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वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ 
प्रमाणीकरण र प्रकाशशत मममत 

 २०७७।०४।०९ 

संशोधन गने ऐन 

केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७९        २०७९।०४।३०      

 

संवत ्२०७७ सालको ऐन नं. ५ 

वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ऐन 

प्रस्तावना: नागररकको स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणमा बााँच्न पाउने 
अमधकारको संरक्षण गनन, वातावरण र ववकास बीच समशुचत सन्तलुन कायम 

गरी ददगो ववकास गनन, औद्योमगकीकरण, जलवाय ु पररवतनन लगायतका 
कारणबाट प्रकृमत, वातावरण र जैववक ववववधतामा पने प्रमतकूल वातावरणीय 

प्रभाव न्यूनीकरण गनन र प्राकृमतक स्रोतको समशुचत उपयोग र व्यवस्थापनबाट 
वातावरण संरक्षणका लामग कानूनी व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकोले, 

बागमती प्रदेशको प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ। 

पररच्छेद- १ 

प्रारशम्भक 

१. संशक्षप् त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “वातावरण संरक्षण 
ऐन, २०७७” रहेको छ। 

(2) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनेुछ। 
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२. पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यो ऐनमा,- 

(क) “अनकूुलन” भन् नाले जलवाय ुपररवतननको सम्भाव्य 
असर र जोशिमको आकलन गरी थप हामन 
नोक्सानी रोकथाम वा न्यूनीकरण गने कायन सम्झन ु
पछन। 

(ि) “उत्सजनन” भन् नाले कुनै मनश चत क्षेरबाट मनश चत 
समयावमधमा वातावरणमा हररतगृह गयााँस वा अन्य 
कुनै गयााँस धवुााँ वा धलुो मनष्कासन हनेु कायन 
सम्झन ुपछन। 

(ग) “जलवाय ु पररवतनन” भन् नाले लामो समयको 
अन्तरालमा प्राकृमतक रूपमा हनेु जलवायकुो 
उतारचढावका अलावा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा  
मानवीय वियाकलापले वायमुण्डलको बनोटमा हनेु  
फेरबदलका कारण पथृ्वीको जलवायमुा िमश: 
देिा पने  पररवतनन  सम्झन ुपछन। 

(घ) “जलवाय ु पररवतनन व्यवस्थापन” भन् नाले जलवाय ु
पररवतननको कारण उत्पन्न हनेु समस्या न्यूनीकरण 
वा अनकूुलन गने कायन सम्झन ुपछन र सो शब्दले 
त्यस सम्बन्धी नीमत, रणनीमत, संस्थागत संयन्र 
मनमानण, ववत्त व्यवस्था, क्षमता अमभवृवि लगायतका 
समशष् टगत कायनलार्न समेत जनाउाँछ। 

(ङ) “जोशिमपूणन पदाथन” भन् नाले जोशिमपूणन फोहरको 
सीमापार ओसारपसार, मनयन्रण र ववसजनन 
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सम्बन्धी बासेल महासशन्धमा सूचीकृत पदाथन तथा 
मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रमतकूल असर पाने 
ववष्फोटक, ज्वलनशील, शचरस्थायी तथा संक्षारक 
(कोरोमसभ) गणु भएका र पनु: प्रयोग नगररएका 
कच्चा पदाथनबाट प्रशोधन भई पवहलो पटक 
प्रयोगमा आउन लागेका पदाथन सम्झन ुपछन। 

(च) “जैववक ववववधता” भन् नाले पाररशस्थमतकीय प्रणाली 
(र्कोमसस्टम) को ववववधता, प्रजातीय ववववधता 
(स्पेमसज डाईवरमसटी) तथा आनवुांशशक ववववधता 
(जेनेवटक डाईवरमसटी) सम्झन ुपछन। 

(छ) “तोवकएको” वा “तोवकए बमोशजम” भन् नाले यस ऐन 
अन्तगनत बनेको मनयममा तोवकएको वा तोवकए 
बमोशजम सम्झन ुपछन। 

(ज) “न्यूनीकरण” भन् नाले मानवीय वियाकलापको 
कारणबाट हनेु हररतगृह गयााँसको उत्सजननलाई 
घटाउने वा रोक्ने कायन सम्झन ुपछन। 

(झ) “नदीजन्य पदाथन” भन् नाले नदी, िोला, िोल्सी, 
िहरे, बाढी पवहरोले बगाई ल्याई नदी, िोल्सा र 
िहरेको वकनार तथा आसपासका वन क्षेर वा 
सावनजमनक जगगा वा नदी उकास क्षेर वा मनजी 
जगगामा मथमिएको ढुङ्गा, िाभेल, बालवुा, मगट्टी, 
भस्कट, ममस्कट, गिेान, माटो सम्झन ुपछन। 
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(ञ) “मनष्कासन” भन् नाले ध्वमन, ताप वा फोहरमैला 
फाल्ने, थपुाने वा मनष्कासन गने कायन सम्झन ु
पछन। 

(ट) “प्रदूषण” भन् नाले वातावरणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले 
पररवतनन गरी वातावरणमा उल्लेिनीय ह्रास ल्याउने, क्षमत 
परु् याउने वा वातावरणको लाभदायी वा उपयोगी प्रयोजनमा 
हामन नोक्सानी परु् याउने वियाकलाप सम्झन ुपछन। 

(ट1) "प्रचमलत कानून" भन्नाले सो सम्बन्धी कानून प्रदेशमा भए 
प्रदेश कानून र नभए सङ घीय कानून सम्झन ुपछन। 

(ठ) "प्रदूषण न्यूनीकरण” भन्नाले मानवीय 
वियाकलापको कारणबाट हनेु धलुो, धवुााँ, हररतगृह 
गयााँस, ध्वमन प्रदूषण वा अन्य वकमसमको प्रदूषण 
घटाउने वा रोक्ने भने्न जनाउाँछ। 

(ड) “प्रदेश” भन् नाले बागमती प्रदेश सम्झन ुपछन। 

(ढ) “प्रस्ताव” भन् नाले ववद्यमान वातावरणीय अवस्थामा 
पररवतनन ल्याउन प्रचमलत कानून बमोशजम सञ्चालन 
गररने वा अनमुमत प्राप् त ववकास कायन, भौमतक 
वियाकलाप वा भ-ूउपयोगको पररवतनन गने कुनै 
योजना, आयोजना वा कायनिम सञ्चालन गने 
सम्बन्धमा तयार गररएको प्रस्ताव सम्झन ुपछन। 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७९ द्वारा थप। 
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(ण) “प्रस्तावक” भन् नाले आयोजना वा पररयोजना वा 
कायनिमको प्रस्तावको स्वीकृमतको लामग मनवेदन ददने र 
त्यस्तो प्रस्ताव कायानन्वयन गनन स्वीकृमत प्राप् त व्यशि, 
सरकारी, अधन सरकारी वा गहै्र सरकारी मनकाय वा संस्था 
सम्झन ुपछन।  

(त)  “प्रारशम्भक वातावरणीय परीक्षण” भन् नाले कुनै 
प्रस्ताव कायानन्वयन गदान सो प्रस्तावले वातावरणमा 
उल्लेिनीय प्रमतकूल प्रभाव पाने वा नपाने, त्यस्तो 
प्रभावलाई कुनै उपायद्वारा हटाउन वा कम गनन 
सवकने वा नसवकने सम्बन्धमा यवकन गनन तयार 
गररने वव लेषणात्मक अध्ययन तथा मूल्याङ्कन 
सम्बन्धी प्रमतवेदन सम्झन ुपछन।  

(थ) “पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन” भन् नाले एक पटक 
स्वीकृत भर्सकेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी 
प्रस्तावमा आंशशक रूपमा भौमतक पूवानधार, मडजार्न वा 
स्वरूप पररमाजनन गनन, संरचना स्थानान्तरण वा फेरबदल 
गनन, वन क्षेर थप गनन वा आयोजनाको क्षमता वृवि 
गननको लामग पेश भएको प्रस्ताव उपर पनुः गररने 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्झन ुपछन। 

(द) “फोहरमैला” भन् नाले वातावरणमा ह्रास आउने गरी 
मनष्कासन गररएको तरल,  ठोस, गयााँस, लेदो, धवुााँ, धलुो, 
वववकरणयिु तत्व वा पदाथन वा त्यस्तै प्रकारका अन्य 
वस्तहुरु सम्झन ुपछन। 

(ध) “मन्रालय” भन् नाले प्रदेश सरकारको वातावरण हेने 
मन्रालय सम्झन ुपछन। 
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(न) “वातावरण” भन् नाले प्राकृमतक, सांस्कृमतक र सामाशजक 
प्रणालीहरु, आमथनक तथा मानवीय वियाकलापहरु र 
वयनका अवयवहरु तथा ती अवयवहरुको बीचको 
अन्तरविया तथा अन्तर सम्बन्ध सम्झन ुपछन। 

(प) “वातावरणीय अध्ययन प्रमतवदेन” भन् नाले संशक्षप् त 
वातावरणीय  अध्ययन, प्रारशम्भक वातावरणीय परीक्षण वा 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धमा तयार गररएको  
प्रमतवदेन  सम्झन ु पछन। 

(फ) “वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन” भन् नाले कुनै प्रस्तावको 
कायानन्वयन गदान सो प्रस्तावले वातावरणमा उल्लेिनीय 
प्रमतकूल प्रभाव पाने वा नपाने, त्यस्तो प्रभावलाई कुनै 
उपायद्वारा हटाउन वा कम गनन सवकने वा नसवकने 
सम्बन्धमा यवकन गनन तयार गररने ववस्ततृ अध्ययन तथा 
मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रमतवेदन सम्झन ुपछन। 

(ब) “संरक्षण” भन् नाले वातावरण तथा सम्पदाको सरुक्षा, 
स्याहार, सम्भार, सम्बिनन, व्यवस्थापन तथा सदपुयोग 
सम्झन ुपछन।  

(भ) "संशक्षप् त वातावरणीय अध्ययन" भन् नाले कुनै  प्रस्तावको  
कायानन्वयन गदान त्यसबाट वातावरणमा पने प्रमतकूल 
प्रभाव  मनराकरण  वा  न्यूनीकरण गननको लामग अवलम्बन 
गने उपायको सम्बन्धमा संशक्षप् त  रूपमा  गररने  अध्ययन  
सम्झन ुपछन। 
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 पररच्छेद- २ 

वातावरणीय अध्ययन प्रमतवेदन सम्बन्धी व्यवस्था 

३. वातावरणीय अध्ययन गरी प्रमतवेदन तयार गनुन पने: (१) प्रस्तावकले 
कुनै प्रस्ताव वा आयोजना वा पररयोजना वा कायनिम सञ्चालन गनुन 
पूवन अनसूुची- १ मा उशल्लशित प्रस्तावहरुको संशक्षप् त वातावरणीय 
अध्ययन गरी अनसूुची- ४ बमोशजमको ढााँचामा प्रमतवदेन तयार गनुन 
पनेछ। 

(२) प्रस्तावकले कुनै प्रस्ताव वा आयोजना वा पररयोजना 
वा कायनिम सञ्चालन गनुन पूवन अनसूुची- २ मा उशल्लशित 
प्रस्तावहरुको प्रारशम्भक वातावरणीय परीक्षण गरी अनसूुची- ५ 
बमोशजमको ढााँचामा प्रमतवदेन तयार गनुन पनेछ। 

(३) प्रस्तावकले कुनै प्रस्ताव वा आयोजना वा पररयोजना 
वा कायनिम सञ्चालन गनुन पूवन अनसूुची- ३ मा उशल्लशित 
प्रस्तावहरुको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी अनसूुची- ६ 
बमोशजमको ढााँचामा प्रमतवदेन तयार गनुन पनेछ। 

(४) प्रस्तावकले वातावरणीय अध्ययन प्रमतवेदन तयार गदान 
सावनजमनक सनुवुाई गनुन पनेछ। 

 (5) यस दफा बमोशजम प्रस्ताव पेश गदान प्रस्तावकले 
प्रस्तावसाँग सम्बशन्धत ववषयगत मन्रालय वा अन्तरगतको कायानलय 
माफन त प्रस्ताव सवहत मनवेदन ददन सक्नेछ। 

४. प्रमतवेदन स्वीकृत गनुन पने: (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ कसैले पमन 
प्रचमलत कानून बमोशजम वा दफा 3 बमोशजम तयार गररएको 
वातावरणीय अध्ययन प्रमतवेदन स्वीकृत नगराई कुनै पमन प्रस्ताव वा 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७९ द्वारा थप। 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७९ द्वारा संशोमधत। 
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आयोजना वा पररयोजना वा कायनिम वा प्रस्ताव कायानन्वयन गनन वा 
गराउन हुाँदैन। 

(२) दफा ३ बमोशजम वातावरणीय अध्ययन गरी तयार 
गररएको प्रमतवदेन स्वीकृमतका लामग देहायको मनकाय समक्ष पेश 
गनुन पनेछ:-  

(क) प्रदेश सरकारको अमधकारक्षेरमभर पने 
ववषयसाँग सम्बशन्धत प्रस्तावको वातावरणीय 
प्रभाव मूल्याङ्कन प्रमतवेदनको हकमा प्रस्तावसाँग 
सम्बशन्धत मन्रालयको राय सहीत मन्रालय 
समक्ष, 

(ि) स्थानीय तहको अमधकारक्षेरमभर पने ववषयसाँग 
सम्बशन्धत प्रस्तावको वातावरणीय प्रभाव 
मूल्याङ्कन प्रमतवेदनको हकमा शजल्ला समन्वय 
समममतको राय सहीत मन्रालय समक्ष, 

(ग) प्रदेश सरकारसाँग सम्बशन्धत प्रस्तावको संशक्षप् त 
वातावरणीय अध्ययन प्रमतवेदन र प्रारशम्भक 
वातावरणीय परीक्षण प्रमतवदेनको हकमा 
प्रस्तावसाँग सम्बशन्धत मन्रालय समक्ष, 

(घ) स्थानीय तहको अमधकारक्षेरमभर पने ववषयसाँग 
सम्बशन्धत प्रस्तावको संशक्षप् त वातावरणीय 
अध्ययन प्रमतवेदन र प्रारशम्भक वातावरणीय 
परीक्षण प्रमतवेदनको हकमा स्थानीय कानूनमा 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गन ेऐन, २०७९ द्वारा संशोमधत। 
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व्यवस्था भए बमोशजम र स्थानीय कानूनमा 
व्यवस्था नभएको अवस्थामा शजल्ला समन्वय 
समममत समक्ष, 

(ङ) िण्ड (घ) मा जनुसकैु कुरा लेशिएको भए तापमन 
स्थानीय तहसाँग सम्बशन्धत नदीजन्य तथा 
िमनजजन्य पदाथनको उत्िनन वा सङ्कलनसाँग 
सम्बशन्धत प्रस्तावको संशक्षप् त वातावरणीय 
अध्ययन प्रमतवेदन वा प्रारशम्भक वातावरणीय 
परीक्षण प्रमतवदेनको हकमा शजल्ला समन्वय 
समममत समक्ष, 

(३) दफा ३ बमोशजम कुनै प्रस्ताव कायानन्वयन गने 
सन्दभनमा तयार गररएको वातावरणीय अध्ययन प्रमतवेदन प्राप् त भएमा 
प्रमतवेदन स्वीकृत गने मनकायले सो उपर आवयक जााँचबझु गनन 
सक्नेछ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रमतवेदनको हकमा स्वीकृत 
गने मनकायले राय सझुाव सङ्कलन गननका लामग पन्र ददनको अवमध 
तोकी राशष् ियस्तरको कुनै एक दैमनक पमरकामा सूचना प्रकाशन गरी 
त्यस्तो प्रमतवेदन उतार (डाउनलोड) गनन ममल्ने गरी सम्बशन्धत 
मनकायको वेबसार्ट माफन त सावनजमनक गनुन पनेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोशजम प्राप् त वातावरणीय अध्ययन 
प्रमतवेदन जााँचबझु गरी राय सझुाव ददनको लामग प्रमतवेदन स्वीकृत 
गने मनकायले त्यस्तो प्रस्तावसाँग सम्बशन्धत सरोकारवाला मनकायका 
प्रमतमनमध तथा रोष्टरमा सूचीकृत ववषय ववज्ञ समेत रहेको समममत 
गठन गनन सक्नेछ।  
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(५) उपदफा (१) बमोशजम प्राप् त वातावरणीय अध्ययन 
प्रमतवेदन जााँचबझु गदान त्यस्तो प्रस्तावको सम्बन्धमा थप वातावरणीय 
अध्ययन गनुनपने देशिएमा पन्र ददनमभर प्रमतवेदन स्वीकृत गने 
मनकायले प्रस्तावकलाई संशक्षप् त वातावरणीय अध्ययनको हकमा 
प्रारशम्भक वातावरणीय परीक्षण र प्रारशम्भक वातावरणीय परीक्षणको 
हकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गनन गराउन आदेश ददन ुपनेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोशजम ददर्एको आदेश बमोशजम 
प्रस्तावकले थप अध्ययन गरी सोको प्रमतवदेन पेश गनुन पनेछ। 

(७) यस दफा बमोशजम जााँचबझु गदान त्यस्तो प्रस्ताव 
कायानन्वयनबाट वातावरणमा उल्लेिनीय प्रमतकूल प्रभाव पने 
नदेशिएमा प्रमतवेदन स्वीकृत गने मनकायले आवयकता अनसुार 
प्रस्तावकले पालना गनुनपने शतन तोकी त्यस्तो वातावरणीय अध्ययन 
प्रमतवेदन स्वीकृत गरी प्रस्ताव कायानन्वयनका लामग स्वीकृमत ददनेछ।  

(८) उपदफा (७) बमोशजम प्रमतवेदन स्वीकृत भएको कुनै 
आयोजनाको भौमतक पूवानधार, मडजार्न वा स्वरूपमा केही पररमाजनन 
गनुन परेमा, संरचना स्थानान्तरण वा फेरबदल गनुन परेमा, वन क्षेर 
थप गनुन परेमा वा आयोजनाको क्षमता वृवि गनुन परेमा यसरी 
पररमाजनन वा थप गदान, स्वीकृत प्रमतवेदनमा उशल्लशित व्यहोरा तथा 
पररमाण र पररवतनन वा थप गनुनपने व्यहोरा तथा पररमाण जोड्दा 
अनसूुची- ३ मभर उशल्लशित प्रस्तावको क्षेरमा परेमा वातावरणीय 
प्रभाव मूल्याङ्कन गनुन पनेछ।  

(९) उपदफा (७) बमोशजम प्रमतवेदन स्वीकृत भएको कुनै 
आयोजनाको  भौमतक पूवानधार, मडजार्न वा स्वरूपमा केही पररमाजनन 
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गनुन परेमा, संरचना स्थानान्तरण वा फेरबदल गनुन परेमा, वन क्षेर 
थप गनुन परेमा वा आयोजनाको क्षमता वृवि गनुन परेमा यसरी 
पररमाजनन वा थप गदान, स्वीकृत प्रमतवेदनमा उशल्लशित व्यहोरा तथा 
पररमाण र पररवतनन वा थप गनुनपने व्यहोरा तथा पररमाण जोड्दा 
अनसूुची- २ मभर उशल्लशित प्रस्तावको क्षेरमा परेमा प्रारशम्भक 
वातावरणीय परीक्षण गनुन पनेछ।  

५. ववकल्पको वव लेषण गनुन पने: (१) प्रस्तावकले वातावरणीय 
अध्ययन प्रमतवेदनमा त्यस्तो प्रस्ताव कायानन्वयन गदान वातावरणमा 
पनन सक्ने प्रमतकूल प्रभाव र त्यसको न्यूनीकरणको लामग अपनाउन 
सक्ने ववमभन्न ववकल्पहरूको वव लेषण गरी त्यस्ता ववकल्प मध्ये 
प्रस्ताव कायानन्वयन गनन उपयिु हनेु ववकल्प र सो ववकल्प 
कायानन्वयन गनन सक्ने आधार र कारणसहीत मसफाररस गनुन पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम वातावरणीय अध्ययन प्रमतवदेन 
तयार गदान प्रस्तावकले आयोजना कायानन्वयन गदान वातावरणमा पनन 
सक्ने प्रारशम्भक, मध्यकालीन एवं दीघनकालीन सञ्चालन प्रभाव र 
त्यसको न्यूनीकरणको लामग अवलम्बन गनुन पने ववमध तथा प्रविया 
समेत उशल्लशित गनुन पनेछ। 

६. क्षरे मनधानरण तथा कायनसूची: (१) यस ऐन बमोशजम कुनै प्रस्तावको 
वातावरणीय अध्ययन प्रमतवेदन तयार गनुन पूवन प्रस्तावकले प्रमतवेदन 
स्वीकृत गने मनकायबाट त्यस्तो प्रस्तावको संशक्षप् त वातावरणीय 
अध्ययनको हकमा अनसूुची- ७, प्रारशम्भक वातावरणीय परीक्षणको 
हकमा अनसूुची- ८ बमोशजमको कायनसूची र वातावरणीय प्रभाव 
मूल्याङ्कनको हकमा अनसूुची- ९ बमोशजमको क्षेर मनधानरण प्रमतवेदन 
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र अनसूुची- १० बमोशजमको कायनसूची प्रमतवेदन स्वीकृत गने 
मनकायबाट स्वीकृत गराउन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम प्रमतवेदन तयारीको 
मसलमसलामा प्रस्ताव कायानन्वयन हनेु सम्बशन्धत स्थानीय तह तथा 
त्यस क्षेरका शैशक्षक संस्था, स्वास्थ्य संस्था तथा सरोकारवाला 
व्यशि वा संस्थालाई सो प्रस्तावको कायानन्वयनबाट वातावरणमा पनन 
सक्ने प्रभावको सम्बन्धमा संशक्षप्त वातावरणीय अध्ययनको हकमा 
सात ददन र प्रारशम्भक वातावरणीय परीक्षण एवं वातावरणीय प्रभाव 
मूल्याङ् कनको हकमा पन्र ददनमभर मलशित सझुाव ददनको लामग 
त्यस्तो प्रस्ताव कायानन्वयन हनेु क्षेरको स्थानीय तह, शैशक्षक संस्था, 
स्वास्थ्य संस्था, सरोकारवाला व्यशि वा संस्थामा सबैले देशिने गरी 
अनसूुची- ११ मा तोके बमोशजमको सूचना टााँस गरी मचुलु्का तयार 
गनुन पनेछ र सोही बमोशजमको सूचना संशक्षप्त वातावरणीय अध्ययनको 
हकमा कम्तीमा स्थानीय स्तरको कुनै एक राविय दैमनक पमरका र 
प्रारशम्भक वातावरणीय परीक्षण एवं वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको 
हकमा रावियस्तरको कुनै एक दैमनक पमरकामा प्रकाशन गनुन 
पनेछ। 

(३) वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गनुन पने कुनै प्रस्तावको 
सम्बन्धमा प्रस्तावकले क्षेर मनधानरणका लामग प्रस्ताव कायानन्वयन 
हनेु स्थानीय तह तथा त्यस क्षेरका शैशक्षक संस्था, स्वास्थ्य संस्था 
तथा सरोकारवाला व्यशि वा संस्थालाई सो प्रस्तावको 
कायानन्वयनबाट वातावरणमा पनन सक्ने प्रभावको सम्बन्धमा मलशित 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७९ द्वारा संशोमधत। 
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सझुाव ददनको लामग पन्र ददनको अवमध तोकी राशष् ियस्तरको दैमनक 
पमरकामा अनसूुची- १२ मा तोके बमोशजमको सूचना प्रकाशन गनुन 
पनेछ। 

७. वातावरणीय व्यवस्थापन योजना: (१) प्रस्तावकले वातावरणीय 
अध्ययन प्रमतवेदन स्वीकृमतका लामग पेश गदान वातावरणीय 
व्यवस्थापन योजना तयार गरी साँगै पेश गनुन पनेछ।  

(२) प्रस्तावकले उपदफा (१) बमोशजम वातावरणीय 
व्यवस्थापन योजना तयार गदान वातावरणीय सञ्चालन प्रभाव 
न्यूनीकरणका उपायहरु मध्ये कुन कुन उपायहरु आयोजना 
मनमानणको िममा र कुन कुन उपायहरु आयोजना सम्पन्न भएपमछ 
वा आयोजना कायानन्वयनको िममा अवलम्बन गने हो, सो समेत 
उल्लेि गनुन पनेछ।  

(३) प्रस्तावकले उपदफा (२) बमोशजम वातावरणीय 
व्यवस्थापन योजनामा उल्लेि गरेका वातावरणीय सञ्चालन प्रभाव 
न्यूनीकरणका उपायहरु प्रभावकारी भएको नदेशिएमा मन्रालय वा 
प्रस्ताव स्वीकृत गने मनकायले अन्य प्रभावकारी उपाय अवलम्बन 
गनन आवयक मनदेशन ददन सक्नेछ र त्यसरी ददएको मनदेशन 
कायानन्वयन गदान लागने िचन प्रस्तावकले व्यहोनुन पनेछ।  

(४) प्रस्तावकले उपदफा (१) बमोशजम तयार गरेको 
वातावरणीय व्यवस्थापन योजना कायानन्वयनको लामग स्पष् ट कायन 
योजना बनाई सो बमोशजम कायानन्वयन गनुन पनेछ र सोको प्रगमत 
वववरण आयोजना कायानन्वयन शरुु भएपमछ प्रत्येक छ मवहनामा 
प्रमतवेदन स्वीकृत गने मनकाय समक्ष पेश गनुन पनेछ। 
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८. पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गनुन पने: (१) दफा ४ बमोशजम 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रमतवेदन स्वीकृत भएको कुनै 
आयोजनाको भौमतक पूवानधार, मडजार्न वा स्वरूपमा केही पररमाजनन 
गनुन परेमा, संरचना स्थानान्तरण वा फेरबदल गनुन परेमा, वन क्षेर 
थप गनुन परेमा वा आयोजनाको क्षमता वृवि गनुन परेमा त्यस्तो कायन 
गदान वातावरणमा सञ्चालन प्रभाव पने वा नपने, त्यस्तो प्रभावलाई 
कुनै उपायद्वारा मनराकरण वा न्यूनीकरण गनन सवकने वा नसवकने 
सम्बन्धमा यवकन गनन प्रस्तावकले तोवकएको समयावमधमभर पूरक 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गनुन पनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम पूरक वातावरणीय प्रभाव 
मूल्याङ्कन गननको लामग प्रस्तावकले आयोजनाको ववमभन्न अवयवमा 
पररवतनन गनुन परेको कारण तथा त्यसबाट वातावरणमा पनन सक्ने 
सञ्चालन असरका बारेमा वव लेषण गरी वातावरणीय पररसूचक 
बमोशजमको तलुनात्मक तामलका र अन्य आवयक पषु्याई सहीत 
मनवेदन ददन ुपनेछ।  

तर मन्रालयले प्रस्तावकलाई पूरक वातावरणीय प्रभाव 
मूल्याङ्कन अध्ययन प्रमतवेदन पेश गनन आदेश ददएकोमा प्रस्तावकले 
मनवेदन ददन ुपने छैन।  

(३) उपदफा (२) बमोशजम प्राप् त मनवेदन उपर जााँचबझु 
गदान व्यहोरा मनामसब देशिएमा मन्रालयले पूरक वातावरणीय प्रभाव 
मूल्याङ्कन अध्ययन अनमुमत ददन सक्नेछ।  

९. सेवा शरुु भएपमछ वातावरणीय परीक्षण गने: (१) प्रस्तावकले यस 
ऐन बमोशजम वातावरणीय अध्ययन गनुन पने प्रस्तावको कायानन्वयन 
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शरुु गरी सेवा वा वस्त ुउत्पादन वा ववतरण शरुु गरेको दईु वषन 
भिुान भएको मममतले छ मवहनामभर त्यस्तो प्रस्तावको 
कायानन्वयनबाट वातावरणमा परेको सञ्चालन प्रभाव, त्यस्ता 
प्रभावलाई कम गनन अपनाएको उपाय तथा त्यस्तो उपायको 
प्रभावकाररता र न्यूनीकरण हनु नसकेको वा आाँकलन नै नभएको 
सञ्चालन प्रभाव उत्पन् न भएकोमा सो समेतको वव लेषण गरी 
वातावरणीय परीक्षण प्रमतवदेन तयार गरी प्रमतवेदन स्वीकृत गने 
मनकायमा पेश गनुन पनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको वातावरणीय परीक्षण 
प्रमतवेदन सम्बन्धमा प्रमतवेदन स्वीकृत गने मनकायले आवयक 
अध्ययन गरी वातावरणमा पने सञ्चालन प्रभावलाई न्यूनीकरण गनन 
अपनार्एको उपाय प्रयाप्त भएको नदेशिएमा त्यस्तो सञ्चालन प्रभाव 
मनराकरण वा न्यूनीकरण गनन प्रस्तावकलाई उपयिु आदेश ददन 
सक्नेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोशजमको आदेश कायानन्वयन गनुन 
प्रस्तावकको कतनव्य हनेुछ।  

१०. प्रस्ताव कायानन्वयनमा रोक लगाउन सक्ने: (१) कसैले यस ऐन 
बमोशजम वातावरणीय अध्ययन प्रमतवदेन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत 
वातावरणीय अध्ययन प्रमतवेदन भन्दा ववपरीत हनेु गरी प्रस्ताव 
कायानन्वयन गरेमा मन्रालय वा वातावरण मनरीक्षकले त्यस्तो 
आयोजना कायानन्वयन गनन तत्काल रोक लगाउन सक्नेछ।  
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(२) उपदफा (१) बमोशजम आयोजना कायानन्वयन गनन रोक 
लगार्एकोमा त्यसरी रोक लगार्एको कारणबाट प्रस्तावकलाई कुनै 
क्षमत पगुन गएमा प्रस्तावकले सो बापत क्षमतपूमतनको दाबी गनन पाउने 
छैन। आयोजना कायानन्वयन गदान सरकारी वा कुनै व्यशिको मनजी 
सम्पशत्त हामन नोक्सानी भएको प्रमाशणत भएमा प्रस्तावकबाट असलु 
उपर गररनेछ। 

(३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशिएको भए तापमन 
कायानन्वयनमा रोक लगार्एको आयोजनाको प्रस्तावकले यस ऐन 
बमोशजम वातावरणीय अध्ययन प्रमतवेदन स्वीकृत गराएमा वा स्वीकृत 
वातावरणीय अध्ययन प्रमतवेदन बमोशजम आयोजना कायानन्वयनमा 
सधुार गरेमा उपदफा (१) बमोशजम लगाएको रोक मन्रालयले 
फुकुवा गनन सक्नेछ।  

११. मन्रालयले वातावरणीय अध्ययन गनन सक्ने: मन्रालयले आफैं ले 
सञ्चालन गने योजना वा कुनै क्षेर वा स्थानको नक्शाङ्कन गरी सो 
क्षेरको वातावरणीय अध्ययन गनन सक्नेछ। 

पररच्छेद- ३ 

प्रदूषण मनयन्रण सम्बन्धी व्यवस्था 

१२. प्रदूषण मनयन्रण: (१) प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपरमा सूचना प्रकाशन 

गरी कुनै सवारी साधन, यन्र, उपकरण, औद्योमगक प्रमतष्ठान, वधशाला, 
ववद्यतुीय याशन्रक साधन, अस्पताल, औषमध एवं िोप उत्पादन गने 
उद्योग, होटेल, रेषु्टरेन्ट वा अन्य स्थान वा मालवस्त ु वा कुनै 

वियाकलापबाट हनेु प्रदूषण वा जोशिमपूणन फोहर मनष्कासन वा 
उत्सजननबाट हनेु असर न्यूनीकरण वा मनराकरण गननको लामग प्रचमलत 
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कानून बमोशजम मनधानररत मापदण्डको अलावा थप मापदण्ड मनधानरण 

गनन सक्नेछ।  

(२) कसैले पमन वातावरणमा उल्लेिनीय प्रमतकूल प्रभाव 
पाने गरी वा जनजीवन र जनस्वास्थ्यका लामग ितरा हनुसक्ने 
वकमसमले प्रदूषण सृजना गनन वा प्रचमलत कानून वा प्रदेश सरकारबाट 
मनधानररत मापदण्ड ववपरीत कुनै याशन्रक साधन, ववद्यतुीय याशन्रक 
साधन, औद्योमगक प्रमतष्ठान वा अन्य ठाउाँबाट ध्वमन, ताप, रेमडयोधमी 
वववकरण तथा फोहरमैला मनष्कासन गनन वा गराउन हुाँदैन। 

(३) कुनै पमन सवारी साधन, यन्र, उपकरण, औद्योमगक 

प्रमतष्ठान, वधशाला, ववद्यतुीय याशन्रक साधन, अस्पताल, औषमध एवं 
िोप उत्पादन गने उद्योग, होटेल, रेषु्टरेन्ट वा अन्य स्थान वा मालवस्त ु

वा कुनै वियाकलापबाट मनष्कासन हनेु प्रदूषण वा जोशिमपूणन फोहर वा 
अन्य फोहर व्यवस्थापन गने शजम्मा प्रदूषक वा व्यवसायीको हनेुछ।  

(४) उपदफा (१) ववपरीत कसैले कुनै कायन गरी 
वातावरणमा उल्लेिनीय सञ्चालन प्रभाव पारेको देशिएमा मन्रालयले 
त्यस्तो कायन गनन नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ र यस्तो प्रदूषण 
मनयन्रण वा फोहरमैला व्यवस्थापन गदान लागने िचन सम्बशन्धत 
प्रदूषकबाट सरकारी बााँकी सरह असलु उपर गररनेछ। 

(५) कुनै वकमसमको पदाथन, र्न्धन, औजार वा संयन्रको 
प्रयोगबाट वातावरणमा उल्लेिनीय सञ्चालन प्रभाव परेको वा पने 
देशिएमा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी 
त्यस्तो पदाथन, र्न्धन, औजार वा संयन्रको प्रयोगमा बन्देज लगाउन 
सक्नेछ। 
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(६) सवारी साधन सञ्चालन हुाँदा उत्सजनन हनेु फोहरमैला 
सम्बशन्धत सवारी धनी वा सवारी सञ्चालकले नै व्यवस्थापन गनुन 
पनेछ। सम्बशन्धत सवारी धनी वा सवारी सञ्चालकले व्यवस्थापन 
नगरी जथाभावी फालेमा स्थानीय कानूनमा उल्लेि भए बमोशजम 
जररबाना हनेुछ। 

(७) प्रदूषण मनयन्रण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए 
बमोशजम हनेुछ। 

१३. फोहरमैला व्यवस्थापन: (१) गाउाँपामलका तथा नगरपामलका मभरको 
फोहरमैला व्यवस्थापन गने, गराउने दावयत्व सम्बशन्धत गाउाँपामलका 
वा नगरपामलकाको हनेुछ। 

(२) गाउाँपामलका तथा नगरपामलकामभरको फोहरमैला 
व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था गाउाँपामलका तथा नगरपामलकाको 
कानून वा अन्य प्रचमलत कानूनमा व्यवस्था भए बमोशजम हनेुछ। 

१४. प्लाशष् टकको व्यवस्थापन: (१) प्रदेशमभर प्लाशष् टकजन्य उद्योग दतान 
तथा सञ्चालन गनन चाहनेले मन्रालयबाट पवून स्वीकृमत मलन ुपनेछ। 

(२) प्रदेशमभर सञ्चालनमा रहेका प्लाशष् टकजन्य सामिी 
उत्पादन गने उद्योग तथा प्रदेश बावहरबाट आयामतत प्लाशष् टकजन्य 
सामिी वा प्लाशष् टकजन्य सामिीले प्याकेशजङ्ग गररएका सामान तथा 
मालवस्त ु मबिी गने व्यवसायीले प्लाशष् टक फोहोर व्यवस्थापनका 
लामग तोवकए बमोशजमको शलु्क बझुाउन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोशजम प्राप् त रकमबाट प्रदेश 
सरकारले तोवकए बमोशजम प्लाशष् टकजन्य सामिीको पनुः प्रयोग 
(ररसाईवकमलङ्ग) गरी सामिी उत्पादन गने उद्योगलाई सहमुलयत ददन 
सक्नेछ। 



 

19 
 

(४) प्रदेश सरकार तथा सम्बशन्धत स्थानीय तहले प्लाशष् टक 
प्रयोग तथा व्यवस्थापन मापदण्ड बनाई लागू गनन सक्नेछ। 

(५) कसैले पमन प्रयोगमा आर्सकेपमछको प्लाशष् टक वा 
प्लाशष् टकजन्य वस्त ुजथाभावी फाल्न ुहुाँदैन। उत्पादक, संकलक, 
ववतरक र अशन्तम उपभोिालाई वा अन्य कसैले जथाभावी फालेमा 
स्थानीय कानूनमा उल्लेि भए बमोशजम जररबाना हनेुछ। 

१५. प्रमतबन्ध लगाउन सक्ने: (१) प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपरमा सूचना 
प्रकाशन गरी वातावरणमा उल्लेिनीय प्रमतकूल प्रभाव पाने वा 
जनजीवन र जनस्वास्थ्यका लामग ितरा हनुसक्ने वकमसमले प्रदूषण 
सृजना गननसक्ने उद्योग, िानी तथा िमनजजन्य एवं अन्य व्यवसाय 
तथा सेवा स्थापना तथा सञ्चालन गनन प्रमतबन्ध लगाउन सक्नेछ। 

(२) प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी 
िास प्रकृमत (र्न्धन वा अवमध वा प्रकार वा स्वाममत्व) का सवारी 
साधनहरूलाई प्रदेशभर वा कुनै क्षेरमा सञ्चालन गनन नपाउने गरी 
प्रमतबन्ध लगाउन सक्नेछ।  

(३) प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी 
िास प्रकृमतका प्लाशष् टकजन्य वस्त ुवा सामिीको उत्पादन, ववतरण 
र प्रयोगमा प्रमतबन्ध लगाउन सक्नेछ।  

१६. प्रयोगशालाको स्थापना: (१) वातावरण संरक्षण तथा प्रदूषण लामग 
प्रदूषण जााँच तथा मापन गनन प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारले 
स्थापना गरेका प्रयोगशाला वा तोवकए बमोशजमका मापदण्ड पूरा 
गरेका अन्य प्रयोगशाला प्रयोग गनन वा आफै प्रयोगशालाको स्थापना 
गनन सक्नेछ। 
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(२) उपदफा (१) बमोशजमका स्थापना भएका 
प्रयोगशालाको काम, कतनव्य र अमधकार देहाय बमोशजम हनेुछः- 

(क) वातावरणको संरक्षण तथा प्रदूषण मनयन्रण 
सम्बन्धमा मन्रालय वा सम्बशन्धत मनकायबाट 
परीक्षण गनन अनरुोध गररएका शचज वा वस्तलुाई 
प्राथममकता ददर् परीक्षण गने, 

(ि) ववशेष वकमसमको प्रदूषण फैमलएको कारणबाट 
वातावरणमा गम्भीर असर पनन गएको देशिएमा 
मन्रालयले तोवकददएको समयावमधमभर त्यस्तो 
प्रदूषण सम्बन्धमा जााँच गरी मन्रालय समक्ष 
प्रमतवेदन पेश गने,  

(ग) तोवकए बमोशजमका अन्य काम गने। 

(३) मन्रालयले उपदफा (१) बमोशजमका प्रयोगशालाबाट 
जााँच गराएको प्रदूषणको स्तर सवनसाधारणको जानकारीको लामग 
प्रकाशन गनन सक्नेछ। 

१७. नमनुा सङ्कलन गनन ददन ुपने: (१) कुनै पमन उद्योग, कारिाना, यन्र, 
सवारी साधन, आददबाट सृजना वा मनष्कासन हनेु वा हनु सक्ने 
प्रदूषण, ध्वमन, ताप तथा फोहरमैलाको अध्ययन, प्रदूषणको कारणले 
मरेका जीवजन्त ुवा वनस्पमतको नमनुा परीक्षण वा वव लेषण गननको 
लामग सम्बशन्धत व्यशि, संस्था वा प्रस्तावकले मन्रालयबाट अमधकार 
प्राप् त व्यशि वा संस्थालाई आवयकता अनसुार त्यस्ता वस्त ुवा 
पदाथनको नमनुा सङ्कलन गनन ददन ुपनेछ। 
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(२) उपदफा (१) बमोशजमको कायनमा अमधकार प्राप् त 
व्यशि वा संस्थाले माग गरेको सहयोग स्थानीय प्रशासनले उपलब्ध 
गराउन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोशजम नमनुा सङ्कलन, सोको अध्ययन, 
जााँच, परीक्षण वा वव लेषण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोशजम 

हनेुछ। 

१८. जोशिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन: (१) प्रदेश सरकारले 
वातावरणीय प्रदूषण तथा जलवाय ुपररवतननबाट हनु सक्ने असर तथा 
जोशिमको व्यवस्थापन गने प्राकृमतक प्रकोप व्यवस्थापन, उत्थानशील 
वृवि गने प्रयोजनको लामग प्रदेश सरकारले सरकारी, गहै्र सरकारी 
तथा अन्य सावनजमनक मनकाय एवं मनजी क्षेरबाट कायानन्वयन गररने 

क्षेरगत नीमत, रणनीमत वा कायन योजनामा सञ्चालन असर तथा जोशिम 
न्यूनीकरणको लामग अवलम्बन गनुनपने उपायका सम्बन्धमा आदेश 
जारी गनन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम आदेश जारी गदान प्रदेश सरकारले 

प्राथममकताका क्षेर तोक्न सक्नेछ।  

(३) वातावरणीय प्रदूषण तथा जलवाय ुपररवतननबाट हनु 
सक्ने असर तथा जोशिम न्यूनीकरण सम्बन्धमा सहरी तथा िामीण क्षेरमा 
कायानन्वयन गनुन पने ववषयहरुको प्राथममकता मनधानरण गननको लामग प्रदेश 

सरकारले मापदण्ड मनधानरण गरी कायानन्वयनमा ल्याउन सक्नेछ।  

(४) वातावरणीय प्रदूषण तथा जलवाय ुपररवतननबाट हनु 
सक्ने असर तथा जोशिम न्यूनीकरणका लामग तोवकएका ववषयगत 

क्षेरमा आवयक पने प्रववमधको ववकास गनन प्रदेश सरकारले नीमतगत 

एवं प्राववमधक मापदण्ड मनधानरण गनन सक्नेछ। 
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(५) जलवाय ुपररवतननको सञ्चालन असर र जोशिमबाट बच्नका 
लामग प्रदेश स्तरमा मन्रालयले र स्थानीय स्तरमा स्थानीय तहले 

अनकूुलन योजना बनाई कायानन्वयन गनुन पनेछ।  

(६) उपदफा (५) बमोशजमको अनकूुलन योजना बनाउाँदा 
जलवाय ु  पररवतननको असरबाट बढी  जोशिममा पने आददवासी, 
जनजामत मवहला, अपाङ्गता भएका व्यशि, बालबामलका, जेष्ठ नागररक र 

आमथनक  रूपमा  ववपन्न  समदुायलाई  ववशेष  प्राथममकता  ददन ु 
पनेछ। 

१९. िामीण तथा सहरी वातावरणीय मापदण्ड: (१) प्रदेश सरकारले 
वातावरण संरक्षण, प्रदूषण मनयन्रण तथा भववष्यमा आईपने 
वातावरणीय जोशिम न्यूनीकरणका लामग गाउाँ, सहर तथा नयााँ 
ववकास हनेु सहरलाई समेत लशक्षत गरी वातावरणीय मापदण्ड बनार् 
लागू गनन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) एक बमोशजमको मापदण्डको पालना गनुन 
सो क्षेरमा बसोबास गने व्यशि र सम्बशन्धत स्थानीय तहको दावयत्व 
हनेुछ।  

२०. आदेश  जारी  गनन  सक्ने: (१) प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपरमा 
सूचना प्रकाशन गरी वातावरण संरक्षणका दृवष्टले पूवन सावधानी 
अपनाउन ुपने ववषयका सम्बन्धमा आवयक आदेश जारी गनन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम जारी भएको आदेश उल्लङ्घन गने 

व्यशि वा संस्थालाई मन्रालयले एक लाि रूपैयााँसम्म जररबाना गनन 
सक्नेछ। 



 

23 
 

पररच्छेद- ४ 

वातावरण मनरीक्षक सम्बन्धी व्यवस्था 

२१. वातावरण मनरीक्षकको व्यवस्था: (१) प्रदूषण कम गने, हटाउने वा 
मनयन्रण गने कामसाँग सम्बशन्धत रहेर देहाय बमोशजमका कामकाज 
गनन मन्रालय र अन्तगनतका कायानलयमा वातावरण मनरीक्षक रहने 
छन:्- 

(क) वातावरणीय अध्ययन प्रमतवेदन अनसुार गनुन पने 
कामहरु प्रभावकारी रूपले गनन गराउन, 

(ि) प्रदूषण मनयन्रण तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा 
यस ऐनमा भएको व्यवस्थाको पररपालना भए 

नभएको अनगुमन तथा मनरीक्षण गनन। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कामका लामग मन्रालयले 
मन्रालय वा अन्तगनतका कायानलयका अमधकृत कमनचारीलाई 
वातावरण मनरीक्षकको काम गने गरी तोक्न सक्नेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोशजमको कामका लामग स्थानीय तहले 
आफ्नो कुनै प्राववमधक अमधकृत कमनचारीलाई वातावरण मनरीक्षकको 
काम गने गरी तोक्न सक्नेछ।  

(४) उपदफा (२) र (३) बमोशजम तोवकने वातावरण 
मनरीक्षकको न्यूनतम शैशक्षक योगयता वन वा वातावरण वा 
र्शन्जमनयररङ ववषयमा स्नातक हनु ुपनेछ। 

२२. वातावरण मनरीक्षकको काम, कतनव्य र अमधकार: (१) वातावरण 
 मनरीक्षकको काम, कतनव्य र अमधकार देहाय बमोशजम हनेुछ:- 
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(क) प्रदूषण कम गने, हटाउने वा मनयन्रण गने कायन 
भए नभएको मनरीक्षण गने, 

(ि) कुनै ठाउाँबाट ध्वमन, धुाँवा, ताप वा फोहर मैला 
मनष्कासन गरे नगरेको सम्बन्धमा मनरीक्षण गने, 

(ग) प्रस्ताव कायानन्वयन गने, स्वीकृमत ददंदा तोवकएका 
शतनहरु बमोशजम काम भए नभएको जााँचबझु 
तथा मनरीक्षण गने, 

(घ) िण्ड (क), (ि) र (ग) बमोशजम मनरीक्षण गदान 
देशिएका कुराहरुको प्रमतवदेन मन्रालय वा 
स्थानीय तह वा तोवकएको अमधकारी समक्ष पेश 
गने, 

(ङ) यस ऐन अन्तगनत पालना गनुनपने ववषय वा शतनहरु 
पालना गरे नगरेको अनगुमन तथा मनरीक्षण गने, 

(च) यस ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयम, 
मनदेशशका, कायनववमध वा मापदण्डको पररपालना भए 

नभएको सम्बन्धमा अनगुमन तथा मनरीक्षण गने,  

(छ) तोवकए बमोशजमका अन्य कामहरु गने। 

(२) मनरीक्षण गने मसलमसलामा वातावरण मनरीक्षकले 
सम्बशन्धत व्यशि, संस्था वा प्रस्तावकलाई पूवन सूचना ददर् कुनै घर, 
जगगा, भवन, कारिाना, उद्योग, सवारी साधन, औद्योमगक संयन्र, 
औजार, मेमसनरी, जीव, वस्त,ु अमभलेि, कागजात वा अन्य मालसामान 
वा वस्तहुरुको मनरीक्षण, परीक्षण वा जााँचबझु गनन सक्नेछ। 
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(३) मनरीक्षणको मसलमसलामा वातावरण मनरीक्षकलाई 
सम्बशन्धत व्यशि, संस्था वा प्रस्तावकले आवयक सहयोग गनुनका 
साथै माग गरेको वववरण उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 

(४) वातावरण मनरीक्षकले मनरीक्षण गनन जााँदा कुनै व्यशि 
वा संस्थाले मनरीक्षण गनन नददएमा वा मनरीक्षणमा असहयोग गरेमा 
वा मनरीक्षणमा बाधा ववरोध उत्पन् न गरेमा वा मागेको वववरण वा 
जानकारी नददएमा त्यस्ता व्यशि वा संस्थालाई वातावरण मनरीक्षकले 
पन्र हजारदेशि बीस हजार रूपैयााँसम्म जररबाना गनन सक्नेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोशजम उशल्लशित कसूर पटके रूपमा 
गरेको पार्एमा जररबानाको रकम हरेक पमछल्लो पटक दोब्बर 
हनेुछ। 

(६) उपदफा (४) बमोशजम वातावरण मनरीक्षकले गरेको 
जररबाना उपर शचत्त नबझु्ने व्यशि वा संस्थाले पैँतीस ददनमभर 
देहायको मनकायमा उजरुी गनन सक्नेछ र त्यस्तो उजरुीमा देहायको 
मनकायले गरेको मनणनय अशन्तम हनेुछ:- 

(क) मन्रालय र मातहतका कायानलयको वातावरण 
मनरीक्षकले गरेको मनणनयको हकमा मन्रालय, 

(ि) स्थानीय तहको वातावरण मनरीक्षकले गरेको 
मनणनयको हकमा सम्बशन्धत स्थानीय तह। 

२३. स्थानीय प्रशासनले सहयोग गनुन पने: मनरीक्षणको मसलमसलामा 
वातावरण मनरीक्षकले प्रहरीको सहयोग माग गरेमा वा कसैले 
मनरीक्षकलाई बाधा ववरोध गरी बल प्रयोग गनुन पने भएमा स्थानीय 
प्रशासनले मनरीक्षकलाई आवयक सहयोग उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 
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पररच्छेद- ५ 

वातावरण संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था 

२४. वातावरण संरक्षण क्षरे कायम गने: (१) प्रदेश सरकारले वातावरण 
संरक्षणका दृवष्टले अमत महत्वपूणन मामनने प्राकृमतक सम्पदा, कुनै वा 
ववशेष महत्वको नदी, सौन्दयनपरक स्थल, दलुनभ वन्यजन्त,ु वनस्पमत 
वा जैववक ववववधतायिु स्थल वा ऐमतहामसक वा सांस्कृमतक 
महत्वको स्थललाई प्रदेश राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी वातावरण 
संरक्षण क्षेर कायम गनन सक्नेछ। 

(२) कसैले पमन वातावरण संरक्षण क्षेरमभर देहायका कुनै 
काम गनन गराउन हुाँदैन:- 

(क) प्राकृमतक सम्पदा वा सौन्दयनपरक शस्थमतलाई 
मबगानन, नास्न, भत्काउन, हटाउन, छेक्न वा अरु 
कुनै वकमसमले हामन नोक्सानी परु् याउन, 

(ि) कुनै पमन वनस्पमत वा रुि काट्न, ढाल्न हटाउन, 
छेक्न, उिेल्न तथा वनस्पमतलाई हामन नोक्सानी 
हनेु वकमसमका काम गनन, 

(ग) जैववक ववववधतालाई सञ्चालन असर पगुने 
वकमसमको कुनै काम गनन, 

(घ) कुनै पमन वन्यजन्तलुाई क्षमत परु् याउन वा मानन 
वा वन्यजन्तकुो िररद मबिी वा व्यापार वा  
शशकार गनन, 
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(ङ) ऐमतहामसक तथा सांस्कृमतक महत्वका स्थलहरू 
मबगानन, फेनन, नास्न, हटाउन, भत्काउन वा त्यस्ता 
स्थलहरूमा कुनै पोष्टर वा त्यस्तै अन्य कागजात 
वा शचरहरू टााँस्न वा अरु कुनै प्रकारले हामन 
हनेु काम गनन, 

(च) कुनै नदी, िोला नाला, झरना, िहरे, पोिरी, कुण्ड, 
ताल वा पानीको बहाव पररवतनन गनन, 

(छ) कुनै नदी, िोला नाला, झरना, िहरे, पोिरी, कुण्ड, 
ताल वा पानीको स्रोतमा ववद्यतुीय धार (करेन्ट) 
प्रयोग गनन र वनस्पमतजन्य वा अन्य कुनै 
वकमसमको हामनकारक पदाथन प्रयोग गनन, 

(ज) कुनै नदी, िोला, नाला, झरना, िहरे, पोिरी, 
कुण्ड, तालबाट नदीजन्य पदाथन उत्िनन वा 
सङ्कलन गनन, 

(झ) िानी िन्न वा कुनै िमनज पदाथन, ढुङ्गा, माटो, 
कशङ्िट वा अन्य पदाथन हटाउन, 

(ञ) भू÷स्िलन वा भ÷ूक्षय हनेु कुनै काम गनन 
गराउन, 

(ट) होटल, लज, सावनजमनक यातायात वा अन्य यस्तै 
वकमसमका सेवाहरू सञ्चालन गनन, 

(ठ) जोशिमपूणन फोहर मनस्कने वा वातावरणमा प्रदूषण 
गराउने िालका कुनै उद्योग धन्दा सञ्चालन गनन, 
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(ड) वातावरण संरक्षण क्षेरमा लगार्एको तारबार, 
शचन्ह, संकेत वा अन्य कुनै शचज वस्तहुरूलाई 
हामन नोक्सानी परु् याउन, 

(ढ) मन्रालयबाट अमधकार प्राप् त अमधकारीको 
स्वीकृमत बगेर वातावरण संरक्षण क्षेरमा प्रवेश 
गनन। 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेशिएका भए तापमन 
मन्रालयको पूवन स्वीकृमत मलई वातावरण संरक्षण तथा सावनजमनक 
वहतका कायन गनन बाधा परु् याएको मामनने छैन। 

२५. नदी संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था: (१) स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन 
प्रमतवेदनमा उल्लेि भएको बाहेक कसैले पमन नदीको वहाव पररवतनन 
वा दोहन हनेु गरी नदीजन्य पदाथन उत्िनन वा सङ्कलन गनन गराउन 
हुाँदैन। 

(२) नदीजन्य पदाथनको अत्यमधक दोहन रोक्न र अत्यमधक 
दोहनबाट वातावरणमा पनन सक्ने सम्भाववत जोशिम न्यूनीकरणका 
लामग मन्रालयले प्रदेश राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै नदीको 
आंशशक वा सम्पूणन भागबाट तोवकएको अवमधभर नदीजन्य पदाथन 
उत्िनन वा सङ्कलन प्रयोजनका लामग कुनै मेमसनरी औजार प्रयोग 
गनन नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोशजम रोक लगाएको नदीमा नदीजन्य 
पदाथन मबिी ववतरण गनन कसैले ठेक्का लगाएको भएमा त्यस्तो ठेक्का 
स्वत: रद्द हनेुछ। यसरी ठेक्का रद्द भए पमछ बााँकी अवमधको कुनै 
पमन राजश्व ठेक्का सकारकतानसाँग दाबी गररने छैन। 
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(४) प्रदेश सरकारले कुनै नदीलाई प्रदेश राजपरमा सूचना 
प्रकाशन गरी ववना अवरोध स्वतन्र रूपले बहन गनन ददने व्यवस्था 
ममलाउन आदेश जारी गनन सक्नेछ। 

२६. संरक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था: (१) प्रदेश सरकारले कुनै सडक, 
भवन, नदी व्यवस्थापन, सहरी योजना वा अन्य कुनै भौमतक पूवानधार 
मनमानण गदान सम्बशन्धत सरोकारवाला मनकायसाँगको समन्वयमा कुनै 
क्षेर ववशेषलाई िुला वा हररयाली क्षेरको रूपमा तोक्न सक्नेछ। 

(२) प्रदेश सरकारले उपदफा (१) बमोशजम कायम 
गररएको िुला वा हररयाली क्षेरमभर त्यस्तो क्षेरलाई हामन नोक्सानी 
हनेु कुनै पमन काम गनन नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ। 

(३) प्रदेश सरकारले कुनै क्षेर वा स्थान ववशेषमा अत्यमधक 
वातावरणीय प्रदूषण, भूःस्िलन, प्राकृमतक सम्पदाको अत्यमधक दोहन 
वा प्राकृमतक ववपशत्त हनु गई जनस्वास्थ्य वा वातावरणमा 
नकारात्मक असर परेको वा पने सम्भावना देशिएको अवस्थामा 
सम्बशन्धत स्थानीय तहको परामशनमा त्यस्तो क्षेर वा स्थानलाई 
वातावरणीय दृवष्टले संवेदनशील क्षेर तोकी वातावरणीय सन्तलुन, 
व्यवस्थापन वा वातावरणीय पनुनस्थापनाको लामग कुनै उपयिु आदेश 
ददन वा योजना बनाई कायानन्वयन गनन सक्नेछ। 

(४) प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी 
कुनै हामनकारक वा जोशिमयिु पदाथन वा फोहरमैला भण्डारण वा 
ववसजनन गररएको स्थान वा अन्य कारणले अत्यमधक वातावरण 
प्रदूषण भएको स्थानलाई प्रदूषणजन्य क्षेर तोकी सवनसाधारणको 
आवत जावतमा रोक लगाउन सक्नेछ।  
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(५) उपदफा (३) र (४) बमोशजमको अवस्था कायम 
नरहेमा प्रदेश सरकारले त्यस्तो स्थानलाई संवेदनशील क्षेर वा 
प्रदूषणजन्य क्षेरको सूचीबाट हटाउन सक्नेछ। 

पररच्छेद- ६ 

जररबाना र पनुरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था 

२७. जररबाना सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कसैले  वातावरणीय अध्ययन 
नगराई वा स्वीकृत प्रमतवेदनको ववपरीत हनेु गरी कुनै प्रस्ताव वा 
योजना कायानन्वयन गरेमा मन्रालयले त्यस्तो कायन तरुुन्त रोकी देहाय 
बमोशजमको जररबाना गनेछ र वातावरणीय अध्ययन प्रमतवेदन स्वीकृत 

नगराएकोमा प्रमतवेदन स्वीकृत गराउन र प्रमतवेदन ववपरीतको कायन 
भएकोमा सो कायनलाई सधुार गनन आदेश ददनेछ:-   

(क) संशक्षप् त वातावरणीय अध्ययन प्रमतवेदन स्वीकृत 

गराउन ु पने प्रस्तावको हकमा त्यस्तो प्रमतवेदन 

स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रमतवेदनको ववपरीत हनेु 

गरी कुनै प्रस्ताव कायानन्वयन गरेमा पााँच लाि 

रूपैयााँसम्म,  

(ि) प्रारशम्भक वातावरणीय परीक्षण प्रमतवेदन स्वीकृत 

नगराई वा स्वीकृत प्रमतवेदनको ववपरीत हनेु गरी 
कुनै प्रस्ताव कायानन्वयन गरेमा दश लाि 

रूपैयााँसम्म,  

(ग) वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रमतवेदन स्वीकृत 

गराउन ु पने प्रस्तावको हकमा त्यस्तो प्रमतवेदन 

स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रमतवेदनको ववपरीत हनेु 

गरी कुनै प्रस्ताव कायानन्वयन गरेमा पचास लाि 

रूपैयााँसम्म। 
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(२) उपदफा (१) बमोशजमको आदेश पालना नभएमा 
मन्रालयले उपदफा (१) बमोशजमको जररबानाको तेब्बर जररबाना 
गरी आदेश पालना नगदानसम्म प्रस्ताव वा आयोजना कायानन्वयनमा 
रोक लगाउनेछ। 

(३) कसैले वातावरण व्यवस्थापन योजनामा उशल्लशित 
काम नगरेमा मन्रालयले पचास लाि रूपैयााँसम्म जररबाना गरी 
त्यस्तो काम नगदानसम्म प्रस्ताव कायानन्वयनमा रोक लगाउन 
सक्नेछ। 

(४) उपदफा (१) वा (२) वा (३) बमोशजमको जररबाना 
गननका लामग मन्रालय वा अन्तगनतको कायानलयको वातावरण 
मनरीक्षकले मन्रालयमा र स्थानीय तह अन्तगनतको वातावरण 
मनरीक्षकले स्थानीय तहको कायनपामलकाको मसफाररस साथ 
मन्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

(५)  उपदफा (१) र (३) मा उशल्लशित ववषय बाहेक कसैले 

यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयम, मनदेशशका, कायनववमध वा 
मापदण्ड ववपरीतको कुनै कायन गरेमा मन्रालय वा स्थानीय तहले 
त्यस्तो कायन गनन बन्देज लगाई, तीन लाि रूपैयााँसम्म जररबाना गरी दईु 

मवहनामभर यो ऐन र यस ऐन बमोशजम बनेको मनयम, मनदेशशका, 
कायनववमध वा मापदण्ड बमोशजमको कायन गनन आदेश ददन सक्नेछ।  

(६) उपदफा (५) बमोशजमको आदेश कायानन्वयन नगरेमा सो 
उपदफामा उल्लेि भएको जररबानाको तेब्बर बराबरको रकम 
जररबाना गरी यो ऐन र यस ऐन बमोशजम बनेको मनयम, मनदेशशका, 
कायनववमध वा मापदण्डको पालना नगदानसम्म मन्रालयले वा स्थानीय 
तहले प्रस्ताव वा उद्योग वा व्यवसाय वा अन्य सेवा सञ्चालनमा रोक 
लगाउनेछ। 
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(७) कसैले दफा १८ को उपदफा (१) बमोशजम जारी 
भएको आदेश वा उपदफा (३) वा (४) बमोशजम मनधानररत मापदण्ड 
ववपरीत काम गरेमा मन्रालयले तीन लाि रूपैयााँसम्म जररबाना गनन 
सक्नेछ। 

(८) कसैले मन्रालयको स्वीकृमत ववना दफा २४ को 
उपदफा (२) बमोशजमको काम गरेमा मन्रालयले तीन लाि 

रूपैयााँसम्म जररबाना गरी प्रचमलत कानून बमोशजम कारबाहीका लामग 
सम्बशन्धत मनकायमा लेिी पठाउनेछ।  

(९) कसैले दफा २५ को उपदफा (१) बमोशजमको काम 
गरेमा सम्बशन्धत शजल्ला समन्वय समममतले दईु लाि रूपैयााँसम्म 

जररबाना गनन सक्नेछ र उत्िनन वा सङ्कलन वा ढुवानीमा प्रयोग 
भएको मेमसनरी औजार वा सवारी साधन जफत गनन वा सो जफत 
नगरी पचास हजार रूपैयााँदेशि पााँच लाि रूपैयााँसम्म थप जररबाना 
गनन सक्नेछ। 

(१०) कसैले दफा २५ को उपदफा (२) बमोशजम 
सङ्कलनमा रोक लगाएको नदीबाट नदीजन्य पदाथन सङ्कलन गरेमा 
उपदफा (९) बमोशजमको जररबानामा थप पााँच लाि रूपैयााँसम्म 
जररबाना हनेुछ। 

(११) यस दफा बमोशजम गरेको जररबानाले प्रचमलत कानून 
बमोशजम कारबाही गनन बाधा परु् याएको मामनने छैन। 

२८. पनुरावेदन: दफा २७ बमोशजम भएको जररबाना उपर शचत्त नबझु्ने 
पक्षले स्थानीय तहबाट भएको जररबाना उपर सम्बशन्धत शजल्ला 
अदालतमा र प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारका अन्य मनकाय वा 
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अमधकारीबाट भएको जररबाना उपर सम्बशन्धत शजल्ला अदालतमा 
पैँतीस ददनमभर पनुरावदेन गनन सक्नेछ। 

२९. क्षमतपूमतन भराई ददने: (१) कसैले प्रचमलत ऐन, कानून वा यस ऐन 
अन्तगनत बनेको मनयम वा मनदेशशका ववपरीत प्रदूषण, ध्वमन, ताप वा 
हामनकारक फोहरमैला उत्सजनन वा मनष्कासन गरेको वा कुनै 
दघुनटनाजन्य प्रदूषणका कारणबाट कुनै व्यशि वा संस्थालाई कुनै 
हामन नोक्सानी पगुन गएमा त्यस्तो कामबाट पीमडत व्यशि वा 
संस्थाले आफूलाई पगुन गएको क्षमत बापत प्रचमलत कानून बमोशजम 
क्षमतपूमतन भराई पाउन मनवेदन ददन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको मनवेदन उपर जााँचबझु गरी 
क्षमतपूमतन भराई ददने सम्बन्धी व्यवस्था प्रचमलत कानून बमोशजम 
हनेुछ। 

पररच्छेद- ७ 

ववववध 

३०. वातावरण संरक्षण शलु्क लागने: वातावरणमा प्रदूषण फैलाउने उद्योग 
व्यवसाय वा फमन वा कम्पनी वा आयोजना वा प्रदूषण फैलाउने 
वकमसमका वस्तकुो उत्पादन तथा व्यापार व्यवसाय गनेले तोवकए 
बमोशजमको वातावरण संरक्षण शलु्क मतनुन पनेछ। 

३१. पानीको महुान वा श्रोत संरक्षणः पानीको महुान वा श्रोत नामसने वा 
मामसने वा प्रदूवषत गने गरी भौमतक मनमानण वा अन्य गमतववमध गनन 
पार्ने छैन। 

३२. सहमुलयत तथा सवुवधा प्रदान गनन सक्ने: वातावरण संरक्षणमा 
सकारात्मक प्रभाव पाने कुनै उद्योग, व्यवसाय, प्रववमध वा प्रवियालाई 
प्रोत्सावहत गनन प्रदेश सरकारले िास सहमुलयत तथा सवुवधा प्रदान 
गनन सक्नेछ। 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७९ द्वारा संशोमधत। 
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32क. अनगुमन एवं प्रमतवेदन गने: (१) यस ऐन तथा यस ऐन बमोशजम 
बनेको मनयमावली बमोशजम सम्बशन्धत मन्रालय वा स्थानीय 
मनकायबाट कायानन्वयन हनेु वातावरणीय अध्ययन प्रमतवेदनको 
सम्बन्धमा त्यस्तो मनकायले प्रमतवेदन स्वीकृत भएको प्रत्येक वषन 
अनगुमन गरी सोको प्रमतवेदन मन्रालयमा पेस गनुन पनेछ। 

  (2) मन्रालयले यस ऐन बमोशजम कुनै पमन मनकायबाट 
कायानन्वयन हनेु वातावरणीय अध्ययन प्रमतवेदनको सम्बन्धमा 
जनुसकैु बेला अनगुमन गने एवं सो सम्बन्धमा प्रमतवेदन बमोशजमका 
वातावरणीय व्यवस्थापन योजना लगायतका अन्य ववषयमा 
कायानन्वयन नभएको पार्एमा तत्काल सम्बशन्धत मनकायलाई 
कायानन्वयनको लामग मनदेशन गनन सक्नेछ। 

  (3) उपदफा (1) र (2) बमोशजम गररएको प्रमतवेदनबाट 
प्राप्त प्रमतवेदन कायानन्वयनको अवस्थालाई समेटी सो सम्बन्धमा 
मन्रालयको राय एवं सझुाव समेत समेटी वावषनक रूपमा एकीकृत 
प्रमतवेदन प्रकाशन गरी सावनजमनक गनुन पनेछ। 

33.   अमधकार प्रत्यायोजन: (१) मन्रालयले यस ऐन बमोशजम आफूलाई 
प्राप् त अमधकार मध्ये केही अमधकार प्रदेश सरकारको कुनै मनकाय, 
वातावरण मनरीक्षक वा कुनै अमधकृत कमनचारीलाई प्रत्यायोजन गनन 
सक्नेछ। 

तर दण्ड जररबाना सम्बन्धी अमधकार प्रत्योजन गनन पार्ने 
छैन। 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७९ द्वारा थप। 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७९ द्वारा संशोमधत। 
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(2) उपदफा (१) बाहेक प्रस्तावसाँग सम्बशन्धत अन्य 
मन्रालयले आवयक ठानेमा दफा ४ को उपदफा (२) को िण्ड 
(ग) साँग सम्बशन्धत संशक्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रमतवेदन 
स्वीकृमतका लामग मातहतको आफ्नो मनकायलाई अमधकार 
प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ। 

34. मनयम बनाउन सक्ने: प्रदेश सरकारले यस ऐनको कायानन्वयनको 
 लामग आवयक मनयम बनाउन सक्नेछ। 

35. मनदेशशका, कायनववमध तथा मापदण्ड बनाउन सक्ने: (१) प्रदेश 
सरकारले यस ऐनको कायानन्वयनको लामग आवयक कायनववमध, 
मनदेशशका तथा मापदण्ड बनाउन सक्नेछ। 

(२) स्थानीय तहले यस ऐन र यस अन्तगनत बनेको 
मनयमको कायानन्वयनको लामग आवयक कायनववमध, मनदेशशका तथा 
मापदण्ड बनाउन सक्नेछ। 

36. अनसूुचीमा हेरफेर गनन सक्ने: प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपरमा 
सूचना प्रकाशशत गरी अनसूुचीमा हेरफेर गनन सक्नेछ। 

37. प्रचमलत कानून बमोशजम हनेु: यस ऐनमा लेशिएको कुरामा  यसै 

बमोशजम र अरुमा प्रचमलत कानून बमोशजम हनेुछ।  

38. िारेजी र बचाउ: (१) वातावरण संरक्षण अध्यादेश, २०७७ िारेज 
गररएको छ। 

(२) वातावरण संरक्षण अध्यादेश, २०७७ बमोशजम भए 
गरेका कायन यसै ऐन बमोशजम भए गरेको मामननेछ। 
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अनसूुची- १ 

(दफा ३ को उपदफा (१) साँग सम्बशन्धत) 

संशक्षप् त वातावरणीय अध्ययन गनुन पने प्रस्ताव 

(क) वन क्षरे: 

(1) १० देशि ५० हेक्टरसम्मको क्षेरफलमा एकल प्रजामतका 
स्वेदशी मबरुवा एउटै ब्लकमा वकृ्षारोपण गने, 

(2) सम्बशन्धत ठाउाँमा परीक्षण भई वृक्षारोपणको लामग उपयिु 
भएका आयामतत प्रजामतका मबरुवा १० हेक्टरसम्मको 
क्षेरफलमा एउटै ब्लकमा वकृ्षारोपण गने, 

(3) २० हेक्टरसम्म क्षेरफलमा नयााँ वनस्पमत उद्यान, वन-बीउ 
बगैँचा वा प्राणी उद्यान (शचमडयािाना) मनमानण गने, 

(4) आयामतत जङ्गली जनावर वन क्षेरमा छाडने, 

(5) वन क्षेर, मध्यवती क्षेर वा संरक्षण क्षेरमभर रहेका प्रत्येक 
नदी, िोलाबाट दैमनक ५० घनममटरसम्म बालवुा, ढुङ्गा, 
िाभेल र माटो सङ्कलन गने, 

(6) १ हेक्टरसम्मको वन क्षेर अन्य प्रयोजनको लामग प्रयोग 
गने, 

(7) एक शजल्लाबाट वावषनक ५ मेविक टनसम्म िोटो सङ्कलन 
गने, 

(8) मध्यवती क्षेर, वन संरक्षण क्षेर, संरक्षण क्षेर वा वातावरण 
संरक्षण क्षेरमा मनजी जगगा बाहेक अन्यर सरकार वा 
स्थानीय तहले उपभोिा समूह माफन त मनमानण तथा सञ्चालन 
गने आयोजना मनमानण गने, 
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(9) आनवुांशशक स्रोत मामथ पहुाँच, उपयोग र लाभको बााँडफााँड 
गने, 

(10) तराई वा मभरी मधेशमा २० हेक्टरसम्म र पहाडमा ५ 
हेक्टरसम्म क्षेरफलको वन क्षेर व्यावसावयक कबमुलयती 
वनको रूपमा ददने, 

(11) सरकारले वन अनसुन्धानको प्रयोजनका लामग वावषनक १५ 
हेक्टर क्षेरफलसम्मको राशष् िय वन सरपट कटान गने, 

(12) ५ देशि १० वकलोममटर सम्म लम्बाईको वन पथ वा अशगन 
रेिा मनमानण गने, 

(13) देहायका प्रस्ताव: 

(क) वन संरक्षण क्षेर, संरक्षण क्षेर, मध्यवती क्षेर, 
वातावरण संरक्षण क्षेर वा रामसारमा सूचीकृत 
सीमसार क्षेरबाट भएर बगने नदीनालाको सतहबाट 
व्यावसावयक प्रयोजन बाहेक आयोजना सञ् चालक 
आफैँ ले सञ्चालन गने ववकास मनमानणका लामग 
आवयक पने बालवुा, ढुङ्गा, िाभेल र माटो दैमनक 
५० घनममटरसम्म मनकाल्ने कायन। 

(ि) वन संरक्षण क्षेर, संरक्षण क्षेर, मध्यवती क्षेर वा 
वातावरण संरक्षण क्षेरमा रहेका मनजी बाहेकका 
जगगामा सरकार वा स्थानीय तहले उपभोिा समूह 
माफन त मनमानण तथा सञ्चालन गने आयोजना। 

(ि) स्वास्थ्य क्षरे:  

१६ देशि २५ शैयासम्मको अस्पताल, नमसनङ्ग होम  वा शचवकत्सा 
व्यवसाय सञ्चालन गने। 
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तर यो संशोधन प्रारम्भ हनुभुन्दा पवहले दतान भएका वा 
मनमानण सचुारु भर्रहेका प्रस्तावको हकमा एक वषनमभर संशक्षप्त 
वातावरणीय अध्ययन प्रमतवेदन स्वीकृत गराउन ुपनेछ। 

(ग) पयनटन क्षरे: 

२५ देशि ५० बेडसम्मको होटल वा ररसोटन मनमानण, स्थापना 
तथा सञ्चालन गने। 

तर यो संशोधन प्रारम्भ हनुभुन्दा पवहले दतान भएका वा 
मनमानण सचुारु भर्रहेका प्रस्तावको हकमा एक वषनमभर संशक्षप्त 
वातावरणीय अध्ययन प्रमतवेदन स्वीकृत गराउन ुपनेछ। 

(घ) सडक क्षरे: 

(1) १०० मीटर लम्बाईसम्मको पलु मनमानण गने, 

(2) स्थानीय सडक मनमानण गने। 

(ङ) ऊजान, जलस्रोत तथा मसंचार्न क्षरे: 

(1) १०० हेक्टरसम्म मलफ्ट मसंचार्न आयोजना मनमानण गने, 

(2) ६६ के.भी. सम्मको ववद्यतु प्रसारण लार्न आयोजनाका 
लामग वन क्षेर प्रयोग गने, 

(3) जल तथा मौसम मापन केन्र वा मौसमी राडार स्थापना 
कायन गदान वन क्षेर प्रयोग गने। 

 

 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गन ेऐन, २०७९ द्वारा थप। 
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(च) आवास, भवन तथा बस्ती ववकास र सहरी ववकास क्षरे: 

(1) ७ देशि १० तल्ला वा १५.५ देशि २५ ममटरसम्म        
उचाईका भवन मनमानण गने, 

(2) ३,००० देशि ५,००० वगनममटर क्षेरफलसम्मको Built 
Up Area वा  Floor Area भएको आवासीय, व्यावसावयक वा 
आवासीय र व्यावसावयक दवुै प्रकृमत भएको संयिु भवन 
मनमानण गने, 

(3) ५०० देशि १,००० जनासम्म एकैपटक आगमन तथा 
मनगमन हुने मसनेमा हल, मथएटर, सामदुावयक भवन, 
रङ्गशाला, कन्सटन हल, स्पोटनस कम्प्लेक्स मनमानण गने, 

(4) ५ देशि १० हेक्टरसम्मको जगगा आयोजना सञ्चालन गने, 

(5) १ देशि ५ हेक्टरसम्म  Hard Surface Pavement (Dry Port, 
Bus Park, Parking Lot आदद) मनमानण गने, 

(6) 5,000 देशि 10,000 मलटरसम्म दैमनक पानीको प्रयोग 
हनेु भवन मनमानण तथा सञ्चालन गने। 

(छ)  उद्योग क्षरे:  

(1) मेमसन उपकरणमा १ देशि ५ करोड रूपैयााँसम्म लगानी 
भएको वकन शप (ममनत सम्भार गने समेत) स्थापना तथा 
सञ्चालन गने,  

(2) वन क्षेर बाहेक अन्य स्थानमा १० हेक्टरसम्मको क्षेरमा 
औद्योमगक िाम स्थापना गने, 



 

40 
 

(3) साधारण मनमानणमिुी ढुङ्गा, डेकोरेवटभ ढुङ्गा, बालवुा, िाभेल, 
औद्योमगक माटो र साधारण माटो उत्िननको लामग दैमनक 
५० घनममटरसम्म उत्िनन कायन गने, 

(4) नदी नाला सतहबाट दैमनक १०० घनममटरसम्म बालवुा, 
िाभेल, मगिान माटो मनकाल्ने। 

(ज) शशक्षा क्षरे:   

(1) स्वास्थ्य, कृवष, शशक्षा लगायत क्षेरसंग सम्बशन्धत शस्थर पुाँजी 
बाहेक १ करोड भन्दाबढी लगानी हनेु प्रयोगशाला, 

(2) ५० शैयासम्मको शशक्षण अस्पताल सञ्चालन गने। 

(झ) िानी क्षरे: 

(1)  दैमनक २५ मेविक टनसम्म बालवुा प्रशोधन गने, 

(2)  साधारण मनमानणमिुी ढुङ्गा, िाभेल, औद्योमगक माटोको 
लामग दैमनक ५० घनममटरसम्म उत्िनन गने। 

(ञ) अन्य: 

(1)  प्रचमलत संघीय वातावरण संरक्षण ऐन तथा मनयमावलीले 
संशक्षप् त वातावरणीय अध्ययन गनुन पने भनी तोकेका यस 
अनसूुचीमा समावेश नभएका अन्य प्रस्ताव। 

(2)  यस अनसूुचीमा उशल्लशित भए तापमन प्रचमलत संघीय 
वातावरण संरक्षण ऐन तथा मनयमावलीमा प्रारशम्भक 
वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गनुन पने 
उल्लेि भएमा सोही बमोशजम गनुन पनेछ। 
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अनसूुची- २ 

(दफा ३ को उपदफा (२) र दफा 4 को उपदफा (9) साँग सम्बशन्धत) 

प्रारशम्भक वातावरणीय परीक्षण गनुन पने प्रस्ताव 

 (क)  वन क्षरे: 

(१)  तराई वा मभरी मधेशमा ५० हेक्टरभन्दा बढी देशि ५०० 
हेक्टरसम्म र पहाडमा ५० हेक्टरभन्दा बढी देशि २५० 
हेक्टरसम्मको क्षेरफलमा एकल प्रजामतका स्वदेशी मबरुवा एउटै 
ब्लकमा वृक्षारोपण गने, 

(२) सम्बशन्धत ठाउाँमा परीक्षण भई वृक्षारोपणको लामग उपयिु 
भएका आयामतत प्रजामतका मबरुवा तराई वा मभरी मधेशमा १० 
हेक्टरभन्दा बढी देशि ५० हेक्टरसम्म र पहाडमा १० 
हेक्टरभन्दा बढी देशि २५ हेक्टरसम्मको क्षेरफलमा एउटै 
ब्लकमा वृक्षारोपण गने, 

(३) तराई वा मभरी मधेशमा २० हेक्टरभन्दा बढी देशि १०० 
हेक्टरसम्म र पहाडमा ५ हेक्टरभन्दा बढी देशि ५० हेक्टरसम्म 
क्षेरफलको व्यावसावयक वन कबमुलयती वनको रूपमा ददने, 

(४) सरकारले वन अनसुन्धान प्रयोजनको लामग वावषनक १५ हेक्टर 
भन्दा बढी देशि ३० हेक्टर क्षेरफलसम्मको राशष् िय वन सरपट 
कटान गने, 

(५) राशष् िय मनकुञ् ज, वन्यजन्त ुआरक्ष, मध्यवती क्षेर, वन संरक्षण 
क्षेर, संरक्षण क्षेर वा वातावरण संरक्षण क्षेर स्थापना वा ववस्तार 
गने, 
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(६) २० हेक्टरभन्दा बढीको क्षेरफलमा नयााँ वनस्पमत उद्यान, वन-
बीउ बगैँचा र प्राणी उद्यान (शचमडयािाना) मनमानण गने, 

(७) राशष् िय मनकुञ् ज, वन्यजन्त ुआरक्ष, शशकार आरक्ष, मसमसार क्षेर 
वा संरशक्षत जलाधार क्षेरको व्यवस्थापन कायनयोजना तयार गने, 

(८) देहायको पररमाणमा वन पदैावार सङ्कलन गने गरी शजल्लामभरको 
पञ् चवषीय वन कायनयोजना, मध्यवती क्षेर वा संरक्षण क्षरेको 
व्यवस्थापन योजना वा वन संरक्षण क्षेरको कायनयोजना तयार 
गने:- 

(क) वावषनक ५० मेविक टनसम्म जरा तथा गानो सङ्कलन 
गने, 

(ि) वावषनक १५० मेविक टनसम्म बोिा सङ्कलन गने, 

(ग)  वावषनक १५० मेविक टनसम्म पात वा डााँठ सङ्कलन 
गने (सालमसड, ररठ्ठा र अमला, तेन्दपुात, भोलानपात, 
तेजपात बाहेक), 

(घ)  वावषनक १५० मेविक टनसम्म फूल वा भवुा सङ्कलन 
गने, 

(ङ)  वावषनक २०० मेविक टनसम्म फल वा बीज सङ्कलन 
गने, 

(च)  वावषनक १५० मेविक टनसम्म मबरुवा सङ्कलन गने, 

(छ) वावषनक २०० मेविक टनसम्म गम, रेशजन (सल्लाको 
िोटो बाहेक) वा लोहवान सङ्कलन गने, 

(ज)  वावषनक २ लाि घन वफटभन्दा बढी काठ उत्पादन 
तथा सङ्कलन गने, 
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(९) सावनजमनक बयुान क्षेरमा जडीबटुी वा सगुशन्धत वनस्पमतको 
व्यावसावयक उत्पादनको लामग जडीबटुी केन्र स्थापना गने, 

(१०) प्रचमलत कानून अनसुार प्रशोधन गरी सारतत्त्व मनकाली मनकासी 
गनन पार्ने प्रजामतको हकमा एक शजल्लाबाट प्रमत प्रजामत २० 
देशि १०० टनसम्म वन पैदावर सङ्कलन गने, 

(११) सरकारद्वारा व्यवशस्थत वन, सामदुावयक वन, कबमुलयती वन, वन 
संरक्षण क्षेर, मध्यवती क्षेर, मसमसार क्षेर वा संरक्षण क्षरे भएर 
बहने प्रत्येक नदी, िोलाबाट दैमनक ५० घनममटरभन्दा बढी 
बालवुा, ढुङ्गा, िाभेल र माटो सङ्कलन गने, 

(१२) १ देशि ५ हेक्टरसम्मको वन क्षेर अन्य प्रयोजनको लामग प्रयोग 
गने,  

तर यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअशघ वन क्षेरमा सडकको ियाक 
तयार भएको हकमा सो सडकको स्तरोन् नमत गदान थप हनेु वन 
क्षेरको क्षेरफल मार गणना गनुन पनेछ। 

(१३) वन क्षेर, संरक्षण क्षेरमभरको वन क्षेर, मध्यवती क्षेर मभरको 
वन क्षेर, मसमसार क्षेर वा वातावरण संरक्षण क्षेर मभरको वन 
क्षेरमा २५ बेडसम्मको ररसोटन वा होटल, २५ शैयासम्मको 
अस्पताल वा २५ कोठा सम्मको शशक्षण संस्था मनमानण गने, 

(१४) स्वीकृत वन कायनयोजना बमोशजम ५ हेक्टरभन्दा बढी क्षरेबाट 
कटान भएका रुिको जरा, ठुटा मनकाल्ने, 

(१५) बाह्य (एक्जोवटक) तथा ममचाहा (र्न्भेमसभ) जङ्गली प्राणी तथा 
वनस्पमतको स्थापना (Introduced) लगायत शज.एम.ओ. 
(Genetically Modified Organism) र एल.एम.ओ. (Living 
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Modified Organism) प्रभाववत प्रजामत तथा प्रववमधको स्थापना, 
प्रसारण तथा अनसुन्धान सम्बन्धी कायन गने,  

(१६) एक शजल्लाबाट वावषनक ५ मेविक टनभन्दा बढी िोटो सङ्कलन 
गने, 

(१७) १० वकलोममटर भन्दा बढी लम्बाईको वन पथ वा अशगन रेिा 
मनमानण गने, 

(१८)  देहायका प्रस्ताव: 

 (क)  मध्यवती क्षेरमभर ववद्यतु प्रसारण लार्न वा ववद्यतु 
प्रसारण लार्नबाट याप गरी नयााँ आउटडोर 
सबस्टेशन मनमानण कायन,  

 (ि)  वन संरक्षण क्षेर, संरक्षण क्षेर, मध्यवती क्षेर वा 
वातावरण संरक्षण क्षेरमभर १० मेगावाटसम्मको 
जलववद्यतु आयोजना वा १३२ के.मभ. वा सो भन्दा 
कम भोल्टेजस्तरका ववद्यतु प्रसारण वा ववतरण 
लार्न र सो अन्तगनतका सबस्टेशन मनमानण कायन। 

 (ि)  उद्योग क्षरे: 

(1) ब्लेशण्डङ्ग प्रवियाबाट मददरा उत्पादन गने वा दैमनक ५ 
लाि मलटरसम्म क्षमता भएको उमाल्ने र फमेन्टेशन 
सवुवधायिु मडशस्टलरी, ब्रअुरी वा वार्नरी उद्योग स्थापना 
गने, 

(2) काबोनेटेड वा ननकाबोनेटेड वे्रभरेज, जसु आदद उत्पादन गने 
उद्योग स्थापना  गने, 
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(3) वनस्पमत घ्यू वा िाने तेल उत्पादन गने उद्योग स्थापना 
गने, 

(4) दैमनक १ मेविक टनभन्दा बढी शचया, कफी, जडीबटुी आदद 
प्रशोधन गने उद्योग स्थापना गने, 

(5) दैमनक ३,००० मेविक टनसम्म िााँडसारी वा शचनी उत्पादन गने 
उद्योग स्थापना गने, 

(6) दैमनक १० मेविक टनभन्दा बढी िाद्य पदाथन उत्पादन गने 
उद्योग स्थापना गने, 

(7) दैमनक २५ मेविक टनसम्म हाड, मसङ्ग वा िुर प्रशोधन गने 
उद्योग स्थापना गने, 

(8) दैमनक १५,००० वगनवफटसम्म छाला प्रशोधन गने उद्योग 
स्थापना गने, 

(9) पार्पलार्न बाहेक व्यापाररक प्रयोजनको लामग प्रमत सेकेण्ड 
१० मलटरभन्दा बढीको दरले पानी प्रशोधन गने उद्योग 
स्थापना गने, 

(10) कुवकङ्ग (एल. पी. जी.) गयााँस, बायोगयााँस, नेचरुल गयााँसको 
उत्पादन, भण्डारण, वफमलङ्ग, ररवफमलङ्ग गने उद्योग स्थापना 
गने, 

(11) काबनन डाईअक्साईड, अशक्सजन, नाईिोजन, ऐमसवटमलन 
आदद उत्पादन तथा ररवफमलङ्ग गने उद्योग स्थापना गने, 

(12) वावषनक ३ करोड गोटासम्म उत्पादन क्षमता भएको पोलेको 
र्टा, टायल आदद बनाउने उद्योग स्थापना गने, 
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(13) दैमनक १० हजारभन्दा बढी Compressed Bricks, Hollow 

Bricks/Blocks उत्पादन  गने उद्योग स्थापना गने, 

(14) दैमनक २५ मेविक टनसम्म क्षमताको िसर उद्योग स्थापना 
गने, 

(15) दैमनक २५ मेविक टनभन्दा बढी बालवुा प्रशोधन गने 
उद्योग स्थापना गने, 

(16) दैमनक १०० मेविक टनसम्म उत्पादन क्षमता भएको एमसड 
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) श्रृङ् गार सामान बाहेकका रङ् ग रोगन उत्पादन गने उद्योग 
स्थापना गने, 

(20) ब्लेशण्डङ्ग, ररप्रोसेमसङ्ग वा ररक्लामेशन प्रवियाबाट लमुब्रकेन्टस ्
उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने, 

(21) ब्लेशण्डङ्ग प्रवियाबाट ववटुममन वा ववटुममन र्मल्सनको 
उत्पादन तथा ररवफमलङ्ग गने उद्योग स्थापना गने, 

(22) Mosquito Repellent (झोल, क्वाईल, याबलेट, लोसन 
आदद), धपु आदद उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने, 

(23) दैमनक ५ मेविक टन भन्दा बढी मडटरजेन्ट, स्याम्प,ु 
मलशक्वड शक्लनर, शक्लमनङ्ग पाउडर, स्यामनटार्जर, फे्रसनर 
आदद उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने, 
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(24) दैमनक १ मेविक टन भन्दा बढी साबनु उत्पादन गने उद्योग 
स्थापना गने, 

(25) व्यािी (ड्रार् वा वेट वा मलमथयम आयोन) उत्पादन गने 
उद्योग स्थापना गने, 

(26) दैमनक ५० मेविक टनसम्म (ड्राई वा वटे) ब्यािी 
ररसाईशक्लङ्ग गने उद्योग स्थापना गने, 

(27) दैमनक ५ मेविक टनसम्म फोम उत्पादन उद्योग (फोमको 
प्रयोग गरी २ मेविक टन भन्दा बढी वस्त ुउत्पादन गने 
उद्योग समेत) स्थापना गने, 

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

(29) दैमनक १ मेविक टन भन्दा बढी स्टेशनरी सामान (पेन, 
डटपेन, मससाकलम, कापी, रशजस्टर आदद) उत्पादन गने 
उद्योग स्थापना गने, 

(30) दैमनक ५ मेविक टन भन्दा बढी प्याकेशजङ्ग (कोरुगटेेड 
बक्स, काडनबोडन आदद) उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने, 

(31) परम्परागत घरेल ुउद्योग बाहेकका धागो तथा कपडा रङ्गाई 
वा धलुाई वा छपाई गने उद्योग (गलैंचा, पशस्मना समेत) 
स्थापना गने, 

(32) दैमनक ५ मेविक टन भन्दा बढी धागो प्रयोग गरी कपडा 
उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने, 

(33) शस्पमनङ्ग ममल स्थापना गने, 
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(34) जटु उद्योग स्थापना गने, 

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

(36) चनुढुङ्गा वा शक्लङ्करमा आधाररत दैमनक ३,००० मेविक 
टनसम्म उत्पादन क्षमता भएको शक्लङ्कर वा मसमेन्ट उद्योग 
स्थापना गने, 

(37) दैमनक ३,००० मेविक टनसम्म चनु उत्पादन क्षमता भएको 
उद्योग स्थापना गने, 

(38) दैमनक १० मेविक टनभन्दा बढी उत्पादन क्षमता भएको 
वा २० करोडदेशि २ अबन रूपैयााँसम्म मेमसन उपकरणमा 
लगानी हनेु िमनजजन्य पदाथन प्रशोधन गने उद्योग स्थापना 
गने, 

(39) औषमध उद्योग स्थापना गने वा दैमनक ५० मेविक टनसम्म 
औषमधको लामग प्रारशम्भक कम्पाउण्ड (Bulk Drugs) 
सं लेषण (Formulation) गने उद्योग स्थापना गने, 

(40) दैमनक ५०० वकलोिामभन्दा बढी आयवुेददक औषमध 
उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने, 

(41) दैमनक ५ मेविक टन भन्दा बढी प्लाशष् टकका सामान (पाईप, 
वफवटङ्ग, यानन, Wrapper, आदद उत्पादन गने सहीत) 
उत्पादन गने उद्योग (िेर गएको प्लाशष् टकको कच्चा पदाथन 
वा Virgin Granuals, Resin, Compound मा आधाररत) 
स्थापना गने, 

(42) टायर, युब्स र रबर प्रशोधन तथा उत्पादन गने उद्योग 
स्थापना गने, 
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(43) परुानो टायर तथा प्लाशष् टक प्रशोधन गरी र्न्धन (तेल) 
मनकाल्ने उद्योग स्थापना गने, 

(44) एनोडार्शजङ्ग, र्लेक्िोप्लेवटङ्ग तथा गयाल्भनार्शजङ्ग गने 
उद्योग (सनु चााँदीमा Plating गने घरेल ु उद्योग बाहेक) 
स्थापना गने, 

(45) रोमलङ्ग ममल उद्योग स्थापना गने, 

(46) दैमनक १० मेविक टन भन्दा बढी कट्ट-ुलेन्थ गने तथा भााँडा 
बनाउने उद्योग स्थापना गने, 

(47) दैमनक ५० मेविक टन भन्दा बढी उत्पादन क्षमता भएको 
फाउण्ड्री उद्योग स्थापना गने, 

(48) दैमनक ५०० मेविक टनसम्म प्रारशम्भक स्मेशल्टङ्ग गरी फेरस 
तथा नन ्फेरस वस्त ुउत्पादन गने उद्योग स्थापना गने, 

(49) दैमनक ७५० मेविक टनसम्म धात ुररमेशल्टङ्ग वा रररोमलङ्ग 
वा ऐलोवयङ्ग (Alloying) गने उद्योग स्थापना गने, 

(50) १० मेविक टन भन्दा बढी मेटल तथा नन ् मेटलबाट 
फ्यामब्रकेशन (स्टकचर समेत) गने उद्योग स्थापना गने, 

(51) गाडी, मोटर साईकल, अटोररक्सा आदद तथा दैमनक १०० 
थान भन्दा बढी साईकल/ररक्सा (र्न्धन वा ववद्यतु प्रयोग 
नगरी) एसेम्बमलङ्ग गने उद्योग स्थापना गने, 

(52) १ करोड रूपैयााँ भन्दा बढीको मेमसन उपकरण प्रयोग गरी 
र्लेशक्िकल तथा र्लेक्िोमनक्स सामान एसेम्बमलङ्ग गने 
उद्योग स्थापना गने, 
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(53) दैमनक १ मेविक टन भन्दा बढी मबजलुीको तार (वायररङ्ग 
तथा प्रसारणको लामग) उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने, 

(54) मेमसन उपकरणमा ५ करोड रूपैयााँभन्दा बढी लगानी भएको 
वकन शप (ममनत सम्भार गने समेत) स्थापना गने, 

(55) मेमसन उपकरणमा ५ करोड रूपैयााँ भन्दा बढी लगानी गने 
मनमानण सम्बन्धी कायन गने उद्योगको स्टोरेज याडन स्थापना 
गने, 

(56) सबै प्रकारका गयााँस मसमलन्डर उत्पादन गने उद्योग स्थापना 
गने, 

(57) उद्योगले आफ्नो प्रयोगको लामग ५ देशि ४० मेगावाटसम्म 
नवीकरणीय ऊजान प्रववमध (सौयन, वाय,ु जैववक आदद) 
Congeneration, DG Set बाट ववद्यतुीय ऊजान उत्पादन गने, 

(58) उद्योगले आफ्नो तापीय ऊजान प्रयोजनको लामग बायोमास, 
कोर्लाबाट सञ्चालन हनेु गयााँमसफायर जडान गरी सञ्चालन 
गने, 

(59) वावषनक २५ हजारदेशि ५ लाि घन वफटसम्म काठ प्रयोग 
गने सःममल स्थापना गने, 

(60) दैमनक ५०० घन वफटभन्दा बढी काठ प्रयोग गरी झ्याल 
ढोका लगायतका फमननचर सामान उत्पादन गने उद्योग 
स्थापना गने, 

(61) रोशजन, टपेन्टाईन तथा कत्था उत्पादन गने उद्योग स्थापना 
गने, 
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(62) वावषनक २ लाि घन वफटसम्म काठ वा काठजन्य पदाथन 
प्रयोग गरी भेमनयर, प्लाईउड, प्लाईबोडन आदद बनाउने 
उद्योग स्थापना गने, 

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

(64) दैमनक ५०० वकलोिाम भन्दा बढी सतुीजन्य पानमसला 
उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने, 

(65) चरुोट तथा मबंडी उत्पादन (सतुी ड्रार् गने समेत) गने उद्योग 
स्थापना गने, 

(66) सलाई उद्योग स्थापना गने, 

(67) दैमनक १० वकलो मलटरभन्दा बढी बायोमडजेल उत्पादन गने 
उद्योग स्थापना गने, 

(68) Solvent Extraction प्रवियाबाट िाने तेल बाहेक अन्य तेल 
उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने, 

(69) Extraction, Distillation आदद प्रववमधबाट सगुशन्धत तेल 
उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने, 

(70) अधन प्रशोमधत तेल, फोमसल फ्यलु प्रयोग गरी दैमनक २०० 
मेविक टनसम्म पेिोमलयम पदाथन उत्पादन गने उद्योग 
स्थापना गने, 

(71) दैमनक ५ मलटर भन्दा बढी Chemical तथा Reagent प्रयोग 
हनेु Diagnosis Lab स्थापना गने, 

(72) कााँच प्रशोधन गने उद्योग स्थापना गने, 
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(73) दैमनक १ मेविक टन भन्दा बढी पश ुपन्छीको दाना उत्पादन 
गने उद्योग स्थापना गने, 

(74) दैमनक २०० जोर भन्दा बढी जतु्ता तथा चप्पल उत्पादन गने 
उद्योग स्थापना गने, 

(75) दैमनक १ लाि भन्दा बढी पषृ् ठ छपाई गने वप्रशन्टङ्ग प्रसे 
सञ्चालन गने, 

(76) दैमनक १०० मेविक टन भन्दा बढी Cargo Handling गने 
उद्योग स्थापना गने, 

(77) कम्प्यटुर, सफ्टवेयर, ववद्यतुीय उपकरण प्रयोग गरी 
सफ्टवेयर तयारी, अनलार्न सेवा, र्न्टरनेट, रेमडयो, केबलु 
नेटवकन  जस्ता प्रकृमतका सेवा ददने कायन वा तामलम, परामशन 
जस्ता कायन बाहेक २५ करोड देशि २ अबन रूपैयााँसम्म 
मेमसन उपकरणमा लगानी हनेु उद्योग, 

(78) अस्फाल्ट ब्याशचङ्ग प्लान्ट स्थापना तथा सञ्चालन गने। 

(ग)  िानी क्षरे: 

(1) १०० जनासम्म स्थायी बसोबास स्थानान्तरण वा पनुवानस गरी 
िानी उत्िनन  गने, 

(2) रेमडयोधमी धातबुाहेक अन्य धात ुउत्पादन गनन गररने भूममगत 
उत्िनन भए दैमनक १,००० टनसम्म र सतही उत्िनन भए 
दैमनक २,००० टनसम्म उत्िननको कायन गने, 

(3) अधात ुिमनज उत्पादन गनन गररने भूममगत उत्िनन भए दैमनक 
२,००० टनसम्म र सतही उत्िनन भए दैमनक ४,८०० 
मेविक टनसम्म उत्िननको कायन गने, 
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(4) साधारण मनमानणमिुी ढुङ्गा, डेकोरेवटभ ढुङ्गा, बालवुा, िाभेल, 
औद्योमगक माटो र साधारण माटोको उत्िननको लामग दैमनक 
५० देशि ५०० घन ममटरसम्म उत्िननको कायन गने, 

(5) कोर्ला तथा मवट्टकोर्ला उत्पादन गनन गररने भूममगत उत्िनन 
भए दैमनक १००० टन र सतही उत्िनन भए दैमनक २,००० 
टनसम्म उत्िननको कायन गने, 

(6) दैमनक २ लाि घन  ममटरसम्म प्राकृमतक गयााँस  (Natural 

Gas)  उत्पादन कायन गने, 

(7) नदीनाला सतहबाट दैमनक १०० घनममटर भन्दा बढी ३०० 
घनममटरसम्म बालवुा, िाभेल, मगिान माटो मनकाल्ने। 

(घ)  सडक/मागन क्षरे: 

(1) २५ वकलोममटरसम्म लम्बाई हनेु नयााँ मागन मनमानण गने, 

(2) ५ देशि ५० वकलोममटरसम्मको रज्जमुागन मनमानण गने, 

(3) १ देशि ५ वकलोममटर सम्मको केबलु कार मागन मनमानण गने, 

(4) १०० ममटरभन्दा बढी लम्बाईका पलु मनमानण गने, 

(5) सडक/मागन प्रयोजनको लामग १ देशि ३ वकलोममटरसम्म 
सरुुङ बनाउने, 

(6) चारपाङ्ि ेसवारी सञ्चालन हनेु आकाशे पलु (फ्लार्न ओवर) 
मनमानण गने, 

(7) सावनजमनक यातायातको लामग मोनो रेलमागन सञ्चालन गने, 

(8) १० वकलोममटरभन्दा बढी ५० वकलोममटरसम्म लम्बाईको 
राविय राजमागन, प्रदेश लोकमागन वा सहायक सडक तथा 
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प्रदेश मागनको चौडाई वृवि हनेु गरी स्तरवृवि, पनुस्थानपना वा 
पनुमननमानण गने। 

(ङ)  आवास, भवन तथा बस्ती ववकास र सहरी ववकास क्षरे: 

(1) ५,००० भन्दा बढी १०,००० वगनममटर 
क्षेरफलसम्मको Built Up Area वा  Floor Area आवासीय, 
व्यावसावयक वा आवासीय र व्यावसावयक दवुै प्रकृमत भएको 
संयिु भवन मनमानण गने, 

(2) १,००० देशि २,००० जनासम्म एकै पटक आगमन तथा 
मनगमन हनेु मसनेमा हल, मथएटर, सामदुावयक भवन, रङ्गशाला, 
कन्सटन हल, स्पोटनस कम्प्लेक्स मनमानण गने, 

(3) १ देशि ५ हेक्टरसम्मको क्षेरमा आवास ववकास गने, 

(4) १० देशि १०० हेक्टरसम्मको जगगा आयोजना सञ्चालन गने, 

(5) ५ हेक्टरभन्दा बढी  Hard Surface Pavement (Dry Port, Bus 

Park, Parking  Lot  आदद) मनमानण गने, 

(6) २०,००० घन ममटरभन्दा बढी माटो पनेु तथा माटो 
काटी  Site Develop  गने, 

(7) ११ तल्ला वा २५ ममटरभन्दा बढी १६ तल्ला वा ५० 
ममटरसम्मका उचाई भएका भवन मनमानण गने, 

(8) १०,००० देशि २०,००० मलटरसम्म दैमनक पानीको प्रयोग 
हनेु भवन मनमानण तथा सञ्चालन गने। 

(च)  जलस्रोत र ऊजान क्षरे: 

(१) ववद्यतु प्रसारण लार्न र सबस्टेशन मनमानण अन्तगनत:- 
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(क)  १३२ के.भी. वा सोभन्दा बढी क्षमताको ववद्यतु 
प्रसारण लार्न मनमानण गने, 

(ि)  ववद्यमान २२० के.भी. वा सोभन्दा बढी क्षमताको 
ववद्यतु प्रसारण लार्नबाट याप गरी नयााँ 
आउटडोर सबस्टेशन मनमानण गने । 

 (२) ववद्यतु उत्पादन अन्तगनत:- 

(क)  १ देशि ५० मेगावाट क्षमतासम्मको जलववद्यतु 
उत्पादन आयोजना मनमानण गने, 

(ि)  १ देशि ५ मेगावाट क्षमता सम्मको िमनज तेल 
वा गयााँसबाट ववद्यतु उत्पादन आयोजना सञ्चालन 
गने, 

(ग)  १५०० घनममटर भन्दा बढी क्षमताको बायोगयााँस 
प्लान्ट मनमानण गने। 

 (३) मसंचार्को नयााँ प्रणाली अन्तगनत:- 

(क)  तराई वा मभरी मधेशमा २०० देशि २,००० 
हेक्टरसम्मको क्षेर मसंचार् गने, 

(ि)  पहाडी उपत्यका र टारमा २५ देशि ५०० 
हेक्टरसम्मको क्षेर मसंचार् गने, 

(ग)  पहाडी मभरालो पािा वा पवनतीय क्षेरमा २५ देशि 
२०० हेक्टरसम्मको क्षेर मसंचार् गने, 

(घ)  १०० हेक्टरभन्दा बढीको मलफ्ट मसंचार् आयोजना 
मनमानण गने, 



 

56 
 

(४)  मसंचार्को पनुरुत्थान प्रणाली अन्तगनत : ववद्यमान प्रणाली 
मभरका मसंचार् आयोजनामा नयााँ हेड वक्सन मनमानण वा मूल 
नहर पररवतनन हनेु कुनै पमन पनुरुत्थान आयोजना सञ्चालन 
गने, 

(५) २५ देशि १०० जनासम्म स्थायी बसोबास भएका 
जनसङ््या ववस्थावपत गने कुनै पमन जलस्रोत ववकास कायन 
गने, 

(६) १० वकलोममटर भन्दा बढी लम्बाईको नदी मनयन्रणको 
कायन गने, 

(७) नवीकरणीय ऊजान क्षेर: 

(क)  १ देशि १० मेगावाट क्षमतासम्मको सौयन ऊजानबाट 
ववद्यतु उत्पादन आयोजना सञ्चालन गने, 

(ि)  १ देशि १० मेगावाट क्षमतासम्मको वाय ुऊजानबाट 
ववद्यतु उत्पादन आयोजना सञ्चालन गने, 

(ग)  ०.५ देशि २ मेगावाट क्षमतासम्मको जैववक 
ऊजानबाट ववद्यतु उत्पादन आयोजना सञ्चालन गने, 

(घ)  शचनी उद्योग क्षेरमभरको उिु पेमलसकेपमछ मनशस्कने 
िोस्टा (Bagasse) बाट ववद्यतु सहउत्पादन 
(Cogeneration) हनेु आयोजना सञ्चालन गने। 

(छ)  पयनटन क्षरे: 

(1) ५१ देशि १०० बेडसम्मको होटल वा ररसोटन मनमानण, स्थापना 
तथा सञ्चालन गने, 

(2) ववद्यमान ववमानस्थलमा क्षेरफल थप्ने, 
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(3) माछा वा अन्य जलचर भएको कुनै नदी वा तालमा र्शञ् जन 
जमडत उपकरण र र्न्धन ज्वलन गरी र् याशफ्टङ्ग कायन वा िुज 
सञ्चालन गने, 

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

(ज)  िानेपानी क्षरे: 

(1) १०० देशि ५०० हेक्टरसम्मको क्षेरमा फैमलएको वषानतको 
पानी सङ्कलन गने तथा सोही क्षेरफलमा भएका पानीका 
स्रोतको प्रयोग गने, 

(2) सेफ र्ल्ड १०० मलटर प्रमत सेकेण्ड (LPS) भन्दा बढीको 
सतही पानीको स्रोत र सो पानीको ५० देशि ७५ प्रमतशतसम्म 
सु् िा समयमा आपूमतन गने, 

(3) प्रमत सेकेण्ड १०० मलटर भन्दा बढीको दरले पानी प्रशोधन 
गने, 

(4) भूममगत पानीको स्रोत ववकासका लामग कुल एक्यूफरको ५० 
देशि ७५ प्रमतशतसम्म ररचाजन गने, 

(5) १ देशि ३ वकलोममटरसम्मको सरुुङ मनमानण गरी िानेपानी 
आयोजना सञ्चालन  गने, 

(6) िानेपानी आयोजना सञ्चालन गननको लामग २५ देशि १०० 
जनासम्म जनसङ््या ववस्थापन गने, 

(7) िानेपानीको स्रोतको मामथल्लो भागमा ५०० 
जनसङ््यासम्मको बसोबास गराउने, 

(8) ५० हजारदेशि २ लािसम्मको जनसङ््यालाई िानेपानी 
आपूमतन गने, 
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(9) ५० हजारदेशि २ लािसम्मको जनसङ ्यालाई िानेपानी 
आपूमतन गरी नयााँ स्रोत जोड्ने, 

(10) १ वकलोममटर भन्दा बढीको डार्भरसन सम्बन्धी काम गने, 

(11) विटमेन्ट सहीतको ढल मनकास मसष् टम समावेश भएका 
िानेपानी आयोजना सञ्चालन गने । 

(झ)  फोहरमैला व्यवस्थापन क्षरे:  

घर तथा आवास क्षेरबाट मनस्कने फोहरमैलाको सम्बन्धमा देहायको  
काम गने:- 

(1) वावषनक १,००० देशि ५,००० टनसम्म फोहरमैला जममनमा 
भने, 

(2) ५ देशि १० हेक्टरसम्मको क्षेरमा फैमलएको िान्सफर स्टेशन 
र ररसोसन ररकोभरी एररया सम्बन्धी काम गने, 

(3) ५ देशि १० हेक्टरसम्मको क्षेरमा फैमलएको रसायन, याशन्रक 
वा जैववक तरीकाबाट फोहरमैला छनौट गने, केलाउने, तह 
लगाउने र पनुः प्रयोग गने, 

(4) ५ देशि १० हेक्टरसम्मको क्षेरमा फैमलएको कम्पोष् ट प्लाण्ट 
सम्बन्धी काम गने, 

(5) ५ एम. एल. डी. (MLD) क्षमतासम्मको  ढल व्यवस्थापन 
आयोजना सञ्चालन गने, 

(6) ५०,००० सम्मका जनसङ््यालाई टेवा परु् याउने उदे्दयले 
सञ्चालन हनेु ढल मनकास, सरसफार् वा फोहरमैला 
व्यवस्थापन कायन गने। 
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 (ञ)  कृवष क्षरे: 

(१) पहाडमा १ हेक्टरसम्म र तराई वा मभरी मधेशमा ५ 
हेक्टरसम्म राशष् िय वन क्षेर कृवषको लामग प्रयोग गने, 

(२)  मनमानण सम्बन्धी देहायको काम गने:- 

(क) ३०,००० वटाभन्दा बढी पन्छी जामत पाल्नको लामग 
मनमानण कायन गने, 

(ि) १,००० वटाभन्दा बढी ठूला चौपाया पाल्नको लामग   

मनमानण कायन गने, 

(ग)  ५,००० वटाभन्दा बढी साना चौपाया (भेडा, बाख्रा) 
पाल्नको लामग मनमानण कायन गने, 

(घ)  २,००० वटाभन्दा बढी बङ गरु/सुाँगरु पाल्नको लामग 
मनमानण कायन गने, 

(ङ)  महानगरपामलका वा उपमहानगरपामलका क्षेर अन्तगनत 
तराई वा मभरी मधेशमा १ हेक्टरभन्दा बढी तथा 
अन्य ठाउाँमा ०.५ हेक्टरभन्दा बढी क्षेरमा कृवष थोक 
बजार स्थापना गने, 

(च)  वावषनक २५ करोडभन्दा बढी माछाको भूरा उत्पादन 
गनन ह्याचरीका लामग पोिरी मनमानण गने, 

(छ) पशपुन्छी रोग अन्वेषण तथा मनयन्रण सम्बन्धी दैमनक 
२,००० भन्दाबढी नमूना सङ्कलन तथा परीक्षण 
कायनको लामग प्रयोगशाला मनमानण गने, 

(ज)  अनमुमत प्राप् त बधशाला मनमानण गने, 
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(झ) प्यारेन्ट र गरान्ड प्यारेन्ट कुिुरा पालन तथा ह्याचरी 
सञ्चालन गनन मनमानण गने। 

(३) म्याद नाघकेा ववषादीको (सूशचत ववषादीको हकमा मार) 
भण्डारण तथा ववसजनन गने, 

(४) रासायमनक मल उत्पादन, सं लेषण (फमूनलेशन), सशम्मश्रण 
(ब्लेशण्डङ्ग), प्याकेट वा मडब्बाबन्दी (प्याकेशजङ/क्यामनङ्ग) र  

भण्डारण (स्टोर) सम्बन्धी कायन तथा उद्योग स्थापना गने, 

(५) जीव नाशक ववषादी उत्पादन, सं लेषण (फमूनलेशन), सशम्मश्रण 
(ब्लेशण्डङ्ग), प्याकेट वा मडब्बाबन्दी (प्याकेशजङ/क्यामनङ्ग) र  

भण्डारण (स्टोर) सम्बन्धी कायन तथा उद्योग स्थापना गने, 

(६) देहाय बमोशजमको कृवषजन्य उद्योग स्थापना गनेः- 

(क) दैमनक १०,००० मलटरभन्दा बढी क्षमताको दगुध 
प्रशोधन (दधुको पररकार समेत) उद्योग स्थापना गने, 

(ि) दैमनक ५ मेविक टनभन्दा बढी माछा, मास ुप्रशोधन 
गने उद्योग स्थापना गने, 

(ग)  १,००० मेविक टनभन्दा बढी भण्डारण क्षमता भएको 
कोल्ड स्टोरेज स्थापना गने, 

(घ)  परम्परागत भटेेरीनरी औषमध बाहेकका भटेेरीनरी 
भ्याशक्सन तथा औषमध उत्पादन गने उद्योग स्थापना 
गने, 

(ङ)  दैमनक १० मेविक टनभन्दा बढी फलफूल वा 
तरकारीको प्रशोधन गने उद्योग स्थापना गने, 
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(च)  दैमनक २ देशि १० मेविक टनसम्म प्राङ्गाररक मल 
उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने। 

(ट)  स्वास्थ्य क्षरे:  

 २६ देशि १०० शैयासम्मको अस्पताल, नमसनङ्ग होम वा शचवकत्सा 
व्यवसाय सञ्चालन गने। 

(ठ)  शशक्षा क्षरे:  

 ५१ भन्दा बढी १०० शैयासम्मको शशक्षण अस्पताल सञ्चालन गने। 

(ड)    अन्य: 

(1) प्रचमलत संघीय वातावरण संरक्षण ऐन तथा मनयमावलीले 
प्रारशम्भक वातावरणीय परीक्षण गनुन पने भनी तोकेका यस 
अनसूुचीमा समावेश नभएका अन्य प्रस्ताव। 

(2) यस अनसूुचीमा उशल्लशित भए तापमन प्रचमलत संघीय 
वातावरण संरक्षण ऐन तथा मनयमावलीमा वातावरणीय प्रभाव 
मूल्याङ्कन गनुन पने उल्लेि भएमा सोही बमोशजम गनुन पनेछ। 
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अनसूुची- ३ 

(दफा ३ को उपदफा (३) र दफा (4) को उपदफा (8) साँग सम्बशन्धत) 

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गनुन पने प्रस्ताव 

(क)  वन क्षरे: 

(1) तराई वा मभरी मधेशमा ५०० हेक्टरभन्दा बढी र पहाडमा 
२५० हेक्टरभन्दा बढीको क्षेरफलमा एकल प्रजामतका स्वदेशी 
मबरुवा एउटै ब्लकमा वकृ्षारोपण गने, 

(2) सम्बशन्धत ठाउाँमा परीक्षण भई वकृ्षारोपणको लामग उपयिु 
भएका आयामतत प्रजामतका मबरुवा तराई वा मभरी मधेशमा 
५० हेक्टरभन्दा बढी र पहाडमा २५ हेक्टरभन्दा बढी 
क्षेरफलमा वृक्षारोपण गने, 

(3) तराई वा मभरी मधेशमा १०० हेक्टरभन्दा बढी र पहाडमा 
५० हेक्टरभन्दा बढी क्षेरफलको वन व्यावसावयक कबमुलयती 
वनको रूपमा ददने, 

(4) सरकारले वन अनसुन्धान प्रयोजनका लामग वावषनक ३० 
हेक्टरभन्दा बढी राशष् िय वन सरपट कटान गने, 

(5) वन क्षेरमा फोहरमैला फाल्न ल्यान्डफील सार्ट मनमानण तथा 
सञ्चालन गने, 

(6) वन क्षेर, वन संरक्षण क्षेर, राशष् िय मनकुञ् ज, आरक्ष वा संरक्षण 
क्षेरको वन क्षेर, मध्यवती क्षेरको वन क्षेर, मसमसार क्षेर वा 
वातावरण संरक्षण क्षेरको वन क्षेरमा २५ बेडभन्दा बढीको 
ररसोटन वा होटल, २५ शैयाभन्दा बढीको अस्पताल वा २५ 
कोठाभन्दा बढीको शशक्षण संस्था मनमानण गने, 
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(7) देहायको वन पदैावार सङ्कलन गने गरी शजल्लामभरको 
पञ् चवषीय वन कायनयोजना, मध्यवती क्षेर वा संरक्षण क्षरेको 
व्यवस्थापन योजना तयार गने वा वन संरक्षण क्षरेको 
कायनयोजना तयार गने:- 

(क) वावषनक ५० मेविक टनभन्दा बढी जरा तथा गानो 
सङ्कलन गने, 

(ि) वावषनक १५० मेविक टनभन्दा बढी बोिा सङ्कलन 
गने, 

(ग)  वावषनक १५० मेविक टनभन्दा बढी पात वा डााँठ 
सङ्कलन गने, (सालमसड, ररठ्ठा र अमला, तेन्दपुात, 
भोलानपात, तेजपात बाहेक), 

(घ)  वावषनक १५० मेविक टनभन्दा बढी फूल वा भवुा 
सङ्कलन गने, 

(ङ)  वावषनक २०० मेविक टनभन्दा बढी फल वा बीज 
सङ्कलन गने, 

(च)  वावषनक १५० मेविक टनभन्दा बढी मबरुवा सङ्कलन 
गने, 

(छ) वावषनक २०० मेविक टनभन्दा बढी गम, रेशजन 
(सल्लाको िोटो बाहेक) वा लोहवान सङ्कलन गने। 

(8) प्रचमलत कानून बमोशजम प्रशोधन गरी सारतत्व मनकाली 
मनकासी गनन पार्ने प्रजामतको हकमा एक शजल्लाबाट प्रमत 
प्रजामत १०० टनभन्दा बढी वन पदैावार सङ्कलन गने, 
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(9) ववद्यतु प्रसारण लार्न मनमानण बाहेक अन्य प्रयोजनको लामग 
५ हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेर प्रयोग गने, 

(10) राशष् िय मनकुञ् ज, वन्यजन्त ुआरक्ष, शशकार आरक्ष क्षेरमभर 
कायानन्वयन गररने प्रस्ताव। 

(ि)  उद्योग क्षरे: 

(1) दैमनक ५ लाि मलटर भन्दा बढी क्षमता भएको उमाल्ने र 
फमेन्टेशन सवुवधायिु मडशस्टलरी, ब्रअुरी वा वार्नरी उद्योग 
स्थापना गने, 

(2) दैमनक ३,००० मेविक टनभन्दा बढी िााँडसारी वा शचनी 
उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने, 

(3) दैमनक २५ मेविक टनभन्दा बढी हाड, मसङ्ग वा िुर प्रशोधन 
गने उद्योग स्थापना गने, 

(4) दैमनक १५,००० वगन वफटभन्दा बढी छाला प्रशोधन गने 
उद्योग स्थापना गने, 

(5) वावषनक ३ करोड गोटाभन्दा बढी उत्पादन क्षमता भएको 
पोलेको र्टा, टायल आदद बनाउने उद्योग स्थापना गने, 

(6) दैमनक १०० मेविक टनभन्दा बढी उत्पादन क्षमता भएको 
एमसड वा अल्काली उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने, 

(7) ब्लेशण्डङ्ग प्रवियाबाट बाहेक ववटुममन वा ववटुममन र्मल्सनको 
उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने, 

(8) ब्लेशण्डङ्ग प्रवियाबाट बाहेक रासायमनक मल उत्पादन गने 
उद्योग स्थापना गने, 
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(9) ब्लेशण्डङ्ग प्रवियाबाट बाहेक वकटनाशक पदाथन उत्पादन गने 
उद्योग स्थापना गने, 

(10) दैमनक ५० मेविक टन (ड्राई वा वटे) भन्दा बढी ब्यािी 
ररसाईशक्लङ्ग गने उद्योग स्थापना गने, 

(11) दैमनक ५ मेविक टनभन्दा बढी फोम उत्पादन उद्योग 
(फोमको प्रयोग गरी वस्त ु उत्पादन गने उद्योग समेत) 
स्थापना गने, 

(12) दैमनक १०० मेविक टनभन्दा बढी उत्पादन क्षमता भएको 
पल्प वा कागज उद्योग स्थापना गने, 

(13) चनुढुङ्गा वा शक्लङ्करमा आधाररत दैमनक ३,००० मेविक 
टनभन्दा बढी उत्पादन क्षमता भएको शक्लङ्कर वा मसमेण्ट 
उद्योग स्थापना गने, 

(14) दैमनक ३,००० मेविक टन भन्दा बढी चनु उत्पादन क्षमता 
भएको उद्योग स्थापना गने, 

(15) २ अबन रूपैयााँभन्दा बढी मेमसन उपकरणमा लगानी हनेु 
िमनजजन्य पदाथन प्रशोधन गने उद्योग स्थापना गने, 

(16) दैमनक ५० मेविक टनभन्दा बढी औषमधको लामग प्रारशम्भक 
कम्पाउण्ड (Bulk Drugs) सं लेषण (Formulation) गने 
उद्योग स्थापना गने, 

(17) दैमनक ५०० मेविक टनभन्दा बढी प्रारशम्भक स्मेशल्टङ्ग गरी 
फेरस तथा नन ् फेरस वस्त ुउत्पादन गने उद्योग स्थापना 
गने, 



 

66 
 

(18) दैमनक ७५० मेविक टनभन्दा बढी धात ु ररमेशल्टङ्ग वा 
रररोमलङ्ग वा ऐलोवयङ्ग (Alloying) गने उद्योग स्थापना गने, 

(19) उद्योगले आफ्नो प्रयोगको लामग ४० मेगावाटभन्दा बढी 
नवीकरणीय ऊजान प्रववमध (सौयन, वाय,ु जैववक आदद) 
Congeneration, DG Set बाट ववद्यतुीय ऊजान उत्पादन गने 
कायन गने, 

(20) वावषनक ५ लाि घन वफटभन्दा बढी काठ प्रयोग गने सःममल 
स्थापना गने, 

(21) वावषनक २ लाि घन वफटभन्दा बढी काठ वा काठजन्य 
पदाथन प्रयोग गरी भेमनयर, प्लाईउड, प्लाईबोडन आदद 
बनाउने उद्योग स्थापना गने, 

(22) अधन प्रशोमधत तेल, फोमसल फ्यलु प्रयोग गरी दैमनक २०० 
मेविक टनभन्दा बढी पेिोमलयम पदाथन उत्पादन गने उद्योग 
स्थापना गने, 

(23) अमत घातक पदाथन जस्तैः आर्सोनार्ट, मकन री कम्पाउण्ड 
उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने, 

(24) रेमडयो वववकरण मनष्कासन हनेु (न्यूशक्लयर/एटोममक 
प्रशोधन) उद्योग स्थापना  गने, 

(25) नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल वा नेपाल प्रहरीले 
स्थापना वा उत्पादन गने बाहेकका गोली, गट्ठा, बारुद 
लगायतका मबस्फोटक पदाथन उत्पादन गने उद्योग स्थापना 
गने, 

(26) पेिोमलयम पाईपलार्न मनमानण गने, 
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(27) दैमनक २५ मेविक टनभन्दा बढी क्षमताको िसर उद्योग 
स्थापना गने। 

(28) कम्प्यटुर, सफ्टवेयर, ववद्यतुीय उपकरण प्रयोग गरी 
सफ्टवेयर तयारी, अनलार्न सेवा, र्न्टरनेट, रेमडयो, केबलु 
नेटवकन  जस्ता प्रकृमतका सेवा ददने कायन वा तामलम, परामशन 
जस्ता कायन बाहेक २ अबन रूपैयााँभन्दा बढी मेमसन 
उपकरणमा लगानी हनेु उद्योग। 

(ग)  िानी क्षरे: 

(1) िानी उत्िनन गननको लामग १०० जनाभन्दा बढी 
जनसङ््याको स्थायी बसोबास स्थानान्तरण वा पनुबानस गने, 

(2) िानी उत्िनन कायनको लामग: 

(क) सबै रेमडयोधमी धातकुो उत्पादन गनन उत्िनन कायन गने, 

(ि) अन्य धात ुउत्पादन गनन भूममगत उत्िनन भए दैमनक 
१,००० टनभन्दा बढी र सतही उत्िनन भए दैमनक 
२००० टनभन्दा बढी उत्िननको कायन गने, 

(ग) अधात ुिमनज उत्पादन गनन गररने भूममगत उत्िनन भए 
दैमनक २,००० मेविक टनभन्दा बढी र सतही उत्िनन 
भए दैमनक ४,८०० मेविक टनभन्दा बढी उत्िननको 
कायन गने, 

(घ) साधारण मनमानणमिुी ढुङ्गा, डेकोरेवटभ ढुङ्गा, बालवुा, 
िाभेल, औद्योमगक माटो र साधारण माटोको उत्िननको 
लामग दैमनक ५०० घनममटरभन्दा बढी उत्िनन कायन 
गने, 
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(ङ)  कोर्ला तथा मवट्टकोर्ला उत्पादन गनन गररने भूममगत 
उत्िनन भए दैमनक १,००० टनभन्दा बढी र सतही 
उत्िनन भए दैमनक २,००० टनभन्दा बढी उत्िनन 
कायन गने, 

(च)  दैमनक २ लाि घनममटरभन्दा बढी प्राकृमतक 
गयााँस   (Biogenic Natural Gas)  उत्पादन कायन गने, 

(छ) पेिोमलयम पदाथनको उत्िनन र प्रशोधन सम्बन्धी कायन 
गने, 

(ज) नदी नाला सतहबाट दैमनक ३०० घनममटरभन्दा बढी 
बालवुा, िाभेल, मगिाां माटो मनकाल्ने। 

(घ)  सडक/मागन क्षरे: 

(1) २५ वकलोममटरभन्दा बढी लम्बाई हनेु कुनै पमन नयााँ मागन 
मनमानण गने, 

(2) ५० वकलोममटरभन्दा लामो रज्जमुागन मनमानण गने, 

(3) ५ वकलोममटरभन्दा लामो केबलु कार मागन मनमानण गने, 

(4) सावनजमनक यातायातको लामग रेलमागन सञ्चालन गने, 

(5) सडक/मागन प्रयोजनको लामग ३ वकलोममटरभन्दा बढी 
लम्बाईको सरुुङ बनाउने, 

(६) ५० वकलोममटरभन्दा बढी लम्बाईको राविय राजमागन, प्रदेश 
लोकमागन वा सहायक सडक तथा प्रदेश मागनको चौडाई वृवि हनेु गरी 
स्तरवृवि, पनुस्थानपना वा पनुमननमानण गने, 

(७) प्रदेश रतुमागन मनमानण वा स्तरोन् नमत गने। 
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 (ङ)  आवास, भवन तथा बस्ती ववकास र सहरी ववकास क्षरे: 

(1) १०,००० वगनममटर क्षेरफलभन्दा बढीको  Built Up 

Area वा  Floor Area  भएको आवासीय, व्यावसावयक वा 
आवासीय र व्यावसावयक दवुै प्रकृमत भएको संयिु भवन 
मनमानण गने, 

(2) २,००० जनाभन्दा बढी एकै पटक आगमन तथा मनगमन हनेु 
मसनेमा हल, मथएटर, सामदुावयक भवन, रंगशाला, कन्सटनहल, 
स्पोटनस कम्प्लेक्स मनमानण गने, 

(3) ५ हेक्टरभन्दा बढी क्षेरमा आवास ववकास गने, 

(4) १०० हेक्टरभन्दा बढीको जगगा आयोजना सञ्चालन गने, 

(5) १६ तल्ला वा ५० ममटरभन्दा बढी उचाई भएका भवन मनमानण 
गने, 

(6) २०,००० मलटरभन्दा बढी दैमनक पानीको प्रयोग हनेु भवन 
मनमानण तथा सञ्चालन गने, 

(7) कृवषयोगय भूमममा सहरीकरण गने। 

(च)  जलस्रोत र ऊजान क्षरे: 

(१) ववद्यतु उत्पादन अन्तगनत:- 

(क)  ५० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको जलववद्यतु 
उत्पादन आयोजना मनमानण गने, 

(ि)   १ मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको कोर्ला वा 
आणववक ववद्यतु उत्पादन आयोजना सञ्चालन गने, 
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(ग)   ५ मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको िमनज तेल वा 
गयााँसबाट ववद्यतु उत्पादन आयोजना सञ्चालन गने। 

(२) मसंचार्को नयााँ प्रणाली अन्तगनत:- 

 (क)  तराई वा मभरी मधेशमा २,००० हेक्टरभन्दा बढीको 
क्षेर मसंचार् गने, 

 (ि)  पहाडी उपत्यका र टारमा ५०० हेक्टरभन्दा बढीको क्षेर 
मसंचार् गने, 

 (ग)  पहाडी मभरालो पािा वा पवनतीय क्षेरमा २०० 
हेक्टरभन्दा बढी क्षेर मसंचार् गने। 

(३) १०० जनाभन्दा बढी स्थायी बसोबास भएका जनसङ््या 
ववस्थावपत गने कुनै पमन जलस्रोत ववकास कायन गने, 

(४) बहउुदे्दयीय जलाशयको मनमानण गने, 

(५) एउटा जलाधार क्षेरबाट अको जलाधार क्षेरमा पानी फकानई 
(र्न्टर बेमसन वाटर िान्सफर) उपयोग गने, 

(६) नवीकरणीय ऊजान क्षेर:- 

(क)  १० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको सौयन ऊजानबाट ववद्यतु 
उत्पादन आयोजना सञ्चालन गने, 

(ि)  १० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको वाय ुऊजानबाट ववद्यतु 
उत्पादन आयोजना सञ्चालन गने, 

(ग)  २ मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको जैववक ऊजानबाट ववद्यतु 
उत्पादन आयोजना सञ्चालन गने। 
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(छ) पयनटन क्षरे: 

(१) १०० बेडभन्दा बढीको होटल वा ररसोटन मनमानण, स्थापना 
तथा सञ्चालन गने, 

(२) नयााँ ववमानस्थल मनमानण गने। 

(ज) िानेपानी क्षरे: 

(1) ५०० हेक्टरभन्दा बढी क्षेरमा फैमलएको वषानतको पानी 
सङ्कलन गने तथा सोही क्षेरफलमा भएको पानीका स्रोतको 
प्रयोग गने, 

(2) सेफ र्ल्ड १०० मलटर प्रमत सेकेण्ड (LPS) भन्दा बढीको 
सतही पानीको स्रोत र सो पानीको ७५ प्रमतशत भन्दा बढी 
सु् िा समयमा आपूमतन गने, 

(3) भूममगत पानीको स्रोत ववकासका लामग कुल एक्यूफरको 
७५ प्रमतशत भन्दा बढी ररचाजन गने, 

(4) िानेपानी आयोजना सञ्चालन गननको लामग १०० जनाभन्दा 
बढी जनसङ््या ववस्थावपत गने, 

(5) िानेपानीको स्रोतको मामथल्लो तटीय भागमा ५०० 
जनाभन्दा बढीको जनसङ््या बसोबास गराउने, 

(6) २ लािभन्दा बढी जनसङ््यालाई िानेपानी आपूमतन गने, 

(7) २ लािभन्दा बढी जनसङ ्यालाई िानेपानी आपूमतन गरी 
नयााँ स्रोत जोड्ने, 

(8) जैववक तथा रासायमनक प्रदूषण हनेु स्रोत वा मतनबाट 
प्रभाववत हनु सक्ने भूममगत जलस्रोतको उपयोग गने, 
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(9) प्रमत सेकेण्ड ५०० मलटरभन्दा बढी पानीको स्रोत उपयोग 
गने िानेपानी स्रोत सम्बन्धी बहउुदे्दयीय आयोजना सञ्चालन 
गने, 

(10) ३ वकलोममटरभन्दा बढीको सरुुङ्ग मनमानण गरी िानेपानी 
आयोजना सञ्चालन गने, 

(11) सावनजमनक िानेपानीका आपूमतनका मु् य स्रोतमा कायानन्वयन 
गररने कुनै प्रस्ताव। 

(झ)  फोहरमैला व्यवस्थापन क्षरे: 

(१) घर तथा आवास क्षेरबाट मनस्कने फोहरमैलाको सम्बन्धमा 
देहायको काम गने:- 

(क)  वावषनक ५,००० टनभन्दा बढी फोहरमैला जममनमा भने, 

(ि)  १० हेक्टरभन्दा बढी क्षेरमा फैमलएको िान्सफर स्टेशन 
र ररसोसन ररकोभरी एररया सम्बन्धी काम गने, 

(ग)  १० हेक्टरभन्दा बढी क्षेरमा फैमलएको रसायन, याशन्रक 
वा जैववक तरीकाबाट फोहरमैला छनौट, केलाउने, तह 
लगाउने र पनुः प्रयोग गने, 

(घ)  १० हेक्टरभन्दा बढी क्षेरमा फैमलएको कम्पोष् ट प्लान्ट 
सम्बन्धी काम गने, 

(ङ)  कम्तीमा १०,००० जनसङ््या भएको सहरी क्षेरबाट 
मनस्कने फोहरमैला गाड्ने काम गने, 

(च)  ५ एम. एल. डी. (MLD) भन्दा बढी क्षमताको ढल 
व्यवस्थापन आयोजना सञ्चालन गने, 



 

73 
 

(छ)  ५०,००० भन्दा बढी जनसङ््यालाई टेवा परु् याउने 
उदे्दयले सञ्चालन हनेु ढल मनकास, सरसफार् र 
फोहरमैला व्यवस्थापन कायन गने। 

(२) देहायको प्रकृमत र जनुसकैु स्तरका ितरापूणन फोहरमैला 
सम्बन्धी देहायका मनमानण सम्बन्धी काम गने:- 

(क)  फोहरमैला संयन्र मनमानण, 

(ि)  फोहरमैला ररकोभरी प्लान्ट मनमानण, 

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

(घ)  फोहरमैला भण्डारण गने ठाउाँको मनमानण, 

(ङ)  फोहरमैला विटमेण्ट सवुवधाको मनमानण। 

(३) जोशिमपूणन फोहर पदाथन सम्बन्धी देहायका काम गने:- 

(क)  २५ वषनभन्दा बढी आधा आय ुभएको कुनै पमन रेमडयोधमी 
वस्तकुो मनष्कासन र व्यवस्थापन गने, 

(ि)  पचास लेथल डोज भएको कुनै पमन रेमडयोधमी वस्तकुो 
मनष्कासन र व्यवस्थापन गने, 

(ग)  कम्तीमा २५ शैया भएको स्वास्थ्य केन्र, अस्पताल वा 
नमसनङ्ग होमबाट मनस्कने जैववक जोशिमपूणन पदाथनको 
अशन्तम मनष्कासन व्यवस्थापन गने, 

(घ)  कुनै पमन हामनकारक पदाथनलाई भष्म वा पनुः प्रयोग 
गननको लामग १ हेक्टर वा सोभन्दा बढी क्षेरफलको 
जममन प्रयोग गने र ऊजान सम्बन्धी कुनै काम गने। 
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(ञ)  कृवष क्षरे: 

(1) पहाडमा १ हेक्टरभन्दा बढी र तराई वा मभरी मधेशमा ५ 
हेक्टरभन्दा बढी राशष् िय वन क्षेर कृवषको लामग प्रयोग गने, 

(2) जीवनाशक ववषादी (सूशचत ववषादीको हकमा मार) प्लाण्ट 
स्थापना गने, 

(3) दैमनक १० मेविक टनभन्दा बढी प्राङ्गाररक मल उत्पादन गने 
उद्योग स्थापना  गने। 

(ट)  स्वास्थ्य क्षरे:  

 १०० शैयाभन्दा बढीको अस्पताल, नमसनङ्ग होम वा शचवकत्सा 
व्यवसाय सञ्चालन गने। 

(ठ)  शशक्षा क्षरे:  

 १०० शैयाभन्दा बढीको शशक्षण अस्पताल सञ्चालन गने।  

(ड)  अन्य:  

 यस अनसूुचीमा उशल्लशित नभए तापमन प्रचमलत संघीय वातावरण 
संरक्षण ऐन तथा मनयमावलीमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गनुन पने 
उल्लेि भएमा सोही बमोशजम गनुन पनेछ। 
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अनसूुची- ४ 

(दफा ३ को उपदफा (१) साँग सम्बशन्धत) 

संशक्षप् त  वातावरणीय अध्ययन प्रमतवदेनको ढााँचा  

(1) प्रमतवेदन तयार गने व्यशि वा संस्थाको नाम र ठेगाना: 

(2) प्रस्तावको सारांशः 

(3) प्रमतवेदनमा रहन ुपने ववषय: 

(क) प्रस्तावको उदे्दय, 

(ि) प्रस्ताव कायानन्वयन हनेु क्षेरको ववस्ततृ वववरण, 

(ग) प्रस्ताव तयारीमा तथ्याङ्क सङ्कलन र वव लेषणको ववमध, 

(घ) प्रस्ताव कायानन्वयनबाट वातावरणमा पने अनकूुल 
प्रभाव, 

(ङ) प्रस्ताव कायानन्वयनबाट वातावरणमा पने प्रमतकूल 
प्रभाव, 

(च) वातावरणीय व्यवस्थापन योजना, 

(छ) अन्य आवयक कुरा, 

(ज) सन्दभन सामिी। 

(4) प्रमतवेदनमा समावेश हनेु वातावरणीय योजनाको िाका देहाय 
बमोशजम हनेुछ:- 
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ववषयगत क्षरे 

सकारात्मक 
प्रभावको 
बढोत्तरीका 
वियाकलाप 

के के  
गने 

कहााँ 

गने 

कसरी  

गने 

कवहले 

गने 

कसले 

गने 

अनमुामनत 

जनशशि, 
बजेट, समय 

अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कन 

भौमतक के्षर         

जैववक के्षर         

सामाशजक के्षर         

सांस्कृमतक के्षर         

अन्य          

ववषयगत क्षरे 

नकरात्मक 
प्रभावको 

न्यूनीकरणका 
वियाकलाप 

के के  
गने कहााँ 

गने 

कसरी 

गने 

कवहले 

गने 

कसले 

गने 

अनमुामनत 

जनशशि, 
बजेट, समय 

अनगुमन 
तथा 

मूल्याङ्कन 

भौमतक के्षर         

जैववक के्षर         

सामाशजक के्षर         

सांस्कृमतक के्षर         

अन्य          

रष् टव्य: (१) वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको प्रस्ताव आयोजनाको 
मनमानण तथा सञ्चालन चरणका लामग अलग-अलग रूपमा 
उल्लेि गनुन पनेछ। 
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(२) प्रमतवेदन तयार गदान आवयकता अनसुार तथ्याङ् क, नक्शा, 
शचर, तामलका, चाटन, िाफ आदद संलगन गनुन पनेछ। 

(३) संशक्षप् त वातावरणीय अध्ययन प्रमतवेदन नेपाली भाषाको 
यमुनकोडमा फण्ट सार्ज १२ मा टार्प गरी लेशिएको हनु ु
पनेछ। प्रमतवेदनको प्रत्येक पानाको तलमामथ १-१ र्न्च, 
बायााँ १.२ र्न्च र दायााँ १ र्न्च िाली रािी पानाका दवुतैफन  
वप्रन्ट गरी स्पार्रल बार्शण्डङ गरेको हनु ुपनेछ। 

(४) ववदेशी लगानी भएका प्रस्तावको प्रस्तावकले अङ् िेजी भाषामा 
तयार गने संशक्षप् त वातावरणीय अध्ययन प्रमतवेदन Times 

New Roman फण्टको फण्ट सार्ज १२ मा टार्प गरी 
लेशिएको हनु ुपनेछ। प्रमतवेदनको प्रत्येक पानाको तलमामथ 
१-१ र्न्च, बायााँ १.२ र्न्च र दायााँ १ र्न्च िाली रािी 
पानाका दवुतैफन  वप्रन्ट गरी स्पार्रल बार्शण्डङ गरेको हनु ु
पनेछ। 
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अनसूुची- ५ 

(दफा ३ को उपदफा (२) साँग सम्बशन्धत) 

प्रारशम्भक वातावरणीय परीक्षण प्रमतवेदनको ढााँचा  

(1) प्रमतवेदन तयार गने व्यशि वा संस्थाको नाम र ठेगाना : 

(2) प्रस्तावको सारांश: (प्रस्तावको कायानन्वयनबाट वातावरणमा पनन सक्ने 
 प्रभावका सम्बन्धमा देहायका कुराहरू संक्षेपमा उल्लेि गने) 

(क) प्रस्तावको उदे्दय: 

(ि) भू-उपयोगमा पने असर: 

(ग) वातावरणमा पने प्रमतकूल प्रभाव, मानव जीवनमा पने असर, 
जनसं्याको चाप: 

(घ) स्थानीय पूवानधारमा हनेु क्षमत: 

(ङ) अन्य आवयक कुरा: 

(3) प्रस्तावको सम्बन्धमा देहायका कुरा स्पष् ट िुलाउन ुपने:- 

(क) प्रस्तावको वकमसम 

१. प्रशोधन गने, 

२. उत्पादन गने, 

३. जडान गने, 

४. सेवा प्रवाह गने, 

५. अन्य। 

(ि) डेमलभरी गने भए के कस्तो वस्त ुडेमलभरी गने: 
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(ग) प्रस्तावको: 

१. जडान क्षमता: 

२. प्रमतददन वा वषन कमत घण्टा सञ्चालन हनेु: 

(घ) प्रयोग गररने सामिी (पररमाण र वषन उल्लेि गने): 

(ङ) प्रस्ताव कायानन्वयन हुाँदा मनष्कासन हनेु (कमत समय 
सञ्चालन हुाँदा कमत पररमाणमा मनष्कासन हनेु हो) िुलाउन ु
पने: 

१. ठोस, 

२. तरल, 

३. हावा, 

४. गयााँस, 

५. ध्वमन, 

६. धलुो, 

७. अन्य। 

(च) प्रयोग हनेु ऊजानको: 

१. वकमसम: 

२. स्रोत: 

३. िपत हनेु पररमाण (प्रमतघण्टा, ददन र वषनमा): 

(छ) जनशशिको आवयकता कमत पने: 
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(ज) प्रस्ताव कायानन्वयन गनन आवयक पने: 

१. कुल पुाँजी:  

२. चालू पुाँजी: 

३. जममनको क्षेरफल: 

४. भवन र मतनका वकमसम: 

५. मेमसनरी औजार: 

६. अन्य: 

(झ) प्रस्ताव कायानन्वयन हनेु क्षेरको ववस्ततृ वववरण:- 

१. नक्शा: 

२. सो क्षेर र वररपररको जनसं्या र बसोबासको शस्थमत: 

३. प्रस्ताव कायानन्वयन हनेु क्षेरको आसपासमा कुनै 
संवेदनशील शचज वा वस्त ुरहेको भए त्यस्ता शचज 
वस्तकुो वववरण: 

४. हालको शस्थमत: 

५. पानीको स्रोत: 

६. फोहरमैला फ्यााँक्ने वा प्रशोधन गने व्यवस्था: 

७. प्रस्ताव कायानन्वयन हनेु ठाउाँमा आवात जावत गने 
बाटो: 

८. उत्पादन प्रविया: 

९. प्रववमधको वववरण: 

१०. अन्य आवयक कुरा: 
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रष् टव्य: जलववद्यतु उत्पादन आयोजनाको प्रभाववत क्षेर यवकन 
गदान मु् य संरचना क्षेर पहुाँच सडक र राविय  प्रशारण लार्नमा 
जोड्दासम्मको प्रसारण लार्नले प्रभाव पाने क्षेरलाई समि 
प्रभाववत क्षेर मानी प्रभाववत क्षेर यवकन गनुन पनेछ। 

(4) प्रस्ताव कायानन्वयन गदान वातावरणमा पने प्रभाव:- 

(क) सामाशजक, आमथनक र सांस्कृमतक क्षेरमा पने प्रभाव: 

१. मानव स्वास्थ्यमा पने प्रभाव: 
२. िेतीयोगय जममनको क्षय: 
३. वन जंगलको क्षय: 
४. सामाशजक, सांस्कृमतक र धाममनक मूल्य मान्यतामा हनेु 

पररवतनन: 
५. अन्य: 

(ि) जैववक प्रभाव: 
१. जनसं्या: 
२. वनस्पमत तथा जीवजन्त:ु 
३. प्राकृमतक वासस्थान र समदुाय: 

(ग) भौमतक प्रभाव: 
१. जममन: 
२. वायमुण्डल: 
३. पानी: 
४. ध्वमन: 
५. मानव मनममनत वस्त:ु 
६. अन्य: 
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(5) प्रभाव कायानन्वयनका ववकल्प:- 
(क) मडजार्न: 
(ि) आयोजना स्थल: 
(ग) प्रविया, समय-तामलका: 
(घ) प्रयोग हनेु कच्चा पदाथन: 
(ङ) अन्य कुरा: 

(6) वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको िाका:  

(7)    अन्य आवयक कुरा: 
(8) प्रमतवेदनमा समावेश हनेु वातावरणीय योजनाको िाका देहाय बमोशजम 

हनेुछ: 

ववषयगत क्षरे 

सकारात्मक 
प्रभावको 
बढोत्तरीका 
वियाकलाप 

के के 
गने 

कहााँ  

गने 
कसरी 
गने 

कवहले 
गने 

कसले 
गने 

अनमुामनत 
जनशशि, 
बजटे, 
समय 

अनगुमन 
तथा 

मूल्याङ्कन 

भौमतक के्षर         

जैववक के्षर         

सामाशजक के्षर         

सांस्कृमतक 
के्षर 

        

अन्य          
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ववषयगत क्षरे 

नकारात्मक 
प्रभावको 

न्यूनीकरणका 
वियाकलाप 

के के  
गने 

कहााँ 
 गने 

कसरी 
गने 

कवहले 
गने 

कसले 
गने 

अनमुामनत 
जनशशि, 
बजटे, 
समय 

अनगुमन 
तथा 

मूल्याङ्कन 

भौमतक के्षर         

जैववक के्षर         

सामाशजक के्षर         

सांस्कृमतक के्षर         

अन्य          

रष् टव्यः   (१)वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको प्रस्ताव आयोजनाको मनमानण 
तथा सञ्चालन चरणका लामग अलग अलग रूपमा उल्लेि गनुन 
पनेछ। 

(२) प्रमतवेदन तयार गदान आवयकता अनसुार तथ्याङ् क, नक्शा, शचर, 
तामलका, चाटन, िाफ आदद संलगन गनुन पनेछ। 

(३) प्रारशम्भक वातावरणीय परीक्षण प्रमतवेदन नेपाली भाषाको 
यमुनकोडमा फण्ट सार्ज १२ मा टार्प गरी लेशिएको हनु ुपनेछ। 
प्रमतवेदनको प्रत्येक पानाको तलमामथ १-१ र्न्च, बायााँ १.२ र्न्च 
र दायााँ १ र्न्च िाली रािी पानाका दवुै तफन  वप्रन्ट गरी स्पार्रल 
बार्शण्डङ गरेको हनु ुपनेछ। 

(४) ववदेशी लगानी भएका प्रस्तावको प्रस्तावकले अङ् िजेी भाषामा 
तयार गने प्रारशम्भक वातावरणीय परीक्षण प्रमतवेदन Times New 

Roman फण्टको फण्ट सार्ज १२ मा टार्प गरी लेशिएको हनु ु
पनेछ। प्रमतवेदनको प्रत्येक पानाको तलमामथ १-१ र्न्च, बायााँ 
१.२ र्न्च र दायााँ १ र्न्च िाली रािी पानाका दवुैतफन  वप्रन्ट 
गरी स्पार्रल बार्शण्डङ गरेको हनु ुपनेछ। 
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अनसूुची- ६ 

(दफा ३ को उपदफा (३) साँग सम्बशन्धत) 

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रमतवेदनको ढााँचा  

प्रस्तावको शीषनक, प्रमतवेदन तयार गने व्यशि वा संस्थाको नाम र ठेगाना 
(प्रमतवेदनको शरुुमा नै उि प्रमतवदेन पेश गररने मनकायको नाम र ठेगाना, 
टेमलफोन, फ्याक्स र र्मेल आदद सहीत) उल्लेि गरी प्रमतवेदनको शरुु 
पषृ् ठमा मनम्न ढााँचामा प्रस्ततु गनन सवकनेछ। 

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

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रमतवदेन 

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

प्रमतवेदन पेश गररने मनकायको नाम र ठेगाना: 

माफन त: 

सम्बशन्धत मनकायको नाम र ठेगानाः 

प्रमतवेदन पेश गने मनकायको नाम र ठेगाना: 
 

................ (मवहना, वषन)............ 
 

प्रमतवेदनको कायनकारी सारांश: वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रमतवेदनका हरेक 
अध्यायका मु् य मु् य कुरा समावेश गरी मु् य पाठको यथेष् ट जानकारी 
ददने गरी सरल भाषामा प्रमतवदेनको पूणन पाठको सारांश नेपाली र अङ्िजेी 
भाषामा एकरूपता हनेु गरी ले् न ुपनेछ। (बढीमा ५ पषृ् ठसम्म) 
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प्रमतवेदनमा प्रयोग गररएका छोटकरी शब्द (Acronyms and Abbreviations):  

प्रमतवेदनमा प्रयोग भएका छोटो रूपका शब्द र मतनको पूणन रूप यहााँ ले् न ु
पनेछ। (पषृ् ठ आवयकता अनसुार) 

ववषय सूची: प्रमतवदेनमा उल्लेि गररए अनसुारका अध्याय र ती अध्याय 
अन्तगनतका शीषनक तथा उपशीषनक पषृ् ठ सङ््यासहीत ले् न ुपनेछ। यसो 
गदान प्रमतवेदन पढ्ने जो कोहीले पमन प्रमतवेदनको पूणन पाठले समावेश गरेका 
कुरा एक साथ सशजलै हेनन सक्नेछ। (पषृ् ठ आवयकता अनसुार) 

 

पररच्छेद- १ (बढीमा २ पषृ् ठ) 

१. प्रमतवेदन तयार गने व्यशि वा संस्थाको नाम र ठेगाना: 

(क)  प्रस्तावकको पूरा नाम,ठेगाना, र्मेल र फोन नं. सहीत: 

(ि)  परामशनदाताको पूरा नाम, ठेगाना, र्मेल र फोन नं. सहीत 
(परामशनदाता मनयिु गररएको अवस्थामा मार लागू 
हनेु): 

(ग)  वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको औशचत्य: 

(घ)  वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको उदे्दय: (आधा पषृ् ठ)  

(ङ)  अध्ययनको सीमा तथा सम्बशन्धत अन्य कुरा: 
आयोजनाको तहमा गररने स्थान ववशेषको अध्ययन 
भएको र कुनै पमन आयोजनाको क्षेर सीममत हुने 
भएकाले यस प्रकारको अध्ययनको सीममतता हनु्छ। 

पररच्छेद- २ (बढीमा ७ पषृ् ठ) 

२. प्रस्तावको पररचय: प्रमतवेदनको पवहलो अध्यायको रूपमा प्रस्तावसाँग 
सम्बशन्धत र स्थलगत रूपमा जानकारी ददने ववववध प्रकारका सूचना 
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समावेश गरी देहायका शीषनक र उपशीषनक अन्तगनत रही यो अध्याय 
तयार गनन सवकनेछ:- 

(क)  भूममका: भूममका ववषय प्रवेश भएकाले प्रस्तावको बारेमा 
स्पष् ट जानकारी हनेु गरी यस प्रकारको प्रस्तावको पषृ् ठभूमम 
लगायत प्रस्ताव कायानन्वयनको उदे्दय, आवयकता तथा 
औशचत्यता आदद कुरालाई यस उप-शीषनक अन्तगनत उल्लेि 
गनुन पनेछ।   

(ि)  प्रस्तावको वववरण: आयोजना (प्रस्ताव) को अवशस्थमत, पहुाँच, 
प्रस्तावका संरचनागत अवयव, मनमानण तथा सञ्चालन चरणका 
वियाकलाप, आयोजनाका लामग आवयक मनमानण सामिी, 
ऊजान र्न्धन आपूमतन, कच्चा पदाथन, जनशशि, जगगा, मनमानण 
तामलका र आयोजनाका सहायक संरचना जस्तै मनमानण 
शशववर आदद। 

(ग)  प्रस्तावको उदे्दय:  

पररच्छेद- ३ (बढीमा ५ पषृ् ठ) 

३.  प्रमतवेदन तयार गदान अपनार्एको ववमध: प्रस्ताव कायानन्वयन हनेु 
क्षेरको स्थलगत अध्ययन गदान वा अन्य सन्दभन सामिी 
सङ्कलन/अध्ययन गदान कुन-कुन तरीका अपनार् वातावरणका ववववध 
पक्षमा (भौमतक, रासायमनक, भौगोमलक, जैववक, सामाशजक, आमथनक 
तथा सांस्कृमतक) तथ्याङ् क सङ्कलन गररएको हो, सबै ववमध 
मनम्नानसुार वगीकरण गरी प्रस्ततु प्रमतवदेनमा उल्लेि गनुन पनेछ:- 

(क)  सम्बशन्धत प्रकाशशत वा अप्रकाशशत सामिी/प्रमतवेदनको 
पनुरावलोकन: 

(ि)  प्रस्तावको प्रभाव क्षेर मनधानरण (प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष): 
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(ग)  प्रस्ताव कायानन्वयन हनेु क्षेरको नक्शाको अध्ययन तथा 
वव लेषण: 

(घ)  चेकमलष् ट/म्याविक्स तथा प्र नावलीको मनमानण गरी 
आवयक तथ्याङ् क सङ्कलन: 

(ङ)  स्थलगत अध्ययन: आयोजना क्षेरको अवलोकन तथा फोटो 
शिच्ने, नमूना सङ्कलन गने, चेकमलष् ट तथा प्र नावली भने 
आदद, 

(च)  सङ्कमलत नमूना (माटो, पानी आदद) को प्रयोगशालामा 
वव लेषण:  

(छ)  प्राप्त तथ्याङ् कको वव लेषण: 

(ज)  प्रभावको पवहचान, आकलन तथा उल्लेिनीय प्रभावको 
मूल्याङ्कन गदान अपनार्एको ववमध: 

(झ)  मस्यौदा प्रमतवेदनको तयारी: 

(ञ)  सावनजमनक परामशन, छलफल, अन्तरविया र सनुवुाई आदद: 

(ट)  सावनजमनक सूचना तथा सूचना सम्प्रषेण र सझुाव सङ्कलन: 

(ठ)  सझुाव समावेश गरी अशन्तम प्रमतवेदनको तयारी: 

पररच्छेद- ४ (बढीमा ५ पषृ् ठ) 

४.  प्रस्तावसाँग सम्बशन्धत नीमत, कानून तथा मापदण्ड: प्रस्ताव/आयोजना 
कायानन्वयन गदान आकवषनत हनेु वा हनु सक्ने संववधान, नीमत, 
कायननीमत, गरुुयोजना/आवमधक योजना, ऐन, मनयम, मनदेशशका, 
कायनववमध, मापदण्ड तथा अन्तरानशष् िय सशन्ध सम्झौता पनुरावलोकन 
गरी उल्लेि गनुन पनेछ। प्रस्तावको क्षेर मनधानरण र कायनसूची 
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स्वीकृत हुाँदा उि कायनसूचीमा कानूनी संरचना उल्लेि हनेु हनुाले 
मतनलाई मनम्नानसुार वगीकरण गरी वव लेषण गनन सवकनेछ:- 

 (क)  आवमधक योजना, नीमत तथा रणनीमत/कायननीमत: नेपाल 
सरकारले तय गरेका सम्बशन्धत क्षेरका नीमत तथा रणनीमत 
र कायानन्वयन हनेु प्रस्तावसाँग यस्ता नीमत तथा रणनीमतको 
सम्बन्ध (सकारात्मक वा नकारात्मक) स्पष् ट िुलाउन ु
पनेछ।  

(ि)  ऐन तथा मनयमावलीः कुनै पमन क्षेरको प्रस्तावसाँग प्रत्यक्ष 
सरोकार रा् ने वातावरणसाँग सम्बशन्धत राशष् िय कानून र 
नेपाल पक्षराष् ि भएका अन्तरानशष् िय कानून आकवषनत हनेु 
भए त्यस्ता कानून कुन हदसम्म आकवषनत हनेुछन ् भनी 
प्रमतवेदनमा उल्लेि गनुन पनेछ। साथै प्रस्तावको 
कायानन्वयनमा यस्ता कानून बाधक हनेु वा नहनेु तथा 
प्रस्ताव कायानन्वयन हनु सक्ने वा नसक्ने बारेमा स्पष् ट 
िुलाउन ुपनेछ।  

(ग)  मापदण्ड, मनदेशशका, कायनववमध तथा ददगदशननः कुनै पमन 
क्षेरको प्रस्ताव कायानन्वयन हनेु क्षेरको भौमतक-रासायमनक 
वातावरण (जस्तैः- पानी, हावा, ध्वमन आदद) साँग सम्बशन्धत 
मापदण्ड प्रमतवेदनमा समावेश गनुन पनेछ ताकी प्रस्ताव 
कायानन्वयन अशघ र कायानन्वयन मनमानण तथा सञ्चालन को 
िममा वातावरणका यी अवयवको गणुमा हनु सक्ने 
पररवतनन तथा मतनको न्यूनीकरणको उपाय शरुुमै चयन गनन 
सवकनेछ। प्रस्तावसाँग सम्बशन्धत मनदेशशका तथा ददगदशनन 
पमन पयानप् त मारामा पनुरावलोकन गरी प्रमतवेदनमा प्रस्ततु 
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गनुन पनेछ। यस्तो पनुरावलोकनले प्रमतवेदन तयार गनन 
मागनदशनन पमन गनेछ। 

(घ)  अन्तरानशष् िय सशन्ध सम्झौता: 

संववधान, नीमत, रणनीमत, ऐन, मनयमावली, मनदेशशका, 
कायनववमध, मापदण्ड, अन्तराशष् िय सशन्ध सम्झौताको वववरण 
उल्लेि गदान देहायको ढााँचामा उल्लेि गनुन पनेछ:- 

 

 प्रस्तावको कायानन्वयन गदान आकवषनत हनेु दफा/ मनयम/ 

िण्ड आदद र सम्बशन्धत बुाँदा 

नीमत  

रणनीमत  

ऐन  

मनयमावली  

मनदेशशका  

कायनववमध  

मापदण्ड  

महासशन्ध 
अमभसशन्ध 
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पररच्छेद- ५ (बढीमा २० पषृ् ठ) 

५.  ववद्यमान वातावरणीय अवस्थाः कुनै पमन प्रस्ताव कायानन्वयन गदान 
आयोजना प्रभाववत क्षेरको वातावरणका अवयव (भौमतक, रासायमनक, 
जैववक, सामाशजक-आमथनक तथा सांस्कृमतक वातावरण) मा प्रभाव पनन 
सक्ने भएको हुाँदा आयोजना प्रभाववत क्षेरको ववद्यमान वातावरणीय 
अवस्था स्पष् ट हनेु आधार र पररमाणात्मक तथ्याङ् क सङ्कलन गरी 
प्रस्ततु गनुन पनेछ। यस अन्तगनत प्रभाववत शजल्ला (आवयकता 
अनसुार), नगरपामलका/गाउाँपामलका, वडा र आयोजना प्रभाववत 
स्थलको तथ्याङ् क सङ्कलन गनुन पनेछ। 

५.१  भौमतक वातावरणः क्षेर मनधानरण प्रमतवदेनको ववद्यमान 
वातावरणीय अवस्थाको ढााँचाको तामलकामा उशल्लशित 
भौमतक वातावरणका वववरणको तथ्याङ् क सङ्कलन गरी 
ववस्ततृ रूपमा व्या्या गनुन पनेछ:- 

(क)  भू-उपयोग  

 

भू-उपयोगको 
वकमसम 

ओगटेको क्षेर ओगटेको क्षेर 
प्रमतशतमा 
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(ि)  भूगभन 

आयोजनाको क्षेर ववद्यमान भौगमभनक 
जोशिम 

कैवफयत 

   

   

   

(ग) जल तथा मौसम 

वववरण पररमाण र 
एकार् 

कैवफयत 

औसत वाय ुतापिम   

वावषनक औसत 
अमधकतम तापिम 

  

वावषनक औसत न्यूनतम 

तापिम 

  

औसत वषान   

आयोजना क्षेरका मु् य 
नदी 

  

औसत बहाव   

अमधकतम बहाव   

आयोजना क्षेरको 
हावापानी 
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(घ) वाय,ु जल तथा ध्वमनको गणु 

वववरण सूचक आधारभूत मान 

वायकुो 
अवस्था 

वप एम १०  

वप एम २.५  

काबनन 
मोनोअक्सार्ड 

 

TSP  

हावाको गमत  

हावाको ददशा  

वपउने पानीको 
अवस्था 

वट एस एस  

घमुलत अशक्सजन  

कन्डशक्टमभटी  

कुल नार्िेट  

PH  

ई. कोली  

आसेमनक  
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पानीको 
अवस्था 

वट एस एस  

घमुलत अशक्सजन  

कन्डशक्टमभटी  

कुल नार्िेट  

ध्वमनको 
अवस्था 

Equivalent Noise 

Level 
ददउाँसो  राती 

   

  

रष्टव्य: जलववद्यतु उत्पादन आयोजनाको प्रभाववत क्षेर यवकन 
गदान मु् य संरचना क्षेर पहुाँच सडक र राविय प्रशारण 
लार्नमा जोड्दासम्मको प्रसारण लार्नले प्रभाव पाने 
क्षेरलाई समि प्रभाववत क्षेर मानी प्रभाववत क्षेर यवकन 
गनुन पनेछ। 

५.२  जैववक वातावरण 

(क)  आयोजना क्षेरको वन सम्पदाको सूची 

वनको नाम वनको वकमसम आयोजना क्षेरबाट 
दूरी 
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(ि) वनस्पमतको सूची 

स्थानीय 
नाम 

वैज्ञामनक 
नाम 

पररवार CITES IUCN 
नेपाल 
सरकार 

      

      

      

(ग) प्रमिु गैर् हकाष् ठ वनस्पमत 

स्थानीय 
नाम 

वैज्ञामनक नाम उपयोग 

   

   

   

(घ)  वन्यजन्तकुो सूची 

स्थानीय 
नाम 

वैज्ञामनक 
नाम 

पररवार CITES IUCN 
नेपाल 
सरकार 

स्तनधारी     

      

चराचरुुङ्गी     
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सरीसृप     

      

माछा     

      

५.३  सामाशजक-आमथनक र सांस्कृमतक वातावरण 

वस्तीको नाम  

आयोजना स्थल साँगको दूरी  

स्थानीय तह र वडा  

जम्मा घरधरुी  

औसत घरधरुी सङ््या  

मवहला परुुष अनपुात  

जामत र धाममनक सम्प्रदाय   

धाममनक स्थल   

सांस्कृमतक रीमतरीवाज   

शैशक्षक स्तर (प्रमतशत)  
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एस. ई. ई. वा सो सरह 

दशजोड दरु्न वा सो सरह 

स्नातक 

स्नातकोत्तर  

शैशक्षक संस्था 

आधारभूत 

माध्यममक 

उच्च माध्यममक 

कलेज तथा वव वववद्यालय 

 

स्वास्थ्य र सफार्को अवस्था 

स्थानीय रूपमा देशिने रोग 

स्वास्थ्य संस्था 

 

रोजगारी (प्रमतशत) तथा 
आयस्तर 

 

सीमान्तकृत समूह   

उद्योग र यसका वकमसम  

पूवानधार   

सडक र यसका वकमसम  
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जगगा जममनको मूल्य   

सावनजमनक सवुवधा  

बसार्ाँ सराईको शस्थमत   

बजार र यसको शस्थमत   

सम्भाव्य ववकास केन्र  

धाममनक स्थल  

भौमतक र जैववक वातावरण 
सम्बन्धी वफल्ड सभे (कम्तीमा 
Seasons समावेश भएको) 

 

पररच्छेद- ६ (बढीमा १५ पषृ् ठ) 

६.  प्रस्तावको ववकल्प वव लेषण: वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रवियाले प्रस्तावको 
ववकल्पको िोजी गने भएकोले प्रस्तावको कायानन्वयन बाहेक अरु 
ववकल्प नै नभएको शस्थमतमा पमन प्रस्ताव कायानन्वयन गने अवधारणामभर 
रही ववकल्पको अध्ययन गरी प्रस्ताव गनुन पनेछ र प्रस्ताववत ववकल्पको 
कायानन्वयनबाट वातावरणमा पने अनकूुल र प्रमतकूल प्रभावको 
तलुनात्मक आकलन गनुन पनेछ। 
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ववकल्प 
अनकूुल 

वातावरणीय प्रभाव 

प्रमतकूल 
वातावरणीय प्रभाव 

ववकल्प १ 

मडजार्न   

आयोजना स्थल   

भू-बनौट   

अपनार्ने प्रववमध   

सञ्चालन ववमध   

समय तामलका   

कच्चा पदाथन   

वन तथा सरकारी जगगाको 
प्रयोग 

  

प्रमतकूल असर   

ववकल्प २ 

मडजार्न   

आयोजना स्थल   
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भू-बनौट   

अपनार्ने प्रववमध   

सञ्चालन ववमध   

समय तामलका   

कच्चा पदाथन   

वन तथा सरकारी जगगाको 
प्रयोग 

  

प्रमतकूल असर   

ववकल्प ३ 

मडजार्न   

आयोजना स्थल   

भू-बनौट   

अपनार्ने प्रववमध   

सञ्चालन ववमध   

समय तामलका   

कच्चा पदाथन   
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वन तथा सरकारी जगगाको प्रयोग   

प्रमतकूल असर   

 

पररच्छेद- ७ (बढीमा २० पषृ् ठ) 

७.  प्रस्ताव कायानन्वयन गदान वातावरणमा पने प्रभाव तथा संरक्षणका उपाय: 
प्रस्ताव कायानन्वयन गदान वातावरणमा पने प्रभावलाई मनम्नानसुार 
वगीकरण गरी प्रभावको पवहचान, आकलन तथा मतनको संरक्षणको उपाय 
स्पष् ट प्रस्ततु गनुन पनेछः- 

प्रस्ताव कायानन्वयन गदान वातावरणमा पने प्रभाव 

 भौमतक प्रभाव 

 पने प्रभाव  तह मनधानरण पररमाण, सीमा, 
समयावमध, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष 

(reversible/irreversible) 

१. जममन   

२. वायमुण्डल   

३. पानी   

४. ध्वमन   

५. मानव मनममनत वस्त ु   

६. अन्य   
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जैववक प्रभाव 

१. वन/जङ्गलको क्षय   

२. वनस्पमत   

३. जीवजन्त ु   

४. प्राकृमतक बासस्थान   

सामाशजक-आमथनक र सांस्कृमतक क्षेरमा पने प्रभाव 

१. जनसङ््या   

२. समदुाय   

३. िेतीयोगय जममनको क्षय   

४. मानव स्वास्थ्यमा पने प्रभाव   

५. सामाशजक मूल्य मान्यतामा 
हनेु पररवतनन 

  

६. आमथनक प्रभाव    

७. धाममनक र सांस्कृमतक प्रभाव   

८. अन्य    
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यसरी प्रस्ततु गदान प्रमतकूल प्रभावको साथै अनकूुल प्रभावलाई पमन 
उल्लेि गनुन पनेछ र प्रमतकूल प्रभावलाई न्यून गने तफन  बढी ध्यान 
ददन ुपनेछ। यसरी प्रमतकूल तथा अनकूुल प्रभावको मूल्याङ् कन गदान 
प्रस्तावको कायानन्वयन गदान हनु सक्ने फार्दा बेफार्दा बारे 
अमधकतम जानकारी प्राप् त हनेुछ। स्वीकृत कायनसूचीको आधारमा 
अध्ययन गररएको ववद्यमान वातावरणीय अवस्थामा प्रस्ताव 
कायानन्वयनबाट पनन सक्ने प्रभावको अवमध, प्रकार र संवदेनशीलता 
सही रूपमा प्रस्ततु गनुन पनेछ। यसै गरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष, 
संरक्षण, उपायबाट हटाउन वा घटाउन सवकने वा नसवकने िालका 
प्रभाव पवहचान तथा आकलन गरी प्रमतवेदनमा यस्ता प्रभावको 
उल्लेिनीयता स्पष् ट उल्लेि गनुन पनेछ। 

पररच्छेद- ८ (बढीमा १५ पषृ् ठ) 

८.  अनकूुल प्रभाव अमधकतम अमभवृवि गने तथा प्रमतकूल प्रभाव न्यून गने 
उपाय: कुनै पमन प्रस्तावमा सकारात्मक तथा अनकूुल प्रभावलाई 
अमधकतम गनन कस्ता वातावरण संरक्षणका कायन अवलम्बन गनुन पनेछ। 
ती अमधकतम गने उपाय प्रमतवेदनमा उल्लेि गनुन पनेछ।  

८.१  कुनै पमन क्षेरको प्रस्ताव कायानन्वयन गदान वातावरणमा पनन 
सक्ने प्रमतकूल प्रभावलाई हटाउने वा न्यून गने ववषयलार्न 
ववशेष ध्यान ददन ु पने भएकाले पवहचान तथा आकलन 
गररएका प्रमतकूल प्रभावलाई प्रमतवेदनमा छोटकरीमा तर 
प्रष् ट हनेु गरी उल्लेि गनुन पनेछ। उल्ले्य प्रमतकूल 
प्रभावलाई हटाउने वा न्यून गने उपायलाई ३ प्रकार 
(क्षमतपूमतन, सधुारात्मक वा प्रमतरोधात्मक) ले वगीकरण गरी 



 

103 
 

उल्लेि गनुन पनेछ। न्यूनीकरणका उपाय भौमतक, जैववक, 
सामाशजक, आमथनक तथा सांस्कृमतक वातावरणका क्षेरमा 
प्रस्तावको मनमानण तथा सञ्चालन अवस्थाको लामग भनी 
वगीकरण गरी न्यूनीकरणका लामग शजम्मेवारी समेत वकटान 
गरी प्रमतवेदनमा म्याविक्समा प्रस्ततु गनन सवकनेछ। 

८.२  उल्ले्य प्रमतकूल प्रभावलाई हटाउने वा न्यून गने 
उपायलाई ३ प्रकारले वगीकरण गनन सवकनेछ: 

(क) क्षमतपूमतनका उपायको अवलम्बन (Compensatory 

Measures): कम गनन वा हटाउन नसवकने िालका 
प्रमतकूल प्रभावको क्षमतपूमतनका उपायमा ववशेष गरी 
देहायका वियाकलाप समावेश हनु ुपनेछ: 

(१) क्षमतिस्त प्राकृमतक स्रोतको पनुनस्थापना, 

(२) हटार्ने बस्तीको पनुबानस, 

(३) प्रभाववत व्यशिलाई क्षमतपूमतन। 

(ि) सधुारात्मक उपायको अवलम्बन (Corrective 

measure): प्रमतकूल प्रभावलाई कम गरेर 
स्वीकारयोगय तहसम्म ल्याउनका लामग सधुारात्मक 
उपाय प्रयोग गनुन पनेछ। प्रस्ताव कायानन्वयन गदान 
अपनाउन ु पने सधुारात्मक उपाय देहाय बमोशजम 
छन:्- 

(१) प्रदूषण मनयन्रण उपकरणको जडान,  

(२) प्रदूवषत पानी उपचार गने संयन्रको मनमानण, 
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(३) बााँध तथा तटबन्धमा माछा आवातजावत गनन 
सक्ने बाटो (Fish ladder) को मनमानण। 

(ग) प्रमतरोधात्मक उपायको अवलम्बन (Preventive 

measures): मनम्नमलशित प्रमतरोधात्मक उपायको 
अवलम्बनद्वारा केही गम्भीर िालका प्रभावलाई 
त्यस्ता प्रभाव देिा पनन थाल्न ुअगामड नै कम गनन वा 
मनमूनल गनन सवकन्छ:- 

(१) स्वास्थ्य शशक्षा कायनिमको कायानन्वयन, 

(२) जनचेतना कायनिमको थालनी,   

(३) सामाशजक सहयोग अमभवृविकरणका उपाय। 

मामथ उल्लेि भए बमोशजमका संरक्षणका उपाय भौमतक, 
जैववक, सामाशजक-आमथनक तथा सांस्कृमतक वातावरणका 
क्षेरमा प्रस्तावको मनमानण तथा सञ्चालन अवस्थाको लामग 
भनी वगीकरण गनुन पनेछ। यसो गदान प्रस्तावको कुन कुन 
अवस्थामा यी उपाय अवलम्बन गररन ु पने हो भन् ने कुरा 
सशजलोसाँग थाहा पाउन सवकन्छ। यी संरक्षणका उपायलाई 
कायानन्वयन गने (प्रस्तावक) को शजम्मेवारी समेत वकटान 
गरी प्रमतवदेनमा मनम्नानसुारको म्याविक्समा प्रस्ततु गनन 
सवकनेछ। 

तामलकाः वातावरणीय प्रभावका तह मनधानरण र न्यूनीकरणका उपाय 

(प्रस्तावबाट वातावरणमा पनन सक्ने प्रभावको पररमाण, सीमा र समयावमध 
(उच्च/वृहत-६०; मध्यम-२०;  मनम्न-१०),  सीमा (क्षेरीय-६०; स्थानीय-२०; 

स्थलगत-१०) र अवमध (दीघनकालीन-२०; मध्यम-१०; अल्पकालीन-५) 

वकटान गनुन पनेछ।) 
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प्रस्तावका 
कायन 

वा
ता
वर

णी
य 

प्रभ
ाव 
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अङ्क
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मनमानण अवमध          

भौमतक वातावरण          

१.           

२.           

जैववक वातावरण          

१.           

२.           

सामाशजक आमथनक 
तथा सांस्कृमतक 
वातावरण 

         

१.           

२.           

सञ्चालन अवमध          

भौमतक वातावरण          

१.           

२.           

जैववक वातावरण          
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१.           

२.           

सामाशजक आमथनक 
तथा सांस्कृमतक 
वातावरण 

         

१.           

२.           

प्रमतकूल प्रभावको स्तर अनसुार तय गररएको अङ् कमान जोडी हरेक प्रभावको कुल 
अङ् कमान ले् न ुपनेछ। 

       तामलकाः अनकूुल प्रभाव अमधकतम तथा प्रमतकूल प्रभाव न्यूनतम गने 
उपायको कायानन्वयन तथा लागने अनमुामनत रकम र कायानन्वयनको 
शजम्मेवारी 

वातावरण 
संरक्षणका उपाय 

कायानन्वयन 
हनेु स्थान 

कायानन्वयन 
हनेु समय 

अनमुामनत 
रकम 

कायानन्वयनको 
शजम्मेवारी 

अनकूुल प्रभाव     

१.     

२.     

प्रमतकूल प्रभाव     

१.     

२.     
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पररच्छेद- ९ (बढीमा ५ पषृ् ठ) 

कुनै पमन प्रस्ताव कायानन्वयन गदान वातावरणमा पनन सक्ने प्रभावको 
वातावरणीय अनगुमन मनम्न उदे्दय प्राशप् तका लामग गररन्छः- 

(क)  कानूनले तोकेका सीमाभन्दा बढी मारामा प्रभाव पनन 
नददन, 

(ि)  वातावरणीय प्रभाव कम गनन अपानार्एका उपाय 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रमतवदेनमा उल्लेि भए 
अनसुार कायानन्वयन भएका छन ्वक छैनन ्भन् ने कुरा 
जााँच्न, 

(ग)  सम्भाववत वातावरणीय क्षमत बारे समयमै सचेत 
गराउन, 

(घ)  पवहचान गररएका तथा आाँकमलत प्रभाव 
वास्तववकतासाँग कमत नशजक छन ् भन् ने जानकारी 
मलन। 

९.१  अनगुमनका प्रकार: वातावरणीय प्रभावको अनगुमन देहायको 
अवस्थामा मनम्न प्रकारले गनुन पनेछ:- 

 (क)  प्रारशम्भक अवस्थाको अनगुमन (Baseline Monitoring): 
प्रस्ताववत प्रस्तावको मनमानण कायन शरुु गनुनभन्दा अगाव ै
मनमानण स्थल र वरपरका आधारभतू वातावरणीय पक्षको 
सवेक्षण गनुन पनेछ। यसले गदान अनगुमनको 
मसलमसलामा प्रारशम्भक अवस्थाको तलुनामा वातावरणीय 
पक्षमा भएको पररवतनन बारेमा थाहा पाउन सवकन्छ।  
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(ि)  प्रभाव अनगुमन (Impact Monitoring): प्रस्ताव 
कायानन्वयनबाट भएका वातावरणीय पररवतनन पत्ता 
लगाउन आयोजना मनमानण र सञ्चालनका िममा त्यस 
क्षेरको जनस्वास्थ्य लगायत पयानवरणीय, सामाशजक र 
आमथनक अवस्थाका सूचकको मूल्याङ्कन गनुन पनेछ। 

(ग)  मनयमपालन अनगुमन (Compliance Monitoring): यस 
अन्तगनत प्रस्तावकले वातावरण संरक्षण सम्बन्धी 
मनधानररत मापदण्डको पालना गरेको छ भन् ने कुरा 
समुनश चत गनन वातावरणीय गणुस्तरका ववशेष सूचक वा 
प्रदूषणको अवस्था बारेमा आवमधक वा लगातार रूपमा 
अनगुमन गरी अमभलेि रा् न ुपनेछ।  

९.२  वातावरणीय अनगुमनका सूचक (Indicators): प्रस्ताव 
कायानन्वयन हनेु क्षेरको आधारभूत तथ्याङ् क, पवहचान तथा 
आकलन गररएका अनकूुल वा प्रमतकूल प्रभाव तथा वातावरण 
संरक्षणका उपायलाई ध्यान ददर् प्रस्तावकले पालना गनुन पने 
र वातावरणीय प्रभावको प्रभावकाररताको अनगुमन गनन सूचक 
प्रमतवेदनमा उल्लेि गनुन पनेछ। जस्तैः कृवष क्षेरको प्रस्ताव 
कायानन्वयन गदान प्रस्तावबाट जैववक ववववधता, माटोको गणु, 
भूक्षयको मारा, जनस्वास्थ्य आददमा प्रभाव पनन सक्ने हुाँदा यस्तो 
पक्षलाई सम्बोधन गने गरी अनगुमनका सूचक छनौट गरी 
प्रमतवेदनमा समावेश गनुन पनेछ। 

९.३ अनगुमनको ववमधः उशल्लशित अनगुमनका प्रत्येक सूचकलाई 
कुन ववमध/तरीकाबाट अनगुमन गने हो प्रमतवदेनमा िुलाउन ु
आवयक हनेुछ। यस्ता ववमध भरपदो, सशजलो र आयोजना 
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स्थलमा कायनरत जनशशिले अवलम्बन गनन सक्ने िालको हनु ु
पनेछ। 

९.४ अनगुमनको लामग समय तामलकाः आयोजना मनमानण र 
सञ्चालनका ववमभन्न अवस्थामा अनगुमन गनुन पने भएकाले 
सूचकको प्रकृमत हेरी वातावरणीय अनगुमन गने समय तामलका 
प्रमतवदेनमा उल्लेि गनुन पनेछ। 

९.५ अनगुमन गने मनकायः वातावरणीय अनगुमनको लामग 
सम्वशन्धत मनकाय वा मन्रालय शजम्मेवार हनेुछ। यस अथनमा 
कृवष क्षेरसाँग सम्वशन्धत प्रस्तावको हकमा कृवष हेने मन्रालयले 
अनगुमन गनेछ। पूवानधार सम्बशन्धत हकमा पवूानधार हेने 
मन्रालयले गनेछ। प्रस्तावक आफैले पमन कुनै न कुनै सूचक 
अनगुमन गनन सक्नेछ, जसले गदान कुनै प्रमतकूल प्रभावलाई 
तरुुन्तै हटाउन वा न्यून गनन सवकनेछ। प्रमतवेदनमा कुन कुन 
सूचक क-कसले अनगुमन गने भन् ने प्रष् ट िुलाउन ु पनेछ। 
साधारण तथा घरीघरी गररन ुपने अनगुमन प्रस्तावकले गरेको 
िण्डमा प्रभाव न्यूनीकरण मछटो र कम िचनमा गनन सवकनेछ। 
प्रस्तावको अनगुमन गने शजम्मेवारी प्रस्तावकको हनेुछ। तर 
सो अनगुमनको प्रमतवेदनको सम्बन्धमा सम्बशन्धत मन्रालयले 
सपुररवके्षण गनेछ। 

९.६ अनगुमनको लामग अनमुामनत रकम (Monitoring Cost): 
प्रस्ताव कायानन्वयन र मनमानणको समयमा ववमभन्न सूचकको 
अनगुमन गनन आवयक पने रकम िुलाउन ुपनेछ र सो रकम 
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प्रस्तावकले मारै व्यहोने हो वा अन्य स्रोतबाट पमन व्यहोररने 
हो सो समेत उल्लेि गनुन पनेछ।  

तामलकाः अनगुमन सम्बन्धी वववरणलाई म्याविक्सको रूपमा प्रस्ततु 
गररएको छः 

अनगुमनका 

प्रकार 

अनगुमनका 
सूचक 

अनगुमनको  
ववमध 

स्थान समय 
अनमुामनत 
रकम 

अनगुमन  

गने मनकाय 

प्रारशम्भक अवस्थाको अनगुमन    

१.       

२.       

प्रभाव अनगुमन    

१.       

२.       

मनयमपालन अनगुमन    

१.       

२.       
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पररच्छेद- १० (बढीमा ५ पषृ् ठ) 

१०.१ वातावरणीय परीक्षणः वातावरणीय परीक्षणका वकमसम देहाय 
बमोशजमका हनेुछन:्- 

(क) मनणनय तहको परीक्षण, 

(ि) कायानन्वयन परीक्षण, 

(ग) कायनको प्रभावकाररता परीक्षण, 

(घ) आयोजना प्रभाव परीक्षण, 

(ङ) आकलन गररएको प्रववमध परीक्षण, 

(च) वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रविया परीक्षण। 

१०.२ वातावरणीय परीक्षणमा सामान्यतया तीन पक्ष संलगन हनेु गदनछन:् 

(क) परीक्षक, 

(ि) परीशक्षत पक्ष (प्रस्तावसाँग सरोकार भएको), 

(ग) तेस्रो पक्ष। 

१०.३ स्वेशच्छक वा बाध्यकारी परीक्षणको लामग संलगन पक्ष वा संस्थाको 
आधारमा वातावरणीय परीक्षण आन्तररक वा बाह्य हनु सक्नेछ: 
(क)  आन्तररक परीक्षण, 
(ि)  बाह्य परीक्षण, 
(ग)  बाध्यकारी परीक्षण, 
(घ)  स्वेशच्छक परीक्षण। 
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१०.४ वातावरणीय परीक्षण प्रमतवेदनको ढााँचाः परीक्षणको उदे्दय र क्षेर 
अनसुार प्रमतवदेनको ढााँचा फरक हनु सक्छ तथावप यसलाई तकन साँगत 
रूपमा देहाय अनसुार प्रस्ततु गररएको छः 

अध्याय १ कायनकारी सारांश 

अध्याय २ परीक्षण प्रशासमनक तथा परीक्षण कायनको 
वववरण, आयोजना स्थलमा गररएका अन्तवानतान, 
परीक्षण गने पक्ष तथा परीक्षणका क्षेर र ववमध 
यो अध्ययनमा समावेश गनुन पनेछ। साथ ै

वातावरणीय अनगुमन, परीक्षणसाँग सम्बशन्धत 
तथ्याङ् क तथा वववरण पमन समावेश गनुन पनेछ। 

अध्याय ३ परीक्षणको पूणन वववरण 

अध्याय ४ आयोजना सम्बन्धमा पालना गनुन पने सझुाव 
तथा सधुारात्मक कायन 

अनसूुची सम्बशन्धत तथ्याङ् क र वववरण 

परीक्षण गने समूहमा 
समावेश हनु ु पने 
जनशशि 

 

प्राववमधक प्रस्तावसाँग ववषय ममल्ने ववज्ञ 

वातावरण ववज्ञ 
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सामाशजक, आमथनक, सांस्कृमतक ववज्ञ 

प्रस्तावको क्षेर, वकमसम र यसले पारेको 
प्रभावको गाम्भीयनताको आधारमा थप अन्य 
ववज्ञ 

वातावरणीय परीक्षणको 
लामग चकेमलष् ट 

 

1. भौमतक पक्ष  

ि. 
सं. वववरण 

आ
यो
जन

ाक
ो व
ि
या
क
ला
प 

अन
मुा
न 

गर
रए

क
ो प्र

भा
व 

िा
स 

प्रभ
ाव 

न्य
ूनीक

रण
क
ा उ

पाय
 

प्रभ
ाव
क
ारी
ता 

सूच
ना 

तथ्
या
ङ् क

को
 स्र

ोत 

 

१.  वायकुो गणु         

२.  पानीको गणु         

३.  ध्वमनको मारा         

४.  भूउपयोग         

५. जलस्रोत         
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२.  जैववक पक्ष  

ि.सं. वववरण 

आ
यो
जन

ाक
ो व
ि
या
क
ला
प 

अन
मुा
न 

गर
रए

क
ो प्र

भा
व 

िा
स 

प्रभ
ाव 

न्य
ूनीक

रण
क
ा उ

पाय
 

प्रभ
ाव
क
ारी
ता 

सूच
ना 

तथ्
या
ङ् क

को
 स्र

ोत 

 

१. वन जङ्गल          

२. वनस्पमत         

३. जीवजन्त ु         

४. गैरकाष्ठ         

५. माछा         

६. दलुनभ र  
सङ्कटापन्न प्रजामत 

        

७. संरक्षण क्षेर         

३. सामाशजक, आमथनक तथा सासं्कृमतक पक्ष 

ि.सं. वववरण 

आ
यो
जन

ाक
ो व
ि
या
क
ला
प 

अन
मुा
न 

गर
रए

क
ो प्र

भा
व 

िा
स 

प्रभ
ाव 

न्य
ूनीक

रण
क
ा उ

पाय
 

प्रभ
ाव
क
ारी
ता

 

सूच
ना 

तथ्
या
ङ् क

को
 स्र

ोत 

 

१. शशक्षा         

२. कृवष         

३. रोजगारी         

४. बसार्ाँ सराई         
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५. स्वास्थ्य र 
सरसफार् 

        

६. वातावरणीय 
सौन्दयनता 

        

७. लैवङ्गक सवाल         

८. धाममनक तथा 
सांस्कृमतक 
शस्थमत 

        

९. सामाशजक 
शस्थमत 

        

पररच्छेद- ११ (बढीमा ३ पषृ् ठ) 

११.  मनष्कषन तथा प्रमतबिता: 
११.१  अध्ययनको मनष्कषनः वातावरण संरक्षणका उपाय र 

वातावरणीय अनगुमनको कायानन्वयनको पक्षमा प्रस्तावकको 
प्रमतबिता तथा अन्य अध्ययनको आवयकता पने नपने 
आदद प्रष्याई मनष्कषनमा रा् न ुउपयिु हनेुछ।अध्ययनको 
मनष्कषन र पनुरावलोकन समममतको राय सझुाव अनसुार 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा शतन समावेश गररनेछ। 

११.२. प्रमतबिता: वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रमतवेदन तयार पादान 
प्रस्तावकले परामशनदाताको सहयोग मलएको र परामशनदाताले 
सझुाव ददएको भए पमन प्रमतवेदनमा त्यस्तो सझुाव रािी 
स्वीकृमतको लामग पेश गनन ममल्दैन वकनवक प्रस्तावकले नै 
प्रमतवेदन तयार गरी पेश गनुन पदनछ। यस िण्डमा 
प्रस्तावकको प्रमतबिता झशल्कन ुपनेछ। प्रस्ताव कायानन्वयन 
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गदान अन्य संस्था वा मनकायबाट आवयक पने सहयोगलाई 
उल्लेि गनन सवकनेछ। प्रस्ताव कायानन्वयनमा कुनै नीमत, 
कानून वा मापदण्डले बाधा परु् याउने अवस्था आएमा त्यस्ता 
बाधालाई कसरी फुकाउन सवकन्छ भन् ने बारेमा राय ददन 
सवकनेछ।  

१२.  सन्दभन सामिीः प्रमतवदेन तयार गदान उिृत गररएका सन्दभन सामिीको 
प्रकाशन सम्बन्धी सूची मनम्न मलशित आधारमा बनाउनेः- 

(क)  लेिक,  

(ि)  प्रकाशशत भएको मममत,  

(ग)  उिृत गररएका सामिीको शीषनक,  

(घ)  उिृत गररएका प्रकाशन वा पमरकाको नाम, 

(ङ)  वषन, िण्ड, अङ्क आदद (भएको िण्डमा),  

(च)  पषृ् ठ। 

ढााँचाः  लेिक, प्रकाशशत भएको वषन ....., उिृत गररएका सामिीको 
 शीषनक ..... उिृत गररएका प्रकाशन वा पमरकाको नाम...., 
 वषन, िण्ड (अङ्क), पषृ् ठ। 

१३. अनसूुचीः अनसूुचीमा आवयकता अनसुार देहायका कुरा समावेश गनुन 
पनेछ:  

(क)  भू-बनोट, भौगोमलक शस्थमत, भू-उपयोग, भू-क्षमता र 
अध्ययनसाँग सम्बशन्धत नक्शा र फोटोिाफ,  

(ि)  सम्भव भएसम्म प्रस्ताव कायानन्वयन स्थल तथा त्यस 
वररपररका क्षेरको हवाई फोटो,  
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(ग)  स्थलगत अनसुन्धानका लामग प्रयोग गररएका प्र नावली वा 
ववषय वस्तकुो सूची,  

(घ)  चाटन तथा शचर जस्ता वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसाँग 
सम्बशन्धत कुरा,  

(ङ)  जलवाय ु तथा हावापानी सम्बन्धी तथ्याङ् क (समयको 
आधारमा िमबद्घ गरी),  

(च)  प्रस्ताव कायानन्वयन स्थलका वनस्पमत तथा जीवजन्तकुो 
तथ्याङ् क,  

(छ)  भौगमभनक तथा जोशिम मूल्याङ कन तथ्याङ् क (प्राप् त गनन 
सवकने भएमा),  

(ज)  उपलब्ध हनु सक्ने भएमा आयोजना सञ्चालन गनुन अशघ र 
पमछका हावा र पानीको गणुस्तर तथा ध्वमनको स्तर 
सम्बन्धी जानकारी,  

(झ)  वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सान्दमभनक म्याविक्स वा 
िमबद्घ रेिाशचर,  

(ञ)  नक्शा, स्लार्ड, रेकडन तथा मभमडयो वफल्म जस्ता सहायक 
श्रव्य दृय सामिी,  

(ट)  बाली लगाउने तरीका, पशपुालन, माटोको गणु, रासायमनक 
मल, प्रयोग गने मारा सम्बन्धी तथ्याङ् क, 

(ठ)  आमशन्रत व्यशि तथा सहभामगताको सूची तथा सम्बशन्धत 
संस्था बीचको छलफल, भेला र बैठकको रेकडन तथा 
छलफल र अनगुमनको छोटो जानकारी,  
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(ड) वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रमतवदेनको तयारीमा संलगन 
अध्ययन टोलीको व्यशि तथा संस्थाको नामावली,  

(ढ)  अध्ययनको िममा सम्पकन  गररएका व्यशि तथा संस्थाको 
नाम, ठेगाना र टेमलफोन नम्बर, 

(ण)  प्रस्तावक र अध्ययन टोलीको स्वयम ्घोषणापर, 

(त)  अध्ययन सम्बन्धी सावनजमनक सूचना, मचुलु्का, मसफाररस 
पर, मलशित राय सझुाव, सावनजमनक परामशन बैठक र 
सावनजमनक सनुवुाईसाँग सम्बशन्धत कागजपर। 

१४. वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रमतवेदनमा रहन ु पने वातावरणीय 
व्यवस्थापन योजनाको िाकाः 

ववषयगत 
क्षरे 

सकारात्मक 
प्रभावको 
बढोत्तरीका 
वियाकलाप 

के 
के 
गने 

कहााँ  

गने 
कसरी  

गने 

कवहले  

गने 

कसले 
गने 

अनमुामनत 
जनशशि, 
बजेट, 
समय 

अनगुमन 

 तथा 
मूल्याङ्कन 

भौमतक 
के्षर 

        

जैववक 
के्षर 

        

सामाशजक 
के्षर 

        

 सांस्कृमतक 
के्षर 

        

अन्य          
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ववषयगत 
क्षरे 

नकारात्मक 
प्रभावको 
न्यूनीकरणका 
वियाकलाप 

के 
के 
गने 

कहााँ  

गने 
कसरी  

गने 

कवहले  

गने 

कसले 
गने 

अनमुामनत 
जनशशि, 
बजेट, 
समय 

अनगुमन  

तथा  

मूल्याङ्कन 

भौमतक 
के्षर 

        

जैववक 
के्षर 

        

सामाशजक 
के्षर 

        

सांस्कृमतक 
के्षर 

        

अन्य          

यस्तो वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको प्रस्ताव आयोजनाको 
मनमानण तथा सञ्चालन चरणका लामग अलग अलग रूपमा उल्लेि 
गनुन पनेछ। 

पनु चः   
(१) वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रमतवेदन नेपाली भाषाको 

यमुनकोडमा फण्ट सार्ज १२ मा टार्प गरी लेशिएको हनु ु
पनेछ। प्रमतवेदनको प्रत्येक पानाको तलमामथ १-१ र्न्च, बायााँ 
१.२ र्न्च र दायााँ १ र्न्च िाली रािी पानाका दवुै तफन  
वप्रन्ट गरी स्पार्रल बार्शण्डङ गरेको हनु ुपनेछ। 

(२) ववदेशी लगानी भएका प्रस्तावको प्रस्तावकले अङ् िेजी भाषामा 
तयार गने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रमतवेदन Times New 

Roman फण्टको फण्ट सार्ज १२ मा टार्प गरी लेशिएको 
हनु ुपनेछ। प्रमतवेदनको प्रत्येक पानाको तलमामथ १-१ र्न्च, 
बायााँ १.२ र्न्च र दायााँ १ र्न्च िाली रािी पानाका दवुतैफन  
वप्रन्ट गरी स्पार्रल बार्शण्डङ गरेको हनु ुपनेछ। 



 

120 
 

अनसूुची- ७ 

(दफा ६ को उपदफा (१) साँग सम्बशन्धत) 

संशक्षप् त वातावरणीय अध्ययनको कायनसूचीको ढााँचा 

(आवरण पषृ् ठको ढााँचा) 

.................. (प्रस्तावको नाम) .................. 
संशक्षप् त वातावरणीय अध्ययनको कायनसूची 

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

प्रमतवेदन पेश गररने मनकायको नाम र ठेगानाः 

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

 

. . . . . . . . (मवहना), . . . . . . . .(वषन) 

१.  प्रमतवेदन तयार गने व्यशि वा संस्थाको नाम र ठेगानाः 

२.  प्रस्तावकोः 

(क)  सामान्य पररचय: 

(ि)  प्रस्तावको सान्दमभनकता: 

३.  प्रमतवेदन तयार गदान ववचार गनुन पने नीमत, ऐन, मनयम, मनदेशशका तथा 
अन्तरानशष् िय सशन्ध सम्झौता: 

४.  प्रस्ताव कायानन्वयन गदान वातावरणमा पने िास प्रभावः 

(क)   सामाशजक-आमथनक: 
(ि)   सांस्कृमतकः 
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(ग)   भौमतकः 
(घ)   रासायमनक: 
(ङ)   जैववक: 

५.  प्रस्तावको कायानन्वयनबाट वातावरणमा पने प्रभावको रोकथामका 
ववषय: 

६.  प्रस्ताव कायानन्वयन गदान अनगुमन गनुन पने ववषय: 

७.  अन्य आवयक ववषय: 
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अनसूुची- ८ 

(दफा ६ को उपदफा (१) साँग सम्बशन्धत) 

प्रारशम्भक वातावरणीय परीक्षणको कायनसूचीको ढााँचा 

(आवरण पषृ् ठको ढााँचा) 

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

प्रारशम्भक वातावरणीय परीक्षणको कायनसूची 
 ........................................................ 

 

प्रमतवेदन पेश गररने मनकायको नाम र ठेगानाः 

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

 

. . . . . . . . (मवहना), . . . . . . . .(वषन) 
 

१.  प्रमतवेदन तयार गने व्यशि वा संस्थाको नाम र ठेगानाः 

२.  प्रस्तावको: 
(क)  सामान्य पररचय: 

(ि)  प्रस्तावको सान्दमभनकता: 

३.  प्रमतवेदन तयार गदान अपनाउन ुपने ववमध: 

४.  प्रमतवेदन तयार गदान ववचार गनुन पने नीमत, ऐन, मनयम, मनदेशशका 
तथा अन्तरानशष् िय सशन्ध सम्झौता: 
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५.  प्रमतवेदन तयार गदान लागने: 
(क)  समय: 
(ि)  अनमुामनत बजेट: 

६.  प्रस्ताव कायानन्वयन गदान वातावरणमा पने िास प्रभाव: 
  (क)   सामाशजक-आमथनक: 

(ि)   सांस्कृमतकः 

(ग)   भौमतकः 

(घ)   रासायमनक: 

(ङ)   जैववक: 

 ७.  प्रस्ताव कायानन्वयनका ववकल्प: 

(क)  मडजार्न: 

(ि)  आयोजना स्थल: 

(ग)  प्रववमध र सञ्चालन ववमध, समय तामलका, प्रयोग हनेु कच्चा 
पदाथन: 

       (घ)  अन्य कुरा: 

८.  प्रस्तावको कायानन्वयनबाट वातावरणमा पने प्रभावको रोकथामका 
ववषय: 

९.  प्रस्ताव कायानन्वयन गदान अनगुमन गनुन पने ववषय: 

१०.  अन्य आवयक ववषय: 
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अनसूुची- ९ 

(दफा ६ को उपदफा (१) साँग सम्बशन्धत) 

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको क्षरे मनधानरण प्रमतवेदनको ढााँचा 

(आवरण पषृ् ठको ढााँचा) 

प्रस्तावको शीषनक, प्रमतवेदन तयार गने व्यशि वा संस्थाको नाम र ठेगाना 
(प्रमतवेदनको शरुुमा नै उि प्रमतवदेन पेश गररने मनकायको नाम र ठेगाना 
(टेमलफोन, फ्याक्स र र्मेल आदद सहीत) उल्लेि गरी प्रमतवेदनको शरुु 
पषृ् ठमा मनम्न ढााँचामा प्रस्ततु गनन सवकने छ) 

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

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रमतवदेनको क्षेर मनधानरण प्रमतवेदन 
............................................ 

(प्रमतवेदन पेश गररने मनकायको नाम र ठेगानाः 

प्रस्तावक 

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

............ (मवहना, वषन).............. 

प्रस्तावको प्रकृमत र त्यससाँग सम्बशन्धत क्षेर हेरी देहायका कुरा स्पष् ट 
िुलाउन ुपने:- 

१.  पररचयः   

(क) भूममकाः 

(ि) प्रस्तावकको पररचयः 

(ग) प्रस्तावको पररचयः 
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(घ) क्षेर मनधानरणको उदे्दयः  

(ङ) प्रस्तावको सान्दमभनकताः 

(च) कानूनी औशचत्यताः 

२.  प्रस्तावको बारेमा जानकारीः 

(क) प्रस्तावको पररचयः 

(ि) अवशस्थमत र पहुाँचः  

(ग) प्रकृमत/वकमसमः  

(घ) संरचनाको जानकारी र अवयव: (प्रष् ट रूपमा स्थलगत 
अवस्थाको नक्शासाँग मेल िाने वहसाबले प्रस्ततु गनुन पने) 

(ङ) प्रस्ताव/आयोजना सम्बन्धी वियाकलाप: (मनमानण अशघ, 
मनमानणको चरणमा र सञ्चालन तथा ममनत सम्भारको 
चरणमा) 

(च) मनमानण योजनाः 

(छ) जगगाको क्षेरफल: 
(ज) जगगाको प्रकार: 

३. प्रस्ताव/आयोजनाको लामग आवयकताः 

(क) आवयक जनशशि, मनमानण सामिी (पररमाण र स्रोत), मनमानण 
तामलका, प्रयोग हनेु ऊजानको वकमसम (स्रोत, िपत हनेु 
पररमाण), प्रयोग हनेु प्रववमध, Associated/Ancillary facilities, 
प्रस्ताव कायानन्वयन तामलका: 

(ि) अन्य थप वववरण: 
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४.  प्रमतवेदन तयार गदान ववचार गनुन पने नीमत, ऐन, मनयम, मनदेशशका, 
मापदण्ड, सशन्ध, सम्झौताः (प्रस्तावको प्रकृमत र त्यससाँग सम्बशन्धत 
क्षेर हेरी पनुरावलोकन गनुन पने) 

 प्रमतवेदन तयार गदान पनुरावलोकन गररने 
दफा/मनयम/िण्ड आदद र सम्बशन्धत बुाँदा 

बुाँदा सम्बशन्धत वववरण 

नीमत   

ऐन   

मनयमावली   

मनदेशशका   

मापदण्ड   

सशन्ध सम्झौता   

५.  क्षेर मनधानरण प्रमतवेदन तयार गदान अवलम्बन गनुन पने ववमधः 

(क) सावहशत्यक पनुरावलोकन: 
(ि) सूचना प्रकाशन: 
(ग) स्थलगत अध्ययन: 
(घ) छलफल तथा परामशन: 
(ङ) वातावरणीय सवालको पवहचान तथा प्राथममकीकरणः यस 

कायनको लामग देहायका औजारको प्रयोग गनन सवकनेछ:- 
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१. चेकमलष् ट, 

२. Interaction matrix,  

३. Stepped matrix, 

४. Network. 

क्षरे मनधानरण प्रमतवदेन तयारी 

६.  ववद्यमान वातावरणीय अवस्थाः  

प्रस्तावले प्रभाव पानन सक्ने स्थानको भौमतक, रासायमनक, जैववक, 
सामाशजक, आमथनक तथा सांस्कृमतक वस्तशुस्थमतको बारेमा आधारभूत 
जानकारी (न्यूनतम चेकमलष् टमा भएमा तथ्याङ् क आवयक पने)  

तामलका: ववमभन्न क्षेर र आवयक आधारभूत तथ्याङ् क वा वववरणका 
वकमसम   

अवयव आवयक वववरण 

प्रस्तावका क्षेर 

     

भौमतक वातावरण      

भौगोमलक अवस्था, धरातलीय अवस्था र   भू-उपयोग      

   जलवाय ु

 

वषान      

तापिम      

आरता      

वायकुो ददशा      

जल तथा 
जलाधार क्षेर  

नदी      

ताल      

अन्य जलस्रोत      

बाढी      



 

128 
 

वहमताल ववष्फोटको अवस्था      

भू-गभन 

चट्टान र माटोको वकमसम      

भूगभीय बनौट/संरचना      

पवहरो, भू-क्षय      

भकुम्पीय जोशिम      

वायकुो गणुस्तर र 
ध्वमनको स्तर 

वायकुो गणुस्तर      

ध्वमनको अवस्था      

पानीको गणुस्तर सतही पानीको गणुस्तर      

जममनमनुीको पानीको 
गणुस्तर 

     

जैववक वातावरण      

वनस्पमत 

जङ्गलको वकमसम 

जलवायकुो आधारमा 
वनस्पमतको आधारमा 

     

− संरक्षणको अवस्था 
− वन व्यवस्थापनको 

अवस्था 
− वनस्पमतका प्रमिु   

प्रजामत 

− Ethnobotany का 
दृशष् टले महत्वपूणन 
प्रजामत 

− जलीय वनस्पमत 

     

 प्राणी (जनावर) 
वन्यजन्त ु      

चरा      
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सरीसृप      

जलचर (प्रजामत, 
ववचरणको अवस्था, 
बासस्थानको अवस्था) 

     

वन्यजन्तकुो बासस्थानको 
अवस्था 

     

माछा जलचर       

वनस्पमत र 
प्राणीको प्रजामतको 
अवस्था 

      

सामाशजक, 
आमथनक तथा 
सांस्कृमतक 

      

जनसाङ श्यक 
वववरण 

जनसङ््या      

जन्म, मतृ्यकुो अवस्था      

लैवङ्गक वववरण      

उमेर समूह      

जात      

धमन      

पेशा      

घरधरुी      

बसार्ाँ सराई      
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शशक्षा 

शैशक्षक संस्थाको सङ््या 
र वकमसम 

     

साक्षरता दर      

शैशक्षक स्तर      

स्वास्थ्य र 
सरसफार् 

स्वास्थ्य शस्थमत      

रोगका प्रकार      

स्वास्थ्य संस्थाको 
अवस्था 

     

िानेपानीको अवस्था      

शौचालयको अवस्था      

फोहरमैला व्यवस्थापनको 
अवस्था 

     

भौमतक÷ 
सामदुावयक 
पूवानधार 

यातायात पूवानधार      

ऊजान आपूमतन       

सञ् चार (टेमलफोन, 
हलुाक, टेमलमभजन, 
र्न्टरनेट सेवा) 

     

िानेपानी      

बजार      

मसंचार् प्रणाली      

उद्योग/कलकारिाना      

आमथनक रोजगारी/पेशा/व्यवसाय      



 

131 
 

जगगाको स्वाममत्व      

कृवष उत्पादन      

पशपुालन      

आय आजनन र िचन      

अन्य उत्पादन      

जल उपयोग 

कृवष प्रयोजनको लामग 
जल उपयोग  

     

उपल्लो र तल्लो तटीय 
जल उपयोगको अवस्था 

     

संस्कृमत 

ऐमतहामसक र सांस्कृमतक 
धरोहर 

     

सांस्कृमतक महत्वका 
िुलास्थल 

     

धाममनक स्थल      

सांस्कृमतक मान्यता, 
चालचलन र परम्परा 

     

भाषा 
स्थानीय भाषा र बोल्ने 
समदुाय 

     

मातभृाषा बोल्ने समदुाय      

चाडवाड र अन्य 
प्रथा 

प्रमिु चाडवाड र 
समारोह 
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अशन्तम संस्कार गने 
स्थल र प्रचलन  

     

७.  क्षेर मनधानरणको लामग अध्ययनमा संलगन ववज्ञले पवहचान गरेको र 
सम्बशन्धत सरोकारवालाले उठाएका भौमतक, जैववक, सामाशजक, 
आमथनक, सांस्कृमतक, वातावरणीय सवालको छुट्टाछुटै्ट सूची तयार गनुन 
पनेछ र यसरी छुयार्एका सूचीबाट औशचत्यता र सान्दमभनकता 
िुलाई वातावरणीय सवालको प्राथममकता मनधानरण गरी अशन्तम सूची 
तयार गनुन पनेछ। यसरी अशन्तम सूची तयार गदान सरोकारवालाले 
उल्लेि गरेका सवालमध्ये कुनै सवाल समावेश नभएमा सो समावेश 
नहनुकुा कारण उल्लेि गनुन पनेछ। 

८.  सवालको पवहचान देहाय बमोशजम गनुन पनेछ:- 

(क) सरोकारवालाले पवहचान गरेका सवाल: 

(ि) अध्ययन टोलीले पवहचान गरेका सवाल: 

(ग) प्राथममकीकरण गररएका सवाल:  

(घ) प्राथममकीकरण गररएका सवाल देहायको तामलका बमोशजम 
उल्लेि गनुन पनेछ:- 

 सकारात्मक सवाल नकारात्मक सवाल 

मनमानण चरण   

भौमतक   

रासायमनक   
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जैववक    

सामाशजक, आमथनक   

सञ्चालनको चरण 
  

भौमतक   

रासायमनक   

जैववक   

सामाशजक, आमथनक   

सांस्कृमतक    
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अनसूुची- १० 

(दफा ६ को उपदफा (१) साँग सम्बशन्धत) 

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कायनसूचीको ढााँचा 

(आवरण पषृ् ठको ढााँचा) 

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

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कायनसूची 
 ........................................................ 

 

प्रमतवेदन पेश गररने मनकायको नाम र ठेगानाः 
प्रस्तावकः 

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

. . . . . . . . (मवहना), . . . . . . . .(वषन) 
 

पररच्छेद- १ 

पषृ् ठभमूम 

१.१  प्रमतवेदन तयार गने व्यशि वा संस्थाको नाम र ठेगानाः 
१.२  भूममकाः 
१.३  प्रस्तावकको नामः 
१.४  पराचार गने पूणन ठेगाना,- 
 टेमलफोन:      

फ्याक्सः 
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 र्मेलः 
१.५  परामशनदाता संस्था वा व्यशि,- 
संस्था वा व्यशिको नामः 
पराचार गने पूणन ठेगानाः 
टेमलफोनः     
फ्याक्सः 
र्मेलः 
१.६  कायनसूचीको उदे्दयः 
१.७  वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको उदे्दयः 

१.८  वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको औशचत्यताः 

   पररच्छेद- २ 

प्रस्तावको बारेमा जानकारी 

2.1 प्रस्तावको सामान्य पररचयः 

२.२  प्रस्तावको सान्दमभनकताः यसमा प्रस्तावको उदे्दय, आवयकता र 
औशचत्यता िुलाउन ुपनेछ। 

२.३  अवशस्थमत र पहुाँच: 
२.४  प्रकृमत/वकमसमः 
२.५  संरचनाको जानकारी (Salient features) र अवयव (Components): 

प्रष् ट रूपमा स्थलगत अवस्थाको नक्शासाँग ममल्ने गरी प्रस्ततु गनुन 
पने।  
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२.६  प्रस्ताव/आयोजना सम्बन्धी वियाकलाप: मनमानण अशघ, मनमानणको 
चरण र सञ्चालन तथा ममनत सम्भारको चरण। 

२.७  मनमानण योजनाः 
२.७.१ आवयक जगगाको क्षेरफलः  

२.७.२ जगगाको प्रकारः  मनजी/सरकारी/वन क्षेर आदद 

२.८  प्रस्ताव/आयोजनाको लामग आवयकताः 
२.८.१ आवयक जनशशि: 

२.८.२ मनमानण सामिी र पररमाण स्रोत: 
२.८.३ मनमानण तामलका: 
२.८.४ प्रयोग हनेु ऊजान वकमसम, स्रोत, िपत हनेु पररमाण: 
२.८.५ प्रयोग हनेु प्रववमध Associated/ ancillary facility, प्रस्ताव 

कायानन्वयन तामलका: 
२.८.६ अन्य थप वववरण: 

पररच्छेद- ३ 

तथ्याङ् क सङ्कलन 

३.१  प्रमतवेदन तयार गदान आवयक पने तथ्याङ्कः 
३.१.१ भौमतक तथा रासायमनक वातावरणः 
३.१.२ जैववक वातावरणः 
३.१.३ सामाशजक, आमथनक तथा सांस्कृमतक वातावरणः 

३.२  तथ्याङ् क सङ्कलन गनन अपनार्ने ववमधः 
३.२.१ सन्दभन सामिीको पनुरावलोकनः 

(क)  भू-बनोट, भौगोमलक शस्थमत, भू-उपयोग, भू-क्षमता 
र अध्ययनसाँग सम्बशन्धत नक्शा, 
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(ि)  सम्भव भएसम्म प्रस्ताव कायानन्वयन स्थल तथा 
त्यस वररपररका क्षेरको हवाई फोटो, 

(ग)  प्रस्ताव कायानन्वयन स्थलका वनस्पमत तथा 
जीवजन्तकुो तथ्याङ् क, 

(घ)  भौगमभनक तथा जोशिम मूल्याङ्कन तथ्याङ् क (प्राप् त 
गनन सवकने भएमा), 

(ङ)  उपलब्ध हनु सक्ने भएमा आयोजना सञ्चालन गनुन 
अशघ र पमछका हावा र पानीको गणुस्तर तथा 
ध्वमनको स्तर सम्बन्धी जानकारी,  

(च)  वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनसाँग सान्दमभनक 
म्याविक्स वा िमबद्व रेिा शचर,  

(छ)  अध्ययन प्रमतवेदन तयार गदान प्रयोग गररएका 
मलशित सामिीको सन्दभन  सूची 

३.२.२  स्थलगत अध्ययनः यस अन्तगनत भौमतक वातावरण, 
जैववक वातावरण र सामाशजक, आमथनक, सांस्कृमतक 
वातावरणीय अध्ययनका लामग प्रयोग गररने ववमध स्पष् ट 
रूपमा उल्लेि गनुन पनेछः 
३.२.२.१ भौमतक वातावरणमा अपनाउन ुपने ववमधः 

(क)  Walkthrough/Direct Observation, 
(ि)  हावा, पानी र माटोको नमूना सङ्कलन, 
(ग)  ध्वमनको तह मापन। 

३.२.२.२ जैववक वातावरणमा अपनाउन ुपने ववमधः 
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(क) Walkthrough/Direct Observation 
/Indirect Sign Survey/Camera 

Trap, 
(ि)  नमूना सङ्कलन (Sampling), 
(ग)  तोवकएको मागनमा वहड्ने/सङ््या 

मनधानरण पिमत (Transect 

Walk/Point Count), 
(घ)  मु् य जानकार व्यशिसाँग अन्तवानतान 

(Key Informant Interview)। 
३.२.२.३ सामाशजक, आमथनक, सांस्कृमतक वातावरणमा 

अपनाउन ुपने ववमधः 
(क)  Walkthrough/ Direct Observation, 
(ि)  सरोकारवालासाँग छलफल, 
(ग)  ववषयवस्त ुतोवकएको समूह छलफल 

(Focus Group Discussion), 
(घ)  मु् य जानकार व्यशिसाँग अन्तवानतान 

(Key Informant Interview), 
(ङ)  सामूवहक छलफल (Group 

Discussion)। 

  

पररच्छेद- ४ 

प्रमतवेदन तयार गदान अध्ययन गनुन पने नीमत, ऐन, मनयम, मनदेशशका, 
कायनववमध र अन्तरानशष् िय सशन्ध सम्झौता 

४.१  प्रस्तावसाँग सम्बशन्धत नीमत, रणनीमत: 
४.२  प्रस्तावसाँग सम्बशन्धत आवमधक योजना: 
४.३  प्रस्तावसाँग सम्बशन्धत ऐन: 
४.४  प्रस्तावसाँग सम्बशन्धत मनयमावली: 
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४.५  प्रस्तावसाँग सम्बशन्धत मनदेशशका/कायनववमध/कायननीमत: 
४.६  प्रस्तावसाँग सम्बशन्धत वातावरणीय तथा अन्य मापदण्ड: 
४.७  प्रस्तावसाँग सम्बशन्धत अन्तरानशष् िय सशन्ध, सम्झौता: 

पररच्छेद- ५ 

अवमध, बजेट तथा जनशशि 

        प्रमतवदेन तयार गदान लागनेः   

५.१  समय: 
५.२  अनमुामनत बजेट: 
५.३  ववज्ञ जनशशिः अध्ययन दलका सम्पूणन सदस्यको 

नाम,ठेगाना,सम्पकन  नं.  
                        पररच्छेद- ६ 

प्राथममकीकरण गररएका सवाल 

       क्षेर मनधानरण प्रमतवदेनमा पवहचान गरी प्राथममकीकरण गररएका 
सवालको सूची रा् न ुपनेछः 

 ६.१ सरोकारवालाले उठाएका सवाल: 
६.२  अध्ययन दलले देिेका सवाल: 
६.३  वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रमतवदेन तयार पानन प्राथममकीकरण 

गररएका सवाल: 
६.४  सरोकारवालाले उठाएका तर प्राथममकीकरणमा नपरेका सवाल 

हटाउनकुो औशचत्य: 
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पररच्छेद- ७ 

वव लेषण 

७.१  पररच्छेद- ६ मा उशल्लशित सवालको आधारमा प्रभाव पवहचान, 
आकलन, तह मनधानरण र उल्लेिनीयताको मूल्याङ्कन गने ववमध तथा 
औजारको व्या्या गनुन पनेछ।   

७.२  प्रभाव पवहचान, आकलन, तह मनधानरण र उल्लेिनीयताको मूल्याङ्कन 
गने िममा देहायको तामलका बमोशजम गनुन पनेछ:- 

 

सकारात्मक प्रभाव 

(क) मनमानण अशघको चरण  

भौमतक 
 

रासायमनक 
 

जैववक  
 

सामाशजक, आमथनक 
 

सांस्कृमतक  
 

(ि) मनमानण चरण 

भौमतक •  

रासायमनक •  
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जैववक  •  

सामाशजक, आमथनक •  

सांस्कृमतक  •  

(ग) सञ्चालन चरण 

भौमतक •  

रासायमनक •  

जैववक  •  

सामाशजक, आमथनक •  

सांस्कृमतक •  

नकारात्मक प्रभाव 

(क) मनमानण अशघको चरण (आवयकता अनसुार) 

भौमतक •  

रासायमनक •  

जैववक  •  

सामाशजक, आमथनक •  
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सांस्कृमतक  •  

(ि) मनमानण चरण 

भौमतक •  

रासायमनक •  

जैववक •  

सामाशजक, आमथनक •  

सांस्कृमतक  •  

(ग) सञ्चालन चरण 

भौमतक •  

रासायमनक •  

जैववक  •  

सामाशजक, आमथनक •  

सांस्कृमतक  •  
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पररच्छेद- ८ 

ववकल्प 

प्रस्ताव कायानन्वयनका ववकल्प: आयोजना सञ्चालन नै नहुाँदाको 
शस्थमत, आयोजनाको प्रकार, वन क्षेरको प्रयोग, आयोजनाको मडजार्न, 
स्थल, प्रववमध र सञ्चालन ववमध, समय तामलका, प्रयोग गररने कच्चा 
पदाथन, प्रस्ताव कायानन्वयन गदान उत्पन् न हनेु जोशिम स्वीकार गनन 
सवकने वा नसवकने लगायतका पक्षलाई मनन गरी प्रस्तावको ववकल्प 
वव लेषण गनुन पनेछ। 

 

पररच्छेद- ९ 

प्रभाव 

प्रस्ताव कायानन्वयनबाट वातावरणमा पने सकारात्मक प्रभाव 
बढाउने, नकारात्मक प्रभाव हटाउने उपाय: नकारात्मक प्रभाव 
हटाउने उपाय अवलम्बन गदान देहायका तरीका अपनाउन ुपनेछ 
भनी उल्लेि गनुन पनेछः- 

९.१  मनरोधात्मक (Preventive): 
९.२  सधुारात्मक (Corrective): 
९.३  क्षमतपूमतन (Compensatory): 

 

पररच्छेद- १० 

वातावरणीय व्यवस्थापन योजना 
            यस अन्तगनत वातावरणीय व्यवस्थापन योजना सम्बन्धी ववषय 

उल्लेि गनुन पनेछ। 
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पररच्छेद -११ 

अनगुमन योजना 
यस अन्तगनत वातावरणीय अनगुमनको योजना सम्बन्धी ववषय उल्लेि 
गनुन पनेछ। 

पररच्छेद- १२ 

वातावरणीय परीक्षण 

यस अन्तगनत वातावरणीय परीक्षण कवहले र कुन मनकायले गने भन् ने 
व्यहोरा उल्लेि गनुन पनेछ। 

पररच्छेद- १३ 

अनसूुची 
कायनसूचीको अनसूुचीमा देहाय बमोशजमको ववषयवस्त ुहनु ुपनेछः- 

(क) नक्शा 
(ि) शचर 

(ग) प्रयोग गररने चेकमलष् ट 

(घ) प्र नावली 
(ङ) सूचना 
(च) सूचना टााँस गरेको प्रमाण, मचुलु्का 

रष् टव्य: वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रमतवदेनको रूपरेिा/ववषयसूची 
प्रमतवेदनको शरुुमा उल्लेि गनुन पनेछ। 
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अनसूुची- ११ 

(दफा ६ को उपदफा (२) साँग सम्बशन्धत) 

वातावरणीय अध्ययन प्रमतवेदन सम्बन्धी सावनजमनक सूचनाको ढााँचा 
 

................आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रमतवेदन तयारी सम्बन्धी 
सावनजमनक सूचना 

(प्रकाशशत मममत ..............) 

.....................................प्रदेश.....................शजल्ला...........................
नगरपामलका/गाउाँपामलकामा ......................(प्रस्तावकको नाम उल्लेि 
गने) ................ द्वारा मनम्न बमोशजमको प्रस्ताव कायानन्वयन गनन लामगएको 
छ। 

प्रस्तावकको नाम र 
ठेगाना 

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

...............(र्मेल)............(फोन नं.) 

प्रस्तावको व्यहोरा आयोजनाको मु् य ववशेषता उल्लेि गने 

प्रभाव पनन सक्ने 
शजल्ला/न.पा/गा.पा. 

............ शजल्ला ......... 
न.पा/गा.पा............वडा 

मामथ उशल्लशित प्रस्तावको वातावरणीय अध्ययन प्रमतवेदन तयारी गने िममा 
सो क्षेरको प्राकृमतक भौमतक प्रणाली, जैववक प्रणाली, सामाशजक प्रणाली, 
सांस्कृमतक प्रणाली र आमथनक प्रणाली बीच के कस्तो प्रभाव पदनछ भनी 
यवकन गनन सो स्थानको न.पा./गा.पा. तथा त्यस क्षेरका ववद्यालय, अस्पताल, 
स्वास्थ्य चौकी तथा सरोकारवाला व्यशि वा संस्थाको मलशित राय सझुाव 
मलन आवयक भएकोले यो सावनजमनक सूचना प्रकाशन भएको मममतले पन्र 
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ददनमभर मनम्न ठेगानामा आई पगुने गरी मलशित राय सझुाव उपलब्ध गराई 
ददन ुहनु अनरुोध गररन्छ। 

राय सझुावको लामग पराचार गने ठेगाना: 

प्रस्तावकको 
नाम र ठेगाना 

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

.............................(र्मेल).....................(फोन नं.) 

परामशनदाताको 
नाम र ठेगाना 

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

..............................(र्मेल)....................(फोन नं.) 
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अनसूुची- १२ 

(दफा ६ को उपदफा (३) साँग सम्बशन्धत) 

क्षरे मनधानरण सम्बन्धी सावनजमनक सूचनाको ढााँचा 

........आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रमतवदेन तयारीको लामग 
क्षेर मनधानरण सम्बन्धी सावनजमनक सूचना 

(प्रकाशन मममत .... ...) 

........................ प्रदेश.............. शजल्ला...........नगरपामलका/गाउाँपामलकामा 

..................(प्रस्तावकको नाम उल्लेि गने)....................... द्वारा मनम्न 
बमोशजमको प्रस्ताव कायानन्वयन गनन लामगएको छ। 

प्रस्तावकको नाम र 
ठेगाना 

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

...........................(र्मेल).................(फोन नं.) 

प्रस्तावको व्यहोरा आयोजनाको मु् य ववशेषता उल्लेि गने 

प्रभाव पने सक्ने 
शजल्ला/न.पा/गा.पा. 

.......... शजल्ला........ न.पा/गा.पा. ………वडा 

मामथ उशल्लशित प्रस्तावको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) अध्ययन 
सम्बन्धी क्षेर मनधानरण (Scoping) गने िममा सो क्षेरको प्राकृमतक, भौमतक 
प्रणाली, जैववक प्रणाली, सामाशजक प्रणाली, सांस्कृमतक प्रणाली र आमथनक 
प्रणालीमा के कस्तो प्रभाव पदनछ भनी यवकन गनन सो स्थानको न.पा./गा.पा. 
तथा त्यस क्षेरका ववद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी तथा सरोकारवाला 
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व्यशि वा संस्थाको मलशित राय सझुाव मलन आवयक भएकोले यो 
सावनजमनक सूचना प्रकाशन भएको मममतले पन्र ददनमभर मनम्न ठेगानामा आई 
पगुने गरी मलशित राय सझुाव उपलब्ध गराई ददन ुहनु अनरुोध गररन्छ। 

 

राय सझुावको लामग पराचार गने ठेगाना: 

प्रस्तावकको 
नाम र ठेगाना 

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

............................ (र्मेल).................... (फोन नं.) 

परामशनदाताको 
नाम र ठेगाना 

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

............................ (र्मेल)................... (फोन नं.) 

 

 

 

 
 


