन्िी कायथ वा आयोिना 
वा कायथक्रमसँग सभवम्न्ित अनसूुची-१ र अनसूुची-२ बमोम्िमको प्रस्ताव िए स्वीकृनतको 
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लानग मन्त्रालय वा सभवम्न्ित ननकाय समक्ष र अनसूुची-३ बमोम्िमको क्षेत्रसँग सभवम्न्ित 
प्रस्ताव िए मन्त्रालय समक्ष पेश गनुथ पननछ ।  

   (३) स्र्ानीय तहको अनिकारक्षेत्र नित्र पनन ववकास ननमाथण सभवन्िी कायथ वा 
आयोिना वा कायथक्रमको प्रस्ताव िए अनसूुची-१ र अनसूुची-२ का क्षेत्रसँग सभवम्न्ित 
प्रस्तावको संम्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रनतवेदनको 
स्वीकृनतका लानग स्र्ानीय कानूनले तोकेको ननकाय समक्ष र अनसूुची-३ मा उल्लेख िएका 
क्षेत्रसँग सभवम्न्ित प्रस्तावको वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन प्रनतवेदन स्वीकृनतको लानग 
ऐनको दफा ४ मा उल्लेम्खत प्रकृया पूरा गरी मन्त्रालय समक्ष पेश गनुथ पननछ । 

   (४) उपननयम (२) र (३) बमोम्िम मन्त्रालय वा सभवम्न्ित ननकायले स्वीकृत 
गनन  बहउुदे्दश्यीय आयोिना समावेश िएको एकीकृत प्रस्तावको लानग प्रस्तावकले 
प्रस्तावको प्रत्येक आयोिनासँग सभवम्न्ित प्रदेश सरकारको मन्त्रालयको राय समावेश गरी 
प्रस्ताव पेश गनुथ पननछ। 

  (५) प्रस्तावकले वातावरणीय अध्ययन प्रनतवेदन तयार गदाथ अनसूुची-४ 
बमोम्िमको ढाँचामा सावथिननक सनुवुाई प्रनतवेदन समेत समावेश गनुथ पननछ ।  
  

४.  वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कनको लानग क्षते्र ननिाथरण गनुथपननः (१) ऐनको दफा ५ बमोम्िम 
वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन गनुथ पनन कुनै प्रस्तावको सभवन्िमा प्रस्तावकले प्रस्ताव 
कायाथन्वयन हनुे स्र्ानीय तह तर्ा त्यस क्षेत्रका शैम्क्षक संस्र्ा, स्वास््य संस्र्ा तर्ा 
सरोकारवाला व्यम्ि वा संस्र्ालाई सो प्रस्तावको कायाथन्वयनबाट पनथ सक्ने प्रिावको 
सभवन्िमा दश ददन नित्र नलम्खत सझुाव ददनको लानग सभवम्न्ित स्र्ानीय तह तर्ा त्यस 
क्षेत्रका शैम्क्षक संस्र्ा, स्वास््य संस्र्ा तर्ा सरोकारवाला व्यम्ि वा संस्र्ामा अनसूुची-५ 
मा तोके बमोम्िमको ढाँचामा सूचना टाँस गरी अनसूुची-१५ बमोम्िमको मचुलु्का तयार 
गनुथ पननछ र सोही बमोम्िमको दश ददने सूचना राविय स्तरको कुनै एक दैननक 
समाचारपत्रमा समेत प्रकाशन गनुथ पननछ । 

   (२) उपननयम (१) बमोम्िमको सूचना प्रकाम्शत िएपनछ सो सभवन्िमा कसैको 
राय सझुाव िए त्यसरी सूचना प्रकाशन िएको नमनतले दश ददननित्र सभवम्न्ित प्रस्तावक 
वा सभवम्न्ित ननकायलाई आफ्नो राय सझुाव ददन सवकनेछ । 

   (३) उपननयम (२) बमोम्िम प्राप्त राय सझुाव समेत संलग्न गरी प्रस्तावकले सो 
प्रस्तावको कायाथन्वयनबाट वातावरणमा के कस्तो प्रिाव पदथछ सो समेत उल्लेख गरी 
अनसूुची-३ मा उल्लेख िएका क्षेत्रसँग सभवम्न्ित प्रस्तावका लानग अनसूुची-६ बमोम्िमको 
ढाँचामा क्षेत्र ननिाथरणको प्रनतवेदन तयार गरी सभवम्न्ित ननकाय समक्ष ननवेदन ददन ुपननछ   
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   (४) स्र्ानीय तहको अनिकारक्षेत्र नित्र पनन अनसूुची-३ मा उल्लेख िएका 
क्षेत्रसँग सभवम्न्ित प्रस्तावका हकमा अनसूुची-६ बमोम्िमको ढाँचामा क्षेत्र ननिाथरणको 
प्रनतवेदन तयार गरी सभवम्न्ित स्र्ानीय तहमा ननवेदन ददन ुपननछ । 

    (५) उपननयम (३) र (४) बमोम्िम ननवेदन सवहतको प्राप्त क्षेत्र ननिाथरण 
प्रनतवेदन उपर िाँचबझु गनथ सभवम्न्ित ननकाय तर्ा स्र्ानीय तहले प्रस्ताव बमोम्िमको 
मूल्याङ्कन तर्ा नसफाररस सनमनत गठन गनुथ पननछ र सोही सनमनतले वातावरणीय प्रिाव 
मूल्याङ्कन गनुथ पनन सभवम्न्ित प्रस्तावको कायथसूची र प्रनतवेदनको मूल्याङ्कन तर्ा नसफाररस 
समेत गननछ । 

   (६) उपननयम (५) बमोम्िमको सनमनतले मूल्याङ्कन गरी नसफाररस गरेका 
आिारमा सभवम्न्ित ननकाय वा स्र्ानीय तहले राय सवहतको प्रनतवेदन स्वीकृनतका लानग 
नसफाररस सवहत पन्र ददन नित्र मन्त्रालय पठाउन ुपननछ ।  

   (७) उपननयम (६) बमोम्िम क्षेत्र ननिाथरणका लानग नसफाररस सवहतको प्रनतवेदन 
प्राप्त िएमा मन्त्रालयमा गदठत मूल्याङ्कन तर्ा नसफाररस सनमनतको नसफाररसका आिारमा 
मन्त्रालयले प्रस्ताववत वा संशोनित रुपमा मन्त्रालयको राय समेत समावेश गरी ऐनको 
दफा ५ को उपदफा (२) मा तोवकएको अवनिनित्र क्षेत्र ननिाथरणको प्रनतवेदन स्वीकृत 
गननछ ।     

५.  वातावरणीय अध्ययनको लानग कायथसूची स्वीकृत गनुथपननः (१) ऐनको दफा ५ को उपदफा 
(१) अनसुार संम्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गनुथपनन 
अनसूुची-१ र अनसूुची-२ मा उल्लेख िएका क्षेत्रसँग सभवम्न्ित प्रस्तावको प्रनतवेदन 
तयारीको लानग क्रमशः अनसूुची-७ र अनसूुची-८ बमोम्िमको ढाँचामा कायथसूची वनाई 
मन्त्रालय वा सभवम्न्ित ननकाय समक्ष र स्र्ानीय तहको अनिकार क्षेत्रनित्र पनन संम्क्षप्त 
वतावरणीय अध्ययन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणसँग सभवम्न्ित प्रस्तावको प्रनतवेदन 
तयारीको लानग सभवम्न्ित स्र्ानीय तहको कानूनले तोकेको ननकाय समक्ष कायथसूची पेश 
गरी स्वीकृत गराउन ुपननछ। 

   (२) प्रदेश र स्र्ानीय तहको अनिकारक्षेत्र नित्र पनन अनसूुची-३ बमोम्िमको 
क्षेत्रसँग सभवम्न्ित प्रस्तावको हकमा प्रस्तावकले सोको प्रनतवेदन तयारीको लानग ननयम ४ 
बमोम्िम मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको क्षेत्र ननिाथरण प्रनतवेदनको आिारमा अनसूुची-९ 
बमोम्िमको ढाँचामा कायथसूची वनाई सभवम्न्ित ननकाय वा स्र्ानीय तह समक्ष ननवेदन ददन ु
पननछ ।  

   (३) सभवम्न्ित ननकाय वा स्र्ानीय तहले ननयम ४ को उपननयम (५) बमोम्िमको 
सनमनतद्वारा मूल्याङ्कन गराई उि सनमनतले नसफाररस गरेको आिारमा सभवम्न्ित ननकाय 
वा स्र्ानीय तहले राय सवहत मन्त्रालयमा पेश गरी मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउन ुपननछ ।  
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   तर, कुनै प्रस्तावकले वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन गनुथपनन प्रस्तावको प्रनतवेदन 
तयारीको लानग ननयम ४ बमोम्िमको क्षेत्र ननिाथरण प्रनतवेदन र कायथसूची बनाई एकै पटक 
पठाएमा मन्त्रालयले राय समावेश गरी क्षेत्र ननिाथरण प्रनतवेदन र कायथसूची स्वीकृत गनथ 
सक्नेछ ।  

   (४) उपननयम (३) बमोम्िम कायथसूची स्वीकृत गदाथ प्रस्तावको प्रकृनत अनसुार 
मन्त्रालय वा सभवम्न्ित ननकायले ननयम ४३ बमोम्िम गदठत मूल्याङ्कन तर्ा नसफाररस 
सनमनतको नसफाररसका आिारमा त्यस्तो कायथसूचीलाई पनुरावलोकन गरी प्रस्ताववत वा 
संशोनित रुपमा ऐनको दफा ५ को उपदफा (२) मा तोवकएको अवनिनित्र स्वीकृत गनथ 
सक्नेछ ।  

६.  मापदण्ड एवं गणुस्तर कायम गनथपननः (१) ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) अनसुार 
नेपाल सरकार  वा प्रदेश सरकारले ननिाथरण गरेको मापदण्ड एवं गणुस्तर कायम हनुे गरी 
प्रस्तावकले अनसूुची-१० मा तोवकए बमोम्िमको ववज्ञ रहेको परामशथदाताबाट वातावरणीय 
अध्ययन प्रनतवेदन तयार गराउन ुपननछ ।  

   (२) उपननयम (१) बमोम्िमको मापदण्ड एवं गणुस्तर कायम निएको पाइएमा 
मन्त्रालय वा सभवम्न्ित ननकायले ऐनको दफा ६ को उपदफा (२) बमोम्िमको अवनि 
सभमको लानग कालोसूचीमा राख्नछे ।  

   (३) प्रस्तावसँग सरोकार राख्न ेमन्त्रालय, सभवम्न्ित ननकाय तर्ा स्र्ानीय तहले 
क्षेत्र ननिाथरण प्रनतवेदन, कायथसूची र वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन प्रनतवेदन मन्त्रालय वा 
सभवम्न्ित ननकाय समक्ष पठाउँदा उि प्रनतवेदनहरु हेरी िाँची पररमािथन गनुथपनन िएमा 
सो समेत गराई सोको पषु्ट्याई समेत संलग्न गरी नसफाररस सार् पठाउन ुपननछ ।   

   (४) ऐनको दफा ६ ववपररत प्रदेश सरकारले ननिाथरण गरेको मापदण्ड एवं 
गणुस्तर पालना नगरी परामशथदाताले प्रनतवेदन पेश गरी प्रस्तावकलाई क्षनत पगेुमा के 
कस्तो क्षनत पगु्न गएकोले कनत क्षनतपनूतथ िराउन चाहेको हो सो व्यहोरा खलुाई सभवम्न्ित 
प्रस्तावकले मन्त्रालय वा सभवम्न्ित ननकाय समक्ष ननवेदन ददन सक्नेछ । 

   (५) उपननयम (४) बमोम्िम कुनै ननवेदन प्राप्त िएमा पन्र ददन नित्र सो 
ननवेदनका ववषयमा ननणथय गनथ मन्त्रालय वा सभवम्न्ित ननकायले आवश्यकता अनसुार 
सभवम्न्ित प्रस्तावक समेतको संलग्नता रहने गरी सभवम्न्ित ववज्ञहरु रहेको एक िाँचबझु 
सनमनत गठन गनथ सक्नेछ ।  

   (६) उपननयम (५) बमोम्िम गदठत सनमनतले िाँचबझु गरी प्रस्तावकलाई पगु्न 
गएको क्षनतको वकनसम, पररमाण, असर र प्रिावको यवकन गरी कस्तो प्रकारको क्षनत िराउन ु
पनन हो सो समेत खलुाई पन्र ददन नित्रमा मन्त्रालयमा प्रनतवेदन पेश गनुथ पननछ ।  
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   (७) उपननयम (६) बमोम्िम पेश हनु आएको प्रनतवेदनका आिारमा मन्त्रालयले 
साठी ददन नित्र प्रस्तावकलाई क्षनतपूनतथ रकम िराउन परामशथदातालाई आदेश ददन ुपननछ 
। 

७.  वातावरणीय अध्ययनको लानग प्रनतवेदन तयार गनुथपननः (१) प्रस्तावकले ननयम ५ बमोम्िम 
स्वीकृत िएको कायथसूचीका आिारमा संम्क्षप्त वातावरणीय अध्ययनको लानग अनसूुची-११, 

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको लानग अनसूुची-१२ र कायथसूची र क्षेत्र ननिाथरणका 
आिारमा वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कनको लानग अनसूुची-१३ बमोम्िमको ढाँचामा प्रनतवेदन 
तयार गनुथ पननछ ।  

   (२) उपननयम (१) बमोम्िम प्रनतवेदन तयारीको नसलनसलामा वातावरणीय 
अध्ययन गनुथ पनन प्रस्तावको सभवन्िमा प्रस्ताव कायाथन्वयन हनुे स्र्ानीय तह तर्ा त्यस 
क्षेत्रका शैम्क्षक संस्र्ा, स्वास््य संस्र्ा तर्ा सरोकारवाला व्यम्ि वा संस्र्ालाई सो प्रस्तावको 
कायाथन्वयनबाट पनथ सक्ने प्रिावको सभवन्िमा दश ददन नित्र नलम्खत सझुाव ददनको लानग 
सभवम्न्ित स्र्ानीय तह तर्ा त्यस क्षेत्रका शैम्क्षक संस्र्ा, स्वास््य संस्र्ा तर्ा सरोकारवाला 
व्यम्ि वा संस्र्ामा अनसूुची -१४ मा तोके बमोम्िमको सूचना टाँस गरी अनसूुची-१५ 
बमोम्िमको मचुलु्का तयार गनुथ पननछ र सोही बमोम्िमको दश ददने सूचना राविय दैननक 
वा स्र्ानीय पनत्रकामा समेत प्रकाशन गनुथपनन छ ।  

   (३) उपननयम (२) बमोम्िमको सूचना प्रकाम्शत िएपनछ सो सभवन्िमा कसैको 
राय सझुाव िए त्यसरी सूचना प्रकाशन िएको नमनतले दश ददन नित्र सभवम्न्ित प्रस्तावक 
वा ननकायलाई आफ्नो राय सझुाव ददन सवकने छ । सो सभवन्िमा कुनै राय सझुाव प्राप्त 
हनु आएमा उि राय सझुाव समेतलाई प्रनतवेदनमा सभबोिन गनुथ पननछ ।  

   (४) प्रस्तावकले वातावरणीय अध्ययन प्रनतवेदन तयारीको नसलनसलामा 
प्रस्तावकले प्रस्ताव कायाथन्वयन हनुे प्रिाववत क्षेत्रमा प्रस्तावको बारेमा सावथिननक सनुवुाईको 
आयोिना गरी राय सझुाव संकलन गनुथ पननछ । त्यस्तो सावथिननक सनुवुाईको उपम्स्र्नत 
र ननणथयको अनिलेख, तम्स्वर तर्ा श्रब्यदृष्ट्य सामग्री प्रनतवेदनमा संलग्न गनुथ पननछ । 
सावथिननक सनुवुाई गदाथ प्रस्तावकले प्रिाववत स्र्ानीय समदुाय, आददवासी िनिाती, िानमथक 
समदुाय, वन उपिोिा समूह र स्र्ानीय तहका ननवाथम्चत पदानिकारीहरुलाई समेत सहिागी 
गराउन ुपननछ ।     

   (५) सावथिननक सनुवुाईमा प्रस्तावको कायाथन्वयनबाट प्रिाववत हनुे 
िनसमदुायलाई बढी िन्दा बढी सहिागी गराउन ु पननछ । त्यस्तो प्रस्तावको 
कायाथन्वयनबाट सविन्दा बढी प्रिाववत हनुे िोम्खममा रहेका िनसमदुायहरुको आवाि 
आउन नसक्ने अवस्र्ाको नसिथना िएमा लम्क्षत समूह छलफल गराई सावथिननक सनुवुाई 
समेत गनुथ पननछ ।प्रस्तावकले ववकास आयोिनाले समेट्ने क्षेत्रको आिारमा एकिन्दा बढी 
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स्र्ानमा समेत सावथिननक सनुवुाईको आयोिना गनुथ पननछ । प्रस्तावकले प्रस्तावको 
वातावरणीय प्रिावको ववषयमा सावथिननक सनुवुाईको समय, स्र्ान र ववषयमा प्रचारप्रसार 
गनथ स्र्ानीय सञ्चार माध्यम (स्र्ानीय पनत्रका, रेनडयो, एफ.एम., सावथिननक सूचना टाँस) को 
प्रयोग गनुथ पननछ ।  

   (६) संम्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गनुथपनन कुन ै
प्रस्तावको हकमा कायथसूची स्वीकृत िएको र वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन गनुथ पनन कुनै 
प्रस्तावको हकमा क्षेत्र ननिाथरण र कायथसूची स्वीकृत िई सकेको दईु बषथनित्र सो सभवन्िी 
प्रनतवेदन तयार गरी स्वीकृनतको लानग मन्त्रालय वा सभवम्न्ित ननकाय समक्ष  र स्र्ानीय 
तहको अनिकारक्षेत्रसँग सभवम्न्ित प्रस्तावको हकमा स्र्ानीय कानूनले तोकेको ननकाय 
समक्ष पेश गनुथ पननछ ।  

   (७) उपननयम (६) बमोम्िम तोवकएको दईु बषथको समयावनिमा प्रस्तावको 
वातावरणीय अध्ययन प्रनतवेदन पेश हनु नसकेमा यस ननयमावलीमा िएको व्यवस्र्ा अनरुुप 
क्षेत्र ननिाथरण प्रनतवेदन र कायथसूची पनुः स्वीकृत गराउन ुपननछ ।  

   तर ववशेष पररम्स्र्नत नसिथना िई उल्लेम्खत दईु बषथनित्र प्रनतवेदन स्वीकृनतका 
लानग पेश हनु नसक्ने अवस्र्ामा वातावरणीय अध्ययन स्वीकृत गनन ननकाय समक्ष नलम्खत 
ननवेदन प्राप्त िएमा औम्चत्यको आिारमा त्यस्तो ननकायले एक बषथ अवनि र्प गनथ सक्नेछ 
।  

   (८) कुनै प्रस्तावको क्षेत्र ननिाथरण प्रनतवेदन र कायथसूची स्वीकृत िई वातावरणीय 
मूल्याङ्कन प्रनतवेदन पेश िई नसकेको अवस्र्ामा सो प्रस्तावको प्रिाववत क्षेत्र बाहेक कुन ै
ववषयमा पररवतथन आउने िएमा पररवतथन हनुे ववषय र त्यस्को प्रिावलाई समेत प्रस्तावकले 
वातावरणीय अध्ययन प्रनतवेदन गनुथ पननछ र त्यसरी र्प गररएको ववषयवस्त ुसमेत समावेश 
गरी क्षेत्र ननिाथरण प्रनतवेदन र कायथसूची समेत संशोिन गनुथ पननछ ।  

८.  प्रनतवेदन स्वीकृनतको लानग पेश गनुथपननः प्रस्तावकले ननयम ७ बमोम्िम तयार िएको 
प्रनतवेदन ऐनको दफा ३ को उपदफा (२), उपदफा (३) र उपदफा (५) बमोम्िम 
मन्त्रालय वा सभवम्न्ित ननकायमा स्वीकृनतका लानग पेश गदाथ सावथिननक सनुवुाई सभपन्न 
िएको नमनत पश् चात देहाय बमोम्िमका कागिात संलग्न राखी पेश पननछः  

(क) ननयम ७ को उपननयम (२) बमोम्िमको सूचना टाँसको कागिात, 
बमोम्िमको सूचना टाँसको मचुलु्का र सूचना प्रकाम्शत राविय दैननक 
तर्ा स्र्ानीय दैननक पनत्रका, 

(ख) सूचना उपर कसैको राय सझुाव प्राप्त िएको िए वा निएको सभवन्िमा 
िानकारी गराएको कागिात, 
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(ग) ननयम ७ को उपननयम (४) बमोम्िम सावथिननक सनुवुाई िएको 
प्रमाम्णत गनन कागिात र ननणथय सवहतको अनसूुची-४ बमोम्िमको 
प्रनतवेदन, 

(घ) संम्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको 
प्रनतवेदन िए स्वीकृत कायथसूचीको प्रनतनलपी र वातावरणीय प्रिाव 
मूल्याङ्कन िए स्वीकृत कायथक्षेत्रगत प्रनतवेदन र कायथसूचीको प्रनतनलपी, 

(ङ) वातावरणीय अध्ययन प्रनतवेदन तयारीमा संलग्न रहेका ववषयववज्ञको 
योग्यता प्रमाम्णत गनन प्रमाम्णत कागिात सवहतको वैयम्िक वववरण,  

(च) वातावरणीय अध्ययन प्रनतवेदन तयारीमा संलग्न रहेका ववज्ञहरुको 
हस्ताक्षर िएको  परामशथदाताथको Declaration पत्र, 

(छ) अनसूुची-१६ बमोम्िमको ढाँचामा सभवम्न्ित स्र्ानीय तह  र सरोकार 
राख्न ेववषयगत कायाथलयको नसफाररस पत्र ।      

९.  अध्ययन प्रनतवेदन स्वीकृत गननः (१) मन्त्रालय वा सभवम्न्ित ननकायमा ननयम ८ बमोम्िम 
संम्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रनतवेदन प्राप्त िएमा ननयम ४३ को उपननयम (१) को खण्ड 
(क) बमोम्िम गदठत सनमनतले ऐनको दफा ९ बमोम्िम िाँचबझु गननछ र िाँचबझु गदाथ 
त्यस्तो प्रस्तावले वातावरणमा प्रनतकूल प्रिाव पानन नदेम्खएमा संम्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन 
मात्र गरे हनुे प्रस्तावको सभवन्िमा ऐनको दफा ९ को उपदफा (४) मा तोवकएको अवनिमा 
मन्त्रालय वा सभवम्न्ित ननकायमा स्वीकृनतको लानग नसफाररस गननछ र त्यसरी नसफाररस 
प्राप्त िएमा तत्काल मन्त्रालय वा सभवम्न्ित ननकायले प्रनतवेदन स्वीकृत गनुथ पननछ ।  

   (२) मन्त्रालय वा सभवम्न्ित ननकायमा ननयम ८ बमोम्िम प्रारम्भिक वातावरणीय 
परीक्षण प्रनतवेदन प्राप्त िएमा ननयम ४३ को उपननयम (१) को खण्ड (क) बमोम्िम 
गदठत सनमनतले ऐनको दफा ९ बमोम्िम िाँचबझु गननछ र िाँचबझु गदाथ त्यस्तो प्रस्तावले 
वातावरणमा प्रनतकूल प्रिाव पानन नदेम्खएमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण मात्र गरे हनुे 
प्रस्तावको सभवन्िमा ऐनको दफा ९ को उपदफा (४) मा तोवकएको अवनिमा मन्त्रालय 
वा सभवम्न्ित ननकायमा स्वीकृनतको लानग नसफाररस गननछ र त्यसरी नसफाररस प्राप्त िएमा 
तत्काल मन्त्रालय वा सभवम्न्ित ननकायले प्रनतवेदन स्वीकृत गनुथ पननछ ।  

   (३) सभवम्न्ित ननकाय तर्ा स्र्ानीय तहबाट ननयम ८ बमोम्िम मन्त्रालयमा 
वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन प्रनतवेदन प्राप्त िएमा सो प्रनतवेदनका सभवन्िमा राय सझुाव 
नलनका लानग मन्त्रालयले राविय स्तरको कुनै एक दैननक समाचारपत्र र वेवसाइटमा 
सावथिननक सूचना प्रकाशन गरी सो प्रनतवेदन आफैले उतार गरी लैिान वा अध्ययन गनथको 
लानग सवथसािारणलाई दश ददनको समय ददनेछ । सो प्रनतवेदनका सभवन्िमा सवथसािारण 
व्यम्ि वा संस्र्ाको कुनै राय सझुाव िएमा त्यसरी सूचना प्रकाशन िएको नमनतले दश 
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ददननित्र सभवम्न्ित व्यम्ि वा संस्र्ाले आफ्नो राय सझुाव सूचना प्रकाशन गनन ननकायमा 
पठाइ सक्न ुपननछ ।  

      (४)  ननयम ४३ को उपननयम (१) को खण्ड (ख) बमोम्िम गठन हनु ेसनमनतले 
उपननयम (३) बमोम्िमको प्रनतवेदनका सभवन्िमा आवश्यक देखेमा प्रस्ताव कायाथन्वयन 
हनुे क्षेत्रको स्र्लगत ननरीक्षण, अवलोकन र अनगुमन गरी आवश्यक त्याङ्क संकलन गरेर 
प्रस्ताव उपर आवश्यक सझुाव ददन सक्नेछ र त्यसरी िाँचबझु गदाथ त्यस्तो प्रस्तावले 
वातावरणमा प्रनतकूल प्रिाव पानन नदेम्खएमा ऐनको दफा ९ को उपदफा (४) मा तोवकएको 
अवनिमा मन्त्रालय वा सभवम्न्ित ननकायमा स्वीकृनतको लानग नसफाररस गननछ र त्यसरी 
नसफाररस प्राप्त िएमा तत्काल मन्त्रालय वा सभवम्न्ित ननकायले प्रनतवेदन स्वीकृत गनुथ 
पननछ ।  

 (५) ननयम ४३ को उपननयम (१) बमोम्िम गठन िएको सनमनतको कायथ 
सञ्चालन गदाथ लाग्ने सभपूणथ खचथ प्रस्तावकले व्यहोनुथ पननछ ।  

 (६) ऐनको दफा ९ को उपदफा (५) बमोम्िम तोवकएको अवनिनित्र ववशषे 
कारण परी प्रनतवेदन स्वीकृत गनथ नसकेमा उि समय समाप्त िएको नमनतले पन्र ददन 
नित्र प्रनतवेदन स्वीकृत गननछ ।     

१०. व्यवस्र्ापन योिना सभवन्िी व्यवस्र्ाः संम्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारम्भिक 
वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन प्रनतवेदनमा उल्लेम्खत वातावरणीय 
व्यवस्र्ापन योिनाको कायाथन्वयनको सभवन्िमा प्रस्तावकले हरेक आनर्थक वषथ समाप्त 
िएको एक मवहना नित्रमा मन्त्रालय वा सभवम्न्ित ननकाय समक्ष पेश पननछ ।  
    

११. पूरक वातावरणीय अध्ययन गनुथपननः (१) ऐनको दफा ११ को उपदफा (३) बमोम्िम 
पूरक वातावरणीय अध्ययनको लानग मन्त्रालय वा सभवम्न्ित ननकायले देहायको अवस्र्ामा 
त्यस्तो प्रस्तावको पूरक वातावरणीय अध्ययन गनथ अनमुनत ददन सक्नेछः  

(क)  वातावरणीय अध्ययन प्रनतवेदन स्वीकृत िएको कुनै आयोिनाको 
िौनतक पूवाथिार, नडिाइन वा स्वरुपमा केही पररमािथन वा पररवतथन 
गनुथ परेमा, संरचना स्र्ानान्तरण वा फेरबदल गनुथ पनन िएमा, 

  तर, पूिँी ववृि गदाथ आयोिनाको िौनतक पूवाथिार, नडिाइन वा 
स्वरुपमा पररमािथन वा पररवतथन, क्षमता वा उदे्दश्य र्प नहनुे अवस्र्ा 
िएमा पूरक वातावरणीय अध्ययन प्रनतवेदन गनुथपनन छैन ।    

(ख)  स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रनतवेदनमा उल्लेम्खत वन क्षेत्रको दश 
प्रनतशत सभम क्षेत्र र्प हनुे िएमा वा िैववक वववविताको वहसावले 
महत्वपूणथ क्षेत्रमा पनन िएमा,  
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  तर, दश प्रनतशत िन्दा बढी वन क्षेत्र र्प गनुथ पनन िएमा वा रुख 
कटान गनुथ पनन िएमा पनुः वातावरणीय अध्ययन गनुथ पननछ।  

(ग)  अन्य पररवनतथत संरचना वा एकाईको कारणले एक सय िना सभम 
िनसंख्याको स्र्ायी बसोबास स्र्ानान्तरण वा पनुवाथस गनुथपनन अवस्र्ा 
िएमा, 

  तर, अन्य पररवनतथत संरचना वा एकाईको कारणले एक सय िना 
िन्दा बढी िनसंख्याको स्र्ायी बसोबास, स्र्ानान्तरण वा पनुवाथस 
गनुथ पनन अवस्र्ामा तर्ा आयोिनाको प्रिाववत क्षेत्र पररवतथन िएमा 
पनुः वातावरणीय अध्ययन गनुथ पननछ ।  

   (२) उपननयम (१) बमोम्िम प्रस्तावकले पूरक वातावरणीय अध्ययनका लानग 
अनमुनत प्राप्त गरेमा वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कनको हकमा क्षेत्र ननिाथरण र कायथसूची, 
संम्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन तर्ा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको हकमा कायथसूची 
संशोिन गराई स्वीकृनतको लानग यस ननयमावलीले तोके बमोम्िमका अन्य सबै प्रवक्रया 
पूरा गनुथ पननछ । 

   (३) प्रस्तावकले उपननयम (२) बमोम्िम क्षेत्र ननिाथरण र कायथसूची स्वीकृनतका 
लानग पेश गदाथ संशोिन गनुथ पनन ववषयवस्तकुो अध्ययन गरी सोको संशोनित क्षेत्र ननिाथरण 
प्रनतवेदन र कायथसूची मात्र पेश गनुथ पननछ ।       

   (४) यस ननयममा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापनन आयोिना 
कायाथन्वयनको क्रममा रुख कटान संख्या र्पघट गनुथ पनन िएमा मन्त्रालय वा सभवम्न्ित 
ननकायले सो प्रस्तावको ननयम १० बमोम्िमको वातावरणीय व्यवस्र्ापन योिना स्वीकृनत 
गनुथ पननछ ।    

१२. प्रनतवेदनको पालना गनुथपननः (१) प्रस्तावकले स्वीकृत प्रनतवेदन अनसुार प्रस्ताव कायाथन्वयन 
गदाथ प्रनतवेदनमा उल्लेख िए बमोम्िमका ववषयहरु र मन्त्रालय वा सभवम्न्ित ननकायले 
तोकेका शतथहरु अननवायथ रुपले पालना गनुथ पननछ । 

   (२) प्रस्तावकले वातावरणीय अध्ययन प्रनतवेदन स्वीकृत िएको नमनतले बढीमा 
दईु बषथनित्र प्रस्ताव कायाथन्वयन प्रारभि गनुथ पननछ । सो अवनिनित्र प्रस्ताव कायाथन्वयन 
प्रारभि हनु नसक्ने अवस्र्ामा वातावरणीय अध्ययन प्रनतवेदन स्वीकृत गनन मन्त्रालय वा 
सभवम्न्ित ननकाय समक्ष नलम्खत ननवेदन प्राप्त िएमा औम्चत्यताको आिारमा मन्त्रालय वा 
त्यस्तो ननकायले दईु बषथ अवनि र्प गनथ सक्नेछ ।      

 

पररच्छेद –३ 

प्रदषुणको रोकर्ाम तर्ा ननयन्त्रण सभबन्िी ब्यवस्र्ा 



10 

 

१३. प्रदषुण ननयन्त्रण सभवन्िी व्यवस्र्ाः (१) प्रदषुण ननयन्त्रणका सभवन्िमा ऐनको दफा १५ 
बमोम्िम प्रदेश सरकारले प्रकाशन गरेको मापदण्डका अनतररि ननभन व्यवस्र्ाहरु 
अबलभबन गनुथ पननछः 

(क)  प्रदषुण ननयन्त्रणका लानग मन्त्रालयले प्रदेश रािपत्रमा सूचना 
प्रकाशन गरी कुन ै स्र्ान ववशेष तोकी ननम्श् चत पदार्थ, इन्िन, 

औिार, यन्त्र वा उपकरणको प्रयोग वा वातावरणमा प्रनतकूल प्रिाव 
पानन अन्य कृयाकलापहरुमा रोक लगाउन सक्नेछ ।  

(ख)  मन्त्रालयले प्रदेश रािपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै ननम्श् चत 
पदार्थको आयात तर्ा प्रयोगमा पररमाणात्मक बन्देि समेत 
लगाउन सक्नेछ ।  

(ग)  प्रदषुण न्यूनीकरण गनथ सघाउ परु् याउने वैकम्ल्पक पदार्थ, इन्िन, 

औिार, यन्त्र वा उपकरणको प्रयोगका लानग मन्त्रालयले आवश्यक 
कारवाही गनथ सक्नेछ ।  

(घ)  फोहोरमैला ननयन्त्रणका सभवन्िमा स्र्ानीय तहले फोहोरमैलाको 
प्रकृनत अनसुार कुवहने, पनुः प्रयोग गनथ सवकने, पनुः चक्रण गनथ 
सवकन ेर िोम्खमपूणथ पदार्थको रुपमा वगीकरण गरी त्यसको उम्चत 
व्यवस्र्ापन गनुथ पननछ ।  

 

(ङ)  कुनै व्यम्ि, संस्र्ा वा उद्योगले ऐन वा यस ननयमावलीमा 
तोवकएको शतथ वा मापदण्ड ववपररत फोहोरमैला ननष्ट्कासन नगनथ 
सूचना वा ननदनशन गदाथ पनन फोहोरमैला ननष्ट्कासन गरेको कारणले 
िनस्वास््य तर्ा वातावरणमा प्रनतकूल प्रिाव पनथ गएमा प्रदेश 
सरकार वा स्र्ानीय तहले आफ्नै खचथमा त्यस्तो फोहोरमैला 
हटाउन ुपननछ ।  

(च)  खण्ड (ङ) बमोम्िम प्रदेश सरकार वा स्र्ानीय तहले कुनै ठाउँबाट 
फोहोरमैला हटाउँदा लागेको खचथमा पचास प्रनतशत रकम र्प 
गरी त्यस्तो फोहोरमैला ननष्ट्कासन गनन व्यम्ि, संस्र्ा वा उद्योगसँग 
प्रचनलत कानून बमोम्िम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गननछ 
।  

   (२) ऐनको दफा १६ को उपदफा (२) बमोम्िमको व्यवस्र्ा कायाथन्वयन गनुथ 
सभवम्न्ित सरोकारवालाको कतथब्य हनुेछ र सरोकारवालाले उि व्यवस्र्ा कायाथन्वयन 
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नगरेको पाइएमा अनिकार प्राप्त अनिकारीलाई प्रचनलत कानून बमोम्िम कारवाही गनथ वािा 
पगेुको माननने छैन ।  

१४. िोम्खमपूणथ पदार्थको ओसारपसारः  (१) िोम्खमपूणथ पदार्थको संकलन, प्रशोिन, िण्डारण र 
ओसारपसारको आिार र मापदण्ड मन्त्रालयले प्रदेश रािपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोक्न 
सक्नेछ ।  

   (२) उपननयम (१) बमोम्िम िोम्खमपूणथ पदार्थ ओसारपसार र ववसिथनको आिार 
र मापदण्ड तयार गदाथ बासेल महासन्िीमा उल्लेम्खत प्राविानहरुको ववपररत तोक्न पाइने 
छैन ।  

१५. िोम्खमपूणथ पदार्थको व्यवस्र्ापनः  (१) िोम्खमपूणथ पदार्थको संकलन, िण्डारण, प्रशोिन, 
ववक्री ववतरण, ववसिथन, ओसारपसार गनन व्यम्ि वा संस्र्ाले सो कायथ गनुथपूवथ मन्त्रालयबाट 
अनमुनत नलन ुपननछ र सोका लानग अनसूुची-१७ मा उल्लेख िए बमोम्िमको ढाँचामा 
फारम िरी ननवेदन ददन ुपननछ । 

(२) उपननयम (१) बमोम्िमको ननवेदन पेश हनु आएमा मन्त्रालयले आवश्यक 
िाँचबझु गरी अनमुनत ददन उपयिु देम्खएमा आवश्यक शतथहरु तोकी अनसूुची-१८ मा 
उल्लेख िए बमोम्िमको ढाँचामा अनमुनतपत्र प्रदान गनुथ पननछ ।  

(३) उपननयम (२) बमोम्िम ददइने अनमुनत पत्रको भयाद दईु बषथको हनुेछ र 
सो अवनि सवकए पश् चात व्यम्ि वा संस्र्ाले नवीकरणका लानग मन्त्रालयमा ननवेदन ददन ु
पननछ ।  

(४) अनमुनत नलई िोम्खमपूणथ पदार्थको संकलन, िण्डारण, प्रशोिन, ववक्री ववतरण, 

ववसिथन वा ओसारपसार गनन व्यम्ि वा संस्र्ाले अनसूुची-१९ मा तोवकए बमोम्िमको 
ढाँचामा वववरण तयार गरी प्रत्येक आनर्थक वषथ सवकएको तीस ददननित्र मन्त्रालय समक्ष 
पेश गनुथ पननछ।  

(५) अनमुनत प्राप्त व्यम्ि वा संस्र्ाले तोवकएको शतथहरुको पालना नगरेको वा 
िोम्खमपूणथ पदार्थको व्यवस्र्ापन नगरेको पाइएमा मन्त्रालयले उि व्यम्ि वा संस्र्ालाई 
व्यवस्र्ापन गनथ आदेश ददन सक्नेछ र सो आदेशको पालना समेत नगरेको अवस्र्ामा सो 
व्यम्ि वा संस्र्ालाई ऐन बमोम्िमको दण्ड सवहत उपननयम (२) बमोम्िम ददइएको अनमुनत 
पत्र मन्त्रालयले खारेि गनथ सक्नेछ ।  

(६) िोम्खमपूणथ पदार्थलाई ववसिथन गनुथपूवथ त्यस्तो िोम्खमपूणथ पदार्थको प्रयोग 
गनन व्यम्ि वा संस्र्ाले मानव स्वास््य, िीविन्त,ु वातावरणमा असर नपनन गरी िण्डारण 
गनुथ पननछ । 
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(७) उपननयम (६) बमोम्िम िण्डारण िएका िोम्खमपूणथ पदार्थको वगीकरण 
तर्ा ववसिथनका आिार र मापदण्ड मन्त्रालयले प्रदेश रािपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी 
तोक्नेछ । 

१६. प्रयोगशालाको संचालन र व्यवस्र्ापनः  (१) ऐनको दफा २० बमोम्िम प्रदेशमा वायू, िल, 

िनमन, ध्वनी प्रदषुण ननयन्त्रण सभवन्िी िाँच तर्ा परीक्षण गनथ प्रयोगशालाको स्र्ापना 
गररनेछ ।त्यसरी स्र्ापना गररने प्रयोगशाला एकीकृत प्रयोगशालाको अविारणा बमोम्िम 
स्र्ापना गररनेछ । 

   (२) उपननयम (१) बमोम्िम स्र्ापना िएको प्रयोगशाला कायथसं चालन ववनि 
(Standard Operating Procedure) तयार गरी संचालन गनुथ पननछ । प्रयोगशालाको संचालन 
तर्ा व्यवस्र्ापन सभवन्िी अन्य व्यवस्र्ा कायथववनिमा तोवकए बमोम्िम हनुेछ । 

      (३) उपननयम (१) बमोम्िम प्रदेश सरकारले प्रयोगशालाको स्र्ापना नगरे सभम 
नेपाल सरकारले मान्यता ददएको प्रदेशको कुनै प्रयोगशालालाई मन्त्रालयले प्रदेश रािपत्रमा 
सूचना प्रकाशन गरी तोक्न सक्नेछ । 

 (४) कुनै प्रदषुण िाँच गनन प्रववनि प्रदेश नित्र वा देशनित्र उपलब्ि हनु नसकेमा 
वा आवश्यक परेमा मन्त्रालयले नपेाल सरकारको अनमुनत नलई ववदेश म्स्र्त मान्यताप्राप्त 
प्रयोगशालाबाट त्यस्तो प्रदषुणको िाँच गराउन सक्नेछ।  

 (५) नेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला वा प्रदेश सरकारले स्र्ापना 
गरेको प्रयोगशालाले कुन ैप्रदषुण िाँच गनथ नसक्ने िएमा नेपाल सरकारले मान्यता ददएको 
कुनै पनन प्रयोगशालाबाट वा नेपाल नित्र प्रदषुणको िाँच गनथ सभिव नहनुे देम्खएमा 
सभवम्न्ित ननकायमा सोको िानकारी गराउन ुपननछ ।  

 (६) उपननयम (५) बमोम्िम िानकारी प्राप्त िएमा सभवम्न्ित ननकायले नेपाल 
सरकार समक्ष अनमुनत नलनका लानग मन्त्रालय समक्ष अनरुोि गरेमा मन्त्रालयले मखु्यमन्त्री 
तर्ा मन्त्रीपररषद्को कायाथलय माफथ त नपेाल सरकारको अनमुनत नलई ववदेश म्स्र्त मान्यता 
प्राप्त प्रयोगशालाबाट त्यस्तो प्रदषुणको िाँच गराउन अनमुनत ददन सक्नेछ।  

१७. अको प्रयोगशालाबाट िाचँ गराउन सवकनेः  मान्यता प्राप्त एउटा प्रयोगशालाबाट िाँच िएको 
प्रदषुणको नमूनाका सभवन्िमा मन्त्रालय वा सभवम्न्ित ननकायले पनुःिाँच गनथ आवश्यक 
ठानेमा आवश्यकता अनसुार अको प्रयोगशालाबाट वा नेपाल सरकारको अनमुनतमा ववदेश 
म्स्र्त मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाबाट समेत परीक्षण गराउन सक्नेछ ।  

१८. प्रयोगशालाबाट गररएको परीक्षण ननतिा प्रकाशन गनथ सक्नेः  मन्त्रालय वा सभवम्न्ित 
ननकायले यस ननयमावली बमोम्िम मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाबाट िाँच गराएको प्रदषुणको 
नमूना परीक्षण ननतिा प्रकाशन गनथ सक्नेछ । 
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१९. प्रयोगशालाको सूची अद्यावनिक राख्न ु पननः  मन्त्रालयले सरकारी, ननिी तर्ा गैरसरकारी 
क्षेत्रमा स्र्ापना िएका प्रयोगशालाको सूची तयार गरी अद्यावनिक रुपमा राख्न ुपननछ । 

२०. नमूना संकलन, अध्ययन, िाचँ, परीक्षण वा ववश्लषेण सभवन्िी व्यवस्र्ाः  (१) मन्त्रालय वा 
सभवम्न्ित ननकायले कुन ै उद्योग, कलकारखाना, यन्त्र, सवारी सािन िस्ता याम्न्त्रक 
उपकरण वा अन्य कुनै वकनसमबाट उत्सिथन वा ननष्ट्कासन हनुे वा हनु सक्ने प्रदषुण तर्ा 
फोहोरमैलाको म्स्र्नत यवकन गनुथ पननछ ।  

   (२) उपननयम (१) बमोम्िमको कायथ सभपादनको लानग सञ्चानलत उद्योग, 
कलकारखाना, यन्त्र, सवारी सािन िस्ता याम्न्त्रक उपकरणहरु वा अन्य कुन ैवकनसमबाट 
उत्सिथन वा ननष्ट्कासन हनुे वा हनु सक्ने प्रदषुण तर्ा फोहोरमैलाको नमूना संकलन गनुथ 
पननछ ।  

   (३) उपननयम (२) बमोम्िम मन्त्रालय वा सभवम्न्िन ननकायले संकलन गरेको 
नमूना ननयम १६ को उपननयम (१) र (३) बमोम्िम तोवकएका प्रयोगशालाबाट परीक्षण 
गनन गराउने व्यवस्र्ा नमलाउन ुपननछ ।  

   (४) नमूनाको परीक्षण र ववश् लेषण पश् चात सोको ननतिा अद्यावनिक गनन व्यवस्र्ा 
मन्त्रालय वा सभवम्न्ित ननकायले नमलाउन ुपननछ ।  

   (५) नमूना पररक्षणको ननतिा संवेदनम्शलताको आिारमा प्रकाशन, प्रसारण समेत 
गनथ सवकनेछ । 

   (६) मन्त्रालयले प्रदेशको वातावरणीय अवस्र्ाको प्रत्येक दईु बषथमा अध्ययन 
गरी सोको प्रनतवेदन प्रकाशन गनुथ पननछ ।   

२१. प्रदूषण ननयन्त्रण प्रमाणपत्र सभवन्िी व्यवस्र्ाः  (१) वातावरणीय अध्ययन प्रनतवेदन स्वीकृत 
गराई संचालनमा रहेका उद्योगले ऐनको दफा २५ बमोम्िम प्रदषुण ननयन्त्रण प्रमाण पत्र 
प्राप्त गनथको लानग उद्योगको ववस्ततृ कायथ प्रकृया, प्रदषुणका स्रोतहरु तर्ा प्रदषुण ननयन्त्रणका 
लानग अपनाइएका उपायहरु सभवन्िी वववरण तयार गरी मन्त्रालयमा आवेदन ददन ुपननछ 
।  

   तर, वातावरणीय अध्ययन गनुथ नपनन उद्योगहरुले समेत प्रदषुण ननयन्त्रण प्रमाणपत्र 
नलन चाहेमा आवेदन ददन सक्नेछन ्। 

   (२) उपननयम (१) बमोम्िम आवेदन गदाथ सो उद्योगबाट ननष्ट्कासन हनुे 
फोहोरपानी, िवुाँिलुो तर्ा ध्वनी पनछल्लो तीन मवहनानित्र परीक्षण गरी तयार गररएको 
प्रनतवेदन समेत संलग्न गनुथ पननछ र यसरी परीक्षण गदाथ प्रदेश सरकारले लागू गरेका 
मापदण्डहरु सवै पालना गरेको हनु ुपननछ ।  

   (३) उपननयम (१) र (२) बमोम्िम वववरण सवहतको आबेदन प्राप्त िए पश् चात 
िाँचबझु गनथको लानग मन्त्रालयले एक टोली गठन गरी वा मन्त्रालय वा सभवम्न्ित ननकाय 
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मातहत रहेका म्िल्लाम्स्र्त सभवम्न्ित कायाथलयलाई उद्योगको स्र्लगत अनगुमन गनथ 
लगाई सो उद्योगले प्रदषुण ननयन्त्रण गरेको वा नगरेको िाँचबझु गनुथ पननछ । सारै् 
िाँचबझुको क्रममा टोलीले आवश्यकता बमोम्िम उद्योगबाट ननष्ट्कासन िएको फोहोरपानी, 
िुँवा, िलुो तर्ा ध्वनी तर्ा अन्य वकनसमको प्रदषुणको मात्रा पनुः परीक्षण गनथ सक्नेछ । 

   (४) उपननयम (३) बमोम्िम स्र्लगत अनगुमन पश् चात उद्योगको संचालनबाट 
वातावरणमा प्रनतकूल असर परेको वा नपरेको सभबन्िमा मन्त्रालयमा यवकन रायसवहत 
प्रनतवेदन पेश गनुथ पननछ ।  

   (५) उपननयम (४) बमोम्िमको प्रनतवेदनका आिारमा मन्त्रालयले त्यस्तो 
उद्योगलाई सशतथ वा ननशतथ तीन वषथ अवनिको लानग अनसूुची-२० बमोम्िमको प्रदषुण 
ननयन्त्रण प्रमाणपत्र उपलब्ि गराउन सक्नेछ ।  

   (६) प्रदषुण ननयन्त्रण प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका उद्योगले प्रदषुण ननयन्त्रण प्रमाण 
पत्र प्राप्त गरेको नमनतले हरेक छ/छ मवहनामा फोहोर पानी, िवुाँ, िलुो तर्ा ध्वनी तर्ा 
अन्य वकनसमको प्रदषुण मापन गरी मन्त्रालय समक्ष परीक्षण प्रनतवेदन पेश गनुथ पननछ ।  

   (७) उपननयम (६) बमोम्िमको परीक्षण प्रनतवेदनमा प्रदषुणको मात्रा तोवकएको 
मापदण्ड िन्दा बढी िएको पाइएमा सो उद्योगले तीन मवहनानित्र आवश्यक सिुार गरी 
तोवकएको मापदण्ड नित्र ल्याउन ुपननछ र सोको पररक्षण प्रनतवेदन मन्त्रालय समक्ष पेश 
गनुथ पननछ ।  

   (८) उपननयम (६) र (७) बमोम्िम परीक्षण प्रनतवेदन पेश नगरेमा वा उपननयम 
(७) बमोम्िम तीन मवहना पश् चात पनन प्रदषुणको मात्रा तोवकएको मापदण्ड िन्दा बढी 
पाइएमा वा कुनै पनन समय उद्योगले मापदण्डको उल्लङ्घन गरी अन्य वातावरणमा असर 
परेको पाइएमा सो उद्योगले प्राप्त गरेको प्रदषुण ननयन्त्रण प्रमाणपत्र मन्त्रालयले खारेि गनथ 
सक्नेछ ।  

   (९) प्रदषुण ननयन्त्रण प्रमाण पत्रको भयाद समाप्त िए पश् चात उद्योगले यही ननयम 
बमोम्िमको प्रकृया अपनाई पनुः प्रदषुण ननयन्त्रण प्रमाण पत्र प्राप्त गनथ सक्नेछ ।  

   (१०) प्रदेश सरकारले प्रदेश रािपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै ननम्श् चत 
प्रकारका उद्योगहरुलाई ननम्श् चत समयसीमा तोकी प्रदषुण ननयन्त्रण प्रमाण पत्र अननवायथ 
गनथ सक्नेछ ।  

   (११) यस ननयम बमोम्िम प्रदषुण ननयन्त्रण प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका उद्योगहरुको 
वववरण मन्त्रालयले अद्यावनिक रुपमा राख्न ुपननछ ।  

   (१२) प्रदषुण ननयन्त्रण प्रमाण पत्र प्राप्त गरेका उद्योगहरुले आफूले गनन 
प्रचारप्रसारमा प्रदषुण ननयन्त्रण प्रमाण पत्रको ववषयलाई समेत समावेश गनथ पाउनेछ ।  
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   (१३) प्रदषुण ननयन्त्रण प्रमाण पत्रका सभवन्िमा मन्त्रालयले ववशेष लोगो तयार 
गरी प्रयोगको इिाित ददन सक्नेछ ।     

२२. वातावरण ननरीक्षक सभवन्िी अन्य व्यवस्र्ाः (१) ऐनको दफा २७ को उपदफा (१) को 
अनतररि वातावरण ननरीक्षकको काम, कतथब्य र अनिकार देहाय बमोम्िम हनुेछः  

(क) वातावरण ननरीक्षकले ऐनको दफा २७ को उपदफा (२) बमोम्िम िाँचबझुको 
नसनलसलामा ऐन वा यस ननयमावली ववपरीत िए गरेको कुनै काम कारवाही 
तरुुन्त रोक्का गनुथ पनन िएमा सभिव िएसभम मन्त्रालय र सभवम्न्ित ननकायको 
अनमुनत नलई रोक्का गनुथ पननछ र त्यसरी अनमुनत नलन सभिव निएमा त्यस्तो 
काम कारवाही रोक्का राखी सो कुराको िानकारी अववलभब मन्त्रालय वा सभवम्न्ित 
ननकायलाई ददन ुपननछ ।  

(ख) खण्ड (क) बमोम्िम वातावरण ननरीक्षकले कुनै काम कारवाही रोक्का राख्न ुपरेको 
वा राखेको िानकारी प्राप्त िएमा मन्त्रालय वा सभवम्न्ित ननकायले सो सभबन्िमा 
तरुुन्त िाँचबझु गनथ लगाई उपयिु आदेश ददन ुपननछ ।  

(ग) वातावरण ननरीक्षकले ननरीक्षण गररसकेपनछ ननरीक्षणमा देम्खएका कुराहरुको 
ववस्ततृ वववरण सवहत िाँचबझु प्रनतवेदन मन्त्रालय वा सभवम्न्ित ननकायमा 
उपलब्ि गराउन ुपननछ ।  

२३. सरुक्षा ननकायको सहयोग नलन सक्नेः ननरीक्षणको नसलनसलामा कसैले वातावरण 
ननरीक्षकलाई बािा ववरोि गरेमा वा ननरीक्षण गनथ िाँच बल प्रयोग गनुथ पनन िएमा वातावरण 
ननरीक्षकले सरुक्षा ननकायको सहयोग नलन सक्नेछ ।    

 

पररच्छेद –४ 
िलवायू पररवतथन सभवन्िी ब्यवस्र्ा 

२४. िानकारी उपलब्ि गराउन ुपननः  (१) िलवायू पररवतथनको अवस्र्ा र यसका असर तर्ा 
िोम्खमका ववषयमा मन्त्रालयले हरेक पाँच/पाँच बषथमा प्रादेम्शक प्रनतवेदन प्रकाम्शत गनुथ 
पननछ ।  

   (२) उपननयम (१) बमोम्िमको प्रादेम्शक प्रनतवेदन तयार गनथका लानग आवश्यक 
सूचना तर्ा त्याङ्कहरु सभवम्न्ित ववषयगत मन्त्रालयले मन्त्रालयलाई उपलब्ि गराउन ु
पननछ । 

   (३) उपननयम (१) बमोम्िम प्रकाम्शत प्रनतवेदनको आिारमा नेपाल सरकारको 
सहयोगमा प्रदेश सरकार र स्र्ानीय तहले िलवायू पररवतथन व्यवस्र्ापन सभवन्िी योिना 
तिुथमा र प्रार्नमकीकरण गनथ सक्नेछन ्।  
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   (४) िलवायू पररवतथन न्यूनीकरण तर्ा अनकूुलन सभवन्िी िए गरेका कायथहरुको 
वावषथक रुपमा स्र्ानीय तहले मन्त्रालयलाई र प्रदेश मन्त्रालयले नेपाल सरकारको वातावरण 
हेनन मन्त्रालयलाई प्रगनत वववरण उपलब्ि गराउन ुपननछ । त्यसैगरी गैरसरकारी तर्ा 
अन्य कुनै संघ संस्र्ाले िलवायू पररवतथन न्यूनीकरण तर्ा अनकूुलन सभवन्िी िए गरेका 
कामको वववरण मन्त्रालयमा उपलब्ि गराउन ुपननछ ।     

२५. अनकूुलन योिना बनाउन सक्नेः  मन्त्रालयले स्र्ानीय तहसँगको सहकायथमा अनकूुलन 
योिना बनाई हरेक दश बषथमा तिुथमा तर्ा अद्यावनिक गनुथ पननछ ।   
  

२६. न्यूनीकरणका कायथहरु गनुथ पननः  (१) हररतगहृ ग्याँस उत्सिथन गनन क्षेत्रहरु यातायात, 

ऊिाथ, उद्योग, कृवष, वन तर्ा ि ूउपयोग र फोहोरमैलाको आिार तह सभवम्न्ित ववषयगत 
मन्त्रालयहरुको समन्वयमा मन्त्रालयले तयार गरी प्रत्येक दश/दश बषथमा अद्यावनिक गनुथ 
पननछ ।  

   (२) ऐनको दफा ३० को अनतररि देहाय बमोम्िमका न्यूनीकरणका कायथहरु 
मन्त्रालय वा सभवम्न्ित ननकायले गनुथ पननछः  

(क)  हररतगहृ ग्याँस उत्सिथन न्यूनीकरणका लानग स्वच्छ ऊिाथ, ववद्यतुीय 
यातायत र ऊिाथ वकफायती प्रववनिको प्रयोगमा प्रार्नमकता ददन ुपननछ 
।  

(ख)  ऊिाथ, उद्योग, कृवष, वन तर्ा ि-ूउपयोग र फोहोरमैलाबाट हनुे 
हररतगहृ ग्याँस उत्सिथन न्यूनीकरण गनन कायथहरु गनुथ पननछ ।  

(ग)  हररतगहृ ग्याँस उत्सिथनका सवै स्रोतहरुमा उत्सिथन न्यूनीकरणका 
आवश्यक व्यवस्र्ाहरु लागू  गनथ मन्त्रालयले मापदण्ड िारी गनुथ 
पननछ ।  

(घ)  ननयम २५ बमोम्िमका अनकूुलनका योिनाहरुमा समेत हररतगहृ 
ग्याँस उत्सिथन न्यूनीकरण कायथक्रमहरुलाई प्रार्नमकता ददई 
प्रिावकारी रुपमा कायाथन्वयन गराउन ुपननछ ।  

(ङ)  हररतगहृ ग्याँस उत्सिथन न्यूनीकरणका लानग नपेाल सरकारले 
प्रनतविता िनाएका अन्तराथविय महासन्िी, सन्िी, अनिसन्िी, 
सभझौताको प्रिावकारी रुपमा कायाथन्वयन गनुथ गराउन ुपननछ ।  

२७. काबथन ब्यापारमा िाग नलन सक्नेः  (१) कावथन व्यापारमा िाग नलन प्रदेश सरकारले 
नेपाल सरकारले िारी गरेको प्रचनलत कानून, ननिाथरण गरेको कायथववनि, ननदन म्शका, 
मापदण्डले ननिाथरण गरेको प्रकृया अपनाई कावथन व्यापारमा िाग नलन सक्नेछ ।  
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   (२) उपननयम (१) काबथन व्यापारबाट प्राप्त रकमको पाँच प्रनतशत रकम कोषमा 
िभमा गनुथ पननछ।  

     

 
पररच्छेद –५ 

राविय सभपदा, िैववक वववविताको संरक्षण तर्ा वातावरण संरक्षण क्षते्र सभवन्िी ब्यवस्र्ा 
२८. राविय सभपदाको अनिलेख तर्ा संरक्षणः  (१) ऐनको दफा ३३ बमोम्िम सरोकारवाला 

ननकायले अनिलेखमा समावेश गनन वस्त,ु स्र्ल, वनस्पनत, िीविन्त ुआदद उल्लेख गरी 
सवथसािारणको िानकारीको लागी सूचना प्रकाशन गनुथ पननछ । 

   (२) उपननयम (१) बमोम्िम प्रकाम्शत सूचनामा उल्लेख िएका वस्त,ु स्र्ल, 

वनस्पनत, िीविन्त ुआददको सभवन्िमा कसैको कुनै राय प्रनतवक्रया िए त्यस्तो सूचना 
प्रकाशन िएको नमनतले तीस ददननित्र सरोकारवाला ननकायमा ननवेदन ददन सक्नेछ । 

   (३) उपननयम (२) बमोम्िम कुनै ननवेदन परेमा िाँचबझु गरी तीस ददनको 
भयाद समाप्त िएपनछ सरोकारवाला ननकायले अनिलेख तयार गनुथ पननछ । 

   (४) उपननयम (३) बमोम्िम अनिलेखमा समावेश िएका वस्त ु वा स्र्लको 
पवहचानको लानग त्यस्तो वस्त ुवा स्र्लमा आवश्यकता अनसुार म्चन्ह तर्ा नसमाना राख्न ु
पननछ ।  

   (५) उपननयम (४) बमोम्िम राम्खएको म्चन्ह तर्ा नसमाना सभवन्िी वववरण र 
सोसँग सभवम्न्ित नक्सा सरोकारवाला ननकायले अद्यावनिक रुपमा राख्न ुपननछ । 

   (६) सरोकारवाला ननकायले अनिलेखमा समावेश िएका राविय सभपदाहरुको 
संरक्षण र व्यवस्र्ापनको लानग सालबसाली रुपमा बिेट तर्ा कायथक्रम स्वीकृत गरी 
कायाथन्वयन गनुथ      पननछ । 

   (७) सरोकारवाला ननकायले राविय सभपदाहरुको ननयनमत अनगुमन गरी बावषथक 
प्रनतवेदन तयार गरी सोको िानकारी मन्त्रालयलाई समेत ददन ुपननछ ।  

२९. हानी नोक्सानी गनथ नहनुेः  सरोकारवाला ननकायको स्वीकृनत ववना कसैले पनन अनिलेखमा 
समावेश िएका वा राविय सभपदा नित्रका वस्त,ु स्र्ल, वनस्पनत, िीविन्त ुआददका सभबन्िमा 
देहायका कुनै काम गनुथ गराउन ुहदैुनः 

(क) कुनै वस्त,ु स्र्ल, वनस्पनत, िीविन्त,ु आदद हटाउन, फेरबदल गनथ वा 
त्यसलाई नोक्सान पगु्ने कुनै काम गनथ, 

(ख) कुनै वस्त,ु स्र्ल, वनस्पनत, िीविन्त ु आदद कसैलाई उपहार ददन वा 
हकछाडी बेचनबखन गनथ वा हस्तान्तरण गनथ, 
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(ग) अनिलेखमा समावेश िएका कुन ै िीविन्तहुरुलाई नोक्सान परु् याउन े
वकनसमका अन्य िीविन्त ुराविय सभपदा संरक्षण क्षते्रमा प्रवेश गराउन, 

(घ) कुनै वस्त,ु स्र्ल, वनस्पनत, िीविन्त ुआदद नबग्रने वा नानसने गरी अन्य 
कुनै काम गनथ वा गराउन । 

३०. उिरुी गनथ सवकनेः  (१) अनिलेखमा समावेश िएका राविय सभपदानित्रका वस्त,ु स्र्ल, 

वनस्पनत, िीविन्त ुआददको कसैले ननयम २९ मा लेम्खए ववपररत हानी नोक्सानी हनुे कुन ै
काम गरे गराएमा सो ववषयमा िो सकैुले सरोकारवाला ननकायमा उिरुी ददन सक्नेछ ।  

   (२) उपननयम (१) बमोम्िम उिरुी परी िाँचबझु गदाथ वा सरोकारवाला ननकाय 
आफैले िाँचबझुको नसलनसलामा अनिलेखमा समावेश िएका वस्त,ु स्र्ल, वनस्पनत, 
िीविन्त ुआददको हानी नोक्सानी िएको देम्खएमा सो कायथ अनबलभब रोकी प्रचनलत 
कानूनले तोकेको ननकाय समक्ष कारवाहीको लानग पठाउन ुपननछ ।  

३१. वातावरण संरक्षण सभबन्िी ववशेष व्यवस्र्ाः (१) ऐनको दफा ३४ अनसुार कायम गररन े
वातावरण संरक्षण क्षेत्रको ववषयमा प्रस्ताव स्वीकृत गनथका लानग सरोकारवाला ननकायले 
प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गनुथ पननछ । 

   (२) उपननयम (१) बमोम्िम प्राप्त प्रस्तावका ववषयमा मन्त्रालयले आवश्यक 
िाँचबझु गरी प्रस्ताववत वा संशोनित प्रस्ताव स्वीकृनतको लानग प्रदेश सरकार समक्ष 
पठाउनेछ । 

   (३) उपननयम (२) बमोम्िम प्रस्ताव प्राप्त िएको तीन मवहनानित्र प्रदेश सरकारले 
प्रस्ताववत वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम गनन प्रस्ताव स्वीकृत गरी सोको सूचना प्रदेश 
रािपत्रमा प्रकाशन गननछ । 

   (४) उपननयम (३) बमोम्िम प्रस्ताव स्वीकृत गनुथ पूवथ प्रदेश सरकारले आवश्यक 
ठानेमा ववज्ञहरुको कायथदल बनाई सो कायथदलबाट सझुाव नलन सक्नेछ ।  

   (५) उपननयम (३) बमोम्िम कायम गररएको वातावरण संरक्षण क्षेत्रको 
व्यवस्र्ापनका लानग ऐनको दफा ३४ को उपदफा (७) बमोम्िम सरोकारवाला ननकायले 
कायथयोिना स्वीकृत गरी स्र्ानीय समदुायलाई व्यवस्र्ापनको म्िभमेवारी सभुपन सक्नेछ । 

   (६) उपननयम (५) बमोम्िम स्र्ानीय समदुायलाई व्यवस्र्ापनको म्िभमेवारी 
समु्भपएमा त्यसबाट प्राप्त हनु आएको मनुाफाको कम्भतमा चानलस प्रनतशत प्रदेश सरकारको 
कोषमा िभमा गनुथ पननछ । 

३२. वातावरण संरक्षण क्षते्रमा गनथ नपाइने कामः  (१) कसैले पनन वातावरण संरक्षण क्षेत्रनित्र 
देहायका कुनै काम गनथ गराउन हुँदैनः 
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(क) प्राकृनतक सभपदा वा सौन्दयथपरक म्स्र्नतलाई ववगानथ, नास्न, 
ित्काउन, हटाउन, छेक्न वा अरु कुनै वकनसमले हानी नोक्सानी 
परु् याउन, 

(ख) ऐनतहानसक तर्ा साँस्कृनतक महत्वका स्र्लहरु नबगानथ, फेनथ, नास्न, 
हटाउन, ित्काउन वा त्यस्ता स्र्लहरुमा कुनै पोस्टर वा त्यस्तै 
अन्य कागिात वा म्चत्रहरु टाँस्न वा अरु कुनै प्रकारले हानी हनु े
काम गनथ, 

(ग)  कुनै नदी, खोला नाला, झरना, खहरे, पोखरी, कुण्ड, ताल वा 
पानीको स्रोतमा ववद्यतुीय िार (करेन्ट) प्रयोग गनथ र वनस्पनतिन्य 
वा अन्य कुनै वकनसमको हाननकारक रसायन पदार्थ प्रयोग गनथ, 

(घ) कुनै पनन वकनसमको घरपालवुा िनावरहरुबाट िननकृनत (िेनेवटक 
मेकअप) मा पररवतथन गनथ, 

(ङ) खानी खन्न वा कुनै खननि पदार्थ, ढुङ्गा, माटो, कम्रक्रट वा अन्य 
पदार्थ हटाउन, 

(च) होटल, लि, सावथिननक यातायात, स्वास््य चौकी, ववद्यालय, कुटी 
वा अन्य यस्तै वकनसमका सेवा सञ्चालन गनथ, 

(छ) वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा लगाइएको तारबार, म्चन्ह, संकेत वा अन्य 
कुनै चीि वस्तहुरुलाई हानी नोक्सानी परु् याउने ।  

   (२) उपननयम (१) मा िनुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापनन वातावरण संरक्षण 
क्षेत्रको व्यवस्र्ापन तर्ा ववकासको लानग सरोकारवाला ननकायले स्वीकृनत ददएका कुन ै
कायथहरु गनथ यस ननयममा लेम्खएको कुनै कुराले बािा परु् याएको माननने छैन ।  

 
 

पररच्छेद –६ 
वातावरण संरक्षण कोष सभवन्िी ब्यवस्र्ा 

३३. वातावरण संरक्षण कोष सञ्चालक सनमनतको गठन सभवन्िी व्यवस्र्ाः (१) ऐनको दफा 
३५ बमोम्िमको कोषको व्यवस्र्ा, सञ्चालन र रेखदेख समेतको काम गनथको लानग देहायका 
सदस्यहरु रहेको एक वातावरण संरक्षण कोष सञ्चालक सनमनत गठन हनुेः- 

   (क) सम्चव  प्रदेशको वातावरण हेनन मन्त्रालय  -अध्यक्ष 

   (ख) सम्चव  मखु्यमन्त्री तर्ा मम्न्त्रपररषदको कायाथलय -सदस्य 

   (ग) सम्चव  आनर्थक मानमला तर्ा योिना मन्त्रालय  -सदस्य 

   (घ) सम्चव  उद्योग वाम्णज्य तर्ा आपूनतथ हेनन मन्त्रालय -सदस्य 
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   (ङ) सम्चव  िौनतक पूवाथिार ववकास हेनन मन्त्रालय  -सदस्य 

   (च) सम्चव  म्शक्षा, स्वास््य तर्ा कृषी हेनन मन्त्रालय -सदस्य 

   (छ) वातावरणववदहरु मध्येबाट एकिना मवहला सवहत दइुिना -सदस्य 

   (ि) वन तर्ा वातावरण हेनन मन्त्रालयको महाशाखा प्रमखु वा  

        मन्त्रालयका सम्चवले तोकेको अनिकृतस्तरको कमथचारी  -सदस्य सम्चव 

   (२) उपननयम (१) को खण्ड (छ) बमोम्िमको सदस्यको मनोनयन मन्त्रालयले 
गननछ र ननिको पदाविी दईु बषथको हनुेछ । 

   (३) सञ्चालक सनमनतको बैठक सभवन्िी कायथववनि सञ्चालक सनमनतले ननिाथरण 
गरे बमोम्िम हनुेछ । 

३४. सम्चवालय र प्रशासननक खचथ सभवन्िी व्यवस्र्ाः (१) सञ्चालक सनमनतको सम्चवालयको 
काम मन्त्रालयले गननछ । 

   (२) सञ्चालक सनमनतको सम्चवालयको लानग प्रशासननक खचथको रकम 
मन्त्रालयको बिेटबाट व्यहोररने छ । 

३५. कोषको सञ्चालनः (१) कोषलाई आवनतथ (ररवम्ल्िङ्ग) कोषको रुपमा सञ्चालन गररनेछ । 

   (२) कोषमा िभमा िएको रकम सञ्चालक सनमनतले तोकेको नेपाल राि बैंकबाट 
इिाित प्राप्त ''क'' वगथको बैंकमा खाता खोली िभमा गररनेछ । 

   (३) उपननयम (२) बमोम्िम खोनलएको खाताको सञ्चालन सञ्चालक सनमनतले 
तोके बमोम्िम हनुेछ । 

३६. कोषको प्रयोगः (१) कोषमा िभमा िएको रकम वातावरणको संरक्षण, प्रदषुणको रोकर्ाम 
तर्ा ननयन्त्रण र राविय सभपदाको संरक्षणसँग सभवम्न्ित ववषयमा र देहायको काममा 
सञ्चालक सनमनतले ननणथय गरे बमोम्िम खचथ गररनेछः 

(क) वातावरणको संरक्षण, प्रदषुणको रोकर्ाम तर्ा ननयन्त्रण र राविय 
सभपदाको संरक्षण र त्यस्ता कायथका लानग िनचेतना अनिववृि गनथ 
प्रिावकारी िनूमका खेल्ने संस्र्ालाई आवश्यक वविीय, िौनतक र प्राववनिक 
सहयोग उपलब्ि गराउने, 

(ख) वातावरणीय म्शक्षा, तानलम, अध्ययन, अनसुन्िान सभवन्िी काममा 
आवश्यक आनर्थक सहयोग परु् याउन,े 

(ग) वातावरणको संरक्षण, प्रदषुणको रोकर्ाम तर्ा ननयन्त्रण र राविय 
सभपदाको संरक्षणमा उल्लेखनीय योगदान परु् याउने व्यम्ि वा संस्र्ालाई 
परुस्कारको व्यवस्र्ा गनन, 
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(घ) वातावरणको संरक्षण, प्रदषुणको रोकर्ाम तर्ा ननयन्त्रण र राविय 
सभपदाको संरक्षण सभवन्िमा ननयनमत कायथक्रममा नपरेको योिना तिुथमा 
तर्ा कायथक्रम कायाथन्वयन गनन, 

(ङ) वातावरण प्रदषुण अध्ययन एवं न्यूनीकरण सभवन्िी प्रववनिहरुको प्रयोग 
गनन । 

   (२) उपननयम (१) बमोम्िम संचालक सनमनतले ननणथय गदाथ प्रदषुण वा िलवायू 
पररवतथनको असरबाट बढी िोम्खममा रहेको क्षेत्रमा रहेका सविन्दा बढी प्रिाववत हनु े
मवहला, अपाङ्गता िएका व्यम्ि, वालवानलका, िेष्ठ नागररक र आनर्थक रुपमा ववपन्न 
समदुायलाई ववशेष प्रार्नमकतामा राखी त्यस्तो क्षेत्रमा कायथक्रम संचालन गनथ कम्भतमा 
तीस प्रनतशत रकम छुयाउन ुपननछ । 

३७. लेखा व्यवस्र्ाः कोषको आय-ब्ययको लेखा प्रचनलत कानून बमोम्िम राम्खनेछ । 

३८. बावषथक प्रनतवेदनः सञ्चालक सनमनतले वषथिरी गरेको काम कारबाहीको वावषथक प्रनतवेदन 
सावथिननक गनुथ पननछ ।  

 

पररच्छेद –७ 
क्षनतपूनतथ सभवन्िी व्यवस्र्ा  

३९. क्षनतपूनतथ िराउन ननवेदन ददन सक्नेः (१) ऐनको दफा ४२ तर्ा दफा ४४ बमोम्िम 
कसैले कुन ैव्यम्ि, संस्र्ा वा प्रस्तावसँग क्षनतपूनतथ िराउन चाहेमा त्यस्तो व्यम्ि, संस्र्ा वा 
प्रस्तावकले गरेको कुनै कामबाट ननवेदकलाई के कस्तो क्षनत पगु्न गएको र के  कनत 
क्षनतपनूतथ िराउन चाहेको हो सो व्यहोरा खलुाई मन्त्रालय वा सभवम्न्ित ननकाय समक्ष 
ननवेदन ददन सक्नेछ। 

   (२) उपननयम (१) बमोम्िम कुनै ननवेदन प्राप्त िएमा सो ननवेदनका ववषयमा 
ननणथय गनथ मन्त्रालय वा सभवम्न्ित ननकायले आवश्यकता अनसुार सभबि ठाउँको 
वस्तमु्स्र्नत समेतको िाँचबझु गनथ पीनडत पक्षको समेत संलग्नता रहने गरी सभवम्न्ित 
ववज्ञहरु रहेको एक िाँचबझु सनमनत गठन गनथ सक्नेछ र ननवेदन प्राप्त िएको पन्र ददननित्र 
यस्तो सनमनत गठन गरर सक्न ुपननछ ।  

   (३) उपननयम (२) बमोम्िम गदठत िाँचबझु सनमनतले प्राप्त ननवेदनका सभवन्िमा 
आवश्यकता अनसुार सभवम्न्ित ठाउँको वस्तमु्स्र्नत हेरी राय सवहतको प्रनतवेदन तीस ददन 
नित्र बझुाई सक्न ुपननछ । त्यस्तो प्रनतवेदनमा िाँचबझु सनमनतले पीनडत पक्षलाई पगु्न 
गएको क्षनतको वकनसम, पररमाण, असर र प्रिावको यवकन गरी कस्तो प्रकारको क्षनतपूनतथ 
िराउन ुपनन हो सोको आिार तय गरेर मात्र क्षनतपूनतथ ननिाथरण गनुथ पननछ ।  
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   (४) क्षनतपूनतथ ननिाथरण सभवन्िमा उपननयम (२) बमोम्िम गदठत सनमनतलाई 
सभवम्न्ित व्यम्ि, संस्र्ा वा प्रस्तावकलाई आफू समक्ष उपम्स्र्त गराई वयान गराउने, कुन ै
कागिात, उपकरण, यन्त्र आदद पेश गनथ लगाउने, प्रदषुण, ध्वनी, ताप वा फोहोर मैलाको 
नसिथना वा ननष्ट्कासन गरेको ठाउँमा प्रवेश गरी िाँचबझु गनन अनिकार हनुेछ ।  

   (५) उपननयम (३) बमोम्िम िाँचबझु सनमनतबाट प्राप्त िएको प्रनतवेदनका 
आिारमा मन्त्रालय वा सभवम्न्ित ननकायले साठी ददन नित्र क्षनतपूनतथका ववषयमा ननणथय 
गररसक्न ुपननछ र त्यसको िानकारी क्षनतपूनतथ कसबाट िराउने हो सो पक्षलाई गराइ सक्न ु
पननछ । 

   (६) ऐनको दफा ४२ को उपदफा (४) वमोम्िम गठन हनुे सनमनतले यस 
ननयमावलीमा िएको प्रकृया बमोम्िम नै क्षनतपूनतथ िराउन प्रनतवेशन पेश गनुथ पननछ ।  

४०. ननिाथररत समयमा क्षनतपूनतथ रकम बझुाउन ुपननः (१) ननयम ३९ बमोम्िम क्षनतपूनतथको रकम 
ननिाथरण िएको नमनतले तीस ददन नित्र सभवम्न्ित व्यम्ि, संस्र्ा वा प्रस्तावकले क्षनतपनूतथको 
रकम सभवम्न्ित ननवेदकलाई बझुाउन ुपननछ ।  

   (२) उपननयम (१) बमोम्िमको भयाद नित्र क्षनतपूनतथको रकम बझुाउन नसकेको 
मनानसब मावफकको कारण िनाई सभवम्न्ित व्यम्ि, संस्र्ा वा प्रस्तावकले भयाद र्पको 
लानग ननवेदन गरेमा र त्यसरी ननवेदनमा उल्लेख िएको कारण मनानसव देम्खएमा मन्त्रालय 
वा सभवम्न्ित ननकायले एक पटकको लानग वढीमा तीस ददनको भयाद र्प गरर ददन 
सक्नेछ । 

४१. िायिेर्ाबाट क्षनतपूनतथ असूल उपर गररनेः (१) ननयम ४० बमोम्िमको भयादनित्र सभवम्न्ित 
व्यम्ि, संस्र्ा वा प्रस्तावकले क्षनतपनूतथको रकम नबझुाएमा सो भयाद नाघेको एक मवहनानित्र 
क्षनतपनूतथ पाउने ननवेदकले त्यस्तो व्यम्ि, संस्र्ा वा प्रस्तावकको िायिेर्ा खलुाई क्षनतपनूतथ 
असलु उपर गरी पाउन मन्त्रालय वा सभवम्न्ित ननकाय समक्ष ननवेदन ददन सक्नेछ । 

   (२) उपननयम (१) बमोम्िम कुनै ननवेदन परेमा मन्त्रालय वा सभवम्न्ित ननकायले 
क्षनतपनूतथ वझुाउन ुपनन व्यम्ि, संस्र्ा वा प्रस्तावकको िायिेर्ा प्रचनलत कानून बमोम्िम 
नललाम नबक्री गरी क्षनतपूनतथको रकम िराई ददई बाँकी रकम प्रचनलत कानूनको रीत 
परु् याई नलन आए सभवम्न्ित व्यम्ि, संस्र्ा वा प्रस्तावकलाई वफताथ ददन ुपननछ ।  

    
 

पररच्छेद –८ 
ववववि 
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४२. वातावरण संरक्षण योिना तिुथमा गनुथ पननः ऐनको दफा ३४ को उपदफा (१) बमोम्िम 
कायम गररएको वातावरण संरक्षण क्षेत्रको अनसूुची-२१ बमोम्िमको ढाँचामा वातावरण 
संरक्षण योिना तयार गनुथ पननछ । 

४३. सनमनत गठन सभवन्िी व्यवस्र्ाः (१) ऐनको दफा ८ मा बमोम्िमको संयोिक रहने गरी 
मन्त्रालय वा सभवम्न्ित ननकायमा वातावरणीय अध्ययन प्रनतवेदनको मूल्याङ्कन तर्ा 
नसफाररस गनथ गठन हनुे सनमनतमा देहाय बमोम्िमका अन्य सदस्यहरु रहनछेनः 

(क) संम्क्षप्त  वातावरणीय अध्ययन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण 
प्रनतवेदनको हकमा 

 (१) प्रस्तावसँग सभवम्न्ित महाशाखा प्रमखु वा शाखा प्रमखु  

         -सदस्य 

 (२) कानून अनिकृत िएको िए कानून अनिकृत  -सदस्य 

 (३) आवश्यकता अनसुारको ववषयववज्ञ वढीमा तीन िना -सदस्य 

 (४) वातावरण शाखा हेनन अनिकृतस्तरको कमथचारी वा सो निएको    

         अवस्र्ामा  कायाथलय प्रमखुले तोकेको अनिकृतस्तरको  

         कमथचारी     -सदस्य सम्चव 

(ख) वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन प्रनतवेदनको हकमाः 
(१)  स्वीकृनतका लानग मन्त्रालय समक्ष पेश िएका प्रत्येक 

प्रस्तावको वेग्ला वेग्लै सनमनत गठन गनुथ पननछ ।  

(२) उपखण्ड (१) बमोम्िमको सनमनतले नै क्षेत्र ननिाथरण प्रनतवेदन, 
कायथसूची र वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन प्रनतवेदन स्वीकृनतको 
लानग नसफाररश गननछ । 

(३) वातावरणीय अध्ययन प्रनतवेदन स्वीकृत िएसँगै सभवम्न्ित 
प्रस्तावको लानग गदठत सनमनत स्वतः ववघटन हनुेछ । 

(४)  वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन प्रनतवेदन स्वीकृनतको लानग 
नसफाररश गनन सभवम्न्ित ननकाय तर्ा स्र्ानीय तहले समेत 
उपखण्ड (१) बमोम्िमको सनमनत गठन गनथ सक्नेछ र सोही 
सनमनतको नसफाररसका आिारमा क्षेत्र ननिाथरण प्रनतवेदन, 
कायथसूची र वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन प्रनतवेदन मन्त्रालयमा 
पेश गनुथ पननछ । 

   (२) यस ननयम बमोम्िम वातावरणीय अध्ययन प्रनतवेदन मूल्याङ्कन सनमनतका 
लानग आवश्यक पनन ववषयववज्ञको नामावली अद्यावनिक गरी राख्न ुपननछ । 
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४४. नदीिन्य पदार्थको व्यवस्र्ापनः वातावरण संरक्षण र प्रदषुण ननयन्त्रण तर्ा रोकर्ामका 
लानग वन क्षेत्र वाहेकको नदीिन्य पदार्थको उत्खनन,् संकलन, प्रशोिन, िण्डारण र 
ओसारपसारका सभवन्िमा प्रदेश सरकारको ननिाथररत मापदण्डका आिारमा तयार गररएको 
कायथववनि बमोम्िम हनुेछ ।  

४५. अनगुमन तर्ा ननरीक्षणः (१) ऐनको दफा ४८ मा उल्लेम्खत व्यवस्र्ा अनसुार मन्त्रालय 
वा सभवम्न्ित ननकायले अनगुमन तर्ा ननरीक्षण गदाथ प्रस्ताव स्वीकृत हुँदाका बखतको 
वातावरणीय अध्ययन प्रनतवेदनमा उल्लेम्खत प्रिाविन्दा वढी प्रिाव परेको देम्खएमा 
मन्त्रालय वा सभवम्न्ित ननकायले त्यस्तो प्रिाव हटाउन वा हटाउने उपायहरु अवलभबन 
गनथ प्रस्तावकलाई आवश्यक ननदनशन ददनेछ र त्यस्तो ननदनशनको पालना गनुथ सभवम्न्ित 
प्रस्तावकको कतथब्य हनुेछ । 

   (२) सभवम्न्ित ननकायले प्रत्येक आनर्थक वषथमा स्वीकृत गरेको संम्क्षप्त 
वातावरणीय अध्ययन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रनतवेदनको वववरण सवहतको 
अनगुमन तर्ा मूल्याङ्कनको वावषथक प्रनतवेदन आनर्थक वषथ समाप्त िएको एक मवहनानित्र 
मन्त्रालयमा पठाउन ुपननछ ।  

   (३) प्रस्तावकले प्रस्तावको ननमाथण तर्ा सञ्चालन गनन चरणहरुमा प्रत्येक छ /छ 
मवहनामा स्वः अनगुमन गनुथ पननछ र सो अनगुमनको प्रनतवेदन मन्त्रालय वा सभवम्न्ित 
ननकायमा पेश गनुथ पननछ । 

   (४) ऐनको दफा ४८ को उपदफा (१) र (२) अनसुार ऐन, यस ननयमावली, 
ननदन म्शका, कायथववनि वा मापदण्डको कायाथन्वयन िए निएको सभवन्िमा गररने अनगुमन 
तर्ा ननरीक्षणका लानग देहायका व्यवस्र्ाहरु अवलभबन गनुथ पननछः 

(क) अनगुमन तर्ा ननरीक्षणका लानग सालवसाली रुपमा कायथयोिनाको 
तिुथमा गनन । 

(ख) खण्ड (क) को योिना अनसुार आवश्यक पनन िनशम्ि र खचथको 
लेखािोखा गरी वावषथक बिेट तर्ा कायथक्रम स्वीकृत गराउने । 

(ग) अनगुमन तर्ा ननरीक्षण प्रनतवेदन अनसूुची-२२ बमोम्िमको ढाँचामा 
तयार गरी सालवसाली रुपमा आनर्थक वषथ समाप्त िएको दईु 
मवहनानित्र एकीकृत वावषथक प्रनतवेदन सावथिननक गनन । 

(घ) खण्ड (ग) बमोम्िमको प्रनतवेदनद्वारा औल्याइएका सझुाव तर्ा 
नसफाररसहरुको प्रार्नमकता र अननवायथताका आिारमा सभबि 
ननकायले कायाथन्वयन गनन ।  

   स्पविकरणः सभबि ननकायले िन्नाले अनगुमन प्रनतवेदनले सझुाव कायाथन्वयन 
गनथको लानग म्िभमेवारी देखाएको ननकाय सभझनपुदथछ । 
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४६. परुस्कार वा प्रशंसा पत्र प्रदान गनथ सक्नेः वातावरण संरक्षण, प्रदषुणको रोकर्ाम तर्ा 
ननयन्त्रण र राविय सभपदाको संरक्षण सभवन्िी ववषयमा उल्लेखनीय योगदान परु् याउन े
व्यम्ि वा संस्र्ालाई मन्त्रालयले कदर स्वरुप नगद परुस्कार र प्रशंसा पत्र प्रदान गनथ 
सक्नेछ ।  

४७. वातावरण सभवन्िी ववशेषज्ञको नामावलीः मन्त्रालयले वातावरणको क्षेत्रमा ववशेष ज्ञान तर्ा 
अनिुव िएका व्यम्िहरुको नामावली अद्यावनिक गरी राख्न ुपननछ। 

४८. प्रस्तावक र स्वीकृनतकताथ फरक हनुपुननः यस ननयमावलीमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेम्खएको 
िए तापनन वातावरणीय अध्ययन प्रनतवेदनको प्रस्तावक र स्वीकृनतकताथ फरक फरक 
हनुपुननछ ।    

४९. अनिकार प्रत्यायोिनः (१) मन्त्रालयले यस ननयमावली बमोम्िम आफूलाई प्राप्त 
अनिकारमध्ये आवश्यकता अनसुार केही अनिकार आफू मातहतका ननकाय वा कुनै अनिकृत 
कमथचारी वा सभवम्न्ित ननकायलाई प्रत्यायोम्ित गनथ सक्नेछ । 

   (२) प्रदेश सरकार वा स्र्ानीय तहले यस ननयमावली बमोम्िम आफूलाई प्राप्त 
अनिकारमध्ये आवश्यकता अनसुार केही अनिकार आफू मातहतको ननकाय वा कुनै अनिकृत 
कमथचारीलाई प्रत्यायोिन गनथ सक्नेछ ।    

५०. अनसूुची हेरफेर तर्ा र्पघट गनथ सक्नेः मन्त्रालयले प्रदेश रािपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी 
आवश्यकता अनसुार अनसूुचीमा हेरफेर तर्ा र्पघट गनथ सक्नेछ । 

५१. वचाउः यो ननयमावली प्रारभि हनु ुअम्घ प्रचनलत कानून बमोम्िम िए गरेको काम कारवाही 
यसै ननयमावली बमोम्िम िए गरेको मानननेछ । 
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अनसूुची-१ 

ननयम ३ को उपननयम (१) सँग सभवम्न्ित 

संम्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन गनुथ पनन प्रस्तावहरु 

(अ) वन क्षते्र 

1. १० देम्ख ५० हेक्टर सभमको क्षेत्रफलमा एकल प्रिानतका स्वदेशी ववरुवा एउटै 
ब्लकमा वकृ्षारोपण गनन । 

2. सभवम्न्ित ठाउँमा परीक्षण िई वकृ्षारोपणको लानग उपयिु िएका आयानतत प्रिानतका 
ववरुवाहरु १० हेक्टरसभमको क्षेत्रफलमा एउटै ब्लकमा बकृ्षारोपण गनन । 

3. २० हेक्टरसभम क्षेत्रफलमा नयाँ वनस्पनत उद्यान, वन ववउ बगैंचा र प्राणी उद्यान 
(म्चनडयाखाना) ननमाथण गनन ।  

4. ववनिन्न प्रिानतका आयानतत िङ्गली िनावरहरु प्रनतस्र्ापन गनन । 

5. वन क्षेत्र, मध्यवती क्षेत्र, वन संरक्षण क्षेत्र तर्ा संरक्षण क्षेत्रनित्र रहेका प्रत्येक नदी, 
खोलाबाट दैननक ५० घननमटरसभम बालवुा, ढुङ्गा, ग्रािेल र माटो संकलन गनन । 

6. १ हेक्टरसभमको वन क्षेत्र अन्य प्रयोिनको लानग प्रयोग गनन ।  

7. एक म्िल्लाबाट बावषथक ५ मे. टनसभम खोटो सङ्कलन गनन ।  

8. मध्यवती क्षेत्र, वन संरक्षण क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र तर्ा वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा ननिी 
िग्गा बाहेक अन्यत्र प्रदेश सरकार, स्र्ानीय तहले उपिोिा समूह माफथ त ननमाथण तर्ा 
संचालन हनुे आयोिना ननमाथण गनथ ।  

9. आनवंुम्शक स्रोत मानर्को पहँचु, उपयोग र लािको बाँडफाँडमा सभवम्न्ित प्रस्ताव ।  

10. तराईमा २० हेक्टरसभम र पहाडमा ५ हेक्टर सभमको क्षेत्रफलको व्यवसावयक वन 
कबनुलयती वनको रुपमा ददने ।  

11. सरकारद्वारा व्यवम्स्र्त वन अनसुन्िानको प्रयोिनार्थ वावषथक १५ हेक्टर 
क्षेत्रफलसभमको राविय तर्ा प्रादेशक वन सरपट कटान गनन ।  

12. ५ वक.नम. देम्ख १० वक.नम. सभम लभबाईको वन पर् र अग्नी रेखा ननमाथण गनन । 
(आ) उद्योग क्षते्र 

1. १० लाख रुपैयाँ देम्ख ५० लाख रुपैयाँ सभम मेनसन उपकरणमा लगानी िएको वकथ शप 
(ममथत सभिार गनन समेत) स्र्ापना तर्ा सञ्चालन गनन । 

(इ) सडक क्षते्र 

1. १०० नमटर लभबाई सभमको पलु ननमाथण गनथ ।  

2. स्र्ानीय सडकहरु ननमाथण गनथ । 

3. ५ वकलोनमटर सभमको शहरी सडकको स्तरोन्ननत गनथ । 
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(ई) आवास, िवन तर्ा बस्ती ववकास र शहरी ववकास क्षते्र 

1. ७ देम्ख १० तल्ला वा १५.५ देम्ख २५ नमटरसभमका अग्ला िवनहरु ननमाथण गनन ।  

2. ३००० देम्ख ५००० वगथनमटर क्षेत्रफलसभमको Built Up Area वा Floor Area िएको 
Residential वा Commercial वा संयिु िवन ननमाथण गनन । 

3. ५०० देम्ख १००० िनासभम एकै पटक आगमन तर्ा ननगमन हनुे नसनेमा हल, नर्एटर, 
Community Hall, Stadium, Concert Hall, Sport Complex ननमाथण गनन । 

4. ५ देम्ख १० हेक्टरसभमको िग्गा ववकास आयोिना सञ्चालन गनन ।  

5. ५ हेक्टरसभम Hard Surface Pavement (Dry Port, Bus Park, Parking Lot आदद) ननमाथण 
गनन । 

6. ५ हिार नलटर देम्ख १० हिार नलटर सभम दैननक पानीको प्रयोग हनुे िवन ननमाथण 
तर्ा संचालन गनथ । 

7. १०० के.म्ि. देम्ख ५०० के.म्ि. सभम दैननक फोहोरमैला उत्पादन हनुे िवन ननमाथण 
तर्ा संचालन गनथ । 

(उ) ऊिाथ, िलस्रोत तर्ा नसंचाई क्षते्र 

1. ६६ के.नि. सभमको ववद्यतु प्रसारण लाइन आयोिनाको लानग वन क्षेत्र प्रयोग गनुथ पनन         
िएमा । 

2. १०० हेक्टरसभम नलफ्ट नसंचाई आयोिना ननमाथण गनथ । 

3. िल तर्ा मौसम मापन केन्र र मौसमी राडार स्र्ापना कायथ गदाथ वन क्षेत्र प्रयोग गनुथपनन     
िएमा । 

(ऊ) पयथटन क्षते्र 

1. २५ देम्ख ५० शैया सभमको होटल ननमाथण तर्ा संचालन गनथ । 

2. पाटी प्यालेस ननमाथण तर्ा संचालन िएमा ।  

3. सामदुावयक पयथटन वा सामदुावयक पयाथपयथटन संचालन गनथ ।  

(ए) खानेपानी क्षते्र 

1. प्रनत सेकेण्ड १०० नलटर सभमका दरले पानी प्रशोिन गनन ।  

(ऐ) फोहोरमैला व्यवस्र्ापन 

1. घर एवं आवास क्षेत्रबाट ननस्कने वावषथक १००० टन सभम फोहोरमैला व्यवस्र्ापन 
गनन।  

(ओ)  कृवष क्षते्र 

1. कृवषयोग्य िनमनमा १० वफट िन्दा बढी चौडाई िएको ५० नमटर िन्दा बढी लभबाई 
िएको वाटो ननमाथण गनथ 
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(औ) स्वास््य क्षते्र 

२५ शैयासभमको अस्पताल, ननसथङ होम, पोली म्क्लननक ननमाथण तर्ा संचालन गनथ ।  



29 

 

अनसूुची-२ 

ननयम ३ को उपननयम (१) सँग सभवम्न्ित 

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गनुथ पनन प्रस्तावहरु 

(अ) वन क्षते्र 

1. तराईमा ५० देम्ख ५०० हेक्टरसभम र पहाडमा ५० देम्ख २५० हेक्टरसभमको 
क्षेत्रफलमा एकल प्रिानतका स्वदेशी ववरुवा एउटै ब्लकमा वकृ्षारोपण गनन । 

2. सभवम्न्ित ठाउँमा परीक्षण िई वकृ्षारोपणको लानग उपयिु िएका आयानतत प्रिातीका 
ववरुवाहरु तराईमा १० हेक्टर देम्ख ५० हेक्टरसभम र पहाडमा १० हेक्टरदेम्ख २५ 
हेक्टरसभमका क्षेत्रफलमा एउटै ब्लकमा वकृ्षारोपण गनन । 

3. २० हेक्टरिन्दा बढीको क्षेत्रफलमा नयाँ वनस्पनत उद्यान, वन वीउ बगैंचा र प्राणी 
उद्यान (म्चनडयाखाना) ननमाथण गनन ।  

4. वन क्षेत्र िएर बहन ेप्रत्येक नदी, खोलाबाट दैननक ५० घननमटरिन्दा बढी वालवुा, 
ढुङ्गा, ग्रािेल र माटो संकलन गनन । यसमा वन क्षते्र िन्नाले सरकारद्वारा व्यवम्स्र्त 
वन, सामदुावयक वन, कबनुलयती वन, संरम्क्षत वन, मध्यवती क्षेत्र, नसमसार क्षेत्र, 
संरक्षण क्षेत्रको वन क्षेत्रहरुलाई िनाउँछ ।  

5. १ हेक्टर देम्ख ५ हेक्टरसभमको वन क्षेत्र अन्य प्रयोिनको लानग प्रयोग गनन । तर 
यो ननयमावली प्रारभि हनु ुिन्दा अम्घ वन क्षेत्रमा सडकको ट्रयाक तयार िएको हकमा 
उि सडकको स्तरोन्नती गदाथ र्प हनुे व क्षेत्रको क्षेत्रफल मात्र गणना गनुथ पननछ । 

6. एक म्िल्लाबाट वावषथक ५ मे. टन िन्दा बढी खोटो संङ्कलन गनन ।  

7. तराईमा २० देम्ख १०० हेक्टरसभम र पहाडमा ५ देम्ख ५० हेक्टरसभम क्षेत्रफलको 
व्यवसावयक वन कबनुलयती वनको रुपमा ददने ।  

8. सरकारद्वारा वन अनसुन्िानको प्रयोिनार्थ वावषथक १५ देम्ख ३० हेक्टरसभम 
क्षेत्रफलसभमको राविय तर्ा प्रादेम्शक वन सरपट कटान गनन ।  

9. १० वक.नम. िन्दा बढी लभबाईको वन पर् र अग्नी रेखा ननमाथण गनन । 

10. राविय ननकुञ्ज, वन्यिन्त ु आरक्ष, मध्यवती क्षेत्र, संरम्क्षत वन तर्ा संरक्षण क्षेत्र र 
वातावरण संरक्षण क्षेत्र स्र्ापना गनन वा ववस्तार गनन ।  

11. राविय ननकुञ्ज, वन्यिन्त ुआरक्ष, म्शकार आरक्ष, नसमसार क्षेत्र तर्ा संरम्क्षत िलािार 
क्षेत्रको व्यवस्र्ापन कायथयोिना तयार गनन ।  

12. देहाय अनसुारको वन पैदावार संकलन गनन गरी म्िल्ला नित्रको पञ्चवषीय वन 
कायथयोिना, मध्यवनतथ क्षेत्र तर्ा संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्र्ापन योिना तयार गनन तर्ा 
संरम्क्षत वनको कायथयोिना तयार गनन ।  

(क)  वावषथक ५० मेवट्रक टनसभम िरा तर्ा गानो संकलन गनन 
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(ख)  वावषथक १५० मेवट्रक टन सभम बोक्रा संकलन गनन, 
(ग)  वावषथक १५० मेवट्रक टनसभम पात डाँठ संकलन गनन, (सालनसड, 

ररठ्ठा र अमला, तेन्दपुात, िोलाथपात, तेिपात बाहेक) 

(घ)  बावषथक १५० मेवट्रक टनसभम फूल र िवुा संकलन गनन, 
(ङ)  वावषथक २०० मेवट्रक टनसभम फल र बीि संकलन गनन, 
(च)  वावषथक १ लाखसभम नबरुवा संकलन गनन, 
(छ)  वावषथक २०० मेवट्रक टनसभम गम, रेम्िन (सल्लाको खोटो बाहेक) 

लोहवान संकलन गनन, 
(ि)  वावषथक २ लाख घनफीट सभम काठ उत्पादन तर्ा संकलन गनन, 

 स्पविकरणः मार्ी खण्ड (क) देम्ख खण्ड (ि) सभमको पररमाण िन्नाले म्िल्लानित्रको 
राविय तर्ा प्रादेम्शक वन अन्तगथत सरकारद्वारा व्यवम्स्र्त वन, सामदुावयक वन, कबनुलयती 
वन व्यवस्र्ापन पद्दनतहरु सञ्चालन हनुे िएकोले म्िल्लाको पञ्चवषीय वन व्यवस्र्ापन 
योिनामा सबै वन व्यवस्र्ापन पदद्दतहरु उल्लेख गरी सोबाट ननकाल्न सवकने उल्लेम्खत वन 
पैदावारको कुल पररमाणलाई िनाउनेछ र एक म्िल्लामा एकिन्दा बढी नडनििन वन 
कायाथलयहरु िएकोमा कायाथलय अनसुार पञ्चवषीय वन व्यवस्र्ापन योिना तयार गनुथ पननछ 
। 

13. सावथिननक बयुान क्षेत्रमा िनडबटुी र सगुम्न्ित वनस्पनतको व्यवसावयक उत्पादनको 
लानग िनडबटुी केन्र स्र्ापना गनन ।  

14. प्रचनलत कानून अनसुार प्रशोिन गरी सारतत्व ननकाली ननकासी गनथ पाइने प्रिातीहरुको 
हकमा एक म्िल्लाबाट प्रनत प्रिाती २० देम्ख १०० टनसभम वन पैदावार संकलन 
गनन ।  

15. वन क्षेत्र, वन संरक्षण क्षेत्र, राविय ननकुञ्ज, आरक्ष तर्ा संरक्षण क्षेत्रको वन क्षेत्र, 

मध्यवनतथ क्षेत्रको वन क्षेत्र, नसमासर क्षेत्र र वातावरण संरक्षण क्षेत्रको वन क्षेत्रमा २५ 
शैयासभमको ररसोटथ, होटल र अस्पताल तर्ा म्शक्षण संस्र्ा ननमाणथ कायथ गनन ।  

16. स्वीकृत वन कायथयोिना बमोम्िम ५ हेक्टरिन्दा बढी क्षेत्रबाट कटान िएका रुखको 
िरा, ठुटा ननकाल्ने ।  

17. बाह्य (एक्िोवटक) तर्ा नमचाहा (इन्िेनसि) िङ्गली प्राणी तर्ा वनस्पनतको स्र्ापना 
(Introduced) लगायत म्ि.एम.ओ. ( Genetically Modified Organism) र एल.एम.ओ. 
(Living Modified Organism) प्रिाववत प्रिानत एवं प्रववनिको स्र्ापना, प्रशारण तर्ा 
अनसुन्िान सभवन्िी कायथ गनन । 

18. वैज्ञाननक वन व्यवस्र्ापन लागू गरी वैज्ञाननक वन व्यवस्र्ापनको कायथयोिना 
कायाथन्वयन पनन ।  
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19. वन क्षेत्रमा पयाथपयथटन संचालन गनुथ पनन िएमा ।  

(आ) उद्योग क्षते्र 

1. दैननक १०,००० नलटरिन्दा बढी क्षमताको दूग्ि प्रशोिन (दूिको पररकार समेत) 
उद्योग स्र्ापना गनन ।  

2. ब्लेम्न्डङ प्रवक्रयाबाट मददरा उत्पादन गनन तर्ा दैननक ५ लाख नलटरसभम क्षमता 
िएको उमाल्ने र फमनन्टेशन सवुविायिु नडम्स्टलरी, ब्रअुरी तर्ा वाइनरी उद्योग स्र्ापना 
गनन । 

3. काबोनेटेड वा ननकाबोनेटेड बे्रिरेि, िसु आदद उत्पादन गनन उद्योग स्र्ापना गनन । 

4. वनस्पनत घ्यू, खाने तेल उत्पादन गनन उद्योग स्र्ापना गनन ।  

5. दैननक १ मेवट्रक टनिन्दा वढी म्चया, कफी, िनडबटुी आदद प्रशोिन गनन उद्योग 
स्र्ापना गनन । 

6. दैननक ३००० मेवट्रक टनसभम खाँडसारी वा म्चनी उत्पादन गनन उद्योग स्र्ापना गनन 
। 

7. दैननक १० मेवट्रक टन िन्दा बढी खाद्य पदार्थ उत्पादन गनन उद्योग स्र्ापना गनन । 

8. दैननक ५ मेवट्रक टन िन्दा बढी माछा, मास ुप्रशोिन गनन उद्योग स्र्ापना गनन ।  

9. दैननक २५ मेवट्रक टनसभम हाड, नसंग र खरु प्रशोिन गनन उद्योग स्र्ापना गनन । 

10. दैननक १०,००० वगथ वफटसभम छाला प्रशोिन गनन उद्योग स्र्ापना गनन । 

11. पाइपलाइन बाहेक व्यापाररक प्रयोिनको लानग प्रनत सेकेन्ड १० नलटरिन्दा बढीको 
दरले पानी प्रशोिन गनन उद्योग स्र्ापना गनन । 

12. कुवकङ्ग (एल.वप.म्ि.) ग्याँस, बायोग्याँस, नेचरुल ग्याँसको उत्पादन, िण्डारण, वफनलङ्ग, 
ररवफनलङ्ग गनन उद्योग स्र्ापना गनन । 

13. कावथन डाइअक्साइड, अम्क्सिन, नाईट्रोिन, ऐनसवटनलन (Acetylene) आदद उत्पादन 
तर्ा ररवफनलङ्ग गनन उद्योग स्र्ापना गनन । 

14. बावषथक २ करोड गोटासभम उत्पादन क्षमता िएको पोलेको इटा, टायल आदद बनाउने 
उद्योग स्र्ापना गनन । 

15. दैननक १०००० िन्दा बढी  Compressed Bricks, Hollow Bricks/Blocks उत्पादन 
गनन उद्योग स्र्ापना गनन । 

16. दैननक २५ मेवट्रक टनसभम क्षमताको क्रसर उद्योग स्र्ापना गनन । 

17. दैननक २५ मेवट्रक टनिन्दा बढी बालवुा प्रशोिन गनन वा वफरवफरे उद्योग स्र्ापना 
गनन । 

18. दैननक १०० मेवट्रक टनसभम उत्पादन क्षमता िएको एनसड र अल्काली उत्पादन गनन 
उद्योग स्र्ापना गनन । 
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19. Zink Oxide उत्पादन गनन उद्योग स्र्ापना गनन । 

20. शृ्रङ्गार सामान बाहेकका रङ्ग रोगन उत्पादन गनन उद्योग स्र्ापना गनन । 

21. Chemical (Plasticizer, Chlorine, Sodium Hypo-Chlorite आदद), Glue, Adhesives 
आदद बनाउने उद्योग स्र्ापना गनन । 

22. ब्लेम्न्डङ, ररप्रोसेनसङ वा ररक्लामेशन प्रवक्रयाबाट लनुब्रकेन्टस ् उत्पादन गनन उद्योग 
स्र्ापना गनन । 

23. ब्लेम्ण्डङ प्रवक्रयाबाट ववटुनमन तर्ा ववटुनमन इमल्सनको उत्पादन तर्ा ररवफनलङ्ग गनन 
उद्योग स्र्ापना गनन । 

24. ब्लेम्न्डङ प्रवक्रयाबाट रासायननक मल उत्पादन गनन उद्योग स्र्ापना गनन । 

25. दैननक २ देम्ख १० मेवट्रक टनसभम िैववक मल उत्पादन गनन उद्योग स्र्ापना गनन 
। 

26. ब्लेम्न्डङ प्रवक्रयाबाट कीटनाशक पदार्थ (ववषादी) उत्पादन गनन उद्योग स्र्ापना गनन 
। 

27. Mosquito Repellent (झोल, क्वाईल, याबलेट, लोसन आदद) िपु आदद उत्पादन गनन 
उद्योग स्र्ापना गनन । 

28. दैननक ५ मेवट्रक टनिन्दा बढी नडटरिेन्ट स्याभप,ु नलम्क्वड म्क्लनर, म्क्लननङ्ग पाउडर, 
स्याननटाइिर, फे्रसनर आदद उत्पादन गनन उद्योग स्र्ापना गनन । 

29. साबनु उत्पादन गनन उद्योग स्र्ापना गनन । 

30. ब्याट्री (ड्राई वा वेट वा नलनर्यम आयोन) उत्पादन गनन उद्योग स्र्ापना गनन । 

31. दैननक ५० मेवट्रक टनसभम (ड्राई वा वेट) ब्याट्री ररसाइम्क्लङ्ग गनन उद्योग स्र्ापना 
गनन । 

32. Metal, non-metal, प्लाविक तर्ा अन्य वकनसमका पदार्थहरुको ररसाइम्क्लङ्ग गनन उद्योग 
स्र्ापना गनन ।  

33. दैननक ५ मेवट्रक टनसभम फोम उत्पादन उद्योग (फोमको प्रयोग गरी २ मेवट्रक टन 
िन्दा बढी वस्त ुउत्पादन गनन उद्योग समेत) स्र्ापना गनन ।  

34. परभपरागत घरेल ुउद्योग बाहेकका दैननक १०० मे. टनसभम उत्पादन क्षमता िएको 
पल्प वा कागि उद्योग स्र्ापना गनन । 

35. दैननक १ मेवट्रक टन िन्दा बढी स्टेशनरी सामान (पेन, डटपेन, नससाकलम, कापी, 
रम्िस्टर आदद) उत्पादन गनन उद्योग स्र्ापना गनन । 

36. दैननक ५ मेवट्रक टनिन्दा बढी प्याकेम्िङ्ग (कोरुगेटेड बक्स, काडथबोडथ आदद) उत्पादन 
गनन उद्योग स्र्ापना गनन । 
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37. परभपरागत घरेल ुउद्योग बाहेकका िागो तर्ा कपडा रङ्गाई वा िलुाई वा छपाई गनन 
उद्योग (गलैचा, पम्स्मना समेत) स्र्ापना गनन । 

38. दैननक ५ मेवट्रक टनिन्दा बढी िागो प्रयोग गरी कपडा उत्पादन गनन उद्योग स्र्ापना 
गनन । 

39. म्स्पननङ्ग नमल स्र्ापना गनन । 

40. िटु उद्योग स्र्ापना गनन । 

41. Coir Rope वा  Coir Mattress उत्पादन गनन उद्योग स्र्ापना गनन । 

42. चनुढंुगा वा म्क्लंकरमा आिाररत दैननक ३००० मेवट्रक टनसभम उत्पादन क्षमता 
िएको म्क्लंकर वा नसमेन्ट उद्योग स्र्ापना गनन । 

43. दैननक १००० मेवट्रक टनसभम चनु उत्पादन गनन उद्योग स्र्ापना गनन । 

44. दैननक १० मेवट्रक टनिन्दा बढी उत्पादन क्षमता िएको वा २० देम्ख ५० करोडसभम 
मेनसन उपकरणमा लगानी हनुे खननििन्य पदार्थ प्रशोिन गनन उद्योग स्र्ापना गनन । 

45. औषिी उद्योग स्र्ापना गनन र दैननक ५० मेवट्रक टनसभम औषिीको लानग प्रारम्भिक 
कभपाउण्ड (Bulk Drugs) संष्ट्लेषण (Formulation) गनन उद्योग स्र्ापना गनन । 

46. दैननक ५०० वकलोग्राम िन्दा बढी आयवुनददक औषिी उत्पादन गनन उद्योग स्र्ापना 
गनन । 

47. दैननक ५ मेवट्रक टन िन्दा बढी प्लाविकका सामान (पाइप, वफवटङ्ग, यानथ, Wrapper, 
आदद उत्पादन गनन सवहत) उत्पादन गनन उद्योग (खेर गएको प्लाविकको कच्चा पदार्थ 
वा Virgin Granules, Resin, Compound मा आिाररत) स्र्ापना गनन । 

48. टायर, टयबु्स र रबर प्रशोिन तर्ा उत्पादन गनन उद्योग स्र्ापना गनन ।  

49. पनुारो टायर तर्ा प्लाविक प्रशोिन गरी इन्िन (तेल) ननकाल्ने उद्योग स्र्ापना गनन 
। 

50. एनोडाइम्िङ्ग, इलेक्ट्रोप्लेवटङ्ग तर्ा ग्याल्िनाइम्िङ्ग गनन उद्योग (सनु चाँदीमा Plating गनन 
घरेल ुउद्योग बाहेक) स्र्ापना गनन । 

51. रोनलङ्ग नमल उद्योग स्र्ापना गनन । 

52. दैननक १० मेवट्रक टनिन्दा बढी कट्टलेुन्र् गनन तर्ा िाँडा बनाउने उद्योग स्र्ापना 
गनन । 

53. दैननक १० मेवट्रक टनिन्दा बढी उत्पादन क्षमता िएको फाउण्ड्री उद्योग स्र्ापना 
गनन । 

54. दैननक ५० मेवट्रक टनसभम प्रारम्भिक स्मेम्ल्टङ्ग गरी फेरस तर्ा नन ् फेरस वस्त ु
उत्पादन गनन उद्योग स्र्ापना गनन । 



34 

 

55. दैननक २०० मेवट्रक टन सभम िात ुररमेम्ल्टङ्ग वा रररोनलङ्ग वा ऐलोवयङ्ग (Alloying) 
गनन उद्योग स्र्ापना गनन । 

56. १० मेवट्रक टनिन्दा बढी मेटल तर्ा नन ्मेटलबाट फ्यानब्रकेशन (स्टक्चर समेत) 
गनन उद्योग स्र्ापना गनन । 

57. गाडी, मोटर साइकल, अटोररक्सा आदद तर्ा दैननक १०० र्ान िन्दा बढी साइकल 
ररक्सा (इन्िन वा ववद्यतु प्रयोग नगरी) एसेभबनलङ्ग गनन उद्योग स्र्ापना गनन । 

58. १ करोड रुपैयाँ िन्दा बढीको मेनसन उपकरण प्रयोग गरी इलेम्क्ट्रकल तर्ा 
इलेक्ट्रोननक्स सामानहरु एसेमम्ब्लङ्ग गनन उद्योग स्र्ापना गनन ।  

59. दैननक १ मेवट्रक टन िन्दा बढी नबिलुीको तार (वायररङ्ग तर्ा प्रसारणको लानग) 
उत्पादन गनन उद्योग स्र्ापना गनन । 

60. ५० लाख देखी ५ करोड रुपैयाँ सभम मेनसन उपकरणमा लगानी िएको वकथ शप 
(ममथत सभिार गनन समेत) स्र्ापना गनन । 

61. सबै प्रकारका ग्याँस नसनलण्डर उत्पादन गनन उद्योग स्र्ापना गनन । 

62. उद्योगले आफ्नो प्रयोगको लानग ५ मेगावाट देम्ख २० मेगावाटसभम नवीकरणीय ऊिाथ 
प्रववनि (सौयथ, वाय,ु िैववक आदद) Cogeneration, DG Set बाट ववद्यतुीय ऊिाथ उत्पादन 
गनन कायथ । 

63. उद्योगले आफ्नो तापीय ऊिाथ प्रयोिनको लानग बायोमास, कोइलाबाट सञ्चालन हनु े
ग्याँनसफायर िडान गरी सञ्चालन गनन । 

64. वावषथक १० हिारदेम्ख १ लाख क्यूववक वफटसभम काठ प्रयोग गनन सःनमल स्र्ापना 
गनन । 

65. दैननक ५०० क्यूववक वफटिन्दा बढी काठ प्रयोग गरी झ्याल ढोका लगायतका 
फननथचर सामान उत्पादन गनन उद्योग स्र्ापना गनन । 

66. रोम्िन, टपनन्टाइन तर्ा कत्र्ा उत्पादन गनन उद्योग स्र्ापना गनन । 

67. बावषथक १ लाख क्यूववक वफटसभम काठ वा काठिन्य पदार्थ प्रयोग गरी िेननयर, 
प्लाइउड, प्लाइबोडथ आदद वनाउने उद्योग स्र्ापना गनन । 

68. दैननक ५ मेवट्रक टनिन्दा बढी बाँस तर्ा बेतका सामानहरु उत्पादन गनन उद्योग 
स्र्ापना गनन । 

69. सूनतथिन्य पानमसलाहरु उत्पादन गनन उद्योग स्र्ापना गनन । 

70. चरुोट तर्ा नबडी उत्पादन (सूनतथ ड्राई गनन समेत) गनन उद्योग स्र्ापना गनन । 

71. Extraction, Distillation आदद प्रववनिबाट सगुम्न्ित तेल उत्पादन गनन उद्योग स्र्ापना 
गनन । 

72. दैननक १० वकलो नलटरिन्दा बढी बायोनडिेल उत्पादन गनन उद्योग स्र्ापना गनन । 



35 

 

73. Solvent Extraction प्रवक्रयाबाट खाने तेल बाहेक अन्य तेल उत्पादन गनन उद्योग 
स्र्ापना गनन । 

74. सलाई उत्पादन गनन उद्योग स्र्ापना गनन । 

75. अिथ प्रशोनित तेल, फोनसल फ्यूल प्रयोग गरी दैननक २०० मेवट्रक टनसभम पेट्रोनलयम 
पदार्थ उत्पादन गनन उद्योग स्र्ापना गनन । 

76. दैननक ५ नलटर िन्दा बढी Chemical  तर्ा Reagent प्रयोग हनुे Diagnosis Lab 
स्र्ापना गनन । 

77. काँच प्रशोिन गनन उद्योग स्र्ापना गनन । 

78. दैननक १ मेवट्रक टन िन्दा बढी पश ुपन्छीको दाना उत्पादन गनन उद्योग स्र्ापना गनन 
। 

79. दैननक २०० िोरिन्दा बढी ििुा तर्ा चप्पल उत्पादन गनन उद्योग स्र्ापना गनन । 

80. १००० मेवट्रक टन िन्दा बढी िण्डारण क्षमता िएको कोल्ड स्टोरेि स्र्ापना गनन 
। 

81. दैननक १ लाखिन्दा बढी पषृ्ठ छपाई गनन वप्रम्न्टङ्ग प्रसे सञ्चालन गनन। 

82. दैननक १०० मेवट्रक टन िन्दा बढी Cargo Handling गनन उद्योग स्र्ापना गनन । 

83. अस्फाल्ट ब्याम्चङ्ग प्लान्ट स्र्ापना एवं सञ्चालन गनन । 

84. मार्ी उल्लेम्खत प्रस्तावहरु एवं कभप्यूटर, सफ्टवेयर, ववद्यतुीय उपकरणहरु प्रयोग गरी 
सफ्टवेयर तयारी, अनलाइन सेवा, इन्टरनेट, रेनडयो, केबलु नेटवकथ  िस्ता प्रकृनतका 
सेवा ददने कायथ तर्ा तानलम, परामशथ िस्ता कायथहरु बाहेक रु. २५ करोड देम्ख १ 
अबथसभम मेनसन उपकरणमा लगानी हनुे उद्योग।  

(इ) सडक क्षते्र 

1. १०० नमटरिन्दा बढी लभबाईका पलुहरु ननमाथण गनन । 

2. २५ वक.नम. िन्दा कम लभबाई हनुे कुनै पनन नयाँ सडकहरु ननमाथण गनन । 

3. ५ देम्ख ५० वक.नम. सभमको रञ्जमुागथ ननमाथण गनन । 

4. १ देम्ख ५ वक.नम. सभमको केबलु कार ननमाथण गनन । 

5. राविय रािमागथ तर्ा सहायक सडकहरुको स्तरववृि, पनुस्र्ापना तर्ा पनुः ननमाथण गनन 
। 

6. ५ वक.नम. सभमका सडक प्रयोिनको लानग सरुुङहरु बनाउने । 

7. ५ वक.नम. सभमका नयाँ शहरी सडक ननमाथण गनन । 

8. ५ वकलोनमटर िन्दा वढीको शहरी सडकको स्तरोन्ननत गनथ । 

(ई) आवास, िवन तर्ा बस्ती ववकास र शहरी ववकास क्षते्र 
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1. १० तल्ला वा २५ नमटरिन्दा मार्ी १६ तल्ला वा ५० नमटरसभमका िवनहरु ननमाथण 
गनन । 

2. ५००० िन्दा मानर् १०००० वगथनमटर क्षेत्रफलसभमको Built Up Area वा Floor Area 

िएको Residential वा Commercial वा संयिु िवन ननमाथण गनन । 

3. १००० देम्ख २००० िनासभम एकैपटक आगमन तर्ा ननगमन हनुे नसनेमा हल, नर्एटर, 

Community Hall, Stadium, Concert Hall, Sport Complex ननमाथण गनन । 

4. १० हेक्टरदेम्ख १०० हेक्टर सभमको क्षेत्रमा आवास ववकास गनन । 

5. १० हेक्टरदेम्ख १०० हेक्टरसभमको िग्गा ववकास आयोिना सञ्चालन गनन । 

6. ५ हेक्टरिन्दा मार्ी Hard Surface Pavement (Dry Port, Bus Park, Parking Lot आदद) 
ननमाथण गनन । 

7. २०००० क्यू. नमटरिन्दा मार्ी माटो पनुन तर्ा माटो काटी Site Develop गनन । 

8. १० हिार नलटर देम्ख २० हिार नलटर सभम दैननक पानीको प्रयोग हनुे िवन ननमाथण 
तर्ा सञ्चालन गनथ । 

9. ५०० के.म्ि. देम्ख १ हिार के.म्ि. सभम दैननक फोहोर मैला उत्पादन हनुे िवन ननमाथण 
तर्ा सञ्चालन गनथ । 

(उ) ऊिाथ, िलस्रोत तर्ा नसंचाई क्षते्र 

१. ववद्यतु लाईन ननमाथण अन्तगथतः 
(क)  १३२ के.िी. वा सोिन्दा बढी क्षमताको ववद्यतु प्रसारण लाइन ननमाथण गनन । 

(ख)  ववद्यमान २२० के.नि. वा सोिन्दा बढी क्षमताको ववद्यतु प्रसारण लाइनबाट याप गरी 
नयाँ इनडोर सवस्टेशन ननमाथण गनन । 

२.  यस ननयमावलीमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापनन ववद्यतु प्रसारण लाइन ननमाथण 
गदाथ िनतसकैु वन क्षेत्र, वन संरक्षण क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र तर्ा 
मध्यवती क्षेत्र उपयोग गनुथ पनन िए तापनन प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण मात्र पयाथप्त 
हनुेछ । 

३. ववद्यतु उत्पादन अन्तगथतः 
(क)  १ मेगावाट देम्ख ५० मेगावाट क्षमतासभमको िलववद्यतु उत्पादन आयोिना ननमाथण गनन 

। 

(ख)  १ मेगावाट देम्ख ५ मेगावाट क्षमता सभमको खननि तेल वा ग्याँसबाट ववद्यतु उत्पादन 
गनन आयोिना सञ्चालन गनन । 

(ग)  यस ननयमावलीमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापनन १० मेगावाट सभमको 
िलववद्यतु आयोिना ननमाथण गदाथ वन संरक्षण क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र 
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तर्ा मध्यवती क्षेत्र उपयोग गनुथ पनन िए प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण मात्र पयाथप्त 
हनुेछ । 

(घ) १५०० क्यूनबक नमटर िन्दा बढी क्षमताको बायो ग्याँस प्लान्ट ननमाथण गनथ । 

४. नसँचाईको नया ँप्रणाली अन्तगथतः 
(क)  तराई र नित्री मिेशमा २०० हेक्टरदेम्ख २००० हेक्टरसभमको क्षेत्र नसँचाई गनन । 

(ख)  पहाडी उपत्यका र टारमा २५ देम्ख ५०० हेक्टरसभमको क्षेत्रको नसँचाई गनन । 

(ग)  पहाडी निरालो पाखा र पवथतीय क्षेत्रमा २५ देम्ख २०० हेक्टरसभमको क्षेत्र नसँचाई 
गनन । 

(घ)  १०० हेक्टर िन्दा मानर्को नलफ्ट नसंचाई आयोिना ननमाथण गनथ ।  

५. नसँचाईको पनुरुत्र्ान प्रणालीः 
(क)  ववद्यमान प्रणाली अन्तगथतका नसँचाई आयोिनाहरुमा नयाँ हेडवक्सथ ननमाथण वा मूल नहर 

पररवतथन हनुे कुनै पनन पनुरुत्र्ान आयोिना सञ्चालन गनन। 

६. २५ िना देम्ख १०० िनासभम स्र्ायी वसोवास िएका िनसंख्या ववस्र्ावपत गनन कुनै पनन 
िलस्रोत ववकास कायथ ।  

७. १० वक.नम. िन्दा बढी लभबाईको नदी ननयन्त्रणको कायथ गनन । 

८. नवीकरणीय ऊिाथ क्षते्रः 
(क) १ मेगावाट देम्ख १० मेगावाट क्षमता सभमको सौयथ ऊिाथबाट ववद्यतु उत्पादन आयोिना 

सञ्चालन गनन । 

(ख) १ मेगावाट देम्ख १० मेगावाट क्षमतासभमको वायू ऊिाथबाट ववद्यतु उत्पादन आयोिना 
सञ्चालन गनन । 

(ग) ०.५ मेगावाट देम्ख २ मेगावाट क्षमतासभमको िैववक ऊिाथबाट ववद्यतु उत्पादन आयोिना 
सञ्चालन गनन । 

(घ) म्चनी उद्योग क्षेत्रनित्रको उख ुपेनलसकेपनछ ननम्स्कन ेखोस्टा (Bagasse) बाट ववद्यतु सह 
उत्पादन (Cogeneration) हनुे आयोिना संचालन गनथ । 

(ऊ) पयथटन क्षते्रः 
1. ५० शैयादेम्ख १०० शैयासभमको होटल स्र्ापना र सञ्चालन गनन । 

2. ववद्यमान ववमानस्र्लको क्षते्रफल र्प्ने वा स्तरोन्नती गनन । 

3. माछा वा अन्य िलचर िएको कुनै नदी वा तालमा इम्ञ्जन िनडत उपकरण र इन्िन 
ज्वलन गरी र् याम्फ्टङ्ग वा मोटरबोट कायथ सञ्चालन गनन । 

4. ताल वा िलाशयमा स्र्ापना हनुे हाउस बोट (तैरने घर) सञ्चालन गनन । 

5. साहनसक पयथटन पयथटकीय उपिहरु संचालन गनथ । 
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(ए) खानेपानी क्षते्र 

1. १०० देम्ख ५०० हेक्टरसभमको क्षेत्रमा फैनलएको वषाथतको पानी संकलन गनन तर्ा 
सोही क्षेत्रफलमा िएका पानीका स्रोतहरुको प्रयोग गनन । 

2. सेफ इल्ड १०० नलटर प्रनत सेकेण्ड (LPS) िन्दा बढीको पानीको स्रोत र पानीको 
५० देम्ख ७५ प्रनतशतसभम सखु्खा समयमा आपूनतथ गनन । 

3. प्रनत सेकेण्ड १०० नलटर िन्दा बढीको दरले पानी प्रशोिन गनन । 

4. िनूमगत पानीको स्रोत ववकासका लानग कूल एक्यूफरको ५० देम्ख ७५ प्रनतशतसभम 
ररचािथ गनन । 

5. १ देम्ख ५ वक.नम. सभमको सरुुङ ननमाथण गरी खानेपानी आयोिना सञ्चालन गनन । 

6. खानेपानी आयोिना सञ्चालन गनथको लानग २५ देम्ख १०० िना सभम िनसंख्या 
ववस्र्ापन गनन । 

7. पानीको स्रोतको मानर्ल्लो िागमा ५०० िनसंख्या सभमको बसोबास गराउने । 

8. पचास हिारदेम्ख एक लाखसभमको िनसंख्यालाई खानेपानी आपूनतथ गनन । 

9. पचास हिारदेम्ख दईु लाखसभम माननसहरुलाई खानेपानी आपूनतथ गरी नयाँ स्रोत िोड्ने 
। 

10. १ वक.नम. िन्दा बढीको डाइिसथन सभवन्िी काम गनन । 

11. वट्रटमेन्ट सवहतको ढल ननकास नसिम समावेश िएका खानेपानी आयोिना सञ्चालन 
गनन । 

(ऐ)  फोहोरमैला व्यवस्र्ापनः 
1. ५०,००० सभम िनसंख्यालाई टेवा परु् याउने उदे्दश्यले सञ्चालन हनु े ढल ननकास, 

सरसफाई र फोहरमैला व्यवस्र्ापन कायथ गनन । 

2. घर एवं आवास क्षेत्रहरुबाट ननस्कने फोहोरमैलाको सभवन्िमा देहायको काम गनन 
(क)  वावषथक १००० देम्ख ५००० टन सभम फोहोरमैला व्यवस्र्ापन गनन । 

(ख)  ५ देम्ख १० हेक्टरसभमको क्षेत्रमा फैनलएको ट्रान्सफर स्टेशन र ररसोसथ ररकोिरी 
एररया सभवन्िी काम । 

(ग)  ५ देम्ख १० हेक्टरसभमको क्षेत्रमा फैनलएको रसायन, याम्न्त्रक वा िैववक 
तररकाबाट फोहोरमैला छनौट, केलाउन,े तह लगाउने र पनुः प्रयोग गनन । 

(घ)  ५ देम्ख १० हेक्टरसभमको क्षेत्रमा फैनलएको कभपोि प्लान्ट सभवन्िी काम गनन 
। 

(ङ)  ५ एम.एल.डी. (MLD) क्षमतािन्दा बढीको ढल व्यवस्र्ापन आयोिना सञ्चालन 
गनन । 

(ओ) कृवष क्षते्रः 
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1. पहाडमा १ हेक्टरसभम र तराईमा ५ हेक्टरसभम वन क्षेत्र फडानी गरी कृवषको 
लानग प्रयोग गनन । 

2. ननमाथण सभवन्िी देहायको काम गननः 
(क)  ३०००० वटा िन्दा बढी पंक्षी िाती पाल्नको लानग ननमाथण कायथ गनन 

। 

(ख)  १००० वटा िन्दा बढी ठूला चौपायाहरुको पाल्नको लानग ननमाथण कायथ 
गनन । 

(ग)  ५००० वटा िन्दा बढी साना चौपायहरु (िेडा, बाख्रा िस्ता) पाल्नको 
लानग ननमाथण कायथ गनन । 

(घ)  महानगरपानलका र उपमहानगरपानलका क्षेत्र अन्तगथतका तराईमा १ 
हेक्टरिन्दा बढी तर्ा अन्य ठाउँमा ०.५ हेक्टरिन्दा बढी क्षेत्रमा कृवष 
र्ोक बिार स्र्ापना गनन । 

(ङ)  बिशाला ननमाथण गनन । 

3. भयाद नाघेका ववषादीको (सूम्चत ववषादीहरुको हकमा मात्र) िण्डारण तर्ा ववसिथन 
गनन । 

4. रासायननक मल (इन अगाथननक फवटथलाइिर) र रासायननक ववषादी (इन अगाथननक 
पेम्स्टसाइट) उत्पादन, संश् लेषण (फमुथलेशन), ररप्याकेम्िङ्ग, िण्डारण तर्ा नडस्पोिल 
गनन । 

5. केनमकल फवटथलाइिर (ब्लेम्ण्डङ्ग) तर्ा वकटनाशक औषिी (ब्लेम्ण्डङ्ग) उत्पादन गनन 
उद्योग स्र्ापना गनन । 

(औ) स्वास््य क्षते्र 

1. २५ देम्ख १०० शैय्या सभमको अस्पताल वा ननसथङ्ग होम वा म्चवकत्सा व्यवसाय 
(अध्ययन अध्यापन समेत) सञ्चालन गनन । 
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अनसूुची-३ 

ननयम ३ को उपननयम (१) सँग सभवम्न्ित 

वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन गनुथपनन प्रस्तावहरु 

(अ) वन क्षते्र 

1. तराईमा ५०० हेक्टरिन्दा बढी र पहाडमा २५० हेक्टरिन्दा बढीको क्षेत्रफलमा एकल 
प्रिानतका स्वदेशी ववरुवा एउटै ब्लकमा वकृ्षारोपण गनन । 

2. सभवम्न्ित ठाउँमा परीक्षण िई वकृ्षारोपणको लानग उपयिु िएका आयानतत प्रिातीका 
ववरुवाहरु तराईमा ५० हेक्टरिन्दा बढी र पहाडमा २५ हेक्टरिन्दा बढी क्षेत्रफलमा 
एउटै ब्लकमा वकृ्षारोपण गनन ।  

3. ५ हेक्टरिन्दा बढी वन क्षेत्र अन्य प्रयोिनको लानग प्रयोग गनन । 

4. तराईमा १०० हेक्टर िन्दा बढी र पहाडमा ५० हेक्टर िन्दा बढी क्षेत्रफलको 
व्यवसावयक वन कबनुलयती वनको रुपमा ददने ।  

5. सरकारद्वारा वन अनसुन्िानको प्रयोिनार्थ वावषथक ३० हेक्टरिन्दा बढी क्षेत्रफलसभमको 
राविय तर्ा प्रादेम्शक वन सरपट कटान गनन ।  

6. देहाय अनसुारको वन पैदावार संकलन गनन गरी म्िल्ला नित्रको पञ्चवषीय वन कायथयोिना, 
मध्यवनतथ क्षेत्र तर्ा संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्र्ापन योिना तयार गनन तर्ा संरम्क्षत वनको 
कायथयोिना तयार गनन ।  

(क)  वावषथक ५० मेवट्रक टनिन्दा बढी िरा तर्ा गानो संकलन गनन 
(ख)  वावषथक १५० मेवट्रक टनिन्दा बढी बोक्रा संकलन गनन, 
(ग)  वावषथक १५० मेवट्रक टन िन्दा बढी पात डाँठ संकलन गनन, (सालनसड, 

ररठ्ठा र अमला, तेन्दपुात, िोलाथपात, तेिपात बाहेक) 

(घ)  बावषथक १५० मेवट्रक टन िन्दा बढी फूल र िवुा संकलन गनन, 
(ङ)  वावषथक २०० मेवट्रक टन िन्दा बढी फल र बीि संकलन गनन, 
(च)  वावषथक १ लाख िन्दा बढी नबरुवा संकलन गनन, 
(छ)  वावषथक २०० मेवट्रक टन िन्दा बढी गम, रेम्िन (सल्लाको खोटो बाहेक) 

लोहवान संकलन गनन, 
(ि)  वावषथक २ लाख घनफीट िन्दा वढी काठ उत्पादन तर्ा संकलन गनन,  

 स्पविकरणः मार्ी खण्ड (क) देम्ख खण्ड (ि) सभमको पररमाण िन्नाले म्िल्लानित्रको 
राविय तर्ा प्रादेम्शक वन अन्तगथत सरकारद्वारा व्यवम्स्र्त वन, सामदुावयक वन, कबनुलयती 
वन व्यवस्र्ापन पद्दनतहरु सञ्चालन हनुे िएकोले म्िल्लाको पञ्चवषीय वन व्यवस्र्ापन 
योिनामा सबै वन व्यवस्र्ापन पदद्दतहरु उल्लेख गरी सोबाट ननकाल्न सवकने उल्लेम्खत वन 
पैदावारको कुल पररमाणलाई िनाउनेछ र एक म्िल्लामा एकिन्दा बढी नडनििन वन 
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कायाथलयहरु िएकोमा कायाथलय अनसुार पञ्चवषीय वन व्यवस्र्ापन योिना तयार गनुथ पननछ 
। 

7. प्रचनलत कानून अनसुार प्रशोिन गरी सारतत्व ननकाली ननकासी गनथ पाइने प्रिानतहरुको 
हकमा एक म्िल्लाबाट प्रनत प्रिानत १०० टन िन्दा बढी वन पैदावार सङ्कलन गनन,  

8. वन क्षेत्र, राविय ननकुञ्ज, आरक्ष तर्ा संरक्षण क्षेत्र, मध्यवती क्षेत्रको वन क्षेत्र, नसमसार 
क्षेत्र र वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा २५ शैया िन्दा बढीका होटल, ररसोटथ र अस्पताल 
ननमाथण, उद्योग स्र्ापना गनन कायथ गनन । 

9. वन क्षेत्रमा फोहोर मैला फाल्न ल्याण्डवफल्ड साइट ननमाथण तर्ा सञ्चालन गनन ।  

(आ) उद्योग क्षते्र  

1. दैननक ५ लाख नलटर िन्दा बढी क्षमता िएको उमाल्ने र फमनन्टेशन सवुविायिु 

नडम्स्टलरी, ब्रअुरी तर्ा वाइनरी उद्योग स्र्ापना गनन ।  

2. दैननक ३००० मेवट्रक टन िन्दा बढी खाँडसारी वा म्चनी उत्पादन गनन उद्योग स्र्ापना 
गनन । 

3. दैननक २५ मेवट्रक टन िन्दा बढी हाड, नसंग र खरु प्रशोिन गनन उद्योग स्र्ापना गनन 
। 

4. दैननक १०,००० वगथ वफट िन्दा बढी छाला प्रशोिन गनन उद्योग स्र्ापना गनन ।  

5. वावषथक २ करोड गोटािन्दा बढी उत्पादन क्षमता िएको पोलेको इटा, टायल आदद 

बनाउने उद्योग स्र्ापना गनन ।  

6. दैननक २५ मेवट्रक टन िन्दा बढी क्षमताको क्रसर उद्योग स्र्ापना गनन ।  

7. दैननक १०० मेवट्रक टन िन्दा बढी उत्पादन क्षमता िएको एनसड र अल्काली 
उत्पादन गनन उद्योग स्र्ापना गनन ।  

8. ब्लेम्ण्डङ्ग प्रवक्रया बाहेकबाट ववटुनमन तर्ा ववटुनमन इमल्सनको उत्पादन गनन उद्योग 
स्र्ापना गनन ।  

9. ब्लेम्ण्डङ्ग प्रवक्रया बाहेकबाट रसायननक मल उत्पादन गनन उद्योग स्र्ापना गनन ।  

10. दैननक १० मेवट्रक टन िन्दा बढी िैववक मल उत्पादन गनन उद्योग स्र्ापना गनन ।  

11. ब्लेम्ण्डङ्ग प्रवक्रया बाहेकबाट वकटनाशक पदार्थ उत्पादन गनन उद्योग स्र्ापना गनन । 

12. दैननक ५० मेवट्रक टन (ड्राई वा वेट) िन्दा बढी ब्याट्री ररसाईम्क्लङ्ग गनन उद्योग 
स्र्ापना गनन । 

13. दैननक ५ मेवट्रक टन िन्दा बढी फोम उत्पादन उद्योग (फोमको प्रयोग गरी बस्त ु

उत्पादन गनन उद्योग समेत) स्र्ापना गनन ।  

14. दैननक १०० मे. टन िन्दा बढी उत्पादन क्षमता िएको पल्प वा कागि उद्योग 
स्र्ापना गनन । 
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15. चनुढंुगा वा म्क्लंकरमा आिाररत दैननक ३००० मेवट्रक टन िन्दा बढी उत्पादन 
क्षमता िएको म्क्लंकर वा नसमेन्ट उद्योग स्र्ापना गनन ।  

16. दैननक १००० मेवट्रक टन िन्दा बढी चनु उत्पादन उद्योग स्र्ापना गनन ।  

17. ५० करोड रुपैया िन्दा बढी मेनसन उपकरणमा लगानी हनुे खननििन्य पदार्थ प्रशोिन 

गनन उद्योग स्र्ापना गनन । 

18. दैननक ५० मेवट्रक टन िन्दा बढी औषिीको लानग प्रारम्भिक कभपाउण्ड (Bulk 

Drugs) संश्लषेण (Formulation) गनन उद्योग स्र्ापना गनन ।  

19. दैननक ५० मेवट्रक टन िन्दा बढी प्रारम्भिक स्मेम्ल्टङ्ग गरी फेरस तर्ा नन ्फेरस 
बस्त ुउत्पादन गनन उद्योग स्र्ापना गनन । 

20. दैननक २०० मेवट्रक टन िन्दा बढी िात ु ररमेम्ल्टङ्ग वा रररोनलङ्ग वा ऐलोवयङ्ग 
(Alloying) गनन उद्योग स्र्ापना गनन । 

21. ५ करोड रुपैयािन्दा बढी मेनसन उपकरणमा लगानी िएको वकथ शप (ममथत सभिार 
गनन समेत) स्र्ापना गनन । 

22. उद्योगले आफ्नो प्रयोगको लानग २० मेगावाट िन्दा बढी नवीकरणीय ऊिाथ प्रववनि 
(सौयथ, वाय,ु िैववक आदद) Cogeneration, DG Set बाट ववद्यतुीय ऊिाथ उत्पादन गनन 
कायथ गनन।  

23. वावषथक १ लाख क्यूववक वफटिन्दा बढी काठ प्रयोग गनन सःनमल स्र्ापना गनन ।  

24. वावषथक १ लाख क्यूववक वफटिन्दा बढी काठ वा काठिन्य पदार्थ प्रयोग गरी िेननयर, 
प्लाईउड, प्लाईबोडथ आदद बनाउने उद्योग स्र्ापना गनन ।  

25. अिथ प्रशोनित तेल, फोनसल फ्यलु प्रयोग गरी दैननक २०० मेवट्रक टन िन्दा बढी 
पेट्रोनलयम पदार्थ उत्पादन गनन उद्योग स्र्ापना गनन ।  

26. अनत घातक पदार्थ िस्तैः आइसोनाइट, मकथ री कभपाउण्ड उत्पादन गनन उद्योग स्र्ापना 
गनन ।  

27. रेनडयो वववकरण ननष्ट्कासन हनुे (न्यूम्क्लयर/एटोनमक प्रशोिन) उद्योग स्र्ापना गनन । 

28. नेपाली सेना वा नेपाल प्रहरीले स्र्ापना वा उत्पादन गनन बाहेकका गोली, गट्टा, बारुद 
लगायतका ववस्फोटक पदार्थ उत्पादन गनन ।  

29. पेट्रोनलयम पाईपलाईन ननमाथण गनथ ।  

30. मानर् उल्लेम्खत प्रस्तावहरु एवं कभप्यूटर, सफ्टवेयर, ववद्यनुतय उपकरणहरु प्रयोग गरी 
सफ्टवेयर तयारी, अनलाईन सेवा, ईन्टरनेट, रेनडयो, केबलु नेटवकथ  िस्ता प्रकृनतका सेवा 
ददने कायथ तर्ा तानलम, परामशथ िस्ता कायथहरु बाहेक रु. १ अबथिन्दा बढी मेनसन 
उपकरणमा लगानी हनुे उद्योग 
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(इ) सडक क्षते्र  

1. २५ वक. नम. िन्दा बढी लभबाई हनुे कुनै पनन नयाँ सडकहरु ननमाथण गनन ।  

2. ५० वक. नम. िन्दा लामो रञ्जुमागथ ननमाथण गनन ।  

3. ५ वक. नम. िन्दा लामो केबलु कार मागथ ननमाथण गनन ।  

4. ५ वक. नम. िन्दा लामो सडक प्रयोिनको लानग सरुुङहरू बनाउने ।  

5. ५ वक. नम. िन्दा बढी लभबाईको नयाँ शहरी सडक ननमाथण गनन ।  

6. सावथिननक यातायातको लानग रेलमागथ तर्ा मोनोरेलमागथ ननमाथण तर्ा सञ्चालन गनथ ।  

(ई) आवास, िवन तर्ा बस्ती ववकास र शहरी ववकास क्षते्र  

1. १६ तल्ला वा ५० नमटर िन्दा मानर्का िवनहरु ननमाथण गनन  

2. १०,००० वगथनमटर क्षेत्रफलिन्दा मानर्को Built Up Area वा Floor Area िएको 
Residential, Commercial and Their Combination को िवन ननमाथण गनन ।  

3. २,००० वा सो िन्दा बढी िनािन्दा बढी एकै पटक आगमन तर्ा ननगमन हनुे 
नसनेमा हल, नर्एटर, Community Hall, Stadium, Concert Hall, Spot Complex 

ननमाथण गनन ।  

4. १०० हेक्टरिन्दा मानर्को िग्गा ववकास आयोिना सञ्चालन गनन ।  

5. २० हिार नलटर िन्दा बढी दैननक पानीको प्रयोग हनुे िवन ननमाथण तर्ा सञ्चालन 
गनथ ।  

6. १ हिार के. िी. िन्दा बढी दैननक फोहर मैला उत्पादन हनुे िवन ननमाथण तर्ा 
सञ्चालन गनथ । 

7. ५ हेक्टरिन्दा बढी क्षेत्रमा आवास ववकास गनन । 

(उ) िलस्रोत र ऊिाथ क्षते्र  

1. ५० मेगावाटिन्दा बढी क्षमताको िलववद्यतु ्उत्पादन आयोिना ननमाथण गनन ।  

2. ववद्यतु ्उत्पादन अन्तगथत: 
(क) १ मेगावाटिन्दा बढीको कोइला वा आणववक ववद्यतु ्उत्पादन आयोिना 

सञ्चालन गनन । 

(ख) ५ मेगावाटिन्दा बढीको खननि तेल वा ग्याँसबाट ववद्यतु ्उत्पादन 
आयोिना सञ्चालन गनन ।  

3. नसंचाइको नयाँ प्रणाली अन्तगथत: 

(क) तराई र नित्री मिेशमा २,००० हेक्टरिन्दा बढीको क्षेत्र नसंचाइ गनन ।  
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(ख) पहाडी उपत्यका र टारमा ५०० हेक्टरिन्दा बढीको क्षेत्र नसंचाइ गनन ।  

(ग)  पहाडी निरालो पाखा र पवथतीय क्षेत्रमा २०० हेक्टर िन्दा बढी क्षेत्र 
नसंचाइ    गनन ।  

4. एकसय िनािन्दा बढी स्र्ायी बसोबास िएका िनसंख्या ववस्र्ावपत गनन कुन ैपनन 

िलस्रोत ववकास कायथ गनन ।  

5. बहउुदे्दश्यीय िलाशयको ननमाथण गनन ।  

6. एउटा िलािार क्षेत्रबाट अको िलािार क्षेत्रमा पानी फकाथई (इन्टर बेनसन वाटर 

ट्रान्सफर) उपयोग गनन ।  

7. नवीकरणीय ऊिाथ क्षेत्र: 

(क) १० मेगा वाट िन्दा बढी क्षमताको सौयथ ऊिाथबाट ववद्यतु ्उत्पादन 
आयोिना सञ्चालन गनन। 

(ख) १० मेगा वाट िन्दा बढी क्षमताको वाय ुऊिाथबाट ववद्यतु ्उत्पादन 
आयोिना सञ्चालन गनन । (ग) २ मेगा वाट िन्दा बढी क्षमताको िैववक 
ऊिाथबाट ववद्यतु ्उत्पादन आयोिना सञ्चालन गनन ।  

(ऊ) पयथटन क्षते्र  

1. १०० शैया िन्दा बढीको होटल ननमाथण, स्र्ापना र सञ्चालन गनन ।  

2. नयाँ ववमानस्र्ल ननमाथण गनन ।  

(ए) खानेपानी क्षते्र  

1. ५०० हेक्टर िन्दा बढी क्षेत्रमा फैनलएको वषाथतको पानी संकलन गनन तर्ा सोही 
क्षेत्रफलमा िएको पानीका स्रोतहरुको प्रयोग गनन ।  

2. सेफ इल्ड १०० एल. वप. एस. (LPS)िन्दा बढी सतही पानीको स्रोत र सो 
पानीको ७५ प्रनतशत िन्दा बढी सखु्खा समयमा आपूनतथ गनन ।  

3. िनूमगत पानीको स्रोत ववकासका लानग कूल एक्यूफरको ७५ प्रनतशत िन्दा बढी 
ररचािथ गनन ।  

4. खानेपानी आयोिना सञ्चालन गनथको लानग १०० िनािन्दा बढी िनसंख्या ववस्र्ावपत 
गनन ।  

5. ५ वक. नम. िन्दा बढीको सरुुङ्ग ननमाथण गरी खानेपानी आयोिना सञ्चालन गनन । 
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6. पानीको स्रोतको मानर्ल्लो िागमा ५०० िनािन्दा बढीको िनसंख्या बसोबास 
गराउने ।  

7. दईु लाख िन्दा बढी िनसंख्यालाई खानेपानी आपूनतथ गनन ।  

8. दईु लाख िन्दा बढी माननसहरूलाई खानेपानी आपूनतथ गरी नयाँ स्रोत िोड़ने ।  

9. िैववक एवं रासायननक प्रदूषणहरू हनुे स्रोतहरू वा नतनबाट प्रिाववत हनु सक्न े
िनूमगत िलस्रोतको उपयोग गनन ।  

10. प्रनत सेकेण्ड ५०० नलटरिन्दा बढी पानीको स्रोत उपयोग गनन खानेपानी 
स्रोतसभबन्िी बहउुदे्दश्यीय आयोिना सञ्चालन गनन ।  

11. सावथिननक खानीपानीका आपूनतथका मखु्य स्रोतहरुमा कायाथन्वयन गररने कुनै प्रस्ताव 
।  

(ऐ) फोहरमैला व्यवस्र्ापन क्षते्र  

1. ५०,००० िन्दा बढी िनसंख्यालाई टेवा पयुाथउने उदे्दश्यले सञ्चालन हनुे ढल ननकास, 
सरसफाई र फोहरमैला व्यवस्र्ापन कायथ गनन ।  

2. घर एवं आवास क्षेत्रहरूबाट ननस्कने फोहरमैलाको सभबन्िमा देहायको काम गननः  

(क)  वावषथक ५,००० टन िन्दा बढी फोहरमैला व्यवस्र्ापन गनन ।  

(ख)  १० हेक्टरिन्दा बढी क्षेत्रमा फैनलएको ट्रान्सफर स्टेशन र ररसोसथ ररकोिरी 
एररया सभबन्िी काम गनन ।  

(ग)  १० हेक्टर िन्दा बढी क्षेत्रमा फैनलएको रसायन, याम्न्त्रक वा िैववक 
तररकाबाट फोहरमैला छनौट, केलाउन,े तह लाउने र पनुः प्रयोग गनन ।  

(घ)  १० हेक्टर िन्दा बढी क्षेत्रमा फैनलएको कभपोि प्लान्टसभबन्िी काम गनन 
।  

(ङ)  कभतीमा १०,००० िनसंख्या िएको शहरी क्षेत्रबाट ननस्कने फोहरमैला 
गाड्ने काम गनन ।  

3. देहायको प्रकृनत र िनुसकैु स्तरका खतरापूणथ फोहरमैलासभबन्िी देहायका ननमाथण 
सभबन्िी काम गननः 

(क) फोहरमैला संयन्त्र ननमाथण ।  

(ख) फोहरमैला ररकोिरी प्लान्ट ननमाथण ।  

(ग) फोहरमैला िनन, र्पुानन वा गाड्ने ठाउँको ननमाथण ।  
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(घ) फोहरमैला िण्डारण गनन ठाउँको ननमाथण ।  

(ङ) फोहरमैला वट्रटमेण्ट सवुविाको ननमाथण ।  

4. घातक फोहर पदार्थ सभबन्िी देहायका काम गनन: 

(क) २५ वषथिन्दा बढी आिा आय ुिएको कुनै पनन रेनडयोिमी वस्तहुरूको 
ननष्ट्कासन र व्यवस्र्ापन गनन ।  

(ख) पचास लेर्ल डोि िएको कुनै पनन रेनडयोिमी वस्तहुरुको ननष्ट्कासन र 
व्यवस्र्ापन गनन ।  

(ग) कभतीमा २५ शैय्या िएको स्वास््य केन्र वा अस्पताल वा ननसथङ्ग होमबाट 
ननस्कने िैववक िोम्खपूणथ पदार्थहरूको अम्न्तम ननष्ट्कासन व्यवस्र्ापन गनन ।  

(घ) कुनै पनन हाननकारण पदार्थलाई िष्ट्म वा पनुःप्रयोग गनथको लानग १ हेक्टर वा 
सोिन्दा बढी क्षेत्रफल िनमन र ऊिाथ सभबन्िी कुनै काम गनन ।  

(ओ) कृवष क्षते्र  

1. पहाडमा १ हेक्टरिन्दा बढी र तराईमा ५ हेक्टरिन्दा बढी वन क्षेत्र फडानी गरी 
कृवषको लानग प्रयोग गनन ।  

2. कृवषयोग्य िनूममा शहरीकरण गनन ।  

3. िीवनाशक ववषादी (सूम्चत ववषादीहरुको हकमा मात्र) प्लाण्ट स्र्ापना गनन ।  

(औ) स्वास््य क्षते्र 

1. १०० शैय्यािन्दा बढीको अस्पताल वा ननसथङ्ग होम वा म्चवकत्सा व्यवसाय 
(अध्ययन/अध्यापन समेत) संचालन गनन ।  

(अं) देहायको क्षते्रमा कुनै प्रस्ताव कायाथन्वयन गनन िएमाः  

1. ऐनतहानसक, साँस्कृनतक तर्ा परुाताम्त्वक क्षेत्र ।  

2. राविय ननकुञ्ज, वन्यिन्त ुआरक्ष, म्शकार आरक्ष, वन संरक्षण क्षेत्र, संरक्षण क्षते्र, 

मध्यवती क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र तर्ा रामसारमा सूम्चकृत सीमसार क्षेत्र ।  

 (तर यी क्षेत्रबाट िएर बग्ने नदीनालाको सहतबाट व्यवसावयक प्रयोिन बाहेक आयोिना 
सञ्चालक आफैं ले सञ्चालन गनन ववकास ननमाथणका लानग आवश्यक पनन रोडा, ढंुगा, नगट्टी, वालवुा, 
नगखाथ, माटो ननकाल्ने प्रस्तावको हकमा िने अनसूुम्च-१ र अनसूुची-२ मा िएको व्यवस्र्ा लाग ु
हनुे ।) 
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अनसूुची-४ 

ननयम ३ को उपननयम (५) सँग सभवम्न्ित 

सावथिननक सनुवुाईको प्रनतवेदनको ढाचँा 
श्री ................................. 

................................. 
१. पषृ्ठिनूम (संचानलत योिना तर्ा कायथक्रमको वववरण सवहत) 
२. प्रस्तावकको नामः 
३. सावथिननक सनुवुाई गनन संघसंस्र्ा तर्ा व्यम्िको नामः 
४. सावथिननक सनुवुाई गनुथको मूख्य उदे्दश्यः 
५. सावथिननक सनुवुाईको अवनिः 
६. सावथिननक सनुवुाईमा प्रयोग िएका ववनि तर्ा प्रवक्रयाः 
७. सनुवुाईको नसमाः 
८. सभपन्न गररएका मखु्य मखु्य वक्रयाकलापहरुः 
९. सावथिननक सनुवुाईवाट प्राप्त उपलब्िी तर्ा ननतिाहरु (प्रयोग िएका प्रत्येक ववनि 

तर्ा प्रवक्रयाबाट प्राप्त ननतिालाई एक आपसमा निडाएर मखु्य मखु्य ननतिाहरु उल्लेख 
गनन) 
• सवल पक्षहरुः 
• सिुार गनुथपनन पक्षहरुः 
• उदाहरणीय कायथहरुः 
१०. वहृत छलफल कायथक्रमको वववरणः 
 (क) नमनत   (ख) स्र्ानः   (ग) समयः 
११. उपम्स्र्त ननकाय, ववषयगत कायाथलय, गैरसरकारी संस्र्ा आददको वववरणः  
१२. आमिेलामा उठेका म्िज्ञासाहरु सवहत सभबोिन गनुथपनन मखु्य मखु्य ववषयहरूः 
१३. सावथिननक सनुवुाईमा उठेका मदु्दाका बारेमा कायथक्रम संचालकको प्रनतवक्रया र 

प्रनतविताः 
सावथिननक सनुवुाईमा उठेका मदु्दालाई सभबोिन गनथ चाल्नपुनन कदमहरु र सझुावहरुः 
प्रस्तावककोः 
नामः    दस्तखतः     नमनतः 
 

रिब्यः प्रनतवेदन पेश गदाथ सावथिननक सनुवुाईलाई पवुि गनन कागिात, श्रव्यदृष्ट्य सामग्रीहरु समेत 
प्रनतवेदनसार् पेश गनुथपननछ ।  
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अनसूुची-५ 

ननयम ४ को उपननयम (१) सँग सभवम्न्ित 

क्षते्र ननिाथरण सभवन्िी सावथिननक सूचनाको ढाचँा 
........आयोिनाको वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन प्रनतवेदन तयारीको लानग क्षेत्र ननिाथरणसभबन्िी 

सावथिननक सूचना 
( प्रकाम्शत नमनत . ... ...) 

....... प्रदेश........ म्िल्लाहरु...........नगरपानलका/गाउँपानलकामा ...........(प्रस्तावकको नाम 
उल्लेख गनन) द्वारा ननभन बमोम्िमको प्रस्ताव कायाथन्वयन गनथ लानगएको छ । 

 

प्रस्तावकको नाम र ठेगाना ...............(नाम), ..............(ठेगाना), .......(ई-

मेल).............(फोन नं.) 

प्रस्तावको व्यहोरा .......आयोिनाको मखु्य ववशेषता उल्लेख गनन 
प्रिाव पनथ सक्ने 

म्िल्ला/न.पा/गा.पा. 
............ म्िल्ला ......... न.पा/गा.पा. . . . . . . वडाहरु 

 

मानर् उम्ल्लम्खत प्रस्तावको वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन (EIA) अध्ययन सभबन्िी क्षेत्र ननिाथरण 
(Scoping) गनन क्रममा सो क्षेत्रहरुको िौनतक तर्ा रसायननक प्रणाली, िैववक प्रणाली, सामाम्िक-
आनर्थक प्रणाली र  सांस्कृनतक प्रणालीमा के कस्तो प्रिाव पदथछ िनी यवकन गनथ सो स्र्ानको 
न. पा./गा.पा. तर्ा त्यस क्षेत्रका ववद्यालय, अस्पताल, स्वास््य चौकी तर्ा सरोकारवाला व्यम्ि 
वा संस्र्ाको नलम्खत राय सझुाव नलन आवश्यक िएकोले यो सावथिननक सूचना प्रकाशन िएको 
नमनतले १० (दश) ददन नित्र ननभन ठेगानामा आई पगु्ने गरी नलम्खत राय सझुाव उपलब्ि गराई 
ददन ुहनु अनरुोि गररन्छ । 

 

राय सझुावको लानग पत्राचार गनन ठेगानाहरुः 
प्रस्तावकको नाम र 

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

(फोन नं.) 

परामशथदाताको नाम 
र ठेगाना 

..............(नाम), ............(ठेगाना), ............(ई-मेल)................. 
(फोन नं.) 
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अनसूुची-६ 

ननयम ४ को उपननयम (३) सँग सभवम्न्ित 

वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कनको क्षते्र ननिाथरण प्रनतवेदन ढाचँा 
 

(आवरण पषृ्ठको ढाचँा) 

प्रस्तावको म्शषथक, प्रनतवेदन तयार गनन व्यम्ि वा संस्र्ाको नाम र ठेगाना (प्रनतवेदनको शरुुमा 
नै उि प्रनतवेदन पेश गररने ननकायको नाम र ठेगाना (टेनलफोन, फ्याक्स र इमेल आदद सवहत) 
उल्लेख गरी प्रनतवेदनको शरुु पषृ्ठमा ननभन ढाँचामा प्रस्ततु गनथ सवकने छ) 

.......... (प्रस्तावको नाम) ............... को 

वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन प्रनतवेदनको क्षेत्र ननिाथरण प्रनतवेदन ............................................ 

प्रनतवेदन पेश गररने ननकायको नाम र ठेगानाः 

प्रनतवेदन पेश गनन ननकायको नाम र ठेगानाः 

प्रस्तावक 

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

............ (मवहना, वषथ).............. 

प्रस्तावको प्रकृनत र त्यससँग सभबम्न्ित क्षते्र हेरी देहायका कुरा स्पि खलुाउन ुपनन 

संम्क्षप्त रुप (Acronyms/Abbreviations) 

ववषयसूची (Table of Content) 

पररच्छेद-१ : प्रनतवेदन तयार गननको नाम र ठेगाना  

 १.१ प्रस्तावकको नाम, ठेगाना, इमेल र फोन नं. 
 १.२ परामशथदाताको नाम, ठेगाना, इमेल र फोन नं.   

पररच्छेद-२ : पररचय 

 २.१ िनूमका 
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 २.२ प्रस्तावको सामान्य िानकारी 
 २.३ क्षेत्र ननिाथरणको उदे्दश्य  

 २.४ प्रस्तावको सान्दनिथकता 
 २.५ कानूनी औम्चत्यता 

पररच्छेद-३: आयोिनाको बारेमा िानकारी 
 ३.१  आयोिनाको पररचय 

 ३.२ अवम्स्र्नत र पहुँच  

 ३.३ प्रकृनत/वकनसम 

 ३.४ प्रस्ताव कायाथन्वयन हनुे क्षते्रको सामान्य आनर्थक सामाम्िक वववरण 

 ३.५ संरचनाहरुको िानकारी र अवयवहरुः (Salient Features) (प्रि रुपमा स्र्लगत 
  अवस्र्ाको नक्सासँग मेल खाने वहसाबले प्रस्ततु गनुथपनन) 

 ३.६ प्रस्ताव/आयोिना सभबन्िी वक्रयाकलापहरुः (ननमाथण पूवथ, ननमाथणको चरणमा र 
  सञ्चालन तर्ा ममथत सभिारको चरणमा) 

 ३.७ ननमाथण तर्ा संचालन योिना 
  ३.७.१  िग्गाको क्षेत्रफल, िग्गाको प्रकार र स्वानमत्व (तानलकाको रुपमा) 

३.७.२  आवश्यक िनशम्ि, ननमाथण सामग्री (पररमाण र स्रोत), ननमाथण तानलका, 
प्रयोग हनुे ऊिाथको वकनसम (स्रोत, खपत हनुे पररमाण), प्रयोग हनु े
प्रववनि, Associated/Ancillary facilities, प्रस्ताव कायाथन्वयन तानलका 

३.७.३ आयोिना कायाथन्वयन तानलका 
 ३.८ अन्य र्प वववरण 

पररच्छेद-४ : क्षते्र ननिाथरण प्रनतवेदन तयार गदाथ अवलभबन गनुथपनन ववनि 

 ४.१ सन्दिथ सामग्रीको पनुरावलोकन (Literature Review) 

 ४.२ प्रिाववत क्षेत्र ननिाथरण (Impact Area Delineation) 

 ४.३ सूचना प्रकाशनः क्षेत्र ननिाथरण सभबन्िी सूचना यसैसार् संलग्न अनसूुची-५ को 
   ढाँचा अनरुुप हनुपुदथछ ।  

 ४.४ स्र्लगत अध्ययन, सरोकारवाला (Stakeholder) हरुसँग छलफल तर्ा परामशथ 
४.४.१ िौनतक तर्ा रासायननक वातावरण त्याङ्क संकलन र ववश्लषेण ववनिः 

walkthrough /direct observation, water, air noise, soil sampling and 

analysis , public consultations and relevant methods, sediment simulation 

models 

४.४.२ िैववक वातावरण त्याङ्क संकलन र ववश्लषेण ववनिः Reconnaissance 

survey, walkthrough/direct observation, transect survey, sampling 
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method/census, focus group discussion, Key informant interview or other 

relevant 

४.४.३ सामाम्िक-आनर्थक वातावरण सभवन्िी त्याङ्क संकलन र ववश्लषेण ववनिः 
walk through/direct observation, survey i.e sample/census by using 

questionnaire , rapid rural appraisal /participatory rural appraisal by using 

checklist, interview (group interview/open interview/key informant 

interview) by using interview guide/checklist 

४.४.४ परामशथ/सहिानगताः General consultancy/Focus Group Discussions 

४.४.५ श्रब्यदृष्ट्य ववनि  

४.४.६ Case Study   

पररच्छेद-५ :  प्रनतवेदन तयार गदाथ ववचार गनुथ पनन नीनत, ऐन, ननयम, रणनीनत,  ननदन म्शका, 
मापदण्ड, सम्न्ि सभझौता   

(प्रस्तावको प्रकृनत र त्यससँग सभबम्न्ित क्षेत्र हेरी पनुरावलोकन गनुथ पनन) 

 प्रनतवेदन तयार गदाथ पनुरावलोकन गररने दफा÷ननयम÷खण्ड आदद र सभबम्न्ित 
बुदँा 

 बुदँा सभबम्न्ित वववरण 

संवविान 
  

नीनत 
  

ऐन 
  

ननयमावली   

ननदन म्शका   

 मापदण्ड 
  

सम्न्ि 
सभझौताहरु 

  

 

पररच्छेद-६: ववद्यमान वातावरणीय अवस्र्ा  

 प्रस्तावले प्रिाव पानथ सक्ने िौनतक तर्ा रासायननक, िैववक, सामाम्िक-आनर्थक र 
सांस्कृनतक वस्तमु्स्र्नतको बारेमा आिारितू िानकारी (न्यूनतम चेकनलिमा िएमा त्याङ्क 
आवश्यक पनन) 

तानलका 
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ववनिन्न क्षते्रहरु र आवश्यक आिारितू त्याङ्क वा वववरणका वकनसम   

अवयव 

(Components) 

सूचक (Parameter)  आवश्यक वववरण 

िौनतक तर्ा रासायननक वातावरण 
िलवाय/ुमौसम 

 

वषाथ  
तापक्रम  
सापेम्क्षक आरता   
वायकुो गनत र ददशा  
वायूमण्डलीय चाप  

िल तर्ा िलािार 
क्षेत्र  

नदी  
ताल  
अन्य िलस्रोत  
िलािार क्षेत्र  
पानीको वहाव तर्ा डीस्चािथ  
बाढी   
वहमताल ववष्ट्फोटको अवस्र्ा  
िनूमगत पानीको बहावको अवस्र्ा  

ि-ूगिथ चट्टान र माटोको वकनसम  
िगूनिथय बनावट/संरचना  
िगूनिथय िोम्खम (earthquake, 

avalanche, debris flow and 

faultlines)  

 

पवहरो, ि-ूक्षय  
िमूी (Land) िगौनलक बनावट   र िनूम म्स्र्रता 

(Topography and land stability ) 

 

ि-ूउपयोग र ल्यान्डकिर 
(Landuse and landcover) 

 

पानीको गणुस्तर सतही, उपसतही र िनमन मनुनको 
पानीको गणुस्तर (Surface, 
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अवयव 

(Components) 

सूचक (Parameter)  आवश्यक वववरण 

subsurface and groundwater 

quality)  

तापमान, पी.एच. र अन्य 
प्यारानमटरहरू (Temperature, pH 

and other parameters ) 

वायकुो गणुस्तर र 
ध्वननको स्तर 

वायकुो गणुस्तर  
ध्वननको अवस्र्ा  

िैववक वातावरण 
वनस्पनत वनको वकनसम 

िलवायकुो आिारमा 
वनस्पनतको आिारमा 

 

वनको स्वानमत्व; वन व्यवस्र्ापन 
र संरक्षणको अवस्र्ा; र 
म्िवकोपािथन 

 

प्रिातीहरुको वववरण  

-वनस्पनतका प्रमखु प्रिानतहरु 

-िनडवटुी तर्ा गैह्रकाष्ठ वन पैदावर  

-नमचहा प्रिाती (Invasive Species)  

-Ethnobotany का दृविले 
महत्वपूणथ प्रिानतहरु 

-िलीय वनस्पनतहरु 

-प्रिानतहरुको म्स्र्नत (Species 

status) 

 

 Agro-biodiversity  
 संवेदनशील प्राकृनतक वासस्र्ान र 

िैववकवववविता हटस्पटहरू 
(Sensitive Natural Habitats and 

Biodiversity Hotspots ) 
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अवयव 

(Components) 

सूचक (Parameter)  आवश्यक वववरण 

 सामाम्िक-आनर्थक आंकलन 
(Socio-Economic Assessment ) 

 

िीविन्त ु िीविन्तहुरुको वववरण 

− वन्यिन्त ु

− चराहरु 

− सरीसपृ 

− िलचरहरु 

− अन्य 

 

 प्रिानतहरुको म्स्र्नत (Species 

status), प्रिानतहरुको ववचरण, 

कोररडोर र  वासस्र्ानको अवस्र्ा 

 

 िीविन्तहुरुको संरक्षण र 
व्यावस्र्ापनको अवस्र्ा 

 

सामाम्िक-आनर्थक तर्ा सांस्कृनतक 
िनसांम्ख्यक 
वववरण 

िनसंख्या  
िन्म, मतृ्यूको अवस्र्ा  
लैंनगक वववरण  
उमेर समूह  
िात  
िमथ  
पेशा  
घरिरुी  
बसाई सराई  
िोम्खम र सीमान्तकृत िनसंख्या 
(Vulnerable and marginalized 

population) 

 

म्शक्षा शैम्क्षक संस्र्ाको संख्या र वकनसम    
साक्षरता दर  
शैम्क्षक म्स्र्नत  



55 

 

अवयव 

(Components) 

सूचक (Parameter)  आवश्यक वववरण 

स्वास््य र 
सरसफाई 

स्वास््य म्स्र्नत  
रोगका प्रकार  
स्वास््य संस्र्ाहरुको अवस्र्ा  
खानेपानीको अवस्र्ा  
शौचालयको अवस्र्ा  
फोहरमैला व्यवस्र्ापनको अवस्र्ा  

िौनतक÷सामदुावयक 
पूवाथिार 

यातायात पूवाथिार  
ऊिाथ आपूनतथ   
सञ्चार (टेनलफोन, हलुाक, 
टेनलनििन, इन्टरनेट सेवा) 

 

खानेपानी  
बिार  
नसंचाई प्रणाली  
उद्योग÷कलकारखाना  

आनर्थक रोिगारी÷पेशा÷व्यवसाय  
िग्गाको स्वानमत्व  
कृवष उत्पादन  
पशपुालन  
आय आिथन र खचथ  
अन्य उत्पादन  

िलउपयोग कृवष, आमोदप्रमोद (Recreation) 
अन्य प्रयोिनको लानग िल उपयोग  

 

उपल्लो र तल्लोतटीय िल 
उपयोगको अवस्र्ा 

 

संस्कृनत ऐनतहानसक र साँस्कृनतक िरोहरहरु  
साँस्कृनतक महत्वका खलुास्र्लहरु  
िानमथक स्र्लहरु  
सांस्कृनतक मान्यता, चालचलन र 
परभपरा 
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अवयव 

(Components) 

सूचक (Parameter)  आवश्यक वववरण 

िाषा स्र्ानीय िाषाहरु र बोल्ने समदुाय  
मात ृिाषा बोल्ने समदुाय  

चाडपवथ र अन्य 
प्रर्ाहरु 

प्रमखु चाडपवथ र समारोहहरु  
अम्न्तम संस्कार गनन स्र्ल र 
प्रचलन  

 

 

पररच्छेद-७: क्षते्र ननिाथरणको लानग अध्ययनमा संलग्न ववज्ञले पवहचान गरेको र सभबम्न्ित 
सरोकारवालाहरुले तर्ा ती सवालहरुको औम्चत्यताको आिारमा प्रार्नमकता ननिाथरण 

 अध्ययनमा संलग्न ववज्ञहरुले पवहचान गरेका तर्ा सरोकारवालाहरुले उठाएका िौनतक, 

िैववक, सामाम्िक, आनर्थक सांस्कृनतक वातावरणीय सवालहरुको छुट्टा छुटै्ट सूची तयार गनुथ पननछ 
र  यसरी छुयाईएका सूचीबाट औम्चत्यता र सान्दनिथकता खलुाई वातावरणीय सवालहरुको 
प्रार्नमकता ननिाथरण गरी अम्न्तम सूची तयार गनुथ पननछ । यसरी अम्न्तम सूची तयार गदाथ 
सरोकारवालाहरुले उल्लेख गरेका सवालमध्ये कुन ैसवाल समावेश निएमा सो समावेश नहनुकुा 
कारण उल्लेख गनुथ पननछ । 

 

पररच्छेद-८: सवालहरुको पवहचान 
सवालहरुको पवहचान देहाय बमोम्िम गनथपननछ 

• सरोकारवालाहरुले पवहचान गरेका सवालहरु 

• अध्ययन टोलीले पवहचान गरेका सवालहरु 

• प्रार्नमकीकरण गररएका सवालहरु  

• प्रार्नमकीकरण गररएका सवालहरु देहायको तानलका बमोम्िम उल्लेख गनथपननछ । 

चरणहरु सकारात्मक सवालहरु नकारात्मक सवालहरु 

ननमाथण पूवथ चरण   
िौनतक तर्ा रासायननक   
िैववक    
सामाम्िक-आनर्थक   
सांस्कृनतक   

ननमाथण चरण   

िौनतक तर्ा रासायननक   
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िैववक    

सामाम्िक-आनर्थक   

सांस्कृनतक   

संचालनको चरण 
  

िौनतक तर्ा रासायननक   

िैववक   

सामाम्िक-आनर्थक   

सांस्कृनतक    

 

सन्दिथ समाग्रीः APA  6th Edition 
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अनसूुची-७ 

ननयम ५ को उपननयम (१) सँग सभवम्न्ित 

संम्क्षप्त वातावरणीय अध्ययनको कायथसूची 
 

(आवरण पषृ्ठको ढाचँा) 

............................. (प्रस्तावको नाम) को 
संम्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रनतवेदनको कायथसूची 

 

प्रनतवेदन पेश गररने ननकायको नाम र ठेगानाः 
प्रस्तावक 

............ (प्रस्तावकको नाम र ठेगाना) .................... 
...........मवहना ..............वषथ 

 

संम्क्षप्त रुप (Acronyms/Abbreviations) 

ववषयसूची (Table of Content) 

पररच्छेद-१ : प्रनतवेदन तयार गननको नाम र ठेगाना  

 १.१ प्रस्तावकको नाम, ठेगाना, इमेल र फोन नं. 
 १.२ परामशथदाताको नाम, ठेगाना, इमेल र फोन नं.   

पररच्छेद-२ : पररचय 

 २.१ िनूमका 
 २.२ प्रस्तावको सामान्य िानकारी 
 २.३ प्रस्तावको सान्दनिथकता 
 २.४ कानूनी औम्चत्यता 
 २.५ अवम्स्र्नत र पहुँच  

 २.६ प्रकृनत/वकनसम 

 २.७ प्रस्ताव कायाथन्वयन हनुे क्षते्रको सामान्य आनर्थक सामाम्िक वववरण 

 २.८ संरचनाहरुको िानकारी र अवयवहरुः (Salient Features) (प्रि रुपमा स्र्लगत 
  अवस्र्ाको नक्सासँग मेल खाने वहसाबले प्रस्ततु गनुथपनन) 

 २.९ प्रस्ताव/आयोिना सभबन्िी वक्रयाकलापहरुः (ननमाथण पूवथ, ननमाथणको चरणमा र 
  सञ्चालन तर्ा ममथत सभिारको चरणमा) 

 २.१० ननमाथण तर्ा संचालन योिना 
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  २.१०.१  िग्गाको क्षेत्रफल, िग्गाको प्रकार र स्वानमत्व (तानलकाको 
रुपमा) 

२.१०.२  आवश्यक िनशम्ि, ननमाथण सामग्री (पररमाण र स्रोत), ननमाथण 
तानलका, प्रयोग हनुे ऊिाथको वकनसम (स्रोत, खपत हनुे पररमाण), प्रयोग 
हनुे प्रववनि, Associated/Ancillary facilities, प्रस्ताव कायाथन्वयन 
तानलका 

२.१०.३ आयोिना कायाथन्वयन तानलका 
 २.११ अन्य र्प वववरण 

पररच्छेद-३: प्रनतवेदन तयार गदाथ अपनाउन ुपनन ववनि 

 ३.१  सन्दिथ सामग्रीहरुको पनुरावलोकन 

 ३.२ स्र्लगत अध्ययन (यस अन्तगथत िौनतक तर्ा रसायननक, िैववक, सामाम्िक-
आनर्थक, साँस्कृनतक वातावरणीय अध्ययनका लानग प्रयोग गररने ववनिहरु स्पि रुपमा लेख्न ु
पननछ।) 

पररच्छेद-४: प्रनतवेदन तयार गदाथ ववचार गनुथपनन नीनत, ऐन, ननयम तर्ा ननदन म्शकाहरु 

पररच्छेद- ५: प्रनतवेदन तयार गदाथ लाग्नेः 
(क) समय 

(ख) अनमुाननत बिेट 

 

पररच्छेद-६: प्रस्ताव कायाथन्वयन गदाथ वातावरणमा पनन खास प्रिावः 
(क) िौनतक तर्ा रासायननक 

(ख) िैववक 

(ग) आनर्थक-सामाम्िक 

(घ) साँस्कृनतक 

पररच्छेद-७: प्रस्ताव कायाथन्वयनका ववकल्पहरु 

(क) नडिाइन 

(ख) आयोिना स्र्ल 

(ग)  प्रववनि र सञ्चालन ववनि, समय तानलका, प्रयोग हनु ेकच्चा पदार्थ 
(घ) अन्य कुराहरु 

पररच्छेद-८:  प्रस्तावको कायाथन्वयनबाट वातावरणमा पनन प्रिावको रोकर्ामका कुराहरु 

पररच्छेद-९ : प्रस्ताव कायाथन्वयन गदाथ अनगुमन गनुथ पनन कुराहरु 

पररच्छेद-१० : अन्य आवश्यक कुराहरु । 
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अनसूुचीहरु 
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अनसूुची-८ 

ननयम ५ को उपननयम (१) सँग सभवम्न्ित 

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको कायथसूची 
(आवरण पषृ्ठको ढाचँा) 

............................. (प्रस्तावको नाम) को 
प्रारम्भिक वातावरणीय प्रनतवेदनको कायथसूची 

.............................. 
प्रनतवेदन पेश गररने ननकायको नाम र ठेगानाः  

प्रस्तावक 

(प्रस्तावकको नाम ............................. र ठेगाना ................ 
.......... मवहना............. वषथ 

 

संम्क्षप्त रुप (Acronyms/Abbreviations) 

ववषयसूची (Table of Content) 

पररच्छेद-१ : प्रनतवेदन तयार गननको नाम र ठेगाना  

 १.१ प्रस्तावकको नाम, ठेगाना, इमेल र फोन नं. 
 १.२ परामशथदाताको नाम, ठेगाना, इमेल र फोन नं.   

पररच्छेद-२ : पररचय 

 २.१ िनूमका 
 २.२ प्रस्तावको सामान्य िानकारी 
 २.३ प्रस्तावको सान्दनिथकता 
 २.४ कानूनी औम्चत्यता 
 २.५ अवम्स्र्नत र पहुँच  

 २.६ प्रकृनत/वकनसम 

 २.७ प्रस्ताव कायाथन्वयन हनुे क्षते्रको सामान्य आनर्थक सामाम्िक वववरण 

 २.८ संरचनाहरुको िानकारी र अवयवहरुः (Salient Features) (प्रि रुपमा स्र्लगत 
  अवस्र्ाको नक्सासँग मेल खाने वहसाबले प्रस्ततु गनुथपनन) 

 २.९ प्रस्ताव/आयोिना सभबन्िी वक्रयाकलापहरुः (ननमाथण पूवथ, ननमाथणको चरणमा र 
  सञ्चालन तर्ा ममथत सभिारको चरणमा) 

 २.१० ननमाथण तर्ा संचालन योिना 
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  २.१०.१  िग्गाको क्षेत्रफल, िग्गाको प्रकार र स्वानमत्व (तानलकाको 
रुपमा) 

२.१०.२  आवश्यक िनशम्ि, ननमाथण सामग्री (पररमाण र स्रोत), ननमाथण 
तानलका, प्रयोग हनुे ऊिाथको वकनसम (स्रोत, खपत हनुे पररमाण), प्रयोग 
हनुे प्रववनि, Associated/Ancillary facilities, प्रस्ताव कायाथन्वयन 
तानलका 

२.१०.३ आयोिना कायाथन्वयन तानलका 
 २.११ अन्य र्प वववरण 

पररच्छेद-३ :प्रनतवेदन तयार गदाथ अपनाउन ुपनन ववनि 

 ३.१  सन्दिथ सामग्रीहरुको पनुरावलोकन 

 ३.२ स्र्लगत अध्ययन (यस अन्तगथत िौनतक तर्ा रसायननक, िैववक, सामाम्िक-
आनर्थक, साँस्कृनतक वातावरणीय अध्ययनका लानग प्रयोग गररने ववनिहरु स्पि रुपमा लेख्न ु
पननछ।) 

पररच्छेद-४: प्रनतवेदन तयार गदाथ ववचार गनुथपनन नीनत, ऐन, ननयम तर्ा ननदन म्शकाहरु 

पररच्छेद- ५: प्रनतवेदन तयार गदाथ लाग्नेः 
(क) समय 

(ख) अनमुाननत बिेट 

पररच्छेद-६: प्रस्ताव कायाथन्वयन गदाथ वातावरणमा पनन खास प्रिावः 
(क) िौनतक तर्ा रासायननक 

(ख) िैववक 

(ग) आनर्थक-सामाम्िक 

(घ) साँस्कृनतक 

पररच्छेद-७: प्रस्ताव कायाथन्वयनका ववकल्पहरु 

(क) नडिाइन 

(ख) आयोिना स्र्ल 

(ग)  प्रववनि र सञ्चालन ववनि, समय तानलका, प्रयोग हनु ेकच्चा पदार्थ 
(घ) अन्य कुराहरु 

पररच्छेद-८:  प्रस्तावको कायाथन्वयनबाट वातावरणमा पनन प्रिावको रोकर्ामका कुराहरु 

पररच्छेद-९ : प्रस्ताव कायाथन्वयन गदाथ अनगुमन गनुथ पनन कुराहरु 

पररच्छेद-१० : अन्य आवश्यक कुराहरु । 

 

सन्दिथ समाग्रीः APA  6th Edition 
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अनसूुचीहरु 
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अनसूुची-९ 

ननयम ५ को उपननयम (२) सँग सभवम्न्ित 

वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कनको कायथसूची 
(आवरण पषृ्ठको ढाचँा) 

............................. (प्रस्तावको नाम) को 
वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन प्रनतवेदनको कायथसूची 

.......................................... 
प्रनतवेदन पेश गररने ननकायको नाम र ठेगानाः 

प्रनतवेदन पेश गररएको ननकायको नाम र ठेगानाः 
प्रस्तावक 

............... (प्रस्तावकको नाम र ठेगाना) ..................... 
.............. मवहना ................. वषथ 

 

संम्क्षप्त रुप (Acronyms/Abbreviations) 

ववषयसूची (Table of Content) 

पररच्छेद-१ : प्रनतवेदन तयार गनन व्यम्ि वा संस्र्ाको नाम र ठेगाना 
१.१ िनूमका 
१.२ प्रस्तावकको नामः 
 पत्राचार गनन पूणथ ठेगानाः 
 टेनलफोनः    फ्याक्सः 
 इमेलः 
१.३ परामशथदाता संस्र्ा वा व्यम्िः 
 संस्र्ा वा व्यम्िको नामः 
 पत्राचार गनन पूणथ ठेगानाः 
 टेनलफोनः    फ्याक्सः 
 इमेलः 
१.४ ToR को उदे्दश् यः 
१.५ EIA को उदे्दश्यः 
१.६ EIA को औम्चत्यताः 

पररच्छेद-२ :प्रस्तावको बारेमा िानकारी 
 २.१  प्रस्तावको सामान्य पररचयः 
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 २.२ प्रस्तावको सान्दनिथकताः (यसमा प्रस्तावको उदे्दश्य, आवश्यकता र औम्चत्यता 
खलुाउन ुपननछ।) 

 २.३ स्र्ान/अवम्स्र्नत र पहुँच 

 २.४ प्रकृनत/वकनसम 

 २.५ संरचनाहरुको िानकारी र अवयवहरु (Components/Salient Features)  प्रि 
रुपमा स्र्लगत अवस्र्ाको नक्साङ्कनसँग मेल खाने वहसाबले प्रस्ततु गनुथपनन।) 

 २.६ प्रस्ताव/आयोिना सभवन्िी वक्रयाकलापहरूः (ननमाथण पूवथ, ननमाथणको चरणमा र 
सञ्चालन तर्ा ममथत सभिारको चरणमा) 

 २.७ ननमाथण योिना 
  २.७.१ आवश्यक िग्गाको क्षेत्रफलः 
  २.७.२ िग्गाको प्रकाः ननिी/सरकारी/वन क्षेत्र आदद 

 २.८ प्रस्ताव/आयोिनाको लानग आवश्यकताः 
  २.८.१ आवश्यक िनशम्ि 

  २.८.२ ननमाथण सामग्री, पररमाण र स्रोत 

  २.८.३ ननमाथण तानलका, 
  २.८.४ प्रयोग हनुे ऊिाथ वकनसम, स्रोत, खपत हनुे पररमाण, 

  २.८.५ प्रयोग हनुे प्रववनि Associated/ancillary facility, प्रस्ताव कायाथन्वयन 
तानलका, 

  २.८.६ अन्य र्प वववरण 

पररच्छेद-३ : आवश्यक त्याङ्क र संकलन गनथ अपनाइने ववनि  

३.१ प्रनतवेदन तयार गदाथ आवश्यक पनन त्याङ्कः 
३.१.१ िौनतक तर्ा रासायननक वातावरणः 
३.१.२ िैववक वातावरण 

३.१.३ सामाम्िक-आनर्थक  

३.१.४ साँस्कृनतक वातावरण 

ववनिन्न क्षते्रहरु र आवश्यक आिारितू त्याङ्क वा वववरणका वकनसम   

अवयव 

(Components) 

सूचक (Parameter)  आवश्यक वववरण 

िौनतक तर्ा रासायननक वातावरण 
िलवाय/ुमौसम 

 

वषाथ  
तापक्रम  
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अवयव 

(Components) 

सूचक (Parameter)  आवश्यक वववरण 

सापेम्क्षक आरता   
वायकुो गनत र ददशा  
वायूमण्डलीय चाप  

िल तर्ा िलािार 
क्षेत्र  

नदी  
ताल  
अन्य िलस्रोत  
िलािार क्षेत्र  
पानीको वहाव तर्ा डीस्चािथ  
बाढी   
वहमताल ववष्ट्फोटको अवस्र्ा  
िनूमगत पानीको बहावको अवस्र्ा  

ि-ूगिथ चट्टान र माटोको वकनसम  
िगूनिथय बनावट/संरचना  
िगूनिथय िोम्खम (earthquake, 

avalanche, debris flow and 

faultlines)  

 

पवहरो, ि-ूक्षय  
िमूी (Land) िगौनलक बनावट   र िनूम म्स्र्रता 

(Topography and land stability ) 

 

ि-ूउपयोग र ल्यान्डकिर 
(Landuse and landcover) 

 

पानीको गणुस्तर सतही, उपसतही र िनमन मनुनको 
पानीको गणुस्तर (Surface, 

subsurface and groundwater 

quality)  

तापमान, पी.एच. र अन्य 
प्यारानमटरहरू (Temperature, pH 

and other parameters ) 

 

वायकुो गणुस्तर  
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अवयव 

(Components) 

सूचक (Parameter)  आवश्यक वववरण 

वायकुो गणुस्तर र 
ध्वननको स्तर 

ध्वननको अवस्र्ा  

िैववक वातावरण 
वनस्पनत वनको वकनसम 

िलवायकुो आिारमा 
वनस्पनतको आिारमा 

 

वनको स्वानमत्व; वन व्यवस्र्ापन 
र संरक्षणको अवस्र्ा; र 
म्िवकोपािथन 

 

प्रिातीहरुको वववरण  

-वनस्पनतका प्रमखु प्रिानतहरु 

-िनडवटुी तर्ा गैह्रकाष्ठ वन पैदावर  

-नमचहा प्रिाती (Invasive Species)  

-Ethnobotany का दृविले 
महत्वपूणथ प्रिानतहरु 

-िलीय वनस्पनतहरु 

-प्रिानतहरुको म्स्र्नत (Species 

status) 

 

 Agro-biodiversity  
 संवेदनशील प्राकृनतक वासस्र्ान र 

िैववकवववविता हटस्पटहरू 
(Sensitive Natural Habitats and 

Biodiversity Hotspots ) 

 

 सामाम्िक-आनर्थक आंकलन 
(Socio-Economic Assessment ) 

 

िीविन्त ु िीविन्तहुरुको वववरण 

− वन्यिन्त ु

− चराहरु 

 



68 

 

अवयव 

(Components) 

सूचक (Parameter)  आवश्यक वववरण 

− सरीसपृ 

− िलचरहरु 

− अन्य 
 प्रिानतहरुको म्स्र्नत (Species 

status), प्रिानतहरुको ववचरण, 

कोररडोर र  वासस्र्ानको अवस्र्ा 

 

 िीविन्तहुरुको संरक्षण र 
व्यावस्र्ापनको अवस्र्ा 

 

सामाम्िक-आनर्थक तर्ा सांस्कृनतक 
िनसांम्ख्यक 
वववरण 

िनसंख्या  
िन्म, मतृ्यूको अवस्र्ा  
लैंनगक वववरण  
उमेर समूह  
िात  
िमथ  
पेशा  
घरिरुी  
बसाई सराई  
िोम्खम र सीमान्तकृत िनसंख्या 
(Vulnerable and marginalized 

population) 

 

म्शक्षा शैम्क्षक संस्र्ाको संख्या र वकनसम    
साक्षरता दर  
शैम्क्षक म्स्र्नत  

स्वास््य र 
सरसफाई 

स्वास््य म्स्र्नत  
रोगका प्रकार  
स्वास््य संस्र्ाहरुको अवस्र्ा  
खानेपानीको अवस्र्ा  
शौचालयको अवस्र्ा  
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अवयव 

(Components) 

सूचक (Parameter)  आवश्यक वववरण 

फोहरमैला व्यवस्र्ापनको अवस्र्ा  
िौनतक÷सामदुावयक 
पूवाथिार 

यातायात पूवाथिार  
ऊिाथ आपूनतथ   
सञ्चार (टेनलफोन, हलुाक, 
टेनलनििन, इन्टरनेट सेवा) 

 

खानेपानी  
बिार  
नसंचाई प्रणाली  
उद्योग÷कलकारखाना  

आनर्थक रोिगारी÷पेशा÷व्यवसाय  
िग्गाको स्वानमत्व  
कृवष उत्पादन  
पशपुालन  
आय आिथन र खचथ  
अन्य उत्पादन  

िलउपयोग कृवष, आमोदप्रमोद (Recreation) 
अन्य प्रयोिनको लानग िल उपयोग  

 

उपल्लो र तल्लोतटीय िल 
उपयोगको अवस्र्ा 

 

संस्कृनत ऐनतहानसक र साँस्कृनतक िरोहरहरु  
साँस्कृनतक महत्वका खलुास्र्लहरु  
िानमथक स्र्लहरु  
सांस्कृनतक मान्यता, चालचलन र 
परभपरा 

 

िाषा स्र्ानीय िाषाहरु र बोल्ने समदुाय  
मात ृिाषा बोल्ने समदुाय  

चाडपवथ र अन्य 
प्रर्ाहरु 

प्रमखु चाडपवथ र समारोहहरु  
अम्न्तम संस्कार गनन स्र्ल र 
प्रचलन  
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३.२ त्याङ्क संकलन गनथ अपनाइने ववनिः 
३.२.१ सन्दिथ सामग्रीहरुको पनुरावलोकनः 
३.२.१.१ ि ूवनोट, िौगोनलक म्स्र्नत, ि ूउपयोग, ि ूक्षमता र अध्ययनसँग सभवम्न्ित 

नक्शाहरु, 

३.२.१.२ सभिव िएसभम प्रस्ताव कायाथन्वयन स्र्ल तर्ा त्यस वररवपरका क्षेत्रहरुको 
हवाई फोटोहरु, 

३.२.१.३ प्रस्ताव कायाथन्वयन स्र्लका वनस्पनत तर्ा िीविन्तकुो त्याङ्क, 

३.२.१.४ िौगनिथक तर्ा िोम्खम मूल्याङ्कन त्याङ्क (प्राप्त गनथ सवकने िएमा), 

३.२.१.५ उपलब्ि हनु सक्ने िएमा आयोिना सञ्चालन गनुथ अम्घ र पनछका हावा र 
पानीको गणुस्तर तर्ा ध्वनीको स्तर सभवन्िी िानकारी, 

३.२.१.६ वातावरण प्रिाव मूल्याङ्कनसँग सान्दनिथक भयावट्रक्स वा क्रमबि रेखा म्चत्र, 

३.२.१.७ अध्ययन प्रनतवेदन तयार गदाथ प्रयोग गररएका नलम्खत सामग्रीहरुको सन्दिथ 
सूची । 

३.२.२ स्र्लगत अध्ययनः (यस अन्तगथत िौनतक वातावरण, िैववक वातावरण र 
सामाम्िक, आनर्थक, साँस्कृनतक, वातावरणीय अध्ययनका लानग प्रयोग गररने ववनिहरु 
स्पि रुपमा उल्लेख गनुथ पननछ ।) 

३.२.२.१ िौनतक वातावरणमा अपनाउन ुपनन वनिः 
३.२.२.१.१ Walkthrough/Direct Observation 

३.२.२.१.२ हावा, पानी र माटोको नमूना संकलन 

३.२.२.१.३ ध्वनीको तह मापन 

३.२.२.२ िैववक वातावरणमा अपनाउनपुनन ववनिः 
३.२.२.२.१ Walkthrough/Direct Observation, Indirect Sign Survey, Camera Trap 

३.२.२.२.२ Sampling 

३.२.२.२.३ Transect Walk, Point Count 

३.२.२.२.४ Key Informant Interview 

३.२.२.३ सामाम्िक, आनर्थक, साँस्कृनतक वातावरणमा अपनाउन ुपनन ववनिः 
३.२.२.३.१ Walkthrough/Direct Observation 

३.२.२.३.२ सरोकारवालासँग छलफल 

३.२.२.३.३ Focus Group Discussion 

३.२.२.३.४ Key Informant Interview 

३.२.२.३.५ Group Discussion 
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पररच्छेद-४ : प्रनतवेदन तयार गदाथ अध्ययन गररने नीनत, ऐन, ननयम तर्ा ननदन म्शका 
४.१ प्रनतवेदन तयार गदाथ पनुरावलोकन गनुथपनन नीनत, ऐन, ननयम र ननदन म्शकाहरुः 

४.१.१ नेपालको संवविान 

४.१.२ प्रस्तावसँग सभवम्न्ित नीनत, रणनीनतहरु 

४.१.३ प्रस्तावसँग सभवम्न्ित आवनिक योिनाहरु 

४.१.४ प्रस्तावसँग सभवम्न्ित ऐनहरु 

४.१.५ प्रस्तावसँग सभवम्न्ित ननयमावलीहरु 

४.१.६ प्रस्तावसँग सभवम्न्ित ननदन म्शकाहरु 

४.१.७ प्रस्तावसँग सभवम्न्ित वातावरणीय तर्ा अन्य मापदण्डहरु 

४.१.८ प्रस्तावसँग सभवम्न्ित अन्तराथविय सन्िी, सभझौताहरु 

 

पररच्छेद- ५ : प्रनतवेदन तयार गदाथ लाग्ने समय, बिेट तर्ा िनशम्ि 

५.१ समय 

५.२ अनमुाननत बिेट 

५.३ ववज्ञ िनशम्िः अध्ययन दलका सभपूणथ सदस्यहरुको नाम, ठेगाना, सभपकथ  नं. 
तर्ा दस्तखत । 

पररच्छेद-६ : क्षते्र ननिाथरण प्रनतवेदनमा पवहचान गरी प्रार्नमवककरण गररएका सवालहरु  

६.१ सरोकारवालाहरुले उठाएका सवालहरु 

६.२ अध्ययन दलले देखेका सवालहरु 

६.३ वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन प्रनतवेदन तयार पानथ प्रार्नमकीकरण गररएका सवालहरु 

६.४ सरोकारवालाहरुले उठाएका तर प्रार्नमकीकरणमा नपरेका सवालहरु हटाउनकुो 
औम्चत्य 

पररच्छेद-७ : प्रस्ताव कायाथन्वयनबाट वातावरणमा पनन प्रिावहरुको मूल्याङ्कन ववनि 

७.१ प्रिाव पवहचान, आकँलन, तह ननिाथरण र उल्लेखनीयताको मूल्याङ्कनका ववनि तर्ा 
औिारहरुः (पररच्छेद ६ मा उल्लेम्खत सवालहरुको आिारमा प्रिाव पवहचान, 
आकँलन, तह ननिाथरण र उल्लेखनीयताको मूल्याङ्कन गनन ववनि तर्ा औिारहरुको 
ब्याख्या गनुथ पननछ ।) 

७.२ प्रिाव पवहचान, आकँलन, तह ननिाथरण र उल्लेखनीयताको मूल्याङ्कन गनन क्रममा 
देहायको तानलका बमोम्िम गनुथ पननछः 
सकारात्मक प्रिावहरु 

ननमाथण पूवथको चरण  

िौनतक तर्ा रासायननक  
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िैववक  

सामाम्िक-आनर्थक   

साँस्कृनतक   

ननमाथण चरण 

िौनतक तर्ा रासायननक  

िैववक  

सामाम्िक-आनर्थक   

साँस्कृनतक   

संचालन चरण 

िौनतक तर्ा रासायननक  

िैववक  

सामाम्िक-आनर्थक   

साँस्कृनतक   

नकारात्मक प्रिावहरु 

ननमाथण पूवथको चरण 
िौनतक तर्ा रासायननक  

िैववक  

सामाम्िक-आनर्थक   

साँस्कृनतक   

ननमाथण चरण  

िौनतक तर्ा रासायननक  

िैववक  

सामाम्िक-आनर्थक   

साँस्कृनतक   

संचालन चरण  

िौनतक तर्ा रासायननक  

िैववक  

सामाम्िक-आनर्थक   

साँस्कृनतक  

 

पररच्छेद-८ : प्रस्ताव कायाथन्वयनका ववकल्पहरु 
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८.१ आयोिना नवन्दाको म्स्र्नत  

८.२ आयोिनाको प्रकार  

८.३ वनक्षेत्रको प्रयोग 

८.४ आयोिनाको नडिाइन स्र्ल, प्रववनि र संचालन ववनि 

८.५ समय तानलका 
८.६ प्रयोग गररने कच्चा पदार्थ  

 

पररच्छेद-९ : प्रस्ताव कायाथन्वयनबाट वातावरणमा पनन सकारात्मक प्रिाव बढाउने, 
नकारात्मक प्रिाव हटाउन ेउपायहरु 

९.१ ननरोिात्मक (Preventive) 

९.२ सिुारात्मक (Corrective) 

९.३ क्षनतपनूतथ (Compensatory) 

पररच्छेद-१० : वातावरणीय व्यवस्र्ापन योिना 
सकारात्मक प्रिाव वढोिरी तानलका 

क्र.
सं. 

सकरात्मक 
प्रिावहरु 

सकरात्म
क प्रिाव 
बढोिरीका 
उपायहरु 

कायाथन्वय
न स्र्ल 

कायाथन्वय
न समय 

सभिावव
त खचथ 

कायाथन्वय
न गनन 
संस्र्ा 

कैवफय
त 

        

        

        

नकारात्मक प्रिाव न्यूनीकरण तानलका
क्र.
सं. 

नकारात्मक 
प्रिावहरु 

नकारात्म
क प्रिाव 
न्यूनीकरण
का 
उपायहरु 

कायाथन्वय
न स्र्ल 

कायाथन्वय
न समय 

सभिावव
त खचथ 

कायाथन्वय
न गनन 
संस्र्ा 

कैवफय
त 

        

        

        

 

पररच्छेद-११ : वातावरणीय अनगुमनको योिना 
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क्र.सं. अनगुमनका 
मापकहरु 

अनगुमनका 
सूचकाङ्कहरु 

उपाय स्र्ान 
/ 
समय 

कायथतानलका अनमुाननत 
खचथ 

अनगुमन 
गनन 
संस्र्ा 

आिाररेखा अनगुमन (Baseline Monitoring) 
        

        

अनपुालक अनगुमन (Compliance Monitoring) 

        

        

प्रिाव अनगुमन (Impact Monitoring)  

        

        

 

पररच्छेद-१२ : वातावरणीय परीक्षण 

 (यस अन्तगथत वातावरणीय परीक्षण कवहले र कुन ननकायले गनन िने्न व्यहोरा 
उल्लेख गनुथ पननछ ।) 

पररच्छेद-१३: अनसुचुीहरु  

 कायथसूचीको अनसुचुीमा ववषयवस्तहुरु देहाय बमोम्िम हनु ुपननछः 
o नक्साहरु 

o म्चत्रहरु 

o प्रयोग गररने चेकनलिहरु 

o प्रश्नावलीहरु 

o सूचना 
o सूचना टाँस गरेको प्रमाण, मचुलु्काहरु 

पररच्छेद-१४ : वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन प्रनतवेदनको रुपरेखा/ववषयसूची अनसूुची १३ को 
ढाँचा अनसुारको ववषय सूचीहरु समावेश गनुथ पननछ । 
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अनसूुची-१० 
ननयम ६ को उपननयम (१) सँग सभवम्न्ित 

वातावरणीय अध्ययन प्रनतवेदन तयार पानन ववज्ञहरू 

1. व्यस्र्ापन, वन ववज्ञान, िीव ववज्ञान, वनस्पनत ववज्ञान, रसायन ववज्ञान, ददगो ववकास 
व्यवस्र्ापन वा प्रस्तावसंग सभबम्न्ित प्रमखु ववषयमा न्यूनतम स्नातकोिर उपानि 
हानसल गरी कम्भतमा ३ वटा वातावरणीय अध्ययन प्रनतवेदन तयारीमा संलग्न िएको 
वा यी ववषयमा स्नातकोिर उपानि प्राप्त गदाथ वातावरणीय अध्ययनमा शोिपत्र तयार 
गरेको वा ऐम्च्छक ववषयमा वातावरणीय प्रिाव अध्ययन ववषय उिीणथ िएको व्यम्ि 
अध्ययन दलको सदस्य ।  

2. नसनिल, आवकथ टेक्ट, मेकाननकल, केनमकल इम्ञ्जननयररङ्ग, हाइड्रोलोिी, ि-ूगिथ शास्त्र, ि-ू
ववज्ञान, िौनतक शास्त्र, रसायन शास्त्र ववषयमा स्नातकोिर उपानि हानसल गरेको व्यम्ि- 
अध्ययन दलको सदस्य ।  

3. प्राणी शास्त्र, वनस्पनत शास्त्रमा स्नातकोिर उपानि हानसल गरेको व्यम्ि- अध्ययन 
दलको सदस्य ।  

4. समाि शास्त्र/मानव शास्त्र/अर्थशास्त्रमा स्नातकोिर उपानि हानसल गरेको व्यम्ि -
अध्ययन दलको सदस्य 

5. वन िैववक वववविता क्षेत्र प्रिाववत हनुे गरी कायाथन्वन गनन प्रस्तावको हकमा वन 
ववज्ञान वा प्राकृनतक स्रोत व्यवस्र्ापनमा स्नातकोिर उपानि हानसल गरेको व्यम्ि 
अननवायथ रुपमा अध्ययन दलको सदस्य रहनपुनन । ।  

6. वातावरण कानूनमा स्नातकोिर उपानि हानसल गरेको व्यम्ि- अध्ययन दलको सदस्य  

7. प्रयोगशालामा वैज्ञाननक परीक्षण गरी त्यांक ववश्वषेण गरी प्रनतवेदन तयारी गनुथ पनन 
प्रस्तावको हकमा यस्तो परीक्षण गनन स्नातक उपानि प्राप्त गरी कभतीमा ३ (तीनवषथ) 
को कायथ अनिुव िएको व्यम्ि- अध्ययन दलको सदस्य  

8. खण्ड (१) देम्ख खण्ड (७) सभमको उल्लेम्खत शैम्क्षक उपानि निएको तर स्नातक 
उपानि हानसल गरी वातावरणीय अध्ययन प्रनतवेदन तयारी कायथमा कम्भतमा ५ (पाँच) 
वषथको कायथ अनिुव िएको व्यम्ि- अध्ययन दलको सदस्य  

9. िाषा ववज्ञ- अध्ययन दलको परामशथ दाताको रूपमा रहन ुपनन ।  

स्पविकरणः- (१) मानर् उल्लेम्खत ववज्ञहरु मध्येबाट संम्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रनतवेदनको 
हकमा सभबम्न्ित ववषयववज्ञ समेत रहेको कम्भतमा २ सदस्यीय र प्रारम्भिक वातावरणीय 
परीक्षणको हकमा िौनतक वातावरणववद, िैववक वातावरणववद तर्ा सामाम्िक/आनर्थक 
वातावरणववद रहेको कम्भतमा ३ सदस्यीय परामशथदाताहरु प्रनतवेदन तयार गनथ संलग्न हनु ुपननछ 
। त्यस्तै प्रस्तावको ववम्शवितताको आिारमा सोही ववषयमा कभतीमा स्नातकोिर प्राप्त गरी 
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कभतीमा ३ (तीन) वषथको कायथ अनिुव िएको ववज्ञलाई समेत अध्ययन दलमा समावेश गनथ 
सवकनेछ । 

 (२) वातावरणीय अध्ययन प्रनतवेदन पेश गदाथ सो अध्ययनमा संलग्न ववषयगत ववज्ञहरुको 
योग्यता र अनिुव खलु्ने प्रमाम्णत कागिात समेत समावेश गनुथ पननछ । 
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अनसूुची-११ 
ननयम ७ को उपननयम (१) सँग सभवम्न्ित 

संम्क्षप्त वातावरणीय परीक्षणसभबन्िी प्रनतवेदन तयार गदाथ खलुाउन ुपनन कुराहरू 

1. प्रनतवेदन तयार गनन व्यम्ि वा संस्र्ाको नाम र ठेगानाः  

2. प्रस्तावको सारांशः  

3. प्रनतवेदनमा रहन ुपनन ववषयहरू: 
(क) प्रस्तावको उदे्दश्य,  

(ख) प्रस्ताव कायाथन्वयन हनुे क्षेत्रको ववस्ततृ वववरणः  

(ग) प्रस्ताव तयारीमा त्यांक संकलन र ववश्वषेणको ववनि  

(घ) प्रस्ताव कायाथन्वयनबाट वातावरणमा पनन अनकूुल प्रिाव,  

(ङ) प्रस्ताव कायाथन्वयनबाट वातावरणमा पनन प्रनतकूल प्रिाव,  

(च) अन्य आवश्यक कुराहरू ।  

(ि) वातावरणीय व्यवस्र्ापन योिनाको खाकाः यस्तो योिना खाका देहाय वमोम्िम रहनेछः  

ववषयगत 
क्षेत्र 

सकारात्मक 
प्रिावको 
बढोिरीका 
कृयाकलापहरु 

के के 
गनन 

कसरी 
गनन 

कवहले 
गनन 

कसले 
गनन 

अनमुाननत 
िनशम्ि, 
बिेट, 
समय 

अनगुमन 
तर्ा 
मूल्याङ्कन 

िौनतक 
क्षेत्र 

       

िैववक 
क्षेत्र 

       

सामाम्िक 
क्षेत्र 

       

साँस्कृनतक 
क्षेत्र 

       

अन्य        



78 

 

ववषयगत 
क्षेत्र 

नकारात्मक 
प्रिावको 
न्यूनीकरणका 
कृयाकलापहरु 

के के 
गनन 

कसरी 
गनन 

कवहले 
गनन 

कस्ले 
गनन 

अनमुाननत 
िनशम्ि, 
बिेट, 
समय 

अनमुगन 
तर्ा 
मूल्याङ्कन 

िौनतक 
क्षेत्र 

       

िैववक 
क्षेत्र 

       

सामाम्िक 
क्षेत्र 

       

साँस्कृनतक 
क्षेत्र 

       

अन्य        
 

यस्तो वातावरणीय व्यवस्र्ापन योिनाको प्रस्ताव आयोिनाको ननमाथण तर्ा सञ्चालन 
चरणका लानग अलग अलग रुपमा उल्लेख गनुथ पननछ ।  

(झ) सन्दिथ सामाग्रीहरु  

रिव्यः- प्रनतवेदन तयार गदाथ आवश्यकतानसुार त्यांक, नक्सा, म्चत्र, तालीका, चाटथ, 
ग्राफ आदद संलग्न गनुथ पनन छ । 
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अनसूुची-१२ 
ननयम ७ को उपननयम (१) सँग सभवम्न्ित 

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणसभबन्िी प्रनतवेदन तयार गदाथ खलुाउन ुपनन कुराहरू 

1. प्रनतवेदन तयार गनन व्यम्ि वा संस्र्ाको नाम र ठेगानाः 
2. प्रस्तावको सारांश: (प्रस्तावको कायाथन्वयनबाट वातावरणमा पनथ सक्ने प्रिावका सभबन्िमा 

देहायका कुराहरू संक्षेपमा उल्लेख गनन)  

(क) प्रस्तावको उदे्दश्य, 

(ख) ि-ूउपयोगमा पनन असर,  

(ग) वातावरणमा पनन प्रनतकूल प्रिाव, मानव िीवनमा पनन असर, िनसंख्याको चाप,  

(घ) स्र्ानीय चीि वस्तमुा हनुे क्षनत,  

(ङ) अन्य आवश्यक कुराहरू ।  

3. प्रस्तावको सभबन्िमा देहायका कुरा स्पि खलुाउन ुपनन: 
(क) प्रस्तावको वकनसम  

(१) प्रशोिन गनन  

(२) उत्पादन गनन  

(३) िडान गनन  

(४) सनिथस डेनलिरी  

(५) अन्य  

(ख) डेनलिरी गनन िए के कस्तो वस्त ुडेनलिरी गनन  

(ग) प्रस्तावकोः 
(१) िडान क्षमता  

(२) प्रनतददन वा वषथ कनत घण्टा सञ्चालन हनुे  

(घ) प्रयोग गररने सामाग्री (पररमाण र वषथ उल्लेख गनन)  

(ङ) प्रस्ताव कायाथन्वयन हुँदा ननष्ट्कासन हनुे (कनत समय सञ्चालन हुँदा कनत पररमाणमा 
ननष्ट्कासन हनुे हो) खलुाउन ुपनन ।  

(१) ठोस  

(२) तरल  

(३) हावा  

(४) ग्यास  

(५) ध्वनन  

(६) िूलो  
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(७) अन्य  

(च) प्रयोग हनुे ऊिाथको 
(१) वकनसम  

(२) स्रोत  

(३) खपत हनुे पररमाण (प्रनतघण्टा, ददन र वषथमा)  

(छ) िनशम्िको आवश्यकता कनत पनन  

(ि) प्रस्ताव कायाथन्वयन गनथ आवश्यक पनन  

(१) कुल पूिँी  

(२) चाल ुपूिँी  

(३) िनमनको क्षेत्रफल  

(४) िवन र नतनका वकनसम  

(५) मेनसनरी औिार  

(६) अन्य  

(झ) प्रस्ताव कायाथन्वयन हनुे क्षेत्रको ववस्ततृ वववरणः  

(१) नक्सा  

(२) सो क्षेत्र र वररपररको िनसंख्या र बसोबासको म्स्र्नत  

(३) प्रस्ताव कायाथन्वयन हनुे क्षेत्रको आसपासमा कुनै संवेदनशील म्चि वा वस्त ुरहेको 
िए त्यस्ता म्चिवस्तकुो वववरण  

(४) हालको म्स्र्नत  

(५) पानीको स्रोत  

(६) फोहरमैला फ्याँक्ने वा प्रशोिन गनन व्यवस्र्ा  

(७) प्रस्ताव कायाथन्वयन हनुे ठाउँमा आवात िावत गनन बाटो  

(ञ) उत्पादन प्रवक्रया  

(ट) प्रववनिको वववरण  

(ठ) अन्य आवश्यक कुराहरू  

4. प्रस्ताव कायाथन्वयन गदाथ वातावरणमा पनन प्रिावहरू: 
(क) सामाम्िक, आनर्थक र साँस्कृनतक क्षेत्रमा पनन प्रिाव  

(१) मानव स्वास््यमा पनन प्रिाव  

(२) खेती योग्य िनमनको क्षय  

(३) वन िंगलको क्षय  

(४) सामाम्िक, साँस्कृनतक र िानमथक मूल्य मान्यतामा हनुे पररवतथन  

(५) अन्य  
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(ख) िैववक प्रिावहरू  

(१) िनसंख्या  

(२) वनस्पनत तर्ा िीविन्त ु 

(३) प्राकृनतक वासस्र्ान र समदुाय 

 (ग) िौनतक प्रिावहरू  

(१) िनमन  

(२) वायमुण्डल  

(३) पानी  

(४) ध्वनन  

(५) मानव नननमथत वस्तहुरू  

(६) अन्य  

5. प्रिाव कायाथन्वयनका ववकल्पहरू: 
(१) नडिाइन  

(२) आयोिना स्र्ल  

(३) प्रवक्रया, समय-तानलका  

(४) प्रयोग हनुे कच्चा पदार्थ  

(५) अन्य कुराहरू  

6. वातावरणीय व्यवस्र्ापन योिनाको खाकाः यस्तो योिना खाका देहाय वमोम्िम रहनेछः 
ववषयगत 
क्षेत्र 

सकारात्मक 
प्रिावको 
बढोिरीका 
कृयाकलापहरु 

के के 
गनन 

कसरी 
गनन 

कवहले 
गनन 

कसले 
गनन 

अनमुाननत 
िनशम्ि, 
बिेट, 
समय 

अनगुमन 
तर्ा 
मूल्याङ्कन 

िौनतक 
क्षेत्र 

       

िैववक 
क्षेत्र 

       

सामाम्िक 
क्षेत्र 

       

साँस्कृनतक 
क्षेत्र 

       

अन्य        
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ववषयगत 
क्षेत्र 

नकारात्मक 
प्रिावको 
न्यूनीकरणका 
कृयाकलापहरु 

के के 
गनन 

कसरी 
गनन 

कवहले 
गनन 

कस्ले 
गनन 

अनमुाननत 
िनशम्ि, 
बिेट, 
समय 

अनमुगन 
तर्ा 
मूल्याङ्कन 

िौनतक 
क्षेत्र 

       

िैववक 
क्षेत्र 

       

सामाम्िक 
क्षेत्र 

       

साँस्कृनतक 
क्षेत्र 

       

अन्य        
  

यस्तो वातावरणीय व्यवस्र्ापन योिनाको प्रस्ताव आयोिनाको ननमाथण तर्ा सञ्चालन चरणका 
लानग अलग अलग रुपमा उल्लेख गनुथ पननछ ।  

7. अन्य आवश्यक कुराहरू  

रिव्यः- प्रनतवेदन तयार गदाथ आवश्यकतानसुार त्यांक, नक्सा, म्चत्र, तानलका, चाटथ, ग्राफ आदद 
संलग्न गनुथ पनन छ । 
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अनसूुची-१३ 
ननयम ७ को उपननयम (१) सँग सभवम्न्ित 

वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन प्रनतवेदन तयार गदाथ खलुाउन ुपनन कुराहरू 

वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन प्रनतवेदनको ढाचँा 
प्रस्तावको म्शषथक, प्रनतवेदन तयार गनन व्यम्ि वा संस्र्ाको नाम र ठेगाना (प्रनतवेदनको शरुुमा 
नै उि प्रनतवेदन पेश गररने ननकायको नाम र ठेगाना (टेनलफोन, फ्याक्स र इमेल आदद सवहत) 
उल्लेख गरी प्रनतवेदनको शरुु पषृ्ठमा ननभन ढाँचामा प्रस्ततु गनथ सवकने छ) 

......... (प्रस्तावको नाम) ............... को 
वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन प्रनतवेदन 

प्रनतवेदन पेश गररने ननकायको नाम र ठेगानाः  

माफथ तः  

यहाँ सभबम्न्ित ननकायको नाम र ठेगाना  

प्रनतवेदन पेश गनन ननकायको नाम र ठेगानाः 
 

 

............. (मवहना, वषथ)............ 
 

 

 

प्रनतवेदनको कायथकारी साराशं: वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन प्रनतवेदनका हरेक अध्यायका मखु्य 
मखु्य कुराहरु समावेश गरी मखु्य पाठको यरे्ि िानकारी ददने गरी सरल िाषामा प्रनतवेदनको 
पूणथ पाठको सारांश नेपाली र अंग्रिेी िाषामा एकरुपता हनुे गरी लेख्न ुपननछ । (५ पषृ्ठसभम) 

प्रनतवेदनमा प्रयोग गररएका छोटकरी शब्दहरु (Acronyms and Abbreviations): प्रनतवेदनमा 
प्रयोग िएका छोटो रुपका शब्दहरु र नतनको पूणथरुप यहाँ लेख्न ुपननछ । (पषृ्ठ आवश्यकता 
अनसुार)  

ववषय सूचीः प्रनतवेदन मा उल्लेख गरीए अनसुारका अध्यायहरु र ती अध्याय अन्तगथतका शीषथक 
तर्ा उपशीषथकहरु पषृ्ठ संख्यासवहत लेख्न ुपननछ । यसो गदाथ प्रनतवेदन पढ्ने िो कोहीले पनन 
प्रनतवेदनको पूणथ पाठले समावेश गरेका कुराहरु एक सार् सम्िलै हेनथ सक्नेछ । (पषृ्ठ 
आवश्यकता अनसुार) 
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अध्याय १ (बढीमा २ पषृ्ठ) 

1. प्रनतवेदन तयार गनन व्यम्िको वा संस्र्ाको नाम र ठेगानाः 
(क)  प्रस्तावकको पूरा नाम, ठेगाना, ईमेल र फोन नं सवहत  

(ख)  परामशथदाताको पूरा नाम, ठेगाना, ई मेल र फोन नं सवहत (परामशथदाता ननयिु 
गररएको अवस्र्ामा मात्र लाग हनुे)  

(ग)  वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कनको औम्चत्य  

(घ)  वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कनको उदे्दश्य (आिा पषृ्ठ)  

(ङ)  अध्ययनको सीमा तर्ा सभबम्न्ित अन्य कुराहरुः वातावरणीय मूल्याङ्कन आयोिनाको 
तहमा गररने स्र्ान ववशेषको अध्ययन िएको र कुनै पनन आयोिनाको क्षेत्र सीनमत 
हनुे िएकाले यस प्रकारको अध्ययनको सीनमतता हनु्छ । 

अध्याय २ (बढीमा ७ पषृ्ठ) । 

2. प्रस्तावको पररचयः प्रनतवेदनको पवहलो अध्यायको रुपमा प्रस्तावसंग सभबम्न्ित र स्र्लगत 
रुपमा िानकारी ददने ववववि प्रकारका सूचना समावेश गरी देहायका शीषथक र उपशीषथक 
अन्तगथत रही यो अध्याय तयार गनथ सवकने छ । 

क)  िनूमकाः िनूमका ववषय प्रवेश िएकाले प्रस्तावको बारेमा स्पि िानकारी हनुे गरी 
यस प्रकारको प्रस्तावको पषृ्ठिनूम लगायत प्रस्ताव कायाथन्वयनको उदे्दश्य, आवश्यकता 
तर्ा औम्चत्यता आदद कुराहरुलाई यस उप-शीषथक अन्तगथत उल्लेख गनुथ पननछ ।  

ख)  प्रस्तावको वववरणः आयोिना (प्रस्ताव) को अवम्स्र्नत, पहचु, प्रस्तावका संरचनागत 
अवयवहरु, ननमाथण तर्ा संचालन चरणका कृयाकलापहरु, आयोिनाका लानग 
आवश्यक ननमाथण सामाग्री, ऊिाथ इन्िन आपूनतथ, कच्चा पदार्थ, िनशम्ि, िग्गा, 
ननमाथण तानलका र आयोिनाका सहायक संचनाहरु िस्तै ननमाथण नसववर आदद ।  

ग)  प्रस्तावको उद्दशे्य 

अध्याय ३ (बढीमा १० पषृ्ठ) 

3. प्रनतवेदन तयार गदाथ अपनाइएको ववनिः प्रस्ताव कायाथन्वयन हनुे क्षेत्रको स्र्लगत अध्ययन 
गदाथ वा अन्य सन्दिथ सामग्री संकलन/अध्ययन गदाथ कुन-कुन तररका अपनाई वातावरणका 
ववववि पक्ष िौनतक), रासायननक, िौगोनलक, िैववक, सामाम्िक-आनर्थक एवं सांस्कृनतकमा 
(त्यांक सकंलन गररएको हो, सबै ववनिहरु ननभनानसुार वगीकरण गरी प्रस्ततु प्रनतवेदनमा 
उल्लेख गनुथ पदथछ । 
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क) सभबम्न्ित प्रकाम्शत वा अप्रकाम्शत सामग्री/प्रनतवेदनको पनुरावलोकन:  

(क.१) प्रस्तावको प्रिाव क्षेत्र ननिाथरण (प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष) 
ख)  प्रस्ताव कायाथन्वयन हनुे क्षते्रको नक्साको अध्ययन तर्ा ववश्लषेणः  

ग)  चेकनलि/भयाविक्स तर्ा प्रश्नावलीको ननमाथण गरी आवश्यक त्याकं संकलनः  

घ)  स्र्लगत अध्ययनः आयोिना क्षेत्रको अवलोकन तर्ा फोटो म्खच्ने, नमूना संकलन 
गनन, चेकनलि तर्ा प्रश्नावली िनन आदद ।  

ङ)  संकनलत नमूना (माटो, पानी आदद) को प्रयोगशालामा ववश्लषेण  

च)  प्राप्त त्यांकहरुको ववश्लषेणः  

छ)  प्रिावको पवहचान, आकंलन तर्ा उल्लेखनीय प्रिावको मूल्याङ्कन गदाथ अपनाइएको 
ववनि 

ि)  मस्यौदा प्रनतवेदनको तयारी  

झ)  सावाथिननक परामषथ, छलफल, अन्तरकृया र सनुवुाई आदद  

ञ)  सावथिननक सूचना तर्ा सूचना संप्रषेण र सझुाव संकलनः  

ट)  सझुाव समावेश गरी अम्न्तम प्रनतवेदनको तयारीः 

अध्याय ४ (बढीमा १५ पषृ्ठ) 
4. प्रस्तावसँग सभबम्न्ित नीनत, कानून तर्ा मापदण्डः कुनै पनन क्षेत्रको प्रस्ताव कायाथन्वयन गदाथ 

आकवषथत हनुे वा हनु सक्ने नीनत (आयोिनालाई आवरोि हनुे), कायथनीनत, कानून, मापदण्ड 
तर्ा पनुरावलोकन र कायाथन्वयन हनुे प्रस्तावको सन्दिथमा उपयुथि संरचनाहरुको सान्दनिथकता 
उल्लेख गनुथ उपयिु हनुछे । प्रस्तावको क्षेत्र ननिाथरण र कायथसूची स्वीकृत हुँदा उि 
कायथसूचीमा कानूनी संरचनाहरु उल्लेख हनुे हनुाले नतनलाई ननभनानसुार वगीकरण गरी 
ववश्लषेण गनथ सवकनेछ । 

(क)  संवविानः  

(ख)  आवनिक योिना, नीनत तर्ा रणनीनत/कायथनीनतहरु: नेपाल सरकारले तय गरेका 
सभबम्न्ित क्षेत्रका नीनत तर्ा रणनीनतहरु र कायाथन्वयन हनु ेप्रस्तावसँग यस्ता नीनत 
तर्ा रणनीनतको सभबन्ि (सकारात्मक वा नकारात्मक) स्पि खलुाउन ुउपयिु 
हनुेछ ।  

ग)  ऐन तर्ा ननयमालीः कुनै पनन क्षेत्रको प्रस्तावसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्न ेवातावरणसँग 
सभबम्न्ित राविय कानूनहरु र नेपाल पक्षराि िएका अन्तराथविय कानूनहरु यदद 
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आकवषथत हनुे िए त्यस्ता कानूनहरु कुन हदसभम आकवषथत हनुेछन ्िनी प्रनतवेदनमा 
उल्लेख गनुथ पदथछ । सारै्, प्रस्तावको कायाथन्वयनमा यस्ता कानूनहरु बािक हनु े
वा नहनुे तर्ा प्रस्ताव कायाथन्वयन हनु सक्ने वा नसक्ने बारेमा स्पि खलुाउन ुपननछ 
।  

घ)  मापदण्ड, ननदन म्शका तर्ा ददग्दशथनः कुनै पनन क्षेत्रको प्रस्ताव कायाथन्वयन हनुे क्षेत्रको 
िौनतक-रासायननक वातावरण (िस्तैः- पानी, हावा, ध्वनन आदद) संग सभबम्न्ित 
मापदण्डहरु प्रनतवेदनमा समावेश गनुथ पदथछ ताकी प्रस्ताव कायाथन्वयन अम्घ र 
कायाथन्वय ननमाथण तर्ा संचालन) को क्रममा वातावरणका यी अवयवहरुको गणुमा 
हनु सक्ने पररवतथन तर्ा नतनको न्यूनीकरणको उपायहरु शरुुमै चयन गनथ सवकनेछ 
। प्रस्तावसंग सभबम्न्ित ननदन म्शका तर्ा ददग्दशथनहरु पनन पयाथप्त मात्रामा 
पनुरावलोकन गरी प्रनतवेदनमा प्रस्ततु गनुथपदथछ । यस्तो पनुरावलोकनले प्रनतवेदन 
तयार गनथ मागथदशथन पनन गननछ ।  

(ङ) अन्तराथविय सम्न्ि सभझौताहरु 

 प्रस्तावको कायाथन्वयन गदाथ आकवषथत हनुे िारा/दफा/ननयम/खण्ड आदद 
र सभवम्न्ित बुदँा 

संवविान  

नीनत  

रणनीनत  

ऐन  

ननयमावली  

ननदन म्शका  

मापदण्ड  

महासन्िी, 
अनिसन्िी 

 

 

अध्याय ५ (बढीमा २० पषृ्ठ) 
5. ववद्यमान वातावरणीय अवस्र्ाः कुनै पनन प्रस्ताव कायाथन्वयन गदाथ आयोिना प्रिाववत क्षेत्रको 

वातावरणका अवयवहरु िौनतक), रासायननक, िैववक, सामाम्िक-आनर्थक तर्ा सांस्कृनतक 
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वातावरणमा प्रिाव पनथ सक्ने िएको हदुा आयोिना प्रिाववत क्षेत्रको ववद्यमान वातावरणीय 
अवस्र्ा स्पि हनुे आिार र पररमाणात्मक त्यांक संकलन गरी प्रस्ततु गनुथ पदथछ। यस 
अन्तगथत आयोिना प्रिाववत म्िल्ला (आवश्यकतानसुार), नगरपानलका र गाँउपानलका, वडा र 
आयोिना प्रिाववत स्र्लको त्यांक संकलन गनुथ पननछ ।  

५.१  िौनतक वातावरणः क्षेत्रननिाथरण प्रनतवेदनको ववद्यमान वातवारणीय अवस्र्ाको 
ढाँचाको तानलकामा उल्लेम्खत िौनतक वातावरणका वववरणहरुको त्यांक संकलन 
गरी ववस्ततृ रुपमा व्याख्या गनथपननछ  

क) ि-ूउपयोग  

िउूपयोगको वकनसम ओगटेको क्षेत्र ओगटेको क्षेत्र प्रनतशतमा 
   

   

   

 

ख) िगूिथ 

आयोिनाको क्षेत्र ववद्यमान िौगनिथक िोम्खम कैवफयत 

   

   

   

 

ग) िल तर्ा मौसम 

 पररमाण र एकाई कैवफयत 

औषत वायू तापक्रम   

बावषथक औषत अनिकतम 
तापक्रम 

  

बावषथक औषत न्यूनतम 
तापक्रम 

  

औषत वषाथ   

आयोिना क्षेत्रका मखु्य 
नदीहरु 
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औषत बहाव   

अनिकतम बहाव   

आयोिना क्षेत्रको हावापानी   

 

घ) वायू िल तर्ा ध्वनीको गणु 

 सूचकहरु आिारितू मान 

 वप एम १०  

वप एम २५  

कावथन मोनोक्साइड  

 वट एस एस  

घनुलत अम्क्सिन  

कन्डम्क्टनिटी  

कुल नाइटे्रट  

िनमन र नदीको पानीको 
अवस्र्ा 

वट एस एस  

िनुलत अम्क्सिन  

कन्डम्क्टनिटी  

कूल नाइटे्रट  

ध्वनीको अवस्र्ा वररपररको ध्वनीको पररमाण  

Equivalent Noise Level  

५.२ िैववक वातावरण 

क) आयोिना क्षेत्रको वन सभपदाको सूची 

वनको नाम वनको वकनसम आयोिना क्षेत्रबाट दरुी 
   

   

   

ख) वनस्पनतको सूची 
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स्र्ानीय नाम वैज्ञाननक नाम पररवार CITES IUCN नेपाल 
सरकार 

      

      

      

ग) प्रमखु गैह्र काष्ठ वनस्पनतहरुः 

स्र्ानीय नाम वैज्ञाननक नाम  उपयोग 

   

   

   

घ) वन्यिन्तकुो सूची 

स्र्ानीय नाम वैज्ञाननक नाम पररवार CITES IUCN नेपाल 
सरकार 

स्तनिारी      

      

सरीसपृ      

      

माछा      

      

५.३ सामाम्िक आनर्थक र सासँ्कृनतक वातावरण 

वम्स्तको नाम  

आयोिना स्लर्सँगको दूरी  

स्र्ानीय तह र वडा  

िभमा घरिरुी  

औषत घरिरुी संख्या  

मवहला परुुष अनपुात  

िाती र िानमथक सभप्रदाय  
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िानमथक स्र्लहरु  

साँस्कृनतक रीनतररवािहरु  

शैम्क्षक स्तर (प्रनतशत) 
प्रवेम्शका 

स्नातक 

स्नातकोिर 

 

शैम्क्षक संस्र्ाहरु 

प्रार्नमक 

ननभन माध्यनमक 

उच्च माध्यनमक 

कलेि एवं ववश्वववद्यालय 

 

स्वास्र्य र सपाईको अवस्र्ा 
स्र्ानीय रुपमा देम्खने रोगहरु 

स्वास््य संस्र्ाहर 

 

रोिगारी (प्रनतशत) एवं आयस्तर  

सीमान्तकृत समूह  

उद्योग र यसका वकनसमहरु  

पूवाथिारहरु  

सडक र यसका वकनसम  

िग्गा िनमनको मूल्य  

सावथिननक सवुविाहरु  

बसाइसराईको म्स्र्नत  

बिार र यसको म्स्र्नत  

सभिाब्य ववकास केन्रहरु  

िानमथक स्र्लहरु  
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िौनतक र िैववक वातावरणसभवन्िी वफल्ड 
सिन कम्भतमा Seasons समावेश िएको हनु ु
पननछ 

 

 

अध्याय ६ (वढीमा १५ पषृ्ठ) 
6. प्रस्तावको ववकल्प ववश् लेषणः वातावरणीय मूल्याङ्कनको प्रवक्रयाले प्रस्तावको ववकल्पको खोिी 

गदथछ । प्रस्ताव कायाथन्वयन बाहेक अरु ववकल्प नै निएको म्स्र्नतमा पनन प्रस्ताव 
कायाथन्वयन गनन अविारणा नित्र रही ववकल्पहरुको अध्ययन गरी प्रस्ताव गनुथ पननछ र 
प्रस्ताववत ववकल्पहरुको कायाथन्वयनबाट वातावरणमा पनन अनकूुल र प्रनतकूल प्रिावहरुको 
तलुनात्मक आकलन गनुथपछथ । 

ववकल्पहरु अनकूुल वातावरणीय प्रिाव प्रनतकूल वातावरणीय प्रिाव 

ववकल्प १ 

नडिाइन   

आयोिना स्र्ल   

ि ूवनौट   

अपनाईने प्रववनि   

संचालन ववनि   

समय तानलका   

कच्चा पदार्थ   

वन तर्ा सरकारी िग्गाको 
प्रयोग 

  

प्रनतकूल असरहरु   

ववकल्प २ 

नडिाइन   

आयोिना स्र्ल   

ि ूवनौट   

अपनाईने प्रववनि   
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संचालन ववनि   

समय तानलका   

कच्चा पदार्थ   

वन तर्ा सरकारी िग्गाको 
प्रयोग 

  

प्रनतकूल असरहरु   

ववकल्प ३ 

नडिाइन   

आयोिना स्र्ल   

ि ूवनौट   

अपनाईने प्रववनि   

संचालन ववनि   

समय तानलका   

कच्चा पदार्थ   

वन तर्ा सरकारी िग्गाको 
प्रयोग 

  

प्रनतकूल असरहरु   

 

अध्याय ७ (वढीमा २० पषृ्ठ) 
7. प्रस्ताव कायाथन्वयन गदाथ वातावरणमा पनन प्रिावहरु तर्ा संरक्षणका उपायः प्रस्ताव 

कायाथन्वयन गदाथ वातावरणमा पनन प्रिावहरुलाई ननभनानसुार वगीकरण गरी प्रिावको पवहचान, 

आकलन तर्ा नतनको उल्लेखनीयता स्पि प्रस्ततु गनुथ पदथछः 

प्रस्ताव कायाथन्वयन गदाथ वातावरणमा पनन प्रिाव 

िौनतक प्रिावहरु 

 पनन प्रिावहरु तह ननिाथरण, पररमाण, सीमा, 
समयावनि, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष 
(reversible/irreversible) 
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१. िनमन   

२. वायूमण्डल   

३. पानी   

४. ध्वनी   

५. मानव नननमथत 
बस्तहुरु 

  

६. अन्य   

िैववक प्रिावहरु 

१. वन/िंगलको क्षय   

२. वनस्पनत   

३. िीविन्त ु   

४. प्राकृनतक वासस्र्ान   

सामाम्िक आनर्थक र सासँ्कृनतक क्षते्रमा पनन प्रिावहरु 

१. िनसंख्या   

२. समदुाय   

३. खेतीयोग्य िनमनको 
क्षय 

  

४. मानव स्वास््यमा पनन 
प्रिाव 

  

५. सामाम्िक मूल्य 
मान्यतामा हनुे 
पररवतथन 

  

६. आनर्थक प्रिाव   

७. िानमथक र साँस्कृनतक 
प्रिाव 

  

८. अन्य   
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यसरी प्रस्ततु गदाथ प्रनतकूल प्रिावको सारै् अनकूुल प्रिावलाई पनन उल्लेख गनुथ पदथछ र 
प्रनतकूल प्रिावलाई न्यून गनन तफथ  बढी ध्यान ददन ु पछथ । यसरी प्रनतकूल तर्ा अनकूुल 
प्रिावहरुको मूल्याकंन गदाथ प्रस्तावको कायाथन्वयन गदाथ हनु सक्ने फाइदा वेफाइदा बारे अनिकतम 
िानकारी प्राप्त हनुेछ । स्वीकृत कायथसूचीको आिारमा अध्ययन गररएको ववद्यमान वातावरणीय 
अवस्र्ामा प्रस्ताव कायाथन्वयनबाट पनथ सक्ने प्रिावहरुको अवनि, प्रकार र संवेदनशीलता 
सवहरुपमा प्रस्ततु गनुथ पदथछ । यसैगरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष, संरक्षण उपायबाट हटाउन वा 
घटाउन सवकने वा नसवकने खालमा प्रिाव पवहचान एवं आकँलन गरी प्रनतवेदनमा यस्ता प्रिावको 
उल्लेखनीयता स्पि उल्लेख गनुथ पदथछ । 

अध्याय ८ (बढीमा १० पषृ्ठ) 

8. अनकूुल प्रिाव अनिकतम अनिववृि गनन तर्ा प्रनतकूल प्रिाव न्यून गनन उपायहरुः कुन ैपनन 
प्रस्तावमा सकारात्मक तर्ा अनकूुल प्रिावलाई अनिकतम गनथ कस्ता वातावरण संरक्षणका 
कायथहरु अवलभबन गनुथ पदथछ । ती अनिकतम गनन उपायह प्रनतवेदनमा उल्लेख गनुथ पदथछ 
। 

८.१  कुनै पनन क्षेत्रको प्रस्ताव कायाथन्वयन गदाथ वातावरणमा पनथ सक्ने प्रनतकूल प्रिावलाई 
हटाउन वा न्यून गनथ ववशषे ध्यान ददन ुपनन िएकाले पवहचान तर्ा आंकलन गररएका 
प्रनतकूल प्रिावहरुलाई प्रनतवेदनमा छोटकरीमा तर प्रि हनुे गरी उल्लेख गनुथ पदथछ 
। उल्लेख्य प्रनतकूल प्रिावहरुलाई हटाउने वा न्यून गनन उपायहरुलाई ३ प्रकारले 
(क्षनतपूनतथ, सिुारात्मक वा प्रनतरोिात्मक) वगीकरण गरी उल्लेख गनुथ पदथछ । 
न्यूनीकरणका उपायहरु िौनतक, िैववक, सामाम्िक-आनर्थक तर्ा सांस्कृनतक 
वातावरणका क्षेत्रमा प्रस्तावको ननमाथण तर्ा संचालन अवस्र्ाको लानग िनी वगीकरण 
गरी न्यूनीकरणका लानग म्िभमेवारी समेत वकटान गरी प्रनतवेदनमा ननभनानसुारको 
भयावट्रक्समा प्रस्ततु गनथ सवकनेछ। 

८.२  उल्लेख्य प्रनतकूल प्रिावहरुलाई हटाउने वा न्यून गनन उपायहरुलाई ३ प्रकारले 
वगीकरण गनथ सवकनेछ ।  

क)  क्षनतपनूतथका उपायहरुको अवलभबन (Compensatory Measures) : कम गनथ 
वा हटाउन नसवकने खालका प्रनतकूल प्रिावहरुको क्षनतपूनतथका उपायहरुमा 
ववशेष गरी देहायका वक्रयाकलापहरु समावेश हनुपुछथः  

१) क्षनतग्रस्त प्राकृनतक स्रोतहरुको पनुथस्र्ापना 

२) हटाइने वस्तीहरुको पनुवाथस  
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३) प्रिाववत व्यम्िलाई क्षनतपूनतथ  

ख)  सिुारात्मक उपायहरुको अवलभबन (Corrective measure): प्रनतकूल 
प्रिावहरुलाई कम गरेर स्वीकारयोग्य तहसभम ल्याउनका लानग सिुारात्मक 
उपायहरु प्रयोग गनुथ पदथछ । 

प्रस्ताव कायाथन्वयन गदाथ अपनाउन ुपनन सिुारात्मक उपायहरु ननभन बमोम्िम 
छनः  

१)  प्रदूषण ननयन्त्रण उपकरणहरुको िडान  

२)  प्रदूवषत पानी उपचार गनन संयन्त्रको ननमाथण  

३)  बाँि तर्ा तटवन्िमा माछाहरु आवातिावत गनथ सक्ने बाटो (Fish 

ladder) को ननमाथण ।  

ग)  प्रनतरोिात्मक उपायहरुको अवलभबन (Preventive measures): ननभननलम्खत 
प्रनतरोिात्मक उपायहरुको अवलभबनद्वारा केही गभिीर खालका प्रिावहरुलाई 
त्यस्ता प्रिावहरु देखा पनथ र्ाल्न ुअगानड नै कम गनथ वा ननमूथल गनथ सवकन्छ 
।  

१)  स्वास््य म्शक्षा कायथक्रमको कायाथन्वयन  

२)  िनचेतना कायथक्रमको र्ालनी ।  

३)  सामाम्िक सहयोग अनिववृिकरणका उपायहरु उपरोि संरक्षणका 
उपायहरु िौनतक, िैववक, सामाम्िक-आनर्थक तर्ा सांस्कृनतक 
वातावरणका क्षेत्रमा प्रस्तावको ननमाथण तर्ा संचालन अवस्र्ाको लानग 
िनी वगीकरण गनुथपदथछ । यसो गदाथ प्रस्तावको कुन कुन अवस्र्ामा 
यी उपायहरु अवलभबन गरीन ुपनन हो िने्न कुरा सम्िलोसंग र्ाहा 
पाउन सवकन्छ । यी संरक्षणका उपायहरुलाई कायाथन्वयन गनन 
(प्रस्तावक) को म्िभमेवारी समेत वकटान गरी प्रनतवेदनमा 
ननभनानसुारको भयावट्रक्समा प्रस्ततु गनथ सवकनेछ । 

तानलकाः वातावरणीय प्रिावका तह ननिाथरण र न्यूनीकरणका उपायहरु 

(प्रस्तावबाट वातावरणमा पनथ सक्ने प्रिावको पररमाण, सीमा र समयावनि (उच्च/वहृत-
६०; मध्यम-२०; ननभन-१०), सीमा (क्षेत्रीय-६०, स्र्ानीय-२०; स्र्लगत-१०) र 
अवनि (दीघथकालीन२० ; मध्यम-१०; अल्पकानलन-५) वकटान गनुथपदथछ)  
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अंक 
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त्य

क्ष 

अन
कुू
ल 

प्रनत
कू
ल 

परर
मा
ण 

सी
मा

 

अव
नि

 

ननमाथण अवनि          

िौनतक वातावरण          

१          

२          

िैववक वातावरण          

१          

२          

सामाम्िक आनर्थक 
तर्ा साँस्कृनतक 
वातावरण 

         

१          

२          

संचालन अवनि          

िौनतक वातावरण          

१          

२          

िैववक वातावरण          

१          

२          

सामाम्िक आनर्थक 
तर्ा साँस्कृनतक 
वातावरण 
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१          

२          

प्रनतकूल प्रिावको स्तर अनसुार तय गररएको अंकमान िोडी हरेक प्रिावको कूल अंकमान लेख्न ु
पननछ। 

तानलकाः अनकूुल प्रिाव अनिकतम तर्ा प्रनतकूल प्रिाव न्यूनतम गनन उपायको कायाथन्वयन तर्ा 
लाग्ने अनमुाननत रकम र कायाथन्वयनको म्िभमेवारी 

वातावरण 
संरक्षणका 
उपायहरु 

कायाथन्वयन हनु े
स्र्ान 

कायाथन्वयन हनु े
समय 

अनमुाननत रकम कायाथन्वयनको 
म्िभमेवारी 

अनकूुल 
प्रिावहरु 

    

१     

२     

प्रनतकूल 
प्रिावहरु 

    

१     

२     

 

 

 

अध्याय ९ (बढीमा १० पषृ्ठ) 
९. वातावरणीय अनगुमनः कुनै पनन प्रस्ताव कायाथन्वयन गदाथ वातावरणमा पनथ सक्ने 

प्रिावहरुको अनगुमन ननभन उदे्दश्य प्रानप्तका लानग गररन्छः 

क)  काननुले तोकेका नसमािन्दा बढी मात्रामा प्रिाव पनथ नददन 

ख)  वातावरणीय प्रिाव कम गनथ अपानाइएका उपायहरु वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन 
प्रनतवेदनमा उल्लेख िएअनसुार कायाथन्वयन िएका छन ्वक छैनन ्िने्न कुरा िाँच्न 
।  

ग)  सभिाववत वातावरणीय क्षनतबारे समयमै सचेत गराउन ।  
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घ)  पवहचान गररएका तर्ा आकंनलत प्रिाव वास्तववकता संग कनत नम्िक छन ्िने्न 
िानकारी नलन । 

अनगुमनका प्रकारहरुः 
वातावरणीय प्रिावको अनगुमन देहायको अवस्र्ामा ननभन प्रकारले गनुथ पदथछ  

क)  प्रारम्भिक अवस्र्ाको अनगुमन (Baseline Monitoring): प्रस्ताववत प्रस्तावको 
ननमाथण कायथ शरुु गनुथिन्दा अगावै ननमाथण स्र्ल र वरपरका आिारितू वातावरणीय 
पक्षहरुको सवनक्षण गरीन ुपदथछ । यसले गदाथ अनगुमनको नसलनसलामा प्रारम्भिक 
अवस्र्ाको तलुनामा वातावरणीय पक्षहरुमा िएको पररवतथन वारेमा र्ाहा पाउन 
सवकन्छ ।  

ख)  प्रिाव अनगुमन (Impact Monitoring): प्रस्ताव कायाथन्वयनबाट िएका वातावरणीय 
पररवतथनहरु पिा लगाउन आयोिना ननमाथण र संचालनका क्रममा त्यस क्षेत्रको 
िनस्वास््य लगायत पयाथवरणीय, सामाम्िक र आनर्थक अवस्र्ाका सूचकहरुको 
मूल्याङ्कन गनुथपदथछ ।  

ग)  ननयमपालन अनगुमन (Compliance Monitoring): यस अन्तगथत प्रस्तावकले 
वातावरण संरक्षण सभबम्न्ि ननिाथररत मापदण्डहरुको पालना गरेको छ िने्न कुरा 
सनुनम्ित गनथ वातावरणीय गणुस्तरका ववशेष सूचकहरु वा प्रदूषणको अवस्र्ा वारेमा 
आवनिक वा लगातार रुपमा अनगुमन गरी अनिलेख राख्न ुपदथछ ।  

वातावरणीय अनगुमनका सूचकहरु (Indicators): प्रस्ताव कायाथन्वयन हनुे क्षते्रको 
आिारितू त्यांक, पवहचान तर्ा आंकलन गररएका अनकूुल वा प्रनतकूल प्रिाव 
एवं वातावरण संरक्षणका उपायहरुलाई ध्यान ददई प्रस्तावकले पालना गनुथपनन र 
वातावरणीय प्रिावको प्रिावकारीताको अनगुमन गनथ सूचकहरु प्रनतवेदनमा उल्लेख 
गनुथपदथछ । िस्तैः कृवष क्षेत्रको प्रस्ताव कायाथन्वयन गदाथ प्रस्ताववाट िैववक 
वववविता, माटोको गणु, िकू्षयको मात्रा, िनस्वास््य आददमा प्रिाव पनथ सक्ने हुँदा 
यस्तो पक्षलाई सभवोिन गनन गरी अनगुमनका सूचकहरु छनौट गरी प्रनतवेदनमा 
समावेश गनुथपदथछ ।  

अनगुमनको ववनिः उल्लेम्खत अनगुमनका प्रत्येक सूचकलाई कुन ववनि/तररकाबाट 
अनगुमन गनन हो प्रनतवेदनमा खलुाउन ुआवश्यक हनुेछ । यस्ता ववनिहरु िरपदो, 
सम्िलो र आयोिना स्र्लमा कायथरत िनशम्िले अवलभबन गनथ सक्ने खालको 
हनुपुदथछ ।  
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अनगुमनको लानग समय तानलकाः आयोिना ननमाथण र संचालनका ववनिन्न अवस्र्ामा 
अनगुमन गनुथपनन िएकाले सूचकको प्रकृनत हेरर वातावरणीय अनगुमन गनन समय 
तानलका प्रनतवेदनमा उल्लेख गनुथ पदथछ । 

अनगुमन गनन ननकायः वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तर्ा वातावरण संरक्षण 
ननयमावली, २०७६ मा उल्लेख िएअनसुार वातावरणीय अनगुमनको लानग 
सभवम्न्ित ननकाय वा मन्त्रालय वा वविाग म्िभमेवार हनुेछ । यस अर्थमा कृवष 
क्षेत्रसंग सभवम्न्ित प्रस्तावको हकमा कृवष ववकास मन्त्रालयले अनगुमन गननछ । 
ऊिाथसंग सभबम्न्ित हकमा ऊिाथ, िलस्रोत तर्ा नसंचाई मन्त्रालयले अनगुमन गननछ 
। प्रस्तावक आफैले पनन कुनै न कुनै सूचक अनगुमन गनथ सक्नेछ, िसले गदाथ 
कुनै प्रनतकूल प्रिावलाई तरुुन्तै हटाउन वा न्यून गनथ सवकनेछ । प्रनतवेदनमा कुन 
कुन सूचक क-कसले अनगुमन गनन िने्न प्रि खलुाउन ुपननछ । सािारण तर्ा 
घररघरर गरीनपुनन अनगुमन प्रस्तावकले गरेको खण्डमा प्रिाव न्यूनीकरण नछटो र 
कम खचथमा गनथ सवकनेछ । प्रस्तावको अनगुमन गनन म्िभमेवारी प्रस्तावककोमा 
ननहीत रहनेछ । तर सो अनगुमनको प्रनतवेदन मानर् सपुररवेक्षण सभबम्न्ित 
मन्त्रालयले गननछ ।  

अनगुमनको लानग अनमुाननत रकम (Monitoring Cost): प्रस्ताव कायाथन्वय 
ननमाथण र संचालनको समयमा ववनिन्न सूचकहरुको अनगुमन गनथ आवशयक पनन 
रकम पनन प्रनतवेदनमा खलुाउन ुपदथछ र यस रकम प्रस्तावकले मातै्र व्यहोनन हो 
वा अन्य स्रोतबाटपनन व्यहोररने हो, सो पनन उल्लेख गनुथ पदथछ । 

तानलकाः अनगुमनसभवन्िी वववरणलाई भयावट्रक्सको रुपमा प्रस्ततु गररएको छः 

अनगुमनका 
प्रकार 

अनगुमनका 
सूचकहरु 

अनगुमनको 
ववनि 

स्र्ान समय अनमुाननत 
रकम 

अनगुमन 
गनन ननकाय 

प्रारम्भिक अवस्र्ाको अनगुमन    

१       

२       

अनगुमन प्रिाव    

१       

२       
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ननयमपालन अनगुमन    

१       

२       

 

अध्याय १० (बढीमा ५ पषृ्ठ) 

१०.१  वातावरणीय परीक्षणः वातावरणीय परीक्षणका वकनसम 

१. ननणथय तहको परीक्षण  

२. कायाथन्वयन परीक्षण  

३. कायथको प्रिावकाररता परीक्षण 

४. आयोिना प्रिाव परीक्षण  

५. आंकलन गररएको प्रववनि परीक्षण 

६. वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन प्रकृया परीक्षण  

१०.२  वातावरणीय परीक्षणमा सामान्यतया तीन पक्ष संलग्न हनुे गदथछन ्

o परीक्षक  

o परीम्क्षत पक्ष (प्रस्ताव) संग सरोकार िएको । 

o तेस्रो पक्ष  

१०.३  स्वेम्च्छक वा बाध्यकारी परीक्षणको लानग संलग्न पक्ष वा संस्र्ाको आिारमा वातावरणीय 
परीक्षण आन्तररक वा बाह्य हनु सक्छ ।  

o आन्तररक परीक्षण  

o बाह्य परीक्षण  

o बाध्यकारी परीक्षण 

o स्वैम्च्छक परीक्षण  

१०.४  वातावरणीय परीक्षण प्रनतवेदनको ढाँचाः परीक्षणको उदे्दश्य र क्षेत्र अनसुार प्रनतवेदनको 
ढाँचा फरक हनु सक्छ तर्ावप यसलाई तकथ संगत रुपमा देहाय अनसुार प्रस्ततु गररएको 
छः  

अध्याय १ कायथकारी सारांस 
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अध्याय २ परीक्षण प्रशासननक एवं परीक्षण कायथको वववरण, आयोिना स्र्लमा 
गररएका अन्तवाथता, परीक्षण गनन पक्ष एवं परीक्षणका क्षेत्र र ववनि यो 
अध्ययनमा समावेश गनुथ पछथ । सारै् वातावरणीय अनगुमन, 
परीक्षणसँग सभवम्न्ित त्याङ्क तर्ा वववरण पनन समावेश गनुथ पननछ 
। 

अध्याय ३ परीक्षणको पूणथ वववरण 

अध्याय ४ आयोिना सभवन्िमा पालना गनुथ पनन सझुावहरु एवं सिुारात्मक 
कायथहरु 

अनसूुचीहरु सभवम्न्ित त्याङ्क एवं वववरण 

पररक्षण गनन समूहमा 
समावेश हनुपुनन 
िनशम्ि 

 

प्राववनिकहरु प्रस्तावसँग ववषय नमल्ने ववज्ञ 

 वातावरण ववज्ञ 

 सामाम्िक, आनर्थक, साँस्कृनतक ववज्ञ 

 प्रस्तावको क्षेत्र, वकनसम र यसले पारेको प्रिावहरुको गाम्भियथताको 
आिारमा र्प अन्य ववज्ञहरु 

वातावरणीय 
परीक्षणको लानग 
चेकनलि 

 

१. िौनतक पक्ष  

 वववरण 

आ
यो
िन

ा
क
ो 

कृ
या
क
ला

प अन
मुा
न 

गर
रए

क
ो 

प्रि
ाव
 

खा
स 

प्रि
ाव
 

न्यू
नी
क
र

णक
ा 

उप
ाय
हरु

 
प्रि

ाव
क
ा

रीत
ा  

सूच
ना
 

त्
या
ङ्कक

ो 
स्रो

त 
 

१ वायूको गणु 
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२ पानीको गणु 

        

३ ध्वनीको 
मात्रा 

        

४ िउूपयोग 

        

५ िलस्रोत 
        

२. िैववक पक्ष 

 वववरण 

आ
यो
िन

ा
क
ो 

कृ
या
क
ला

प अन
मुा
न 

गर
रए

क
ो 

प्रि
ाव
 

खा
स 

प्रि
ाव
 

न्यू
नी
क
र

णक
ा 

उप
ाय
हरु

 
प्रि

ाव
क
ा

रीत
ा  

सूच
ना
 

त्
या
ङ्कक

ो 
स्रो

त 
 

१ वन िंगल 

        

२ वनस्पनत 

        
३ िीविन्त ु

        

४ गैह्रकाष्ठ 

        

५ माछा 
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६ दलुथि एवं 
संकटापन्न 
प्रिानत         

७ संरक्षण क्षेत्र 

        

सामाम्िक आनर्थक तर्ा साँस्कृनतक पक्ष 

 वववरण 

आ
यो
िन

ा
क
ो 

कृ
या
क
ला

प अन
मुा
न 

गर
रए

क
ो 

प्रि
ाव
 

खा
स 

प्रि
ाव
 

न्यू
नी
क
र

णक
ा 

उप
ाय
हरु

 
प्रि

ाव
क
ा

रीत
ा  

सूच
ना
 

त्
या
ङ्कक

ो 
स्रो

त 
 

१ म्शक्षा 

        

२ कृवष 

        

३ रोिगारी 

        

४ बसाइसराई 

        
५ स्वा्य र 

सरसफाई 

        

६ वातावरणीय 
सौन्दयथता 

        

७ लैवङ्गक सवाल 
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८ िानमथक तर्ा 
साँस्कृनतक 
म्स्र्नत         

९ सामाम्िक 
म्स्र्नत 

        

 

अध्याय ११ (बढीमा ४ पषृ्ठ) 

११.  ननष्ट्कषथ तर्ा सझुावः  

११.१  अध्ययनको ननष्ट्कषथः वातावरण संरक्षणका उपायहरु र वातावरणीय अनगुमनको 
कायाथन्वयनको पक्षमा प्रस्तावकको प्रनतविता तर्ा अन्य अध्ययन को आवश्यकता पनन 
नपनन आदद प्रष्ट्याई ननष्ट्कषथ मा राख्न ु उपयिु हनुेछ । अध्ययनको ननष्ट्कषथ र 
पनुरावलोकन सनमनतको राय सझुाव अनसुार वातावरण प्रिाव मूल्याङ्कनमा शतथहरु 
समावेश गररनेछ ।  

११.२.  सझुावः वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन प्रनतवेदन तयार पादाथ प्रस्तावकले परामशथदाताको 
सहयोग नलएको र परामशथदाताले सझुाव ददएको िए पनन प्रनतवेदनमा त्यस्तो सझुाव 
राखी स्वीकृनतको लानग पशे गनथ नमल्दैन, वकनवक वातावरण संरक्षण ननयमावली, २०७६ 
अनसुार प्रस्तावकले नै प्रनतवेदन तयार गरी पेश गनुथ पदथछ । यसमा सझुाव हैन, 

प्रस्तावकको प्रनतविता झम्ल्कन ुपदथछ । प्रस्ताव कायाथन्वयन गदाथ अन्य संस्र्ा वा 
ननकायबाट आवश्यक पनन सहयोगलाई उल्लेख गनथ सवकनेछ । प्रस्ताव कायाथन्वयनमा 
कुनै नीनत, कानून वा मापदण्डले वािा पयुाउने अवस्र्ा आएमा त्यस्ता वािालाई कसरी 
फुकाउन सवकन्छ िने्न वारेमा राय ददन सवकनेछ ।  

१२.  सन्दिथ सामाग्रीः प्रनतवेदन तयार गदाथ उिृत गररएका सन्दिथ सामग्रीहरुको 
प्रकाशनसभबन्िी सूची ननभन नलम्खत आिारमा बनाउनेः  

(क) लेखक,  

(ख) प्रकाम्शत िएको नमनत,  

(ग) उिृत गररएका सामग्रीको शीषथक,  

(घ) उिृत गररएका प्रकाशन वा पनत्रकाको नाम,  

(ङ) वषथ, खण्ड, अंक आदद (िएको खण्डमा), 
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(च) पषृ्ठ ।  

ढाँचाः लेखकहरु, प्रकाम्शत िएको बषथ ....., उिृत गररएका सामग्रीको शीषथक ..... 
उिृत गररएका प्रकाशन वा पनत्रकाको नाम...., वषथ, खण्ड (अंक), पषृ्ठहरु।  

१३. अनसूुचीः अनसूुचीमा देहायका कुराहरु समावेश गनन: 

(क)  ि-ूवनोट, िौगोनलक म्स्र्नत, ि-ूउपयोग, ि-ूक्षमता र अध्ययनसँग सभबम्न्ित 
नक्शाहरु र फोटोग्राफहरु,  

(ख)  सभिव िएसभम प्रस्ताव कायाथन्वयन स्र्ल तर्ा त्यस वररपररका क्षेत्रहरुको 
हवाई फोटोहरु,  

(ग)  स्र्लगत अनसुन्िानका लानग प्रयोग गररएका प्रश्नवाली वा ववषय वस्तकुो सूची,  

(घ)  चाटथ, तर्ा म्चत्रहरु िस्ता वातावरणीय प्रिाव मूल्याकंनसँग सभबम्न्ित कुराहरु,  

(ङ)  िलवाय ुतर्ा हावापानी सभबन्िी त्यांक (समयको आिारमा क्रमबि गरी),  

(च)  प्रस्ताव कायाथन्वयन स्र्लका वनस्पनत तर्ा िीविन्तकुो त्यांक  

(छ)  िौगनिथक तर्ा िोम्खम मूल्याकंन त्यांक (प्राप्त गनथ सवकने िएमा),  
(ि)  उपलब्ि हनु सक्ने िएमा आयोिना सन्चालन गनुथ अम्घ र पनछका हावा र 

पानीको गणुस्तर तर्ा ध्वननको स्तरसभबन्िी िानकारी,  

(झ)  वातावरण प्रिाव मूल्याकंन सान्दनिथक भयावट्रक्स वा क्रमबि रेखाम्चत्र,  

(ञ)  नक्शा, स्लाइड, रेकडथहरु तर्ा निनडयो वफल्मिस्ता सहायक श्रव्य दृश्य सामग्री,  
(ट)  बाली लगाउने तररका, पशपुालन, माटोको गणु, रासायननक मल, प्रयोग गनन 

मात्रासभबन्िी त्यांक  

(ठ)  आमम्न्त्रत व्यम्िहरुतर्ा सहिानगताहरुको सूची तर्ा सभबम्न्ित संस्र्ाहरुबीचको 
छलफल, िेला र बैठकको रेकडथहरु तर्ा छलफल र अनगुमनको छोटो 
िानकारी,  

(ड)  वातावरणीय प्रिाव मूल्याकंन प्रनतवेदनको तयारीमा संलग्न अध्ययन टोलीको 
व्यम्ि तर्ा संस्र्ाहरुको नामावली,  

(ढ)  अध्ययनको क्रममा सभपकथ  गररएका व्यम्ि तर्ा संस्र्ाहरुको नाम, ठेगाना र 
टेनलफोन नभबरहरु, 

(ण)  प्रस्तावक र अध्ययन टोलीको स्वंय घोषणापत्र,  
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(त)  अध्ययनसभबन्िी सावथिननक सूचना, मचुलु्का, नसफाररसपत्र, नलम्खत रायसझुावहरु, 
सावथिननक परामशथ बैठक र सावथिननक सनुवुाईसंग सभबम्न्ित कागिपत्रहरु ।  

     पनुिः वातावरणीय अध्ययनका कुनै पनन दस्तावेिहरु नेपाली िाषाको यनुनकोडमा 
टापइ गरी लेम्खएको हनु ुपननछ । फण्ट साइि १२ र तलमानर् १-१ ईन्च, बाया ँ
१.२ इन्च र दायाँ १ इन्च खाली राखी पानाका दवैुतफथ  वप्रन्ट गरी स्पाइरल व्याम्ण्डंग 
गरेको हनु ुपननछ । 

वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन प्रनतवेदनमा रहन ुपनन वातावरणीय व्यवस्र्ापन योिनाको खाकाः 

ववषयगत 
क्षेत्र 

सकारात्मक 
प्रिावको 
वढोिरीका 
कृयाकलापहरु 

के के 
गनन 

कसरी 
गनन 

कवहले 
गनन  

कसले 
गनन 

अनमुाननत 
िनशम्ि, 
विेट, 
समय 

अनगुमन 
तर्ा 
मूल्याङ्कन 

िौनतक 
क्षेत्र 

       

िैववक 
क्षेत्र 

       

सामाम्िक 
क्षेत्र 

       

साँस्कृनतक 
क्षेत्र 

       

अन्य        

ववषयगत 
क्षेत्र 

सकारात्मक 
प्रिावको 
वढोिरीका 
कृयाकलापहरु 

के के 
गनन 

कसरी 
गनन 

कवहले 
गनन  

कसले 
गनन 

अनमुाननत 
िनशम्ि, 
विेट, 
समय 

अनगुमन 
तर्ा 
मूल्याङ्कन 

िौनतक 
क्षेत्र 

       

िैववक 
क्षेत्र 
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सामाम्िक 
क्षेत्र 

       

साँस्कृनतक 
क्षेत्र 

       

अन्य        
 

यस्तो वातावरणीय व्यवस्र्ापनको योिनाको प्रस्ताव आयोिनाको ननमाथण तर्ा सञ्चालन चरणका 
लानग अलग अलग रुपमा उल्लेख गनुथ पननछ ।  
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अनसूुची-१४ 
ननयम ७ को उपननयम (२) सँग सभवम्न्ित 

वातावरणीय अध्ययन प्रनतवेदन तयारी सभबन्िी सावथिननक सूचनाको ढाचँा 

......आयोिनाको संम्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन/प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण/वातावरणीय 
प्रिाव मूल्याङ्कन प्रनतवेदन तयारी सभबन्िी सावथिननक सूचना 

(प्रकाम्शत नमनत .......) 

...... प्रदेश....... म्िल्लाहरु..........नगरपानलका/गाउँपानलकामा.....वडा नं. .... (प्रस्तावकको 
नाम उल्लेख गनन) द्वारा ननभन बमोम्िमको प्रस्ताव कायाथन्वयन गनथ लानगएको छ ।  

प्रस्तावकको नाम र ठेगाना ......... (नाम), ............... (ठेगाना) ....... (इ-मेल) 
............ (फोन नं.) 

प्रस्तावको व्यहोरा आयोिनाको मखु्य ववशेषताको ववषयवस्त ुउल्लेख गनन 

प्रिाव पनथ सक्ने 
म्िल्ला/न.पा./गा.पा./वस्ती 

............ म्िल्ला .........न.पा./गा.पा ......... 
वडाहरु......... वस्ती 

 

मानर् उल्लेम्खत प्रस्तावको संम्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन/प्रारम्भिक वातावरणीय 
परीक्षण/वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन सभवन्िी प्रनतवेदन तयारी गनन क्रममा सो क्षेत्रहरुको िौनतक 
तर्ा रासायननक प्रणाली, िैववक प्रणाली, सामाम्िक-आनर्थक प्रणाली र सांस्कृनतक प्रणाली प्रणालीमा 
के कस्तो प्रिाव पदथछ िनी यवकन गनथ सो स्र्ानको न. पा./गा.पा. तर्ा त्यस क्षेत्रका ववद्यालय, 

अस्पताल, स्वास््य चौकी तर्ा सरोकारवाला व्यम्ि वा संस्र्ाको नलम्खत राय सझुाव नलन 
आवश्यक िएकोले यो सावथिननक सूचना प्रकाशन िएको नमनतले १० (दश) ददननित्र ननभन 
ठेगानामा आई पगु्ने गरी नलम्खत राय सझुाव उपलब्ि गराई ददन ुहनु अनरुोि गररन्छ ।  

राय सझुावको लानग पत्राचार गनन ठेगानाहरुः  

प्रस्तावकको नाम र ठेगाना ......... (नाम), ............... (ठेगाना) ....... (इ मेल) 
............ (फोन नं.) 

परामशथदाताको नाम र ठेगाना ......... (नाम), ............... (ठेगाना) ....... (इ मेल) 
............ (फोन नं.) 
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अनसूुची-१५ 
ननयम ४ को उपननयम (१), ननयम ७ को उपननयम (२), ननयम ८ को खण्ड (क) सँग 

सभवम्न्ित 

 

सूचना टासँको मचुलु्का 
 

नलम्खतम.्..........................(प्रस्तावकको नाम र ठेगाना) रहेको 
.........................(आयोिनाको नाम) को वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कनको क्षेत्र ननिाथरण/संम्क्षप्त 
वातावरणीय अध्ययन/प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण/वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन प्रनतवेदन 
तयार गनथको लानग प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन तर्ा ननयमावली बमोम्िम सावथिननक सूचनाको 
प्रनतनलपी र्ान १ (एक) यस ........म्िल्ला...........न.पा./गा.पा., वडा नं....... मा आि 
नमनत............गते ददनको ..........बिे हामीहरुको रोहवरमा टाँस गरर यो मचुलु्का सवहछाप 
गररददयौं । 

तपनसलः 

.............. म्िल्ला................ न.पा.र गा.पा., वडा नं....... बस्ने वषथ..........को ............ 

............म्िल्ला................ न.पा.रगा.पा., वडा नं....... बस्ने वषथ..........को ............... 

इनत सभवत.्.........साल................मवहना.........गते रोि..............शिुम ्
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अनसूुची-१६ 
ननयम ८ को खण्ड (छ) सँग सभवम्न्ित 

नसफाररस-पत्रको ढाचँा 

कायाथलयको छाप       कायाथलयको फोन नं. 
कायाथलयको नाम, ठेगाना 

                                                   नमनतः 
ववषयः राय/सझुाव सवहत नसफाररस गररएको बारे । 

श्री ..................कायाथलय/मन्त्रालय 

ठेगाना ................................... वा 
श्री ..........................(प्रस्तावक)  

ठेगाना..................................... 

प्रस्ततु ववषयमा .......... कायाथलयको/मन्त्रालयको नमनत .............. प्रकाम्शत सूचना र/वा 
................ नमनतको सावथिननक सनुवुाई अनसुार कायाथन्वयन हनुे...........ववषयको प्रस्तावबाट 
यस क्षेत्रमा ननभनानसुारको वातावरणीय प्रिाव पनथ िाने देम्खन्छ ।  

(क) सकारात्मक प्रिाव    (ख) नकारात्मक प्रिाव  

उल्लेम्खत प्रिावको आिारमा सकारात्मक प्रिावलाई वढोिरी र नकारात्मक प्रिावलाई 
न्यूनीकरण गनन वातावरणीय व्यवस्र्ापनको योिना कायाथन्वयन गदाथ उल्लेम्खत प्रस्तावको 
सकारात्मक प्रिाव बढी हनुे वा नकारात्मक प्रिाव िेरै देम्खएकोले उल्लेम्खत प्रस्ताव ननभन 
आिारमा कायाथन्वयन गनथ वा नगनथ नमल्ने व्यहोरा उल्लेख गरी यो नसफाररस गररएको छ । 

प्रस्ताव कायाथन्वयन गनथ नमल्ने आिार    प्रस्ताव कायाथन्वयन गनथ ननमल्ने आिार 

१...........................................    १........................................... 
२...........................................        वा २...........................................   

३...........................................   ३........................................... 
दस्तखतः 
नामः 
पद: 

वोद्यार्थः 
श्री.................................कायाथलय/मन्त्रालय  
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अनसूुची-१७ 

ननयम १५ को उपननयम (१) सँग सभवम्न्ित 

िोम्खमपूणथ पदार्थको संकलन, िण्डारण, प्रशोिन, वववक्र ववतरण, ववसिथन र ओसारपसार गनथको 
लानग िनन आवेदन फारम 

 

इिाित प्राप्त वा नवीकरण गनथ आवेदन ददनेकोः  

१. नाम र ठेगानाः  

२. इिाित खोम्िएको क्षेत्रः  

 क) संकलन ख) ओसारपसार ग) िण्डारण घ) प्रशोिन ङ) ववसिथन  च) अन्य 

३. नवीकरणको हकमा पवहले प्राप्त गरेको इिाित संख्या र नमनतः  

४. प्रस्ताववत कायथ गनथ तोवकएको स्र्ानको ठेगानाः  

५. प्रस्ताववत स्र्ानको वातावरणीय म्स्र्नतः  

६. िोम्खमपूणथ पदार्थको प्रानप्त/आयातको स्रोतः 

७. िोम्खमपूणथ पदार्थको रासायननक पररचयः  

८. िोम्खमपूणथ पदार्थको अनमुाननत पररमाणः  

९. वक्रयाकलापको ववस्ततृ वववरण:  

१०. प्रयोग हनुे उपकरणको (प्रकार, क्षमता, संख्या आदद) ववस्ततृ वववरण: 
 

 

हस्ताक्षरः 

पदः  

नमनतः 
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अनसूुची-१८ 
ननयम १५ को उपननयम (२) सँग सभवम्न्ित 

िोम्खमपूणथ पदार्थको संकलन/िण्डारण/प्रशोिन/ववक्री ववतरण/ववसिथन/ओसारपसार गनथको 
लानग ईिाित-पत्र  

 

                                                  नमनतः  

 

श्री ...................................... लाई ........................... क्षेत्रमा िोम्खमपूणथ पदार्थको 
उत्पादन/संकलन/ओसारपसार/िण्डारण/प्रशोिन/ववक्री ववतरण/ववसिथन गनथ यो ईिाित 
ददइएको  छ । यो इिाित पत्रको नमनत .............. सभम कायम रहनेछ । 

िोम्खमपूणथ पदार्थको वववरणः 

१. 
२. 

३.  

शतथहरुः 
१. 

२. 

३. 
४. 

हस्ताक्षरः 
पद:  

नमनतः 
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अनसूुची-१९ 
ननयम १५ को उपननयम (४) सँग सभवम्न्ित 

 

अनमुनत प्राप्त व्यम्ि वा संस्र्ाले प्रत्येक आ.ब. मा मन्त्रालयमा वववरण अद्यावनिक गदाथ 
खलुाउन ु पनन वववरण 

१. उत्पादकको नाम र ठेगानाः  

२. इिाितपत्रको िारी नमनतः  

३. िोम्खमपूणथ पदार्थको ववस्ततृ वववरण: 
क) िौनतक अवस्र्ाः  

ख) रासायननक अवस्र्ाः 
ग) कूल पररमाण (आयातन/तौल)  

४. िोम्खमपूणथ पदार्थको िण्डारण र प्रशोिनकोः 
क) िण्डारणको नमनत र तरीकाः 
ख) प्रशोिनको नमनत र तरीकाः  

५. िोम्खमपूणथ पदार्थको ओसारपसारः 
क) प्याकेम्िङ्ग गनन व्यम्ि वा संस्र्ाको नाम र ठेगानाः  

ख) ओसार पसार गररने िोम्खमपूणथ पदार्थको प्यावकङ्गको प्रकार:  

ग) ववसिथन गररने स्र्ानसभम परु् याउने ओसारपसारको वकनसमः 
घ) ओसार पसारको नमनतः  

६. िोम्खमपूणथ पदार्थको ववसिथनको वववरण: 
क) ववसिथनको प्रकारः  

ख) ववसिथन गररने स्र्ानः  

ग) ववसिथन गररने तरीकाः  

घ) ववसिथनमा संलग्न व्यम्ि वा संस्र्ाः  

७. वातावरणीय अवस्र्ाको त्याङ्कः  

क) त्याङ्क संकलन गररएको नमनतः  

ख) िनूमगत िलको ववश्लषेणः  

ग) माटोको ववश्लेषणः  

घ) वायकुो ववश्लषेणः  

ङ) िैववक वातावरणको वववरणः  

च) अन्यः 
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अनसूुची-२० 
ननयम २१ को उपननयम (५) सँग सभवम्न्ित 

प्रदूषण ननयन्त्रण प्रमाण-पत्रको नमूना 

प्रदेश सरकार 

उद्योग, पयथटन वन तर्ा वातावरण मन्त्रालय  

प्रदेश नं. १, ववराटनगर। 

प्रदूषण ननयन्त्रण प्रमाण-पत्र 

नमनतः 

प्रदेश वातावरण संरक्षण ननयमावली, २०७६ को ननयम २१ अनसुार नमनत 
............................ ननकायमा दताथ िई ............... 
गाउँपानलका/नगरपानलका/उपमहानगरपानलका/महानगरपानलका वडा नं. ....... को ....... 
स्र्ानमा संचालनमा रहेको ........... प्रा. नल./उद्योग/संस्र्ालाई प्रदूषण ननयन्त्रणका लानग गरेका 
सकारात्मक कृयाकलापलाई कदर गदै यो प्रदूषण ननयन्त्रण प्रमाण-पत्र प्रदान गररएको छ । 

यो प्रमाण पत्र नमनत ............ सभम कायम रहनेछ । 

शतथहरुः 

१. 
२. 

३. 
प्रमाण-पत्र िारी गनन अनिकारीको 

नामः  

हस्ताक्षरः 
पदः  

नमनतः 
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अनसूुची-२१ 
ननयम ४२ सँग सभवम्न्ित 

वातावरण संरक्षण योिनाको ढाचँा 

१. योिनाको पषृ्ठिनूमः  

२. योिनाको उदे्दश्यः  

३. संरक्षणका मागथदशथक नसद्दान्तहरुः  

४. योिनाले समेट्ने क्षेत्र: 
(क) िौनतक (ख) िैववक  (ग) सामाम्िक -आनर्थक  (घ) सांस्कृनतक     

(ङ) रािनीनतक (च) िौगोनलक  (छ) िनशम्ि  

५. सान्दनिथक नीनत, ऐन, ननयमावली, ननदन म्शकाहरु  

६. संरक्षण योिना ढाँचाः 
ववषयगत 
क्षते्र 

संरक्षणका 
कृयाकलापहरु 

के के 
गनन 

कसरी 
गनन 

कवहले गनन कसले 
गनन 

अनमुाननत 
िनशम्ि, 
बिेट, 
समय 

अनगुमन 
तर्ा 
मूल्याङ्कन 

िौनतक 
क्षेत्र 

       

िैववक 
क्षत्र 

       

सामाम्िक-
आनर्थक 
क्षेत्र 

       

साँस्कृनतक 
क्षेत्र 

       

अन्य        

 

७. अपेम्क्षत प्रनतफल/उपलम्ब्िहरुः 
(क) िौनतक क्षेत्रमा प्राप्त हनुे  

(ख) सामाम्िक-आनर्थक क्षते्रमा प्राप्त हनुे  

(ग) िैववक क्षेत्रमा प्राप्त हनुे  

(घ) अर्थतन्त्रमा प्राप्त हनुे 
(ङ) अन्य क्षेत्रमा प्राप्त हनुे  
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८. प्रनतवेदन  

९. ववववि 
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अनसूुची-२२ 
ननयम ४४ को उपननयम (४) को खण्ड (ग) सँग सभवम्न्ित 

अनगुमन तर्ा ननरीक्षण प्रनतवेदनको ढाचँा 

(१) अनगुमन तर्ा ननरीक्षण प्रनतवेदनको कायथकारी सारांशः  

(२) अनगुमन तर्ा ननरीक्षणमा संलग्न संस्र्ा तर्ा ववज्ञहरूको वववरणः  

(३) अनगुमन तर्ा ननरीक्षणको ववनि तर्ा प्रयोग िएका उपकरणहरुको वववरणः  

(४) अनगुमन तर्ा ननरीक्षणका आिारहरू: 
(क) ऐन, ननयम, कायथववनि, मापदण्ड  

(ख) स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रनतवेदन  

(ग) अनगुमन गररने उद्योग, कलकारखाना, यन्त्रिस्ता ववषयसंग सभवम्न्ित सान्दनिथक 
आदेश  

(घ) अनगुमन गररने उद्योग, कलकारखाना, यन्त्रको यर्ार्थ म्स्र्नतको वववरण  

(५) अनगुमन तर्ा ननरीक्षणका मापदण्डः 
(क) वायकुो म्स्र्नत  

(ख) िलीय म्स्र्नत  

(ग) माटोको म्स्र्नत  

(घ) ध्वननको म्स्र्नत  

(ङ) िोम्खमयिु पदार्थको म्स्र्नत  

(च) प्रदूषण ननयन्त्रको अवस्र्ा 
(छ) मानव स्वास््य सरुक्षाको अवस्र्ा  

(६) वातावरणीय िोम्खमको अवस्र्ाः 
(क) वाय ुप्रदूषणको मात्रा, फैलावट र अवनिको यर्ार्थ म्स्र्नत  

(ख) िलीय प्रदूषणको मात्रा, फैलावट र अवनिको यर्ार्थ म्स्र्नत  

(ग) िीविन्त तर्ा वनस्पनतमा परेको वा पनथ सक्ने प्रनतकूल असरको म्स्र्नत 

(घ) मानव स्वास््यमा परेको वा पनथ सक्ने प्रनतकूल असर तर्ा प्रिावको म्स्र्नत  

(७)  वातावरणीय िोम्खम न्यूनीकरण गनथ नलएका उपायहरुको लेखािोखा (पयाथप्त या अपयाथप्त 
के छ सो समेत उल्लेख गनुथपनन)  

(८) वातावरणीय िोम्खम न्यूनीकरण गनथका लानग आगामी ददनमा चानलन ुपनन कदमहरुः 
(क) नीनतगत/कानूनी/योिनागत/कायथक्रमगत  

(ख) पालना/सिुारात्मक/ क्षनतपनूतथ/प्रनतस्र्ापन/हटाउने 
(ग) दण्डात्मक  
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(९)  नसफाररस, सझुाव तर्ा ननष्ट्कषथः 
(१०) सान्दनिथक दस्तावेहरू, ननणथयहरुः 


