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प्रदेश राजपत्र 
सदुिूपत िम प्रदशे सिकािद्वािा प्रकातशत 
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भाग १ 

प्रदेश सरकार  

सदूुरपश् िम प्रदेश  

 उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्त्रालर्  

धनगढी, कैलाली 
नेपालको संववधानको धारा १७६ बमोश्जमको सदूुरपश्िम प्रदेशको प्रदेश 

सभाले बनाएको तल लेश्िए बमोश्जमको ऐन सवयसाधारणको  
जानकारीको लागग प्रकाशन गररएको छ ।  

सम्वत ्२०७८ सालको ऐन नं. 9 
सदूुरपश् िम प्रदेश वातावरण संरक्षण अध्र्ादेश, २०७७  लाई 

प्रगतस्थापन गने सम्बन्त्धमा व्र्वस्था गनय बनेको ऐन 
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प्रस्तावना: स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बााँच्न पाउन ेप्रत्र्ेक नागररकको 
मौगलक हकको संरक्षण गनय, वातावरणीर् प्रदूषण वा ह्रासबाट हनु ेक्षगत 
बापत पीगितलाई प्रदूषणबाट क्षगतपूगतय उपलब्ध गराउन, वातावरण र 
ववकास गबि समशु्ित सन्त्तलुन कार्म गनय, प्रकृगत, वातावरण र जैववक 
ववववधतामा पने प्रगतकूल वातावरणीर् प्रभाव न्त्रू्नीकरण र अनकूुल 
प्रभावलाई बढावा गनय, सम्पदाको संरक्षण गनय तथा जलवार् ुपररवतयनको 
िनुौतीलाई न्त्रू्नीकरण र अनकूुलनका माध्र्मवाट सामना गनयको लागग 
सदूुरपश् िम प्रदेश वातावरण संरक्षण सम्बन्त्धी प्रिगलत काननुलाई संशोधन 
र एकीकरण गनय वाञ्छनीर् भएकोले,  

प्रदेश सभाले र्ो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेद-१ 

प्रारश्म्भक 

1. संश्क्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) र्स ऐनको नाम “सदूुरपश् िम प्रदेश 
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७” रहेको छ । 

(२) र्ो ऐन तरुुन्त्त प्रारम्भ हनुछे। 

2. पररभाषा: ववषर् वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा र्स ऐनमा,- 
(क) “कोष” भन्नाले दफा १४ बमोश्जमको प्रदेश 

वातावरण संरक्षण कोष सम्झन ुपछय ।  

(ि) “तोवकएको” वा “तोवकए बमोश्जम” भन्नाले र्स ऐन 
अन्त्तगयत बनेको गनर्ममा तोवकएको वा तोवकए 
बमोश्जम सम्झन ुपछय। 

(ग) “गनदेशनालर्” भन्नाले मन्त्त्रालर् अन्त्तगयतका 
गनदेशनालर्हरु सम्झन ुपछय। 

(घ) “प्रदेश” भन्नाले सदूुरपश् िम प्रदेशलाई सम्झन ुपछय। 

(ङ)  “प्रस्ताव” भन्नाले ववद्यमान वातावरणीर् अवस्थामा 
पररवतयन ल्र्ाउन सक्न े वकगसमको ववकास कार्य, 
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भौगतक विर्ाकलाप वा भ-ूउपर्ोगको पररवतयन गने 
कुन ै र्ोजना, आर्ोजना वा कार्यिम सञ्चालन गने 
सम्बन्त्धमा तर्ार गररएको प्रस्ताव सम्झन ुपछय। 

(ि)  “प्रस्तावक” भन्नाले प्रस्ताव स्वीकृगतको लागग गनवदेन 
ददन े वा प्रस्ताव कार्ायन्त्वर्न गनय स्वीकृगत प्राप्त 
व्र्श्ि वा सरकारी, अधयसरकारी वा गैरसरकारी 
गनकार् वा संस्था सम्झन ुपछय । 

(छ)  “प्रारश्म्भक वातावरणीर् परीक्षण”  भन्नाले कुन ै
प्रस्तावको कार्ायन्त्वर्न गदाय सो प्रस्तावले 
वातावरणमा उल्लेिनीर् प्रगतकूल प्रभाव पाने वा 
नपाने सम्बन्त्धमा एवकन गनुयको साथै त्र्स्तो 
प्रभावलाई कुन ैउपार्द्वारा गनराकरण वा न्त्रू्नीकरण 
गनयका लागग अवलम्बन गररने उपार्को सम्बन्त्धमा 
वव लेषणात्मक रुपमा गररन ेअध्र्र्न तथा मलु्र्ाङ्कन 
सम्झन ुपछय। 

(ज)  “पूरक वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ् कन” भन्नाले एक 
पटक स्वीकृत भइसकेको वातावरणीर् प्रभाव 
मलु्र्ाङ्कन सम्बन्त्धी प्रस्तावमा आंश्शक रुपमा भौगतक 
पूवायधार, गिजाइन वा स्वरुप पररमाजयन गनय, संरिना 
स्थानान्त्तरण वा फेरबदल गनय, वन क्षते्र थप गनय वा 
आर्ोजनाको क्षमता वृवि गनयको लागग पेश भएको 
प्रस्ताव उपर पनुः गररने वातावरणीर् प्रभाव 
मलु्र्ाङ्कन सम्झन ुपछय ।  

(झ)  “पररषद्” भन्नाले दफा १५ बमोश्जमको वातावरण 
संरक्षण तथा जलवार् ु पररवतयन व्र्वस्थापन प्रदेश 
पररषद् सम्झन ुपछय । 
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(ञ)  “मन्त्त्रालर्” भन्नाले वातावरण सम्बन्त्धी ववषर् हेने 
प्रदेश सरकारको मन्त्त्रालर् सम्झन ुपछय। 

(ट)  “वातावरणीर् अध्र्र्न प्रगतवेदन” भन्नाले संश्क्षप्त 
वातावरणीर् अध्र्र्न, प्रारश्म्भक वातावरणीर् परीक्षण, 

वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ्कन वा पूरक वातावरणीर् 
प्रभाव मलु्र्ाङ्कन सम्बन्त्धमा तर्ार गररएको प्रगतवदेन 
सम्झन ुपछय ।  

(ठ)  “वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ् कन” भन्नाले कुन ै
प्रस्तावको कार्ायन्त्वर्न गदाय सो प्रस्तावले 
वातावरणमा उल्लेिनीर् प्रगतकूल प्रभाव पाने वा 
नपाने सम्बन्त्धमा एवकन गनुयको साथै त्र्स्तो 
प्रभावलाई कुन ैउपार्द्वारा गनराकरण वा न्त्रू्नीकरण 
गनयका लागग अवलम्बन गररने उपार्को सम्बन्त्धमा 
ववस्ततृ रुपमा गररन ेअध्र्र्न तथा मलु्र्ाङ्कन सम्झन ु
पछय । 

(ि)  “सम्वश्न्त्धत मन्त्त्रालर्” भन्नाले ववकास गनमायण 
सम्बन्त्धी कार्य वा आर्ोजनाको प्रस्तावसाँग सम्बश्न्त्धत 
प्रदेश सरकारको मन्त्त्रालर् सम्झन ुपछय। 

(ढ)  “संश्क्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्न” भन्नाले कुनै प्रस्तावको 
कार्ायन्त्वर्न गदाय त्र्सबाट वातावरणमा पने प्रगतकूल 
प्रभाव गनराकरण वा न्त्रू्नीकरण गनयको लागग 
अवलम्बन गररने उपार्को सम्बन्त्धमा संश्क्षप्तम 
रुपमा गररन ेअध्र्र्न सम्झन ुपछय । 

(ण)  “स्थानीर् तह” भन्नाले गाउाँपागलका वा नगरपागलका 
सम्झन ुपछय । 
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पररच्छेद-२ 

वातावरणीर् अध्र्र्न  
 

3. वातावरणीर् अध्र्र्न गनुयपनेः प्रस्तावकले अनसूुिी-१ मा उश्ल्लश्ित 
प्रस्तावको हकमा संश्क्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्न, अनसूुिी-२ मा 
उश्ल्लश्ित प्रस्तावको हकमा प्रारश्म्भक वातावरणीर् परीक्षण र 
अनसूुिी-३ मा उश्ल्लश्ित प्रस्तावको हकमा वातावरणीर् प्रभाव 
मलु्र्ाङ्कन गनुय पनेछ । 

4. क्षते्र गनधायरण गनुयपनेः (१) र्स ऐन बमोश्जम कुनै प्रस्तावको 
वातावरणीर् अध्र्र्न प्रगतवदेन तर्ार गनुयपूवय त्र्स्तो प्रस्तावको संश्क्षप्त 
वातावरणीर् अध्र्र्न र प्रारश्म्भक वातावरणीर् परीक्षणको हकमा 
कार्यसूिी र वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ् कनको हकमा क्षते्र गनधायरण र 
कार्यसूिी स्वीकृत गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्जमको क्षेत्र गनधायरणका लागग 
प्रस्तावकले प्रस्ताव कार्ायन्त्वर्न हनु े स्थानीर् तह तथा सो क्षेत्रमा 
रहेका सरोकारवाला गनकार्, व्र्श्ि वा संस्थालाई उि प्रस्तावको 
कार्ायन्त्वर्नबाट वातावरणमा पनय सक्ने प्रभावको सम्बन्त्धमा सात 
ददनगभत्र गलश्ित सझुाव उपलब्ध गराउन सूिना प्रकाशन गनुय पनेछ। 

(३)  उपदफा (२) बमोश्जमको सूिना अनसूुिी-४ 
बमोश्जमको ढााँिामा सम्बश्न्त्धत स्थानीर् तहको कार्ायलर्, सो क्षेत्रमा 
रहेको शैश्क्षक संस्था, स्वास््र् संस्था तथा कुनै सावयजगनक स्थलमा 
सूिना टााँस गरी मिुलु्का तर्ार गनुय पनेछ र सोही बमोश्जमको 
सूिना राविर्स्तरको कुन ैएक दैगनक पगत्रका तथा आफ्नो वेबसाइट 
भए सोमा समेत प्रकाशन गनुय पनेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोश्जम सूिना प्रकाशन भएकोमा सो 
सम्बन्त्धमा कसैको रार् सझुाव भए उपदफा (१) बमोश्जमको अवगध 
गभत्र सम्बश्न्त्धत प्रस्तावकलाई रार् सझुाव ददन सक्नेछ । 



खण्ड ५) धनगढी, कैलाली, श्रावण २० गते, २०७८ साल (अततरिक्ताङ्क ४ 
 

6 

(५) उपदफा (४) बमोश्जम प्राप्त रार् सझुाव र सो 
प्रस्तावको कार्ायन्त्वर्नबाट वातावरणमा पने प्रभाव समते उल्लेि गरी 
प्रस्तावकले अनसूुिी-५ बमोश्जमको ढााँिामा क्षते्र गनधायरणको प्रगतवेदन 
तर्ार गनुय पनेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोश्जम प्रगतवेदन तर्ार भए पगछ 
प्रस्तावकले देहार् बमोश्जमको क्षेत्र गनधायरण प्रगतवदेन देहार्को 
गनकार् समक्ष पेश गनुय पनेछः- 

(क)  प्रदेश सरकारको अगधकारक्षेत्र गभत्र पने ववषर्साँग 
सम्बश्न्त्धत ववकास गनमायण कार्य वा आर्ोजना 
सम्बन्त्धी प्रस्तावको वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ्कन 
प्रस्तावको  क्षेत्र गनधायरण प्रगतवेदन सम्वश्न्त्धत 
मन्त्त्रालर् समक्ष, 

(ि) स्थानीर् तहको अगधकारक्षते्र गभत्र पने ववषर्साँग 
सम्बश्न्त्धत ववकास गनमायण सम्बन्त्धी कार्य वा 
आर्ोजना सम्बन्त्धी प्रस्तावको वातावरणीर् प्रभाव 
मलु्र्ाङ्कन प्रस्तावको के्षत्र गनधायरण प्रगतवदेन भए 
सम्बश्न्त्धत स्थानीर् तहको गसफाररस सवहत मन्त्त्रालर् 
समक्ष । 

(७) उपदफा (६) को िण्ि (क) बमोश्जम पेश भएको 
वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ् कनको लागग तर्ार गररएको क्षेत्र गनधायरण 
प्रगतवदेन उपर सम्बश्न्त्धत मन्त्त्रालर्ले आवर्क जााँिबझु गरी आफ्नो 
रार् समेत उल्लेि गरी प्रगतवदेन स्वीकृगतको लागग गसफाररस सवहत 
दश ददनगभत्र मन्त्त्रालर् समक्ष पठाउन ुपनेछ । 

(८) उपदफा (६) को िण्ि (ि) र उपदफा (७) बमोश्जम 
के्षत्र गनधायरणको प्रगतवदेन प्राप्त भएकोमा मन्त्त्रालर्ले प्राप्त प्रगतवदेन 
तथा संलग्न कागजात समतेलाइय वविार गरी पेश भए बमोश्जम वा 



खण्ड ५) धनगढी, कैलाली, श्रावण २० गते, २०७८ साल (अततरिक्ताङ्क ४ 
 

7 

आवर्कता अनसुार पररमाजयन समेत गरी त्र्स्तो प्रगतवदेन प्राप्त 
भएको गमगतले दश ददनगभत्र स्वीकृत गनुय पनेछ ।  

(९)  उपदफा (७) र (८) को प्रर्ोजनको लागग ददन गणना गदाय थप 
कागजात माग गरेकोमा त्र्स्तो कागजात प्राप्त भएको गमगतबाट र कुनै 
ववषर्मा थप स्पष्ट गनय लेिी पठाएकोमा त्र्स्तो ववषर्मा स्पष्ट भई 
आएको गमगतबाट गणना गररनेछ । 

5. कार्यसूिी तर्ार गनुयपनेः (१) प्रस्तावकले वातावरणीर् अध्र्र्न 
प्रगतवदेन तर्ार गनुय अश्घ देहार्को ढााँिामा कार्यसूिी तर्ार गनुय 
पनेछ:- 

(क)  संश्क्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्नसाँग सम्बश्न्त्धत 
कार्यसूिी अनसूुिी-६ बमोश्जम, 

(ि)  प्रारश्म्भक वातावरणीर् परीक्षणसाँग 
सम्बश्न्त्धत कार्यसूिी अनसूुिी-७ बमोश्जम, 

(ग)  वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ् कनसाँग 
सम्बश्न्त्धत कार्यसूिी अनसूुिी-८ बमोश्जम। 

(२) उपदफा (१) बमोश्जम तर्ार गररएको कार्यसूिी 
स्वीकृगतको लागग प्रस्तावकले देहार्को गनकार् समक्ष पेश गनुय 
पनेछः- 

(क)  अनसूुिी-१ र अनसूुिी-२ बमोश्जमको ववकास 
गनमायण कार्य वा आर्ोजनाको वातावरणीर् अध्र्र्न 
सम्बन्त्धी कार्यसूिी भए सम्बश्न्त्धत मन्त्त्रालर् समक्ष, 

(ि)  अनसूुिी-३ बमोश्जमको ववकास गनमायण सम्बन्त्धी 
कार्य वा आर्ोजनाको वातावरणीर् अध्र्र्न सम्बन्त्धी 
कार्यसूिी भए सम्बश्न्त्धत मन्त्त्रालर्को गसफाररस 
सवहत मन्त्त्रालर् समक्ष, 
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(ग) स्थानीर् तहको अगधकार के्षत्र गभत्र पने ववषर्साँग 
सम्बश्न्त्धत ववकास गनमायण कार्य वा आर्ोजना 
सम्बन्त्धी प्रस्तावको वातावरणीर् प्रभाव 
मलु्र्ाङ् कनसाँग सम्बश्न्त्धत कार्यसूिी भए सम्बश्न्त्धत 
स्थानीर् तहको गसफाररस सवहत मन्त्त्रालर् समक्ष। 

(३) र्स दफा बमोश्जम कार्यसूिी तर्ार गदाय वातावरणीर् 
प्रभाव मलु्र्ाङ्कन गनुयपने प्रस्तावको हकमा प्रस्तावकले दफा ४ 
बमोश्जम स्वीकृत क्षेत्र गनधायरण प्रगतवदेन समतेको आधारमा तर्ार 
गनुय पनेछ। 

तर प्रस्तावकले कुन ै प्रस्तावको सम्बन्त्धमा क्षेत्र गनधायरण 
प्रगतवदेन र कार्यसूिी बनाई स्वीकृगतको लागग एकै साथ पेश गनय 
सक्नेछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोश्जम वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ्कन 
प्रगतवदेन सम्बन्त्धी कार्यसूिी पेश भएकोमा सम्बश्न्त्धत मन्त्त्रालर् वा 
स्थानीर् तहले आवर्क जााँिबझु गरी आफ्नो रार् सवहत दश 
ददनगभत्र मन्त्त्रालर् समक्ष पेश गनुय पनेछ । 

(५) उपदफा (२) वा (४) बमोश्जम प्रदेश सरकारको 
क्षेत्रागधकार गभत्र पने प्रस्तावको संश्क्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्न वा 
प्रारश्म्भक वातावरणीर् परीक्षण सम्बन्त्धी कार्यसूिीको हकमा 
सम्बश्न्त्धत मन्त्त्रालर्, सम्बश्न्त्धत मन्त्त्रालर्बाट प्राप्त र स्थानीर् तहको 
क्षेत्रागधकार गभत्र पने वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ्कन प्रगतवदेन सम्बन्त्धी 
कार्यसूिीको हकमा मन्त्त्रालर्ले आवर्क जााँिबझु गरी मनागसब 
लागेमा पेश भए बमोश्जम वा आवर्कता अनसुार पररमाजयन समते 
गरी त्र्स्तो कार्यसूिी प्राप्त भएको गमगतले दश ददनगभत्र स्वीकृत गनुय 
पनेछ । 
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(६) उपदफा (५) को प्रर्ोजनको लागग ददन गणना गदाय 
थप कागजात माग गरेकोमा त्र्स्तो कागजात प्राप्त भएको गमगतबाट 
र कुन ैववषर्मा थप स्पष्ट गनय लेिी पठाएकोमा त्र्स्तो ववषर्मा स्पष्ट 
भई आएको गमगतबाट गणना गररनेछ ।  

6. सावयजगनक सनुवुाइय गनुयपने: (१) प्रस्तावकले वातावरणीर् अध्र्र्न 
प्रगतवदेन तर्ारीको गसलगसलामा प्रस्तावको कार्ायन्त्वर्नबाट प्रभाववत 
हनुे क्षेत्रमा प्रस्तावको बारेमा सावयजगनक सनुवुाईको आर्ोजना गरी 
रार् सझुाव संकलन गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्जम सावयजगनक सनुवुाई गदाय 
प्रस्तावकले प्रभाववत स्थानीर् समदुार्, वन उपभोिा समूह गठन 
भएको भए सो समूहको प्रगतगनगध तथा स्थानीर् तहका प्रगतगनगधलाई 
समेत सहभागी गराउन ुपनेछ । 

(३) प्रस्तावकबाट आर्ोजनाले समेट्न े भौगोगलक के्षत्रको 
आधारमा आवर्कता अनसुार एकभन्त्दा बढी स्थानमा सावयजगनक 
सनुवुाईको आर्ोजना गनुय पनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोश्जम सावयजगनक सनुवुाइय गने 
प्रर्ोजनको लागग प्रस्तावकले सोको गमगत, समर्, स्थान र आर्ोजनाको 
सम्बन्त्धमा प्रिारप्रसार गनयका लागग स्थानीर् पगत्रका, रेगिर्ो वा अन्त्र् 
सञ्चार माध्र्मको प्रर्ोग गनुयका साथै स्थानीर् तहको सम्बश्न्त्धत विा 
कार्ायलर् र आर्ोजना क्षते्रको कुनै सावयजगनक स्थलमा सूिना समते 
टााँस गनुय पनेछ । 

(५) र्स दफा बमोश्जम आर्ोजना गररएको सावयजगनक 
सनुवुाईमा भएको उपश्स्थगत, सनुवुाईबाट प्राप्त सझुाव, तस्वीर तथा 
श्रव्र्-दृर् सामग्री समेत वातावरणीर् अध्र्र्न प्रगतवदेनमा संलग्न 
गनुय पनेछ।  
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7. वातावरणीर् अध्र्र्न प्रगतवेदन तर्ार गनेः (१) दफा ४ बमोश्जम 
स्वीकृत के्षत्र गनधायरण प्रगतवदेन, दफा ५ बमोश्जम स्वीकृत कार्यसूिी 
तथा दफा ६ बमोश्जम गररएको सावयजगनक सनुवुाइयबाट प्राप्त सझुाव 
समेतको आधारमा प्रस्तावकले वातावरणीर् अध्र्र्न प्रगतवदेन तर्ार 
गनुय पनेछ ।  

(२) संश्क्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्न वा प्रारश्म्भक वातावरणीर् 
परीक्षण प्रगतवदेन तर्ार गदाय प्रस्तावकले प्रस्ताव कार्ायन्त्वर्न हनु े
स्थानीर् तह तथा सो के्षत्रमा रहेका सम्बश्न्त्धत सरोकारवाला गनकार्, 

व्र्श्ि वा संस्थालाई  उि प्रस्तावको कार्ायन्त्वर्नबाट वातावरणमा 
पनय सक्ने प्रभावको सम्बन्त्धमा सात ददनगभत्र गलश्ित सझुाव उपलब्ध 
गराउन सूिना प्रकाशन गनुय पनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोश्जमको सूिना अनसूुिी-९ 
बमोश्जमको ढााँिामा सम्बश्न्त्धत स्थानीर् तहको कार्ायलर्, सो क्षेत्रमा 
रहेको शैश्क्षक संस्था, स्वास््र् संस्था तथा कुनै सावयजगनक स्थलमा 
टााँस गरी मिुलु्का तर्ार गनुय पनेछ । त्र्स्तो सूिना कुनै एक 
स्थानीर् पगत्रकामा प्रकाशन गरी प्रस्तावकको आफ्नो वेबसाइट भएमा 
सोमा समते प्रकाशन गनुय पनेछ । 

 (४) उपदफा (३) बमोश्जम सूिना टााँस वा प्रकाशन 
भएकोमा सो सम्बन्त्धमा कसैको रार् सझुाव भए सूिनामा उश्ल्लश्ित 
अवगधगभत्र सम्बश्न्त्धत प्रस्तावकलाई आफ्नो रार् सझुाव ददन 
सक्नेछ। 

(५) र्स दफा बमोश्जम वातावरणीर् अध्र्र्न प्रगतवेदन 
तर्ार गदाय देहार्को ढााँिामा तर्ार गनुय पनेछ:- 

(क)  संश्क्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्न प्रगतवदेन अनसूुिी-१० 
बमोश्जम, 
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(ि)  प्रारश्म्भक वातावरणीर् परीक्षण प्रगतवदेन अनसूुिी-११ 
बमोश्जम, 

(ग)  वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ्कन प्रगतवदेन अनसूुिी-१२ 
बमोश्जम। 
(६) प्रस्तावकले वातावरणीर् अध्र्र्न प्रगतवेदन तर्ार गदाय 

अनसूुिी-१३ बमोश्जमका ववज्ञ माफय त तर्ार गनुय पनेछ । 

(७) र्स ऐन बमोश्जम तर्ार गररने वातावरणीर् अध्र्र्न 
प्रगतवदेन, के्षत्र गनधायरण प्रगतवेदन र कार्यसूिी नेपाली भाषामा तर्ार 
गनुय पनेछ ।  

तर वातावरणीर् अध्र्र्न प्रगतवदेन, के्षत्र गनधायरण प्रगतवेदन 
वा कार्यसूिीमा उल्लेि गनुयपने प्राववगधक शब्द तथा नपेाली भाषामा 
उल्लेि गदाय सो शब्दको मूल आशर्मा फरक पनय सक्ने िालका 
शब्द अङ ग्रजेी भाषामा उल्लेि गनय सवकनछे । 

(८) उपदफा (७) मा जनुसकैु कुरा लेश्िएको भएतापगन 
ववदेशी लगानी भएका प्रस्ताव वा ववदेशी पररर्ोजनाको हकमा तर्ार 
गररने वातावरणीर् अध्र्र्न प्रगतवदेन, के्षत्र गनधायरण प्रगतवदेन र 
कार्यसूिी नेपाली वा अङ्ग्रजेी भाषामा तर्ार गनय सवकनेछ । 

(९) उपदफा (८) बमोश्जमको अध्र्र्न प्रगतवेदन, क्षेत्र 
गनधायरण प्रगतवदेन र कार्यसूिी अङ्ग्रजेी भाषामा तर्ार पाररएको भए 
सोको कार्यकारी साराशं सवहतको संश्क्षप्त प्रगतवदेन नेपाली भाषामा 
समेत तर्ार पानुय पनेछ । 

8. वातावरणीर् अध्र्र्न प्रगतवेदन स्वीकृगतको लागग पेश गनुयपनेः (१) 
प्रस्तावकले प्रदेश सरकारको अगधकारक्षेत्र गभत्र पने अनसूुिी-१ र 
अनसूुिी-२ मा उश्ल्लश्ित ववकास गनमायण सम्बन्त्धी कार्य वा 
आर्ोजना सम्बन्त्धी प्रस्तावको संश्क्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्न प्रगतवेदन 
वा प्रारश्म्भक वातावरणीर् परीक्षण प्रगतवदेन भए सम्बश्न्त्धत मन्त्त्रालर् 
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समक्ष र अनसूुिी-३ मा उल्लेश्ित प्रस्तावको वातावरणीर् प्रभाव 
मलु्र्ाङ्कन प्रगतवदेन भए सम्बश्न्त्धत मन्त्त्रालर् माफय त मन्त्त्रालर् समक्ष 
पेश गनुय पनेछ । 

(२) प्रस्तावकले स्थानीर् तहको अगधकारके्षत्र गभत्र पने 
ववकास गनमायण सम्बन्त्धी कार्य वा आर्ोजनाको अनसूुिी-३ मा 
उल्लेश्ित प्रस्तावकको वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ्कन प्रगतवदेन भए 
सम्बश्न्त्धत स्थानीर् तह माफय त मन्त्त्रालर् समक्ष पेश गनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोश्जम पेश भएको 
वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ्कन प्रगतवेदन सम्बन्त्धमा सम्बश्न्त्धत 
मन्त्त्रालर्ले वा सम्बश्न्त्धत स्थानीर् तहले आवर्क जााँिबझु गरी सो 
सम्बन्त्धमा आफ्नो रार् समेत उल्लेि गरी प्रगतवदेन स्वीकृगतको 
लागग गसफाररस सवहत दश ददनगभत्र मन्त्त्रालर् समक्ष पठाउन ुपनेछ। 

(४) प्रदेश सरकारको क्षेत्रागधकारगभत्र पने ववकास गनमायण 
सम्बन्त्धी कार्य वा आर्ोजना मध्र्े प्रदेश सरकारको एकभन्त्दा बढी 
मन्त्त्रालर्साँग सम्बश्न्त्धत बहउुद्देर्ीर् आर्ोजनाको सम्बन्त्धमा 
वातावरणीर् अध्र्र्न सम्बन्त्धी एकीकृत प्रगतवदेन तर्ार गनय िाहेमा 
सम्बश्न्त्धत प्रस्तावकले सम्बश्न्त्धत सरोकारवाला मन्त्त्रालर्को रार् 
समेत समावेश गरी प्रगतवदेन पेश गनुय पनेछ । 

(५) प्रस्तावकले र्स दफा बमोश्जम कुनै वातावरणीर् 
अध्र्र्न प्रगतवदेन स्वीकृगतको लागग पेश गदाय सो प्रगतवदेनको साथ 
अनसूुिी-१४ बमोश्जमको ढााँिामा सम्बश्न्त्धत स्थानीर् तह र 
सम्बश्न्त्धत ववषर्गत कार्ायलर्को गसफाररस समते समावशे गनुय 
पनेछ।  

 तर संश्क्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्नको हकमा भने ववषर्गत 
कार्ायलर्को गसफाररस आवर्क पने छैन । 
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(६) उपदफा (५) बमोश्जमको गसफाररसको लागग 
प्रस्तावकले सम्बश्न्त्धत स्थानीर् तह र सम्बश्न्त्धत ववषर्गत कार्ायलर् 
समक्ष गनवदेन ददन ुपनेछ र सो गनवदेन उपर जााँिबझु गदाय व्र्होरा 
मनागसब लागेमा सम्बश्न्त्धत स्थानीर् तह वा सम्बश्न्त्धत ववषर्गत 
कार्ायलर्ले उि गनवदेन प्राप्त भएको गमगतले दश ददनगभत्र 
प्रस्तावकलाई गसफाररस उपलब्ध गराउन ुपनेछ ।  

(७) उपदफा (६) बमोश्जमको अवगधगभत्र सम्बश्न्त्धत 
स्थानीर् तह वा सम्बश्न्त्धत ववषर्गत कार्ायलर्बाट गसफाररस पत्र प्राप्त 
नभएमा प्रस्तावकले गनवेदन पेश गरेको प्रमाण संलग्न रािी 
वातावरणीर् अध्र्र्न प्रगतवेदन स्वीकृगत सम्बन्त्धी प्रविर्ा अश्घ 
बढाउन सक्नछे । 

(८) प्रस्तावकले संश्क्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्न वा प्रारश्म्भक 
वातावरणीर् परीक्षण गनुयपने कुनै प्रस्तावको हकमा कार्यसूिी स्वीकृत 
भएको र वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ्कन गनुयपने कुनै प्रस्तावको हकमा 
के्षत्रगनधायरण र कार्यसूिी दवैु स्वीकृत भएको एक वषयगभत्र सो 
सम्बन्त्धी प्रगतवदेन तर्ार गरी स्वीकृगतको लागग पेश गनुय पनेछ।  

(९) उपदफा (८) मा जनुसकैु कुरा लेश्िएको भएतापगन 
ववशेष पररश्स्थगत गसजयना भइय सो अवगधगभत्र प्रगतवेदन स्वीकृगतका 
लागग पेश हनु सक्न ेअवस्था नभएमा सम्बश्न्त्धत प्रस्तावकले त्र्स्तो 
वातावरणीर् अध्र्र्न प्रगतवदेन स्वीकृत गने गनकार् समक्ष म्र्ाद 
थपको लागग गनवदेन ददन ुपनेछ । 

(१०) उपदफा (९) बमोश्जम कुनै गनवदेन प्राप्त भएकोमा 
त्र्स्तो गनकार्ले सो सम्बन्त्धमा जााँिबझु गदाय व्र्होरा मनागसब 
लागेमा बढीमा छ मवहना अवगध थप गनय सक्नछे ।  

(11) उपदफा (८) वा (१०) बमोश्जमको अवगधगभत्र कुन ै
प्रस्तावकले प्रस्तावको वातावरणीर् अध्र्र्न प्रगतवेदन पेश गनय 
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नसकेमा त्र्स्तो प्रस्तावकले र्स ऐनमा भएको व्र्वस्था बमोश्जम पनु: 
के्षत्रगनधायरण प्रगतवदेन वा कार्यसूिी तर्ार गरी पेश गनुय पनेछ। 

(१२) कुन ै प्रस्तावको प्रभाववत के्षत्र बाहेक अन्त्र् कुनै 
ववषर्मा पररवतयन आउने भएमा प्रस्तावकले के्षत्रगनधायरण प्रगतवदेन वा 
कार्यसूिी स्वीकृत भइय नसकेको अवस्थामा त्र्स्तो प्रगतवदेन वा 
कार्यसूिीमा र के्षत्रगनधायरण प्रगतवदेन वा कार्यसूिी स्वीकृत भइसकेको 
अवस्थामा वातावरणीर् अध्र्र्न प्रगतवेदनमा समावशे गरी पेश गनुय 
पनेछ ।  

9. वातावरणीर् अध्र्र्न प्रगतवेदन स्वीकृत गनेः (१) दफा ८ बमोश्जम 
पेश भएको वातावरणीर् अध्र्र्न प्रगतवदेन सम्बन्त्धमा स्वीकृत गने 
गनकार्ले आवर्क जााँिबझु गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्जम प्राप्त वातावरणीर् अध्र्र्न 
प्रगतवदेन जााँिबझु गरी रार् सझुाव ददनका लागग स्वीकृत गने 
गनकार्ले सो गनकार्को प्रगतगनगध, प्रस्तावसाँग सम्बश्न्त्धत सरोकारवाला 
गनकार्का प्रगतगनगध तथा आवर्कता अनसुार ववषर्ववज्ञ समते रहेको 
सगमगत गठन गनय सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोश्जम गदठत सगमगतले आवर्कता 
अनसुार प्रस्ताव कार्ायन्त्वर्न हनु ेक्षेत्रको स्थलगत गनरीक्षण, अवलोकन 
र अनगुमन गरी आवर्क त्र्ाङ्क संकलन गरी सझुाव ददन 
सक्नेछ।  

(४) स्वीकृत गने गनकार्ले वातावरणीर् अध्र्र्न प्रगतवदेनको 
सम्बन्त्धमा सरोकारवाला अन्त्र् सरकारी गनकार्साँग आवर्क रार् 
सझुाव गलन सक्नछे । 

(५) दफा ८ बमोश्जम प्राप्त वातावरणीर् अध्र्र्न प्रगतवेदन 
सम्बन्त्धमा जााँिबझु गदाय सो ववषर्मा थप वातावरणीर् अध्र्र्न 
गनुयपने देश्िएमा सम्बश्न्त्धत गनकार्ले संश्क्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्नको 
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हकमा प्रारश्म्भक वातावरणीर् परीक्षण वा वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ्कन 
र प्रारश्म्भक वातावरणीर् परीक्षणको हकमा वातावरणीर् प्रभाव 
मलु्र्ाङ्कन गनय प्रस्तावकलाई आदेश ददन ुपनेछ।  

(६) र्स दफामा अन्त्र्त्र जनुसकैु कुरा लेश्िएको भएतापगन 
दफा ८ बमोश्जम प्राप्त वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ्कन प्रगतवदेनको 
हकमा मन्त्त्रालर्ले रार् सझुाव संकलन गनयका लागग पााँि ददनको 
अवगध तोकी राविर्स्तरको कुन ै एक दैगनक पगत्रकामा सूिना 
प्रकाशन गरी त्र्स्तो प्रगतवदेन उतार (िाउनलोि) गनय गमल्ने गरी 
मन्त्त्रालर्को वेबसाइट माफय त सावयजगनक गनुय पनेछ ।  

(७) उपदफा (६) बमोश्जम सूिना प्रकाशन भएकोमा कुन ै
व्र्श्ि वा संस्थाले आफ्नो कुनै रार् सझुाव भए त्र्स्तो अवगधगभत्र 
सम्बश्न्त्धत गनकार्मा पठाउन सक्नेछ ।  

(८) र्स दफामा उश्ल्लश्ित प्रविर्ा पूरा गरी प्राप्त रार् 
सझुाव समेतको आधारमा वातावरणीर् अध्र्र्न प्रगतवदेन जााँिबझु 
गदाय त्र्स्तो प्रस्तावले वातावरणमा उल्लेिनीर् प्रगतकूल प्रभाव पाने 
नदेश्िएमा त्र्स्तो वातावरणीर् अध्र्र्न प्रगतवदेनमा प्रस्तावकले 
पालना गनुयपने शतयहरु भए सो समते उल्लेि गरी देहार्को अवगध 
गभत्र उि प्रगतवदेन स्वीकृत गनुय पनेछ:- 

(क) संश्क्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्न वा प्रारश्म्भक 
वातावरणीर् परीक्षण प्रगतवदेनको हकमा सम्बश्न्त्धत 
मन्त्त्रालर्ले दश ददनगभत्र, 

(ि) वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ्कन प्रगतवेदनको हकमा 
मन्त्त्रालर्ले पन्त्र ददनगभत्र । 

(९) उपदफा (८) को प्रर्ोजनको लागग ददन गणना गदाय 
कुनै ववषर्मा थप स्पष्ट गनय लेिी पठाएको वा थप कागजात माग 
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गरेकोमा माग बमोश्जमको ववषर्मा स्पष्ट भई आएको वा थप 
कागजात प्राप्त भएको गमगतबाट गणना गररनेछ । 

(१०) कुनै व्र्वस्थापन र्ोजना, कार्यर्ोजना वा ववस्ततृ 
पररर्ोजना प्रगतवेदनसाँग सम्बश्न्त्धत वातावरणीर् अध्र्र्न प्रगतवदेन 
स्वीकृत गनुय अश्घ त्र्स्तो र्ोजना वा पररर्ोजना स्वीकृत गनुय पनेछ। 

(११) र्स दफामा अन्त्र्त्र जनुसकैु कुरा लेश्िएको भएतापगन 
र्ो ऐन प्रारम्भ हुाँदाका बित स्वीकृगतको लागग पेश भईसकेको 
वातावरणीर् अध्र्र्न प्रगतवदेन त्र्स्तो प्रगतवदेन पेश गदायका बित 
प्रिलनमा रहेको कानूनी व्र्वस्था अनसुार स्वीकृत गनय बाधा पगु्ने 
छैन ।  

10. पूरक वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ्कन सम्बन्त्धी व्र्वस्था: (१) दफा ९ 
बमोश्जम वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ्कन प्रगतवदेन स्वीकृत भएको कुन ै
आर्ोजनाको भौगतक पवुायधार, गिजाइन वा स्वरुपमा केही पररमाजयन 
गनुय परेमा, संरिना स्थानान्त्तरण वा फेरबदल गनुय परेमा, वनक्षेत्र 
थप गनुय परेमा वा आर्ोजनाको क्षमता ववृि गनुय परेमा त्र्स्तो कार्य 
गदाय वातावरणमा प्रगतकूल प्रभाव पने वा नपने, त्र्स्तो प्रभावलाई 
कुनै उपार्िारा गनराकरण वा न्त्रू्नीकरण गनय सवकने वा नसवकन े
सम्बन्त्धमा एवकन गनय प्रस्तावकले पूरक वातावरणीर् प्रभाव 
मलु्र्ाङ्कन गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्जम पूरक वातावरणीर् प्रभाव 
मलु्र्ाङ्कन गनयको लागग प्रस्तावकले आर्ोजनाको ववगभन्न अवर्वमा 
पररवतयन गनुय परेको कारण तथा त्र्सबाट वातावरणमा पनय सक्ने 
प्रगतकूल असरका बारेमा ववश्लशेषण गरी वातावरणीर् पररसूिक 
बमोश्जमको तलुनात्मक तागलका र अन्त्र् आवर्क पषु्ट्याई सवहत 
मन्त्त्रालर् समक्ष गनवेदन ददन ुपनेछ । 

तर मन्त्त्रालर्ले प्रस्तावकलाइय पूरक वातावरणीर् प्रभाव 
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मलु्र्ाङ्कन अध्र्र्न प्रगतवेदन पेश गनय आदेश ददएकोमा प्रस्तावकले 
गनवेदन ददन ुपने छैन । 

(३) उपदफा (२) बमोश्जम प्राप्त गनवेदन उपर जााँिबझु गदाय 
व्र्होरा मनागसब देश्िएमा मन्त्त्रालर्ले तोवकए बमोश्जम पूरक 
वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ्कन अध्र्र्न अनमुगत ददन सक्नेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोश्जम अनमुगत प्राप्त कुन ै प्रस्तावको 
पूरक वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ्कन गदाय प्रस्तावकले र्स ऐन बमोश्जम 
वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ्कन स्वीकृत गदाय अपनाउन ु पने प्रविर्ा 
मध्र् ेके्षत्रगनधायरण र कार्यसूिी स्वीकृत गराउन ेप्रविर्ा बाहेक अन्त्र् 
सबै प्रविर्ा परुा गनुय पनेछ । 

 तर प्रस्ताव कार्ायन्त्वर्नबाट प्रभाववत हनु े थप क्षेत्रको 
हकमा उि के्षत्रको सम्बश्न्त्धत स्थानीर् तह बाहेक अन्त्र् गनकार्को 
गसफाररस आवर्क पने छैन । 

(५) पूरक वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ्कन भई पेश भएको 
प्रगतवदेन सम्बन्त्धमा मन्त्त्रालर्ले रार् सझुाव संकलन गनयका लागग 
सात ददनको अवगध तोकी राविर्स्तरको कुनै एक दैगनक पगत्रकामा 
सूिना प्रकाशन गनुय पनेछ र त्र्स्तो प्रगतवदेन उतार (िाउनलोि) गनय 
गमल्ने गरी सो गनकार्को वबेसाइट माफय त सावयजगनक गनुय पनेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोश्जम सूिना प्रकाशन भएकोमा कुन ै
व्र्श्ि वा संस्थाले त्र्स्तो अवगधगभत्र सम्बश्न्त्धत गनकार्मा आफ्नो 
रार् सझुाव पठाउन सक्नेछ । 

(७) र्स दफा बमोश्जमको प्रविर्ा पूरा गरी प्राप्त रार् सझुाव 
समेतको आधारमा पूरक वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ्कन प्रगतवदेन 
जााँिबझु गदाय व्र्होरा मनागसब लागेमा मन्त्त्रालर्ले त्र्स्तो पूरक 
वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ्कन प्रगतवदेन स्वीकृत गनुय पनेछ। 
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(८) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेश्िएको भएतापगन एक 
पटक वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ्कन प्रगतवदेन स्वीकृत भइसकेको 
आर्ोजनामा केही भौगतक पूवायधार, गिजाइन वा स्वरुप पररमाजयन 
गनुयपने वा संरिना स्थानान्त्तरण वा फेरबदल गनुयपने भएतापगन पूरक 
वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ्कन गनुयपने अवस्था नदेश्िएमा वा 
आर्ोजनाको क्षमता घटेमा वा रुि कटान सङ््र्ामा थपघट गनुयपने 
भएमा मन्त्त्रालर्ले वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ्कन प्रगतवेदनमा रहेको 
वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजना पररमाजयन गनय स्वीकृगत ददन 
सक्नेछ। 

11. संश्क्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्न प्रगतवेदन वा प्रारश्म्भक वातावरणीर् 
परीक्षण प्रगतवेदन पररमाजयन गनय सक्न:े (१) संश्क्षप्त वातावरणीर् 
अध्र्र्न प्रगतवेदन वा प्रारश्म्भक वातावरणीर् परीक्षण प्रगतवेदन 
स्वीकृत भई सकेपगछ सो प्रगतवदेनमा केही भौगतक पूवायधार, 

गिजाइन, क्षमता अगभवृवि वा स्वरुप पररमाजयन गनुयपने वा संरिना 
स्थानान्त्तरण वा फेरबदल गनुयपने भएमा वा आर्ोजनाको क्षमता 
घटेमा वा रुि कटान सङ््र्ामा थपघट गनुयपने भएमा सम्बश्न्त्धत 
मन्त्त्रालर्ले त्र्स्तो वातावरणीर् अध्र्र्न प्रगतवदेन पररमाजयन गनय 
स्वीकृगत ददन सक्नेछ । 

तर संश्क्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्न गररएकोमा प्रारश्म्भक 
वातावरणीर् परीक्षण वा वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ्कन गनुयपने र 
प्रारश्म्भक वातावरणीर् परीक्षण गररएकोमा वातावरणीर् प्रभाव 
मलु्र्ाङ्कन गनुयपने प्रस्तावको हकमा र्ो व्र्वस्था लागू हनु ेछैन। 

 (२) उपदफा (१) बमोश्जम पररमाजयन गदाय सो 
पररमाजयनको ववषर्मा सम्बश्न्त्धत सरोकारवालाहरुलाई जानकारी 
गराउन राविर् दैगनक पगत्रकामा सात ददने सूिना प्रकाशन गनुय 
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पनेछ र त्र्स्तो सूिना प्रस्तावकको वेब साइट भएमा सोमा समेत 
प्रकाशन गनुय पनेछ । 

12. प्रस्ताव कार्ायन्त्वर्न गनुयपने: (१) प्रस्तावकले कुन ै प्रस्तावको 
वातावरणीर् अध्र्र्न प्रगतवेदन स्वीकृत भएको गमगतले दईु वषयगभत्र 
त्र्स्तो प्रस्ताव कार्ायन्त्वर्न प्रारम्भ गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेश्िएको भए तापगन 
ववशेष पररश्स्थगत गसजयना भइय सो अवगधगभत्र प्रस्तावको जनुसकैु कुरा 
लेश्िएको भए तापगन ववशषे पररश्स्थगत गसजयना भइय सो अवगधगभत्र 
प्रस्तावको कार्ायन्त्वर्न प्रारम्भ हनु सक्ने अवस्था नभएकोमा 
सम्बश्न्त्धत प्रस्तावकले वातावरणीर् अध्र्र्न प्रगतवदेन स्वीकृत गने 
गनकार् समक्ष म्र्ाद थपको लागग गनवदेन ददन ु पनेछ र त्र्स्तो 
गनवदेनको व्र्होरा मनागसब लागेमा सो गनकार्ले बढीमा छ 
मवहनाको अवगध थप गनय सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोश्जमको अवगध गभत्र प्रस्ताव 
कार्ायन्त्वर्न प्रारम्भ नगने प्रस्तावकले र्स ऐन बमोश्जम त्र्स्तो 
प्रस्तावको पनुः वातावरणीर् अध्र्र्न गरी वातावरणीर् अध्र्र्न 
प्रगतवदेन पेश गनुय पनेछ । 

13. प्रदेशस्तरीर् रणनीगतक वातावरणीर् वव लेषणः (१) प्रदेश 
सरकारको सम्बश्न्त्धत मन्त्त्रालर्ले प्रदेशस्तरीर् रणनीगतक 
वातावरणीर् ववश्लशेषण गनुयपने नीगत, कार्यिम वा र्ोजनाको सूिी 
तर्ार गरी प्रदेश सरकार (मश्न्त्त्रपररषद्) समक्ष पेश गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्जम प्राप्त रणनीगतक वातावरणीर् 
ववश्लशेषण गनुयपने नीगत, कार्यिम वा र्ोजनाको सूिी प्रदेश सरकार 
(मश्न्त्त्रपररषद्) ले स्वीकृत गनय सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोश्जमको सूिी अन्त्तगयत पने कुनै नीगत, 

कार्यिम वा र्ोजना सञ्चालन गने सन्त्दभयमा रणनीगतक वातावरणीर् 
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ववश्लशेषण गने प्रर्ोजनको लागग सम्बश्न्त्धत मन्त्त्रालर्ले सोको क्षते्र 
गनधायरण प्रगतवदेन तर्ार गरी सहमगतका लागग मन्त्त्रालर् समक्ष पेश 
गनुय पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोश्जम प्राप्त के्षत्रगनधायरण प्रगतवेदन 
अध्र्र्न गदाय व्र्होरा मनागसब लागेमा मन्त्त्रालर्ले त्र्स्तो प्रगतवेदन 
प्राप्त भएको गमगतले पन्त्र ददनगभत्र सहमगत प्रदान गनुय पनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोश्जम मन्त्त्रालर्को सहमगत प्राप्त 
भएपगछ सम्बश्न्त्धत मन्त्त्रालर्ले सो सहमगत समेतलाइय समावेश गरी 
तर्ार गरेको के्षत्रगनधायरण प्रगतवदेन स्वीकृगतका लागग प्रदेश सरकार 
(मश्न्त्त्रपररषद्) समक्ष पेश गनुय पनेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोश्जम पेश भएको के्षत्रगनधायरण 
प्रगतवदेन प्रदेश सरकार (मश्न्त्त्रपररषद्) ले स्वीकृत गरेमा सो 
प्रगतवदेनको आधारमा सम्बश्न्त्धत मन्त्त्रालर्ले रणनीगतक वातावरणीर् 
ववश्लशेषण प्रगतवदेन तर्ार गरी सो उपर रार् सझुाव संकलन 
गनयका लागग पन्त्र ददनको अवगध तोकी राविर्स्तरको कुनै एक 
दैगनक पगत्रकामा सूिना प्रकाशन गनुय पनेछ र त्र्स्तो प्रगतवदेन 
उतार (िाउनलोि) गनय गमल्ने गरी सो मन्त्त्रालर्को वेबसाइट 
माफय त सावयजगनक गनुय पनेछ ।  

(७) उपदफा (६) बमोश्जम सूिना प्रकाशन भएकोमा कुन ै
व्र्श्ि वा संस्थाले सो प्रगतवदेनको सम्बन्त्धमा आफ्नो कुनै रार् 
सझुाव भए समर् गभत्र सूिना प्रकाशन गने मन्त्त्रालर्मा पठाउन 
सक्नेछ । 

(८) उपदफा (७) बमोश्जम प्राप्त रार् सझुाव समतेको 
आधारमा सम्बश्न्त्धत मन्त्त्रालर्ले रणनीगतक वातावरणीर् ववश्लशेषण 
प्रगतवदेन तर्ार गरी सहमगतको लागग मन्त्त्रालर् समक्ष पेश गनुय 
पनेछ । 
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(९) उपदफा (८) बमोश्जम प्राप्त रणनीगतक वातावरणीर् 
ववश्लशेषण प्रगतवदेन अध्र्र्न गदाय व्र्होरा मनागसब लागेमा 
मन्त्त्रालर्ले आवर्क रार् सझुाव सवहत बढीमा पन्त्र ददनगभत्र 
सहमगत उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

(१०) उपदफा (९) बमोश्जम मन्त्त्रालर्बाट सहमगत प्राप्त 
भएमा सम्बश्न्त्धत मन्त्त्रालर्ले त्र्स्तो रणनीगतक वातावरणीर् 
ववश्लशेषण प्रगतवदेन स्वीकृगतका लागग प्रदेश सरकार (मश्न्त्त्रपररषद्) 
समक्ष पेश गनुय पनेछ । 

(११) उपदफा (१०) बमोश्जम पेश भएको रणनीगतक 
वातावरणीर् ववश्लशेषण प्रगतवेदन प्रदेश सरकार (मश्न्त्त्रपररषद्) ले 
स्वीकृत गनय सक्नेछ । 

(१२) रणनीगतक वातावरणीर् ववश्लशेषण सम्बन्त्धी आधार 
अनसूुिी-१५ मा उल्लेि भए बमोश्जम हनुेछ । 

 

पररच्छेद-३ 

कोष तथा पररषद् 

14. कोषको स्थापना र सञ् िालन: (१) वातावरणको संरक्षण, प्रदूषणको 
रोकथाम तथा गनर्न्त्त्रण, जलवार् ु पररवतयन व्र्वस्थापन, सम्पदाको 
संरक्षणका लागग प्रदेश वातावरण संरक्षण कोष नामको एउटा कोष 
रहनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्जमको कोषमा देहार्का रकमहरु 
रहनेछन:्- 

(क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीर् तहबाट 
प्राप्त रकम, 

(ि) स्वदेशी संघ संस्था वा व्र्श्िबाट प्राप्त रकम, 
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(ग) ववदेशी सरकार वा अन्त्तरायविर् संघ संस्थाबाट प्राप्त 
रकम, र 

(घ) अन्त्र् स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(३) उपदफा (२) को िण्ि (ग) बमोश्जमको रकम प्राप्त 
गनुय अश्घ नेपाल सरकारको स्वीकृगत गलन ुपनेछ । 

(४) कोषको आन्त्तररक लेिापरीक्षण प्रदेश लेिा गनर्न्त्त्रण 
कार्ायलर्बाट र अश्न्त्तम लेिापरीक्षण महालेिापरीक्षकबाट हनुछे। 

(५) कोषको सञ्चालन तोवकए बमोश्जम हनुछे । 

15. पररषद् गठन: (१) वातावरण संरक्षण तथा जलवार् ु पररवतयन 
सम्बन्त्धी कार्यलाई प्रदेशस्तरमा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गनय 
मु् र्मन्त्त्रीको अध्र्क्षतामा एक वातावरण संरक्षण तथा जलवार् ु
पररवतयन व्र्वस्थापन प्रदेश पररषद् रहनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्जमको पररषद्मा देहार्का अध्र्क्ष 
तथा सदस्र् रहनेछन:्-  

(क) मु् र्मन्त्त्री    -अध्र्क्ष 

(ि)  प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा 
वातावरण मन्त्त्री   -सदस्र्  

(ग) मु् र्मन्त्त्रीले तोकेको प्रदेश सरकारका दईुजना 
मन्त्त्रीहरु    -सदस्र्  

(घ) प्रदेश नीगत तथा र्ोजना आर्ोगको वातावरण हेने 
सदस्र्    -सदस्र्  

(ङ)  स्थानीर् तहका प्रमिुहरु मध्र्े अध्र्क्षबाट 
मनोगनत कम्तीमा एकजना मवहला 

 सवहत दईुजना   -सदस्र् 

)ि(  वन तथा वातावरण ववषर्का प्राध्र्ापकहरु मध्र् े
अध्र्क्षबाट मनोनीत एकजना -सदस्र् 
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)छ(  वातावरण तथा जलवार्कुो क्षेत्रमा ववज्ञता हागसल 
गरेका व्र्श्िहरु मध्र्े एकजना मवहला सवहत 
अध्र्क्षबाट मनोनीत दईु जना -सदस्र् 

(ज) सश्िव, मन्त्त्रालर्       - सदस्र् सश्िव 

स्पष्टीकरण: र्स दफाको प्रर्ोजनको लागग मन्त्त्री भन्नाले 
मन्त्त्री नभएको अवस्थामा मन्त्त्रालर्को श्जम्मवेारी वहन गने 
राज्र्मन्त्त्री समतेलाई जनाउाँदछ ।  

(३) अध्र्क्षले सदस्र्हरु मध्र्ेबाट वररष्ठ मन्त्त्रीलाइय 
उपाध्र्क्ष तोक्न सक्नेछ । 

(४) उपदफा (२) को िण्ि (ङ), (ि) र (छ) बमोश्जम 
मनोनीत सदस्र्को पदावगध तीन वषयको हनुछे । 

(५) उपदफा (१) बमोश्जम मनोनीत सदस्र्ले पदीर् 
श्जम्मेवारी पूरा नगरेमा अध्र्क्षले गनजलाई जनुसकैु बित सदस्र्को 
पदबाट हटाउन सक्नेछ । 

  तर त्र्सरी पदबाट हटाउन ुअश्घ गनजलाई सफाई पेश 
गने मनागसब मौका ददन ुपनेछ । 

16. पररषद्को बैठक: (१) पररषद्को बैठक वषयमा कम्तीमा दईुपटक 
पररषद्को अध्र्क्षले तोकेको गमगत, समर् र स्थानमा बस्नेछ ।  

(२) पररषद्को सदस्र् सश्िवले अध्र्क्षसाँग परामशय गरी 
पररषद्को बैठक बस्न ेगमगत, समर् र स्थान, बैठकमा छलफल हनु े
ववषर्सूिी सवहतको सूिना बैठक बस्न ेसमर् भन्त्दा कम्तीमा सात 
ददन अगागि सबै सदस्र्लाई जानकारी गराउन ुपनेछ ।  

 तर तत्काल पररषद्को बैठक बोलाउन आवर्क भएमा 
पररषद्को अध्र्क्षले कश्म्तमा दईु ददन अगागि पररषद्को बैठक 
बोलाउन सक्नेछ र र्सरी बैठक बोलाइएकोमा पररषद्को सदस्र् 
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सश्िवले सो को सूिना र्थाश्शघ्र सबै सदस्र्लाई जानकारी गराउन ु
पनेछ ।  

(३) कुल सदस्र् सङ््र्ाको बहमुत सदस्र् उपश्स्थत भएमा 
पररषद्को बैठकको लागग गणपूरक सङ््र्ा पगेुको मागननेछ ।  

(४) पररषद्को बैठकको अध्र्क्षता पररषद्को अध्र्क्षले 
गनेछ र अध्र्क्षको अनपुश्स्थगतमा पररषद्को उपाध्र्क्षले गनेछ ।  

(५) पररषद्को गनणयर् बहमुतद्वारा हनुछे र मत बराबर भएमा 
अध्र्क्षता गनेले गनणायर्क मत ददनेछ ।  

(६) पररषद्को बैठकमा आवर्कता अनसुार कुन ै
पदागधकारी, सम्बश्न्त्धत गनकार् वा संघ संस्थाका प्रगतगनगध वा 
वातावरण ववज्ञलाई आमन्त्त्रण गनय सवकनेछ । 

(७) पररषद्को गनणयर् पररषद्को सदस्र् सश्िवले प्रमाश्णत 
गनेछ ।  

(८) पररषद्को बैठक सम्बन्त्धी अन्त्र् कार्यववगध पररषद् 
आफैं ले गनधायरण गरे बमोश्जम हनुछे ।  

17. पररषद्को काम, कतयव्र् र अगधकार: पररषद्को काम, कतयव्र् र 
अगधकार देहार् बमोश्जम हनुछे:- 

(क)  दीघयकालीन नीगत, र्ोजना तथा कार्यिममा वातावरण 
तथा जलवार् ुपररवतयन सम्बन्त्धी ववषर्लाई एकीकृत 
रुपमा समावेश गदै लैजान मन्त्त्रालर् तथा अन्त्र् 
गनकार्लाई आवर्कता अनसुार गनदेशन ददन,े 

(ि)  वातावरण संरक्षण तथा जलवार् ु पररवतयन सम्बन्त्धी 
कार्यमा स्थानीर् तहलाई आवर्क नीगतगत 
मागयदशयन गने,  
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(ग)  प्रदूषण गनर्न्त्त्रण, फोहरमैला व्र्वस्थापन र सम्पदा 
संरक्षणको लागग प्रादेश्शक प्रणालीको ववकासको 
लागग नीगत तर् गने, 

(घ)  वातावरण संरक्षण तथा जलवार् ु पररवतयन सम्बन्त्धी 
आगथयक स्रोतको व्र्वस्थापन गने र सोको लागग 
सहजीकरण गने, 

(ङ)  प्राकृगतक, सााँस्कृगतक र भौगतक संशाधन एवम ्
सम्पदाको उपर्ोग, व्र्वस्थापन, ववकास तथा 
संरक्षणको लागग मन्त्त्रालर्लाई मागयदशयन गने, र 

(ि) वातावरण संरक्षण तथा जलवार् ु पररवतयन सम्बन्त्धी 
कार्यको मलु्र्ाङ्कन गने । 

  
 

पररच्छेद-४ 

ववववध 

18. अगधकार प्रत्र्ार्ोजन: मन्त्त्रालर्ले र्स ऐन बमोश्जम आफूलाई प्राप्त 
अगधकार मध्र्े आवर्कता अनसुार केही अगधकार गनदेशनालर् वा 
वातावरण गनरीक्षक वा कुन ैअगधकृत कमयिारी वा कुन ैगनकार्लाइय 
प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्नेछ । 

19. प्रिगलत कानून बमोश्जम हनु:े र्स ऐनमा लेश्िएको कुरामा र्सै 
बमोश्जम र वातावरण संरक्षण सम्बन्त्धी अन्त्र् ववषर्मा प्रिगलत 
संघीर् कानून बमोश्जम हनुेछ ।  

20. गनर्म बनाउन ेअगधकार: र्ो ऐन कार्ायन्त्वर्न गनय प्रदेश सरकारले 
आवर्क गनर्महरु बनाउन सक्नेछ। 

21. गनदेश्शका, कार्यववगध तथा मापदण्ि बनाउन सक्न:े र्ो ऐन वा र्स 
ऐन अन्त्तगयत बनेको गनर्मको प्रगतकूल नहनु ेगरी प्रदेश सरकारले 
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आवर्क गनदेश्शका, कार्यववगध तथा मापदण्ि बनाई लागू गनय 
सक्नेछ । 

२१ .(क) अनसूुिीमा हेरफेर वा थपघट गनय सक्नेः प्रदेश सरकारले 
राजपत्रमा सूिना प्रकाशन गरी र्स ऐन बमोश्जम आवर्कता 
अनसुार अनसूुिीमा हेरफेर वा थपघट गनय सक्नछे । 

22. िारेजी र बिाउ: (१) सदूुरपश् िम प्रदेश वातावरण संरक्षण 
अध्र्ादेश, २०७७ िारेज गररएको छ । 

(२) सदूुरपश् िम प्रदेश वातावरण संरक्षण अध्र्ादेश, २०७७ 
बमोश्जम भए गरेका काम कारबाही र्सै ऐन बमोश्जम भए गरेको 
मागननेछ । 

 

अनसूुिी-१ 

 

(दफा ३, दफा ५ को उपदफा (२) को िण्ि (क) र दफा ८ को उपदफा 
(१) साँग सम्बश्न्त्धत) 

 

संश्क्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्न गनुय पने प्रस्ताव 

(क)  वन क्षते्र : 

(1)  १० देश्ि ५० हेक्टरसम्मको क्षेत्रफलमा एकल प्रजागतका 
स्वदेशी गबरुवा एउटै ब्लकमा वृक्षारोपण गने,  

(2)  सम्बश्न्त्धत ठाउाँमा परीक्षण भई वृक्षारोपणको लागग उपर्िु 
भएका आर्ागतत प्रजागतका गबरुवा १० हेक्टरसम्मको 
क्षेत्रफलमा एउटै ब्लकमा वृक्षारोपण गने, 

(3)  २० हेक्टरसम्म क्षेत्रफलमा नर्ााँ वनस्पगत उद्यान, वन-बीउ 
बगैँिा वा प्राणी उद्यान (श्िगिर्ािाना) गनमायण गने,  

(4)  आर्ागतत जङ्गली जनावर वन क्षेत्रमा छाड्न,े 
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(5)  वन क्षेत्र, मध्र्वती क्षेत्र वा संरक्षण क्षेत्रगभत्र रहेका प्रत्रे्क 
नदी, िोलाबाट दैगनक ५० घन गमटरसम्म बालवुा, ढुङ्गा, 
ग्राभेल र माटो संकलन गने, 

(6)  ववद्यतु ् प्रसारण लाइन गनमायणबाहेक अन्त्र् प्रर्ोजनको लागग 
प्रर्ोग १ हेक्टरसम्मको वन क्षेत्र, वन संरक्षण क्षेत्र, संरक्षण 
क्षेत्र, मध्र्वती क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्रको वनको जग्गा 
प्रर्ोग गने । 

(7)  एक श्जल्लाबाट वावषयक ५ मेविक टनसम्म िोटो संकलन 
गने, 

(8)  मध्र्वती क्षेत्र, वन संरक्षण क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र वा वातावरण 
संरक्षण क्षेत्रमा गनजी जग्गा बाहेक अन्त्र्त्र नपेाल सरकार, 

प्रदेश सरकार वा स्थानीर् तहले उपभोिा समूह माफय त 
गनमायण तथा सञ्चालन गने आर्ोजना गनमायण गने, 

(9)  आनवुांश्शक स्रोत मागथ पहुाँि, उपर्ोग र लाभको बााँिफााँि 
गने, 

(10)  तराईमा २० हेक्टरसम्म र पहािमा ५ हेक्टरसम्म 
क्षेत्रफलको वन क्षेत्र व्र्ावसावर्क कबगुलर्ती वनको रूपमा 
ददने, 

(11)  नेपाल सरकारले वन अनसुन्त्धान प्रर्ोजनका लागग वावषयक 
१५ हेक्टर क्षेत्रफलसम्मको राविर् वन सरपट कटान गने, 

(12)  ५ देश्ि १० वकलोगमटर सम्म लम्बाईको वन पथ वा अग्नी 
रेिा गनमायण गने, 

(13)  वन संरक्षण क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, मध्र्वती क्षेत्र, वातावरण 
संरक्षण क्षेत्र वा रामसारमा सूिीकृत सीमसार क्षेत्रबाट भएर 
बग्ने नदीनालाको सतहबाट व्र्ावसावर्क प्रर्ोजन बाहेक 
आर्ोजना सञ् िालक आफैँ ले सञ्चालन गने ववकास गनमायणका 
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लागग आवर्क पने बालवुा, ढुङ्गा, ग्राभेल र माटो दैगनक 
५० घनगमटरसम्म गनकाल्ने कार्य । 

(14)  वन संरक्षण क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, मध्र्वती क्षेत्र, वातावरण 
संरक्षण क्षेत्र वा रामसारमा सूिीकृत सीमसार क्षेत्रमा १ 
मेघावाट भन्त्दा कम क्षमताका जलववद्यतु आर्ोजना गनमायण 
गने । 

 

(ि)  स्वास््र् क्षते्र : १६ देश्ि २५ शैर्ासम्मको अस्पताल, नगसयङ्ग होम वा 
श्िवकत्सा व्र्वसार् सञ्चालन गने । 

(ग)  पर्यटन क्षते्र :  

 (१) २५ देश्ि ५० बेिसम्मको होटल वा ररसोटय गनमायण, स्थापना 
तथा सञ्चालन गने । 

(२) दईु करोिदेश्ि पााँि करोिसम्म लगानी हनुे वञ्जी जश्म्पङ्ग, 

स्वीङ्ग, क्र्ानोगनङ, स्काई िाइगभङ्ग, श्जप फ्लाइङ्ग, हाई रोप्स, 
स्काई वाक, प्र्ाराग्लाइगिङ्ग, अल्िालाइट, एम्र्जुमेण्ट पाकय  र 
फन पाकय  तथा अन्त्र् साहगसक एवं पर्यटन पूवायधारका 
आर्ोजना गनमायण तथा सञ्चालन । 

(घ)  र्ातार्ात क्षते्र : 
(१) २५० गमटर लम्बाईसम्मको पलु गनमायण गने, 

(२) स्थानीर् सिक गनमायण गने । 
(ङ)  ऊजाय, जलस्रोत तथा गसाँिाइ क्षते्र : 

(१) १०० हेक्टरसम्म गलफ्ट गसाँिाइ आर्ोजना गनमायण गने, 

(२) ६६  के.भी. सम्मको  ववद्यतु ् प्रसारण लाइन आर्ोजनाका  लागग  
वन क्षेत्र प्रर्ोग गने, 

(३) जल तथा मौसम मापन केन्त्र वा मौसमी रािार स्थापना कार्य 
गदाय वन क्षते्र प्रर्ोग गने । 

(ि)  आवास, भवन तथा बस्ती ववकास र शहरी ववकास क्षते्र : 
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(1)  १५ .५ देश्ि  २५ गमटरसम्म उिाइका भवन गनमायण गने, 

(2)  ३, ००० देश्ि  ५,००० वगयगमटर क्षेत्रफलसम्मको Built Up 

Area वा  Floor Area भएको आवासीर्, व्र्ावसावर्क वा 
आवासीर् र व्र्ावसावर्क दवैु प्रकृगत भएको संर्िु भवन 
गनमायण गने, 

(3)  ५०० देश्ि १,००० जनासम्म एकैपटक आगमन तथा 
गनगमन हनुे गसनेमा हल, गथएटर, सामदुावर्क भवन, रङ्गशाला, 
कन्त्सटय हल, स्पोटयस कम्प्लेक्स गनमायण गने, 

(4)  ५ देश्ि १० हेक्टरसम्मको जग्गा आर्ोजना सञ्चालन गने, 

(5)  १ देश्ि ५ हेक्टरसम्म Hard Surface Pavement (Dry Port, 

Bus Park, Parking Lot आदद) गनमायण गने, 

(6)  ५, ००० देश्ि १०,००० गलटरसम्म दैगनक पानीको प्रर्ोग  
हनुे  भवन गनमायण तथा सञ्चालन गने ।  

(छ)  उद्योग क्षते्र : 
(1)  मेगसन उपकरणमा १ देश्ि ५ करोि रुपैर्ााँसम्म लगानी 

भएको वकय शप )ममयत सम्भार गने समेत (स्थापना तथा  
सञ्चालन गने, 

(2)  वन क्षेत्र बाहेक अन्त्र् स्थानमा १० हेक्टरसम्मको क्षेत्रमा 
औद्योगगक ग्राम स्थापना गने, 

(3)  साधारण गनमायणमिुी ढुङ्गा, िेकोरेवटभ ढुङ्गा, बालवुा, ग्राभेल, 

औद्योगगक माटो र साधारण माटो उत्िनन ्को लागग दैगनक 
५० घन गमटरसम्म उत्िनन ्कार्य गने, 

(4)  नदी नाला सतहबाट दैगनक १०० घनगमटर सम्म बालवुा, 
ग्राभेल, गगिाय माटो गनकाल्न े। 

(ज)  श्शक्षा क्षते्र : ५० शैर्ासम्मको श्शक्षण अस्पताल सञ्चालन गने।  
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(झ)  िानी क्षते्रः   

(१) साधारण गनमायणमिुी ढुङ्गा, ग्राभेल, औद्योगगक माटोको लागग 
दैगनक ५० घन गमटरसम्म उत्िनन ्गने । 

 
 

अनसूुिी-२ 

(दफा ३, दफा ५ को उपदफा (२) को िण्ि (क) र दफा ८ को उपदफा 
(१) साँग सम्बश्न्त्धत) 

 

प्रारश्म्भक वातावरणीर् परीक्षण गनुय पने प्रस्ताव 

(क)  वन क्षते्र : 

(१)  तराईमा ५० हेक्टर भन्त्दा बढी देश्ि ५०० हेक्टरसम्म र 
पहािमा ५० हेक्टर भन्त्दा बढी देश्ि २५० हेक्टरसम्मको 
क्षेत्रफलमा एकल प्रजागतका स्वदेशी गबरुवा एउटै ब्लकमा 
वृक्षारोपण गने, 

(२) सम्बश्न्त्धत ठाउाँमा परीक्षण भई वृक्षारोपणको लागग उपर्िु 
भएका आर्ागतत प्रजागतका गबरुवा तराईमा १० हेक्टर 
भन्त्दा बढी देश्ि ५० हेक्टरसम्म र पहािमा १० हेक्टर 
भन्त्दा बढी देश्ि २५ हेक्टरसम्मको क्षेत्रफलमा एउटै 
ब्लकमा वृक्षारोपण गने, 

(३) तराईमा २० हेक्टर भन्त्दा बढी देश्ि १०० हेक्टरसम्म र 
पहािमा ५ हेक्टर भन्त्दा बढी देश्ि ५० हेक्टरसम्म 
क्षेत्रफलको व्र्ावसावर्क वन कबगुलर्ती वनको रूपमा 
ददने, 

(४) प्रदेश सरकारले वन अनसुन्त्धान प्रर्ोजनको लागग वावषयक 
१५ हेक्टर भन्त्दा बढी देश्ि ३० हेक्टर क्षते्रफलसम्मको 
राविर् वन सरपट कटान गने, 
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(५) राविर् गनकुञ्ज, वन्त्र्जन्त्त ुआरक्ष, मध्र्वती क्षेत्र, वन संरक्षण 
क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र वा वातावरण संरक्षण क्षेत्र स्थापना वा 
ववस्तार गने, 

(६) २० हेक्टरभन्त्दा बढीको क्षेत्रफलमा नर्ााँ वनस्पगत उद्यान, 

वन-बीउ बगैँिा र प्राणी उद्यान (श्िगिर्ािाना) गनमायण गने, 

(७) राविर् गनकुञ्ज, वन्त्र्जन्त्त ुआरक्ष, श्शकार आरक्ष, गसमसार 
क्षेत्र वा संरश्क्षत जलाधार क्षते्रको व्र्वस्थापन कार्यर्ोजना 
तर्ार गने, 

(८) देहार्को पररमाणमा वन पैदावार संकलन गने गरी श्जल्ला 
गभत्रको पञ्चवषीर् वन कार्यर्ोजना, मध्र्वती क्षेत्र वा संरक्षण 
क्षेत्रको व्र्वस्थापन र्ोजना वा वन संरक्षण क्षेत्रको 
कार्यर्ोजना तर्ार गने :- 
(क)  वावषयक ५० मेविक टनसम्म जरा तथा गानो 

संकलन गने, 
(ि)  वावषयक १५० मेविक टनसम्म बोिा संकलन गने, 

(ग)  वावषयक १५० मेविक टनसम्म पात वा िााँठ 
संकलन गने (सालगसि, ररठ्ठा र अमला, तेन्त्दपुात, 

भोलायपात, तेजपात बाहेक), 
(घ)  वावषयक १५० मेविक टनसम्म फूल वा भवुा 

संकलन गने, 

(ङ)  वावषयक २०० मेविक टनसम्म फल वा बीज 
संकलन गने, 

(ि)   वावषयक १५० मेविक टनसम्म गबरुवा संकलन 
गने, 

(छ)  वावषयक २०० मेविक टनसम्म गम, रेश्जन 
(सल्लाको िोटो बाहेक) वा लोहवान संकलन 
गने, 
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(ज)  वावषयक २ लाि घन वफट भन्त्दा बढी काठ 
उत्पादन तथा संकलन गने, 

 (९) सावयजगनक बयुान क्षेत्रमा जगिबटुी वा सगुश्न्त्धत 
वनस्पगतको व्र्ावसावर्क उत्पादनको लागग जगिबटुी केन्त्र 
स्थापना गने, 

(१०) प्रिगलत कानून अनसुार प्रशोधन गरी सारतत्त्व गनकाली 
गनकासी गनय पाइने प्रजागतको हकमा एक श्जल्लाबाट प्रगत 
प्रजागत २० देश्ि १०० टनसम्म वन पैदावर संकलन गने, 

(११) सरकारद्वारा व्र्वश्स्थत वन, सामदुावर्क वन, कबगुलर्ती वन, 

वन संरक्षण क्षते्र, मध्र्वती क्षेत्र, सीमसार क्षते्र वा संरक्षण 
क्षेत्र भएर बहने प्रत्रे्क नदी, िोलाबाट दैगनक ५० घन 
गमटरभन्त्दा बढी बालवुा, ढुङ्गा, ग्राभेल र माटो संकलन गने, 

(१२) १ देश्ि ५ हेक्टरसम्मको वन क्षेत्र अन्त्र् प्रर्ोजनको लागग 
प्रर्ोग गने,  

 तर र्ो ऐन प्रारम्भ हनु ुअश्घ वन क्षेत्रमा सिकको िर्ाक 
तर्ार भएको हकमा सो सिकको स्तरोन्नगत गदाय थप हनु े
वन क्षेत्रको क्षेत्रफल मात्र गणना गनुय पनेछ । 

(१३) वन क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र गभत्रको वन क्षेत्र, मध्र्वती क्षेत्र 
गभत्रको वन क्षेत्र, गसमसार क्षते्र वा वातावरण संरक्षण क्षेत्र 
गभत्रको वन क्षते्रमा २५ बिेसम्मको ररसोटय वा होटल, २५ 
शैर्ासम्मको अस्पताल वा २५ कोठा सम्मको श्शक्षण 
संस्था गनमायण गने, 

(१४) स्वीकृत वन कार्यर्ोजना बमोश्जम ५ हेक्टरभन्त्दा बढी 
क्षेत्रबाट कटान भएका रुिको जरा, ठुटा गनकाल्ने, 

(१५) बाह्य (एक्जोवटक)  तथा गमिाहा (इन्त्भेगसभ)  जङ्गली प्राणी 
तथा वनस्पगतको स्थापना (Introduced) लगार्त श्ज.एम.ओ. 
(Genetically Modified Organism) र एल.एम.ओ. (Living 
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Modified Organism) प्रभाववत प्रजागत तथा प्रववगधको 
स्थापना, प्रसारण तथा अनसुन्त्धान सम्बन्त्धी कार्य गने, 

(१६) एक श्जल्लाबाट वावषयक ५ मेविक टन भन्त्दा बढी िोटो 
संकलन गने, 

(१७) १० वकलोगमटर भन्त्दा बढी लम्बाईको वन पथ वा अग्नी 
रेिा गनमायण गने, 

(१८)  देहार्का प्रस्तावहरु:- 

(क) मध्र्वती क्षेत्र गभत्र ववद्यतु ् प्रसारण लाइन वा ववद्यतु 
प्रसारण लाइनबाट याप गरी नर्ााँ आउटिोर 
सबस्टेशन गनमायण कार्य,  

(ि) वन संरक्षण क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, मध्र्वती क्षेत्र वा 
वातावरण संरक्षण क्षते्रगभत्र १० मेगावाटसम्मको 
जलववद्यतु आर्ोजना वा १३२ के.गभ. वा सो भन्त्दा 
कम भोल्टेजस्तरका ववद्यतु प्रसारण वा ववतरण लाइन 
र सो अन्त्तगयतका सबस्टेशन गनमायण कार्य। 

(ग) वन संरक्षण क्षते्र, संरक्षण क्षेत्र, मध्र्वती क्षेत्र, 

वातावरण संरक्षण क्षेत्र वा रामसारमा सूिीकृत 
सीमसार क्षेत्रमा १ मेगावाटभन्त्दा वढी २५ मेगावाट 
क्षमतासम्मका जलववद्यतु ्आर्ोजना गनमायण गने । 

(१९) ववद्यतु ्प्रसारण लाइन गनमायण बाहेक अन्त्र् प्रर्ोजनको लागग 
प्रर्ोग १ हेक्टरभन्त्दा बढी ५ हेक्टरसम्मको वन क्षेत्र, वन 
संरक्षण क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, मध्र्वती क्षेत्र, वातावरण संरक्षण 
क्षेत्रको वनको जग्गा प्रर्ोग गने । 

      तर २०७७ साल असार १ गतेभन्त्दा अश्घ वन क्षेत्रमा 
सिकको िर्ाक तर्ार भएको हकमा सो सिकको स्तरोन्नगत गदाय 
थप हनुे वन क्षेत्रको क्षते्रफल मात्र गणना गनुय पनेछ । 
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(२०) गसमेण्ट उद्योगको लागग कच्िा पदाथयकको रुपमा रहेको 
िनुढुङ्गा उत्िनन ् कार्यका लागग १ देश्ि २५ 
हेक्टरसम्मको वन क्षेत्रको जग्गा प्रर्ोग गने । 

 तर गसमेण्ट उद्योगमा प्रर्ोग हनु े िनुढुङ्गा उत्िनन ् गने 
आर्ोजनाको लागग वातावरणीर् प्रगतवेदन तर्ार गदाय 
वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजना संलग्न भएको हनु ुपनेछ। 

 

 (ि)  उद्योग क्षते्र : 

(1)  ब्लेश्ण्िङ्ग प्रविर्ाबाट मददरा उत्पादन गने वा दैगनक ५ 
लाि गलटरसम्म क्षमता भएको उमाल्ने र फमेन्त्टेशन 
सवुवधार्िु गिश्स्टलरी, ब्रअुरी वा वाइनरी उद्योग स्थापना 
गने, 

(2)  काबोनटेेि वा ननकाबोनटेेि वे्रभरेज, जसु आदद उत्पादन 
गने उद्योग स्थापना गने, 

(3)  वनस्पगत घ्रू् वा िाने तेल उत्पादन गने उद्योग स्थापना 
गने, 

(4)  दैगनक १ मेविक टन भन्त्दा बढी श्िर्ा, कफी, जगिबटुी 
आदद प्रशोधन गने उद्योग स्थापना गने, 

(5)  दैगनक ३,००० मेविक टनसम्म िााँिसारी वा श्िनी 
उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने, 

(6)  दैगनक १० मेविक टन भन्त्दा बढी िाद्य पदाथय उत्पादन 
गने उद्योग स्थापना गने, 

(7)  दैगनक २५ मेविक टनसम्म हाि, गसङ्ग वा िरु प्रशोधन गने 
उद्योग स्थापना गने, 

(8)  दैगनक १५,००० वगयवफटसम्म छाला प्रशोधन गने उद्योग 
स्थापना गने, 
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(9)  पाइपलाईन बाहेक व्र्ापाररक प्रर्ोजनको लागग प्रगत सेकेण्ि 
१० गलटरभन्त्दा बढीको दरले पानी प्रशोधन गने उद्योग 
स्थापना गने, 

(10)  कुवकङ्ग (एल. पी. जी.) ग्र्ााँस, बार्ोग्र्ााँस, निेरुल ग्र्ााँसको 
उत्पादन, भण्िारण, वफगलङ्ग, ररवफगलङ्ग गने उद्योग स्थापना 
गने, 

(11)  काबयन िाईअक्साईि, अश्क्सजन, नाईिोजन, ऐगसवटगलन आदद 
उत्पादन तथा ररवफगलङ्ग गने उद्योग स्थापना गने, 

(12)  वावषयक ३ करोि गोटासम्म उत्पादन क्षमता भएको पोलेको 
इटा, टार्ल आदद बनाउने उद्योग स्थापना गने, 

(13)  दैगनक १० हजार भन्त्दा बढी Compressed Bricks, Hollow 

Bricks/Blocks उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने, 

(14)  दैगनक १००० मेविक टनसम्म क्षमताको िसर उद्योग 
स्थापना गने, 

(15)  दैगनक २५ मेविक टन भन्त्दा बढी बालवुा प्रशोधन गने 
उद्योग स्थापना गने, 

(16)  दैगनक १०० मेविक टनसम्म उत्पादन क्षमता भएको 
एगसि वा अल्काली उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने, 

(17)  Chemical (Plasticizer, Chlorine, Sodium Hypo-chloride 

आदद), Glue, Adhesives बनाउने उद्योग स्थापना गने, 

(18)  Zinc Oxide उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने, 

(19)  शृ्रङ् गार सामान बाहेकका रङ् ग रोगन उत्पादन गने उद्योग 
स्थापना गने, 

(20)  ब्लेश्ण्िङ्ग, ररप्रोसेगसङ्ग वा ररक्लामेशन प्रविर्ाबाट लगुब्रकेन्त्टस ्
उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने, 

(21)  ब्लेश्ण्िङ्ग प्रविर्ाबाट ववटुगमन वा ववटुगमन इमल्सनको 
उत्पादन तथा ररवफगलङ्ग गने उद्योग स्थापना गने, 
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(22)  Mosquito Repellent (झोल, क्वाईल, याबलेट, लोसन 
आदद), धपु आदद उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने, 

(23)  दैगनक ५ मेविक टन भन्त्दा बढी गिटरजेन्त्ट, स्र्ाम्प,ु 

गलश्क्वि श्क्लनर, श्क्लगनङ्ग पाउिर, स्र्ागनटाईजर, फे्रसनर 
आदद उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने, 

(24)  दैगनक १ मेविक टन भन्त्दा बढी साबनु उत्पादन गने 
उद्योग स्थापना गने, 

(25)  व्र्ािी (ड्राइ वा वेट वा गलगथर्म आर्ोन) उत्पादन गने 
उद्योग स्थापना गने, 

(26)  दैगनक ५० मेविक टनसम्म (ड्राई वा वेट) ब्र्ािी 
ररसाईश्क्लङ्ग गने उद्योग स्थापना गने, 

(27)  दैगनक ५ मेविक टनसम्म फोम उत्पादन उद्योग (फोमको 
प्रर्ोग गरी २ मेविक टन भन्त्दा बढी वस्त ुउत्पादन गने 
उद्योग समेत) स्थापना गने, 

(28)  परम्परागत घरेल ु उद्योग बाहेकका दैगनक १०० मेविक 
टनसम्म उत्पादन क्षमता भएको पल्प वा कागज उद्योग 
स्थापना गने, 

(29)  दैगनक १ मेविक टन भन्त्दा बढी स्टेशनरी सामान (पेन, 

िटपेन, गससाकलम, कापी रश्जस्टर आदद) उत्पादन गने 
उद्योग स्थापना गने, 

(30)  दैगनक ५ मेविक टन भन्त्दा बढी प्र्ाकेश्जङ्ग (कोरुगटेेि 
बक्स, काियबोिय आदद) उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने, 

(31)  परम्परागत घरेल ुउद्योग बाहेकका धागो तथा कपिा रङ्गाई 
वा धलुाई वा छपाई गने उद्योग (गलैंिा, पश्स्मना समेत) 
स्थापना गने, 

(32)  दैगनक ५ मेविक टन भन्त्दा बढी धागो प्रर्ोग गरी कपिा 
उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने, 
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(33)  श्स्पगनङ्ग गमल स्थापना गने, 

(34)  जटु उद्योग स्थापना गने, 

(35)  Coir Rope वा Coir Mattress उत्पादन गने उद्योग स्थापना 
गने, 

(36)  िनुढुङ्गा वा श्क्लङ् करमा आधाररत दैगनक ३,००० मेविक 
टनसम्म उत्पादन क्षमता भएको श्क्लङ् कर वा गसमेन्त्ट 
उद्योग स्थापना गने, 

(37)  दैगनक ३,००० मेविक टनसम्म िनु उत्पादन क्षमता 
भएको उद्योग स्थापना गने, 

(38)  दैगनक १० मेविक टन भन्त्दा बढी उत्पादन क्षमता भएको 
वा २० करोि देश्ि २ अबय रुपैर्ााँसम्म मेगसन उपकरणमा 
लगानी हनुे िगनजजन्त्र् पदाथय प्रशोधन गने उद्योग स्थापना 
गने, 

(39)  औषधी उद्योग स्थापना गने वा दैगनक ५० मेविक टनसम्म 
औषधीको लागग प्रारश्म्भक कम्पाउण्ि (Bulk Drugs) संश्लषेण 
(Formulation) गने उद्योग स्थापना गने, 

(40)  दैगनक ५०० वकलोग्राम भन्त्दा बढी आर्वेुददक औषधी 
उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने, 

(41)  दैगनक ५ मेविक टन भन्त्दा बढी प्लावष्टकका सामान 
(पाईप, वफवटङ्ग, र्ानय, Wrapper, आदद उत्पादन गने सवहत) 
उत्पादन गने उद्योग (िेर गएको प्लावष्टकको कच्िा पदाथय 
वा Virgin Granuals, Resin, Compound मा आधाररत) 
स्थापना गने, 

(42)  टार्र, युब्स र रबर प्रशोधन तथा उत्पादन गने उद्योग 
स्थापना गने, 

(43)  परुानो टार्र तथा प्लावष्टक प्रशोधन गरी इन्त्धन (तेल) 
गनकाल्ने उद्योग स्थापना गने, 
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(44)  एनोिाइश्जङ्ग, इलेक्िोप्लेवटङ्ग तथा ग्र्ाल्भनाइश्जङ्ग गने उद्योग 
(सनु िााँदीमा Plating गने घरेल ु उद्योग बाहेक) स्थापना 
गने, 

(45)  रोगलङ्ग गमल उद्योग स्थापना गने, 

(46)  दैगनक १० मेविक टन भन्त्दा बढी कट्ट-ुलेन्त्थ गने तथा 
भााँिा बनाउने उद्योग स्थापना गने, 

(47)  दैगनक ५० मेविक टन भन्त्दा बढी उत्पादन क्षमता भएको 
फाउण्ड्री उद्योग स्थापना गने, 

(48)  दैगनक ५०० मेविक टनसम्म प्रारश्म्भक स्मेश्ल्टङ्ग गरी 
फेरस तथा नन ् फेरस वस्त ुउत्पादन गने उद्योग स्थापना 
गने, 

(49)  दैगनक ७५० मेविक टनसम्म धात ु ररमेश्ल्टङ्ग वा रररोगलङ्ग 
वा ऐलोवर्ङ्ग (Alloying) गने उद्योग स्थापना गने, 

(50)  १० मेविक टन भन्त्दा बढी मेटल तथा नन ् मेटलबाट 
फ्र्ागब्रकेशन (स्टकिर समेत) गने उद्योग स्थापना गने, 

(51)  गािी, मोटर साईकल, अटोररक्सा आदद तथा दैगनक १०० 
थान भन्त्दा बढी साईकल/ररक्सा (इन्त्धन वा ववद्यतु प्रर्ोग 
नगरी) एसेम्बगलङ्ग गने उद्योग स्थापना गने, 

(52)  १ करोि रुपैर्ााँ भन्त्दा बढीको मेगसन उपकरण प्रर्ोग गरी 
इलेश्क्िकल तथा इलेक्िोगनक्स सामान एसेम्बगलङ्ग गने 
उद्योग स्थापना गने, 

(53)  दैगनक १ मेविक टन भन्त्दा बढी गबजलुीको तार (वार्ररङ्ग 
तथा प्रसारणको लागग) उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने, 

(54)  मेगसन उपकरणमा ५ करोि रुपैर्ााँभन्त्दा बढी लगानी 
भएको वकय शप (ममयत सम्भार गने समेत) स्थापना गने, 
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(55)  मेगसन उपकरणमा ५ करोि रुपैर्ााँ भन्त्दा बढी लगानी गने 
गनमायण सम्बन्त्धी कार्य गने उद्योगको स्टोरेज र्ािय स्थापना 
गने, 

(56)  सबै प्रकारका ग्र्ााँस गसगलन्त्िर उत्पादन गने उद्योग स्थापना 
गने, 

(57)  उद्योगले आफ्नो प्रर्ोगको लागग ५ देश्ि ४० मेगावाटसम्म 
नवीकरणीर् ऊजाय प्रववगध (सौर्य, वार्,ु जैववक आदद) 
Congeneration, DG Set बाट ववद्यतुीर् ऊजाय उत्पादन गने, 

(58)  उद्योगले आफ्नो तापीर् ऊजाय प्रर्ोजनको लागग बार्ोमास, 

कोइलाबाट सञ्चालन हनु ेग्र्ााँगसफार्र जिान गरी सञ्चालन 
गने, 

(59)  वावषयक २५ हजारदेश्ि ५ लाि घन वफटसम्म काठ प्रर्ोग 
गने सःगमल स्थापना गने, 

(60)  दैगनक ५०० घन वफटभन्त्दा बढी काठ प्रर्ोग गरी झ्र्ाल 
ढोका लगार्तका फगनयिर सामान उत्पादन गने उद्योग 
स्थापना गने, 

(61)  रोश्जन, टपेन्त्टाईन तथा कत्था उत्पादन गने उद्योग स्थापना 
गने, 

(62)  वावषयक २ लाि घन वफटसम्म काठ वा काठजन्त्र् पदाथय 
प्रर्ोग गरी भेगनर्र, प्लाईउि, प्लाईबोिय आदद बनाउन े
उद्योग स्थापना गने, 

(63)  दैगनक ५ मेविक टन भन्त्दा बढी बााँस तथा बेतका सामान 
उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने, 

(64)  दैगनक ५०० वकलोग्राम भन्त्दा बढी सगुतयजन्त्र् पानमसला 
उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने, 

(65)  िरुोट तथा गबंिी उत्पादन (सूती ड्राइ गने समेत) गने 
उद्योग स्थापना गने, 
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(66)  सलाई उद्योग स्थापना गने, 

(67)  दैगनक १० वकलो गलटरभन्त्दा बढी बार्ोगिजेल उत्पादन 
गने उद्योग स्थापना गने, 

(68)  Solvent Extraction प्रविर्ाबाट िाने तेल बाहेक अन्त्र् तेल 
उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने, 

(69)  Extraction, Distillation आदद प्रववगधबाट सगुश्न्त्धत तेल 
उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने, 

(70)  अधय प्रशोगधत तेल, फोगसल फ्र्लु प्रर्ोग गरी दैगनक २०० 
मेविक टनसम्म पेिोगलर्म पदाथय उत्पादन गने उद्योग 
स्थापना गने, 

(71)  दैगनक ५ गलटर भन्त्दा बढी Chemical तथा Reagent प्रर्ोग 
हनुे Diagnosis Lab स्थापना गने, 

(72)  कााँि प्रशोधन गने उद्योग स्थापना गने, 

(73)  दैगनक १ मेविक टन भन्त्दा बढी पश ु पन्त्छीको दाना 
उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने, 

(74)  दैगनक २०० जोर भन्त्दा बढी जतु्ता तथा िप्पल उत्पादन 
गने उद्योग स्थापना गने, 

(75)  दैगनक १ लाि भन्त्दा बढी पषृ्ठ छपाई गने वप्रश्न्त्टङ्ग प्रसे 
सञ्चालन गने, 

(76)  दैगनक १०० मेविक टन भन्त्दा बढी Cargo Handling गने 
उद्योग स्थापना गने, 

(77)  कम्प्रू्टर, सफ्टवेर्र, ववद्यतुीर् उपकरण प्रर्ोग गरी 
सफ्टवेर्र तर्ारी, अनलाईन सेवा, ईन्त्टरनटे, रेगिर्ो, केबलु 
नेटवकय  जस्ता प्रकृगतका सेवा ददन ेकार्य वा तागलम, परामशय 
जस्ता कार्य बाहेक २५ करोि देश्ि २ अबय रुपैर्ााँसम्म 
मेगसन उपकरणमा लगानी हनु ेउद्योग, 

(78)  अस्फाल्ट ब्र्ाश्िङ्ग प्लान्त्ट स्थापना तथा सञ्चालन गने । 
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(ग)  िानी क्षते्र : 

(1)  १०० जनासम्म स्थार्ी बसोबास स्थानान्त्तरण वा पनुबायस 
गरी िानी उत्िनन ्गने, 

(2)  रेगिर्ोधमी धातबुाहेक अन्त्र् धात ु उत्पादन गनय गररन े
भगूमगत उत्िनन ् भए दैगनक १,००० टनसम्म र सतही 
उत्िनन ् भए दैगनक २,००० टनसम्म उत्िनन ्को कार्य 
गने, 

(3)  अधात ु िगनज उत्पादन गनय गररने भगूमगत उत्िनन ् भए 
दैगनक २,००० टनसम्म र सतही उत्िनन ् भए दैगनक 
४,८०० मेविक टनसम्म उत्िनन ्को कार्य गने, 

(4)  साधारण गनमायणमिुी ढुङ्गा, िेकोरेवटभ ढुङ्गा, बालवुा, ग्राभेल, 

औद्योगगक माटो र साधारण माटोको उत्िनन ्को लागग 
दैगनक ५० देश्ि ५०० घन गमटरसम्म उत्िनन ्को कार्य 
गने, 

(5)  कोईला तथा मवट्टकोईला उत्पादन गनय गररन े भगूमगत 
उत्िनन ् भए दैगनक १००० टन र सतही उत्िनन ् भए 
दैगनक २,००० टनसम्म उत्िनन ्को कार्य गने, 

(6)  दैगनक २ लाि घन  गमटरसम्म प्राकृगतक ग्र्ााँस (Natural 

Gas)  उत्पादन कार्य गने, 

(7)  नदीनाला सतहबाट दैगनक १०० घनगमटर भन्त्दा बढी 
३०० घनगमटरसम्म बालवुा, ग्राभेल, गगिाय माटो गनकाल्न।े 

 

(घ)  र्ातार्ात क्षते्र : 

(1)  स्थानीर् सिक बाहेक २५ वकलोगमटरसम्म लम्बाई हनु े
नर्ााँ सिक गनमायण गने, 

(2)  ५ देश्ि ५० वकलोगमटर सम्मको रज्जमुागय गनमायण गने, 
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(3)  १ देश्ि ५ वकलोगमटर सम्मको केबलु कार मागय गनमायण 
गने, 

(4)  २५० गमटरभन्त्दा बढी लम्बाईका पलु गनमायण गने, 

(5)  सिक प्रर्ोजनको लागग १ देश्ि ३ वकलोगमटरसम्म सरुुङ 
बनाउने, 

(6)  िारपाङ्ग्र ेसवारी सञ्चालन हनु ेआकाश ेपलु (फ्लाइय ओवर) 
गनमायण गने, 

(7)  सावयजगनक र्ातार्ातको लागग मोनो रेलमागय सञ्चालन गने, 

(8)  १० वकलोगमटर भन्त्दा बढी ५० वकलोगमटरसम्म 
लम्बाईको राविर् राजमागय वा सहार्क सिकको िौिाई 
वृवि हनुे गरी स्तरवृवि, पनुस्थायपना वा पनुगनयमायण गने । 

 
 

(ङ)  आवास, भवन तथा बस्ती ववकास र शहरी ववकास क्षते्र : 

(1)  ५,००० भन्त्दा बढी १०,००० वगयगमटर क्षेत्रफलसम्मको 
Built Up Area वा Floor Area आवासीर्, व्र्ावसावर्क वा 
आवासीर् र व्र्ावसावर्क दवैु प्रकृगत भएको संर्िु भवन 
गनमायण गने, 

(2)  १,००० देश्ि २,००० जनासम्म एकै पटक आगमन तथा 
गनगमन हनु ेगसनेमा हल, गथएटर, सामदुावर्क भवन, रङ्गशाला, 
कन्त्सटयहल, स्पोटयस कम्प्लेक्स गनमायण गने, 

(3)  १ देश्ि ५ हेक्टरसम्मको क्षते्रमा आवास ववकास गने, 

(4)  १० देश्ि १०० हेक्टरसम्मको जग्गा आर्ोजना सञ्चालन 
गने, 

(5)  ५ हेक्टरभन्त्दा बढी Hard Surface Pavement (Dry Port, 

Bus Park, Parking Lot आदद) गनमायण गने, 
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(6)  २०,००० घन गमटरभन्त्दा बढी माटो पनेु तथा माटो काटी 
Site Develop गने, 

(7)  ३० गमटरभन्त्दा बढी ४५ गमटरसम्मका उिाई भएका 
भवन गनमायण गने, 

(8)  १०,००० देश्ि २०,००० गलटरसम्म दैगनक पानीको 
प्रर्ोग हनुे भवन गनमायण तथा सञ्चालन गने, 

 

(ि)  जलस्रोत र ऊजाय क्षते्र : 

(१) ववद्यतु ्प्रसारण लाईन र सबस्टेशन गनमायण अन्त्तगयत:- 

(क)  १३२ के.भी. वा सोभन्त्दा बढी क्षमताको ववद्यतु 
प्रसारण लाइन गनमायण गने, 

(ि)  ववद्यमान २२० के.भी. वा सोभन्त्दा बढी क्षमताको 
ववद्यतु ् प्रसारण लाइनबाट याप गरी नर्ााँ 
आउटिोर सबस्टेशन गनमायण गने । 

 

 (२) ववद्यतु उत्पादन अन्त्तगयत:- 
(क)  १ देश्ि ५० मेगावाट क्षमतासम्मको जलववद्यतु 

उत्पादन आर्ोजना गनमायण गने, 

(ि) १ देश्ि ५ मेगावाट क्षमता सम्मको िगनज तेल 
वा ग्र्ााँसबाट ववद्यतु ् उत्पादन आर्ोजना सञ्चालन 
गने, 

(ग) १५०० घनगमटर भन्त्दा बढी क्षमताको बार्ोग्र्ााँस 
प्लान्त्ट गनमायण गनय । 

(३) गसाँिाइको नर्ााँ प्रणाली अन्त्तगयत:- 
(क)  तराई वा गभत्री मधेशमा २०० देश्ि २,००० 

हेक्टरसम्मको क्षेत्र गसाँिाइ गने, 

(ि)  पहािी उपत्र्का र टारमा २५ देश्ि ५०० 
हेक्टरसम्मको क्षेत्र गसाँिाइ गने, 
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(ग)  पहािी गभरालो पािा वा पवयतीर् क्षेत्रमा २५ देश्ि 
२०० हेक्टरसम्मको क्षते्र गसाँिाइ गने, 

(घ)  १०० हेक्टरभन्त्दा बढीको गलफ्ट गसाँिाइ 
आर्ोजना गनमायण गने, 

(४)  गसाँिाईको पनुरुत्थान प्रणाली अन्त्तगयत: ववद्यमान प्रणाली 
गभत्रका गसाँिाइ आर्ोजनामा नर्ााँ हेिवक्सय गनमायण वा मूल 
नहर पररवतयन हनु ेकुन ैपगन पनुरुत्थान आर्ोजना सञ्चालन 
गने, 

(५) २५ देश्ि १०० जनासम्म स्थार्ी बसोबास भएका 
जनसङ््र्ा ववस्थावपत गने कुनै पगन जलस्रोत ववकास कार्य 
गने, 

(६) १० वकलोगमटर भन्त्दा बढी लम्बाईको नदी गनर्न्त्त्रणको 
कार्य गने, 

(७) नवीकरणीर् ऊजाय क्षेत्र: 
 (क)  १ देश्ि १० मेगावाट क्षमतासम्मको सौर्य 

ऊजायबाट ववद्यतु उत्पादन आर्ोजना सञ्चालन गने, 

(ि)  १ देश्ि १० मेगावाट क्षमतासम्मको वार् ु
ऊजायबाट ववद्यतु उत्पादन आर्ोजना सञ्चालन गने, 

(ग)  ०.५ देश्ि २ मेगावाट क्षमतासम्मको जैववक 
ऊजायबाट ववद्यतु उत्पादन आर्ोजना सञ्चालन गने, 

(घ)  श्िनी उद्योग क्षते्रगभत्रको उि ु पेगलसकेपगछ 
गनश्स्कने िोस्टा (Bagasse) बाट ववद्यतु 
सहउत्पादन (Cogeneration) हनुे आर्ोजना 
सञ्चालन गने। 

(छ)  पर्यटन क्षते्र : 

(1)  ५१ देश्ि १०० बेिसम्मको होटल वा ररसोटय गनमायण, 

स्थापना तथा सञ्चालन गने, 



खण्ड ५) धनगढी, कैलाली, श्रावण २० गते, २०७८ साल (अततरिक्ताङ्क ४ 
 

45 

(2)  ववद्यमान ववमानस्थलमा क्षेत्रफल थप्ने, 
(3)  माछा वा अन्त्र् जलिर भएको कुनै नदी वा तालमा इश्ञ् जन 

जगित उपकरण र इन्त्धन ज्वलन गरी र् र्ाश्फ्टङ्ग कार्य वा 
िुज सञ्चालन गने, 

(4)  तालमा स्थापना हनुे हाउस बोट (तैरने घर) सञ्चालन गने। 

(5)  पााँि करोि रुपैर्ााँभन्त्दा बढी लगानी हनु े वश्ञ् ज जश्म्पङ्ग, 

स्वीङ्ग, क्र्ानोगनङ, स्काई िाइगभङ्ग, श्जप फ्लाइङ्ग, हाई रोप्स, 
स्काई वाक, प्र्ाराग्लाइगिङ्ग, अल्िालाइट, एम्र्जुमेण्ट पाकय  
र फन पाकय  तथा अन्त्र् साहगसक एवं पर्यटन पूवायधारका 
आर्ोजना गनमायण तथा सञ्चालन गने । 

 

(ज)  िानेपानी क्षते्र : 

(1)  १०० देश्ि ५०० हेक्टरसम्मको क्षेत्रमा फैगलएको 
वषायतको पानी संकलन गने तथा सोही क्षेत्रफलमा भएका 
पानीका स्रोतको प्रर्ोग गने, 

(2)  सेफ इल्ि १०० गलटर प्रगत सेकेण्ि (LPS) भन्त्दा बढीको 
सतही पानीको स्रोत र सो पानीको ५० देश्ि ७५ 
प्रगतशतसम्म सु् िा समर्मा आपूगतय गने, 

(3)  प्रगत सेकेण्ि १०० गलटर भन्त्दा बढीको दरले पानी 
प्रशोधन गने, 

(4)  भगूमगत पानीको स्रोत ववकासका लागग कुल एक्रू्फरको 
५० देश्ि ७५ प्रगतशतसम्म ररिाजय गने, 

(5)  १ देश्ि ३ वकलोगमटर सम्मको सरुुङ गनमायण गरी 
िानेपानी आर्ोजना सञ्चालन  गने, 

(6)  िानेपानी आर्ोजना सञ्चालन गनयको लागग २५ देश्ि १०० 
जनासम्म जनसङ््र्ा ववस्थापन गने, 
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(7)  िानेपानीको स्रोतको मागथल्लो भागमा ५०० जनसङ््र्ा 
सम्मको बसोबास गराउने, 

(8)  ५० हजारदेश्ि २ लािसम्मको जनसङ््र्ालाई िानेपानी 
आपूगतय गने, 

(9)  ५० हजारदेश्ि २ लािसम्मको जनसङ ्र्ालाई िानेपानी 
आपूगतय गरी नर्ााँ स्रोत जोड्ने, 

(10)  १ वकलोगमटर भन्त्दा बढीको िाइभसयन सम्बन्त्धी काम गने, 

(11)  विटमेन्त्ट सवहतको ढल गनकास गसष्टम समावेश भएका 
िानेपानी आर्ोजना सञ्चालन गने । 

(झ)  फोहर मैला व्र्वस्थापन क्षते्र: घर तथा आवास क्षते्रबाट गनस्कने 
फोहरमैलाको सम्बन्त्धमा देहार्को काम गने :- 
(1)  वावषयक १,००० देश्ि ५,००० टनसम्म फोहरमैला 

जगमनमा भने, 

(2)  ५ देश्ि १० हेक्टरसम्मको क्षेत्रमा फैगलएको िान्त्सफर 
स्टेशन र ररसोसय ररकोभरी एररर्ा सम्बन्त्धी काम गने, 

(3)  ५ देश्ि १० हेक्टरसम्मको क्षेत्रमा फैगलएको रसार्न, 

र्ाश्न्त्त्रक वा जैववक तररकाबाट फोहरमैला छनौट गने, 

केलाउने, तह लगाउने र पनुः प्रर्ोग गने, 

(4)  ५ देश्ि १० हेक्टरसम्मको क्षेत्रमा फैगलएको कम्पोष्ट 
प्लाण्ट सम्बन्त्धी काम गने, 

(5)  ५ एम.एल.िी (MLD) क्षमता सम्मको ढल व्र्वस्थापन 
आर्ोजना सञ्चालन गने, 

(6)  ५०,००० सम्मका जनसङ््र्ालाई टेवा परु् र्ाउन ेउदे्दर्ले 
सञ्चालन हनु े ढल गनकास, सरसफाई वा फोहरमैला 
व्र्वस्थापन कार्य गने । 
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(ञ)  कृवष क्षते्र : 

(१) पहािमा १ हेक्टरसम्म र तराईमा ५ हेक्टरसम्म राविर् 
वन क्षेत्र कृवषको लागग प्रर्ोग गने, 

(२)  गनमायण सम्बन्त्धी देहार्को काम गने:- 
(क)  ३०,००० वटा भन्त्दा बढी पन्त्छी जागत पाल्नको 

लागग गनमायण कार्य गने, 

(ि)  १,००० वटा भन्त्दा बढी ठूला िौपार्ा पाल्नको 
लागग गनमायण कार्य गने, 

(ग)  ५,००० वटा भन्त्दा बढी साना िौपार्ा (भेिा, 
बाख्रा) पाल्नको लागग गनमायण कार्य गने, 

(घ)  २,००० वटा भन्त्दा बढी बङ गरु/सुाँगरु पाल्नको 
लागग गनमायण कार्य गने, 

(ङ)  महानगरपागलका वा उपमहानगरपागलका क्षेत्र 
अन्त्तगयत तराईमा १ हेक्टरभन्त्दा बढी तथा अन्त्र् 
ठाउाँमा ०.५ हेक्टरभन्त्दा बढी क्षेत्रमा कृवष थोक 
बजार स्थापना गने, 

(ि)  वावषयक २५ करोिभन्त्दा बढी माछाको भरूा 
उत्पादन गनय ह्यािरीका लागग पोिरी गनमायण गने, 

(छ)  पशपुन्त्छी रोग अन्त्वेषण तथा गनर्न्त्त्रण सम्बन्त्धी 
दैगनक २,००० भन्त्दा बढी नमूना संकलन तथा 
परीक्षण कार्यको लागग प्रर्ोगशाला गनमायण गने, 

(ज)  अनमुगत प्राप्त बधशाला गनमायण गने, 

(झ)  प्र्ारेन्त्ट र ग्रान्त्ि प्र्ारेन्त्ट कुिरुा पालन तथा 
ह्यािरी सञ्चालन गनय गनमायण गने । 

(३) म्र्ाद नाघेका ववषादीको (सूश्ित ववषादीको हकमा मात्र) 
भण्िारण तथा ववसजयन गने, 
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(४) रासार्गनक मल उत्पादन, सं लेषण (फमूयलेशन), सश्म्मश्रण 
(ब्लेश्ण्िङ्ग), प्र्ाकेट वा गिब्बाबन्त्दी (प्र्ाकेश्जङ/क्र्ागनङ्ग) र 
भण्िारण (स्टोर) सम्बन्त्धी कार्य तथा उद्योग स्थापना गने, 

(५) जीव नाशक ववषादी उत्पादन, सं लेषण (फमूयलेशन), 

सश्म्मश्रण (ब्लेश्ण्िङ्ग), प्र्ाकेट वा गिब्बाबन्त्दी 
(प्र्ाकेश्जङ/क्र्ागनङ्ग) र भण्िारण (स्टोर) सम्बन्त्धी कार्य 
तथा उद्योग स्थापना गने, 

(६) देहार् बमोश्जमको कृवषजन्त्र् उद्योग स्थापना गनेः- 

(क)  दैगनक १०,००० गलटर भन्त्दा बढी क्षमताको 
दगु्ध प्रशोधन (दधुको पररकार समेत) उद्योग 
स्थापना गने, 

(ि)  दैगनक ५ मेविक टन भन्त्दा बढी माछा, मास ु
प्रशोधन गने उद्योग स्थापना गने, 

(ग)  १,००० मेविक टन भन्त्दा बढी भण्िारण क्षमता 
भएको कोल्ि स्टोरेज स्थापना गने, 

(घ)  परम्परागत भेटेरीनरी औषधी बाहेकका भेटेरीनरी 
भ्र्ाश्क्सन तथा औषधी उत्पादन गने उद्योग 
स्थापना गने, 

(ङ)  दैगनक १० मेविक टन भन्त्दा बढी फलफूल वा 
तरकारीको प्रशोधन गने उद्योग स्थापना गने, 

(ि)  दैगनक २ देश्ि १० मेविक टनसम्म प्राङ्गाररक 
मल उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने । 

(ट)  स्वास््र् क्षते्र : २६ देश्ि १०० शैर्ासम्मको अस्पताल, नगसयङ्ग होम 
वा श्िवकत्सा व्र्वसार् सञ्चालन गने । 

(ठ)  श्शक्षा क्षते्र: ५१ भन्त्दा बढी १०० शैर्ा सम्मको श्शक्षण अस्पताल 
सञ्चालन गने । 
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अनसूुिी-३ 

 

(दफा ३, दफा ५ को उपदफा (२) को िण्ि (ि), दफा ८ को उपदफा 
(१) र (२) साँग सम्बश्न्त्धत) 

 

वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ्कन गनुय पने प्रस्ताव 

(क)  वन क्षेत्र : 

(1)  तराईमा ५०० हेक्टरभन्त्दा बढी र पहािमा २५० 
हेक्टरभन्त्दा बढीको क्षेत्रफलमा एकल प्रजागतका स्वदेशी 
गबरुवा एउटै ब्लकमा वृक्षारोपण गने, 

(2)  सम्बश्न्त्धत ठाउाँमा परीक्षण भई वृक्षारोपणको लागग उपर्िु 
भएका आर्ागतत प्रजागतका गबरुवा तराईमा ५० हेक्टरभन्त्दा 
बढी र पहािमा २५ हेक्टरभन्त्दा बढी क्षेत्रफलमा 
वृक्षारोपण गने, 

(3)  तराईमा १०० हेक्टरभन्त्दा बढी र पहािमा ५० 
हेक्टरभन्त्दा बढी क्षेत्रफलको वन व्र्ावसावर्क कबगुलर्ती 
वनको रूपमा ददने, 

(4)  प्रदेश सरकारले वन अनसुन्त्धान प्रर्ोजनका लागग वावषयक 
३० हेक्टरभन्त्दा बढी राविर् वन सरपट कटान गने, 

(5)  वन क्षेत्रमा फोहरमैला फाल्न ल्र्ान्त्िफील साईट गनमायण 
तथा सञ्चालन गने, 

(6)  वन क्षेत्र, वन संरक्षण क्षते्र, राविर् गनकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण 
क्षेत्रको वन क्षते्र, मध्र्वती क्षते्रको वन क्षेत्र, गसमसार क्षेत्र 
वा वातावरण संरक्षण क्षते्रको वन क्षेत्रमा २५ बेि भन्त्दा 
बढीको ररसोटय वा होटल, २५ शैर्ा भन्त्दा बढीको 
अस्पताल वा २५ कोठा भन्त्दा बढीको श्शक्षण संस्था 
गनमायण गने, 
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(7)  देहार्को वन पैदावार संकलन गने गरी श्जल्ला गभत्रको 
पञ् िबषीर् वन कार्यर्ोजना, मध्र्वती क्षेत्र वा संरक्षण 
क्षेत्रको व्र्वस्थापन र्ोजना तर्ार गने वा वन संरक्षण 
क्षेत्रको कार्यर्ोजना तर्ार गने :- 
(क)  वावषयक ५० मेविक टन भन्त्दा बढी जरा तथा 

गानो संकलन गने, 
(ि)  वावषयक १५० मेविक टन भन्त्दा बढी बोिा 

संकलन गने, 

(ग)  वावषयक १५० मेविक टन भन्त्दा बढी पात वा िााँठ 
संकलन गने, (सालगसि, ररठ्ठा र अमला, तेन्त्दपुात, 

भोलायपात, तेजपात बाहेक) 

(घ)  वावषयक १५० मेविक टन भन्त्दा बढी फूल वा 
भवुा संकलन गने, 

(ङ)  वावषयक २०० मेविक टन भन्त्दा बढी फल वा 
बीज संकलन गने, 

(ि)   वावषयक १५० मेविक टन भन्त्दा बढी गबरुवा 
संकलन गने, 

(छ)  वावषयक २०० मेविक टन भन्त्दा बढी गम, रेश्जन 
(सल्लाको िोटो बाहेक) वा लोहवान संकलन 
गने। 

(8)  प्रिगलत कानून बमोश्जम प्रशोधन गरी सारतत्व गनकाली 
गनकासी गनय पाइने प्रजागतको हकमा एक श्जल्लाबाट प्रगत 
प्रजागत १०० टन भन्त्दा बढी वन पैदावार संकलन गने, 

(9)  ववद्यतु प्रसारण लाइन गनमायण बाहेक अन्त्र् प्रर्ोजनको लागग 
५ हेक्टरभन्त्दा बढी वन क्षेत्र प्रर्ोग गने, 

(10)  राविर् गनकुञ्ज, वन्त्र्जन्त्त ु आरक्ष, श्शकार आरक्ष क्षेत्रगभत्र 
कार्ायन्त्वर्न गररने प्रस्तावहरु । 
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(11)  वन संरक्षण क्षेत्र, संरक्षण क्षते्र, मध्र्वती क्षेत्र, वातावरण 
संरक्षण क्षेत्र वा रामसारमा सूिीकृत सीमसार क्षेत्रमा २५ 
मेगावाटभन्त्दा बढी क्षमताको जलववद्यतु आर्ोजना गनमायण 
कार्य गने । 

 

(ि)  उद्योग क्षेत्र : 

(1)  दैगनक ५ लाि गलटर भन्त्दा बढी क्षमता भएको उमाल्ने र 
फमेन्त्टेशन सवुवधार्िु गिश्स्टलरी, ब्रअुरी वा वाइनरी उद्योग 
स्थापना गने, 

(2)  दैगनक ३,००० मेविक टन भन्त्दा बढी िााँिसारी वा श्िनी 
उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने, 

(3)  दैगनक २५ मेविक टन भन्त्दा बढी हाि, गसङ्ग वा िरु 
प्रशोधन गने उद्योग स्थापना गने, 

(4)  दैगनक १५,००० वगयवफट भन्त्दा बढी छाला प्रशोधन गने 
उद्योग स्थापना गने, 

(5)  वावषयक ३ करोि गोटाभन्त्दा बढी उत्पादन क्षमता भएको 
पोलेको इटा, टार्ल आदद बनाउने उद्योग स्थापना गने, 

(6)  दैगनक १०० मेविक टन भन्त्दा बढी उत्पादन क्षमता 
भएको एगसि वा अल्काली उत्पादन गने उद्योग स्थापना 
गने, 

(7)  ब्लेश्ण्िङ्ग प्रविर्ाबाट बाहेक ववटुगमन वा ववटुगमन 
इमल्सनको उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने, 

(8)  ब्लेश्ण्िङ्ग प्रविर्ाबाट बाहेक रासार्गनक मल उत्पादन गने 
उद्योग स्थापना गने, 

(9)  ब्लेश्ण्िङ्ग प्रविर्ाबाट बाहेक वकटनाशक पदाथय उत्पादन 
गने उद्योग स्थापना गने, 
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(10)  दैगनक ५० मेविक टन (ड्राई वा वेट) भन्त्दा बढी ब्र्ािी 
ररसाईश्क्लङ्ग गने उद्योग स्थापना गने, 

(11)  दैगनक ५ मेविक टन भन्त्दा बढी फोम उत्पादन उद्योग 
(फोमको प्रर्ोग गरी वस्त ु उत्पादन गने उद्योग समेत) 
स्थापना गने, 

(12)  दैगनक १०० मेविक टन भन्त्दा बढी उत्पादन क्षमता 
भएको पल्प वा कागज उद्योग स्थापना गने, 

(13)  िनुढुङ्गा वा श्क्लङ् करमा आधाररत दैगनक ३,००० मेविक 
टन भन्त्दा बढी उत्पादन क्षमता भएको श्क्लङ् कर वा 
गसमेण्ट उद्योग स्थापना गने, 

(14)  दैगनक ३,००० मेविक टन भन्त्दा बढी िनु उत्पादन 
क्षमता भएको उद्योग स्थापना गने, 

(15)  २ अबय रुपैर्ााँ भन्त्दा बढी मेगसन उपकरणमा लगानी हनु े
िगनजजन्त्र् पदाथय प्रशोधन गने उद्योग स्थापना गने, 

(16)  दैगनक ५० मेविक टन भन्त्दा बढी औषधीको लागग 
प्रारश्म्भक कम्पाउण्ि (Bulk Drugs) संश्लषेण (Formulation) 
गने उद्योग स्थापना गने, 

(17)  दैगनक ५०० मेविक टन भन्त्दा बढी प्रारश्म्भक स्मेश्ल्टङ्ग 
गरी फेरस तथा नन ् फेरस वस्त ु उत्पादन गने उद्योग 
स्थापना गने, 

(18)  दैगनक ७५० मेविक टन भन्त्दा बढी धात ु ररमेश्ल्टङ्ग वा 
रररोगलङ्ग वा ऐलोवर्ङ्ग (Alloying) गने उद्योग स्थापना गने, 

(19)  उद्योगले आफ्नो प्रर्ोगको लागग ४० मेगावाट भन्त्दा बढी 
नवीकरणीर् ऊजाय प्रववगध (सौर्य, वार्,ु जैववक आदद) 
Cogeneration, DG Set बाट ववद्यतुीर् ऊजाय उत्पादन गने 
कार्य गने, 
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(20)  वावषयक ५ लाि घन वफटभन्त्दा बढी काठ प्रर्ोग गने 
सःगमल स्थापना गने, 

(21)  वावषयक २ लाि घन वफटभन्त्दा बढी काठ वा काठजन्त्र् 
पदाथय प्रर्ोग गरी भेगनर्र, प्लाईउि, प्लाईबोिय आदद बनाउन े
उद्योग स्थापना गने, 

(22)  अधय प्रशोगधत तेल, फोगसल फ्र्लु प्रर्ोग गरी दैगनक २०० 
मेविक टन भन्त्दा बढी पेिोगलर्म पदाथय उत्पादन गने 
उद्योग स्थापना गने, 

(23)  अगत घातक पदाथय जस्तैः आइसोनाइट, मकय री कम्पाउण्ि 
उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने, 

(24)  रेगिर्ो वववकरण गनष्ट्कासन हनुे (न्त्रू्श्क्लर्र/एटोगमक 
प्रशोधन) उद्योग स्थापना गने, 

(25)  नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल वा नपेाल प्रहरीले 
स्थापना वा उत्पादन गने बाहेकका गोली, गट्ठा, बारुद 
लगार्तका गबस्फोटक पदाथय उत्पादन गने उद्योग स्थापना 
गने, 

(26)  पेिोगलर्म पाईपलाईन गनमायण गने, 

(27)  दैगनक १००० मेविक टन भन्त्दा बढी क्षमताको िसर 
उद्योग स्थापना गने । 

(28)  कम्प्रू्टर, सफ्टवेर्र, ववद्यतुीर् उपकरण प्रर्ोग गरी 
सफ्टवेर्र तर्ारी, अनलाईन सेवा, ईन्त्टरनटे, रेगिर्ो, केबलु 
नेटवकय  जस्ता प्रकृगतका सेवा ददन ेकार्य वा तागलम, परामशय 
जस्ता कार्य बाहेक २ अबय रुपैर्ााँ भन्त्दा बढी मेगसन 
उपकरणमा लगानी हनुे उद्योग । 

 
 
 
 



खण्ड ५) धनगढी, कैलाली, श्रावण २० गते, २०७८ साल (अततरिक्ताङ्क ४ 
 

54 

(ग)  िानी क्षते्र : 

(1) िानी उत्िनन ् गनयको लागग १०० जना भन्त्दा बढी 
जनसङ््र्ाको स्थार्ी बसोबास स्थानान्त्तरण वा पनुबायस 
गने, 

(2) िानी उत्िनन ्कार्यको लागग: 
(क)   सबै रेगिर्ोधमी धातकुो उत्पादन गनय उत्िनन ्

कार्य गने, 

(ि)  अन्त्र् धात ु उत्पादन गनय भगूमगत उत्िनन ् भए 
दैगनक १,००० टन भन्त्दा बढी र सतही उत्िनन ्
भए दैगनक २००० टन भन्त्दा बढी उत्िनन ्को 
कार्य गने, 

(ग)  अधात ु िगनज उत्पादन गनय गररने भगूमगत 
उत्िनन ्भए दैगनक २,००० मेविक टन भन्त्दा 
बढी र सतही उत्िनन ् भए दैगनक ४,८०० 
मेविक टन भन्त्दा बढी उत्िनन ्को कार्य गने, 

 (घ)  साधारण गनमायणमिुी ढुङ्गा, िेकोरेवटभ ढुङ्गा, बालवुा, 
ग्राभेल, औद्योगगक माटो र साधारण माटोको 
उत्िनन ्को लागग दैगनक ५०० घनगमटर भन्त्दा 
बढी उत्िनन ्कार्य गने, 

 (ङ)  कोईला तथा मवट्टकोईला उत्पादन गनय गररन े
भगूमगत उत्िनन ् भए दैगनक १,००० टन भन्त्दा 
बढी र सतही उत्िनन ्भए दैगनक २,००० टन 
भन्त्दा बढी उत्िनन ्कार्य गने, 

 (ि)  दैगनक २ लाि घन गमटरभन्त्दा बढी प्राकृगतक 
ग्र्ााँस (Biogenic Natural Gas) उत्पादन कार्य गने, 

 (छ)  पेिोगलर्म पदाथयको उत्िनन ्र प्रशोधन सम्बन्त्धी 
कार्य गने, 
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 (ज)  नदी नाला सतहबाट दैगनक ३०० घन गमटर 
भन्त्दा बढी बालवुा, ग्राभेल, गगिाां माटो गनकाल्न े। 

(घ)  र्ातार्ात क्षते्र : 

(1)  स्थानीर् सिक बाहेक २५ वकलोगमटर भन्त्दा बढी लम्बाई 
हनुे कुन ैपगन नर्ााँ सिक गनमायण गने, 

(2)  ५० वकलोगमटर भन्त्दा लामो रज्जमुागय गनमायण गने, 

(3)  ५ वकलोगमटर भन्त्दा लामो केबलु कार मागय गनमायण गने, 

(4)  सावयजगनक र्ातार्ातको लागग रेलमागय सञ्चालन गने, 

(5)  सिक प्रर्ोजनको लागग ३ वकलोगमटर भन्त्दा बढी 
लम्बाईको सरुुङ बनाउने, 

(६)  ५० वकलोगमटर भन्त्दा बढी लम्बाईको राविर् राजमागय वा 
सहार्क सिकको िौिाई वृवि हनुे गरी स्तरवृवि, 

पनुस्थायपना वा पनुगनयमायण गने । 

 

 (ङ)  आवास, भवन तथा बस्ती ववकास र शहरी ववकास क्षेत्र : 

(1)  १०,००० वगयगमटर क्षेत्रफलभन्त्दा बढीको Built Up Area 

वा Floor Area भएको आवासीर्, व्र्ावसावर्क वा आवासीर् 
र व्र्ावसावर्क दवैु प्रकृगत भएको संर्िु भवन गनमायण गने, 

(2)  २,००० जना भन्त्दा बढी एकै पटक आगमन तथा गनगमन 
हनुे गसनेमा हल, गथएटर, सामदुावर्क भवन, रंगशाला, 
कन्त्सटयहल, स्पोटयस कम्प्लेक्स गनमायण गने, 

(3)  ५ हेक्टरभन्त्दा बढी क्षेत्रमा आवास ववकास गने, 

(4)  १०० हेक्टरभन्त्दा बढीको जग्गा आर्ोजना सञ्चालन गने, 

(5)  ५० गमटर भन्त्दा बढी उिाई भएका भवन गनमायण गने, 

(6)  २०,००० गलटर भन्त्दा बढी दैगनक पानीको प्रर्ोग हनु े
भवन गनमायण तथा सञ्चालन गने, 

(7)  कृवषर्ोग्र् भगूममा शहरीकरण गने । 
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(ि)  जलस्रोत र ऊजाय क्षते्र : 

(१) ववद्यतु उत्पादन अन्त्तगयत:- 
(क) ५० मेगावाटभन्त्दा बढी क्षमताको जलववद्यतु ्उत्पादन 

आर्ोजना गनमायण गने, 

(ि) १ मेगावाटभन्त्दा बढी क्षमताको कोइला वा आणववक 
ववद्यतु उत्पादन आर्ोजना सञ्चालन गने, 

(ग)  ५ मेगावाटभन्त्दा बढी क्षमताको िगनज तेल वा 
ग्र्ााँसबाट ववद्यतु उत्पादन आर्ोजना सञ्चालन गने। 

(२) गसाँिाइको नर्ााँ प्रणाली अन्त्तगयत:- 
 (क)  तराई वा गभत्री मधेशमा २,००० हेक्टर भन्त्दा 

बढीको क्षेत्र गसाँिाइ गने, 

 (ि)  पहािी उपत्र्का र टारमा ५०० हेक्टर भन्त्दा 
बढीको क्षेत्र गसाँिाइ गने, 

 (ग)  पहािी गभरालो पािा वा पवयतीर् क्षेत्रमा २०० 
हेक्टर भन्त्दा बढी क्षते्र गसाँिाइ गने। 

(३) १०० जना भन्त्दा बढी स्थार्ी बसोबास भएका जनसङ््र्ा 
ववस्थावपत गने कुनै पगन जलस्रोत ववकास कार्य गने, 

(४) बहउुदे्दर्ीर् जलाशर्को गनमायण गने, 

(५) एउटा जलाधार क्षते्रबाट अको जलाधार क्षेत्रमा पानी 
फकायई (इन्त्टर बगेसन वाटर िान्त्सफर) उपर्ोग गने, 

(६) नवीकरणीर् ऊजाय क्षेत्र :- 
(क)  १० मेगावाट भन्त्दा बढी क्षमताको सौर्य ऊजायबाट 

ववद्यतु उत्पादन आर्ोजना सञ्चालन गने, 

(ि)  १० मेगावाट भन्त्दा बढी क्षमताको वार् ुऊजायबाट 
ववद्यतु उत्पादन आर्ोजना सञ्चालन गने, 

 (ग)  २ मेगावाट भन्त्दा बढी क्षमताको जैववक ऊजायबाट 
ववद्यतु उत्पादन आर्ोजना सञ्चालन गने। 
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(छ) पर्यटन क्षते्र : 

(१) १०० बेि भन्त्दा बढीको होटल वा ररसोटय गनमायण, स्थापना 
तथा सञ्चालन गने, 

(२) नर्ााँ ववमानस्थल गनमायण गने । 

 

(ज) िानेपानी क्षते्र : 

(1)  ५०० हेक्टर भन्त्दा बढी क्षते्रमा फैगलएको वषायतको पानी 
संकलन गने तथा सोही क्षेत्रफलमा भएको पानीका स्रोतको 
प्रर्ोग गने, 

(2)  सेफ इल्ि १०० गलटर प्रगत सेकेण्ि (LPS) भन्त्दा बढीको 
सतही पानीको स्रोत र सो पानीको ७५ प्रगतशत भन्त्दा बढी 
सु् िा समर्मा आपूगतय गने, 

(3)  भगूमगत पानीको स्रोत ववकासका लागग कूल एक्रू्फरको 
७५ प्रगतशत भन्त्दा बढी ररिाजय गने, 

(4)  िानेपानी आर्ोजना सञ्चालन गनयको लागग १०० जनाभन्त्दा 
बढी जनसङ््र्ा ववस्थावपत गने, 

(5)  िानेपानीको स्रोतको मागथल्लो तटीर् भागमा ५०० 
जनाभन्त्दा बढीको जनसङ््र्ा बसोबास गराउने, 

(6)  २ लाि भन्त्दा बढी जनसङ््र्ालाई िानपेानी आपूगतय गने, 

(7)  २ लाि भन्त्दा बढी जनसङ ्र्ालाई िानेपानी आपूगतय गरी 
नर्ााँ स्रोत जोड्ने, 

(8)  जैववक तथा रासार्गनक प्रदूषण हनु े स्रोत वा गतनबाट 
प्रभाववत हनु सक्न ेभगूमगत जलस्रोतको उपर्ोग गने, 

(9)  प्रगत सेकेण्ि ५०० गलटरभन्त्दा बढी पानीको स्रोत उपर्ोग 
गने िानपेानी स्रोत सम्बन्त्धी बहउुदे्दर्ीर् आर्ोजना 
सञ्चालन गने, 
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(10)  ३ वकलोगमटर भन्त्दा बढीको सरुुङ्ग गनमायण गरी िानपेानी 
आर्ोजना सञ्चालन गने, 

(11)  सावयजगनक िानेपानीका आपूगतयका मु् र् स्रोतमा कार्ायन्त्वर्न 
गररने कुन ैप्रस्ताव । 

 

(झ)  फोहरमैला व्र्वस्थापन क्षते्र : 

(१) घर तथा आवास क्षेत्रबाट गनस्कने फोहरमैलाको सम्बन्त्धमा 
देहार्को काम गने:- 
(क)  वावषयक ५,००० टन भन्त्दा बढी फोहरमैला 

जगमनमा भने, 

(ि)  १० हेक्टरभन्त्दा बढी क्षेत्रमा फैगलएको िान्त्सफर 
स्टेशन र ररसोसय ररकोभरी एररर्ा सम्बन्त्धी काम 
गने, 

(ग)  १० हेक्टर भन्त्दा बढी क्षेत्रमा फैगलएको रसार्न, 

र्ाश्न्त्त्रक वा जैववक तररकाबाट फोहरमैला छनौट,  

केलाउने,  तह लगाउने र पनुः प्रर्ोग गने, 

(घ)  १० हेक्टर भन्त्दा बढी क्षेत्रमा फैगलएको कम्पोष्ट 
प्लान्त्ट सम्बन्त्धी काम गने, 

(ङ)  कम्तीमा १०,००० जनसङ््र्ा भएको शहरी 
क्षेत्रबाट गनस्कन ेफोहरमैला गाड्ने काम गने, 

(ि)  ५ एम. एल. िी. (MLD) भन्त्दा बढी क्षमताको 
ढल व्र्वस्थापन आर्ोजना सञ्चालन गने, 

(छ)  ५०,००० भन्त्दा बढी जनसङ््र्ालाई टेवा 
परु् र्ाउन े उदे्दर्ले सञ्चालन हनुे ढल गनकास, 

सरसफाई र फोहरमैला व्र्वस्थापन कार्य गने । 
(२) देहार्को प्रकृगत र जनुसकैु स्तरका ितरापूणय फोहरमैला 

सम्बन्त्धी देहार्का गनमायण सम्बन्त्धी काम गने:- 
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(क)  फोहरमैला संर्न्त्त्र गनमायण, 

(ि)  फोहरमैला ररकोभरी प्लान्त्ट गनमायण, 

(ग)  फोहरमैला भने, थपुाने वा गाड्ने ठाउाँको गनमायण, 

(घ)  फोहरमैला भण्िारण गने ठाउाँको गनमायण, 

(ङ)  फोहरमैला विटमेण्ट सवुवधाको गनमायण । 

(३) जोश्िमपूणय फोहर पदाथय सम्बन्त्धी देहार्का काम गने :- 

(क)  २५ वषयभन्त्दा बढी आधा आर् ु भएको कुनै पगन 
रेगिर्ोधमी वस्तकुो गनष्ट्कासन र व्र्वस्थापन गने, 

(ि)  पिास लेथल िोज भएको कुनै पगन रेगिर्ोधमी 
वस्तकुो गनष्ट्कासन र व्र्वस्थापन गने, 

(ग)  कम्तीमा २५ शैर्ा भएको स्वास््र् केन्त्र, 

अस्पताल वा नगसयङ्ग होमबाट गनस्कने जैववक 
जोश्िमपूणय पदाथयको अश्न्त्तम गनष्ट्कासन व्र्वस्थापन 
गने, 

(घ)  कुन ै पगन हागनकारक पदाथयलाई भष्ट्म वा पनुः 
प्रर्ोग गनयको लागग १ हेक्टर वा सोभन्त्दा बढी 
क्षेत्रफलको जगमन प्रर्ोग गने र ऊजाय सम्बन्त्धी 
कुन ैकाम गने । 

 

(ञ)  कृवष क्षते्र : 

(1) पहािमा १ हेक्टरभन्त्दा बढी र तराईमा ५ हेक्टरभन्त्दा 
बढी राविर् वन क्षेत्र कृवषको लागग प्रर्ोग गने, 

(2) जीवनाशक ववषादी (सूश्ित ववषादीको हकमा मात्र) प्लाण्ट 
स्थापना गने, 

(3) दैगनक १० मेविक टन भन्त्दा बढी प्राङ्गाररक मल उत्पादन 
गने उद्योग स्थापना गने । 
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(ट)  स्वास््र् क्षेत्र : १०० शैर्ा भन्त्दा बढीको अस्पताल, नगसयङ्ग होम वा 
श्िवकत्सा व्र्वसार् सञ्चालन गने। 

(ठ)  श्शक्षा क्षेत्र : १०० शैर्ा भन्त्दा बढीको श्शक्षण अस्पताल सञ्चालन 
गने । 

 
 



खण्ड ५) धनगढी, कैलाली, श्रावण २० गते, २०७८ साल (अततरिक्ताङ्क ४ 
 

61 

अनसूुिी-४ 

(दफा ४ को उपदफा (३) साँग सम्बश्न्त्धत) 

 

क्षते्र गनधायरण सम्बन्त्धी सावयजगनक सूिनाको ढााँिा 
 

........आर्ोजनाको वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ्कन प्रगतवेदन तर्ारीको लागग क्षेत्र 
गनधायरण सम्बन्त्धी  

सावयजगनक सूिना 
(प्रकाशन गमगत .......) 

....... प्रदेश........ श्जल्ला...........नगरपागलका/गाउाँपागलकामा 
..................(प्रस्तावकको नाम उल्लेि गने)....................... द्वारा गनम्न 

बमोश्जमको प्रस्ताव कार्ायन्त्वर्न गनय लागगएको छ । 

 

प्रस्तावकको नाम र 
ठेगाना 

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

(ईमेल)............(फोन नं.) 

प्रस्तावको व्र्होरा आर्ोजनाको मु् र् ववशेषता उल्लेि गने 

प्रभाव पने सक्न े
श्जल्ला/न.पा/गा.पा. 

............ श्जल्ला ......... न.पा/गा.पा. ...... 
विा 

 

मागथ उश्ल्लश्ित प्रस्तावको वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ्कन (EIA) अध्र्र्न 
सम्बन्त्धी क्षेत्र गनधायरण (Scoping) गने िममा सो क्षेत्रको प्राकृगतक, भौगतक 
प्रणाली, जैववक प्रणाली, सामाश्जक प्रणाली, सााँस्कृगतक प्रणाली र आगथयक 
प्रणालीमा के-कस्तो प्रभाव पदयछ भनी एवकन गनय सो स्थानको न.पा./गा.पा. 
तथा त्र्स क्षेत्रका ववद्यालर्, अस्पताल, स्वास््र् िौकी तथा सरोकारवाला 
व्र्श्ि वा संस्थाको गलश्ित रार् सझुाव गलन आवर्क भएकोले र्ो 
सावयजगनक सूिना प्रकाशन भएको गमगतले ७ (सात) ददन गभत्र गनम्न 
ठेगानामा आई पगु्न े गरी गलश्ित रार् सझुाव उपलब्ध गराई ददन ु हनु 
अनरुोध गररन्त्छ । 
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रार् सझुावको लागग पत्रािार गने ठेगाना: 
प्रस्तावकको नाम 

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

............(ईमेल).............. (फोन नं.) 

परामशयदाताको 
नाम र ठेगाना 

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

............(ईमेल)................(फोन नं.) 
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अनसूुिी-५ 

(दफा ४ को उपदफा (५) साँग सम्बश्न्त्धत) 

 

वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ् कनको क्षते्र गनधायरण प्रगतवेदनको ढााँिा 
  

(आवरण पषृ्ठको ढााँिा) 

प्रस्तावको शीषयक, प्रगतवेदन तर्ार गने व्र्श्ि वा संस्थाको नाम र ठेगाना 
(प्रगतवेदनको शरुुमा न ैउि प्रगतवेदन पेश गररने गनकार्को नाम र ठेगाना 
(टेगलफोन, फ्र्ाक्स र ईमेल आदद सवहत) उल्लेि गरी प्रगतवेदनको शरुु 
पषृ्ठमा गनम्न ढााँिामा प्रस्ततु गनय सवकने छ) 

.......... (प्रस्तावको नाम) ............... को 
वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ्कन प्रगतवेदनको क्षेत्र गनधायरण प्रगतवेदन 

............................................ 
(प्रगतवेदन पेश गररने गनकार्को नाम र ठेगानाः 

प्रस्तावक 

.......... (प्रस्तावकको नाम र ठेगाना)........... 
............ (मवहना, वषय).............. 

प्रस्तावको प्रकृगत र त्र्ससाँग सम्बश्न्त्धत क्षेत्र हेरी देहार्का कुरा स्पष्ट 
िलुाउन ुपने :- 

१.  पररिर्ः   

(क) भगूमकाः 
(ि) प्रस्तावकको पररिर्ः 
(ग) प्रस्तावको पररिर्ः 
(घ) क्षेत्र गनधायरणको उदे्दर्ः  

(ङ) प्रस्तावको सान्त्दगभयकताः 
(ि) कानूनी औश्ित्र्ताः 

२.  प्रस्तावको बारेमा जानकारीः 
(क) प्रस्तावको पररिर्ः 
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(ि) अवश्स्थगत र पहुाँिः  

(ग) प्रकृगत/वकगसमः  

(घ) संरिनाको जानकारी र अवर्व: (प्रष्ट रुपमा स्थलगत 
अवस्थाको नक्सासाँग मेल िाने वहसाबले प्रस्ततु गनुयपने) 

(ङ) प्रस्ताव/आर्ोजना सम्बन्त्धी विर्ाकलाप: (गनमायण अश्घ, 

गनमायणको िरणमा र सञ्चालन तथा ममयत सम्भारको 
िरणमा) 

(ि) गनमायण र्ोजनाः 
(छ) जग्गाको क्षेत्रफल: 
(ज) जग्गाको प्रकार: 

३ . प्रस्ताव/आर्ोजनाको लागग आवर्कताः 
(क) आवर्क जनशश्ि, गनमायण सामग्री )पररमाण र स्रोत( , 

गनमायण तागलका, प्रर्ोग हनुे ऊजायको वकगसम )स्रोत , िपत 
हनुे पररमाण(, प्रर्ोग हनुे प्रववगध, Associated/Ancillary 

facilities, प्रस्ताव कार्ायन्त्वर्न तागलका: 
(ि) अन्त्र् थप वववरण: 

४.  प्रगतवेदन तर्ार गदाय वविार गनुयपने नीगत, ऐन, गनर्म, गनदेश्शका, 
मापदण्ि, सश्न्त्ध, सम्झौताः (प्रस्तावको प्रकृगत र त्र्ससाँग सम्बश्न्त्धत 
क्षेत्र हेरी पनुरावलोकन गनुयपने) 

 प्रगतवेदन तर्ार गदाय पनुरावलोकन गररने 
दफा/गनर्म/िण्ि आदद र सम्बश्न्त्धत बुाँदा 

बुाँदा सम्बश्न्त्धत वववरण 

नीगत 
  

ऐन 
  

गनर्मावली   

गनदेश्शका   

मापदण्ि 
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सश्न्त्ध 
सम्झौता 

  

५.  क्षेत्र गनधायरण प्रगतवेदन तर्ार गदाय अवलम्बन गनुयपने ववगधः 
(क) सावहश्त्र्क पनुरावलोकन: 
(ि) सूिना प्रकाशन: 
(ग) स्थलगत अध्र्र्न: 
(घ) छलफल तथा परामशय: 
(ङ) वातावरणीर् सवालको पवहिान तथा प्राथगमकीकरणः र्स 

कार्यको लागग देहार्का औजारको प्रर्ोग गनय सवकनेछ:- 
१. िेकगलष्ट, 

२. Interaction matrix,  
३. Stepped matrix, 
४. Network. 

क्षेत्र गनधायरण प्रगतवेदन तर्ारी 
 

६.  ववद्यमान वातावरणीर् अवस्थाः 
प्रस्तावले प्रभाव पानय सक्न े स्थानको भौगतक, रासार्गनक, जैववक, 

सामाश्जक, आगथयक तथा सााँस्कृगतक वस्तशु्स्थगतको बारेमा आधारभतू 
जानकारी (न्त्रू्नतम िेकगलष्टमा भएमा त्र्ाङ्क आवर्क पने)  

तागलका ववगभन्त् न क्षेत्र र आवर्क आधारभतू त्र्ाङ्क वा 
वववरणका वकगसम  

अवर्व आवर्क वववरण प्रस्तावका क्षेत्र 

     

भौगतक वातावरण      

भौगोगलक अवस्था, धरातलीर् अवस्था र भ-ू
उपर्ोग 

     

जलवार् ु वषाय      

तापिम      
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आरता      

वार्कुो ददशा      

जल तथा जलाधार 
क्षेत्र  

नदी      

ताल      

अन्त्र् जलस्रोत      

बाढी      

वहमताल ववष्ट्फोटको 
अवस्था 

     

भ-ूगभय िट्टान र माटोको 
वकगसम 

     

भगूभीर् बनौट/संरिना      

पवहरो, भ-ूक्षर्      

भकुम्पीर् जोश्िम      

वार्कुो गणुस्तर र 
ध्वगनको स्तर 

वार्कुो गणुस्तर      

ध्वगनको अवस्था      

पानीको गणुस्तर सतही पानीको गणुस्तर      

जगमनमनुीको पानीको 
गणुस्तर 

     

जैववक वातावरण      

वनस्पगत जङ्गलको वकगसम 

जलवार्कुो आधारमा 
वनस्पगतको आधारमा 

     

संरक्षणको अवस्था 
- वन व्र्वस्थापनको 

अवस्था 
- वनस्पगतका प्रमिु   

प्रजागत 
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- Ethnobotany का 
दृवष्टले महत्वपूणय 
प्रजागत 

- जलीर् वनस्पगत 
प्राणी (जनावर) वन्त्र्जन्त्त ु      

 िरा      

 सरीसपृ      

 जलिर (प्रजागत, 

वविरणको अवस्था, 
बासस्थानको अवस्था) 

     

 वन्त्र्जन्त्तकुो 
बासस्थानको अवस्था 

     

माछा जलिर       

वनस्पगत र प्राणीको 
प्रजागतको अवस्था 

      

सामाश्जक, आगथयक 
तथा सााँस्कृगतक 

      

जनसाङ श््र्क 
वववरण 

जनसङ््र्ा      

जन्त्म, मतृ्र्कुो अवस्था      

लैवङ्गक वववरण      

उमेर समूह      

जात      

धमय      

पेशा      

घरधरुी      

बसाइाँ सराई      

श्शक्षा शैश्क्षक संस्थाको      
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सङ््र्ा र वकगसम   
साक्षरता दर      

शैश्क्षक स्तर      

स्वास््र् र 
सरसफाई 

स्वास््र् श्स्थगत      

रोगका प्रकार      

स्वास््र् संस्थाको 
अवस्था 

     

िानेपानीको अवस्था      

शौिालर्को अवस्था      

फोहरमैला 
व्र्वस्थापनको अवस्था 

     

भौगतक/सामदुावर्क 
पूवायधार 

र्ातार्ात पूवायधार      

ऊजाय आपूगतय       

सञ्चार (टेगलफोन, 

हलुाक, टेगलगभजन, 

इन्त्टरनेट सेवा) 

     

िानेपानी      

बजार      

गसाँिाई प्रणाली      

उद्योग/कलकारिाना      

आगथयक रोजगारी/पेशा/व्र्वसार्      

जग्गाको स्वागमत्व      

कृवष उत्पादन      

पशपुालन      

आर् आजयन र ििय      

अन्त्र् उत्पादन      

जल उपर्ोग कृवष प्रर्ोजनको लागग      
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जल उपर्ोग  
उपल्लो र तल्लो तटीर् 
जल उपर्ोगको अवस्था 

     

संस्कृगत ऐगतहागसक र 
सााँस्कृगतक धरोहर 

     

सााँस्कृगतक महत्वका 
िलुास्थल 

     

धागमयक स्थल      

सााँस्कृगतक मान्त्र्ता, 
िालिलन र परम्परा 

     

भाषा स्थानीर् भाषा र बोल्न े
समदुार् 

     

मातभृाषा बोल्ने समदुार्      

िािवाि र अन्त्र् 
प्रथा 

प्रमिु िािवाि र 
समारोह 

     

अश्न्त्तम संस्कार गने 
स्थल र प्रिलन  

     

७.  क्षेत्र गनधायरणको लागग अध्र्र्नमा संलग्न ववज्ञले पवहिान गरेको र 
सम्बश्न्त्धत सरोकारवालाले उठाएका भौगतक, जैववक, सामाश्जक, 

आगथयक, सााँस्कृगतक, वातावरणीर् सवालको छुट्टाछुटै्ट सूिी तर्ार गनुय 
पनेछ र र्सरी छुयाइएका सूिीबाट औश्ित्र्ता र सान्त्दगभयकता 
िलुाई वातावरणीर् सवालको प्राथगमकता गनधायरण गरी अश्न्त्तम सूिी 
तर्ार गनुय पनेछ । र्सरी अश्न्त्तम सूिी तर्ार गदाय सरोकारवालाले 
उल्लेि गरेका सवाल मध्रे् कुन ै सवाल समावेश नभएमा सो 
समावेश नहनुकुा कारण उल्लेि गनुय पनेछ । 

८.  सवालको पवहिान देहार् बमोश्जम गनुय पनेछ:- 
(क) सरोकारवालाले पवहिान गरेका सवाल : 
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(ि) अध्र्र्न टोलीले पवहिान गरेका सवाल : 
(ग) प्राथगमकीकरण गररएका सवाल :  

(घ) प्राथगमकीकरण गररएका सवाल देहार्को तागलका बमोश्जम 
उल्लेि गनुय पनेछ:- 
 

 सकारात्मक सवाल नकारात्मक सवाल 

गनमायण िरण   

भौगतक   

रासार्गनक   

जैववक    

सामाश्जक, आगथयक   

सञ् िालनको िरण 
  

भौगतक   

रासार्गनक   

जैववक   

सामाश्जक, आगथयक   

सााँस्कृगतक    
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अनसूुिी-६ 
 

(दफा ५ को उपदफा (१) को िण्ि (क) साँग सम्बश्न्त्धत) 
 

संश्क्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्नको कार्यसूिीको ढााँिा 
(आवरण पषृ्ठको ढााँिा) 

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

संश्क्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्नको कार्यसूिी 
........................................................ 

 

प्रगतवेदन पेश गररने गनकार्को नाम र ठेगानाः 
प्रस्तावक: 

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

. . . . . . . . (मवहना), . . . . . . . .(वषय) 
 

१.  प्रगतवेदन तर्ार गने व्र्श्ि वा संस्थाको नाम र ठेगानाः 
२.  प्रस्तावकोः 

(क)  सामान्त्र् पररिर्: 
(ि)  प्रस्तावको सान्त्दगभयकता: 

३.  प्रगतवेदन तर्ार गदाय वविार गनुय पने नीगत, ऐन, गनर्म, गनदेश्शका तथा 
अन्त्तरायविर् सश्न्त्ध सम्झौता: 

४.  प्रस्ताव कार्ायन्त्वर्न गदाय वातावरणमा पने िास प्रभावः 
(क)  सामाश्जक-आगथयक: 
(ि)  सााँस्कृगतकः 
(ग) भौगतकः 
(घ)  रासार्गनक: 
(ङ)  जैववक: 

५.  प्रस्तावको कार्ायन्त्वर्नबाट वातावरणमा पने प्रभावको रोकथामका 
ववषर्: 
६.  प्रस्ताव कार्ायन्त्वर्न गदाय अनगुमन गनुयपने ववषर्: 
७.  अन्त्र् आवर्क ववषर्: 
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अनसूुिी-७ 

(दफा ५ को उपदफा (१) को िण्ि (ि) साँग सम्बश्न्त्धत) 

प्रारश्म्भक वातावरणीर् परीक्षणको कार्यसूिीको ढााँिा 
 

(आवरण पषृ्ठको ढााँिा) 

 

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

प्रारश्म्भक वातावरणीर् परीक्षणको कार्यसूिी 
........................................................ 

 

प्रगतवेदन पेश गररने गनकार्को नाम र ठेगानाः 
प्रस्तावक: 

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

 

. . . . . . . . (मवहना), . . . . . . . .(वषय) 
 

१.  प्रगतवेदन तर्ार गने व्र्श्ि वा संस्थाको नाम र ठेगानाः 
२.  प्रस्तावको: 

(क)  सामान्त्र् पररिर्: 
(ि)  प्रस्तावको सान्त्दगभयकता: 

३.  प्रगतवेदन तर्ार गदाय अपनाउन ुपने ववगध: 
४.  प्रगतवेदन तर्ार गदाय वविार गनुय पने नीगत, ऐन, गनर्म, गनदेश्शका तथा 

अन्त्तरायविर् सश्न्त्ध सम्झौता: 
५.  प्रगतवेदन तर्ार गदाय लाग्न:े 

(क)  समर्: 
(ि)  अनमुागनत बजेट: 

६.  प्रस्ताव कार्ायन्त्वर्न गदाय वातावरणमा पने िास प्रभाव: 
  (क)   सामाश्जक-आगथयक: 
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(ि)  सााँस्कृगतकः 
(ग) भौगतकः 
(घ)  रासार्गनक: 
(ङ)  जैववक: 

 ७.  प्रस्ताव कार्ायन्त्वर्नका ववकल्प: 
(क)  गिजाइन: 
(ि)  आर्ोजना स्थल: 
(ग)  प्रववगध र सञ्चालन ववगध, समर् तागलका, प्रर्ोग हनु ेकच्िा 

पदाथय: 
(घ)  अन्त्र् कुरा: 

८.  प्रस्तावको कार्ायन्त्वर्नबाट वातावरणमा पने प्रभावको रोकथामका 
ववषर्: 

९.  प्रस्ताव कार्ायन्त्वर्न गदाय अनगुमन गनुयपने ववषर्: 
१०.  अन्त्र् आवर्क ववषर्: 
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अनसूुिी-८ 

 

(दफा ५ को उपदफा (१) को िण्ि (ग) साँग सम्बश्न्त्धत) 

 

वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ् कनको कार्यसूिीको ढााँिा 
 

(आवरण पषृ्ठको ढााँिा) 

 

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

वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ् कनको कार्यसूिी 
........................................................ 

 

प्रगतवेदन पेश गररने गनकार्को नाम र ठेगानाःः 
प्रस्तावक: 

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

 

. . . . . . . . (मवहना), . . . . . . . .(वषय) 
 
 

पररच्छेद -१ 

 

पषृ्ठभगूम 

 

१.१  प्रगतवेदन तर्ार गने व्र्श्ि वा संस्थाको नाम र ठेगाना : 
१.२  भगूमका: 
१.३  प्रस्तावकको नामः 
१.४  पत्रािार गने पूणय ठेगाना,- 
 टेगलफोन: 

फ्र्ाक्सः 
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 इमेलः 
१.५  परामशयदाता संस्था वा व्र्श्ि,- 

संस्था वा व्र्श्िको नामः 
पत्रािार गने पूणय ठेगानाः 
टेगलफोनः     
फ्र्ाक्सः 
इमेलः 

१.६  कार्यसूिीको उदे्दर्ः 
१.७  वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ् कनको उदे्दर्ः 
१.८  वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ् कनको औश्ित्र्ताः 

 

पररच्छेद -२ 

 

प्रस्तावको बारेमा जानकारी 
२  .१   प्रस्तावको सामान्त्र् पररिर्ः 
२.२  प्रस्तावको सान्त्दगभयकताः र्समा प्रस्तावको उदे्दर्, आवर्कता र 

औश्ित्र्ता िलुाउन ुपनेछ । 

२.३  अवश्स्थगत र पहुाँि: 
२.४  प्रकृगत/वकगसमः 
२.५  संरिनाको जानकारी (Salient features) र अवर्व (Components): 

प्रष्ट रुपमा स्थलगत अवस्थाको नक्सासाँग गमल्न ेगरी प्रस्ततु गनुय पने 
।  

२.६  प्रस्ताव/आर्ोजना सम्बन्त्धी विर्ाकलाप: गनमायण अश्घ, गनमायणको 
िरण र सञ्चालन तथा ममयत सम्भारको िरण । 

२.७  गनमायण र्ोजनाः 
२.७.१ आवर्क जग्गाको क्षेत्रफल: 
२.७.२ जग्गाको प्रकार: गनजी/सरकारी/वन क्षेत्र आदद 

२.८  प्रस्ताव/आर्ोजनाको लागग आवर्कताः 
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२.८.१ आवर्क जनशश्ि: 

२.८.२ गनमायण सामग्री र पररमाण स्रोत: 
२.८.३ गनमायण तागलका: 
२.८.४ प्रर्ोग हनु ेऊजाय वकगसम, स्रोत, िपत हनु ेपररमाण: 
२.८.५ प्रर्ोग हनु े प्रववगध Associated/ ancillary facility, प्रस्ताव 

कार्ायन्त्वर्न तागलका: 
२.८.६ अन्त्र् थप वववरण: 

 

पररच्छेद -३ 

 

त्र्ाङ्क संकलन 

 

३.१  प्रगतवेदन तर्ार गदाय आवर्क पने त्र्ाङ्क : 
३.१.१ भौगतक तथा रासार्गनक वातावरण: 
३.१.२ जैववक वातावरण: 
३.१.३ सामाश्जक, आगथयक तथा सााँस्कृगतक वातावरण: 

३.२  त्र्ाङ्क संकलन गनय अपनाइन ेववगध: 
३.२.१ सन्त्दभय सामग्रीको पनुरावलोकन: 

 (क)  भ-ूबनोट, भौगोगलक श्स्थगत, भ-ूउपर्ोग, भ-ूक्षमता र 
अध्र्र्नसाँग सम्बश्न्त्धत नक्सा, 

(ि)  सम्भव भएसम्म प्रस्ताव कार्ायन्त्वर्न स्थल तथा 
त्र्स वररपररका क्षेत्रको हवाई फोटो, 

(ग)  प्रस्ताव कार्ायन्त्वर्न स्थलका वनस्पगत तथा 
जीवजन्त्तकुो त्र्ाङ्क , 

(घ)  भौगगभयक तथा जोश्िम मलु्र्ाङ्कन त्र्ाङ्क (प्राप्त गनय 
सवकने भएमा), 
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(ङ)  उपलब्ध हनु सक्न ेभएमा आर्ोजना सञ्चालन गनुय 
अश्घ र पगछका हावा र पानीको गणुस्तर तथा 
ध्वगनको स्तर सम्बन्त्धी जानकारी,  

(ि)  वातावरण प्रभाव मलु्र्ाङ् कनसाँग सान्त्दगभयक 
म्र्ाविक्स वा िमबद्व रेिा श्ित्र,  

(छ)  अध्र्र्न प्रगतवेदन तर्ार गदाय प्रर्ोग गररएका 
गलश्ित सामग्रीको सन्त्दभय सूिी 

३.२.२  स्थलगत अध्र्र्नः र्स अन्त्तगयत भौगतक वातावरण, जैववक 
वातावरण र सामाश्जक, आगथयक, सााँस्कृगतक वातावरणीर् 
अध्र्र्नका लागग प्रर्ोग गररने ववगध स्पष्ट रुपमा उल्लेि 
गनुय पनेछः 
३.२.२.१ भौगतक वातावरणमा अपनाउनपुने ववगधः 

(क)  Walkthrough/Direct Observation, 
(ि)  हावा, पानी र माटोको नमूना 

संकलन, 

(ग)  ध्वगनको तह मापन । 

३.२.२.२ जैववक वातावरणमा अपनाउनपुने ववगधः 
(क) Walkthrough/Direct 

Observation/Indirect Sign Survey/ 
Camera Trap, 

(ि)  नमूना संकलन (Sampling), 

(ग)  तोवकएको मागयमा वहड्ने/सङ््र्ा 
गनधायरण पद्दगत (Transect 

Walk/Point Count), 

(घ)  मु् र् जानकार व्र्श्िसाँग अन्त्तवायताय 
(Key Informant Interview) । 
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३.२.२.३ सामाश्जक, आगथयक, सााँस्कृगतक वातावरणमा 
अपनाउनपुने ववगधः 

(क)  Walkthrough/Direct Observation, 

(ि)  सरोकारवालासाँग छलफल, 

(ग)  ववषर्वस्त ु तोवकएको समूह छलफल 
(Focus Group Discussion), 

(घ)  मु् र् जानकार व्र्श्िसाँग अन्त्तवायताय 
(Key Informant Interview), 

(ङ)  सामवुहक छलफल (Group 

Discussion) । 

 
 
 
 
 
 

पररच्छेद -४ 

प्रगतवेदन तर्ार गदाय अध्र्र्न गनुय पने नीगत, ऐन, गनर्म, गनदेश्शका, कार्यववगध 
र अन्त्तरायविर् सश्न्त्ध सम्झौता 

४.१  प्रस्तावसाँग सम्बश्न्त्धत नीगत, रणनीगत: 
४.२  प्रस्तावसाँग सम्बश्न्त्धत आवगधक र्ोजना: 
४.३  प्रस्तावसाँग सम्बश्न्त्धत ऐन: 
४.४  प्रस्तावसाँग सम्बश्न्त्धत गनर्मावली: 
४.५  प्रस्तावसाँग सम्बश्न्त्धत गनदेश्शका/कार्यववगध/कार्यनीगत: 
४.६  प्रस्तावसाँग सम्बश्न्त्धत वातावरणीर् तथा अन्त्र् मापदण्ि: 
४.७  प्रस्तावसाँग सम्बश्न्त्धत अन्त्तरायविर् सश्न्त्ध, सम्झौता: 
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पररच्छेद -५ 

 

अवगध, बजेट तथा जनशश्ि 

प्रगतवेदन तर्ार गदाय लाग्न:े 
५.१  समर्: 
५.२  अनमुागनत बजेट: 
५.३  ववज्ञ जनशश्ि: अध्र्र्न दलका सम्पूणय सदस्र्को नाम, ठेगाना, 

सम्पकय  नं.  
पररच्छेद -६ 

 

प्राथगमकीकरण गररएका सवाल 

क्षेत्र गनधायरण प्रगतवेदनमा पवहिान गरी प्राथगमकीकरण गररएका सवालको 
सूिी रा् न ुपनेछ: 

६.१  सरोकारवालाले उठाएका सवाल: 
६.२  अध्र्र्न दलले देिेका सवाल: 
६.३  वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ्कन प्रगतवेदन तर्ार पानय प्राथगमकीकरण 

गररएका सवाल: 
६.४  सरोकारवालाले उठाएका तर प्राथगमकीकरणमा नपरेका सवाल 

हटाउनकुो औश्ित्र्: 
 

पररच्छेद -७ 

 

ववश्लशेषण 

७.१  पररच्छेद-६ मा उश्ल्लश्ित सवालको आधारमा प्रभाव पवहिान, 

आकलन, तह गनधायरण र उल्लेिनीर्ताको मलु्र्ाङ्कन गने ववगध तथा 
औजारको व्र्ा्र्ा गनुय पनेछ ।  

७.२  प्रभाव पवहिान, आकलन, तह गनधायरण र उल्लेिनीर्ताको मलु्र्ाङ्कन 
गने िममा देहार्को तागलका बमोश्जम गनुय पनेछ:- 
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सकारात्मक प्रभाव 
(क) गनमायण अश्घको िरण  

भौगतक 
 

रासार्गनक 
 

जैववक  
 

सामाश्जक, आगथयक 
 

सााँस्कृगतक  
 

(ि) गनमायण िरण 

भौगतक •  

रासार्गनक •  

जैववक  •  

सामाश्जक, आगथयक •  

सााँस्कृगतक  •  

(ग) सञ्चालन िरण 

भौगतक •  

रासार्गनक •  

जैववक  •  

सामाश्जक, आगथयक •  

सााँस्कृगतक •  

नकारात्मक प्रभाव 

(क) गनमायण अश्घको िरण (आवर्कता अनसुार) 
भौगतक •  

रासार्गनक •  

जैववक  •  

सामाश्जक, आगथयक •  

सााँस्कृगतक  •  
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(ि) गनमायण िरण 

भौगतक •  

रासार्गनक •  

जैववक •  

सामाश्जक, आगथयक •  

सााँस्कृगतक  •  

(ग) सञ्चालन िरण 

भौगतक •  

रासार्गनक •  

जैववक  •  

सामाश्जक, आगथयक •  

सााँस्कृगतक  •  

 

पररच्छेद -८ 

 

ववकल्प 

प्रस्ताव कार्ायन्त्वर्नका ववकल्प: आर्ोजना सञ्चालन न ै नहुाँदाको श्स्थगत, 

आर्ोजनाको प्रकार, वनक्षेत्रको प्रर्ोग, आर्ोजनाको गिजाइन, स्थल, प्रववगध र 
सञ्चालन ववगध, समर् तागलका, प्रर्ोग गररने कच्िा पदाथय,प्रस्ताव कार्ायन्त्वर्न 
गदाय उत्पन्न हनुे जोश्िम स्वीकार गनय सवकन े वा नसवकने लगार्तका 
पक्षलाई मनन गरी प्रस्तावको ववकल्प ववश्लशेषण गनुय पनेछ । 

 

पररच्छेद -९ 

 

प्रभाव 

प्रस्ताव कार्ायन्त्वर्नबाट वातावरणमा पने सकारात्मक प्रभाव बढाउन,े 

नकारात्मक प्रभाव हटाउन े उपार्: नकारात्मक प्रभाव हटाउने उपार् 
अवलम्बन गदाय देहार्का तररका अपनाउन ुपनेछ भनी उल्लेि गनुय पनेछः- 



खण्ड ५) धनगढी, कैलाली, श्रावण २० गते, २०७८ साल (अततरिक्ताङ्क ४ 
 

82 

९.१  गनरोधात्मक (Preventive): 
९.२  सधुारात्मक (Corrective): 
९.३  क्षगतपूगतय (Compensatory): 

 

पररच्छेद -१० 

 

वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजना 
 

र्स अन्त्तगयत वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजना सम्बन्त्धी ववषर् उल्लेि गनुय 
पनेछ । 

पररच्छेद -११ 

 

अनगुमन र्ोजना  

 

र्स अन्त्तगयत वातावरणीर् अनगुमनको र्ोजना सम्बन्त्धी ववषर् उल्लेि गनुय 
पनेछ । 

पररच्छेद -१२ 

 

वातावरणीर् परीक्षण 

 

र्स अन्त्तगयत वातावरणीर् परीक्षण कवहले र कुन गनकार्ले गने भन्न ेव्र्होरा 
उल्लेि गनुय पनेछ । 

 

पररच्छेद -१३ 

 

अनसूुिी 
 

कार्यसूिीको अनसूुिीमा देहार् बमोश्जमको ववषर्वस्त ुहनु ुपनेछः- 
(क) नक्सा 
(ि) श्ित्र 
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(ग) प्रर्ोग गररन ेिेकगलष्ट 

(घ) प्र नावली 
(ङ) सूिना 
(ि) सूिना टााँस गरेको प्रमाण, मिुलु्का 

 

रष्टव्र्: वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ्कन प्रगतवेदनको रुपरेिा/ववषर्सूिी 
प्रगतवेदनको सरुुमा उल्लेि गनुय पनेछ। 



खण्ड ५) धनगढी, कैलाली, श्रावण २० गते, २०७८ साल (अततरिक्ताङ्क ४ 
 

84 

अनसूुिी-९ 

(दफा ७ को उपदफा (३) साँग सम्बश्न्त्धत) 

 
वातावरणीर् अध्र्र्न प्रगतवेदन सम्बन्त्धी सावयजगनक सूिनाको ढााँिा 

 

................ आर्ोजनाको वातावरणीर् अध्र्र्न प्रगतवेदन तर्ारी सम्बन्त्धी 
सावयजगनक सूिना 

(प्रकाश्शत गमगत . ... ...) 

 

....... प्रदेश........ श्जल्ला...........नगरपागलका/गाउाँपागलकामा 
.............(प्रस्तावकको नाम उल्लेि गने) ................ द्वारा गनम्न 

बमोश्जमको प्रस्ताव कार्ायन्त्वर्न गनय लागगएको छ । 

 

प्रस्तावकको नाम र 
ठेगाना 

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

.......(ईमेल)............(फोन नं.) 

प्रस्तावको व्र्होरा आर्ोजनाको मु् र् ववशेषता उल्लेि गने 

प्रभाव पनय सक्न े
श्जल्ला/न.पा/गा.पा. 

............ श्जल्ला ......... न.पा/गा.पा. ..... विा 

 

मागथ उश्ल्लश्ित प्रस्तावको वातावरणीर् अध्र्र्न प्रगतवेदन तर्ारी गने िममा 
सो क्षेत्रको प्राकृगतक भौगतक प्रणाली, जैववक प्रणाली, सामाश्जक प्रणाली, 
सााँस्कृगतक प्रणाली र आगथयक प्रणाली बीि के-कस्तो प्रभाव पदयछ भनी एवकन 
गनय सो स्थानको न.पा./गा.पा. तथा त्र्स क्षेत्रका ववद्यालर्, अस्पताल, 

स्वास््र् िौकी तथा सरोकारवाला व्र्श्ि वा संस्थाको गलश्ित रार् सझुाव 
गलन आवर्क भएकोले र्ो सावयजगनक सूिना प्रकाशन भएको गमगतले सात 
ददनगभत्र गनम्न ठेगानामा आई पगु्ने गरी गलश्ित रार् सझुाव उपलब्ध गराई 
ददन ुहनु अनरुोध गररन्त्छ । 
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रार् सझुावको लागग पत्रािार गने ठेगाना: 
 

प्रस्तावकको नाम र 
ठेगाना 

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

(ईमेल).................(फोन नं.) 

परामशयदाताको नाम 
र ठेगाना 

..................(नाम), ...............(ठेगाना), ......... 
(ईमेल).................(फोन नं.) 
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अनसूुिी-१० 

 

(दफा ७ को उपदफा (५) को िण्ि (क) साँग सम्बश्न्त्धत) 

 
संश्क्षप्त वातावरणीर् परीक्षण प्रगतवेदनको ढााँिा 

 

१.  प्रगतवेदन तर्ार गने व्र्श्ि वा संस्थाको नाम र ठेगाना: 
२.  प्रस्तावको सारांशः 
३.  प्रगतवेदनमा रहन ुपने ववषर्: 

(क)  प्रस्तावको उदे्दर्, 

(ि)  प्रस्ताव कार्ायन्त्वर्न हनुे क्षेत्रको ववस्ततृ वववरण, 

(ग)  प्रस्ताव तर्ारीमा त्र्ाङ्क संकलन र ववश्लशेषणको ववगध, 

(घ)  प्रस्ताव कार्ायन्त्वर्नबाट वातावरणमा पने अनकूुल प्रभाव, 

(ङ)  प्रस्ताव कार्ायन्त्वर्नबाट वातावरणमा पने प्रगतकूल प्रभाव, 

(ि)  वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजना, 
(छ)  अन्त्र् आवर्क कुरा, 
(ज)  सन्त्दभय सामग्री । 

४ . प्रगतवेदनमा समावेश हनुे वातावरणीर् र्ोजनाको िाका देहार् 
बमोश्जम हनुछे :- 

ववषर्गत 
क्षेत्र 

सकारात्मक 
प्रभावको 
बढोत्तरीका 
विर्ाकलाप 

के 
गने 

कहााँ 
गने 

कसरी 
गने 

कवहले 
गने 

कसले 
गने 

अनमुागनत 
जनशश्ि, 

बजेट, 

समर् 

अनगुमन 
तथा 
मलु्र्ा
ङ् कन 

भौगतक क्षेत्र         

जैववक क्षेत्र         

सामाश्जक 
क्षेत्र 

        

सााँस्कृगतक 
क्षेत्र 
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अन्त्र्          

ववषर्गत 
क्षेत्र 

नकारात्मक 
प्रभावको 

न्त्रू्नीकरणका 
विर्ाकलाप 

के 
गने 

कहााँ 
गने 

कसरी 
गने 

कवहले 
गने 

कसले 
गने 

अनमुागनत 
जनशश्ि, 

बजेट, 

समर् 

अनगुमन 
तथा 
मलु्र्ा
ङ् कन 

भौगतक क्षेत्र         

जैववक क्षेत्र         

सामाश्जक 
क्षेत्र 

        

सााँस्कृगतक 
क्षेत्र 

        

अन्त्र्          

रष्टव्र्ः-  (१) वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजनाको प्रस्ताव आर्ोजनाको 
गनमायण तथा सञ्चालन िरणका लागग अलग-अलग रुपमा 
उल्लेि गनुय पनेछ । 

(२) प्रगतवेदन तर्ार गदाय आवर्कता अनसुार त्र्ाङ्क, नक्सा, 
श्ित्र, तागलका, िाटय, ग्राफ आदद संलग्न गनुय पनेछ। 

(३) संश्क्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्न प्रगतवेदन नपेाली भाषाको 
र्गुनकोिमा फण्ट साइज १२ मा टाइप गरी लेश्िएको हनु ु
पनेछ । प्रगतवेदनको प्रत्रे्क पानाको तलमागथ १-१ इन्त्ि, 

बार्ााँ १.२ इन्त्ि र दार्ााँ १ इन्त्ि िाली रािी पानाका 
दवैुतफय  वप्रन्त्ट गरी स्पाइरल बाइश्ण्िङ गरेको हनु ुपनेछ । 

(४) ववदेशी लगानी भएका प्रस्तावको प्रस्तावकले अङ् ग्रजेी 
भाषामा तर्ार गने संश्क्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्न प्रगतवेदन 
Times New Roman फण्टको फण्ट साइज १२ मा टाइप 
गरी लेश्िएको हनु ु पनेछ । प्रगतवेदनको प्रत्रे्क पानाको 
तलमागथ १-१ इन्त्ि, बार्ााँ १.२ इन्त्ि र दार्ााँ १ इन्त्ि 
िाली रािी पानाका दवुैतफय  वप्रन्त्ट गरी स्पाइरल बाइश्ण्िङ 
गरेको हनु ुपनेछ । 
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अनसूुिी-११ 

(दफा ७ को उपदफा (५) को िण्ि (ि) साँग सम्बश्न्त्धत) 

 
प्रारश्म्भक वातावरणीर् परीक्षण प्रगतवेदनको ढााँिा 

 

१.  प्रगतवेदन तर्ार गने व्र्श्ि वा संस्थाको नाम र ठेगाना: 
२.  प्रस्तावको सारांशः (प्रस्तावको कार्ायन्त्वर्नबाट वातावरणमा पनय 

सक्ने प्रभावका सम्बन्त्धमा 
देहार्का कुरा संक्षेपमा उल्लेि गने) 

(क)  प्रस्तावको उदे्दर्ः 
(ि)  भ-ूउपर्ोगमा पने असर: 
(ग)  वातावरणमा पने प्रगतकूल प्रभाव, मानव जीवनमा पने असर, 

जनसङ््र्ाको िाप: 
(घ)  स्थानीर् पूवायधारमा हनु ेक्षगत: 
(ङ)  अन्त्र् आवर्क कुरा: 

३. प्रस्तावको सम्बन्त्धमा देहार्का कुरा स्पष्ट िलुाउन ुपने:- 

(क)  प्रस्तावको वकगसम: 
(१)  प्रशोधन गने, 

(२)  उत्पादन गने, 

(३)  जिान गने, 

(४)  सेवा प्रवाह गने, 

(५)  अन्त्र् । 

(ि)  िेगलभरी गने भए के-कस्तो वस्त ुिेगलभरी गने: 
(ग)  प्रस्तावकोःः 

(१)  जिान क्षमता: 
(२)  प्रगतददन वा वषय कगत घण्टा सञ्चालन हनु:े 

(घ)  प्रर्ोग गररन ेसामग्री (पररमाण र वषय उल्लेि गने) : 
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(ङ)  प्रस्ताव कार्ायन्त्वर्न हुाँदा गनष्ट्कासन हनुे (कगत समर् 
सञ्चालन हुाँदा कगत पररमाणमा गनष्ट्काशन हनु ेहो) िलुाउन ु
पने: 
(१)  ठोस, 

(२)  तरल, 

(३)  हावा, 
(४)  ग्र्ााँस, 

(५)  ध्वगन, 

(६)  धूलो, 
(७)  अन्त्र् । 

(ि)  प्रर्ोग हनुे ऊजायको: 
(१)  वकगसम: 
(२)  स्रोत: 
(३)  िपत हनु ेपररमाण (प्रगतघण्टा, ददन र वषयमा): 

(छ)  जनशश्िको आवर्कता कगत पने: 
(ज)  प्रस्ताव कार्ायन्त्वर्न गनय आवर्क पने: 

(१)  कुल पूाँजी: 
(२)  िाल ुपूाँजी: 
(३)  जगमनको क्षेत्रफल: 
(४)  भवन र गतनका वकगसम: 
(५)  मेगसनरी औजार: 
(६)  अन्त्र्: 

(झ)  प्रस्ताव कार्ायन्त्वर्न हनुे क्षेत्रको ववस्ततृ वववरण: 
(१)  नक्सा: 
(२)  सो क्षेत्र र वररपररको जनसङ््र्ा र बसोबासको 

श्स्थगत: 
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(३)  प्रस्ताव कार्ायन्त्वर्न हनुे क्षते्रको आसपासमा कुन ै
संवेदनशील श्िज वा वस्त ु रहेको भए त्र्स्ता 
श्िजवस्तकुो वववरण: 

(४)  हालको श्स्थगत: 
(५)  पानीको स्रोत: 
(६)  फोहरमैला फ्र्ााँक्ने वा प्रशोधन गने व्र्वस्था: 
(७)  प्रस्ताव कार्ायन्त्वर्न हनु ेठाउाँमा आवत जावत गने 

बाटो: 
(८)  उत्पादन प्रविर्ा: 
(९)  प्रववगधको वववरण: 
(१०)  अन्त्र् आवर्क कुरा: 

४.  प्रस्ताव कार्ायन्त्वर्न गदाय वातावरणमा पने प्रभाव: 
(क)  सामाश्जक, आगथयक र सााँस्कृगतक क्षेत्रमा पने प्रभाव: 

(१)  मानव स्वास््र्मा पने प्रभाव: 
(२)  िेती र्ोग्र् जगमनको क्षर्: 
(३)  वन जङ्गलको क्षर्: 
(४)  सामाश्जक, सााँस्कृगतक र धागमयक मूल्र् मान्त्र्तामा 

हनुे पररवतयन: 
(५)  अन्त्र्: 

(ि)  जैववक प्रभाव: 
(१)  जनसङ््र्ा: 
(२)  वनस्पगत तथा जीवजन्त्त:ु 
(३)  प्राकृगतक बासस्थान र समदुार्: 

(ग)  भौगतक प्रभाव: 
(१)  जगमन: 
(२)  वार्मुण्िल: 
(३)  पानी: 
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(४)  ध्वनी: 
(५)  मानव गनगमयत वस्त:ु 
(६)  अन्त्र्: 

५.  प्रभाव कार्ायन्त्वर्नका ववकल्प: 
(क)  गिजाइन: 
(ि)  आर्ोजना स्थल: 
(ग)  प्रविर्ा, समर्-तागलका: 
(घ)  प्रर्ोग हनुे कच्िा पदाथय: 
(ङ)  अन्त्र् कुरा: 

६.  वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजनाको िाकाः  

७.  अन्त्र् आवर्क कुरा: 
८ . प्रगतवेदनमा समावेश हनु ेवातावरणीर् र्ोजनाको िाका देहार् 

बमोश्जम हनुछे :- 
ववषर्गत 
क्षेत्र 

सकारात्मक 
प्रभावको 
वढोत्तरीका 
विर्ाकलाप 

के-

के 
गने 

कहााँ 
गने 

कसरी 
गने 

कवहले 
गने 

कसले 
गने 

अनमुागनत 
जनशश्ि, 

बजेट, 

समर् 

अनगुमन 
तथा 
मलु्र्ाङ् क
न 

भौगतक 
क्षेत्र 

        

जैववक क्षेत्र         

सामाश्जक 
क्षेत्र 

        

सााँस्कृगतक 
क्षेत्र 

        

अन्त्र्          

ववषर्गत 
क्षेत्र 

नकारात्मक 
प्रभावको 
न्त्रू्नीकरणका 
विर्ाकलाप 

के-

के 
गने 

कहााँ 
गने 

कसरी 
गने 

कवहले 
गने 

कसले 
गने 

अनमुागनत 
जनशश्ि, 

बजेट, 

समर् 

अनगुमन 
तथा 

मलु्र्ाङ् क
न 
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भौगतक 
क्षेत्र 

        

जैववक क्षेत्र         

सामाश्जक 
क्षेत्र 

        

सााँस्कृगतक 
क्षेत्र 

        

अन्त्र्          

 

रष्टव्र्ः-  
(1)  वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजनाको प्रस्ताव आर्ोजनाको गनमायण तथा 

सञ्चालन िरणका लागग अलग-अलग रुपमा उल्लेि गनुय पनेछ । 

(2)  प्रगतवेदन तर्ार गदाय आवर्कता अनसुार त्र्ाङ्क, नक्सा, श्ित्र, 

तागलका, िाटय, ग्राफ आदद संलग्न गनुय पनेछ । 

(3)  प्रारश्म्भक वातावरणीर् परीक्षण प्रगतवेदन नेपाली भाषाको र्गुनकोिमा 
फण्ट साइज १२ मा टाइप गरी लेश्िएको हनुपुनेछ। प्रगतवेदनको 
प्रत्रे्क पानाको तलमागथ १-१ इन्त्ि, बार्ााँ १.२ इन्त्ि र दार्ााँ १ 
इन्त्ि िाली रािी पानाका दवैुतफय  वप्रन्त्ट गरी स्पाइरल बाइश्ण्िङ 
गरेको हनु ुपनेछ । 

(4)  ववदेशी लगानी भएका प्रस्तावको प्रस्तावकले अङ् ग्रजेी भाषामा तर्ार 
गने प्रारश्म्भक वातावरणीर् परीक्षण प्रगतवेदन Times New Roman 

फण्टको फण्ट साइज १२ मा टाइप गरी लेश्िएको हनु ुपनेछ । 
प्रगतवेदनको प्रत्रे्क पानाको तलमागथ १-१ इन्त्ि, बार्ााँ १.२ इन्त्ि र 
दार्ााँ १ इन्त्ि िाली रािी पानाका दवैुतफय  वप्रन्त्ट गरी स्पाइरल 
बाइश्ण्िङ गरेको हनु ुपनेछ । 

 
 



खण्ड ५) धनगढी, कैलाली, श्रावण २० गते, २०७८ साल (अततरिक्ताङ्क ४ 
 

93 

अनसूुिी-१२ 

(दफा ७ को उपदफा (५) को िण्ि (ग) साँग सम्बश्न्त्धत) 

 

वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ्कन प्रगतवेदनको ढााँिा 
 

प्रस्तावको शीषयक, प्रगतवेदन तर्ार गने व्र्श्ि वा संस्थाको नाम र ठेगाना 
(प्रगतवेदनको शरुुमा न ैउि प्रगतवेदन पेश गररन े गनकार्को नाम र ठेगाना 
(टेगलफोन, फ्र्ाक्स र ईमेल आदद सवहत) उल्लेि गरी प्रगतवेदनको शरुु 
पषृ्ठमा गनम्न ढााँिामा प्रस्ततु गनय सवकनछे) 

 

.......... (प्रस्तावको नाम) ............... को 
वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ्कन प्रगतवेदन 

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

प्रगतवेदन पेश गररने गनकार्को नाम र ठेगानाः 
माफय तः 

सम्बश्न्त्धत गनकार्को नाम र ठेगाना 
प्रगतवेदन पेश गने गनकार्को नाम र ठेगानाः 

 

................ (मवहना, वषय)............ 
 

प्रगतवेदनको कार्यकारी सारांशः वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ्कन प्रगतवेदनका 
हरेक अध्र्ार्का मु् र् मु् र् कुरा समावेश गरी मु् र् पाठको र्थेष्ट 
जानकारी ददन ेगरी सरल भाषामा प्रगतवेदनको पूणय पाठको सारांश नपेाली र 
अङ्ग्रजेी भाषामा एकरुपता हनुे गरी ले् न ुपनेछ ।(बढीमा ५ पषृ्ठसम्म) 

 

प्रगतवेदनमा प्रर्ोग गररएका छोटकरी शब्द (Acronyms and Abbreviations):  

प्रगतवेदनमा प्रर्ोग भएका छोटो रुपका शब्द र गतनको पूणयरुप र्हााँ लेख्न ु
पनेछ । (पषृ्ठ आवर्कता अनसुार) 
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ववषर् सूिीः प्रगतवेदनमा उल्लेि गररए अनसुारका अध्र्ार् र ती अध्र्ार् 
अन्त्तगयतका शीषयक तथा उपशीषयक पषृ्ठ सङ््र्ा सवहत लेख्न ुपनेछ । र्सो 
गदाय प्रगतवेदन पढ्न ेजो कोहीले पगन प्रगतवेदनको पूणय पाठले समावेश गरेका 
कुरा एक साथ सश्जलै हेनय सक्नछे । (पषृ्ठ आवर्कता अनसुार) 

 

पररच्छेद -१ (बढीमा २ पषृ्ठ) 

(१) प्रगतवेदन तर्ार गने व्र्श्िको वा संस्थाको नाम र ठेगाना: 
(क)  प्रस्तावकको पूरा नाम, ठेगाना, ईमेल र फोन नं. सवहत: 
(ि)  परामशयदाताको पूरा नाम, ठेगाना, ईमेल र फोन नं सवहत 

(परामशयदाता गनर्िु गररएको अवस्थामा मात्र लागू हनुे): 
(ग)  वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ् कनको औश्ित्र्: 
(घ)  वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ् कनको उदे्दर्: (आधा पषृ्ठ)  

(ङ)  अध्र्र्नको सीमा तथा सम्बश्न्त्धत अन्त्र् कुरा: आर्ोजनाको 
तहमा गररन े स्थान ववशेषको अध्र्र्न भएको र कुन ैपगन 
आर्ोजनाको क्षेत्र सीगमत हनु े भएकाले र्स प्रकारको 
अध्र्र्नको सीगमतता हनु्त्छ । 

 

पररच्छेद -२ (बढीमा ७ पषृ्ठ) 

२. प्रस्तावको पररिर्: प्रगतवेदनको पवहलो अध्र्ार्को रुपमा प्रस्तावसाँग 
सम्बश्न्त्धत र स्थलगत रुपमा जानकारी ददने ववववध प्रकारका सूिना 
समावेश गरी देहार्का शीषयक र उपशीषयक अन्त्तगयत रही र्ो अध्र्ार् 
तर्ार गनय सवकनेछ :- 
(क)  भगूमकाः भगूमका ववषर् प्रवेश भएकाले प्रस्तावको बारेमा स्पष्ट 

जानकारी हनुे गरी र्स प्रकारको प्रस्तावको पषृ्ठभगूम लगार्त 
प्रस्ताव कार्ायन्त्वर्नको उदे्दर्, आवर्कता तथा औश्ित्र्ता आदद 
कुरालाई र्स उप-शीषयक अन्त्तगयत उल्लेि गनुय पनेछ ।   

(ि)  प्रस्तावको वववरणः आर्ोजना (प्रस्ताव) को अवश्स्थगत, पहुाँि, 

प्रस्तावका संरिनागत अवर्व, गनमायण तथा सञ्चालन िरणका 
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विर्ाकलाप, आर्ोजनाका लागग आवर्क गनमायण सामग्री, ऊजाय 
इन्त्धन आपूगतय, कच्िा पदाथय, जनशश्ि, जग्गा, गनमायण तागलका र 
आर्ोजनाका सहार्क संरिना जस्तै गनमायण गसववर आदद । 

(ग)  प्रस्तावको उदे्दर्ः  

 

पररच्छेद -३ (बढीमा ५ पषृ्ठ) 

३.  प्रगतवेदन तर्ार गदाय अपनाइएको ववगध: प्रस्ताव कार्ायन्त्वर्न हनुे क्षेत्रको 
स्थलगत अध्र्र्न गदाय वा अन्त्र् सन्त्दभय सामग्री संकलन/अध्र्र्न गदाय 
कुन-कुन तररका अपनाई वातावरणका ववववध पक्षमा (भौगतक, 

रासार्गनक, भौगोगलक, जैववक, सामाश्जक, आगथयक तथा सााँस्कृगतक) 
त्र्ाङ्क संकलन गररएको हो सबै ववगध गनम्नानसुार वगीकरण गरी प्रस्ततु 
प्रगतवेदनमा उल्लेि गनुय पनेछ :- 

(क)  सम्बश्न्त्धत प्रकाश्शत वा अप्रकाश्शत सामग्री/प्रगतवेदनको 
पनुरावलोकनः 

(ि)  प्रस्तावको प्रभाव क्षेत्र गनधायरण (प्रत्र्क्ष र अप्रत्र्क्ष): 
(ग)  प्रस्ताव कार्ायन्त्वर्न हनुे क्षेत्रको नक्साको अध्र्र्न तथा 

ववश्लशेषणःः 
(घ)  िेकगलष्ट/म्र्ाविक्स तथा प्रश्नावलीको गनमायण गरी 

आवर्क त्र्ाङ्क संकलन: 
(ङ)  स्थलगत अध्र्र्नः आर्ोजना क्षेत्रको अवलोकन तथा फोटो 

श्िच्ने, नमूना संकलन गने, िेकगलष्ट तथा प्र नावली भने 
आदद, 

(ि)  संकगलत नमूना (माटो, पानी आदद) को प्रर्ोगशालामा 
ववश्लशेषण: 

(छ)  प्राप्त त्र्ाङ्कको ववश्लशेषण: 

(ज)  प्रभावको पवहिान, आकलन तथा उल्लेिनीर् प्रभावको 
मलु्र्ाङ्कन गदाय अपनाइएको ववगधः 
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(झ)  मस्र्ौदा प्रगतवेदनको तर्ारी: 
(ञ)  सावयजगनक परामशय, छलफल, अन्त्तरविर्ा र सनुवुाई आदद: 
(ट)  सावयजगनक सूिना तथा सूिना सम्प्रषेण र सझुाव संकलन: 

(ठ)  सझुाव समावेश गरी अश्न्त्तम प्रगतवेदनको तर्ारीः 
 

पररच्छेद -४ (बढीमा ५ पषृ्ठ) 

४.  प्रस्तावसाँग सम्बश्न्त्धत नीगत, कानून तथा मापदण्िः प्रस्ताव/आर्ोजना 
कार्ायन्त्वर्न गदाय आकवषयत हनुे वा हनु सक्न े संववधान, नीगत, कार्यनीगत, 

गरुुर्ोजना/आवगधक र्ोजना, ऐन, गनर्म, गनदेश्शका, कार्यववगध, मापदण्ि 
तथा अन्त्तरायविर् सश्न्त्ध सम्झौता पनुरावलोकन गरी उल्लेि गनुय पनेछ। 
प्रस्तावको क्षेत्र गनधायरण र कार्यसूिी स्वीकृत हुाँदा उि कार्यसूिीमा 
कानूनी संरिना उल्लेि हनु ेहनुाले गतनलाई गनम्नानसुार वगीकरण गरी 
ववश्लशेषण गनय सवकनछे:- 
 (क)  आवगधक र्ोजना, नीगत तथा रणनीगत/कार्यनीगत: नपेाल सरकारले 

तर् गरेका सम्बश्न्त्धत क्षेत्रका नीगत तथा रणनीगत र कार्ायन्त्वर्न 
हनु ेप्रस्तावसाँग र्स्ता नीगत तथा रणनीगतको सम्बन्त्ध (सकारात्मक 
वा नकारात्मक) स्पष्ट िलुाउन ुपनेछ ।  

(ि)  ऐन तथा गनर्मावलीः कुनै पगन क्षते्रको प्रस्तावसाँग प्रत्र्क्ष सरोकार 
राख्न े वातावरणसाँग सम्बश्न्त्धत राविर् कानून र नेपाल पक्षराि 
भएका अन्त्तरायविर् कानून आकवषयत हनुे भए त्र्स्ता कानून कुन 
हदसम्म आकवषयत हनुेछन ्भनी प्रगतवेदनमा उल्लेि गनुय पनेछ । 
साथै प्रस्तावको कार्ायन्त्वर्नमा र्स्ता कानून बाधक हनुे वा नहनु े
तथा प्रस्ताव कार्ायन्त्वर्न हनु सक्ने वा नसक्ने बारेमा स्पष्ट 
िलुाउन ुपनेछ ।  

(ग)  मापदण्ि, गनदेश्शका, कार्यववगध तथा ददग्दशयनः कुन ै पगन क्षेत्रको 
प्रस्ताव कार्ायन्त्वर्न हनु े क्षते्रको भौगतक-रासार्गनक वातावरण 
(जस्तैः-पानी, हावा, ध्वगन आदद) साँग सम्बश्न्त्धत मापदण्ि 
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प्रगतवेदनमा समावेश गनुय पनेछ ताकी प्रस्ताव कार्ायन्त्वर्न अश्घ र 
कार्ायन्त्वर्न गनमायण तथा सञ् िालन) को िममा वातावरणका र्ी 
अवर्वको गणुमा हनु सक्ने पररवतयन तथा गतनको न्त्रू्नीकरणको 
उपार् शरुुमै िर्न गनय सवकनछे । प्रस्तावसाँग सम्बश्न्त्धत 
गनदेश्शका तथा ददग्दशयन पगन पर्ायप् त मात्रामा पनुरावलोकन गरी 
प्रगतवेदनमा प्रस्ततु गनुय पनेछ । र्स्तो पनुरावलोकनले प्रगतवेदन 
तर्ार गनय मागयदशयन पगन गनेछ । 

(घ)  अन्त्तरायविर् सश्न्त्ध सम्झौता: संववधान, नीगत, रणनीगत, ऐन, 

गनर्मावली, गनदेश्शका, कार्यववगध, मापदण्ि, अन्त्तराविर् सश्न्त्ध 
सम्झौताको वववरण उल्लेि गदाय देहार्को ढााँिामा उल्लेि गनुय 
पनेछ: 

 प्रस्तावको कार्ायन्त्वर्न गदाय आकवषयत हनुे 
दफा/ गनर्म/ िण्ि आदद र सम्बश्न्त्धत बुाँदा 

नीगत  

रणनीगत  

ऐन  

गनर्मावली  

गनदेश्शका  

कार्यववगध  

मापदण्ि  

महासश्न्त्ध 
अगभसश्न्त्ध 

 

 

पररच्छेद -५ (बढीमा २० पषृ्ठ) 

५.  ववद्यमान वातावरणीर् अवस्था: कुनै पगन प्रस्ताव कार्ायन्त्वर्न गदाय 
आर्ोजना प्रभाववत क्षेत्रको वातावरणका अवर्व (भौगतक, रासार्गनक, 

जैववक, सामाश्जक-आगथयक तथा सााँस्कृगतक वातावरण) मा प्रभाव पनय 
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सक्ने भएको हुाँदा आर्ोजना प्रभाववत क्षेत्रको ववद्यमान वातावरणीर् 
अवस्था स्पष्ट हनुे आधार र पररमाणात्मक त्र्ाङ्क संकलन गरी प्रस्ततु 
गनुय पनेछ । र्स अन्त्तगयत प्रभाववत श्जल्ला (आवर्कता अनसुार), 

नगरपागलका/गाउाँपागलका, विा र आर्ोजना प्रभाववत स्थलको त्र्ाङ्क 
संकलन गनुय पनेछ । 

५.१ भौगतक वातावरणः क्षेत्र गनधायरण प्रगतवेदनको ववद्यमान वातावरणीर् 
अवस्थाको ढााँिाको तागलकामा उश्ल्लश्ित भौगतक वातावरणका 
वववरणको त्र्ाङ्क संकलन गरी ववस्ततृ रुपमा व्र्ा्र्ा गनुय पनेछ: 

(क)  भ-ूउपर्ोग  

भ-ूउपर्ोगको 
वकगसम 

ओगटेको क्षेत्र ओगटेको क्षेत्र 
प्रगतशतमा 

   

   

   

 

(ि)  भगूभय 
आर्ोजनाको क्षेत्र ववद्यमान भौगगभयक 

जोश्िम 

कैवफर्त 

   

   

   

(ग) जल तथा मौसम 

वववरण पररमाण र 
एकाइ 

कैवफर्त 

औसत वार् ुतापिम   

वावषयक औसत अगधकतम  

तापिम 

  

वावषयक औसत न्त्रू्नतम  

तापिम 
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औसत वषाय   

आर्ोजना क्षेत्रका मु् र् 
नदी 

  

औसत बहाव   

अगधकतम बहाव   

आर्ोजना क्षेत्रको 
हावापानी 

  

(घ) वार्,ु जल तथा ध्वगनको गणु 

वववरण सूिक आधारभतू मान 

वार्कुो अवस्था वप एम १०  

वप एम २.५  

काबयन मोनोअक्साइि  

TSP  

हावाको गगत  

हावाको ददशा  

वपउने पानीको 
अवस्था 

वट एस एस  

घगुलत अश्क्सजन  

कन्त्िश्क्टगभटी  

कूल नाइिेट  

PH  

ई. कोली  

आसेगनक  

पानीको 
अवस्था 

वट एस एस  

 घगुलत अश्क्सजन  

 कन्त्िश्क्टगभटी  

 कूल नाइिेट  

ध्वगनको Equivalent Noise ददउाँसो  राती 
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अवस्था Level 

    

   

५.२  जैववक वातावरण 

(क)  आर्ोजना क्षेत्रको वन सम्पदाको सूिी 
वनको नाम वनको वकगसम आर्ोजना क्षेत्रबाट 

दूरी 
   

   

   

 

(ि) वनस्पगतको सूिी 
स्थानीर् 
नाम 

वैज्ञागनक 
नाम 

पररवार CITES IUC
N 

नेपाल 
सरकार 

      

      

      

 

(ग) प्रमिु गहै्र काष्ठ वनस्पगत 

स्थानीर् 
नाम 

वैज्ञागनक नाम उपर्ोग 

   

   

   

 

(घ)  वन्त्र्जन्त्तकुो सूिी 
स्थानीर् 
नाम 

वैज्ञागनक 
नाम 

पररवार 

CITES IUCN 

नेपाल 
सरकार 

स्तनधारी     

      

िरािरुुङ्गी     
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सरीसपृ     

      

माछा     

      

५.३  सामाश्जक-आगथयक र सााँस्कृगतक वातावरण 

वस्तीको नाम  

आर्ोजना स्थलसाँगको दूरी  

स्थानीर् तह र विा  

जम्मा घरधरुी  

औसत घरधरुी सङ््र्ा  

मवहला परुुष अनपुात  

जागत र धागमयक सम्प्रदार्   

धागमयक स्थल   

सााँस्कृगतक रीगतरीवाज   

शैश्क्षक स्तर (प्रगतशत)  

एस. ई. ई. वा सो सरह 

दशजोि दइुय वा सो सरह 
स्नातक 

स्नातकोत्तर 

 

शैश्क्षक संस्था 
आधारभतू 

माध्र्गमक 

उच्ि माध्र्गमक 

कलेज तथा ववश्वववद्यालर् 

 

स्वास््र् र सफाईको अवस्था 
स्थानीर् रुपमा देश्िने रोग 
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स्वास््र् संस्था 
रोजगारी (प्रगतशत) तथा आर्स्तर  

सीमान्त्तकृत समूह   

उद्योग र र्सका वकगसम  

पूवायधार   

सिक र र्सका वकगसम  

जग्गा जगमनको मूल्र्   

सावयजगनक सवुवधा  

बसाइाँ सराईको श्स्थगत   

बजार र र्सको श्स्थगत   

सम्भाव्र् ववकास केन्त्र  

धागमयक स्थल  

भौगतक र जैववक वातावरणसम्बन्त्धी 
वफल्ि सभे (कम्तीमा Seasons 

समावेश भएको) 

 

 
 

पररच्छेद -६ (बढीमा १५ पषृ्ठ) 

 

६.  प्रस्तावको ववकल्प ववश्लशेषण: वातावरणीर् मलु्र्ाङ्कन प्रविर्ाले प्रस्तावको 
ववकल्पको िोजी गने भएकोले प्रस्तावको कार्ायन्त्वर्न बाहेक अरु 
ववकल्प नै नभएको श्स्थगतमा पगन प्रस्ताव कार्ायन्त्वर्न गने अवधारणा 
गभत्र रही ववकल्पको अध्र्र्न गरी प्रस्ताव गनुय पनेछ र प्रस्ताववत 
ववकल्पको कार्ायन्त्वर्नबाट वातावरणमा पने अनकूुल र प्रगतकूल 
प्रभावको तलुनात्मक आाँकलन गनुय पनेछ । 
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ववकल्प अनकूुल 
वातावरणीर् 
प्रभाव 

प्रगतकूल 
वातावरणीर् 
प्रभाव 

ववकल्प १ 

गिजाइन   

आर्ोजना स्थल   

भ-ूबनौट   

अपनाईन ेप्रववगध   

सञ्चालन ववगध   

समर् तागलका   

कच्िा पदाथय   

वन तथा सरकारी जग्गाको प्रर्ोग   

प्रगतकूल असर   

ववकल्प २ 

गिजाइन   

आर्ोजना स्थल   

भ-ूबनौट   

अपनाईन ेप्रववगध   

सञ्चालन ववगध   

समर् तागलका   

कच्िा पदाथय   

वन तथा सरकारी जग्गाको प्रर्ोग   

प्रगतकूल असर   

ववकल्प ३ 

गिजाइन   

आर्ोजना स्थल   
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भ-ूबनौट   

अपनाईन ेप्रववगध   

सञ्चालन ववगध   

समर् तागलका   

कच्िा पदाथय   

वन तथा सरकारी जग्गाको प्रर्ोग   

प्रगतकूल असर   

 

पररच्छेद -७ (बढीमा २० पषृ्ठ) 

 

७.  प्रस्ताव कार्ायन्त्वर्न गदाय वातावरणमा पने प्रभाव तथा संरक्षणका उपार्: 
प्रस्ताव कार्ायन्त्वर्न गदाय वातावरणमा पने प्रभावलाई गनम्नानसुार 
वगीकरण गरी प्रभावको पवहिान, आकलन तथा गतनको संरक्षणको उपार् 
स्पष्ट प्रस्ततु गनुय पनेछः- 

प्रस्ताव कार्ायन्त्वर्न गदाय वातावरणमा पने प्रभाव 

भौगतक प्रभाव 

 पने प्रभाव  तह गनधायरण पररमाण, सीमा, 
समर्ावगध, प्रत्र्क्ष, अप्रत्र्क्ष 
(reversible/irreversible) 

१. जगमन   

२. वार् ुमण्िल   

३. पानी   

४. ध्वगन   

५. मानव गनगमयत वस्त ु   

६. अन्त्र्   
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जैववक प्रभाव 

१. वन/जङ्गलको क्षर्   

२. वनस्पगत   

३. जीवजन्त्त ु   

४. प्राकृगतक बासस्थान   

 

सामाश्जक-आगथयक र सााँस्कृगतक क्षेत्रमा पने प्रभाव 

१. जनसङ््र्ा   

२. समदुार्   

३. िेती र्ोग्र् जगमनको 
क्षर् 

  

४. मानव स्वास््र्मा पने 
प्रभाव 

  

५. सामाश्जक मूल्र् 
मान्त्र्तामा हनुे पररवतयन 

  

६. आगथयक प्रभाव    

७. धागमयक र सााँस्कृगतक 
प्रभाव 

  

८. अन्त्र्    

 

र्सरी प्रस्ततु गदाय प्रगतकूल प्रभावको साथै अनकूुल प्रभावलाई पगन उल्लेि 
गनुय पनेछ र प्रगतकूल प्रभावलाई न्त्रू्न गने तफय  बढी ध्र्ान ददन ुपनेछ । 
र्सरी प्रगतकूल तथा अनकूुल प्रभावको मलु्र्ाङ्कन गदाय प्रस्तावको कार्ायन्त्वर्न 
गदाय हनु सक्न े फाइदा बेफाइदा बारे अगधकतम जानकारी प्राप्त हनुछे । 

स्वीकृत कार्यसूिीको आधारमा अध्र्र्न गररएको ववद्यमान वातावरणीर् 
अवस्थामा प्रस्ताव कार्ायन्त्वर्नबाट पनय सक्ने प्रभावको अवधी, प्रकार र 
संवेदनशीलता सही रुपमा प्रस्ततु गनुय पनेछ । र्सै गरी प्रत्र्क्ष वा अप्रत्र्क्ष, 

संरक्षण, उपार्बाट हटाउन वा घटाउन सवकने वा नसवकने िालका प्रभाव 
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पवहिान तथा आाँकलन गरी प्रगतवेदनमा र्स्ता प्रभावको उल्लेिनीर्ता स्पष्ट 
उल्लेि गनुय पनेछ । 

 

पररच्छेद -८ (बढीमा १५ पषृ्ठ) 

 

८.  अनकूुल प्रभाव अगधकतम अगभवृवि गने तथा प्रगतकूल प्रभाव न्त्रू्न गने 
उपार्: कुनै पगन प्रस्तावमा सकारात्मक तथा अनकूुल प्रभावलाई 
अगधकतम गनय कस्ता वातावरण संरक्षणका कार्य अवलम्बन गनुय पनेछ। 
ती अगधकतम गने उपार् प्रगतवेदनमा उल्लेि गनुय पनेछ ।  

८.१  कुनै पगन क्षेत्रको प्रस्ताव कार्ायन्त्वर्न गदाय वातावरणमा पनय 
सक्ने प्रगतकूल प्रभावलाई हटाउने वा न्त्रू्न गने ववषर्लाइय 
ववशेष ध्र्ान ददन ुपने भएकाले पवहिान तथा आकलन गररएका 
प्रगतकूल प्रभावलाई प्रगतवेदनमा छोटकरीमा तर प्रष्ट हनु े गरी 
उल्लेि गनुय पनेछ । उल्ले्र् प्रगतकूल प्रभावलाई हटाउन ेवा 
न्त्रू्न गने उपार्लाई ३ प्रकार (क्षगतपूगतय, सधुारात्मक वा 
प्रगतरोधात्मक) ले वगीकरण गरी उल्लेि गनुय पनेछ । 
न्त्रू्नीकरणका उपार् भौगतक, जैववक, सामाश्जक–आगथयक तथा 
सााँस्कृगतक वातावरणका क्षेत्रमा प्रस्तावको गनमायण तथा सञ्चालन 
अवस्थाको लागग भनी वगीकरण गरी न्त्रू्नीकरणका लागग 
श्जम्मेवारी समेत वकटान गरी प्रगतवेदनमा म्र्ाविक्समा प्रस्ततु 
गनय सवकनेछ । 

८.२  उल्ले्र् प्रगतकूल प्रभावलाई हटाउने वा न्त्रू्न गने उपार्लाई ३ 
प्रकारले वगीकरण गनय सवकनछे: 
(क)  क्षगतपूगतयका उपार्को अवलम्बन (Compensatory 

Measures):  कम गनय वा हटाउन नसवकन े िालका 
प्रगतकूल प्रभावको क्षगतपूगतयका उपार्मा ववशषे गरी 
देहार्का विर्ाकलाप समावेश हनु ुपनेछ: 
(१) क्षगतग्रस्त प्राकृगतक स्रोतको पनुयस्थापना 
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(२) हटाइन ेबस्तीको पनुबायस 

(३) प्रभाववत व्र्श्िलाई क्षगतपूगतय 
(ि)  सधुारात्मक उपार्को अवलम्बन (Corrective measure): 

प्रगतकूल प्रभावलाई कम गरेर स्वीकारर्ोग्र् तहसम्म 
ल्र्ाउनका लागग सधुारात्मक उपार् प्रर्ोग गनुय पनेछ । 
प्रस्ताव कार्ायन्त्वर्न गदाय अपनाउन ु पने सधुारात्मक 
उपार् देहार् बमोश्जम छन:्- 

(१) प्रदूषण गनर्न्त्त्रण उपकरणको जिान,  

(२) प्रदूवषत पानी उपिार गने संर्न्त्त्रको गनमायण, 

(३) बााँध तथा तटबन्त्धमा माछा आवातजावत गनय सक्न े
बाटो (Fish ladder) को गनमायण। 

(ग) प्रगतरोधात्मक उपार्को अवलम्बन (Preventive 

measures): गनम्नगलश्ित प्रगतरोधात्मक उपार्को 
अवलम्बनद्वारा केही गश्म्भर िालका प्रभावलाई त्र्स्ता 
प्रभाव देिा पनय थाल्न ुअगािी नै कम गनय वा गनमूयल गनय 
सवकन्त्छ:- 

(१) स्वास््र् श्शक्षा कार्यिमको कार्ायन्त्वर्न, 

(२) जनिेतना कार्यिमको थालनी,  
(३) सामाश्जक सहर्ोग अगभवृविकरणका उपार् । 

मागथ उल्लेि भए बमोश्जमका संरक्षणका उपार् भौगतक, जैववक, सामाश्जक-

आगथयक तथा सााँस्कृगतक वातावरणका क्षेत्रमा प्रस्तावको गनमायण तथा सञ्चालन 
अवस्थाको लागग भनी वगीकरण गनुय पनेछ । र्सो गदाय प्रस्तावको कुन कुन 
अवस्थामा र्ी उपार् अवलम्बन गररन ु पने हो भन्ने कुरा सश्जलोसाँग थाहा 
पाउन सवकन्त्छ । र्ी संरक्षणका उपार्लाई कार्ायन्त्वर्न गने (प्रस्तावक)को 
श्जम्मेवारी समेत वकटान गरी प्रगतवेदनमा गनम्नानसुारको म्र्ाविक्समा प्रस्ततु 
गनय सवकनेछ । 
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तागलकाः वातावरणीर् प्रभावका तह गनधायरण र न्त्रू्नीकरणका उपार् 

(प्रस्तावबाट वातावरणमा पनय सक्ने प्रभावको पररमाण, सीमा र समर्ावगध 
(उच्ि/वृहत-६०; मध्र्म-२०; गनम्न-१०), सीमा(क्षेत्रीर्-६०; स्थानीर्-२०; 

स्थलगत-१०) र अवगध (दीघयकालीन-२०; मध्र्म-१०; अल्पकागलन-५) 
वकटान गनुय पनेछ) 

प्रस्तावका 
कार्य 

वातावरणी
र् प्रभाव 

प्रभावको तह गनधायरण  

न्त्र्
नी
क
रण

क
ा उ

पार्
 

प्रत्
र्क्ष

 

अप्र
त्र्

क्ष 

अन
कुू
ल 

प्रगत
कू
ल 

परर
मा
ण 

सी
मा

 

अव
गध

 

जम्
मा
 अ

ङ्कम
ान

 

गनमायण अवगध          

भौगतक वातावरण          

१ .           

२ .           

जैववक वातावरण          

१ .           

२ .           

सामाश्जक आगथयक 
तथा सााँस्कृगतक 
वातावरण 

         

१ .           

२ .           

सञ्चालन अवगध          

भौगतक वातावरण          

१ .           

२ .           

जैववक वातावरण          

१ .           



खण्ड ५) धनगढी, कैलाली, श्रावण २० गते, २०७८ साल (अततरिक्ताङ्क ४ 
 

109 

२ .           

सामाश्जक आगथयक 
तथा सााँस्कृगतक 
वातावरण 

         

१ .           

२ .           

 

प्रगतकूल प्रभावको स्तर अनसुार तर् गररएको अंकमान जोिी हरेक प्रभावको 
कूल अंकमान ले् न ुपनेछ । 

 

तागलकाः अनकूुल प्रभाव अगधकतम तथा प्रगतकूल प्रभाव न्त्रू्नतम गने 
उपार्को कार्ायन्त्वर्न तथा लाग्ने अनमुागनत रकम र कार्ायन्त्वर्नको 

श्जम्मेवारी 
वातावरण 

संरक्षणका उपार् 

कार्ायन्त्वर्न 
हनुे स्थान 

कार्ायन्त्वर्न 
हनुे समर् 

अनमुागनत 
रकम 

कार्ायन्त्वर्नको 
श्जम्मेवारी 

अनकूुल प्रभाव     

१ .     

२ .     

प्रगतकूल प्रभाव     

१ .     

२ .     

 

पररच्छेद -९ (बढीमा ५ पषृ्ठ) 

 

कुनै पगन प्रस्ताव कार्ायन्त्वर्न गदाय वातावरणमा पनय सक्ने प्रभावको 
वातावरणीर् अनगुमन गनम्न उदे्दर् प्रागप्तका लागग गररन्त्छ: 
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(क)  कानूनले तोकेका सीमाभन्त्दा बढी मात्रामा प्रभाव पनय 
नददन, 

(ि)  वातावरणीर् प्रभाव कम गनय अपनाइएका उपार् 
वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ्कन प्रगतवेदनमा उल्लेि 
भएअनसुार कार्ायन्त्वर्न भएका छन ् वक छैनन ्भन्न ेकुरा 
जााँच्न, 

(ग)  सम्भाववत वातावरणीर् क्षगतबारे समर्मै सिेत गराउन, 

(घ)  पवहिान गररएका तथा आाँकगलत प्रभाव वास्तववकतासाँग 
कगत नश्जक छन ्भन्ने जानकारी गलन । 

९.१  अनगुमनका प्रकार: वातावरणीर् प्रभावको अनगुमन देहार्को 
अवस्थामा गनम्न प्रकारले गनुय पनेछ :- 

 (क)  प्रारश्म्भक अवस्थाको अनगुमन (Baseline Monitoring): 

प्रस्ताववत प्रस्तावको गनमायण कार्य शरुु गनुयभन्त्दा अगावै 
गनमायणस्थल र वरपरका आधारभतू वातावरणीर् पक्षको 
सवेक्षण गनुय पनेछ । र्सले गदाय अनगुमनको 
गसलगसलामा प्रारश्म्भक अवस्थाको तलुनामा वातावरणीर् 
पक्षमा भएको पररवतयन बारेमा थाहा पाउन सवकन्त्छ ।  

(ि)  प्रभाव अनगुमन (Impact Monitoring): प्रस्ताव 
कार्ायन्त्वर्नबाट भएका वातावरणीर् पररवतयन पत्ता 
लगाउन आर्ोजना गनमायण र सञ् िालनका िममा त्र्स 
क्षेत्रको जनस्वास््र् लगार्त पर्ायवरणीर्, सामाश्जक र 
आगथयक अवस्थाका सूिकको मलु्र्ाङ्कन गनुय पनेछ । 

(ग)  गनर्मपालन अनगुमन (Compliance Monitoring): र्स 
अन्त्तगयत प्रस्तावकले वातावरण संरक्षण सम्बन्त्धी 
गनधायररत मापदण्िको पालना गरेको छ भन्न े कुरा 
सगुनश् ित गनय वातावरणीर् गणुस्तरका ववशषे सूिक वा 
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प्रदूषणको अवस्था बारेमा आवगधक वा लगातार रुपमा 
अनगुमन गरी अगभलेि राख्न ुपनेछ ।  

९.२  वातावरणीर् अनगुमनका सूिक (Indicators): प्रस्ताव कार्ायन्त्वर्न हनु े
क्षेत्रको आधारभतू त्र्ाङ्क, पवहिान तथा आकलन गररएका अनकूुल वा 
प्रगतकूल प्रभाव तथा वातावरण संरक्षणका उपार्लाई ध्र्ान ददई 
प्रस्तावकले पालना गनुयपने र वातावरणीर् प्रभावको प्रभावकाररताको 
अनगुमन गनय सूिक प्रगतवेदनमा उल्लेि गनुय पनेछ। जस्तैः कृवष 
क्षेत्रको प्रस्ताव कार्ायन्त्वर्न गदाय प्रस्तावबाट जैववक ववववधता, माटोको 
गणु, भकू्षर्को मात्रा, जनस्वास््र् आददमा प्रभाव पनय सक्न ेहुाँदा र्स्तो 
पक्षलाई सम्बोधन गने गरी अनगुमनका सूिक छनौट गरी प्रगतवेदनमा 
समावेश गनुय पनेछ । 

९.३ अनगुमनको ववगधः उश्ल्लश्ित अनगुमनका प्रत्रे्क सूिकलाई कुन 
ववगध/तररकाबाट अनगुमन गने हो प्रगतवेदनमा िलुाउन ु आवर्क 
हनुछे । र्स्ता ववगध भरपदो, सश्जलो र आर्ोजना स्थलमा कार्यरत 
जनशश्िले अवलम्बन गनय सक्न ेिालको हनु ुपनेछ । 

९.४ अनगुमनको लागग समर् तागलकाः आर्ोजना गनमायण र सञ् िालनका 
ववगभन्न अवस्थामा अनगुमन गनुय पने भएकाले सूिकको प्रकृगत हेरी 
वातावरणीर् अनगुमन गने समर् तागलका प्रगतवेदनमा उल्लेि गनुय 
पनेछ। 

९.५ अनगुमन गने गनकार्ः अनगुमन गने गनकार् सम्बन्त्धमा प्रिगलत कानून 
बमोश्जम हनुछे । प्रस्तावक आफैले पगन कुनै न कुनै सूिक अनगुमन 
गनय सक्नछे, जसले गदाय कुन ैप्रगतकूल प्रभावलाई तरुुन्त्तै हटाउन वा 
न्त्रू्न गनय सवकनछे । प्रगतवेदनमा कुन-कुन सूिक क-कसले अनगुमन 
गने भन्ने प्रष्ट िलुाउन ु पनेछ । साधारण तथा घररघरर गररन ु पने 
अनगुमन प्रस्तावकले गरेको िण्िमा प्रभाव न्त्रू्नीकरण गछटो र कम 
िियमा गनय सवकनछे । प्रस्तावको अनगुमन गने श्जम्मेवारी 
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प्रस्तावकको हनुछे । तर सो अनगुमनको प्रगतवेदनको सम्बन्त्धमा 
सम्बश्न्त्धत मन्त्त्रालर् वा मन्त्त्रालर्ले सपुरीवेक्षण गनेछ । 

९.६ अनगुमनको लागग अनमुागनत रकम (Monitoring Cost): प्रस्ताव 
कार्ायन्त्वर्न र गनमायणको समर्मा ववगभन्त् न सूिकको अनगुमन गनय 
आवर्क पने रकम िलुाउन ु पनेछ र सो रकम प्रस्तावकले मातै्र 
व्र्होने हो वा अन्त्र् स्रोतबाट पगन व्र्होररने हो सो समेत उल्लेि गनुय 
पनेछ ।  

 

तागलकाः अनगुमन सम्बन्त्धी वववरणलाई म्र्ाविक्सको रुपमा प्रस्ततु 
गररएको छः 

अनगुमनका 
प्रकार 

अनगुमनका 
सूिक 

अनगुमनको  
ववगध 

स्थान समर् 
अनमुागनत 
रकम 

अनगुमन 
गने 

गनकार् 

प्रारश्म्भक अवस्थाको अनगुमन    

१ .       

२ .       

प्रभाव अनगुमन    

१ .       

२ .       

गनर्मपालन अनगुमन    

१ .       

२ .       

 

पररच्छेद -१० (बढीमा ५ पषृ्ठ) 

१०.१ वातावरणीर् परीक्षण: वातावरणीर् परीक्षणका वकगसम देहार् 
बमोश्जमका हनुछेन ्:- 
(क) गनणयर् तहको परीक्षण, 

(ि) कार्ायन्त्वर्न परीक्षण, 
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(ग) कार्यको प्रभावकाररता परीक्षण, 

(घ) आर्ोजना प्रभाव परीक्षण, 

(ङ) आकलन गररएको प्रववगध परीक्षण, 

(ि) वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ्कन प्रविर्ा परीक्षण । 

१०.२ वातावरणीर् परीक्षणमा सामान्त्र्तर्ा तीन पक्ष संलग्न हनुे गदयछन ्: 

(क) परीक्षक, 

(ि) परीश्क्षत पक्ष (प्रस्तावसाँग सरोकार भएको), 

(ग) तेस्रो पक्ष । 

१०.३ स्वेश्च्छक वा बाध्र्कारी परीक्षणको लागग संलग्न पक्ष वा संस्थाको 
आधारमा वातावरणीर् परीक्षण आन्त्तररक वा बाह्य हनु सक्नेछ: 
(क)  आन्त्तररक परीक्षण, 

(ि)  बाह्य परीक्षण, 

(ग)  बाध्र्कारी परीक्षण, 

(घ)  स्वैश्च्छक परीक्षण । 

१०.४ वातावरणीर् परीक्षण प्रगतवेदनको ढााँिा: परीक्षणको उदे्दर् र क्षेत्र 
अनसुार प्रगतवेदनको ढााँिा फरक हनु सक्छ, तथावप र्सलाई 
तकय साँगत रुपमा देहार् अनसुार प्रस्ततु गररएको छः 

 

अध्र्ार् १ कार्यकारी सारांश 

अध्र्ार् २ परीक्षण प्रशासगनक तथा परीक्षण कार्यको 
वववरण, आर्ोजना स्थलमा गररएका 
अन्त्तवायताय, परीक्षण गने पक्ष तथा 
परीक्षणका क्षेत्र र ववगध र्ो अध्र्र्नमा 
समावेश गनुय पनेछ । साथै वातावरणीर् 
अनगुमन, परीक्षणसाँग सम्बश्न्त्धत त्र्ाङ्क 
तथा वववरण पगन समावेश गनुय पनेछ ।  

अध्र्ार् ३ परीक्षणको पूणय वववरण 



खण्ड ५) धनगढी, कैलाली, श्रावण २० गते, २०७८ साल (अततरिक्ताङ्क ४ 
 

114 

अध्र्ार् ४ आर्ोजना सम्बन्त्धमा पालना गनुयपने 
सझुाव तथा सधुारात्मक कार्य 

अनसूुिी सम्बश्न्त्धत त्र्ाङ्क र वववरण 

परीक्षण गने समूहमा 
समावेश हनु ुपने जनशश्ि 

 

प्राववगधक प्रस्तावसाँग ववषर् गमल्न ेववज्ञ 

 वातावरण ववज्ञ 

 सामाश्जक, आगथयक, सााँस्कृगतक ववज्ञ 
 प्रस्तावको क्षेत्र, वकगसम र र्सले पारेको 

प्रभावको गाश्म्भर्यताको आधारमा थप 
अन्त्र् ववज्ञ 

वातावरणीर् परीक्षणको 
लागग िेकगलष्ट 

 

१. भौगतक पक्ष  
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क
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ना

 

त्
र्ा
ङ् क

क
ो स्र

ोत
 

 

१ . वार्कुो गणु         

२ . पानीको गणु         

३. 
ध्वगनको 
मात्रा 

        

४ . भ-ूउपर्ोग         

५ . जलस्रोत         
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२. जैववक पक्ष  

ि. 
सं. 

वववरण 

आ
र्ो
जन

क
ो व
ि
र्ा
क
ला
प 

अन
मुा
न 
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क
ो स्र
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१ . वन जङ्गल         

२ . वनस्पगत         

३. जीवजन्त्त ु         

४ . गैरकाष्ठ         

५ . माछा         

६ . 
दलुयभ र 
सङ्कटापन्न 
प्रजागत 

        

७ . संरक्षण क्षेत्र         

३. सामाश्जक आगथयक तथा सााँस्कृगतक पक्ष 

ि. 
सं. 

वववरण 

आ
र्ो
जन

ाक
ो व
ि
र्ा
क
ला
प 

अन
मुा
न 
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रए

क
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क
ो स्र

ोत
 

 

१ . श्शक्षा         

२ . कृवष         

३. रोजगारी         

४ . बसाइाँ सराई         

५ . स्वास््र् र         
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सरसफाइ 

६ . 
वातावरणीर् 
सौन्त्दर्यता 

        

७ . लैवङ्गक सवाल         

८. 
धागमयक तथा 
सााँस्कृगतक 
श्स्थगत 

        

९. 
सामाश्जक 
श्स्थगत 

        

 

पररच्छेद-११ (बढीमा ३ पषृ्ठ) 

 

११.  गनष्ट्कषय तथा प्रगतबिता: 
११.१  अध्र्र्नको गनष्ट्कषय: वातावरण संरक्षणका उपार् र 

वातावरणीर् अनगुमनको कार्ायन्त्वर्नको पक्षमा प्रस्तावकको 
प्रगतबिता तथा अन्त्र् अध्र्र्नको आवर्कता पने नपने आदद 
प्रष्ट्याई गनष्ट्कषयमा रा् न ु उपर्िु हनुेछ । अध्र्र्नको 
गनष्ट्कषय र पनुरावलोकन सगमगतको रार् सझुाव अनसुार 
वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ् कनमा शतय समावेश गररनछे । 

११.२. प्रगतबिता : वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ्कन प्रगतवेदन तर्ार पादाय 
प्रस्तावकले परामशयदाताको सहर्ोग गलएको र परामशयदाताले 
सझुाव ददएको भए पगन प्रगतवेदनमा त्र्स्तो सझुाव रािी 
स्वीकृगतको लागग पेश गनय गमल्दैन, वकनवक सदूुरपश् िम प्रदेश 
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ अनसुार प्रस्तावकले न ै
प्रगतवेदन तर्ार गरी पेश गनुय पनेछ । र्स िण्िमा 
प्रस्तावकको प्रगतबिता झश्ल्कन ु पनेछ । प्रस्ताव कार्ायन्त्वर्न 
गदाय अन्त्र् संस्था वा गनकार्बाट आवर्क पने सहर्ोगलाई 
उल्लेि गनय सवकनेछ । प्रस्ताव कार्ायन्त्वर्नमा कुनै नीगत, 
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कानून वा मापदण्िले बाधा परु् र्ाउन ेअवस्था आएमा त्र्स्ता 
बाधालाई कसरी फुकाउन सवकन्त्छ भन्ने बारेमा रार् ददन 
सवकनछे ।  

१२.  सन्त्दभय सामग्रीः प्रगतवेदन तर्ार गदाय उिृत गररएका सन्त्दभय सामग्रीको 
प्रकाशन सम्बन्त्धी सूिी गनम्न गलश्ित आधारमा बनाउने: 
(क)  लेिक,  

(ि)  प्रकाश्शत भएको गमगत,  

(ग)  उिृत गररएका सामग्रीको शीषयक,  

(घ)  उिृत गररएका प्रकाशन वा पगत्रकाको नाम, 

(ङ)  वषय, िण्ि, अङ्क आदद (भएको िण्िमा),  

(ि)  पषृ्ठ । 

ढााँिाः  लेिक, प्रकाश्शत भएको वषय ....., उिृत गररएका सामग्रीको शीषयक 
..... उिृत गररएका प्रकाशन वा पगत्रकाको नाम...., वषय, िण्ि (अङ्क), 
पषृ्ठ। 

१३. अनसूुिी: अनसूुिीमा आवर्कता अनसुार देहार्का कुरा समावेश गनुय 
पनेछ:  

(क)  भ-ूबनोट, भौगोगलक श्स्थगत, भ-ूउपर्ोग, भ-ूक्षमता र अध्र्र्नसाँग 
सम्बश्न्त्धत नक्सा र फोटोग्राफ, 

(ि)  सम्भव भएसम्म प्रस्ताव कार्ायन्त्वर्न स्थल तथा त्र्स वररपररका 
क्षेत्रको हवाई फोटो, 

(ग)  स्थलगत अनसुन्त्धानका लागग प्रर्ोग गररएका प्र नावली वा 
ववषर् वस्तकुो सूिी, 

(घ)  िाटय तथा श्ित्र जस्ता वातावरणीर् प्रभाव मल्र्ाङ्कनसाँग सम्बश्न्त्धत 
कुरा, 

(ङ)  जलवार् ु तथा हावापानी सम्बन्त्धी त्र्ाङ्क (समर्को आधारमा 
िमबद्घ गरी), 

(ि)  प्रस्ताव कार्ायन्त्वर्न स्थलका वनस्पगत तथा जीवजन्त्तकुो त्र्ाङ्क 
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(छ)  भौगगभयक तथा जोश्िम मलु्र्ाङ्कन त्र्ाङ्क (प्राप्त गनय सवकन े
भएमा), 

(ज) उपलब्ध हनु सक्न े भएमा आर्ोजना सञ्चालन गनुय अश्घ र 
पगछका हावा र पानीको गणुस्तर तथा ध्वगनको स्तरसम्बन्त्धी 
जानकारी, 

(झ)  वातावरणीर् प्रभाव मल्र्ाङ्कन सान्त्दगभयक म्र्ाविक्स वा िमबद्घ 
रेिाश्ित्र, 

(ञ)  नक्सा, स्लाइि, रेकिय तथा गभगिर्ो वफल्मजस्ता सहार्क श्रव्र्-

दृर् सामग्री, 
(ट)  बाली लगाउने तररका, पशपुालन, माटोको गणु, रासार्गनक 

मल, प्रर्ोग गने मात्रा सम्बन्त्धी त्र्ाङ्क, 

(ठ)  आमश्न्त्त्रत व्र्श्ि तथा सहभागगताको सूिी तथा सम्बश्न्त्धत 
संस्था गबिको छलफल, भेला र बैठकको रेकिय तथा छलफल 
र अनगुमनको छोटो जानकारी, 

(ि) वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ्कन प्रगतवेदनको तर्ारीमा संलग्न 
अध्र्र्न टोलीको व्र्श्ि तथा संस्थाको नामावली,  

(ढ)  अध्र्र्नको िममा सम्पकय  गररएका व्र्श्ि तथा संस्थाको नाम, 
ठेगाना र टेगलफोन नम्बर, 

(ण)  प्रस्तावक र अध्र्र्न टोलीको स्वर्म ्घोषणापत्र, 

(त)  अध्र्र्न सम्बन्त्धी सावयजगनक सूिना, मिुलु्का, गसफाररसपत्र, 

गलश्ित रार् सझुाव, सावयजगनक परामशय बैठक र सावयजगनक 
सनुवुाईसाँग सम्बश्न्त्धत कागजपत्र । 

१४. वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ्कन पनेप्रगतवेदनमा रहन ु  वातावरणीर् 
व्र्वस्थापन र्ोजनाको िाकाः 
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ववषर्गत 
क्षेत्र 

सकारात्मक 
प्रभावको 
बढोत्तरीका 
विर्ाकलाप 

के-

के 
गने 

कहााँ 
गने 

कसरी 
गने 

कवहले 
गने 

कसले 
गने 

अनमुागनत 
जनशश्ि, 

बजेट, 

समर् 

अनगुमन 
तथा 
मलु्र्ा
ङ् कन 

भौगतक 
क्षेत्र 

        

जैववक 
क्षेत्र 

        

सामाश्जक 
क्षेत्र 

        

सााँस्कृगत
क क्षेत्र 

        

अन्त्र्          

ववषर्गत 
क्षेत्र 

नकारात्मक 
प्रभावको 
न्त्रू्नीकरण
का 
विर्ाकलाप 

के-

के 
गने 

कहााँ 
गने 

कसरी 
गने 

कवहले 
गने 

कसले 
गने 

अनमुागनत 
जनशश्ि, 

बजेट, 

समर् 

अनगुमन 
तथा 
मलु्र्ा
ङ् कन 

भौगतक 
क्षेत्र 

        

जैववक 
क्षेत्र 

        

सामाश्जक 
क्षेत्र 

        

सााँस्कृगत
क क्षेत्र 

        

अन्त्र्          

 

र्स्तो वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजनाको प्रस्ताव आर्ोजनाको गनमायण तथा 
सञ्चालन िरणका लागग अलग- अलग रुपमा उल्लेि गनुय पनेछ । 
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पनुिः 
(१) वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ्कन प्रगतवेदन नेपाली भाषाको र्गुनकोिमा 

फण्ट साइज १२ मा टाइप गरी लेश्िएको हनु ुपनेछ । प्रगतवेदनको 
प्रत्रे्क पानाको तलमागथ १-१ इन्त्ि, बार्ााँ १.२ इन्त्ि र दार्ााँ १ इन्त्ि 
िाली रािी पानाका दवैुतफय  वप्रन्त्ट गरी स्पाइरल बाइश्ण्िङ गरेको हनु ु
पनेछ । 

(२) ववदेशी लगानी भएका प्रस्तावको प्रस्तावकले अङ् ग्रजेी भाषामा तर्ार 
गने वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ्कन प्रगतवेदन Times New Roman 

फण्टको फण्ट साइज १२ मा टाइप गरी लेश्िएको हनु ु पनेछ । 
प्रगतवेदनको प्रत्रे्क पानाको तलमागथ १-१ इन्त्ि, बार्ााँ १.२ इन्त्ि र 
दार्ााँ १ इन्त्ि िाली रािी पानाका दवैुतफय  वप्रन्त्ट गरी स्पाइरल 
बाइश्ण्िङ गरेको हनु ुपनेछ । 
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अनसूुिी-१३ 

(दफा ७ को उपदफा (६) साँग सम्बश्न्त्धत) 

 

वातावरणीर् अध्र्र्न प्रगतवेदन तर्ार पाने ववज्ञ 

 

(1)  वातावरण ववज्ञान, वातावरण व्र्वस्थापन वा वातावरण इश्ञ् जगनर्ररङ 
ववषर्मा न्त्रू्नतम स्नातकोत्तर उपागध हागसल गरी कम्तीमा तीन वटा 
वातावरणीर् अध्र्र्न प्रगतवेदन तर्ारीमा संलग्न भएको व्र्श्ि । 

(2)  प्रस्तावसाँग सम्बश्न्त्धत प्रमिु ववषर्मा न्त्रू्नतम स्नातकोत्तर उपागध 
हागसल गरी कम्तीमा तीन वटा वातावरणीर् अध्र्र्न प्रगतवेदन 
तर्ारीमा संलग्न भएको व्र्श्ि । 

(3)  प्राकृगतक स्रोत व्र्वस्थापन, वन ववज्ञान, जीव ववज्ञान वा वनस्पगत 
ववज्ञान ववषर्मा न्त्रू्नतम स्नातकोत्तर उपागध हागसल गरी कम्तीमा तीन 
वटा वातावरणीर् अध्र्र्न प्रगतवेदन तर्ारीमा संलग्न भएको व्र्श्ि । 

(4)  गसगभल, आवकय टेक्ट, मेकागनकल वा केगमकल इश्ञ्जगनर्ररङ, हाइड्रोलोजी, 
भ-ूगभय शास्त्र, भ-ूववज्ञान, भौगतक शास्त्र, रसार्न शास्त्र, माईगनङ्ग 
इश्ञ् जगनर्ररङ वा मेटलश्जयक इश्ञ् जगनर्ररङ ववषर्मा स्नातकोत्तर उपागध 
हागसल गरेको व्र्श्ि । 

(5)  प्राणी शास्त्र वा वनस्पगत शास्त्रमा स्नातकोत्तर उपागध हागसल गरेको 
व्र्श्ि । 

(6)  समाज शास्त्र, मानव शास्त्र वा अथयशास्त्रमा स्नातकोत्तर उपागध हागसल 
गरेको व्र्श्ि । 

(7)  वातावरण कानूनमा स्नातकोत्तर उपागध हागसल गरेको व्र्श्ि । 

(8)  प्रर्ोगशालामा वैज्ञागनक परीक्षण गरी त्र्ाङ्क ववश्लशेषण गरी प्रगतवेदन 
तर्ारी गनुय पने प्रस्तावको हकमा र्स्तो परीक्षण गने ववषर्साँग 
सम्बश्न्त्धत स्नातक उपागध प्राप्त गरी कम्तीमा ३ (तीन वषय) को कार्य 
अनभुव भएको व्र्श्ि । 
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(9)  िमसङ््र्ा (३) देश्ि (७) सम्म उश्ल्लश्ित शैश्क्षक उपागध नभएको 
तर त्र्स मध्रे् कुन ैववषर्मा स्नातक उपागध हागसल गरी वातावरणीर् 
अध्र्र्न प्रगतवेदन तर्ारी कार्यमा कम्तीमा ५ (पााँि) वषयको कार्य 
अनभुव भएको व्र्श्ि । 

रष्टव्र्: 

(१) उश्ल्लश्ित ववज्ञ मध्रे्बाट देहार्को वातावरणीर् अध्र्र्न प्रगतवेदन 
तर्ार गनय देहार् बमोश्जमको सदस्र् रहेको अध्र्र्न दल रहनछे:- 
(क)  संश्क्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्नको हकमा िमसङ््र्ा (१) र 

(२) प्रत्रे्कबाट एक-एक जना ववज्ञ रहन े गरी कम्तीमा 
तीन जना सदस्र्,  

(ि)  प्रारश्म्भक वातावरणीर् परीक्षणको हकमा िमसङ््र्ा (१), 

(२) र (३) प्रत्रे्कबाट एक-एक जना ववज्ञ रहन े गरी 
कम्तीमा िार जना सदस्र्, 

(ग) वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ् कनको हकमा िमसङ््र्ा (१), 

(२) र (३) प्रत्रे्कबाट एक-एक जना ववज्ञ रहन े गरी 
कम्तीमा पााँि जना सदस्र् । 

(२) वातावरणीर् अध्र्र्न प्रगतवेदन तर्ार गदाय आवर्कता अनसुार 
भाषा ववज्ञलाइय परामशयदाताको रुपमा अध्र्र्न दलमा समावेश गनय 
सवकनछे ।  
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अनसूुिी-१४ 

(दफा ८ को उपदफा (५) साँग सम्बश्न्त्धत) 

 

गसफाररसपत्रको ढााँिा  

                                                

कार्ायलर्को नाम, ठेगाना          कार्ायलर्को फोन नं. 
कार्ायलको छाप  

गमगतः ..................... 
ववषर्ः रार् सझुाव सवहत गसफाररस गररएको बारे । 

 

श्री.......................................कार्ायलर्/गनदेशनालर्/मन्त्त्रालर् 

ठेगाना............................................... वा  

श्री------------------------(प्रस्तावक) 

ठेगाना--------------------------- 
 

प्रस्ततु ववषर्मा ........... कार्ायलर्को/गनदेशनालर्को/मन्त्त्रालर्को गमगत 
..................को प्रकाश्शत सूिना र/वा............. गमगतको सावयजगनक 
सनुवुाई अनसुार कार्ायन्त्वर्न हनुे ......................... ववषर्को प्रस्तावबाट 
र्स क्षेत्रमा गनम्नानसुारको वातावरणीर् प्रभाव पनय जाने देश्िन्त्छ:- 
 (क) सकारात्मक प्रभाव:                              

(ि) नकारात्मक प्रभाव: 
उश्ल्लश्ित प्रभावको आधारमा सकारात्मक प्रभाव अगभवृवि गने र 
नकारात्मक प्रभाव न्त्रू्न गने वातावरणीर् व्र्वस्थापनको र्ोजना कार्ायन्त्वर्न 
गदाय उश्ल्लश्ित प्रस्तावको सकारात्मक प्रभाव/नकारात्मक प्रभाव बढी हनु े
देश्िएकोले उश्ल्लश्ित प्रस्ताव गनम्न आधारमा कार्ायन्त्वर्न गनय गमल्ने/नगमल्न े
व्र्होरा उल्लेि गरी र्ो गसफाररस गररएको छ । 

 

प्रस्ताव कार्ायन्त्वर्न गनय गमल्न ेआधार      वा      प्रस्ताव कार्ायन्त्वर्न 
गनय नगमल्ने आधार 
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१.--------------------    १.--------------- 
२.-------------------    २.-------------- 
३.-------------------    ३.--------------- 

 

दस्तितः 
नामः 
पदः 

बोधाथय : 
श्री ---------------------------- कार्ायलर्/गनदेशनालर्/मन्त्त्रालर् 



खण्ड ५) धनगढी, कैलाली, श्रावण २० गते, २०७८ साल (अततरिक्ताङ्क ४ 
 

125 

अनसूुिी-१५ 

(दफा १३ को उपदफा (१२) साँग सम्बश्न्त्धत) 

 

रणनीगतक वातावरणीर् ववश्लशेषणका आधार  

 

(१)  एकीकृत रूपमा ववश्लशेषण हनु े(Integrated) । 

(२)  ददगो ववकासको अवधारणाद्वारा नेततृ्व प्रदान भएको (Sustainability-

led) । 

(३)  ववषर् केश्न्त्रत (Focused) रहेको । 

(४)  उत्तरदावर्त्वको प्रष्ट वकटानी (Accountable) भएको । 

(५)  सहभागगतामूलक (Participative) प्रकृगतको । 

(६)  पनुरावृत्तीर् (Iterative) िरण पार गरेको । 

(७)  रणनीगतक वातावरणीर् ववश्लशेषण पररवेश अनकूुल हनुपुने 
(Assessing the  Context) । 

(८)  रणनीगतक वातावरणीर् ववश्लशेषण दूरगामी पक्षलाई ्र्ाल गदै समग्र 
पररवेश, अन्त्तरक्षेत्र ववषर् र एकीकृत रूपमा रहन ुपने । 

(९)  हालको श्स्थगतभन्त्दा प्रवृश्त्तगत अवस्थाको ववश्लशेषणमा आधाररत भएर 
संवेदनशील ववषर्मा ध्र्ान केन्त्रीत भएको हनुपुने । 

(१०) दीगोपना गने गनणयर्लाई सघाउ हनुपुने । 

(११) बहवुवधागत अवधारणा, सशुासन र सन्त्देश सम्प्रषेणात्मक हनुपुने । 

(१२)  अनगुमन र पषृ्टपोषणलाई आत्मसात गरेको हनुपुने । 

(१३)  वववेिनात्मक गनणयर् (विवटकल गिगसजन) गनयलाई सहर्ोग गने 
हनुपुने । 

 

प्रमाश्णकरण गमगतः २०७८।०४।२० गते 

आज्ञाले, 

ििूामश्ण पौिेल 

प्रदेश सरकारको सश्िव  


