
 

 

 

 

 

 
 

प्रदेश याजऩत्र 
फागभती प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाङ्ञशत 

खण्ड ४) हेटौंडा, भकवानऩङ्टय, साउन ०९ गते, २०७७ सार (अङ्झतङ्चयक्ताङ्क १० 

बाग १ 

प्रदेश सयकाय 

आन्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून भन्त्रारम 

फागभती प्रदेश, हेटौंडा 
 

फागभती प्रदेशको प्रदेश सबारे फनाएको तर रेङ्ञखए फभोङ्ञजभको ऐन 
सववसाधायणको जानकायीको राङ्झग प्रकाशन गङ्चयएको छ। 

सॊवत ्२०७७ सारको ऐन नॊ. ५ 
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वातावयण सॊयऺण सम्फन्धभा व्मवस्था गनव फनकेो ऐन 

प्रस्तावना: नागङ्चयकको स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावयणभा फाॉच्न ऩाउन े
अङ्झधकायको सॊयऺण गनव, वातावयण य ङ्जवकास फीच सभङ्टङ्ञचत सन्तङ्टरन 
कामभ गयी ङ्छदगो ङ्जवकास गनव, औद्योङ्झगकीकयण, जरवामङ्ट ऩङ्चयवतवन 
रगामतका कायणफाट प्रकृङ्झत, वातावयण य जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताभा ऩने प्रङ्झतकूर 
वातावयणीम प्रबाव न्मूनीकयण गनव य प्राकृङ्झतक स्रोतको सभङ्टङ्ञचत उऩमोग य 
व्मवस्थाऩनफाट वातावयण सॊयऺणका राङ्झग कानूनी व्मवस्था गनव वाञ्छनीम 
बएकोरे, 

फागभती प्रदेशको प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ। 
ऩङ्चयच्छेद-१ 
प्रायङ्ञम्बक 

१. सॊङ्ञऺप् त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ “वातावयण सॊयऺण 
ऐन, २०७७” यहेको छ। 

(2) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रायम्ब हङ्टनेछ। 

२. ऩङ्चयबाषा: ङ्जवषम वा प्रसङ्गरे अको अथव नरागेभा मो ऐनभा,- 
(क) “अनङ्टकङ्ट रन” बन् नारे जरवामङ्ट ऩङ्चयवतवनको सम्बाव्म असय 

य जोङ्ञखभको आकरन गयी थऩ हाङ्झन नोक्सानी योकथाभ 

वा न्मूनीकयण गने कामव सम्झनङ्ट ऩछव। 

(ख) “उत्सजवन” बन् नारे कङ्ट नै ङ्झनङ्ञ चत ऺेत्रफाट ङ्झनङ्ञ चत 
सभमावङ्झधभा वातावयणभा हङ्चयतगहृ गमाॉस वा अन्म 
कङ्ट नै गमाॉस धङ्टवाॉ वा धङ्टरो ङ्झनष्कासन हङ्टने कामव सम्झनङ्ट 
ऩछव। 
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(ग) “जरवामङ्ट ऩङ्चयवतवन” बन् नारे राभो सभमको अन्तयारभा 
प्राकृङ्झतक रुऩभा हङ्टने जरवामङ्टको उतायचढावका अरावा 
प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ रुऩभा  भानवीम ङ्जिमाकराऩरे 

वामङ्टभण्डरको फनोटभा हङ्टने  पेयफदरका कायण ऩथृ्वीको 
जरवामङ्टभा िभश: देखा ऩने  ऩङ्चयवतवन  सम्झनङ्ट ऩछव। 

(घ) “जरवामङ्ट ऩङ्चयवतवन व्मवस्थाऩन” बन् नारे जरवामङ्ट 
ऩङ्चयवतवनको कायण उत्ऩङ्ङ हङ्टने सभस्मा न्मूनीकयण वा 
अनङ्टकङ्ट रन गने कामव सम्झनङ्ट ऩछव य सो शब्दरे त्मस 
सम्फन्धी नीङ्झत, यणनीङ्झत, सॊस्थागत सॊमन्त्र ङ्झनभावण, ङ्जवत्त 
व्मवस्था, ऺभता अङ्झबवृङ्जि रगामतका सभङ्ञष् टगत 
कामवराइव सभेत जनाउॉछ। 

(ङ) “जोङ्ञखभऩूणव ऩदाथव” बन् नारे जोङ्ञखभऩूणव पोहयको 
सीभाऩाय ओसायऩसाय, ङ्झनमन्त्रण य ङ्जवसजवन सम्फन्धी 
फासेर भहासङ्ञन्धभा सूचीकृत ऩदाथव तथा भानव 
स्वास्थ्म य वातावयणभा प्रङ्झतकूर असय ऩाने 
ङ्जवष्पोटक, ज्वरनशीर, ङ्ञचयस्थामी तथा सॊऺायक 
(कोयोङ्झसब) गङ्टण बएका य ऩङ्टन: प्रमोग नगङ्चयएका 
कच्चा ऩदाथवफाट प्रशोधन बई ऩङ्जहरो ऩटक प्रमोगभा 
आउन रागेका ऩदाथव सम्झनङ्ट ऩछव। 

(च) “जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता” बन् नारे ऩाङ्चयङ्ञस्थङ्झतकीम प्रणारी 
(इकोङ्झसस्टभ) को ङ्जवङ्जवधता, प्रजातीम ङ्जवङ्जवधता 
(स्ऩेङ्झसज डाईवयङ्झसटी) तथा आनङ्टवाॊङ्ञशक ङ्जवङ्जवधता 
(जेनेङ्जटक डाईवयङ्झसटी) सम्झनङ्ट ऩछव। 
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(छ) “तोङ्जकएको” वा “तोङ्जकए फभोङ्ञजभ” बन् नारे मस ऐन 
अन्तगवत फनेको ङ्झनमभभा तोङ्जकएको वा तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ सम्झनङ्ट ऩछव। 

(ज) “न्मूनीकयण” बन् नारे भानवीम ङ्जिमाकराऩको 
कायणफाट हङ्टने हङ्चयतगहृ गमाॉसको उत्सजवनराई 
घटाउने वा योक्ने कामव सम्झनङ्ट ऩछव। 

(झ) “नदीजन्म ऩदाथव” बन् नारे नदी, खोरा, खोल्सी, खहये, 

फाढी ऩङ्जहयोरे फगाई ल्माई नदी, खोल्सा य खहयेको ङ्जकनाय 

तथा आसऩासका वन ऺेत्र वा साववजङ्झनक जगगा वा नदी 
उकास ऺेत्र वा ङ्झनजी जगगाभा ङ्झथङ्झिएको ढङ्टङ्गा, िाबेर, 

फारङ्टवा, ङ्झगट्टी, बस्कट, ङ्झभस्कट, गेिान, भाटो सम्झनङ्ट 
ऩछव। 

(ञ) “ङ्झनष्कासन” बन् नारे ध्वङ्झन, ताऩ वा पोहयभैरा पाल्न,े 

थङ्टऩाने वा ङ्झनष्कासन गने कामव सम्झनङ्ट ऩछव। 

(ट) “प्रदूषण” बन् नारे वातावयणभा प्रत्म  ऺ वा अप्रत्म  ऺ रुऩरे 
ऩङ्चयवतवन गयी वातावयणभा उल्रेखनीम ह्रास ल्माउन,े ङऺ्झत 
ऩङ्टर् माउन ेवा वातावयणको राबदामी वा उऩमोगी प्रमोजनभा 
हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टय ् माउन ेङ्जिमाकराऩ सम्झनङ्ट ऩछव। 

(ठ) "प्रदूषण न्मूनीकयण” बङ्ङारे भानवीम ङ्जिमाकराऩको 
कायणफाट हङ्टने धङ्टरो, धङ्टवाॉ, हङ्चयतगहृ गमाॉस, ध्वङ्झन 
प्रदूषण वा अन्म ङ्जकङ्झसभको प्रदूषण घटाउने वा योक्न े
बङे्ङ जनाउॉछ। 

(ड) “प्रदेश” बन् नारे फागभती प्रदेश सम्झनङ्ट ऩछव। 
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(ढ) “प्रस्ताव” बन् नारे ङ्जवद्यभान वातावयणीम अवस्थाभा 
ऩङ्चयवतवन ल्माउन प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ सञ्चारन 
गङ्चयने वा अनङ्टभङ्झत प्राप् त ङ्जवकास कामव, बौङ्झतक 
ङ्जिमाकराऩ वा ब-ूउऩमोगको ऩङ्चयवतवन गने कङ्ट नै 
मोजना, आमोजना वा कामविभ सञ् चारन गने 
सम्फन्धभा तमाय गङ्चयएको प्रस्ताव सम्झनङ्ट ऩछव। 

(ण) “प्रस्तावक” बन् नारे आमोजना वा ऩङ्चयमोजना वा कामविभको 
प्रस्तावको स्वीकृङ्झतको राङ्झग ङ्झनवेदन ङ्छदन ेय त्मस्तो प्रस्ताव 
कामावन्वमन गनव स्वीकृङ्झत प्राप् त व्मङ्ञक्त, सयकायी,  अधव 
सयकायी वा गैह्र सयकायी ङ्झनकाम वा सॊस्था सम्झनङ्ट ऩछव।  

(त)  “प्रायङ्ञम्बक वातावयणीम ऩयीऺण” बन् नारे कङ्ट नै प्रस्ताव 
कामावन्वमन गदाव सो प्रस्तावरे वातावयणभा 
उल्रेखनीम प्रङ्झतकूर प्रबाव ऩाने वा नऩाने, त्मस्तो 
प्रबावराई कङ्ट नै उऩामद्वाया हटाउन वा कभ गनव 
सङ्जकने वा नसङ्जकने सम्फन्धभा मङ्जकन गनव तमाय 
गङ्चयने ङ्जव रेषणात्भक अध्ममन तथा भूल्माङ्कन 
सम्फन्धी प्रङ्झतवेदन सम्झनङ्ट ऩछव।  

(थ) “ऩूयक वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन” बन् नारे एक ऩटक 
स्वीकृत बइसकेको वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन सम्फन्धी 
प्रस्तावभा आॊङ्ञशक रुऩभा बौङ्झतक ऩूवावधाय, ङ्झडजाइन वा 
स्वरुऩ ऩङ्चयभाजवन गनव, सॊयचना स्थानान्तयण वा पेयफदर गनव, 
वन ऺते्र थऩ गनव वा आमोजनाको ऺभता वृङ्जि गनवको राङ्झग 
ऩेश बएको प्रस्ताव उऩय ऩङ्टन  ् गङ्चयने वातावयणीम प्रबाव 
भूल्माङ्कन सम्झनङ्ट ऩछव। 
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(द) “पोहयभैरा” बन् नारे वातावयणभा ह्रास आउने गयी ङ्झनष्कासन 
गङ्चयएको तयर, ठोस, गमाॉस, रेदो, धङ्टवाॉ, धङ्टरो, ङ्जवङ्जकयणमङ्टक्त तत्व 
वा ऩदाथव वा त्मस्तै प्रकायका अन्म वस्तङ्टहरु सम्झनङ्ट ऩछव। 

(ध) “भन्त्रारम” बन् नारे प्रदेश सयकायको वातावयण हेने भन्त्रारम 
सम्झनङ्ट ऩछव। 

(न) “वातावयण” बन् नारे प्राकृङ्झतक, साॊस्कृङ्झतक य साभाङ्ञजक 
प्रणारीहरु, आङ्झथवक तथा भानवीम ङ्जिमाकराऩहरु य ङ्जमनका 
अवमवहरु तथा ती अवमवहरुको फीचको अन्तयङ्जिमा तथा 
अन्तय सम्फन्ध सम्झनङ्ट ऩछव। 

(ऩ) “वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन” बन् नारे सॊङ्ञ पऺ् त वातावयणीम  

अध्ममन, प्रायङ्ञम्बक वातावयणीम ऩयीऺ ण वा वातावयणीम प्रबाव 

भूल्माङ्कन सम्फन्धभा तमाय गङ्चयएको  प्रङ्झतवेदन  सम्झनङ्ट  ऩछव। 

(प) “वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन” बन् नारे कङ्ट नै प्रस्तावको 
कामावन्वमन गदाव सो प्रस्तावरे वातावयणभा उल्रेखनीम 
प्रङ्झतकूर प्रबाव ऩाने वा नऩाने, त्मस्तो प्रबावराई कङ्ट नै 
उऩामद्वाया हटाउन वा कभ गनव सङ्जकने वा नसङ्जकन े
सम्फन्धभा मङ्जकन गनव तमाय गङ्चयने ङ्जवस्ततृ अध्ममन तथा 
भूल्माङ्कन सम्फन्धी प्रङ्झतवेदन सम्झनङ्ट ऩछव। 

(फ) “सॊयऺ ण” बन् नारे वातावयण तथा सम्ऩदाको सङ्टयऺ ा, स्माहाय, 
सम्बाय, सम्फिवन, व्मवस्थाऩन तथा सदङ्टऩमोग सम्झनङ्ट ऩछव।  

(ब) "सॊङ्ञ पऺ् त वातावयणीम अध्ममन" बन् नारे  कङ्ट नै  प्रस्तावको  
कामावन्वमन गदाव त्मसफाट वातावयणभा ऩने प्रङ्झतकूर प्रबाव  
ङ्झनयाकयण  वा  न्मूनीकयण गनवको राङ्झग अवरम्फन गने 
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उऩामको सम्फन्धभा सॊङ्ञ पऺ् त  रुऩभा  गङ्चयन े अध्ममन  सम्झनङ्ट  
ऩछव । 

ऩङ्चयच्छेद-२ 
वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन सम्फन्धी व्मवस्था 

३. वातावयणीम अध्ममन गयी प्रङ्झतवेदन तमाय गनङ्टव ऩने:           
(१) प्रस्तावकरे कङ्ट नै प्रस्ताव वा आमोजना वा ऩङ्चयमोजना वा    
कामविभ सञ् चारन गनङ्टव ऩूवव अनङ्टसूची-१ भा उङ्ञल्रङ्ञखत 
प्रस्तावहरुको सॊङ्ञऺप् त वातावयणीम अध्ममन गयी अनङ्टसूची-४ 
फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा प्रङ्झतवेदन तमाय गनङ्टव ऩनेछ। 

(२) प्रस्तावकरे कङ्ट नै प्रस्ताव वा आमोजना वा ऩङ्चयमोजना 
वा कामविभ सञ् चारन गनङ्टव ऩूवव अनङ्टसूची-२ भा उङ्ञल्रङ्ञखत 
प्रस्तावहरुको प्रायङ्ञम्बक वातावयणीम ऩयीऺण गयी अनङ्टसूची-५ 
फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा प्रङ्झतवेदन तमाय गनङ्टव ऩनेछ। 

(३) प्रस्तावकरे कङ्ट नै प्रस्ताव वा आमोजना वा ऩङ्चयमोजना 
वा कामविभ सञ् चारन गनङ्टव ऩूवव अनङ्टसूची-३ भा उङ्ञल्रङ्ञखत 
प्रस्तावहरुको वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन गयी अनङ्टसूची-६ 
फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा प्रङ्झतवेदन तमाय गनङ्टव ऩनेछ। 

(४) प्रस्तावकरे वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन तमाय 
गदाव साववजङ्झनक सङ्टनङ्टवाई गनङ्टव ऩनेछ। 

 

४. प्रङ्झतवेदन स्वीकृत गनङ्टव ऩने: (१) मो ऐन प्रायम्ब बएऩङ्झछ कसैरे ऩङ्झन 
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ वा मस दपा फभोङ्ञजभ तमाय गङ्चयएको 
वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन स्वीकृत नगयाई कङ्ट नै ऩङ्झन प्रस्ताव वा 
आमोजना वा ऩङ्चयमोजना वा कामविभ वा प्रस्ताव कामावन्वमन गनव 
वा गयाउन हङ्टॉदैन। 
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(२) दपा ३ फभोङ्ञजभ वातावयणीम अध्ममन गयी तमाय 
गङ्चयएको प्रङ्झतवेदन स्वीकृङ्झतका राङ्झग देहामको ङ्झनकाम सभऺ ऩेश 
गनङ्टव ऩनेछ :-  

(क) प्रदेश सयकायसॉग सम्फङ्ञन्धत प्रस्तावको 
वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रङ्झतवेदनको हकभा 
प्रस्तावसॉग सम्फङ्ञन्धत भन्त्रारमको याम सहीत 
भन्त्रारम सभऺ, 

(ख) स्थानीम तहसॉग सम्फङ्ञन्धत प्रस्तावको 
वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रङ्झतवेदनको हकभा 
ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतको याम सहीत भन्त्रारम 
सभऺ, 

(ग) प्रदेश सयकायसॉग सम्फङ्ञन्धत प्रस्तावको सॊङ्ञऺप् त 
वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन य प्रायङ्ञम्बक 
वातावयणीम ऩयीऺण प्रङ्झतवेदनको हकभा 
प्रस्तावसॉग सम्फङ्ञन्धत भन्त्रारम सभऺ, 

(घ) स्थानीम तहसॉग सम्फङ्ञन्धत प्रस्तावको सॊङ्ञऺप् त 
वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन य प्रायङ्ञम्बक 
वातावयणीम ऩयीऺण प्रङ्झतवेदनको हकभा 
स्थानीम कानूनभा व्मवस्था बए फभोङ्ञजभ य 
स्थानीम कानूनभा व्मवस्था नबएको अवस्थाभा 
ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झत सभऺ, 

(ङ) खण्ड (घ) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए 

ताऩङ्झन स्थानीम तहसॉग सम्फङ्ञन्धत नदीजन्म 
तथा खङ्झनजजन्म ऩदाथवको उत्खनन वा 
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सङ्करनसॉग सम्फङ्ञन्धत प्रस्तावको सॊङ्ञऺप् त 
वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन वा प्रायङ्ञम्बक 
वातावयणीम ऩयीऺण प्रङ्झतवेदनको हकभा ङ्ञजल्रा 
सभन्वम सङ्झभङ्झत सभऺ, 

(३) दपा ३ फभोङ्ञजभ कङ्ट नै प्रस्ताव कामावन्वमन गने 
सन्दबवभा तमाय गङ्चयएको वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन प्राप् त 
बएभा प्रङ्झतवेदन स्वीकृत गने ङ्झनकामरे सो उऩय आवमक 
जाॉचफङ्टझ गनव सक्नछे।वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रङ्झतवेदनको 
हकभा स्वीकृत गने ङ्झनकामरे याम सङ्टझाव सङ्करन गनवका राङ्झग 
ऩन्र ङ्छदनको अवङ्झध तोकी याङ्ञष् िमस्तयको कङ्ट नै एक दैङ्झनक 
ऩङ्झत्रकाभा सूचना प्रकाशन गयी त्मस्तो प्रङ्झतवेदन उताय (डाउनरोड) 
गनव ङ्झभल्ने गयी सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामको वेफसाइट भापव त साववजङ्झनक 
गनङ्टव ऩनेछ । 

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राप् त वातावयणीम अध्ममन 
प्रङ्झतवेदन जाॉचफङ्टझ गयी याम सङ्टझाव ङ्छदनको राङ्झग प्रङ्झतवेदन स्वीकृत 
गने ङ्झनकामरे त्मस्तो प्रस्तावसॉग सम्फङ्ञन्धत सयोकायवारा 
ङ्झनकामका प्रङ्झतङ्झनङ्झध तथा योष्टयभा सूचीकृत ङ्जवषम ङ्जवऻ सभेत यहेको 
सङ्झभङ्झत गठन गनव सक्नेछ।  

(५) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राप् त वातावयणीम अध्ममन 
प्रङ्झतवेदन जाॉचफङ्टझ गदाव त्मस्तो प्रस्तावको सम्फन्धभा थऩ 
वातावयणीम अध्ममन गनङ्टवऩने देङ्ञखएभा ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्र प्रङ्झतवेदन 
स्वीकृत गने ङ्झनकामरे प्रस्तावकराई सॊङ्ञऺप् त वातावयणीम 
अध्ममनको हकभा प्रायङ्ञम्बक वातावयणीम ऩयीऺण य प्रायङ्ञम्बक 
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वातावयणीम ऩयीऺणको हकभा वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन गनव 
गयाउन आदेश ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ ङ्छदइएको आदेश फभोङ्ञजभ 
प्रस्तावकरे थऩ अध्ममन गयी सोको प्रङ्झतवेदन ऩेश गनङ्टव ऩनेछ। 

(७) मस दपा फभोङ्ञजभ जाॉचफङ्टझ गदाव त्मस्तो प्रस्ताव 
कामावन्वमनफाट वातावयणभा उल्रेखनीम प्रङ्झतकूर प्रबाव ऩने 
नदेङ्ञखएभा प्रङ्झतवेदन स्वीकृत गने ङ्झनकामरे आवमकता अनङ्टसाय 
प्रस्तावकरे ऩारना गनङ्टवऩने शतव तोकी त्मस्तो वातावयणीम अध्ममन 
प्रङ्झतवेदन स्वीकृत गयी प्रस्ताव कामावन्वमनका राङ्झग स्वीकृङ्झत 
ङ्छदनेछ।  

(८) उऩदपा (७) फभोङ्ञजभ प्रङ्झतवेदन स्वीकृत बएको कङ्ट नै 

आमोजनाको बौङ्झतक ऩूवावधाय, ङ्झडजाइन वा स्वरुऩभा केही ऩङ्चयभाजवन 

गनङ्टव ऩयेभा, सॊयचना स्थानान्तयण वा पेयफदर गनङ्टव ऩयेभा, वन ऺेत्र थऩ 

गनङ्टव ऩयेभा वा आमोजनाको ऺभता वृङ्जि गनङ्टव ऩयेभा मसयी ऩङ्चयभाजवन वा 
थऩ गदाव, स्वीकृत प्रङ्झतवेदनभा उङ्ञल्रङ्ञखत व्महोया तथा ऩङ्चयभाण य 
ऩङ्चयवतवन वा थऩ गनङ्टवऩने व्महोया तथा ऩङ्चयभाण जोड्दा अनङ्टसूची÷३ 
ङ्झबत्र उङ्ञल्रङ्ञखत प्रस्तावको ऺेत्रभा ऩयेभा वातावयणीम प्रबाव 

भूल्माङ्कन गनङ्टव ऩनेछ।  

(९) उऩदपा (७) फभोङ्ञजभ प्रङ्झतवेदन स्वीकृत बएको कङ्ट नै 

आमोजनाको  बौङ्झतक ऩूवावधाय, ङ्झडजाइन वा स्वरुऩभा केही ऩङ्चयभाजवन 

गनङ्टव ऩयेभा, सॊयचना स्थानान्तयण वा पेयफदर गनङ्टव ऩयेभा, वन ऺेत्र थऩ 

गनङ्टव ऩयेभा वा आमोजनाको ऺभता वृङ्जि गनङ्टव ऩयेभा मसयी ऩङ्चयभाजवन वा 
थऩ गदाव, स्वीकृत प्रङ्झतवेदनभा उङ्ञल्रङ्ञखत व्महोया तथा ऩङ्चयभाण य 
ऩङ्चयवतवन वा थऩ गनङ्टवऩने व्महोया तथा ऩङ्चयभाण जोड्दा अनङ्टसूची-२ 
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ङ्झबत्र उङ्ञल्रङ्ञखत प्रस्तावको ऺेत्रभा ऩयेभा प्रायङ्ञम्बक वातावयणीम 

ऩयीऺण गनङ्टव ऩनेछ।  

५. ङ्जवकल्ऩको ङ्जव रेषण गनङ्टव ऩने: (१) प्रस्तावकरे वातावयणीम अध्ममन 
प्रङ्झतवेदनभा त्मस्तो प्रस्ताव कामावन्वमन गदाव वातावयणभा ऩनव 
सक्न े प्रङ्झतकूर प्रबाव य त्मसको न्मूनीकयणको राङ्झग अऩनाउन 
सक्ने ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवकल्ऩहरूको ङ्जव रेषण गयी त्मस्ता ङ्जवकल्ऩ भध्मे 

प्रस्ताव कामावन्वमन गनव उऩमङ्टक्त हङ्टने ङ्जवकल्ऩ य सो ङ्जवकल्ऩ 

कामावन्वमन गनव सक्ने आधाय य कायणसहीत ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टव 
ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन 

तमाय गदाव प्रस्तावकरे आमोजना कामावन्वमन गदाव वातावयणभा ऩनव 
सक्न े प्रायङ्ञम्बक, भध्मकारीन एवॊ दीघवकारीन सञ् चारन प्रबाव य 

त्मसको न्मूनीकयणको राङ्झग अवरम्फन गनङ्टव ऩने ङ्जवङ्झध तथा प्रङ्जिमा 
सभेत उङ्ञल्रङ्ञखत गनङ्टव ऩनेछ । 

६. ऺते्र  ङ्झनधावयण  तथा  कामवसूची: (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ कङ्ट नै प्रस्तावको 
वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन तमाय गनङ्टव ऩूवव प्रस्तावकरे प्रङ्झतवेदन 
स्वीकृत गने ङ्झनकामफाट त्मस्तो प्रस्तावको सॊङ्ञऺप् त  वातावयणीम 

अध्ममनको हकभा अनङ्टसूची-७, प्रायङ्ञम्बक वातावयणीम ऩयीऺणको 
हकभा अनङ्टसूची-८ फभोङ्ञजभको कामवसूची य  वातावयणीम प्रबाव 
भूल्माङ्कनको हकभा अनङ्टसूची-९ फभोङ्ञजभको ऺेत्र ङ्झनधावयण प्रङ्झतवेदन य 

अनङ्टसूची-१० फभोङ्ञजभको कामवसूची प्रङ्झतवेदन स्वीकृत गने 
ङ्झनकामफाट स्वीकृत गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रङ्झतवेदन तमायीको 
ङ्झसरङ्झसराभा प्रस्ताव कामावन्वमन हङ्टने स्थानीम तह तथा त्मस 
ऺेत्रका शैङ्ञऺक सॊस्था, स्वास्थ्म सॊस्था तथा सयोकायवारा व्मङ्ञक्त 
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वा सॊस्थाराई सो प्रस्तावको कामावन्वमनफाट वातावयणभा ऩनव सक्न े
प्रबावको सम्फन्धभा ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्र ङ्झरङ्ञखत सङ्टझाव ङ्छदनको राङ्झग 
सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तह तथा त्मस ऺेत्रका शैङ्ञऺक सॊस्था, स्वास्थ्म 
सॊस्था तथा सयोकायवारा व्मङ्ञक्त वा सॊस्थाभा अनङ्टसूची-११ भा 
तोके फभोङ्ञजभको सूचना टाॉस गयी भङ्टच ङ्टल्का तमाय गनङ्टव ऩनेछ  य 
सोही फभोङ्ञजभको  ऩन्र ङ्छदने सूचना याङ्ञष् िमस्तयको कङ्ट नै एक 
दैङ्झनक ऩङ्झत्रकाभा प्रकाशन गनङ्टव ऩनेछ ।  

(३) वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन गनङ्टव ऩने कङ्ट नै प्रस्तावको 
सम्फन्धभा प्रस्तावकरे ऺते्र ङ्झनधावयणका राङ्झग प्रस्ताव कामावन्वमन 
हङ्टने स्थानीम तह तथा त्मस ऺेत्रका शैङ्ञऺक सॊस्था, स्वास्थ्म सॊस्था 
तथा सयोकायवारा व्मङ्ञक्त वा सॊस्थाराई सो प्रस्तावको 
कामावन्वमनफाट वातावयणभा ऩनव सक्ने प्रबावको सम्फन्धभा ङ्झरङ्ञखत 
सङ्टझाव ङ्छदनको राङ्झग ऩन्र ङ्छदनको अवङ्झध तोकी याङ्ञष् िमस्तयको 
दैङ्झनक ऩङ्झत्रकाभा अनङ्टसूची÷१२ भा तोके फभोङ्ञजभको सूचना 
प्रकाशन गनङ्टव ऩनेछ। 

७. वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजना: (१) प्रस्तावकरे वातावयणीम 
अध्ममन प्रङ्झतवेदन स्वीकृङ्झतका राङ्झग ऩेश गदाव वातावयणीम 

व्मवस्थाऩन मोजना तमाय गयी सॉगै ऩेश गनङ्टव ऩनेछ।  

(२) प्रस्तावकरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ वातावयणीम 

व्मवस्थाऩन मोजना तमाय गदाव वातावयणीम सञ् चारन प्रबाव 

न्मूनीकयणका उऩामहरु भध्मे कङ्ट न कङ्ट न उऩामहरु आमोजना ङ्झनभावणको 
िभभा य कङ्ट न कङ्ट न उऩामहरु आमोजना सम्ऩङ्ङ बएऩङ्झछ वा आमोजना 
कामावन्वमनको िभभा अवरम्फन गने हो, सो सभेत उल्रेख गनङ्टव 
ऩनेछ।  
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(३) प्रस्तावकरे उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ वातावयणीम 

व्मवस्थाऩन मोजनाभा उल्रेख गयेका वातावयणीम सञ् चारन प्रबाव 

न्मूनीकयणका उऩामहरु प्रबावकायी बएको नदेङ्ञखएभा भन्त्रारम वा 
प्रस्ताव स्वीकृत गने ङ्झनकामरे अन्म प्रबावकायी उऩाम अवरम्फन गनव 
आवमक ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नछे य त्मसयी ङ्छदएको ङ्झनदेशन कामावन्वमन 

गदाव रागने खचव प्रस्तावकरे व्महोनङ्टव ऩनेछ।  

(४) प्रस्तावकरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ तमाय गयेको 
वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजना कामावन्वमनको राङ्झग स्ऩष् ट कामव 
मोजना फनाई सो फभोङ्ञजभ कामावन्वमन गनङ्टव ऩनेछ य सोको प्रगङ्झत ङ्जववयण 

आमोजना कामावन्वमन शङ्टरु बएऩङ्झछ प्रत्मेक छ भङ्जहनाभा प्रङ्झतवेदन 
स्वीकृत गने ङ्झनकाम सभऺ ऩेश गनङ्टव ऩनेछ। 

८. ऩूयक वातावयणीम  प्रबाव भूल्माङ्कन गनङ्टव ऩने: (१) दपा ४ फभोङ्ञजभ 

वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रङ्झतवेदन स्वीकृत बएको कङ्ट नै 

आमोजनाको बौङ्झतक ऩूवावधाय, ङ्झडजाइन वा स्वरुऩभा केही ऩङ्चयभाजवन 

गनङ्टव ऩयेभा, सॊयचना स्थानान्तयण वा पेयफदर गनङ्टव ऩयेभा, वन ऺेत्र थऩ  
गनङ्टव ऩयेभा वा आमोजनाको ऺभता वृङ्जि गनङ्टव ऩयेभा त्मस्तो कामव गदाव 
वातावयणभा सञ् चारन प्रबाव ऩने वा नऩने, त्मस्तो प्रबावराई कङ्ट नै 

उऩामद्वाया ङ्झनयाकयण वा न्मूनीकयण गनव सङ्जकन ेवा नसङ्जकन ेसम्फन्धभा 
मङ्जकन गनव प्रस्तावकरे तोङ्जकएको सभमावङ्झधङ्झबत्र ऩूयक वातावयणीम 

प्रबाव भूल्माङ्कन गनङ्टव ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩूयक वातावयणीम प्रबाव 

भूल्माङ्कन गनवको राङ्झग प्रस्तावकरे आमोजनाको ङ्जवङ्झबङ्ङ अवमवभा 
ऩङ्चयवतवन गनङ्टव ऩयेको कायण तथा त्मसफाट वातावयणभा ऩनव सक्न े

सञ् चारन असयका फायेभा ङ्जव रेषण गयी वातावयणीम ऩङ्चयसूचक 
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फभोङ्ञजभको तङ्टरनात्भक ताङ्झरका य अन्म आवमक ऩङ्टष्याई सहीत 

ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

तय भन्त्रारमरे प्रस्तावकराई ऩूयक वातावयणीम प्रबाव 

भूल्माङ्कन अध्ममन प्रङ्झतवेदन ऩेश गनव आदेश ङ्छदएकोभा प्रस्तावकरे 

ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩने छैन।  

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ प्राप् त ङ्झनवेदन उऩय जाॉचफङ्टझ गदाव 
व्महोया भनाङ्झसफ देङ्ञखएभा भन्त्रारमरे ऩूयक वातावयणीम प्रबाव 

भूल्माङ्कन अध्ममन अनङ्टभङ्झत ङ्छदन सक्नेछ।  

९. सेवा शङ्टरु बएऩङ्झछ वातावयणीम ऩयीऺण गने: (१) प्रस्तावकरे मस 
ऐन फभोङ्ञजभ वातावयणीम अध्ममन गनङ्टव ऩने प्रस्तावको कामावन्वमन शङ्टरु 

गयी सेवा वा वस्तङ्ट उत्ऩादन वा ङ्जवतयण शङ्टरु गयेको दङ्टई वषव ब ङ्टक्तान 

बएको ङ्झभङ्झतरे छ भङ्जहनाङ्झबत्र त्मस्तो प्रस्तावको कामावन्वमनफाट 
वातावयणभा ऩयेको सञ् चारन प्रबाव, त्मस्ता प्रबावराई कभ गनव 
अऩनाएको उऩाम तथा त्मस्तो उऩामको प्रबावकाङ्चयता य न्मूनीकयण हङ्टन 

नसकेको वा आॉकरन नै नबएको सञ् चारन प्रबाव उत्ऩन् न बएकोभा 
सो सभेतको ङ्जव रेषण गयी वातावयणीम ऩयीऺण प्रङ्झतवेदन तमाय गयी 
प्रङ्झतवेदन स्वीकृत गने ङ्झनकामभा ऩेश गनङ्टव ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको वातावयणीम ऩयीऺण प्रङ्झतवेदन 

सम्फन्धभा प्रङ्झतवेदन स्वीकृत गने ङ्झनकामरे आवमक अध्ममन गयी 
वातावयणभा ऩने सञ् चारन प्रबावराई न्मूनीकयण गनव अऩनाइएको 
उऩाम प्रमाप्त बएको नदेङ्ञखएभा त्मस्तो सञ् चारन प्रबाव ङ्झनयाकयण वा 
न्मूनीकयण गनव प्रस्तावकराई उऩमङ्टक्त आदेश ङ्छदन सक्नेछ।  
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(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको आदेश कामावन्वमन गनङ्टव 
प्रस्तावकको कतवव्म हङ्टनेछ।  

१०. प्रस्ताव कामावन्वमनभा योक रगाउन सक्न:े (१) कसैरे मस ऐन 

फभोङ्ञजभ वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन स्वीकृत नगयाई वा 
स्वीकृत वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन बन्दा ङ्जवऩयीत हङ्टने गयी प्रस्ताव 

कामावन्वमन गयेभा भन्त्रारम वा वातावयण ङ्झनयीऺकरे त्मस्तो 
आमोजना कामावन्वमन गनव तत्कार योक रगाउन सक्नेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ आमोजना कामावन्वमन गनव योक 

रगाइएकोभा त्मसयी योक रगाइएको कायणफाट प्रस्तावकराई कङ्ट नै 

ऺङ्झत ऩङ्टगन गएभा प्रस्तावकरे सो फाऩत ऺङ्झतऩूङ्झतवको दाफी गनव ऩाउन े

छैन। आमोजना कामावन्वमन गदाव सयकायी वा कङ्ट नै व्मङ्ञक्तको ङ्झनजी 
सम्ऩङ्ञत्त हाङ्झन नोक्सानी बएको प्रभाङ्ञणत बएभा प्रस्तावकफाट असङ्टर 
उऩय गङ्चयनेछ। 

(३) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 

कामावन्वमनभा योक रगाइएको आमोजनाको प्रस्तावकरे मस ऐन 

फभोङ्ञजभ वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन स्वीकृत गयाएभा वा स्वीकृत 

वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन फभोङ्ञजभ आमोजना कामावन्वमनभा 
सङ्टधाय गयेभा उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ रगाएको योक भन्त्रारमरे पङ्ट कङ्ट वा 
गनव सक्नेछ।  

११. भन्त्रारमरे वातावयणीम अध्ममन गनव सक्न:े भन्त्रारमरे आपैं रे 
सञ् चारन गने मोजना वा  कङ्ट नै ऺेत्र वा स्थानको नक्शाङ्कन गयी सो 
ऺेत्रको वातावयणीम अध्ममन गनव सक्नेछ। 
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ऩङ्चयच्छेद-३ 

प्रदूषण ङ्झनमन्त्रण सम्फन्धी व्मवस्था 

१२. प्रदूषण ङ्झनमन्त्रण: (१) प्रदेश सयकायरे प्रदेश याजऩत्रभा सूचना 
प्रकाशन गयी कङ्ट नै सवायी साधन, मन्त्र, उऩकयण, औद्योङ्झगक प्रङ्झतष्ठान, 

वधशारा, ङ्जवद्यङ्टतीम माङ्ञन्त्रक साधन, अस्ऩतार, औषङ्झध एवॊ खोऩ 
उत्ऩादन गने उद्योग, होटेर, येष्टङ्ट येन्ट वा अन्म स्थान वा भारवस्तङ्ट वा 
कङ्ट नै ङ्जिमाकराऩफाट हङ्टन े प्रदूषण वा जोङ्ञखभऩूणव पोहय ङ्झनष्कासन वा 
उत्सजवनफाट हङ्टन ेअसय न्मूनीकयण वा ङ्झनयाकयण गनवको राङ्झग प्रचङ्झरत 
कानून फभोङ्ञजभ ङ्झनधावङ्चयत भाऩदण्डको अरावा थऩ भाऩदण्ड 
ङ्झनधावयण गनव सक्नेछ।  

(२) कसैरे ऩङ्झन वातावयणभा उल्रेखनीम प्रङ्झतकूर प्रबाव 
ऩाने गयी वा जनजीवन य जनस्वास्थ्मका राङ्झग खतया हङ्टनसक्ने 
ङ्जकङ्झसभरे प्रदूषण सजृना गनव वा प्रचङ्झरत कानून वा प्रदेश 
सयकायफाट ङ्झनधावङ्चयत भाऩदण्ड ङ्जवऩयीत कङ्ट नै माङ्ञन्त्रक साधन, 
ङ्जवद्यङ्टतीम माङ्ञन्त्रक साधन, औद्योङ्झगक प्रङ्झतष्ठान वा अन्म ठाउॉफाट 
ध्वङ्झन, ताऩ, येङ्झडमोधभी ङ्जवङ्जकयण तथा पोहयभैरा ङ्झनष्कासन गनव 
वा गयाउन हङ्टॉदैन। 

(३) कङ्ट नै ऩङ्झन सवायी साधन, मन्त्र, उऩकयण, औद्योङ्झगक 

प्रङ्झतष्ठान, वधशारा, ङ्जवद्यङ्टतीम माङ्ञन्त्रक साधन, अस्ऩतार, औषङ्झध एवॊ 
खोऩ उत्ऩादन गने उद्योग, होटेर, येष्टङ्ट येन्ट वा अन्म स्थान वा 
भारवस्तङ्ट वा कङ्ट नै ङ्जिमाकराऩफाट ङ्झनष्कासन हङ्टने प्रदूषण वा जोङ्ञखभऩूणव 
पोहय वा अन्म पोहय व्मवस्थाऩन गने ङ्ञजम्भा प्रदूषक वा 
व्मवसामीको हङ्टनेछ।  
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(४) उऩदपा (१) ङ्जवऩयीत कसैरे कङ्ट नै कामव गयी 
वातावयणभा उल्रेखनीम सञ् चारन प्रबाव ऩायेको देङ्ञखएभा 
भन्त्रारमरे त्मस्तो कामव गनव नऩाउने गयी योक रगाउन सक्नेछ य 
मस्तो प्रदूषण ङ्झनमन्त्रण वा पोहयभैरा व्मवस्थाऩन गदाव रागने खचव 
सम्फङ्ञन्धत प्रदूषकफाट सयकायी फाॉकी सयह असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ। 

(५) कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको ऩदाथव, इन्धन, औजाय वा सॊमन्त्रको 
प्रमोगफाट वातावयणभा उल्रेखनीम सञ् चारन प्रबाव ऩयेको वा ऩने 
देङ्ञखएभा प्रदेश सयकायरे प्रदेश याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी 
त्मस्तो ऩदाथव, इन्धन, औजाय वा सॊमन्त्रको प्रमोगभा फन्देज 
रगाउन सक्नेछ। 

(६) सवायी साधन सञ् चारन हङ्टॉदा उत्सजवन हङ्टने 
पोहयभैरा सम्फङ्ञन्धत सवायी धनी वा सवायी सञ्चारकरे नै 
व्मवस्थाऩन गनङ्टव ऩनेछ। सम्फङ्ञन्धत सवायी धनी वा सवायी 
सञ्चारकरे व्मवस्थाऩन नगयी जथाबावी पारेभा स्थानीम कानूनभा 
उल्रेख बए फभोङ्ञजभ जङ्चयफाना हङ्टनेछ। 

(७) प्रदूषण ङ्झनमन्त्रण सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

१३. पोहयभैरा व्मवस्थाऩन: (१) गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रको 
पोहयभैरा व्मवस्थाऩन गने, गयाउने दाङ्जमत्व सम्फङ्ञन्धत 
गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाको हङ्टनेछ। 

(२) गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाङ्झबत्रको पोहयभैरा 
व्मवस्थाऩन सम्फन्धी व्मवस्था गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाको 
कानून वा अन्म प्रचङ्झरत कानूनभा व्मवस्था बए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 
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१४. प्राङ्ञष् टकको व्मवस्थाऩन: (१) प्रदेशङ्झबत्र प्राङ्ञष् टकजन्म उद्योग 
दताव तथा सञ् चारन गनव चाहनेरे भन्त्रारमफाट ऩूवव स्वीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट 
ऩनेछ। 

(२) प्रदेशङ्झबत्र सञ् चारनभा यहेका प्राङ्ञष् टकजन्म साभिी 
उत्ऩादन गने उद्योग तथा प्रदेश फाङ्जहयफाट आमाङ्झतत प्राङ्ञष् टकजन्म 
साभिी वा प्राङ्ञष् टकजन्म साभिीरे प्माकेङ्ञजङ्ग गङ्चयएका साभान 
तथा भारवस्तङ्ट ङ्झफिी गने व्मवसामीरे प्राङ्ञष् टक पोहोय 
व्मवस्थाऩनका राङ्झग तोङ्जकए फभोङ्ञजभको शङ्टल्क फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ प्राप् त यकभफाट प्रदेश 
सयकायरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभ प्राङ्ञष् टकजन्म साभिीको ऩङ्टन् प्रमोग 
(ङ्चयसाईङ्जकङ्झरङ्ग) गयी साभिी उत्ऩादन गने उद्योगराई सहङ्टङ्झरमत 
ङ्छदन सक्नेछ। 

(४) प्रदेश सयकाय तथा सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहरे 
प्राङ्ञष् टक प्रमोग तथा व्मवस्थाऩन भाऩदण्ड फनाई रागू गनव 
सक्नेछ। 

(५) कसैरे ऩङ्झन प्रमोगभा आइसकेऩङ्झछको प्राङ्ञष् टक वा 
प्राङ्ञष् टकजन्म वस्तङ्ट जथाबावी पाल्नङ्ट हङ्टॉदैन।उत्ऩादक, सॊकरक, 
ङ्जवतयक य अङ्ञन्तभ उऩबोक्ताराई वा अन्म कसैरे जथाबावी 
पारेभा स्थानीम कानूनभा उल्रेख बए फभोङ्ञजभ जङ्चयफाना हङ्टनेछ। 

१५. प्रङ्झतफन्ध रगाउन सक्न:े (१) प्रदेश सयकायरे प्रदेश याजऩत्रभा 
सूचना प्रकाशन गयी वातावयणभा उल्रेखनीम प्रङ्झतकूर प्रबाव ऩाने 
वा जनजीवन य जनस्वास्थ्मका राङ्झग खतया हङ्टनसक्न े ङ्जकङ्झसभरे 
प्रदूषण सजृना गनवसक्ने उद्योग, खानी तथा खङ्झनजजन्म एवभ ्अन्म 
व्मवसाम तथा सेवा स्थाऩना तथा सञ् चारन गनव प्रङ्झतफन्ध रगाउन 
 सक्नेछ। 
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(२) प्रदेश सयकायरे प्रदेश याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी 
खास प्रकृङ्झत (इन्धन वा अवङ्झध वा प्रकाय वा स्वाङ्झभत्व) का सवायी 
साधनहरूराई प्रदेशबय वा कङ्ट नै ऺेत्रभा सञ् चारन गनव नऩाउने गयी 
प्रङ्झतफन्ध रगाउन सक्नछे।  

(३) प्रदेश सयकायरे प्रदेश याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी 
खास प्रकृङ्झतका प्राङ्ञष् टकजन्म वस्तङ्ट वा साभिीको उत्ऩादन, 
ङ्जवतयण य प्रमोगभा प्रङ्झतफन्ध रगाउन सक्नछे।  

१६. प्रमोगशाराको स्थाऩना: (१) वातावयण सॊयऺण तथा प्रदूषण राङ्झग 
प्रदूषण जाॉच तथा भाऩन गनव प्रदेश सयकायरे नेऩार सयकायरे 
स्थाऩना गयेका प्रमोगशारा वा तोङ्जकए फभोङ्ञजभका भाऩदण्ड ऩूया 
गयेका अन्म प्रमोगशारा प्रमोग गनव वा आपै प्रमोगशाराको 
स्थाऩना गनव सक्नछे। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका स्थाऩना बएका 
प्रमोगशाराको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्- 

(क) वातावयणको सॊयऺण तथा प्रदूषण ङ्झनमन्त्रण 
सम्फन्धभा भन्त्रारम वा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामफाट 
ऩयीऺण गनव अनङ्टयोध गङ्चयएका ङ्ञचज वा 
वस्तङ्टराई प्राथङ्झभकता ङ्छदइ ऩयीऺण गने, 

(ख) ङ्जवशेष ङ्जकङ्झसभको प्रदूषण पैङ्झरएको कायणफाट 
वातावयणभा गम्बीय असय ऩनव गएको देङ्ञखएभा 
भन्त्रारमरे तोङ्जकङ्छदएको सभमावङ्झधङ्झबत्र त्मस्तो 
प्रदूषण सम्फन्धभा जाॉच गयी भन्त्रारम सभऺ 
प्रङ्झतवेदन ऩेश गने,  

(ग) तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म काभ गने । 
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(३) भन्त्रारमरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका प्रमोगशाराफाट 
जाॉच गयाएको प्रदूषणको स्तय सववसाधायणको जानकायीको राङ्झग 
प्रकाशन गनव सक्नेछ। 

१७. नभङ्टना सङ्करन गनव ङ्छदनङ्ट ऩने: (१) कङ्ट नै ऩङ्झन उद्योग, कायखाना, 
मन्त्र, सवायी साधन, आङ्छदफाट सजृना वा ङ्झनष्कासन हङ्टने वा हङ्टन 
सक्ने प्रदूषण, ध्वङ्झन, ताऩ तथा पोहयभैराको अध्ममन, प्रदूषणको 
कायणरे भयेका जीवजन्तङ्ट वा वनस्ऩङ्झतको नभङ्टना ऩयीऺण वा 
ङ्जव रेषण गनवको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्त, सॊस्था वा प्रस्तावकरे 
भन्त्रारमफाट अङ्झधकाय प्राप् त व्मङ्ञक्त वा सॊस्थाराई आवमकता 
अनङ्टसाय त्मस्ता वस्तङ्ट वा ऩदाथवको नभङ्टना सङ्करन गनव ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कामवभा अङ्झधकाय प्राप् त 
व्मङ्ञक्त वा सॊस्थारे भाग गयेको सहमोग स्थानीम प्रशासनरे 
उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ नभङ्टना सङ्करन, सोको अध्ममन, 

जाॉच, ऩयीऺण वा ङ्जव रेषण सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 

हङ्टनेछ। 

१८. जोङ्ञखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन: (१) प्रदेश सयकायरे 
वातावयणीम प्रदूषण तथा जरवामङ्ट ऩङ्चयवतवनफाट हङ्टन सक्ने असय 

तथा जोङ्ञखभको व्मवस्थाऩन गने प्राकृङ्झतक प्रकोऩ व्मवस्थाऩन, 
उत्थानशीर वृङ्जि गने प्रमोजनको राङ्झग प्रदेश सयकायरे सयकायी, 
गैह्र सयकायी तथा अन्म साववजङ्झनक ङ्झनकाम एवॊ ङ्झनजी ऺेत्रफाट 

कामावन्वमन गङ्चयने ऺेत्रगत नीङ्झत, यणनीङ्झत वा कामव मोजनाभा सञ् चारन 

असय तथा जोङ्ञखभ न्मूनीकयणको राङ्झग अवरम्फन गनङ्टवऩने उऩामका 
सम्फन्धभा आदेश जायी गनव सक्नेछ।  
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(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ आदेश जायी गदाव प्रदेश 

सयकायरे प्राथङ्झभकताका ऺेत्र तोक्न सक्नेछ।  

(३) वातावयणीम प्रदूषण तथा जरवामङ्ट ऩङ्चयवतवनफाट हङ्टन 
सक्न े असय तथा जोङ्ञखभ न्मूनीकयण सम्फन्धभा सहयी तथा िाभीण 

ऺेत्रभा कामावन्वमन गनङ्टव ऩने ङ्जवषमहरुको प्राथङ्झभकता ङ्झनधावयण गनवको 
राङ्झग प्रदेश सयकायरे भाऩदण्ड ङ्झनधावयण गयी कामावन्वमनभा ल्माउन 

सक्नेछ।  

(४) वातावयणीम प्रदूषण तथा जरवामङ्ट ऩङ्चयवतवनफाट हङ्टन 
सक्न े असय तथा जोङ्ञखभ न्मूनीकयणका राङ्झग तोङ्जकएका ङ्जवषमगत 

ऺेत्रभा आवमक ऩने प्रङ्जवङ्झधको ङ्जवकास गनव प्रदेश सयकायरे नीङ्झतगत 

एवॊ प्राङ्जवङ्झधक भाऩदण्ड ङ्झनधावयण गनव सक्नेछ। 

(५) जरवामङ्ट ऩङ्चयवतवनको सञ् चारन असय य जोङ्ञखभफाट 

फच्नका राङ्झग प्रदेश स्तयभा भन्त्रारमरे य स्थानीम स्तयभा स्थानीम 

तहरे अनङ्टकङ्ट रन मोजना फनाई कामावन्वमन गनङ्टव ऩनेछ।  

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभको अनङ्टकङ्ट रन मोजना फनाउॉदा 
जरवामङ्ट ऩङ्चयवतवनको असयफाट फढी जोङ्ञखभभा ऩने आङ्छदवासी, जनजाङ्झत 
भङ्जहरा, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्त, फारफाङ्झरका, जेष्ठ नागङ्चयक य आङ्झथवक 

रुऩभा ङ्जवऩङ्ङ सभङ्टदामराई ङ्जवशषे प्राथङ्झभकता ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

१९. िाभीण तथा सहयी वातावयणीम भाऩदण्ड: (१) प्रदेश सयकायरे 
वातावयण सॊयऺण, प्रदूषण ङ्झनमन्त्रण तथा बङ्जवष्मभा आईऩने 
वातावयणीम जोङ्ञखभ न्मूनीकयणका राङ्झग गाउॉ, सहय तथा नमाॉ 
ङ्जवकास हङ्टने सहयराई सभेत रङ्ञऺत गयी वातावयणीम भाऩदण्ड 
फनाइ रागू गनव सक्नछे। 
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(२) उऩदपा (१) एक फभोङ्ञजभको भाऩदण्डको ऩारना 
गनङ्टव सो ऺेत्रभा फसोफास गने व्मङ्ञक्त य सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहको 
दाङ्जमत्व हङ्टनछे।  

२०. आदेश जायी गनव सक्न:े (१) प्रदेश सयकायरे प्रदेश याजऩत्रभा सूचना 
प्रकाशन गयी वातावयण सॊयऺणका दृङ्जष्टरे ऩूवव सावधानी अऩनाउनङ्ट ऩने 
ङ्जवषमका सम्फन्धभा आवमक आदेश जायी गनव सक्नेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ जायी बएको आदेश उल्रङ्घन गने 

व्मङ्ञक्त वा सॊस्थाराई भन्त्रारमरे एक राख रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयफाना गनव 
सक्नेछ। 

 
ऩङ्चयच्छेद-४ 

वातावयण ङ्झनयीऺक सम्फन्धी व्मवस्था 

२१. वातावयण ङ्झनयीऺकको व्मवस्था: (१) प्रदूषण कभ गने, हटाउने वा 
ङ्झनमन्त्रण गने काभसॉग सम्फङ्ञन्धत यहेय देहाम फभोङ्ञजभका काभकाज 
गनव भन्त्रारम य अन्तगवतका कामावरमभा वातावयण ङ्झनयीऺक यहन े
छन:्- 

(क) वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन अनङ्टसाय गनङ्टव ऩने 
काभहरु प्रबावकायी रुऩरे गनव गयाउन, 

(ख) प्रदूषण ङ्झनमन्त्रण तथा वातावयण सॊयऺण सम्फन्धभा 
मस ऐनभा बएको व्मवस्थाको ऩङ्चयऩारना बए 

नबएको अनङ्टगभन तथा ङ्झनयीऺण गनव । 
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको काभका राङ्झग भन्त्रारमरे 

भन्त्रारम वा अन्तगवतका कामावरमका अङ्झधकृत कभवचायीराई 
वातावयण ङ्झनयीऺकको काभ गने गयी तोक्न सक्नछे।  
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(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको काभका राङ्झग स्थानीम 
तहरे आफ्नो कङ्ट नै प्राङ्जवङ्झधक अङ्झधकृत कभवचायीराई वातावयण 
ङ्झनयीऺकको काभ गने गयी तोक्न सक्नछे।  

(४) उऩदपा (२) य (३) फभोङ्ञजभ तोङ्जकने वातावयण 
ङ्झनयीऺकको न्मूनतभ शैङ्ञऺक मोगमता वन वा वातावयण वा 
इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ ङ्जवषमभा स्नातक हङ्टनङ्ट ऩनेछ। 

२२. वातावयण ङ्झनयीऺकको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय: (१) वातावयण 
 ङ्झनयीऺकको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनछे:- 

(क) प्रदूषण कभ गने, हटाउन े वा ङ्झनमन्त्रण गने 
कामव बए नबएको ङ्झनयीऺण गने, 

(ख) कङ्ट नै ठाउॉफाट ध्वङ्झन, धङ्टॉवा, ताऩ वा पोहय भैरा 
ङ्झनष्कासन गये नगयेको सम्फन्धभा ङ्झनयीऺण गने, 

(ग) प्रस्ताव कामावन्वमन गने, स्वीकृङ्झत ङ्छदॊदा 
तोङ्जकएका शतवहरु फभोङ्ञजभ काभ बए नबएको 
जाॉचफङ्टझ तथा ङ्झनयीऺण गने, 

(घ) खण्ड (क), (ख) य (ग) फभोङ्ञजभ ङ्झनयीऺण गदाव 
देङ्ञखएका कङ्ट याहरुको प्रङ्झतवेदन भन्त्रारम वा 
स्थानीम तह वा तोङ्जकएको अङ्झधकायी सभऺ 
ऩेश गने, 

(ङ) मस ऐन अन्तगवत ऩारना गनङ्टवऩने ङ्जवषम वा 
शतवहरु ऩारना गये नगयेको अनङ्टगभन तथा 
ङ्झनयीऺण गने, 

(च) मस ऐन वा मस ऐन अन्तगवत फनेको ङ्झनमभ, 

ङ्झनदेङ्ञशका, कामवङ्जवङ्झध वा भाऩदण्डको ऩङ्चयऩारना 
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बए नबएको सम्फन्धभा अनङ्टगभन तथा ङ्झनयीऺण 

गने,  

(छ) तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म काभहरु गने। 

(२) ङ्झनयीऺण गने ङ्झसरङ्झसराभा वातावयण ङ्झनयीऺकरे 
सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्त, सॊस्था वा प्रस्तावकराई ऩूवव सूचना ङ्छदइ कङ्ट नै 
घय, जगगा, बवन, कायखाना, उद्योग, सवायी साधन, औद्योङ्झगक 
सॊमन्त्र, औजाय, भेङ्झसनयी, जीव, वस्तङ्ट, अङ्झबरेख, कागजात वा अन्म 
भारसाभान वा वस्तङ्टहरुको ङ्झनयीऺण, ऩयीऺण वा जाॉचफङ्टझ गनव 
सक्नेछ। 

(३) ङ्झनयीऺणको ङ्झसरङ्झसराभा वातावयण ङ्झनयीऺकराई 
सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्त, सॊस्था वा प्रस्तावकरे आवमक सहमोग गनङ्टवका 
साथै भाग गयेको ङ्जववयण उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

(४) वातावयण ङ्झनयीऺकरे ङ्झनयीऺण गनव जाॉदा कङ्ट नै व्मङ्ञक्त 
वा सॊस्थारे ङ्झनयीऺण गनव नङ्छदएभा वा ङ्झनयीऺणभा असहमोग गयेभा 
वा ङ्झनयीऺणभा फाधा ङ्जवयोध उत्ऩन् न गयेभा वा भागेको ङ्जववयण वा 
जानकायी नङ्छदएभा त्मस्ता व्मङ्ञक्त वा सॊस्थाराई वातावयण 
ङ्झनयीऺकरे ऩन्र हजायदेङ्ञख फीस हजाय रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयफाना गनव 
सक्नेछ। 

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ उङ्ञल्रङ्ञखत कसूय ऩटके 
रुऩभा गयेको ऩाइएभा जङ्चयफानाको यकभ हयेक ऩङ्झछल्रो ऩटक 
दोब्फय हङ्टनेछ। 

(६) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ वातावयण ङ्झनयीऺकरे गयेको 
जङ्चयफाना उऩय ङ्ञचत्त नफङ्टझ्न े व्मङ्ञक्त वा सॊस्थारे ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबत्र 
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देहामको ङ्झनकामभा उजङ्टयी गनव सक्नेछ य त्मस्तो उजङ्टयीभा देहामको 
ङ्झनकामरे गयेको ङ्झनणवम अङ्ञन्तभ हङ्टनेछ :- 

(क) भन्त्रारम य भातहतका कामावरमको वातावयण 
ङ्झनयीऺकरे गयेको ङ्झनणवमको हकभा भन्त्रारम, 

(ख) स्थानीम तहको वातावयण ङ्झनयीऺकरे गयेको 
ङ्झनणवमको हकभा सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तह। 

२३. स्थानीम प्रशासनरे सहमोग गनङ्टव ऩने: ङ्झनयीऺणको ङ्झसरङ्झसराभा 
वातावयण ङ्झनयीऺकरे प्रहयीको सहमोग भाग गयेभा वा कसैरे 
ङ्झनयीऺकराई फाधा ङ्जवयोध गयी फर प्रमोग गनङ्टव ऩने बएभा स्थानीम 
प्रशासनरे ङ्झनयीऺकराई आवमक सहमोग उऩरब्ध गयाउनङ्ट 
ऩनेछ। 

ऩङ्चयच्छेद-५ 
वातावयण सॊयऺण सम्फन्धी व्मवस्था 

२४. वातावयण सॊयऺण ऺते्र कामभ गने: (१) प्रदेश सयकायरे 
वातावयण सॊयऺणका दृङ्जष्टरे अङ्झत भहत्वऩूणव भाङ्झनन े प्राकृङ्झतक 
सम्ऩदा, कङ्ट नै वा ङ्जवशेष भहत्वको नदी, सौन्दमवऩयक स्थर, दङ्टरवब 
वन्मजन्तङ्ट, वनस्ऩङ्झत वा जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधतामङ्टक्त स्थर वा ऐङ्झतहाङ्झसक 
वा साॊस्कृङ्झतक भहत्वको स्थरराई प्रदेश याजऩत्रभा सूचना 
प्रकाशन गयी वातावयण सॊयऺण ऺेत्र कामभ गनव सक्नछे। 

(२) कसैरे ऩङ्झन वातावयण सॊयऺण ऺेत्रङ्झबत्र देहामका कङ्ट नै 
काभ गनव गयाउन हङ्टॉदैन:- 
(क) प्राकृङ्झतक सम्ऩदा वा सौन्दमवऩयक ङ्ञस्थङ्झतराई 

ङ्झफगानव, नास्न, बत्काउन, हटाउन, छेक्न वा अरु 
कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभरे हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माउन, 
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(ख) कङ्ट नै ऩङ्झन वनस्ऩङ्झत वा रुख काट्न, ढाल्न 
हटाउन, छेक्न, उखेल्न तथा वनस्ऩङ्झतराई हाङ्झन 
नोक्सानी हङ्टने ङ्जकङ्झसभका काभ गनव, 

(ग) जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताराई सञ् चारन असय ऩङ्टगन े
ङ्जकङ्झसभको कङ्ट नै काभ गनव, 

(घ) कङ्ट नै ऩङ्झन वन्मजन्तङ्टराई ऺङ्झत ऩङ्टर् माउन वा भानव 
वा वन्मजन्तङ्टको खङ्चयद ङ्झफिी वा व्माऩाय वा  
ङ्ञशकाय गनव, 

(ङ) ऐङ्झतहाङ्झसक तथा साॊस्कृङ्झतक भहत्वका स्थरहरू 
ङ्झफगानव, पेनव, नास्न, हटाउन, बत्काउन वा त्मस्ता 
स्थरहरूभा कङ्ट नै ऩोष्टय वा त्मस्तै अन्म 
कागजात वा ङ्ञचत्रहरू टाॉस्न वा अरु कङ्ट नै 
प्रकायरे हाङ्झन हङ्टने काभ गनव, 

(च) कङ्ट नै नदी, खोरा नारा, झयना, खहये, ऩोखयी, 
कङ्ट ण्ड, तार वा ऩानीको फहाव ऩङ्चयवतवन गनव, 

(छ) कङ्ट नै नदी, खोरा नारा, झयना, खहये, ऩोखयी, 
कङ्ट ण्ड, तार वा ऩानीको स्रोतभा ङ्जवद्यङ्टतीम धाय 
(कयेन्ट) प्रमोग गनव य वनस्ऩङ्झतजन्म वा अन्म 
कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको हाङ्झनकायक ऩदाथव प्रमोग गनव, 

(ज) कङ्ट नै नदी, खोरा, नारा, झयना, खहये, ऩोखयी, 
कङ्ट ण्ड, तारफाट नदीजन्म ऩदाथव उत्खनन वा 
सङ्करन गनव, 

(झ) खानी खङ्ङ वा कङ्ट नै खङ्झनज ऩदाथव, ढङ्टङ्गा, भाटो, 
कङ्ञरिट वा अन्म ऩदाथव हटाउन, 
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(ञ) ब÷ूस्खरन वा ब÷ूऺम हङ्टने कङ्ट नै काभ गनव 
गयाउन, 

(ट) होटर, रज, साववजङ्झनक मातामात वा अन्म मस्तै 
ङ्जकङ्झसभका सेवाहरू सञ् चारन गनव, 

(ठ) जोङ्ञखभऩूणव पोहय ङ्झनस्कन े वा वातावयणभा 
प्रदूषण गयाउने खारका कङ्ट नै उद्योग धन्दा 
सञ् चारन गनव, 

(ड) वातावयण सॊयऺण ऺेत्रभा रगाइएको तायफाय, 

ङ्ञचन्ह, सॊकेत वा अन्म कङ्ट नै ङ्ञचज वस्तङ्टहरूराई 
हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माउन, 

(ढ) भन्त्रारमफाट अङ्झधकाय प्राप् त अङ्झधकायीको 
स्वीकृङ्झत फेगय वातावयण सॊयऺण ऺेत्रभा प्रवेश 
गनव । 

(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएका बए ताऩङ्झन 
भन्त्रारमको ऩूवव स्वीकृङ्झत ङ्झरई वातावयण सॊयऺण तथा साववजङ्झनक 
ङ्जहतका कामव गनव फाधा ऩङ्टर् माएको भाङ्झनने छैन। 

२५.  नदी सॊयऺण सम्फन्धी व्मवस्था: (१) स्वीकृत वातावयणीम अध्ममन 
 प्रङ्झतवेदनभा उल्रेख बएको फाहेक कसैरे ऩङ्झन नदीको वहाव 
ऩङ्चयवतवन वा दोहन हङ्टने गयी नदीजन्म ऩदाथव उत्खनन वा सङ्करन 
गनव गयाउन हङ्टॉदैन। 

(२) नदीजन्म ऩदाथवको अत्मङ्झधक दोहन योक्न य 
अत्मङ्झधक दोहनफाट वातावयणभा ऩनव सक्ने सम्बाङ्जवत जोङ्ञखभ 
न्मूनीकयणका राङ्झग भन्त्रारमरे प्रदेश याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन 
गयी कङ्ट नै नदीको आॊङ्ञशक वा सम्ऩूणव बागफाट तोङ्जकएको अवङ्झधबय 
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नदीजन्म ऩदाथव उत्खनन वा सङ्करन प्रमोजनका राङ्झग कङ्ट नै 
भेङ्झसनयी औजाय प्रमोग गनव नऩाउने गयी योक रगाउन सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ योक रगाएको नदीभा 
नदीजन्म ऩदाथव ङ्झफिी ङ्जवतयण गनव कसैरे ठेक्का रगाएको बएभा 
त्मस्तो ठेक्का स्वत: यद्द हङ्टनछे। मसयी ठेक्का यद्द बए ऩङ्झछ फाॉकी 
अवङ्झधको कङ्ट नै ऩङ्झन याजश्व ठेक्का सकायकतावसॉग दाफी गङ्चयने छैन। 

(४) प्रदेश सयकायरे कङ्ट नै नदीराई प्रदेश याजऩत्रभा 
सूचना प्रकाशन गयी ङ्जवना अवयोध स्वतन्त्र रुऩरे फहन गनव ङ्छदन े
व्मवस्था ङ्झभराउन आदेश जायी गनव सक्नेछ। 

२६. सॊयऺण सम्फन्धी अन्म व्मवस्था: (१) प्रदेश सयकायरे कङ्ट नै सडक, 

बवन, नदी व्मवस्थाऩन, सहयी मोजना वा अन्म कङ्ट नै बौङ्झतक 
ऩूवावधाय ङ्झनभावण गदाव सम्फङ्ञन्धत सयोकायवारा ङ्झनकामसॉगको 
सभन्वमभा कङ्ट नै ऺेत्र ङ्जवशेषराई खङ्टरा वा हङ्चयमारी ऺेत्रको रुऩभा 
तोक्न सक्नछे। 

(२) प्रदेश सयकायरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कामभ 
गङ्चयएको खङ्टरा वा हङ्चयमारी ऺेत्रङ्झबत्र त्मस्तो ऺेत्रराई हाङ्झन 
नोक्सानी हङ्टने कङ्ट नै ऩङ्झन काभ गनव नऩाउने गयी योक रगाउन 
सक्नेछ। 

(३) प्रदेश सयकायरे कङ्ट नै ऺेत्र वा स्थान ङ्जवशेषभा 
अत्मङ्झधक वातावयणीम प्रदूषण, बू् स्खरन, प्राकृङ्झतक सम्ऩदाको 
अत्मङ्झधक दोहन वा प्राकृङ्झतक ङ्जवऩङ्ञत्त हङ्टन गई जनस्वास्थ्म वा 
वातावयणभा नकायात्भक असय ऩयेको वा ऩने सम्बावना देङ्ञखएको 
अवस्थाभा सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहको ऩयाभशवभा त्मस्तो ऺेत्र वा 
स्थानराई वातावयणीम दृङ्जष्टरे सॊवेदनशीर ऺेत्र तोकी वातावयणीम 
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सन्तङ्टरन, व्मवस्थाऩन वा वातावयणीम ऩङ्टनवस्थाऩनाको राङ्झग कङ्ट नै 
उऩमङ्टक्त आदेश ङ्छदन वा मोजना फनाई कामावन्वमन गनव सक्नेछ। 

(४) प्रदेश सयकायरे प्रदेश याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन 
गयी कङ्ट नै हाङ्झनकायक वा जोङ्ञखभमङ्टक्त ऩदाथव वा पोहयभैरा 
बण्डायण वा ङ्जवसजवन गङ्चयएको स्थान वा अन्म कायणरे अत्मङ्झधक 
वातावयण प्रदूषण बएको स्थानराई प्रदूषणजन्म ऺेत्र तोकी 
सववसाधायणको आवत जावतभा योक रगाउन सक्नेछ।  

(५) उऩदपा (३) य (४) फभोङ्ञजभको अवस्था कामभ 
नयहेभा प्रदेश सयकायरे त्मस्तो स्थानराई सॊवेदनशीर ऺेत्र वा 
प्रदूषणजन्म ऺेत्रको सूचीफाट हटाउन सक्नछे। 

 

ऩङ्चयच्छेद-६ 
जङ्चयफाना य ऩङ्टनयावेदन सम्फन्धी व्मवस्था 

२७. जङ्चयफाना सम्फन्धी व्मवस्था: (१) कसैरे वातावयणीम अध्ममन 
नगयाई वा स्वीकृत प्रङ्झतवेदनको ङ्जवऩयीत हङ्टने गयी कङ्ट नै प्रस्ताव वा 
मोजना कामावन्वमन गयेभा भन्त्रारमरे त्मस्तो कामव तङ्टरुन्त योकी 
देहाम फभोङ्ञजभको जङ्चयफाना गनेछ य वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन 

स्वीकृत नगयाएकोभा प्रङ्झतवेदन स्वीकृत गयाउन य प्रङ्झतवेदन ङ्जवऩयीतको 
कामव बएकोभा सो कामवराई सङ्टधाय गनव आदेश ङ्छदनछे:-   

(क) सॊङ्ञऺप् त वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन स्वीकृत 

गयाउनङ्ट ऩने प्रस्तावको हकभा त्मस्तो प्रङ्झतवेदन 

स्वीकृत नगयाई वा स्वीकृत प्रङ्झतवेदनको ङ्जवऩयीत 

हङ्टन ेगयी कङ्ट नै प्रस्ताव कामावन्वमन गयेभा ऩाॉच राख 

रुऩैमाॉसम्भ,  
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(ख) प्रायङ्ञम्बक वातावयणीम ऩयीऺण प्रङ्झतवेदन स्वीकृत 

नगयाई वा स्वीकृत प्रङ्झतवेदनको ङ्जवऩयीत हङ्टने गयी 
कङ्ट नै प्रस्ताव कामावन्वमन गयेभा दश राख 

रुऩैमाॉसम्भ,  

(ग) वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रङ्झतवेदन स्वीकृत 

गयाउनङ्ट ऩने प्रस्तावको हकभा त्मस्तो प्रङ्झतवेदन 

स्वीकृत नगयाई वा स्वीकृत प्रङ्झतवेदनको ङ्जवऩयीत 

हङ्टन े गयी कङ्ट नै प्रस्ताव कामावन्वमन गयेभा ऩचास 
राख रुऩैमाॉसम्भ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको आदेश ऩारना नबएभा 
भन्त्रारमरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको जङ्चयफानाको तेब्फय जङ्चयफाना 
गयी आदेश ऩारना नगदावसम्भ प्रस्ताव वा आमोजना कामावन्वमनभा 
योक रगाउनछे। 

(३) कसैरे वातावयण व्मवस्थाऩन मोजनाभा उङ्ञल्रङ्ञखत 
काभ नगयेभा भन्त्रारमरे ऩचास राख रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयफाना गयी 
त्मस्तो काभ नगदावसम्भ प्रस्ताव कामावन्वमनभा योक रगाउन 
सक्नेछ। 

(४) उऩदपा (१) वा (२) वा (३) फभोङ्ञजभको जङ्चयफाना 
गनवका राङ्झग भन्त्रारम वा अन्तगवतको कामावरमको वातावयण 
ङ्झनयीऺकरे भन्त्रारमभा य स्थानीम तह अन्तगवतको वातावयण 
ङ्झनयीऺकरे स्थानीम तहको कामवऩाङ्झरकाको ङ्झसपाङ्चयस साथ 
भन्त्रारमभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। 

(५)  उऩदपा (१) य (३) भा उङ्ञल्रङ्ञखत ङ्जवषम फाहेक 

कसैरे मो ऐन वा मस ऐन अन्तगवत फनेको ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञशका, कामवङ्जवङ्झध 
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वा भाऩदण्ड ङ्जवऩयीतको कङ्ट नै कामव गयेभा भन्त्रारम वा स्थानीम तहरे 
त्मस्तो कामव गनव फन्देज रगाई, तीन राख रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयफाना गयी 
दङ्टई भङ्जहनाङ्झबत्र मो ऐन य मस ऐन फभोङ्ञजभ फनेको ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञशका, 
कामवङ्जवङ्झध वा भाऩदण्ड फभोङ्ञजभको कामव गनव आदेश ङ्छदन सक्नेछ।  

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभको आदेश कामावन्वमन नगयेभा 
सो उऩदपाभा उल्रेख बएको जङ्चयफानाको तेब्फय फयाफयको यकभ 
जङ्चयफाना गयी मो ऐन य मस ऐन फभोङ्ञजभ फनेको ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञशका, 
कामवङ्जवङ्झध वा भाऩदण्डको ऩारना नगदावसम्भ भन्त्रारमरे वा स्थानीम 
तहरे प्रस्ताव वा उद्योग वा व्मवसाम वा अन्म सेवा सञ् चारनभा 
योक रगाउनछे। 

(७) कसैरे दपा १८ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ जायी 
बएको आदेश वा उऩदपा (३) वा (४) फभोङ्ञजभ ङ्झनधावङ्चयत 
भाऩदण्ड ङ्जवऩयीत काभ गयेभा भन्त्रारमरे तीन राख रुऩैमाॉसम्भ 

जङ्चयफाना गनव सक्नछे। 

(८) कसैरे भन्त्रारमको स्वीकृङ्झत ङ्जवना दपा २४ को 
उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको काभ गयेभा भन्त्रारमरे तीन राख 

रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयफाना गयी प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ कायफाहीका 
राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा रेखी ऩठाउनेछ।  

(९) कसैरे दपा २५ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको 
काभ गयेभा सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतरे दङ्टई राख 

रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयफाना गनव सक्नेछ य उत्खनन वा सङ्करन वा 
ढङ्टवानीभा प्रमोग बएको भेङ्झसनयी औजाय वा सवायी साधन जपत 
गनव वा सो जपत नगयी ऩचास हजाय रुऩैमाॉदेङ्ञख ऩाॉच राख 
रुऩैमाॉसम्भ थऩ जङ्चयफाना गनव सक्नेछ। 
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(१०) कसैरे दपा २५ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ 
सङ्करनभा योक रगाएको नदीफाट नदीजन्म ऩदाथव सङ्करन गयेभा 
उऩदपा (९) फभोङ्ञजभको जङ्चयफानाभा थऩ ऩाॉच राख रुऩैमाॉसम्भ 
जङ्चयफाना हङ्टनेछ। 

(११) मस दपा फभोङ्ञजभ गयेको जङ्चयफानारे प्रचङ्झरत 
कानून फभोङ्ञजभ कायफाही गनव फाधा ऩङ्टर् माएको भाङ्झनन ेछैन। 

२८. ऩङ्टनयावेदन: दपा २७ फभोङ्ञजभ बएको जङ्चयफाना उऩय ङ्ञचत्त नफङ्टझ्न े
ऩऺरे स्थानीम तहफाट बएको जङ्चयफाना उऩय सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्रा 
अदारतभा य प्रदेश सयकाय वा प्रदेश सयकायका अन्म ङ्झनकाम वा 
अङ्झधकायीफाट बएको जङ्चयफाना उऩय सम्फङ्ञन्धत उच्च अदारतभा 
ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबत्र ऩङ्टनयावेदन गनव सक्नेछ। 

२९. ऺङ्झतऩूङ्झतव बयाई ङ्छदन:े (१) कसैरे प्रचङ्झरत ऐन, कानून वा मस ऐन 
अन्तगवत फनेको ङ्झनमभ वा ङ्झनदेङ्ञशका ङ्जवऩयीत प्रदूषण, ध्वङ्झन, ताऩ 
वा हाङ्झनकायक पोहयभैरा उत्सजवन वा ङ्झनष्कासन गयेको वा कङ्ट नै 
दङ्टघवटनाजन्म प्रदूषणका कायणफाट कङ्ट नै व्मङ्ञक्त वा सॊस्थाराई कङ्ट नै 
हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टगन गएभा त्मस्तो काभफाट ऩीङ्झडत व्मङ्ञक्त वा 
सॊस्थारे आपूराई ऩङ्टगन गएको ऺङ्झत फाऩत प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभ ऺङ्झतऩूङ्झतव बयाई ऩाउन ङ्झनवेदन ङ्छदन सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनवेदन उऩय जाॉचफङ्टझ 
गयी ऺङ्झतऩूङ्झतव बयाई ङ्छदन े सम्फन्धी व्मवस्था प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

ऩङ्चयच्छेद-७ 
ङ्जवङ्जवध 

३०. वातावयण सॊयऺण शङ्टल्क रागन:े वातावयणभा प्रदूषण पैराउन े
उद्योग व्मवसाम वा पभव वा कम्ऩनी वा आमोजना वा प्रदूषण 
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पैराउने ङ्जकङ्झसभका वस्तङ्टको उत्ऩादन तथा व्माऩाय व्मवसाम गनेरे 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभको वातावयण सॊयऺण शङ्टल्क ङ्झतनङ्टव ऩनेछ। 

३१. ऩानीको भङ्टहान वा श्रोत सॊयऺण् ऩानीको भङ्टहान वा श्रोत नाङ्झसन ेवा 
भाङ्झसन ेवा प्रदूङ्जषत गने गयी बौङ्झतक ङ्झनभावण वा अन्म गङ्झतङ्जवङ्झध गनव 
ऩाइने छैन। 

३२. सहङ्टङ्झरमत तथा सङ्टङ्जवधा प्रदान गनव सक्न:े वातावयण सॊयऺणभा 
सकायात्भक प्रबाव ऩाने कङ्ट नै उद्योग, व्मवसाम, प्रङ्जवङ्झध वा
 प्रङ्जिमाराई प्रोत्साङ्जहत गनव प्रदेश सयकायरे खास सहङ्टङ्झरमत तथा 
सङ्टङ्जवधा प्रदान गनव सक्नेछ। 

३३. अङ्झधकाय प्रत्मामोजन:  भन्त्रारमरे मस ऐन फभोङ्ञजभ आपूराई 
प्राप् त अङ्झधकाय भध्मे केही अङ्झधकाय प्रदेश सयकायको कङ्ट नै ङ्झनकाम, 

वातावयण ङ्झनयीऺक वा कङ्ट नै अङ्झधकृत कभवचायीराई प्रत्मामोजन गनव 
सक्नेछ। 

तय दण्ड जङ्चयफाना गने अङ्झधकाय प्रत्मामोजन हङ्टने छैन। 

३४. ङ्झनमभ फनाउन सक्न:े प्रदेश सयकायरे मस ऐनको कामावन्वमनको 
राङ्झग आवमक ङ्झनमभ फनाउन सक्नछे। 

३५. ङ्झनदेङ्ञशका, कामवङ्जवङ्झध तथा भाऩदण्ड फनाउन सक्न:े (१) प्रदेश 
सयकायरे मस ऐनको कामावन्वमनको राङ्झग आवमक कामवङ्जवङ्झध, 
ङ्झनदेङ्ञशका तथा भाऩदण्ड फनाउन सक्नछे। 

(२) स्थानीम तहरे मस ऐन य मस अन्तगवत फनकेो 
ङ्झनमभको कामावन्वमनको राङ्झग आवमक कामवङ्जवङ्झध, ङ्झनदेङ्ञशका तथा 
भाऩदण्ड फनाउन सक्नछे। 

३६. अनङ्टसूचीभा हेयपेय गनव सक्न:े प्रदेश सयकायरे प्रदेश याजऩत्रभा 
सूचना प्रकाङ्ञशत गयी अनङ्टसूचीभा हेयपेय गनव सक्नछे। 
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३७. प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टन:े मस ऐनभा रेङ्ञखएको कङ्ट याभा  मसै 

फभोङ्ञजभ य अरुभा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

३८. खायेजी य फचाउ: (१) वातावयण सॊयऺण अध्मादेश, २०७७ 
खायेज गङ्चयएको छ। 

(२) वातावयण सॊयऺण अध्मादेश, २०७७ फभोङ्ञजभ बए 
गयेका कामव मसै ऐन फभोङ्ञजभ बए गयेको भाङ्झननेछ। 
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अनङ्टसूची-१ 
(दपा ३ को उऩदपा (१) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
सॊङ्ञऺप् त वातावयणीम अध्ममन गनङ्टव ऩने प्रस्ताव 

(क) वन ऺते्र : 
(1) १० देङ्ञख ५० हेक्टयसम्भको ऺेत्रपरभा एकर प्रजाङ्झतका 

स्वेदशी ङ्झफरुवा एउटै ब्रकभा वृऺ ायोऩण गने, 
(2) सम्फङ्ञन्धत ठाउॉभा ऩयीऺण बई वृऺ ायोऩणको राङ्झग उऩमङ्टक्त 

बएका आमाङ्झतत प्रजाङ्झतका ङ्झफरुवा १० हेक्टयसम्भको 
ऺेत्रपरभा एउटै ब्रकभा वृऺ ायोऩण गने, 

(3) २० हेक्टयसम्भ ऺेत्रपरभा नमाॉ वनस्ऩङ्झत उद्यान, वन-फीउ 
फगैँचा वा प्राणी उद्यान (ङ्ञचङ्झडमाखाना) ङ्झनभावण गने, 

(4) आमाङ्झतत जङ्गरी जनावय वन ऺेत्रभा छाडने, 
(5) वन ऺेत्र, भध्मवती ऺेत्र वा सॊयऺण ऺेत्रङ्झबत्र यहेका प्रत्मेक 

नदी, खोराफाट दैङ्झनक ५० घनङ्झभटयसम्भ फारङ्टवा, ढङ्टङ्गा, िाबेर 
य भाटो सङ्करन गने, 

(6) १ हेक्टयसम्भको वन ऺेत्र अन्म प्रमोजनको राङ्झग प्रमोग गने, 
(7) एक ङ्ञजल्राफाट वाङ्जषवक ५ भेङ्जिक टनसम्भ खोटो सङ्करन गने, 
(8) भध्मवती ऺेत्र, वन सॊयऺण ऺेत्र, सॊयऺण ऺेत्र वा वातावयण 

सॊयऺण ऺेत्रभा ङ्झनजी जगगा फाहेक अन्मत्र सयकाय वा स्थानीम 
तहरे उऩबोक्ता सभूह भापव त ङ्झनभावण तथा सञ् चारन गने 
आमोजना ङ्झनभावण गने, 

(9) आनङ्टवाॊङ्ञशक स्रोत भाङ्झथ ऩहङ्टॉच, उऩमोग य राबको फाॉडपाॉड गने, 
(10) तयाई वा ङ्झबत्री भधेशभा २० हेक्टयसम्भ य ऩहाडभा ५ 

हेक्टयसम्भ ऺेत्रपरको वन ऺेत्र व्मावसाङ्जमक कफङ्टङ्झरमती 
वनको रूऩभा ङ्छदने, 

(11) सयकायरे वन अनङ्टसन्धानको प्रमोजनका राङ्झग वाङ्जषवक १५ 
हेक्टय ऺेत्रपरसम्भको याङ्ञष् िम वन सयऩट कटान गने, 
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(12) ५ देङ्ञख १० ङ्जकरोङ्झभटय सम्भ रम्फाईको वन ऩथ वा अङ्ञगन 
येखा ङ्झनभावण गने, 

(13) देहामका प्रस्ताव: 
(क) वन सॊयऺण ऺेत्र, सॊयऺण ऺेत्र, भध्मवती ऺेत्र, वातावयण 

सॊयऺण ऺेत्र वा याभसायभा सूचीकृत सीभसाय ऺेत्रफाट 
बएय फगने नदीनाराको सतहफाट व्मावसाङ्जमक प्रमोजन 
फाहेक आमोजना सञ् चारक आपैँ रे सञ् चारन गने 
ङ्जवकास ङ्झनभावणका राङ्झग आवमक ऩने फारङ्टवा, ढङ्टङ्गा, 
िाबेर य भाटो दैङ्झनक ५० घनङ्झभटयसम्भ ङ्झनकाल्ने कामव। 

(ख) वन सॊयऺण ऺेत्र, सॊयऺण ऺेत्र, भध्मवती ऺेत्र वा 
वातावयण सॊयऺण ऺेत्रभा यहेका ङ्झनजी फाहेकका जगगाभा 
सयकाय वा स्थानीम तहरे उऩबोक्ता सभूह भापव त ङ्झनभावण 
तथा सञ् चारन गने आमोजना। 

(ख) स्वास्थ्म ऺते्र :  
१६ देङ्ञख २५ शैमासम्भको अस्ऩतार, नङ्झसवङ्ग होभ  वा ङ्ञचङ्जकत्सा 
व्मवसाम सञ् चारन गने। 

(ग) ऩमवटन ऺते्र : 
२५ देङ्ञख ५० फेडसम्भको होटर वा ङ्चयसोटव ङ्झनभावण, स्थाऩना तथा 
सञ् चारन गने। 

(घ) सडक ऺते्र : 
(1) १०० भीटय रम्फाईसम्भको ऩङ्टर ङ्झनभावण गने, 
(2) स्थानीम सडक ङ्झनभावण गने। 

(ङ) ऊजाव, जरस्रोत तथा ङ्झसॊचाइव ऺते्र : 
(1) १०० हेक्टयसम्भ ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइव आमोजना ङ्झनभावण गने, 
(2) ६६ के.बी. सम्भको ङ्जवद्यङ्टत प्रसायण राइन आमोजनाका राङ्झग 

वन ऺेत्र प्रमोग गने, 
(3) जर तथा भौसभ भाऩन केन्र वा भौसभी याडाय    स्थाऩना 

कामव गदाव वन ऺेत्र प्रमोग गने। 
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(च) आवास, बवन तथा फस्ती ङ्जवकास य सहयी ङ्जवकास ऺते्र : 
(1) ७ देङ्ञख १० तल्रा वा १५.५ देङ्ञख २५ ङ्झभटयसम्भ        

उचाईका बवन ङ्झनभावण गने, 
(2) ३,००० देङ्ञख ५,००० वगवङ्झभटय ऺेत्रपरसम्भको Built Up 

Area वा  Floor Area बएको आवासीम, व्मावसाङ्जमक वा 
आवासीम य व्मावसाङ्जमक दङ्टवै प्रकृङ्झत बएको सॊमङ्टक्त बवन 
ङ्झनभावण गने, 

(3) (३) ५०० देङ्ञख १,००० जनासम्भ एकैऩटक आगभन तथा 
ङ्झनगभन हङ्टने ङ्झसनेभा हर, ङ्झथएटय, साभङ्टदाङ्जमक बवन, यङ्गशारा, 
कन्सटव हर, स्ऩोटवस कम्प्रेक्स ङ्झनभावण गने, 

(4) ५ देङ्ञख १० हेक्टयसम्भको जगगा आमोजना सञ् चारन गने, 
(5) १ देङ्ञख ५ हेक्टयसम्भ  Hard Surface Pavement (Dry Port, 

Bus Park, Parking Lot आङ्छद) ङ्झनभावण गने, 
(6) 5,000 देङ्ञख 10,000 ङ्झरटयसम्भ दैङ्झनक ऩानीको प्रमोग हङ्टने 

बवन ङ्झनभावण तथा सञ् चारन गने। 
 

(छ)  उद्योग ऺते्र :  
(1) भेङ्झसन उऩकयणभा १ देङ्ञख ५ कयोड रुऩैमाॉसम्भ रगानी बएको 

वकव शऩ (भभवत सम्बाय गने सभेत) स्थाऩना तथा सञ् चारन गने,  
(2) वन ऺेत्र फाहेक अन्म स्थानभा १० हेक्टयसम्भको ऺेत्रभा 

औद्योङ्झगक िाभ स्थाऩना गने, 
(3) साधायण ङ्झनभावणभङ्टखी ढङ्टङ्गा, डेकोयेङ्जटब ढङ्टङ्गा, फारङ्टवा, िाबेर, 

औद्योङ्झगक भाटो य साधायण भाटो उत्खननको राङ्झग दैङ्झनक ५० 
घनङ्झभटयसम्भ उत्खनन कामव गने, 

(4) नदी नारा सतहफाट दैङ्झनक १०० घनङ्झभटयसम्भ फारङ्टवा, 
िाबेर, ङ्झगखाव भाटो ङ्झनकाल्ने। 
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(ज) ङ्ञशऺा ऺ ते्र  :   

(1) स्वास्थ्म, कृङ्जष, ङ्ञशऺा रगामत ऺेत्रसॊग सम्फङ्ञन्धत ङ्ञस्थय ऩङ्टॉजी 
फाहेक १ कयोड बन्दाफढी रगानी हङ्टने प्रमोगशारा, 

(2) 50 शैमासम्भको ङ्ञशऺण अस्ऩतार सञ् चारन गने। 
(झ) खानी ऺ ते्र  : 

(1)  दैङ्झनक २५ भेङ्जिक टनसम्भ फारङ्टवा प्रशोधन गने, 

(2)  साधायण ङ्झनभावणभङ्टखी ढङ्टङ्गा, िाबेर, औद्योङ्झगक भाटोको राङ्झग 
दैङ्झनक ५० घनङ्झभटयसम्भ उत्खनन गने। 

(ञ) अन्म  : 
(1)  प्रचङ्झरत सॊघीम वातावयण सॊयऺण ऐन तथा ङ्झनमभावरीरे सॊङ्ञऺप् त 

वातावयणीम अध्ममन गनङ्टव ऩने बनी तोकेका मस अनङ्टसूचीभा 
सभावेश नबएका अन्म प्रस्ताव। 

(2)  मस अनङ्टसूचीभा उङ्ञल्रङ्ञखत बए ताऩङ्झन प्रचङ्झरत सॊघीम वातावयण 
सॊयऺण ऐन तथा ङ्झनमभावरीभा प्रायङ्ञम्बक वातावयणीम ऩयीऺण वा 
वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन गनङ्टव ऩने उल्रेख बएभा सोही 
फभोङ्ञजभ गनङ्टव ऩनेछ। 
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अनङ्टसूची-२ 
(दपा ३ को उऩदपा (२) य दपा 4 को उऩदपा (9) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

प्रायङ्ञम्बक वातावयणीम ऩयीऺण गनङ्टव ऩने प्रस्ताव 
 (क)  वन ऺते्र : 

(१)  तयाई वा ङ्झबत्री भधेशभा ५० हेक्टयबन्दा फढी देङ्ञख ५०० 
हेक्टयसम्भ य ऩहाडभा ५० हेक्टयबन्दा फढी देङ्ञख २५० 
हेक्टयसम्भको ऺेत्रपरभा एकर प्रजाङ्झतका स्वदेशी ङ्झफरुवा एउटै 
ब्रकभा वृऺ ायोऩण गने, 

(२) सम्फङ्ञन्धत ठाउॉभा ऩयीऺण बई वृऺ ायोऩणको राङ्झग उऩमङ्टक्त बएका 
आमाङ्झतत प्रजाङ्झतका ङ्झफरुवा तयाई वा ङ्झबत्री भधेशभा १० हेक्टयबन्दा 
फढी देङ्ञख ५० हेक्टयसम्भ य ऩहाडभा १० हेक्टयबन्दा फढी देङ्ञख 
२५ हेक्टयसम्भको ऺेत्रपरभा एउटै ब्रकभा वृऺ ायोऩण गने, 

(३) तयाई वा ङ्झबत्री भधेशभा २० हेक्टयबन्दा फढी देङ्ञख १०० 
हेक्टयसम्भ य ऩहाडभा ५ हेक्टयबन्दा फढी देङ्ञख ५० हेक्टयसम्भ 
ऺेत्रपरको व्मावसाङ्जमक वन कफङ्टङ्झरमती वनको रूऩभा ङ्छदने, 

(४) सयकायरे वन अनङ्टसन्धान प्रमोजनको राङ्झग वाङ्जषवक १५ हेक्टय बन्दा 
फढी देङ्ञख ३० हेक्टय ऺेत्रपरसम्भको याङ्ञष् िम वन सयऩट कटान 
गने, 

(५) याङ्ञष् िम ङ्झनकङ्ट ञ् ज, वन्मजन्तङ्ट आयऺ, भध्मवती ऺेत्र, वन सॊयऺण ऺेत्र, 
सॊयऺण ऺेत्र वा वातावयण सॊयऺण ऺेत्र स्थाऩना वा ङ्जवस्ताय गने, 

(६) २० हेक्टयबन्दा फढीको ऺेत्रपरभा नमाॉ वनस्ऩङ्झत उद्यान, वन-फीउ 
फगैँचा य प्राणी उद्यान (ङ्ञचङ्झडमाखाना) ङ्झनभावण गने, 

(७) याङ्ञष् िम ङ्झनकङ्ट ञ् ज, वन्मजन्तङ्ट आयऺ, ङ्ञशकाय आयऺ, ङ्झसभसाय ऺेत्र वा 
सॊयङ्ञऺत जराधाय ऺेत्रको व्मवस्थाऩन कामवमोजना तमाय गने, 

(८) देहामको ऩङ्चयभाणभा वन ऩैदावाय सङ्करन गने गयी ङ्ञजल्राङ्झबत्रको 
ऩञ् चवषीम वन कामवमोजना, भध्मवती ऺेत्र वा सॊयऺण ऺेत्रको 
व्मवस्थाऩन मोजना वा वन सॊयऺण ऺेत्रको कामवमोजना तमाय गने:- 

(क) वाङ्जषवक ५० भेङ्जिक टनसम्भ जया तथा गानो सङ्करन गने, 
(ख) वाङ्जषवक १५० भेङ्जिक टनसम्भ फोिा सङ्करन गने, 
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(ग)  वाङ्जषवक १५० भेङ्जिक टनसम्भ ऩात वा डाॉठ सङ्करन गने 
(सारङ्झसड, ङ्चयठ्ठा य अभरा, तेन्दङ्टऩात, बोरावऩात, तेजऩात 
फाहेक), 

(घ)  वाङ्जषवक १५० भेङ्जिक टनसम्भ पूर वा ब ङ्टवा सङ्करन गने, 
(ङ)  वाङ्जषवक २०० भेङ्जिक टनसम्भ पर वा फीज सङ्करन गने, 
(च) वाङ्जषवक १५० भेङ्जिक टनसम्भ ङ्झफरुवा सङ्करन गने, 
(छ) वाङ्जषवक २०० भेङ्जिक टनसम्भ गभ, येङ्ञजन (सल्राको 

खोटो फाहेक) वा रोहवान सङ्करन गने, 
(ज)  वाङ्जषवक २ राख घन ङ्जपटबन्दा फढी काठ उत्ऩादन तथा 

सङ्करन गने, 
(९) साववजङ्झनक फङ्टयान ऺेत्रभा जडीफङ्टटी वा सङ्टगङ्ञन्धत वनस्ऩङ्झतको 

व्मावसाङ्जमक उत्ऩादनको राङ्झग जडीफङ्टटी केन्र स्थाऩना गने, 
(१०) प्रचङ्झरत कानून अनङ्टसाय प्रशोधन गयी सायतत्त्व ङ्झनकारी ङ्झनकासी गनव 

ऩाइने प्रजाङ्झतको हकभा एक ङ्ञजल्राफाट प्रङ्झत प्रजाङ्झत २० देङ्ञख १०० 
टनसम्भ वन ऩैदावय सङ्करन गने, 

(११) सयकायद्वाया व्मवङ्ञस्थत वन, साभङ्टदाङ्जमक वन, कफङ्टङ्झरमती वन, वन 
सॊयऺण ऺेत्र, भध्मवती ऺेत्र, ङ्झसभसाय ऺेत्र वा सॊयऺण ऺेत्र बएय 
फहने प्रत्मेक नदी, खोराफाट दैङ्झनक ५० घनङ्झभटयबन्दा फढी फारङ्टवा, 
ढङ्टङ्गा, िाबेर य भाटो सङ्करन गने, 

(१२) १ देङ्ञख ५ हेक्टयसम्भको वन ऺेत्र अन्म प्रमोजनको राङ्झग प्रमोग 
गने,  

तय मो ऐन प्रायम्ब हङ्टन ङ्ट अङ्ञघ वन ऺेत्रभा सडकको िमाक तमाय 
बएको हकभा सो सडकको स्तयोन् नङ्झत गदाव थऩ हङ्टने वन ऺेत्रको 
ऺेत्रपर भात्र गणना गनङ्टव ऩनेछ । 

(१३) वन ऺेत्र, सॊयऺण ऺेत्रङ्झबत्रको वन ऺेत्र, भध्मवती ऺेत्र ङ्झबत्रको वन 
ऺेत्र, ङ्झसभसाय ऺेत्र वा वातावयण सॊयऺण ऺेत्र ङ्झबत्रको वन ऺेत्रभा 
२५ फेडसम्भको ङ्चयसोटव वा होटर, २५ शैमासम्भको अस्ऩतार वा 
२५ कोठा सम्भको ङ्ञशऺण सॊस्था ङ्झनभावण गने, 
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(१४) स्वीकृत वन कामवमोजना फभोङ्ञजभ ५ हेक्टयबन्दा फढी ऺेत्रफाट 
कटान बएका रुखको जया, ठङ्टटा ङ्झनकाल्ने, 

(१५) फाह्य (एक्जोङ्जटक) तथा ङ्झभचाहा (इन्बेङ्झसब) जङ्गरी प्राणी तथा 
वनस्ऩङ्झतको स्थाऩना (Introduced) रगामत ङ्ञज.एभ.ओ. (Genetically 

Modified Organism) य एर.एभ.ओ. (Living Modified Organism) 
प्रबाङ्जवत प्रजाङ्झत तथा प्रङ्जवङ्झधको स्थाऩना, प्रसायण तथा अनङ्टसन्धान 
सम्फन्धी कामव गने,  

(१६) एक ङ्ञजल्राफाट वाङ्जषवक ५ भेङ्जिक टनबन्दा फढी खोटो सङ्करन गने, 
(१७) १० ङ्जकरोङ्झभटय बन्दा फढी रम्फाईको वन ऩथ वा अङ्ञगन येखा 

ङ्झनभावण गने, 
(१८)  देहामका प्रस्ताव: 

 (क)  भध्मवती ऺेत्रङ्झबत्र ङ्जवद्यङ्टत प्रसायण राइन वा ङ्जवद्यङ्टत 
प्रसायण राइनफाट याऩ गयी नमाॉ आउटडोय 
सफस्टेशन ङ्झनभावण कामव,  

 (ख)  वन सॊयऺण ऺेत्र, सॊयऺण ऺेत्र, भध्मवती ऺेत्र वा 
वातावयण सॊयऺण ऺेत्रङ्झबत्र १० भेगावाटसम्भको 
जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना वा १३२ के.ङ्झब. वा सो बन्दा 
कभ बोल्टेजस्तयका ङ्जवद्यङ्टत प्रसायण वा ङ्जवतयण राइन 
य सो अन्तगवतका सफस्टेशन ङ्झनभावण कामव। 

 (ख)  उद्योग ऺते्र : 
(1) ब्रेङ्ञण्डङ्ग प्रङ्जिमाफाट भङ्छदया उत्ऩादन गने वा दैङ्झनक ५ राख 

ङ्झरटयसम्भ ऺभता बएको उभाल्ने य पभेन्टेशन सङ्टङ्जवधामङ्टक्त 
ङ्झडङ्ञस्टरयी, ब्रङ्टअयी वा वाइनयी उद्योग स्थाऩना गने, 

(2) काफोनेटेड वा ननकाफोनेटेड वे्रबयेज, जङ्टस आङ्छद उत्ऩादन गने 
उद्योग स्थाऩना  गने, 

(3) वनस्ऩङ्झत घ्मू वा खाने तेर उत्ऩादन गने उद्योग स्थाऩना गने, 
(4) दैङ्झनक १ भेङ्जिक टनबन्दा फढी ङ्ञचमा, कपी, जडीफङ्टटी आङ्छद प्रशोधन 

गने उद्योग स्थाऩना गने, 
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(5) दैङ्झनक ३,००० भेङ्जिक टनसम्भ खाॉडसायी वा ङ्ञचनी उत्ऩादन गने उद्योग 
स्थाऩना गने, 

(6) दैङ्झनक १० भेङ्जिक टनबन्दा फढी खाद्य ऩदाथव उत्ऩादन गने उद्योग 
स्थाऩना गने, 

(7) दैङ्झनक २५ भेङ्जिक टनसम्भ हाड, ङ्झसङ्ग वा खङ्टय प्रशोधन गने 
उद्योग स्थाऩना गने, 

(8) दैङ्झनक १५,००० वगवङ्जपटसम्भ छारा प्रशोधन गने उद्योग 
स्थाऩना गने, 

(9) ऩाइऩराइन फाहेक व्माऩाङ्चयक प्रमोजनको राङ्झग प्रङ्झत सेकेण्ड 
१० ङ्झरटयबन्दा फढीको दयरे ऩानी प्रशोधन गने उद्योग स्थाऩना 
गने, 

(10) कङ्ट ङ्जकङ्ग (एर. ऩी. जी.) गमाॉस, फामोगमाॉस, नेच ङ्टयर गमाॉसको 
उत्ऩादन, बण्डायण, ङ्जपङ्झरङ्ग, ङ्चयङ्जपङ्झरङ्ग गने उद्योग स्थाऩना गने, 

(11) काफवन डाईअक्साईड, अङ्ञक्सजन, नाईिोजन, ऐङ्झसङ्जटङ्झरन आङ्छद 
उत्ऩादन तथा ङ्चयङ्जपङ्झरङ्ग गने उद्योग स्थाऩना गने, 

(12) वाङ्जषवक ३ कयोड गोटासम्भ उत्ऩादन ऺभता बएको ऩोरेको 
इटा, टामर आङ्छद फनाउने उद्योग स्थाऩना गने, 

(13) दैङ्झनक १० हजायबन्दा फढी Compressed Bricks, Hollow 

Bricks/Blocks उत्ऩादन  गने उद्योग स्थाऩना गने, 
(14) दैङ्झनक २५ भेङ्जिक टनसम्भ ऺभताको िसय उद्योग स्थाऩना 

गने, 
(15) दैङ्झनक २५ भेङ्जिक टनबन्दा फढी फारङ्टवा प्रशोधन गने उद्योग 

स्थाऩना गने, 
(16) दैङ्झनक १०० भेङ्जिक टनसम्भ उत्ऩादन ऺभता बएको एङ्झसड वा 

अल्कारी  उत्ऩादन गने उद्योग स्थाऩना गने, 
(17) Chemical (Plasticizer, Chlorine, Sodium Hypo-chloride आदि), 

Glue, Adhesives फनाउन ेउद्योग स्थाऩना गने, 
(18) Zinc Oxide उत्ऩादन गने उद्योग स्थाऩना गने, 
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(19) शृ्रर गाय साभान फाहेकका यर ग योगन उत्ऩादन गने उद्योग 
स्थाऩना गने, 

(20) ब्रेङ्ञण्डङ्ग, ङ्चयप्रोसेङ्झसङ्ग वा ङ्चयक्राभेशन प्रङ्जिमाफाट रङ्टङ्झब्रकेन्टस ्
उत्ऩादन गने उद्योग स्थाऩना गने, 

(21) ब्रेङ्ञण्डङ्ग प्रङ्जिमाफाट ङ्जवटङ्टङ्झभन वा ङ्जवटङ्टङ्झभन इभल्सनको उत्ऩादन 
तथा ङ्चयङ्जपङ्झरङ्ग गने उद्योग स्थाऩना गने, 

(22) Mosquito Repellent (झोर, क्वाईर, याफरेट, रोसन आङ्छद), 
धङ्टऩ आङ्छद उत्ऩादन गने उद्योग स्थाऩना गने, 

(23) दैङ्झनक ५ भेङ्जिक टन बन्दा फढी ङ्झडटयजेन्ट, स्माम्ऩङ्ट, ङ्झरङ्ञक्वड 
ङ्ञक्रनय, ङ्ञक्रङ्झनङ्ग ऩाउडय, स्माङ्झनटाइजय, फे्रसनय आङ्छद उत्ऩादन 
गने उद्योग स्थाऩना गने, 

(24) दैङ्झनक १ भेङ्जिक टन बन्दा फढी साफङ्टन उत्ऩादन गने उद्योग 
स्थाऩना गने, 

(25) व्मािी (ड्राइ वा वेट वा ङ्झरङ्झथमभ आमोन) उत्ऩादन गने उद्योग 
स्थाऩना गने, 

(26) दैङ्झनक ५० भेङ्जिक टनसम्भ (ड्राई वा वेट) ब्मािी ङ्चयसाईङ्ञक्रङ्ग 
गने उद्योग स्थाऩना गने, 

(27) दैङ्झनक ५ भेङ्जिक टनसम्भ पोभ उत्ऩादन उद्योग (पोभको 
प्रमोग गयी २ भेङ्जिक टन बन्दा फढी वस्तङ्ट उत्ऩादन गने उद्योग 
सभेत) स्थाऩना गने, 

(28) ऩयम्ऩयागत घयेरङ्ट उद्योग फाहेकका दैङ्झनक १०० भेङ्जिक 
टनसम्भ उत्ऩादन ऺभता बएको ऩल्ऩ वा कागज उद्योग 
स्थाऩना गने, 

(29) दैङ्झनक १ भेङ्जिक टन बन्दा फढी स्टेशनयी साभान (ऩेन, डटऩेन, 
ङ्झससाकरभ, काऩी, यङ्ञजस्टय आङ्छद) उत्ऩादन गने उद्योग 
स्थाऩना गने, 

(30) दैङ्झनक ५ भेङ्जिक टन बन्दा फढी प्माकेङ्ञजङ्ग (कोरुगेटेड फक्स, 
काडवफोडव आङ्छद) उत्ऩादन गने उद्योग स्थाऩना गने, 
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(31) ऩयम्ऩयागत घयेरङ्ट उद्योग फाहेकका धागो तथा कऩडा यङ्गाई वा 
धङ्टराई वा छऩाई गने उद्योग (गरैंचा, ऩङ्ञस्भना सभेत) स्थाऩना 
गने, 

(32) दैङ्झनक ५ भेङ्जिक टन बन्दा फढी धागो प्रमोग गयी कऩडा 
उत्ऩादन गने उद्योग स्थाऩना गने, 

(33) ङ्ञस्ऩङ्झनङ्ग ङ्झभर स्थाऩना गने, 
(34) जङ्टट उद्योग स्थाऩना गने, 
(35) Coir Rope वा Coir Mattress उत्ऩादन गने उद्योग स्थाऩना गने, 
(36) च ङ्टनढङ्टङ्गा वा ङ्ञक्रङ्कयभा आधाङ्चयत दैङ्झनक ३,००० भेङ्जिक 

टनसम्भ उत्ऩादन ऺभता बएको ङ्ञक्रङ्कय वा ङ्झसभेन्ट उद्योग 
स्थाऩना गने, 

(37) दैङ्झनक ३,००० भेङ्जिक टनसम्भ च ङ्टन उत्ऩादन ऺभता बएको 
उद्योग स्थाऩना गने, 

(38) दैङ्झनक १० भेङ्जिक टनबन्दा फढी उत्ऩादन ऺभता बएको वा 
२० कयोडदेङ्ञख २ अफव रुऩैमाॉसम्भ भेङ्झसन उऩकयणभा रगानी 
हङ्टने खङ्झनजजन्म ऩदाथव प्रशोधन गने उद्योग स्थाऩना गने, 

(39) औषङ्झध उद्योग स्थाऩना गने वा दैङ्झनक ५० भेङ्जिक टनसम्भ 
औषङ्झधको राङ्झग प्रायङ्ञम्बक कम्ऩाउण्ड (Bulk Drugs) सॊ रेषण 
(Formulation) गने उद्योग स्थाऩना गने, 

(40) दैङ्झनक ५०० ङ्जकरोिाभबन्दा फढी आमङ्टवेङ्छदक औषङ्झध उत्ऩादन 
गने उद्योग स्थाऩना गने, 

(41) दैङ्झनक ५ भेङ्जिक टन बन्दा फढी प्राङ्ञष् टकका साभान (ऩाईऩ, 
ङ्जपङ्जटङ्ग, मानव, Wrapper, आङ्छद उत्ऩादन गने सहीत) उत्ऩादन 
गने उद्योग (खेय गएको प्राङ्ञष् टकको कच्चा ऩदाथव वा Virgin 

Granuals, Resin, Compound भा आधाङ्चयत) स्थाऩना गने, 
(42) टामय, यङ्टब्स य यफय प्रशोधन तथा उत्ऩादन गने उद्योग 

स्थाऩना गने, 
(43) ऩङ्टयानो टामय तथा प्राङ्ञष् टक प्रशोधन गयी इन्धन (तेर) 

ङ्झनकाल्ने उद्योग स्थाऩना गने, 
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(44) एनोडाइङ्ञजङ्ग, इरेक्िोप्रेङ्जटङ्ग तथा गमाल्बनाइङ्ञजङ्ग गने उद्योग 
(सङ्टन चाॉदीभा Plating गने घयेरङ्ट उद्योग फाहेक) स्थाऩना गने, 

(45) योङ्झरङ्ग ङ्झभर उद्योग स्थाऩना गने, 
(46) दैङ्झनक १० भेङ्जिक टन बन्दा फढी कट्टङ्ट-रेन्थ गने तथा बाॉडा 

फनाउने उद्योग स्थाऩना गने, 
(47) दैङ्झनक ५० भेङ्जिक टन बन्दा फढी उत्ऩादन ऺभता बएको 

पाउण्ड्री उद्योग स्थाऩना गने, 
(48) दैङ्झनक ५०० भेङ्जिक टनसम्भ प्रायङ्ञम्बक स्भेङ्ञल्टङ्ग गयी पेयस 

तथा नन ्पेयस वस्तङ्ट उत्ऩादन गने उद्योग स्थाऩना गने, 
(49) दैङ्झनक ७५० भेङ्जिक टनसम्भ धात ङ्ट ङ्चयभेङ्ञल्टङ्ग वा ङ्चययोङ्झरङ्ग वा 

ऐरोङ्जमङ्ग (Alloying) गने उद्योग स्थाऩना गने, 
(50) १० भेङ्जिक टन बन्दा फढी भेटर तथा नन ् भेटरफाट 

फ्माङ्झब्रकेशन (स्टकचय सभेत) गने उद्योग स्थाऩना गने, 
(51) गाडी, भोटय साईकर, अटोङ्चयक्सा आङ्छद तथा दैङ्झनक १०० थान 

बन्दा फढी साईकर/ङ्चयक्सा (इन्धन वा ङ्जवद्यङ्टत प्रमोग नगयी) 
एसेम्फङ्झरङ्ग गने उद्योग स्थाऩना गने, 

(52) १ कयोड रुऩैमाॉ बन्दा फढीको भेङ्झसन उऩकयण प्रमोग गयी 
इरेङ्ञक्िकर तथा इरेक्िोङ्झनक्स साभान एसेम्फङ्झरङ्ग गने उद्योग 
स्थाऩना गने, 

(53) दैङ्झनक १ भेङ्जिक टन बन्दा फढी ङ्झफजङ्टरीको ताय (वामङ्चयङ्ग तथा 
प्रसायणको राङ्झग) उत्ऩादन गने उद्योग स्थाऩना गने, 

(54) भेङ्झसन उऩकयणभा ५ कयोड रुऩैमाॉबन्दा फढी रगानी बएको 
वकव शऩ (भभवत सम्बाय गने सभेत) स्थाऩना गने, 

(55) भेङ्झसन उऩकयणभा ५ कयोड रुऩैमाॉ बन्दा फढी रगानी गने 
ङ्झनभावण सम्फन्धी कामव गने उद्योगको स्टोयेज माडव स्थाऩना गने, 

(56) सफै प्रकायका गमाॉस ङ्झसङ्झरन्डय उत्ऩादन गने उद्योग स्थाऩना 
गने, 
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(57) उद्योगरे आफ्नो प्रमोगको राङ्झग ५ देङ्ञख ४० भेगावाटसम्भ 
नवीकयणीम ऊजाव प्रङ्जवङ्झध (सौमव, वामङ्ट, जैङ्जवक आङ्छद) 
Congeneration, DG Set फाट ङ्जवद्यङ्टतीम ऊजाव उत्ऩादन गने, 

(58) उद्योगरे आफ्नो ताऩीम ऊजाव प्रमोजनको राङ्झग फामोभास, 
कोइराफाट सञ् चारन हङ्टने गमाॉङ्झसपामय जडान गयी सञ् चारन 
गने, 

(59) वाङ्जषवक २५ हजायदेङ्ञख ५ राख घन ङ्जपटसम्भ काठ प्रमोग गने 
स्ङ्झभर स्थाऩना गने, 

(60) दैङ्झनक ५०० घन ङ्जपटबन्दा फढी काठ प्रमोग गयी झ्मार ढोका 
रगामतका पङ्झनवचय साभान उत्ऩादन गने उद्योग स्थाऩना गने, 

(61) योङ्ञजन, टऩेन्टाईन तथा कत्था उत्ऩादन गने उद्योग स्थाऩना 
गने, 

(62) वाङ्जषवक २ राख घन ङ्जपटसम्भ काठ वा काठजन्म ऩदाथव प्रमोग 
गयी बेङ्झनमय, प्राईउड, प्राईफोडव आङ्छद फनाउन ेउद्योग स्थाऩना 
गने, 

(63) दैङ्झनक ५ भेङ्जिक टन बन्दा फढी फाॉस तथा फेतका साभान 
उत्ऩादन गने उद्योग स्थाऩना गने, 

(64) दैङ्झनक ५०० ङ्जकरोिाभ बन्दा फढी सङ्टतीजन्म ऩानभसरा 
उत्ऩादन गने उद्योग स्थाऩना गने, 

(65) च ङ्टयोट तथा ङ्झफॊडी उत्ऩादन (सङ्टती ड्राइ गने सभेत) गने उद्योग 
स्थाऩना गने, 

(66) सराई उद्योग स्थाऩना गने, 
(67) दैङ्झनक १० ङ्जकरो ङ्झरटयबन्दा फढी फामोङ्झडजेर उत्ऩादन गने उद्योग 

स्थाऩना गने, 
(68) Solvent Extraction प्रङ्जिमाफाट खाने तेर फाहेक अन्म तेर 

उत्ऩादन गने उद्योग स्थाऩना गने, 
(69) Extraction, Distillation आङ्छद प्रङ्जवङ्झधफाट सङ्टगङ्ञन्धत तेर 

उत्ऩादन गने उद्योग स्थाऩना गने, 
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(70) अधव प्रशोङ्झधत तेर, पोङ्झसर फ्मङ्टर प्रमोग गयी दैङ्झनक २०० 
भेङ्जिक टनसम्भ ऩेिोङ्झरमभ ऩदाथव उत्ऩादन गने उद्योग स्थाऩना 
गने, 

(71) दैङ्झनक ५ ङ्झरटय बन्दा फढी Chemical तथा Reagent प्रमोग हङ्टने 
Diagnosis Lab स्थाऩना गने, 

(72) काॉच प्रशोधन गने उद्योग स्थाऩना गने, 
(73) दैङ्झनक १ भेङ्जिक टन बन्दा फढी ऩशङ्ट ऩन्छीको दाना उत्ऩादन गने 

उद्योग स्थाऩना गने, 
(74) दैङ्झनक २०० जोय बन्दा फढी जङ्टत्ता तथा चप्ऩर उत्ऩादन गने उद्योग 

स्थाऩना गने, 
(75) दैङ्झनक १ राख बन्दा फढी ऩषृ् ठ छऩाई गने ङ्जप्रङ्ञन्टङ्ग प्रसे 

सञ् चारन गने, 
(76) दैङ्झनक १०० भेङ्जिक टन बन्दा फढी Cargo Handling गने 

उद्योग स्थाऩना गने, 
(77) कम्प्मङ्टटय, सफ्टवेमय, ङ्जवद्यङ्टतीम उऩकयण प्रमोग गयी सफ्टवेमय 

तमायी, अनराइन सेवा, इन्टयनेट, येङ्झडमो, केफङ्टर नेटवकव  जस्ता 
प्रकृङ्झतका सेवा ङ्छदने कामव वा ताङ्झरभ, ऩयाभशव जस्ता कामव 
फाहेक २५ कयोड देङ्ञख २ अफव रुऩैमाॉसम्भ भेङ्झसन उऩकयणभा 
रगानी हङ्टने उद्योग, 

(78) अस्पाल्ट ब्माङ्ञचङ्ग प्रान्ट स्थाऩना तथा सञ् चारन गने। 
(ग)  खानी ऺते्र : 

(1) १०० जनासम्भ स्थामी फसोफास स्थानान्तयण वा ऩङ्टनवावस गयी 
खानी उत्खनन  गने, 

(2) येङ्झडमोधभी धात ङ्टफाहेक अन्म धात ङ्ट उत्ऩादन गनव गङ्चयन े बङू्झभगत 
उत्खनन बए दैङ्झनक १,००० टनसम्भ य सतही उत्खनन बए 
दैङ्झनक २,००० टनसम्भ उत्खननको कामव गने, 

(3) अधातङ्ट खङ्झनज उत्ऩादन गनव गङ्चयने बङू्झभगत उत्खनन बए दैङ्झनक 
२,००० टनसम्भ य सतही उत्खनन बए दैङ्झनक ४,८०० भेङ्जिक 
टनसम्भ उत्खननको कामव गने, 
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(4) साधायण ङ्झनभावणभङ्टखी ढङ्टङ्गा, डेकोयेङ्जटब ढङ्टङ्गा, फारङ्टवा, िाबेर, 
औद्योङ्झगक भाटो य साधायण भाटोको उत्खननको  राङ्झग दैङ्झनक ५० 
देङ्ञख ५०० घन ङ्झभटयसम्भ उत्खननको कामव गने, 

(5) कोइरा तथा भङ्जट्टकोइरा उत्ऩादन गनव गङ्चयन ेबङू्झभगत उत्खनन बए 
दैङ्झनक १००० टन य सतही उत्खनन बए दैङ्झनक २,००० 
टनसम्भ उत्खननको कामव गने, 

(6) दैङ्झनक २ राख घन  ङ्झभटयसम्भ प्राकृङ्झतक गमाॉस  (Natural Gas)  
उत्ऩादन कामव गने, 

(7) नदीनारा सतहफाट दैङ्झनक १०० घनङ्झभटय बन्दा फढी ३०० 
घनङ्झभटयसम्भ फारङ्टवा, िाबेर, ङ्झगखाव भाटो ङ्झनकाल्ने। 

(घ)  सडक/भागव ऺते्र : 
(1) २५ ङ्जकरोङ्झभटयसम्भ रम्फाई हङ्टने नमाॉ भागव ङ्झनभावण गने, 
(2) ५ देङ्ञख ५० ङ्जकरोङ्झभटयसम्भको यज्जङ्टभागव ङ्झनभावण गने, 
(3) १ देङ्ञख ५ ङ्जकरोङ्झभटय सम्भको केफङ्टर काय भागव ङ्झनभावण गने, 
(4) १०० ङ्झभटयबन्दा फढी रम्फाईका ऩङ्टर ङ्झनभावण गने, 
(5) सडक/भागव प्रमोजनको राङ्झग १ देङ्ञख ३ ङ्जकरोङ्झभटयसम्भ सङ्टरुङ 

फनाउने, 
(6) चायऩारि े सवायी सञ् चारन हङ्टने आकाशे ऩङ्टर (फ्राइव ओवय) 

ङ्झनभावण गने, 
(7) साववजङ्झनक मातामातको राङ्झग भोनो येरभागव सञ् चारन गने, 
(8) १० ङ्जकरोङ्झभटयबन्दा फढी ५० ङ्जकरोङ्झभटयसम्भ रम्फाईको याङ्जष्डम 

याजभागव, प्रदेश रोकभागव वा सहामक सडक तथा प्रदेश भागवको 
चौडाई वङृ्जि हङ्टने गयी स्तयवङृ्जि, ऩङ्टनस्थावऩना वा ऩङ्टनङ्झनवभावण गने। 
 

(ङ)  आवास, बवन तथा फस्ती ङ्जवकास य सहयी ङ्जवकास ऺते्र : 
(1) ५,००० बन्दा फढी १०,००० वगवङ्झभटय ऺेत्रपरसम्भको Built 

Up Area वा  Floor Area आवासीम, व्मावसाङ्जमक वा आवासीम य 
व्मावसाङ्जमक दङ्टवै प्रकृङ्झत बएको सॊमङ्टक्त बवन ङ्झनभावण गने, 
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(2) १,००० देङ्ञख २,००० जनासम्भ एकै ऩटक आगभन तथा 
ङ्झनगभन हङ्टने ङ्झसनेभा हर, ङ्झथएटय, साभङ्टदाङ्जमक बवन, यङ्गशारा, 
कन्सटव हर, स्ऩोटवस कम्प्रेक्स ङ्झनभावण गने, 

(3) १ देङ्ञख ५ हेक्टयसम्भको ऺेत्रभा आवास ङ्जवकास गने, 
(4) १० देङ्ञख १०० हेक्टयसम्भको जगगा आमोजना सञ् चारन गने, 
(5) ५ हेक्टयबन्दा फढी  Hard Surface Pavement (Dry Port, Bus 

Park, Parking  Lot  आङ्छद) ङ्झनभावण गने, 
(6) २०,००० घन ङ्झभटयबन्दा फढी भाटो ऩङ्टने तथा भाटो काटी  Site 

Develop  गने, 
(7) ११ तल्रा वा २५ ङ्झभटयबन्दा फढी १६ तल्रा वा ५० 

ङ्झभटयसम्भका उचाई बएका बवन ङ्झनभावण गने, 
(8) १०,००० देङ्ञख २०,००० ङ्झरटयसम्भ दैङ्झनक ऩानीको प्रमोग हङ्टन े

बवन ङ्झनभावण तथा सञ् चारन गने। 
(च)  जरस्रोत य ऊजाव ऺते्र : 

(१) ङ्जवद्यङ्टत प्रसायण राइन य सफस्टेशन ङ्झनभावण अन्तगवत:- 
(क)  १३२ के.बी. वा सोबन्दा फढी ऺभताको ङ्जवद्यङ्टत 

प्रसायण राइन ङ्झनभावण गने, 
(ख)  ङ्जवद्यभान २२० के.बी. वा सोबन्दा फढी ऺभताको 

ङ्जवद्यङ्टत प्रसायण राइनफाट याऩ गयी नमाॉ आउटडोय 
सफस्टेशन ङ्झनभावण गने । 

 (२) ङ्जवद्यङ्टत उत्ऩादन अन्तगवत:- 
(क)  १ देङ्ञख ५० भेगावाट ऺभतासम्भको जरङ्जवद्यङ्टत 

उत्ऩादन आमोजना ङ्झनभावण गने, 
(ख)  १ देङ्ञख ५ भेगावाट ऺभता सम्भको खङ्झनज तेर वा 

गमाॉसफाट ङ्जवद्यङ्टत उत्ऩादन आमोजना सञ् चारन गने, 
(ग)  १५०० घनङ्झभटय बन्दा फढी ऺभताको फामोगमाॉस 

प्रान्ट ङ्झनभावण गने। 
 (३) ङ्झसॊचाइको नमाॉ प्रणारी अन्तगवत:- 
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(क)  तयाई वा ङ्झबत्री भधेशभा २०० देङ्ञख २,००० 
हेक्टयसम्भको ऺेत्र ङ्झसॊचाइ गने, 

(ख)  ऩहाडी उऩत्मका य टायभा २५ देङ्ञख ५०० 
हेक्टयसम्भको ऺेत्र ङ्झसॊचाइ गने, 

(ग)  ऩहाडी ङ्झबयारो ऩाखा वा ऩववतीम ऺेत्रभा २५ देङ्ञख 
२०० हेक्टयसम्भको ऺेत्र ङ्झसॊचाइ गने, 

(घ)  १०० हेक्टयबन्दा फढीको ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ आमोजना 
ङ्झनभावण गने, 

(४)  ङ्झसॊचाइको ऩङ्टनरुत्थान प्रणारी अन्तगवत : ङ्जवद्यभान प्रणारी 
ङ्झबत्रका ङ्झसॊचाइ आमोजनाभा नमाॉ हेड वक्सव ङ्झनभावण वा भूर 
नहय ऩङ्चयवतवन हङ्टने कङ्ट नै ऩङ्झन ऩङ्टनरुत्थान आमोजना सञ् चारन 
गने, 

(५) २५ देङ्ञख १०० जनासम्भ स्थामी फसोफास बएका जनसर्मा 
ङ्जवस्थाङ्जऩत गने कङ्ट नै ऩङ्झन जरस्रोत ङ्जवकास कामव गने, 

(६) १० ङ्जकरोङ्झभटय बन्दा फढी रम्फाईको नदी ङ्झनमन्त्रणको कामव 
गने, 

(७) नवीकयणीम ऊजाव ऺेत्र: 
(क)  १ देङ्ञख १० भेगावाट ऺभतासम्भको सौमव ऊजावफाट 

ङ्जवद्यङ्टत उत्ऩादन आमोजना सञ् चारन गने, 
(ख)  १ देङ्ञख १० भेगावाट ऺभतासम्भको वामङ्ट ऊजावफाट 

ङ्जवद्यङ्टत उत्ऩादन आमोजना सञ् चारन गने, 
(ग)  ०.५ देङ्ञख २ भेगावाट ऺभतासम्भको जैङ्जवक ऊजावफाट 

ङ्जवद्यङ्टत उत्ऩादन आमोजना सञ् चारन गने, 
(घ)  ङ्ञचनी उद्योग ऺेत्रङ्झबत्रको उखङ्ट ऩेङ्झरसकेऩङ्झछ ङ्झनङ्ञस्कने 

खोस्टा (Bagasse) फाट ङ्जवद्यङ्टत सहउत्ऩादन 
(Cogeneration) हङ्टने आमोजना सञ् चारन गने। 

(छ)  ऩमवटन ऺते्र : 
(1) ५१ देङ्ञख १०० फेडसम्भको होटर वा ङ्चयसोटव ङ्झनभावण, स्थाऩना 

तथा सञ् चारन गने, 
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(2) ङ्जवद्यभान ङ्जवभानस्थरभा ऺेत्रपर थप्ने, 
(3) भाछा वा अन्म जरचय बएको कङ्ट नै नदी वा तारभा इङ्ञञ् जन जङ्झडत 

उऩकयण य इन्धन ज्वरन गयी र् माङ्ञफ्टङ्ग कामव वा िङ्ट ज सञ् चारन 
गने, 

(4) तारभा स्थाऩना हङ्टने हाउस फोट (तैयने घय) सञ् चारन गने । 
(ज)  खानऩेानी ऺते्र : 

(1) १०० देङ्ञख ५०० हेक्टयसम्भको ऺेत्रभा पैङ्झरएको वषावतको ऩानी 
सङ्करन गने तथा सोही ऺेत्रपरभा बएका ऩानीका स्रोतको प्रमोग 
गने, 

(2) सेप इल्ड १०० ङ्झरटय प्रङ्झत सेकेण्ड (LPS) बन्दा फढीको सतही 
ऩानीको स्रोत य सो ऩानीको ५० देङ्ञख ७५ प्रङ्झतशतसम्भ सङ््ट खा 
सभमभा आऩूङ्झतव गने, 

(3) प्रङ्झत सेकेण्ड १०० ङ्झरटय बन्दा फढीको दयरे ऩानी प्रशोधन गने, 
(4) बङू्झभगत ऩानीको स्रोत ङ्जवकासका राङ्झग कङ्ट र एक्मूपयको ५० 

देङ्ञख ७५ प्रङ्झतशतसम्भ ङ्चयचाजव गने, 
(5) १ देङ्ञख ३ ङ्जकरोङ्झभटयसम्भको सङ्टरुङ ङ्झनभावण गयी खानऩेानी 

आमोजना सञ् चारन  गने, 
(6) खानेऩानी आमोजना सञ् चारन गनवको राङ्झग २५ देङ्ञख १०० 

जनासम्भ जनसर्मा ङ्जवस्थाऩन गने, 
(7) खानेऩानीको स्रोतको भाङ्झथल्रो बागभा ५०० जनसर्मासम्भको 

फसोफास गयाउन,े 
(8) ५० हजायदेङ्ञख २ राखसम्भको जनसर्माराई खानेऩानी आऩूङ्झतव 

गने, 
(9) ५० हजायदेङ्ञख २ राखसम्भको जनसङ ्माराई खानेऩानी आऩूङ्झतव 

गयी नमाॉ स्रोत जोड्ने, 
(10) १ ङ्जकरोङ्झभटय बन्दा फढीको डाइबयसन सम्फन्धी काभ गने, 
(11) ङ्जिटभेन्ट सहीतको ढर ङ्झनकास ङ्झसष् टभ सभावेश बएका खानेऩानी 

आमोजना सञ् चारन गने । 
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(झ)  पोहयभैरा व्मवस्थाऩन ऺते्र:  
  घय तथा आवास ऺेत्रफाट ङ्झनस्कने पोहयभैराको सम्फन्धभा देहामको काभ 
  गने :- 

(1) वाङ्जषवक १,००० देङ्ञख ५,००० टनसम्भ पोहयभैरा जङ्झभनभा बने, 
(2) ५ देङ्ञख १० हेक्टयसम्भको ऺेत्रभा पैङ्झरएको िान्सपय स्टेशन य 

ङ्चयसोसव ङ्चयकोबयी एङ्चयमा सम्फन्धी काभ गने, 
(3) ५ देङ्ञख १० हेक्टयसम्भको ऺेत्रभा पैङ्झरएको यसामन, माङ्ञन्त्रक वा 

जैङ्जवक तयीकाफाट पोहयभैरा छनौट गने, केराउने, तह रगाउने य 
ऩङ्टन् प्रमोग गने, 

(4) ५ देङ्ञख १० हेक्टयसम्भको ऺेत्रभा पैङ्झरएको कम्ऩोष् ट प्राण्ट 
सम्फन्धी काभ गने, 

(5) ५ एभ. एर. डी. (MLD) ऺभतासम्भको ढर व्मवस्थाऩन 
आमोजना सञ् चारन गने, 

(6) ५०,००० सम्भका जनसर्माराई टेवा ऩङ्टर् माउने उद्देमरे 
सञ् चारन हङ्टने ढर ङ्झनकास, सयसपाइ वा पोहयभैरा व्मवस्थाऩन 
कामव गने। 

(ञ)  कृङ्जष ऺते्र : 
(१) ऩहाडभा १ हेक्टयसम्भ य तयाई वा ङ्झबत्री भधेशभा ५ हेक्टयसम्भ 

याङ्ञष् िम वन ऺेत्र कृङ्जषको राङ्झग प्रमोग गने, 
(२)  ङ्झनभावण सम्फन्धी देहामको काभ गने :- 

(क)  ३०,००० वटाबन्दा फढी ऩन्छी जाङ्झत ऩाल्नको राङ्झग 
ङ्झनभावण कामव गने, 

(ख)  १,००० वटाबन्दा फढी ठूरा चौऩामा ऩाल्नको राङ्झग   
ङ्झनभावण कामव गने, 

(ग)  ५,००० वटाबन्दा फढी साना चौऩामा (बेडा, फाख्रा) 
ऩाल्नको राङ्झग ङ्झनभावण कामव गने, 

(घ)  २,००० वटाबन्दा फढी फङ गङ्टय/सङ्टॉग ङ्टय ऩाल्नको राङ्झग 
ङ्झनभावण कामव गने, 
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(ङ)  भहानगयऩाङ्झरका वा उऩभहानगयऩाङ्झरका ऺेत्र अन्तगवत 
तयाई वा ङ्झबत्री भधेशभा १ हेक्टयबन्दा फढी तथा अन्म 
ठाउॉभा ०.५ हेक्टयबन्दा फढी ऺेत्रभा कृङ्जष थोक फजाय 
स्थाऩना गने, 

(च)  वाङ्जषवक २५ कयोडबन्दा फढी भाछाको बयूा उत्ऩादन गनव 
ह्याचयीका राङ्झग ऩोखयी ङ्झनभावण गने, 

(छ) ऩशङ्टऩन्छी योग अन्वेषण तथा ङ्झनमन्त्रण सम्फन्धी दैङ्झनक 
२,००० बन्दाफढी नभूना सङ्करन तथा ऩयीऺण कामवको 
राङ्झग प्रमोगशारा ङ्झनभावण गने, 

(ज)  अनङ्टभङ्झत प्राप् त फधशारा ङ्झनभावण गने, 
(झ) प्मायेन्ट य गरान्ड प्मायेन्ट कङ्ट खङ्टया ऩारन तथा ह्याचयी 

सञ् चारन गनव ङ्झनभावण गने। 
(३) म्माद नाघेका ङ्जवषादीको (सूङ्ञचत ङ्जवषादीको हकभा भात्र) बण्डायण 

तथा ङ्जवसजवन गने, 
(४) यासामङ्झनक भर उत्ऩादन, सॊ रेषण (पभूवरेशन), सङ्ञम्भश्रण 

(ब्रेङ्ञण्डङ्ग), प्माकेट वा ङ्झडब्फाफन्दी (प्माकेङ्ञजङ/क्माङ्झनङ्ग) य  
बण्डायण (स्टोय) सम्फन्धी कामव तथा उद्योग स्थाऩना गने, 

(५) जीव नाशक ङ्जवषादी उत्ऩादन, सॊ रेषण (पभूवरेशन), सङ्ञम्भश्रण 
(ब्रेङ्ञण्डङ्ग), प्माकेट वा ङ्झडब्फाफन्दी (प्माकेङ्ञजङ/क्माङ्झनङ्ग) य  
बण्डायण (स्टोय) सम्फन्धी कामव तथा उद्योग स्थाऩना गने, 

(६) देहाम फभोङ्ञजभको कृङ्जषजन्म उद्योग स्थाऩना गने्- 
(क)  दैङ्झनक १०,००० ङ्झरटयबन्दा फढी ऺभताको दङ्टगध 

प्रशोधन (दङ्टधको ऩङ्चयकाय सभेत) उद्योग स्थाऩना गने, 
(ख)  दैङ्झनक ५ भेङ्जिक टनबन्दा फढी भाछा, भासङ्ट प्रशोधन गने 

उद्योग स्थाऩना गने, 
(ग)  १,००० भेङ्जिक टनबन्दा फढी बण्डायण ऺभता बएको 

कोल्ड स्टोयेज स्थाऩना गने, 
(घ)  ऩयम्ऩयागत बेटेयीनयी औषङ्झध फाहेकका बेटेयीनयी भ्माङ्ञक्सन 

तथा औषङ्झध उत्ऩादन गने उद्योग स्थाऩना गने, 
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(ङ)  दैङ्झनक १० भेङ्जिक टनबन्दा फढी परपूर वा तयकायीको 
प्रशोधन गने उद्योग स्थाऩना गने, 

(च)  दैङ्झनक २ देङ्ञख १० भेङ्जिक टनसम्भ प्राङ्गाङ्चयक भर 
उत्ऩादन गने उद्योग स्थाऩना गने । 

(ट)  स्वास्थ्म ऺते्र :  
 २६ देङ्ञख १०० शैमासम्भको अस्ऩतार, नङ्झसवङ्ग होभ वा ङ्ञचङ्जकत्सा 

व्मवसाम सञ् चारन गने । 
(ठ)  ङ्ञशऺा ऺते्र :  
 ५१ बन्दा फढी १०० शैमासम्भको ङ्ञशऺण अस्ऩतार सञ् चारन गने । 
(ड)    अन्म : 

(1) प्रचङ्झरत सॊघीम वातावयण सॊयऺण ऐन तथा ङ्झनमभावरीरे प्रायङ्ञम्बक 
वातावयणीम ऩयीऺण गनङ्टव ऩने बनी तोकेका मस अनङ्टसूचीभा 
सभावेश नबएका अन्म प्रस्ताव। 

(2) मस अनङ्टसूचीभा उङ्ञल्रङ्ञखत बए ताऩङ्झन प्रचङ्झरत सॊघीम वातावयण 
सॊयऺण ऐन तथा ङ्झनमभावरीभा वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन गनङ्टव 
ऩने उल्रेख बएभा सोही फभोङ्ञजभ गनङ्टव ऩनेछ। 
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अनङ्टसूची-३ 
(दपा ३ को उऩदपा (३) य दपा (4) को उऩदपा (8) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन गनङ्टव ऩने प्रस्ताव 
(क)  वन ऺते्र : 

(1) तयाई वा ङ्झबत्री भधेशभा ५०० हेक्टयबन्दा फढी य ऩहाडभा २५० 
हेक्टयबन्दा फढीको ऺेत्रपरभा एकर प्रजाङ्झतका स्वदेशी ङ्झफरुवा 
एउटै ब्रकभा वृऺ ायोऩण गने, 

(2) सम्फङ्ञन्धत ठाउॉभा ऩयीऺण बई वृऺ ायोऩणको राङ्झग उऩमङ्टक्त बएका 
आमाङ्झतत प्रजाङ्झतका ङ्झफरुवा तयाई वा ङ्झबत्री भधेशभा ५० 
हेक्टयबन्दा फढी य ऩहाडभा २५ हेक्टयबन्दा फढी ऺेत्रपरभा 
वृऺ ायोऩण गने, 

(3) तयाई वा ङ्झबत्री भधेशभा १०० हेक्टयबन्दा फढी य ऩहाडभा ५० 
हेक्टयबन्दा फढी ऺेत्रपरको वन व्मावसाङ्जमक कफङ्टङ्झरमती वनको 
रूऩभा ङ्छदने, 

(4) सयकायरे वन अनङ्टसन्धान प्रमोजनका राङ्झग वाङ्जषवक ३० हेक्टयबन्दा 
फढी याङ्ञष् िम वन सयऩट कटान गने, 

(5) वन ऺेत्रभा पोहयभैरा पाल्न ल्मान्डपीर साइट ङ्झनभावण तथा 
सञ् चारन गने, 

(6) वन ऺेत्र, वन सॊयऺण ऺेत्र, याङ्ञष् िम ङ्झनकङ्ट ञ् ज, आयऺ वा सॊयऺण 
ऺेत्रको वन ऺेत्र, भध्मवती ऺेत्रको वन ऺेत्र, ङ्झसभसाय ऺेत्र वा 
वातावयण सॊयऺण ऺेत्रको वन ऺेत्रभा २५ फेडबन्दा फढीको ङ्चयसोटव 
वा होटर, २५ शैमाबन्दा फढीको अस्ऩतार वा २५ कोठाबन्दा 
फढीको ङ्ञशऺण सॊस्था ङ्झनभावण गने, 

(7) देहामको वन ऩैदावाय सङ्करन गने गयी ङ्ञजल्राङ्झबत्रको ऩञ् चवषीम 
वन कामवमोजना, भध्मवती ऺेत्र वा सॊयऺण ऺेत्रको व्मवस्थाऩन 
मोजना तमाय गने वा वन सॊयऺण ऺेत्रको कामवमोजना तमाय गने :- 

(क)  वाङ्जषवक ५० भेङ्जिक टनबन्दा फढी जया तथा गानो सङ्करन 
गने, 

(ख)  वाङ्जषवक १५० भेङ्जिक टनबन्दा फढी फोिा सङ्करन गने, 
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(ग)  वाङ्जषवक १५० भेङ्जिक टनबन्दा फढी ऩात वा डाॉठ सङ्करन 
गने, (सारङ्झसड, ङ्चयठ्ठा य अभरा, तेन्दङ्टऩात, बोरावऩात, 
तेजऩात फाहेक), 

(घ)  वाङ्जषवक १५० भेङ्जिक टनबन्दा फढी पूर वा ब ङ्टवा सङ्करन 
गने, 

(ङ)  वाङ्जषवक २०० भेङ्जिक टनबन्दा फढी पर वा फीज सङ्करन 
गने, 

(च) वाङ्जषवक १५० भेङ्जिक टनबन्दा फढी ङ्झफरुवा सङ्करन गने, 
(छ)  वाङ्जषवक २०० भेङ्जिक टनबन्दा फढी गभ, येङ्ञजन (सल्राको 

खोटो फाहेक) वा रोहवान सङ्करन गने। 
(8) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ प्रशोधन गयी सायतत्व ङ्झनकारी ङ्झनकासी 

गनव ऩाइने प्रजाङ्झतको हकभा एक ङ्ञजल्राफाट प्रङ्झत प्रजाङ्झत १०० 
टनबन्दा फढी वन ऩैदावाय सङ्करन गने, 

(9) ङ्जवद्यङ्टत प्रसायण राइन ङ्झनभावण फाहेक अन्म प्रमोजनको राङ्झग ५ 
हेक्टयबन्दा फढी वन ऺेत्र प्रमोग गने, 

(10) याङ्ञष् िम ङ्झनकङ्ट ञ् ज, वन्मजन्तङ्ट आयऺ, ङ्ञशकाय आयऺ ऺेत्रङ्झबत्र 
कामावन्वमन गङ्चयने प्रस्ताव। 

(ख)  उद्योग ऺते्र : 
(1) दैङ्झनक ५ राख ङ्झरटय बन्दा फढी ऺभता बएको उभाल्ने य 

पभेन्टेशन सङ्टङ्जवधामङ्टक्त ङ्झडङ्ञस्टरयी, ब्रङ्टअयी वा वाइनयी उद्योग 
स्थाऩना गने, 

(2) दैङ्झनक ३,००० भेङ्जिक टनबन्दा फढी खाॉडसायी वा ङ्ञचनी 
उत्ऩादन गने उद्योग स्थाऩना गने, 

(3) दैङ्झनक २५ भेङ्जिक टनबन्दा फढी हाड, ङ्झसङ्ग वा खङ्टय प्रशोधन गने 
उद्योग स्थाऩना गने, 

(4) दैङ्झनक १५,००० वगव ङ्जपटबन्दा फढी छारा प्रशोधन गने उद्योग 
स्थाऩना गने, 

(5) वाङ्जषवक ३ कयोड गोटाबन्दा फढी उत्ऩादन ऺभता बएको ऩोरेको 
इटा, टामर आङ्छद फनाउने उद्योग स्थाऩना गने, 
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(6) दैङ्झनक १०० भेङ्जिक टनबन्दा फढी उत्ऩादन ऺभता बएको 
एङ्झसड वा अल्कारी उत्ऩादन गने उद्योग स्थाऩना गने, 

(7) ब्रेङ्ञण्डङ्ग प्रङ्जिमाफाट फाहेक ङ्जवटङ्टङ्झभन वा ङ्जवटङ्टङ्झभन इभल्सनको 
उत्ऩादन गने उद्योग स्थाऩना गने, 

(8) ब्रेङ्ञण्डङ्ग प्रङ्जिमाफाट फाहेक यासामङ्झनक भर उत्ऩादन गने उद्योग 
स्थाऩना गने, 

(9) ब्रेङ्ञण्डङ्ग प्रङ्जिमाफाट फाहेक ङ्जकटनाशक ऩदाथव उत्ऩादन गने 
उद्योग स्थाऩना   गने, 

(10) दैङ्झनक ५० भेङ्जिक टन (ड्राई वा वेट) बन्दा फढी ब्मािी 
ङ्चयसाईङ्ञक्रङ्ग गने उद्योग स्थाऩना गने, 

(11) दैङ्झनक ५ भेङ्जिक टनबन्दा फढी पोभ उत्ऩादन उद्योग (पोभको 
प्रमोग गयी वस्तङ्ट उत्ऩादन गने उद्योग सभेत) स्थाऩना गने, 

(12) दैङ्झनक १०० भेङ्जिक टनबन्दा फढी उत्ऩादन ऺभता बएको ऩल्ऩ 
वा कागज उद्योग स्थाऩना गने, 

(13) च ङ्टनढङ्टङ्गा वा ङ्ञक्रङ्कयभा आधाङ्चयत दैङ्झनक ३,००० भेङ्जिक टनबन्दा 
फढी उत्ऩादन ऺभता बएको ङ्ञक्रङ्कय वा ङ्झसभेण्ट उद्योग स्थाऩना 
गने, 

(14) दैङ्झनक ३,००० भेङ्जिक टन बन्दा फढी च ङ्टन उत्ऩादन ऺभता 
बएको उद्योग स्थाऩना गने, 

(15) २ अफव रुऩैमाॉबन्दा फढी भेङ्झसन उऩकयणभा रगानी हङ्टन े
खङ्झनजजन्म ऩदाथव प्रशोधन गने उद्योग स्थाऩना गने, 

(16) दैङ्झनक ५० भेङ्जिक टनबन्दा फढी औषङ्झधको राङ्झग प्रायङ्ञम्बक 
कम्ऩाउण्ड (Bulk Drugs) सॊ रेषण (Formulation) गने उद्योग 
स्थाऩना गने, 

(17) दैङ्झनक ५०० भेङ्जिक टनबन्दा फढी प्रायङ्ञम्बक स्भेङ्ञल्टङ्ग गयी 
पेयस तथा नन ्पेयस वस्तङ्ट उत्ऩादन गने उद्योग स्थाऩना गने, 

(18) दैङ्झनक ७५० भेङ्जिक टनबन्दा फढी धात ङ्ट ङ्चयभेङ्ञल्टङ्ग वा ङ्चययोङ्झरङ्ग 
वा ऐरोङ्जमङ्ग (Alloying) गने उद्योग स्थाऩना गने, 
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(19) उद्योगरे आफ्नो प्रमोगको राङ्झग ४० भेगावाटबन्दा फढी 
नवीकयणीम ऊजाव प्रङ्जवङ्झध (सौमव, वामङ्ट, जैङ्जवक आङ्छद) 
Congeneration, DG Set फाट ङ्जवद्यङ्टतीम ऊजाव उत्ऩादन गने कामव 
गने, 

(20) वाङ्जषवक ५ राख घन ङ्जपटबन्दा फढी काठ प्रमोग गने स्ङ्झभर 
स्थाऩना गने, 

(21) वाङ्जषवक २ राख घन ङ्जपटबन्दा फढी काठ वा काठजन्म ऩदाथव 
प्रमोग गयी बेङ्झनमय, प्राईउड, प्राईफोडव आङ्छद फनाउने उद्योग 
स्थाऩना गने, 

(22) अधव प्रशोङ्झधत तेर, पोङ्झसर फ्मङ्टर प्रमोग गयी दैङ्झनक २०० 
भेङ्जिक टनबन्दा फढी ऩेिोङ्झरमभ ऩदाथव उत्ऩादन गने उद्योग 
स्थाऩना गने, 

(23) अङ्झत घातक ऩदाथव जस्तै् आइसोनाइट, भकव यी कम्ऩाउण्ड 
उत्ऩादन गने उद्योग स्थाऩना गने, 

(24) येङ्झडमो ङ्जवङ्जकयण ङ्झनष्कासन हङ्टने (न्मूङ्ञक्रमय/एटोङ्झभक प्रशोधन) 
उद्योग स्थाऩना  गने, 

(25) नेऩारी सेना, सशस्त्र प्रहयी फर नेऩार वा नेऩार प्रहयीरे स्थाऩना 
वा उत्ऩादन गने फाहेकका गोरी, गट्ठा, फारुद रगामतका 
ङ्झफस्पोटक ऩदाथव उत्ऩादन गने उद्योग स्थाऩना गने, 

(26) ऩेिोङ्झरमभ ऩाईऩराइन ङ्झनभावण गने, 
(27) दैङ्झनक २५ भेङ्जिक टनबन्दा फढी ऺभताको िसय उद्योग 

स्थाऩना गने। 
(28) कम्प्मङ्टटय, सफ्टवेमय, ङ्जवद्यङ्टतीम उऩकयण प्रमोग गयी सफ्टवेमय 

तमायी, अनराइन सेवा, इन्टयनेट, येङ्झडमो, केफङ्टर नेटवकव  जस्ता 
प्रकृङ्झतका सेवा ङ्छदने कामव वा ताङ्झरभ, ऩयाभशव जस्ता कामव फाहेक 
२ अफव रुऩैमाॉबन्दा फढी भेङ्झसन उऩकयणभा रगानी हङ्टने उद्योग। 

(ग)  खानी ऺते्र : 
(1) खानी उत्खनन गनवको राङ्झग १०० जनाबन्दा फढी जनसर्माको 

स्थामी फसोफास स्थानान्तयण वा ऩङ्टनफावस गने, 



खण्ड ४) अङ्झतङ्चयक्ताङ्क १० प्रदेश याजऩत्र बाग १ ङ्झभङ्झत २०७७।०४।०९ 

59 

(2) खानी उत्खनन कामवको राङ्झग : 
(क) सफै येङ्झडमोधभी धात ङ्टको उत्ऩादन गनव उत्खनन कामव गने, 
(ख) अन्म धात ङ्ट उत्ऩादन गनव बङू्झभगत उत्खनन बए दैङ्झनक 

१,००० टनबन्दा फढी य सतही उत्खनन बए दैङ्झनक 
२००० टनबन्दा फढी उत्खननको कामव गने, 

(ग) अधात ङ्ट खङ्झनज उत्ऩादन गनव गङ्चयन े बङू्झभगत उत्खनन बए 
दैङ्झनक २,००० भेङ्जिक टनबन्दा फढी य सतही उत्खनन बए 
दैङ्झनक ४,८०० भेङ्जिक टनबन्दा फढी उत्खननको कामव गने, 

(घ) साधायण ङ्झनभावणभङ्टखी ढङ्टङ्गा, डेकोयेङ्जटब ढङ्टङ्गा, फारङ्टवा, िाबेर, 
औद्योङ्झगक भाटो य साधायण भाटोको उत्खननको राङ्झग 
दैङ्झनक ५०० घनङ्झभटयबन्दा फढी उत्खनन कामव गने, 

(ङ) कोइरा तथा भङ्जट्टकोइरा उत्ऩादन गनव गङ्चयने बङू्झभगत 
उत्खनन बए दैङ्झनक १,००० टनबन्दा फढी य सतही 
उत्खनन बए दैङ्झनक २,००० टनबन्दा फढी उत्खनन कामव 
गने, 

(च)  दैङ्झनक २ राख घनङ्झभटयबन्दा फढी प्राकृङ्झतक गमाॉस   
(Biogenic Natural Gas)  उत्ऩादन कामव गने, 

(छ) ऩेिोङ्झरमभ ऩदाथवको उत्खनन य प्रशोधन सम्फन्धी कामव गने, 
(ज)  नदी नारा सतहफाट दैङ्झनक ३०० घनङ्झभटयबन्दा फढी 

फारङ्टवा, िाबेर, ङ्झगखाां भाटो ङ्झनकाल्ने। 
(घ)  सडक/भागव ऺते्र : 

(1) २५ ङ्जकरोङ्झभटयबन्दा फढी रम्फाई हङ्टने कङ्ट नै ऩङ्झन नमाॉ भागव ङ्झनभावण 
गने, 

(2) ५० ङ्जकरोङ्झभटयबन्दा राभो यज्जङ्टभागव ङ्झनभावण गने, 
(3) ५ ङ्जकरोङ्झभटयबन्दा राभो केफङ्टर काय भागव ङ्झनभावण गने, 
(4) साववजङ्झनक मातामातको राङ्झग येरभागव सञ् चारन गने, 
(5) सडक/भागव प्रमोजनको राङ्झग ३ ङ्जकरोङ्झभटयबन्दा फढी रम्फाईको 

सङ्टरुङ फनाउन,े 
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(६)  ५० ङ्जकरोङ्झभटयबन्दा फढी रम्फाईको याङ्जष्डम याजभागव, प्रदेश रोकभागव 
वा सहामक सडक तथा प्रदेश भागवको चौडाई वङृ्जि हङ्टने गयी स्तयवङृ्जि, 
ऩङ्टनस्थावऩना वा ऩङ्टनङ्झनवभावण गने, 

(७) प्रदेश र ङ्टतभागव ङ्झनभावण वा स्तयोन् नङ्झत गने। 
 (ङ)  आवास, बवन तथा फस्ती ङ्जवकास य सहयी ङ्जवकास ऺते्र : 

(1) १०,००० वगवङ्झभटय ऺेत्रपरबन्दा फढीको  Built Up Area वा 
 Floor Area  बएको आवासीम, व्मावसाङ्जमक वा आवासीम य 
व्मावसाङ्जमक दङ्टवै प्रकृङ्झत बएको सॊमङ्टक्त बवन ङ्झनभावण गने, 

(2) २,००० जनाबन्दा फढी एकै ऩटक आगभन तथा ङ्झनगभन हङ्टने 
ङ्झसनेभा हर, ङ्झथएटय, साभङ्टदाङ्जमक बवन, यॊगशारा, कन्सटवहर, 
स्ऩोटवस कम्प्रेक्स ङ्झनभावण गने, 

(3) ५ हेक्टयबन्दा फढी ऺेत्रभा आवास ङ्जवकास गने, 
(4) १०० हेक्टयबन्दा फढीको जगगा आमोजना सञ् चारन गने, 
(5) १६ तल्रा वा ५० ङ्झभटयबन्दा फढी उचाई बएका बवन ङ्झनभावण 

गने, 
(6) २०,००० ङ्झरटयबन्दा फढी दैङ्झनक ऩानीको प्रमोग हङ्टने बवन ङ्झनभावण 

तथा सञ् चारन गने, 
(7) कृङ्जषमोगम बङू्झभभा सहयीकयण गने। 

(च)  जरस्रोत य ऊजाव ऺते्र : 
(१) ङ्जवद्यङ्टत उत्ऩादन अन्तगवत:- 

(क) ५० भेगावाटबन्दा फढी ऺभताको जरङ्जवद्यङ्टत उत्ऩादन 
आमोजना ङ्झनभावण गने, 

(ख) १ भेगावाटबन्दा फढी ऺभताको कोइरा वा आणङ्जवक 
ङ्जवद्यङ्टत उत्ऩादन आमोजना सञ् चारन गने, 

(ग)  ५ भेगावाटबन्दा फढी ऺभताको खङ्झनज तेर वा गमाॉसफाट 
ङ्जवद्यङ्टत उत्ऩादन आमोजना सञ् चारन गने। 

(२) ङ्झसॊचाइको नमाॉ प्रणारी अन्तगवत:- 
 (क)  तयाई वा ङ्झबत्री भधेशभा २,००० हेक्टयबन्दा फढीको ऺेत्र 

ङ्झसॊचाइ गने, 
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 (ख)  ऩहाडी उऩत्मका य टायभा ५०० हेक्टयबन्दा फढीको ऺेत्र 
ङ्झसॊचाइ गने, 

 (ग)  ऩहाडी ङ्झबयारो ऩाखा वा ऩववतीम ऺेत्रभा २०० हेक्टयबन्दा 
फढी ऺ ेत्र ङ्झसॊचाइ गने । 

(३) १०० जनाबन्दा फढी स्थामी फसोफास बएका जनसर्मा 
ङ्जवस्थाङ्जऩत गने कङ्ट नै ऩङ्झन जरस्रोत ङ्जवकास कामव गने, 

(४) फहङ्टउद्देमीम जराशमको ङ्झनभावण गने, 
(५) एउटा जराधाय ऺेत्रफाट अको जराधाय ऺेत्रभा ऩानी पकावई 

(इन्टय फेङ्झसन वाटय िान्सपय) उऩमोग गने, 
(६) नवीकयणीम ऊजाव ऺेत्र :- 

(क)  १० भेगावाटबन्दा फढी ऺभताको सौमव ऊजावफाट ङ्जवद्यङ्टत 
उत्ऩादन आमोजना सञ् चारन गने, 

(ख)  १० भेगावाटबन्दा फढी भऺताको वामङ्ट ऊजावफाट ङ्जवद्यङ्टत 
उत्ऩादन आमोजना सञ् चारन गने, 

(ग)  २ भेगावाटबन्दा फढी ऺभताको जैङ्जवक ऊजावफाट ङ्जवद्यङ्टत 
उत्ऩादन आमोजना सञ् चारन गने । 

(छ) ऩमवटन ऺते्र : 
(१) १०० फेडबन्दा फढीको होटर वा ङ्चयसोटव ङ्झनभावण, स्थाऩना तथा 

सञ् चारन गने, 
(२) नमाॉ ङ्जवभानस्थर ङ्झनभावण गने। 

(ज) खानऩेानी ऺते्र : 
(1) ५०० हेक्टयबन्दा फढी ऺेत्रभा पैङ्झरएको वषावतको ऩानी सङ्करन 

गने तथा सोही ऺेत्रपरभा बएको ऩानीका स्रोतको प्रमोग गने, 
(2) सेप इल्ड १०० ङ्झरटय प्रङ्झत सेकेण्ड (LPS) बन्दा फढीको 

सतही ऩानीको स्रोत य सो ऩानीको ७५ प्रङ्झतशत बन्दा फढी 
सङ््ट खा सभमभा आऩूङ्झतव गने, 

(3) बङू्झभगत ऩानीको स्रोत ङ्जवकासका राङ्झग कङ्ट र एक्मूपयको ७५ 
प्रङ्झतशत बन्दा फढी ङ्चयचाजव गने, 
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(4) खानेऩानी आमोजना सञ् चारन गनवको राङ्झग १०० जनाबन्दा 
फढी जनसर्मा ङ्जवस्थाङ्जऩत गने, 

(5) खानेऩानीको स्रोतको भाङ्झथल्रो तटीम बागभा ५०० जनाबन्दा 
फढीको जनसर्मा फसोफास गयाउने, 

(6) २ राखबन्दा फढी जनसर्माराई खानेऩानी आऩूङ्झतव गने, 
(7) २ राखबन्दा फढी जनसङ ्माराई खानेऩानी आऩूङ्झतव गयी नमाॉ 

स्रोत जोड्ने, 
(8) जैङ्जवक तथा यासामङ्झनक प्रदूषण हङ्टने स्रोत वा ङ्झतनफाट प्रबाङ्जवत 

हङ्टन सक्ने बङू्झभगत जरस्रोतको उऩमोग गने, 
(9) प्रङ्झत सेकेण्ड ५०० ङ्झरटयबन्दा फढी ऩानीको स्रोत उऩमोग गने 

खानेऩानी स्रोत सम्फन्धी फहङ्टउद्देमीम आमोजना सञ् चारन गने, 
(10) ३ ङ्जकरोङ्झभटयबन्दा फढीको सङ्टरुङ्ग ङ्झनभावण गयी खानेऩानी 

आमोजना सञ् चारन गने, 
(11) साववजङ्झनक खानेऩानीका आऩूङ्झतवका भङ््ट म स्रोतभा कामावन्वमन 

गङ्चयने कङ्ट नै प्रस्ताव। 
(झ)  पोहयभैरा व्मवस्थाऩन ऺते्र : 

(१) घय तथा आवास ऺेत्रफाट ङ्झनस्कने पोहयभैराको सम्फन्धभा 
देहामको काभ गने:- 
(क)  वाङ्जषवक ५,००० टनबन्दा फढी पोहयभैरा जङ्झभनभा बने, 
(ख)  १० हेक्टयबन्दा फढी ऺेत्रभा पैङ्झरएको िान्सपय स्टेशन य 

ङ्चयसोसव ङ्चयकोबयी एङ्चयमा सम्फन्धी काभ गने, 
(ग)  १० हेक्टयबन्दा फढी ऺेत्रभा पैङ्झरएको यसामन, माङ्ञन्त्रक वा 

जैङ्जवक तयीकाफाट पोहयभैरा छनौट, केराउन,े तह रगाउन ेय 
ऩङ्टन  ्प्रमोग गने, 

(घ)  १० हेक्टयबन्दा फढी ऺेत्रभा पैङ्झरएको कम्ऩोष् ट प्रान्ट 
सम्फन्धी काभ गने, 

(ङ)  कम्तीभा १०,००० जनसर्मा बएको सहयी ऺ ेत्रफाट ङ्झनस्कन े
पोहयभैरा गाड्न ेकाभ गने, 
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(च)  ५ एभ. एर. डी. (MLD) बन्दा फढी ऺभताको ढर 
व्मवस्थाऩन आमोजना सञ् चारन गने, 

(छ)  ५०,००० बन्दा फढी जनसर्माराई टेवा ऩङ्टर् माउने उद्देमरे 
सञ् चारन हङ्टन े ढर ङ्झनकास, सयसपाइ य पोहयभैरा 
व्मवस्थाऩन कामव गने। 

(२) देहामको प्रकृङ्झत य जङ्टनसङ्टकै स्तयका खतयाऩूणव पोहयभैरा 
सम्फन्धी देहामका ङ्झनभावण सम्फन्धी काभ गने:- 
(क)  पोहयभैरा सॊमन्त्र ङ्झनभावण, 
(ख)  पोहयभैरा ङ्चयकोबयी प्रान्ट ङ्झनभावण, 
(ग)  पोहयभैरा बने, थङ्टऩाने वा गाड्ने ठाउॉको ङ्झनभावण, 
(घ)  पोहयभैरा बण्डायण गने ठाउॉको ङ्झनभावण, 
(ङ)  पोहयभैरा ङ्जिटभेण्ट सङ्टङ्जवधाको ङ्झनभावण । 

(३) जोङ्ञखभऩूणव पोहय ऩदाथव सम्फन्धी देहामका काभ गने:- 
(क)  २५ वषवबन्दा फढी आधा आमङ्ट बएको कङ्ट नै ऩङ्झन येङ्झडमोधभी 

वस्तङ्टको ङ्झनष्कासन य व्मवस्थाऩन गने, 
(ख)  ऩचास रेथर डोज बएको कङ्ट नै ऩङ्झन येङ्झडमोधभी वस्तङ्टको 

ङ्झनष्कासन य व्मवस्थाऩन गने, 
(ग)  कम्तीभा २५ शैमा बएको स्वास्थ्म केन्र, अस्ऩतार वा नङ्झसवङ्ग 

होभफाट ङ्झनस्कने जैङ्जवक जोङ्ञखभऩूणव ऩदाथवको अङ्ञन्तभ 
ङ्झनष्कासन व्मवस्थाऩन गने, 

(घ)  कङ्ट नै ऩङ्झन हाङ्झनकायक ऩदाथवराई बष्भ वा ऩङ्टन  ्प्रमोग गनवको 
राङ्झग १ हेक्टय वा सोबन्दा फढी ऺेत्रपरको जङ्झभन प्रमोग 
गने य ऊजाव सम्फन्धी कङ्ट नै काभ गने। 

(ञ)  कृङ्जष ऺते्र : 
(1) ऩहाडभा १ हेक्टयबन्दा फढी य तयाई वा ङ्झबत्री भधेशभा ५ 

हेक्टयबन्दा फढी याङ्ञष् िम वन ऺेत्र कृङ्जषको राङ्झग प्रमोग गने, 
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(2) जीवनाशक ङ्जवषादी (सूङ्ञचत ङ्जवषादीको हकभा भात्र) प्राण्ट स्थाऩना 
गने, 

(3) दैङ्झनक १० भेङ्जिक टनबन्दा फढी प्राङ्गाङ्चयक भर उत्ऩादन गने उद्योग 
स्थाऩना  गने। 

(ट)  स्वास्थ्म ऺते्र :  
 १०० शैमाबन्दा फढीको अस्ऩतार, नङ्झसवङ्ग होभ वा ङ्ञचङ्जकत्सा व्मवसाम 

सञ् चारन गने । 
(ठ)  ङ्ञशऺा ऺते्र :  
 १०० शैमाबन्दा फढीको ङ्ञशऺण अस्ऩतार सञ् चारन गने।  
(ड)  अन्म :  
 मस अनङ्टसूचीभा उङ्ञल्रङ्ञखत नबए ताऩङ्झन प्रचङ्झरत सॊघीम वातावयण सॊयऺण 

ऐन तथा ङ्झनमभावरीभा वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन गनङ्टव ऩने उल्रेख 
बएभा सोही फभोङ्ञजभ गनङ्टव ऩनेछ। 
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अनङ्टसूची-४ 
(दपा ३ को उऩदपा (१) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

सॊङ्ञऺप् त  वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदनको ढाॉचा  
(1) प्रङ्झतवेदन तमाय गने व्मङ्ञक्त वा सॊस्थाको नाभ य ठेगाना: 
(2) प्रस्तावको सायाॊश् 
(3) प्रङ्झतवेदनभा यहनङ्ट ऩने ङ्जवषम: 

(क) प्रस्तावको उद्देम, 

(ख) प्रस्ताव कामावन्वमन हङ्टने ऺेत्रको ङ्जवस्ततृ ङ्जववयण, 
(ग) प्रस्ताव तमायीभा तथ्माङ्क सङ्करन य ङ्जव रेषणको ङ्जवङ्झध, 
(घ) प्रस्ताव कामावन्वमनफाट वातावयणभा ऩने अनङ्टकङ्ट र प्रबाव, 

(ङ) प्रस्ताव कामावन्वमनफाट वातावयणभा ऩने प्रङ्झतकूर प्रबाव, 

(च) वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजना, 
(छ) अन्म आवमक कङ्ट या, 
(ज) सन्दबव साभिी। 

(4) प्रङ्झतवेदनभा सभावेश हङ्टने वातावयणीम मोजनाको खाका देहाम 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :- 

ङ्जवषमगत ऺेत्र 

सकायात्भक 
प्रबावको 
फढोत्तयीका 
ङ्जिमाकराऩ 

के 
के  
गने 

कहाॉ  

गने 
कसयी 
गने 

कङ्जहरे 

गने 

कसरे  

गने 

अनङ्टभाङ्झनत 

जनशङ्ञक्त, फजेट, 
सभम 

अनङ्टगभन तथा 
भूल्माङ्कन 

बौङ्झतक ऺेत्र         

जैङ्जवक ऺेत्र         

साभाङ्ञजक ऺेत्र         

साॊस्कृङ्झतक ऺेत्र         

अन्म          

ङ्जवषमगत ऺेत्र 

नकयात्भक 
प्रबावको 
न्मूनीकयणका 
ङ्जिमाकराऩ 

के 
के  
गने 

कहाॉ  

गने 
कसयी 
गने 

कङ्जहरे  

गने 

कसरे  

गने 

अनङ्टभाङ्झनत 

जनशङ्ञक्त, फजेट, 
सभम 

अनङ्टगभन तथा 
भूल्माङ्कन 

बौङ्झतक ऺेत्र         

जैङ्जवक ऺेत्र         

साभाङ्ञजक ऺेत्र         

साॊस्कृङ्झतक ऺेत्र         

अन्म          



खण्ड ४) अङ्झतङ्चयक्ताङ्क १० प्रदेश याजऩत्र बाग १ ङ्झभङ्झत २०७७।०४।०९ 

66 

रष् टव्म: (१) वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजनाको प्रस्ताव आमोजनाको ङ्झनभावण 
तथा सञ् चारन चयणका राङ्झग अरग-अरग रुऩभा उल्रेख गनङ्टव 
ऩनेछ। 

(२) प्रङ्झतवेदन तमाय गदाव आवमकता अनङ्टसाय तथ्मार  क, नक्शा, ङ्ञचत्र, 
ताङ्झरका, चाटव, िाप आङ्छद सॊरगन गनङ्टव ऩनेछ । 

(३) सॊङ्ञऺप् त वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन नेऩारी बाषाको मङ्टङ्झनकोडभा 
पण्ट साइज १२ भा टाइऩ गयी रेङ्ञखएको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ । 
प्रङ्झतवेदनको प्रत्मेक ऩानाको तरभाङ्झथ १-१ इन्च, फामाॉ १.२ 
इन्च य दामाॉ १ इन्च खारी याखी ऩानाका दङ्टवैतपव  ङ्जप्रन्ट गयी 
स्ऩाइयर फाइङ्ञण्डङ गयेको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ। 

(४) ङ्जवदेशी रगानी बएका प्रस्तावको प्रस्तावकरे अर िजेी बाषाभा 
तमाय गने सॊङ्ञऺप् त वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन Times New 

Roman पण्टको पण्ट साइज १२ भा टाइऩ गयी रेङ्ञखएको हङ्टन ङ्ट 
ऩनेछ । प्रङ्झतवेदनको प्रत्मेक ऩानाको तरभाङ्झथ १-१ इन्च, फामाॉ 
१.२ इन्च य दामाॉ १ इन्च खारी याखी ऩानाका दङ्टवैतपव  ङ्जप्रन्ट 
गयी स्ऩाइयर फाइङ्ञण्डङ गयेको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ। 
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अनङ्टसूची-५ 
(दपा ३ को उऩदपा (२) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

प्रायङ्ञम्बक वातावयणीम ऩयीऺण प्रङ्झतवेदनको ढाॉचा  
(1) प्रङ्झतवेदन तमाय गने व्मङ्ञक्त वा सॊस्थाको नाभ य ठेगाना : 
(2) प्रस्तावको सायाॊश: (प्रस्तावको कामावन्वमनफाट वातावयणभा ऩनव सक्ने 
 प्रबावका सम्फन्धभा देहामका कङ्ट याहरू सॊऺेऩभा उल्रेख गने) 

(क) प्रस्तावको उद्देम : 

(ख) ब-ूउऩमोगभा ऩने असय : 
(ग) वातावयणभा ऩने प्रङ्झतकूर प्रबाव, भानव जीवनभा ऩने असय, 

जनसॊ्माको चाऩ : 

(घ) स्थानीम ऩूवावधायभा हङ्टने ऺङ्झत : 
(ङ) अन्म आवमक कङ्ट या : 

(3) प्रस्तावको सम्फन्धभा देहामका कङ्ट या स्ऩष् ट खङ्टराउनङ्ट ऩने:- 
(क) प्रस्तावको ङ्जकङ्झसभ 

१. प्रशोधन गने, 
२. उत्ऩादन गने, 
३. जडान गने, 
४. सेवा प्रवाह गने, 
५. अन्म। 

(ख) डेङ्झरबयी गने बए के कस्तो वस्तङ्ट डेङ्झरबयी गने : 
(ग) प्रस्तावको : 

१. जडान ऺभता : 
२. प्रङ्झतङ्छदन वा वषव कङ्झत घण्टा सञ् चारन हङ्टन े: 

(घ) प्रमोग गङ्चयने साभिी (ऩङ्चयभाण य वषव उल्रेख गने) : 
(ङ) प्रस्ताव कामावन्वमन हङ्टॉदा ङ्झनष्कासन हङ्टने (कङ्झत सभम सञ्  चारन 

हङ्टॉदा कङ्झत ऩङ्चयभाणभा ङ्झनष्कासन हङ्टने हो) खङ्टराउनङ्ट ऩने : 
१. ठोस, 
२. तयर, 
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३. हावा, 
४. गमाॉस, 
५. ध्वङ्झन, 
६. धङ्टरो, 
७. अन्म। 

(च) प्रमोग हङ्टने ऊजावको : 
१. ङ्जकङ्झसभ : 
२. स्रोत : 
३. खऩत हङ्टने ऩङ्चयभाण (प्रङ्झतघण्टा, ङ्छदन य वषवभा) : 

(छ) जनशङ्ञक्तको आवमकता कङ्झत ऩने : 
(ज) प्रस्ताव कामावन्वमन गनव आवमक ऩने : 

१. कङ्ट र ऩङ्टॉजी :  
२. चारू ऩङ्टॉजी : 
३. जङ्झभनको ऺेत्रपर : 
४. बवन य ङ्झतनका ङ्जकङ्झसभ : 
५. भेङ्झसनयी औजाय : 
६. अन्म : 

(झ) प्रस्ताव कामावन्वमन हङ्टने ऺेत्रको ङ्जवस्ततृ ङ्जववयण:- 
१. नक्शा : 
२. सो ऺेत्र य वङ्चयऩङ्चयको जनसॊ्मा य फसोफासको ङ्ञस्थङ्झत : 
३. प्रस्ताव कामावन्वमन हङ्टने ऺेत्रको आसऩासभा कङ्ट नै 

सॊवेदनशीर ङ्ञचज वा वस्तङ्ट यहेको बए त्मस्ता ङ्ञचज 
वस्तङ्टको ङ्जववयण : 

४. हारको ङ्ञस्थङ्झत : 
५. ऩानीको स्रोत : 
६. पोहयभैरा फ्माॉक्ने वा प्रशोधन गने व्मवस्था : 
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७. प्रस्ताव कामावन्वमन हङ्टने ठाउॉभा आवात जावत गने फाटो: 
८. उत्ऩादन प्रङ्जिमा : 
९. प्रङ्जवङ्झधको ङ्जववयण : 
१०. अन्म आवमक कङ्ट या : 

रष् टव्म: जरङ्जवद्यङ्टत उत्ऩादन आमोजनाको प्रबाङ्जवत ऺेत्र मङ्जकन गदाव 
भङ््ट म सॊयचना ऺेत्र ऩहङ्टॉच सडक य याङ्जष्डम  प्रशायण राइनभा 
जोड्दासम्भको प्रसायण राइनरे प्रबाव ऩाने ऺेत्रराई सभि प्रबाङ्जवत 
ऺेत्र भानी प्रबाङ्जवत ऺेत्र मङ्जकन गनङ्टव ऩनेछ। 

(4) प्रस्ताव कामावन्वमन गदाव वातावयणभा ऩने प्रबाव :- 
(क) साभाङ्ञजक, आङ्झथवक य साॊस्कृङ्झतक ऺेत्रभा ऩने प्रबाव : 

१. भानव स्वास्थ्मभा ऩने प्रबाव : 
२. खेतीमोगम जङ्झभनको ऺम : 
३. वन जॊगरको ऺम : 
४. साभाङ्ञजक, साॊस्कृङ्झतक य धाङ्झभवक भूल्म भान्मताभा हङ्टने 

ऩङ्चयवतवन : 

५. अन्म : 
(ख) जैङ्जवक प्रबाव : 

१. जनसॊ्मा : 

२. वनस्ऩङ्झत तथा जीवजन्तङ्ट : 
३. प्राकृङ्झतक वासस्थान य सभङ्टदाम : 

(ग) बौङ्झतक प्रबाव : 
१. जङ्झभन : 
२. वामङ्टभण्डर : 
३. ऩानी : 
४. ध्वङ्झन : 
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५. भानव ङ्झनङ्झभवत वस्तङ्ट : 
६. अन्म : 

(5) प्रबाव कामावन्वमनका ङ्जवकल्ऩ :- 
(क) ङ्झडजाइन : 
(ख) आमोजना स्थर : 
(ग) प्रङ्जिमा, सभम-ताङ्झरका : 
(घ) प्रमोग हङ्टने कच्चा ऩदाथव : 
(ङ) अन्म कङ्ट या : 

(6) वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजनाको खाका :  
(7)    अन्म आवमक कङ्ट या : 
(8) प्रङ्झतवेदनभा सभावेश हङ्टने वातावयणीम मोजनाको खाका देहाम फभोङ्ञजभ 

हङ्टनेछ: 
 

ङ्जवषमगत ऺेत्र 

सकायात्भक 
प्रबावको 
फढोत्तयीका 
ङ्जिमाकराऩ 

के के 
गने 

कहाॉ  

गने 
कसयी 
गने 

कङ्जहरे 
गने 

कसरे 
गने 

अनङ्टभाङ्झनत 
जनशङ्ञक्त, 

फजेट, सभम 

अनङ्टगभन तथा 
भूल्माङ्कन 

बौङ्झतक ऺेत्र         

जैङ्जवक ऺेत्र         

साभाङ्ञजक ऺेत्र         

साॊस्कृङ्झतक ऺेत्र         

अन्म          

ङ्जवषमगत ऺेत्र 

नकायात्भक 
प्रबावको 

न्मूनीकयणका 
ङ्जिमाकराऩ 

के के  
गने 

कहाॉ 
 गने 

कसयी 
गने 

कङ्जहरे 
गने 

कसरे 
गने 

अनङ्टभाङ्झनत 
जनशङ्ञक्त, 

फजेट, सभम 

अनङ्टगभन तथा 
भूल्माङ्कन 

बौङ्झतक ऺेत्र         

जैङ्जवक ऺेत्र         

साभाङ्ञजक ऺेत्र         

साॊस्कृङ्झतक ऺेत्र         

अन्म          
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रष् टव्म् (१) वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजनाको प्रस्ताव आमोजनाको ङ्झनभावण 
तथा सञ् चारन चयणका राङ्झग अरग अरग रुऩभा उल्रेख गनङ्टव 
ऩनेछ। 

(२) प्रङ्झतवेदन तमाय गदाव आवमकता अनङ्टसाय तथ्मार  क, नक्शा, ङ्ञचत्र, 
ताङ्झरका, चाटव, िाप आङ्छद सॊरगन गनङ्टव ऩनेछ। 

(३) प्रायङ्ञम्बक वातावयणीम ऩयीऺण प्रङ्झतवेदन नेऩारी बाषाको मङ्टङ्झनकोडभा 
पण्ट साइज १२ भा टाइऩ गयी रेङ्ञखएको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ। प्रङ्झतवेदनको 
प्रत्मेक ऩानाको तरभाङ्झथ १-१ इन्च, फामाॉ १.२ इन्च य दामाॉ १ 
इन्च खारी याखी ऩानाका दङ्टवै तपव  ङ्जप्रन्ट गयी स्ऩाइयर फाइङ्ञण्डङ 
गयेको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ। 

(४) ङ्जवदेशी रगानी बएका प्रस्तावको प्रस्तावकरे अर िजेी बाषाभा तमाय 
गने प्रायङ्ञम्बक वातावयणीम ऩयीऺण प्रङ्झतवेदन Times New Roman 
पण्टको पण्ट साइज १२ भा टाइऩ गयी रेङ्ञखएको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ। 
प्रङ्झतवेदनको प्रत्मेक ऩानाको तरभाङ्झथ १-१ इन्च, फामाॉ १.२ इन्च 
य दामाॉ १ इन्च खारी याखी ऩानाका दङ्टवैतपव  ङ्जप्रन्ट गयी स्ऩाइयर 
फाइङ्ञण्डङ गयेको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ। 
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अनङ्टसूची-६ 
(दपा ३ को उऩदपा (३) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रङ्झतवेदनको ढाॉचा  

 
प्रस्तावको शीषवक, प्रङ्झतवेदन तमाय गने व्मङ्ञक्त वा सॊस्थाको नाभ य ठेगाना 
(प्रङ्झतवेदनको शङ्टरुभा नै उक्त प्रङ्झतवेदन ऩेश गङ्चयने ङ्झनकामको नाभ य ठेगाना, 
टेङ्झरपोन, फ्माक्स य इभेर आङ्छद सहीत) उल्रेख गयी प्रङ्झतवेदनको शङ्टरु ऩषृ् ठभा 
ङ्झनम्न ढाॉचाभा प्रस्तङ्टत गनव सङ्जकनेछ । 
 

.......... (प्रस्तावको नाभ) ............... को 
वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रङ्झतवेदन 

........................................................ 
प्रङ्झतवेदन ऩेश गङ्चयने ङ्झनकामको नाभ य ठेगाना : 

भापव त : 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामको नाभ य ठेगाना 

प्रङ्झतवेदन ऩेश गने ङ्झनकामको नाभ य ठेगाना : 
 

................ (भङ्जहना, वषव)............ 
 
प्रङ्झतवेदनको कामवकायी सायाॊश: वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रङ्झतवेदनका हयेक 
अध्मामका भङ््ट म भङ््ट म कङ्ट या सभावेश गयी भङ््ट म ऩाठको मथेष् ट जानकायी ङ्छदने गयी 
सयर बाषाभा प्रङ्झतवेदनको ऩूणव ऩाठको सायाॊश नेऩारी य अरिजेी बाषाभा 
एकरुऩता हङ्टने गयी रे् नङ्ट ऩनेछ ।(फढीभा ५ ऩषृ् ठसम्भ) 
 
प्रङ्झतवेदनभा प्रमोग गङ्चयएका छोटकयी शब्द (Acronyms and Abbreviations):  
प्रङ्झतवेदनभा प्रमोग बएका छोटो रुऩका शब्द य ङ्झतनको ऩूणव रुऩ महाॉ रे् नङ्ट 
ऩनेछ।(ऩषृ् ठ आवमकता अनङ्टसाय) 
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ङ्जवषम सूची : प्रङ्झतवेदनभा उल्रेख गङ्चयए अनङ्टसायका अध्माम य ती अध्माम 
अन्तगवतका शीषवक तथा उऩशीषवक ऩषृ् ठ सर्मासहीत रे् नङ्ट ऩनेछ । मसो गदाव 
प्रङ्झतवेदन ऩढ्ने जो कोहीरे ऩङ्झन प्रङ्झतवेदनको ऩूणव ऩाठरे सभावेश गयेका कङ्ट या एक 
साथ सङ्ञजरै हेनव सक्नेछ।(ऩषृ् ठ आवमकता अनङ्टसाय) 

 
ऩङ्चयच्छेद -१ (फढीभा २ ऩषृ् ठ) 

१. प्रङ्झतवेदन तमाय गने व्मङ्ञक्त वा सॊस्थाको नाभ य ठेगाना : 
(क)  प्रस्तावकको ऩूया नाभ,ठेगाना, इभेर य पोन नॊ. सहीत : 
(ख)  ऩयाभशवदाताको ऩूया नाभ, ठेगाना, इभेर य पोन नॊ. सहीत 

(ऩयाभशवदाता ङ्झनमङ्टक्त गङ्चयएको अवस्थाभा भात्र रागू हङ्टने) : 
(ग)  वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कनको औङ्ञचत्म : 
(घ)  वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कनको उद्देम: (आधा ऩषृ् ठ)  
(ङ)  अध्ममनको सीभा तथा सम्फङ्ञन्धत अन्म कङ्ट या : आमोजनाको 

तहभा गङ्चयने स्थान ङ्जवशेषको अध्ममन बएको य कङ्ट नै ऩङ्झन 
आमोजनाको ऺेत्र सीङ्झभत हङ्टने बएकारे मस प्रकायको 
अध्ममनको सीङ्झभतता हङ्टन्छ । 

 
ऩङ्चयच्छेद -२ (फढीभा ७ ऩषृ् ठ) 

२. प्रस्तावको ऩङ्चयचम : प्रङ्झतवेदनको ऩङ्जहरो अध्मामको रुऩभा प्रस्तावसॉग 
सम्फङ्ञन्धत य स्थरगत रुऩभा जानकायी ङ्छदने ङ्जवङ्जवध प्रकायका सूचना 
सभावेश गयी देहामका शीषवक य उऩशीषवक अन्तगवत यही मो अध्माम तमाय 
गनव सङ्जकनेछ :- 
(क)  बङू्झभका : बङू्झभका ङ्जवषम प्रवेश बएकारे प्रस्तावको फायेभा स्ऩष् ट 

जानकायी हङ्टने गयी मस प्रकायको प्रस्तावको ऩषृ् ठबङू्झभ रगामत 
प्रस्ताव कामावन्वमनको उद्देम, आवमकता तथा औङ्ञचत्मता 
आङ्छद कङ्ट याराई मस उऩ-शीषवक अन्तगवत उल्रेख गनङ्टव ऩनेछ ।   

(ख)  प्रस्तावको ङ्जववयण : आमोजना (प्रस्ताव) को अवङ्ञस्थङ्झत, ऩहङ्टॉच, 
प्रस्तावका सॊयचनागत अवमव, ङ्झनभावण तथा सञ् चारन चयणका 
ङ्जिमाकराऩ, आमोजनाका राङ्झग आवमक ङ्झनभावण साभिी, 
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ऊजाव इन्धन आऩूङ्झतव, कच्चा ऩदाथव, जनशङ्ञक्त, जगगा, ङ्झनभावण 
ताङ्झरका य आमोजनाका सहामक सॊयचना जस्तै ङ्झनभावण ङ्ञशङ्जवय 
आङ्छद । 

(ग)  प्रस्तावको उद्देम :  
 

ऩङ्चयच्छेद -३ (फढीभा ५ ऩषृ् ठ) 
३.  प्रङ्झतवेदन तमाय गदाव अऩनाइएको ङ्जवङ्झध : प्रस्ताव कामावन्वमन हङ्टने ऺेत्रको 

स्थरगत अध्ममन गदाव वा अन्म सन्दबव साभिी सङ्करन/अध्ममन गदाव 
कङ्ट न-कङ्ट न तयीका अऩनाइ वातावयणका ङ्जवङ्जवध ऩऺभा (बौङ्झतक, 
यासामङ्झनक, बौगोङ्झरक, जैङ्जवक, साभाङ्ञजक, आङ्झथवक तथा साॊस्कृङ्झतक) 
तथ्मार  क सङ्करन गङ्चयएको हो, सफै ङ्जवङ्झध ङ्झनम्नानङ्टसाय वगीकयण गयी 
प्रस्तङ्टत प्रङ्झतवेदनभा उल्रेख गनङ्टव ऩनेछ :- 
(क)  सम्फङ्ञन्धत प्रकाङ्ञशत वा अप्रकाङ्ञशत साभिी/प्रङ्झतवेदनको 

ऩङ्टनयावरोकन : 
(ख)  प्रस्तावको प्रबाव ऺेत्र ङ्झनधावयण (प्रत्मऺ य अप्रत्मऺ) : 
(ग)  प्रस्ताव कामावन्वमन हङ्टने ऺेत्रको नक्शाको अध्ममन तथा 

ङ्जव रेषण : 
(घ)  चेकङ्झरष् ट/म्माङ्जिक्स तथा प्र नावरीको ङ्झनभावण गयी आवमक 

तथ्मार  क सङ्करन : 
(ङ)  स्थरगत अध्ममन : आमोजना ऺेत्रको अवरोकन तथा पोटो 

ङ्ञखच्ने, नभूना सङ्करन गने, चेकङ्झरष् ट तथा प्र नावरी बने आङ्छद, 
(च)  सङ्कङ्झरत नभूना (भाटो, ऩानी आङ्छद) को प्रमोगशाराभा ङ्जव रेषण 

:  
(छ)  प्राप्त तथ्मार  कको ङ्जव रेषण : 
(ज)  प्रबावको ऩङ्जहचान, आकरन तथा उल्रेखनीम प्रबावको भूल्माङ्कन 

गदाव अऩनाइएको ङ्जवङ्झध : 
(झ)  भस्मौदा प्रङ्झतवेदनको तमायी : 
(ञ)  साववजङ्झनक ऩयाभशव, छरपर, अन्तयङ्जिमा य सङ्टनङ्टवाई आङ्छद : 
(ट)  साववजङ्झनक सूचना तथा सूचना सम्प्रषेण य सङ्टझाव सङ्करन : 
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(ठ)  सङ्टझाव सभावेश गयी अङ्ञन्तभ प्रङ्झतवेदनको तमायी : 
 

ऩङ्चयच्छेद -४ (फढीभा ५ ऩषृ् ठ) 
४.  प्रस्तावसॉग सम्फङ्ञन्धत नीङ्झत, कानून तथा भाऩदण्ड : प्रस्ताव/आमोजना 

कामावन्वमन गदाव आकङ्जषवत हङ्टने वा हङ्टन सक्ने सॊङ्जवधान, नीङ्झत, कामवनीङ्झत, 
गङ्टरुमोजना/आवङ्झधक मोजना, ऐन, ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञशका, कामवङ्जवङ्झध, भाऩदण्ड 
तथा अन्तयावङ्ञष् िम सङ्ञन्ध सम्झौता ऩङ्टनयावरोकन गयी उल्रेख गनङ्टव ऩनेछ। 
प्रस्तावको ऺेत्र ङ्झनधावयण य कामवसूची स्वीकृत हङ्टॉदा उक्त कामवसूचीभा 
कानूनी सॊयचना उल्रेख हङ्टने हङ्टनारे ङ्झतनराई ङ्झनम्नानङ्टसाय वगीकयण गयी 
ङ्जव रेषण गनव सङ्जकनेछ:- 
 (क)  आवङ्झधक मोजना, नीङ्झत तथा यणनीङ्झत/कामवनीङ्झत: नेऩार 

सयकायरे तम गयेका सम्फङ्ञन्धत ऺेत्रका नीङ्झत तथा यणनीङ्झत य 
कामावन्वमन हङ्टने प्रस्तावसॉग मस्ता नीङ्झत तथा यणनीङ्झतको सम्फन्ध 
(सकायात्भक वा नकायात्भक) स्ऩष् ट खङ्टराउनङ्ट ऩनेछ।  

(ख)  ऐन तथा ङ्झनमभावरी् कङ्ट नै ऩङ्झन ऺेत्रको प्रस्तावसॉग प्रत्मऺ 
सयोकाय या् ने वातावयणसॉग सम्फङ्ञन्धत याङ्ञष् िम कानून य नेऩार 
ऩऺयाष् ि बएका अन्तयावङ्ञष् िम कानून आकङ्जषवत हङ्टने बए त्मस्ता 
कानून कङ्ट न हदसम्भ आकङ्जषवत हङ्टनेछन ्बनी प्रङ्झतवेदनभा उल्रेख 
गनङ्टव ऩनेछ।साथै प्रस्तावको कामावन्वमनभा मस्ता कानून फाधक 
हङ्टने वा नहङ्टन े तथा प्रस्ताव कामावन्वमन हङ्टन सक्न े वा नसक्ने 
फायेभा स्ऩष् ट खङ्टराउनङ्ट ऩनेछ।  

(ग)  भाऩदण्ड, ङ्झनदेङ्ञशका, कामवङ्जवङ्झध तथा ङ्छदगदशवन् कङ्ट नै ऩङ्झन ऺेत्रको 
प्रस्ताव कामावन्वमन हङ्टने ऺेत्रको बौङ्झतक-यासामङ्झनक वातावयण 
(जस्तै्- ऩानी, हावा, ध्वङ्झन आङ्छद) सॉग सम्फङ्ञन्धत भाऩदण्ड 
प्रङ्झतवेदनभा सभावेश गनङ्टव ऩनेछ ताकी प्रस्ताव कामावन्वमन अङ्ञघ 
य कामावन्वमन ङ्झनभावण तथा सञ् चारन को िभभा वातावयणका 
मी अवमवको गङ्टणभा हङ्टन सक्ने ऩङ्चयवतवन तथा ङ्झतनको 
न्मूनीकयणको उऩाम शङ्टरुभै चमन गनव सङ्जकनेछ।प्रस्तावसॉग 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनदेङ्ञशका तथा ङ्छदगदशवन ऩङ्झन ऩमावप् त भात्राभा 
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ऩङ्टनयावरोकन गयी प्रङ्झतवेदनभा प्रस्तङ्टत गनङ्टव ऩनेछ।मस्तो 
ऩङ्टनयावरोकनरे प्रङ्झतवेदन तमाय गनव भागवदशवन ऩङ्झन गनेछ। 

(घ)  अन्तयावङ्ञष् िम सङ्ञन्ध सम्झौता: 
सॊङ्जवधान, नीङ्झत, यणनीङ्झत, ऐन, ङ्झनमभावरी, ङ्झनदेङ्ञशका, कामवङ्जवङ्झध, 
भाऩदण्ड, अन्तयाङ्ञष् िम सङ्ञन्ध सम्झौताको ङ्जववयण उल्रेख गदाव 
देहामको ढाॉचाभा उल्रेख गनङ्टव ऩनेछ :- 

ऩङ्चयच्छेद -५ (फढीभा २० ऩषृ् ठ) 
५.  ङ्जवद्यभान वातावयणीम अवस्था् कङ्ट नै ऩङ्झन प्रस्ताव कामावन्वमन गदाव 

आमोजना प्रबाङ्जवत ऺेत्रको वातावयणका अवमव (बौङ्झतक, यासामङ्झनक, 
जैङ्जवक, साभाङ्ञजक-आङ्झथवक तथा साॊस्कृङ्झतक वातावयण) भा प्रबाव ऩनव 
सक्ने बएको हङ्टॉदा आमोजना प्रबाङ्जवत ऺेत्रको ङ्जवद्यभान वातावयणीम 
अवस्था स्ऩष् ट हङ्टने आधाय य ऩङ्चयभाणात्भक तथ्मार  क सङ्करन गयी प्रस्तङ्टत 
गनङ्टव ऩनेछ।मस अन्तगवत प्रबाङ्जवत ङ्ञजल्रा (आवमकता अनङ्टसाय), 
नगयऩाङ्झरका/गाउॉऩाङ्झरका, वडा य आमोजना प्रबाङ्जवत स्थरको तथ्मार  क 
सङ्करन गनङ्टव ऩनेछ। 
 

 प्रस्तावको कामावन्वमन गदाव आकङ्जषवत हङ्टने दपा/ ङ्झनमभ/ खण्ड आङ्छद 
य सम्फङ्ञन्धत फङ्टॉदा 

नीङ्झत  
यणनीङ्झत  
ऐन  
ङ्झनमभावरी  
ङ्झनदेङ्ञशका  
कामवङ्जवङ्झध  
भाऩदण्ड  
भहासङ्ञन्ध 
अङ्झबसङ्ञन्ध 
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५.१  बौङ्झतक वातावयण् ऺेत्र ङ्झनधावयण प्रङ्झतवेदनको ङ्जवद्यभान 
वातावयणीम अवस्थाको ढाॉचाको ताङ्झरकाभा उङ्ञल्रङ्ञखत बौङ्झतक 
वातावयणका ङ्जववयणको तथ्मार  क सङ्करन गयी ङ्जवस्ततृ रुऩभा 
व्मा्मा गनङ्टव ऩनेछ :- 
(क)  ब-ूउऩमोग  
ब-ूउऩमोगको ङ्जकङ्झसभ ओगटेको ऺेत्र ओगटेको ऺेत्र 

प्रङ्झतशतभा 
   
   
   

 

(ख)  बगूबव 
आमोजनाको ऺेत्र ङ्जवद्यभान बौगङ्झबवक 

जोङ्ञखभ 
कैङ्जपमत 

   
   
   

 

(ग) जर तथा भौसभ 
ङ्जववयण ऩङ्चयभाण य एकाइ कैङ्जपमत 

औसत वामङ्ट ताऩिभ   
वाङ्जषवक औसत अङ्झधकतभ 
ताऩिभ 

  

वाङ्जषवक औसत न्मूनतभ 
ताऩिभ 

  

औसत वषाव   
आमोजना ऺेत्रका भङ््ट म नदी   
औसत फहाव   
अङ्झधकतभ फहाव   
आमोजना ऺेत्रको हावाऩानी   

(घ) वामङ्ट, जर तथा ध्वङ्झनको गङ्टण 
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ङ्जववयण सूचक आधायबतू भान 
वामङ्टको अवस्था ङ्जऩ एभ १०  

ङ्जऩ एभ २.५  
काफवन भोनोअक्साइड  
TSP  
हावाको गङ्झत  
हावाको ङ्छदशा  

ङ्जऩउने ऩानीको 
अवस्था 

ङ्जट एस एस  
घङ्टङ्झरत अङ्ञक्सजन  
कन्डङ्ञक्टङ्झबटी  
कङ्ट र नाइिेट  
PH  
ई. कोरी  
आसेङ्झनक  

ऩानीको अवस्था ङ्जट एस एस  
घङ्टङ्झरत अङ्ञक्सजन  
कन्डङ्ञक्टङ्झबटी  
कङ्ट र नाइिेट  

ध्वङ्झनको अवस्था Equivalent Noise 

Level 
ङ्छदउॉसो  याती 

   
  

रष्टव्म: जरङ्जवद्यङ्टत उत्ऩादन आमोजनाको प्रबाङ्जवत ऺेत्र मङ्जकन गदाव 
भङ््ट म सॊयचना ऺेत्र ऩहङ्टॉच सडक य याङ्जष्डम प्रशायण राइनभा 
जोड्दासम्भको प्रसायण राइनरे प्रबाव ऩाने ऺेत्रराई सभि 
प्रबाङ्जवत ऺेत्र भानी प्रबाङ्जवत ऺेत्र मङ्जकन गनङ्टव ऩनेछ। 

५.२  जैङ्जवक वातावयण 
(क)  आमोजना ऺेत्रको वन सम्ऩदाको सूची 

वनको नाभ वनको ङ्जकङ्झसभ आमोजना ऺेत्रफाट दूयी 
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(ख) वनस्ऩङ्झतको सूची 
स्थानीम 
नाभ 

वैऻाङ्झनक 
नाभ 

ऩङ्चयवाय 
CITES IUCN 

नेऩार 
सयकाय 

      
      
      

 

(ग) प्रभङ्टख गैर् हकाष् ठ वनस्ऩङ्झत 
स्थानीम नाभ वैऻाङ्झनक नाभ उऩमोग 
   
   
   

 

(घ)  वन्मजन्तङ्टको सूची 
स्थानीम नाभ वैऻाङ्झनक नाभ ऩङ्चयवाय CITES IUCN नेऩार सयकाय 
स्तनधायी     
      
चयाच ङ्टरुङ्गी     
      
सयीसऩृ     
      
भाछा     
      

 

५.३  साभाङ्ञजक-आङ्झथवक य साॊस्कृङ्झतक वातावयण 
वस्तीको नाभ  
आमोजना स्थर सॉगको दूयी  
स्थानीम तह य वडा  
जम्भा घयधङ्टयी  
औसत घयधङ्टयी सर्मा  
भङ्जहरा ऩङ्टरुष अनङ्टऩात  
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जाङ्झत य धाङ्झभवक सम्प्रदाम   
धाङ्झभवक स्थर   
साॊस्कृङ्झतक यीङ्झतयीवाज   
शैङ्ञऺक स्तय (प्रङ्झतशत) 
एस. ई. ई. वा सो सयह 
दशजोड दङ्टइव वा सो सयह 
स्नातक 
स्नातकोत्तय  

 

शैङ्ञऺक सॊस्था 
आधायबतू 
भाध्मङ्झभक 
उच्च भाध्मङ्झभक 
करेज तथा ङ्जव वङ्जवद्यारम 

 

स्वास्थ्म य सपाइको अवस्था 
स्थानीम रुऩभा देङ्ञखने योग 
स्वास्थ्म सॊस्था 

 

योजगायी (प्रङ्झतशत) तथा आमस्तय  
सीभान्तकृत सभूह   
उद्योग य मसका ङ्जकङ्झसभ  
ऩूवावधाय   
सडक य मसका ङ्जकङ्झसभ  
जगगा जङ्झभनको भूल्म   
साववजङ्झनक सङ्टङ्जवधा  
फसाइॉ सयाईको ङ्ञस्थङ्झत   
फजाय य मसको ङ्ञस्थङ्झत   
सम्बाव्म ङ्जवकास केन्र  
धाङ्झभवक स्थर  
बौङ्झतक य जैङ्जवक वातावयण सम्फन्धी 
ङ्जपल्ड सबे (कम्तीभा Seasons 
सभावेश बएको) 
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ऩङ्चयच्छेद-६ (फढीभा १५ ऩषृ् ठ) 
६.  प्रस्तावको ङ्जवकल्ऩ ङ्जव रेषण: वातावयणीम भूल्माङ्कन प्रङ्जिमारे प्रस्तावको 

ङ्जवकल्ऩको खोजी गने बएकोरे प्रस्तावको कामावन्वमन फाहेक अरु ङ्जवकल्ऩ नै 
नबएको ङ्ञस्थङ्झतभा ऩङ्झन प्रस्ताव कामावन्वमन गने अवधायणाङ्झबत्र यही 
ङ्जवकल्ऩको अध्ममन गयी प्रस्ताव गनङ्टव ऩनेछ य प्रस्ताङ्जवत ङ्जवकल्ऩको 
कामावन्वमनफाट वातावयणभा ऩने अनङ्टकङ्ट र य प्रङ्झतकूर प्रबावको तङ्टरनात्भक 
आकरन गनङ्टव ऩनेछ। 

ङ्जवकल्ऩ 
अनङ्टकङ्ट र वातावयणीम 

प्रबाव 
प्रङ्झतकूर वातावयणीम 

प्रबाव 
ङ्जवकल्ऩ १ 

ङ्झडजाइन   
आमोजना स्थर   
ब-ूफनौट   
अऩनाइने प्रङ्जवङ्झध   
सञ् चारन ङ्जवङ्झध   
सभम ताङ्झरका   
कच्चा ऩदाथव   
वन तथा सयकायी जगगाको प्रमोग   
प्रङ्झतकूर असय   

ङ्जवकल्ऩ २ 
ङ्झडजाइन   
आमोजना स्थर   
ब-ूफनौट   
अऩनाइने प्रङ्जवङ्झध   
सञ् चारन ङ्जवङ्झध   
सभम ताङ्झरका   
कच्चा ऩदाथव   
वन तथा सयकायी जगगाको प्रमोग   
प्रङ्झतकूर असय   

ङ्जवकल्ऩ ३ 
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ङ्झडजाइन   
आमोजना स्थर   
ब-ूफनौट   
अऩनाइने प्रङ्जवङ्झध   
सञ् चारन ङ्जवङ्झध   
सभम ताङ्झरका   
कच्चा ऩदाथव   
वन तथा सयकायी जगगाको प्रमोग   
प्रङ्झतकूर असय   

 

ऩङ्चयच्छेद-७ (फढीभा २० ऩषृ् ठ) 
७.  प्रस्ताव कामावन्वमन गदाव वातावयणभा ऩने प्रबाव तथा सॊयऺणका उऩाम: 

प्रस्ताव कामावन्वमन गदाव वातावयणभा ऩने प्रबावराई ङ्झनम्नानङ्टसाय वगीकयण 
गयी प्रबावको ऩङ्जहचान, आकरन तथा ङ्झतनको सॊयऺणको उऩाम स्ऩष् ट प्रस्तङ्टत 
गनङ्टव ऩनेछ्- 

प्रस्ताव कामावन्वमन गदाव वातावयणभा ऩने प्रबाव 
 बौङ्झतक प्रबाव 
 ऩने प्रबाव  तह ङ्झनधावयण ऩङ्चयभाण, सीभा, 

सभमावङ्झध, प्रत्मऺ, अप्रत्मऺ 
(reversible/irreversible) 

१. जङ्झभन   
२. वामङ्टभण्डर   
३. ऩानी   
४. ध्वङ्झन   
५. भानव ङ्झनङ्झभवत वस्तङ्ट   
६. अन्म   
    

  जैङ्जवक प्रबाव 
१. वन/जङ्गरको ऺम   
२. वनस्ऩङ्झत   
३. जीवजन्तङ्ट   
४. प्राकृङ्झतक फासस्थान   



खण्ड ४) अङ्झतङ्चयक्ताङ्क १० प्रदेश याजऩत्र बाग १ ङ्झभङ्झत २०७७।०४।०९ 

83 

                  

 साभाङ्ञजक-आङ्झथवक य साॊस्कृङ्झतक ऺेत्रभा ऩने प्रबाव 
१. जनसर्मा   

२. सभङ्टदाम   
३. खेतीमोगम जङ्झभनको ऺम   
४. भानव स्वास्थ्मभा ऩने प्रबाव   
५.साभाङ्ञजक भूल्म भान्मताभा हङ्टन े

ऩङ्चयवतवन 
  

६. आङ्झथवक प्रबाव    
७.धाङ्झभवक य साॊस्कृङ्झतक प्रबाव   
८.अन्म    
मसयी प्रस्तङ्टत गदाव प्रङ्झतकूर प्रबावको साथै अनङ्टकङ्ट र प्रबावराई ऩङ्झन उल्रेख गनङ्टव 
ऩनेछ य प्रङ्झतकूर प्रबावराई न्मून गने तपव  फढी ध्मान ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।मसयी प्रङ्झतकूर 
तथा अनङ्टकङ्ट र प्रबावको भूल्माङ  कन गदाव प्रस्तावको कामावन्वमन गदाव हङ्टन सक्ने 
पाइदा फेपाइदा फाये अङ्झधकतभ जानकायी प्राप् त हङ्टनेछ।स्वीकृत कामवसूचीको 
आधायभा अध्ममन गङ्चयएको ङ्जवद्यभान वातावयणीम अवस्थाभा प्रस्ताव कामावन्वमनफाट 
ऩनव सक्ने प्रबावको अवङ्झध, प्रकाय य सॊवेदनशीरता सही रुऩभा प्रस्तङ्टत गनङ्टव ऩनेछ। 
मसै गयी प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ, सॊयऺण, उऩामफाट हटाउन वा घटाउन सङ्जकने वा 
नसङ्जकने खारका प्रबाव ऩङ्जहचान तथा आकरन गयी प्रङ्झतवेदनभा मस्ता प्रबावको 
उल्रेखनीमता स्ऩष् ट उल्रेख गनङ्टव ऩनेछ । 

 

ऩङ्चयच्छेद-८ (फढीभा १५ ऩषृ् ठ) 
८.  अनङ्टकङ्ट र प्रबाव अङ्झधकतभ अङ्झबवङृ्जि गने तथा प्रङ्झतकूर प्रबाव न्मून गने उऩाम: 

कङ्ट नै ऩङ्झन प्रस्तावभा सकायात्भक तथा अनङ्टकङ्ट र प्रबावराई अङ्झधकतभ गनव कस्ता 
वातावयण सॊयऺणका कामव अवरम्फन गनङ्टव ऩनेछ।ती अङ्झधकतभ गने उऩाम 
प्रङ्झतवेदनभा उल्रेख गनङ्टव ऩनेछ ।  

८.१  कङ्ट नै ऩङ्झन ऺेत्रको प्रस्ताव कामावन्वमन गदाव वातावयणभा ऩनव 
सक्ने प्रङ्झतकूर प्रबावराई हटाउने वा न्मून गने ङ्जवषमराइव ङ्जवशेष 
ध्मान ङ्छदनङ्ट ऩने बएकारे ऩङ्जहचान तथा आकरन गङ्चयएका 
प्रङ्झतकूर प्रबावराई प्रङ्झतवेदनभा छोटकयीभा तय प्रष् ट हङ्टने गयी 
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उल्रेख गनङ्टव ऩनेछ । उल्रे्म प्रङ्झतकूर प्रबावराई हटाउने वा 
न्मून गने उऩामराई ३ प्रकाय (ऺङ्झतऩूङ्झतव, सङ्टधायात्भक वा 
प्रङ्झतयोधात्भक) रे वगीकयण गयी उल्रेख गनङ्टव ऩनेछ। 
न्मूनीकयणका उऩाम बौङ्झतक, जैङ्जवक, साभाङ्ञजक–आङ्झथवक तथा 
साॊस्कृङ्झतक वातावयणका ऺेत्रभा प्रस्तावको ङ्झनभावण तथा 
सञ् चारन अवस्थाको राङ्झग बनी वगीकयण गयी न्मूनीकयणका 
राङ्झग ङ्ञजम्भेवायी सभेत ङ्जकटान गयी प्रङ्झतवेदनभा म्माङ्जिक्सभा 
प्रस्तङ्टत गनव सङ्जकनेछ । 

८.२  उल्रे्म प्रङ्झतकूर प्रबावराई हटाउने वा न्मून गने उऩामराई ३ 
प्रकायरे वगीकयण गनव सङ्जकनेछ : 
(क) ऺङ्झतऩूङ्झतवका उऩामको अवरम्फन (Compensatory 

Measures): कभ गनव वा हटाउन नसङ्जकने खारका 
प्रङ्झतकूर प्रबावको ऺङ्झतऩूङ्झतवका उऩामभा ङ्जवशेष गयी देहामका 
ङ्जिमाकराऩ सभावेश हङ्टन ङ्ट ऩनेछ : 

(१) ऺङ्झतिस्त प्राकृङ्झतक स्रोतको ऩङ्टनवस्थाऩना, 
(२) हटाइने फस्तीको ऩङ्टनफावस, 
(३) प्रबाङ्जवत व्मङ्ञक्तराई ऺङ्झतऩूङ्झतव। 

(ख) सङ्टधायात्भक उऩामको अवरम्फन (Corrective measure): 
प्रङ्झतकूर प्रबावराई कभ गयेय स्वीकायमोगम तहसम्भ 
ल्माउनका राङ्झग सङ्टधायात्भक उऩाम प्रमोग गनङ्टव 
ऩनेछ।प्रस्ताव कामावन्वमन गदाव अऩनाउनङ्ट ऩने सङ्टधायात्भक 
उऩाम देहाम फभोङ्ञजभ छन:्- 

(१) प्रदूषण ङ्झनमन्त्रण उऩकयणको जडान,  
(२) प्रदूङ्जषत ऩानी उऩचाय गने सॊमन्त्रको ङ्झनभावण, 
(३) फाॉध तथा तटफन्धभा भाछा आवातजावत गनव 

सक्ने फाटो (Fish ladder) को ङ्झनभावण । 
(ग) प्रङ्झतयोधात्भक उऩामको अवरम्फन (Preventive measures): 

ङ्झनम्नङ्झरङ्ञखत प्रङ्झतयोधात्भक उऩामको अवरम्फनद्वाया केही 
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गम्बीय खारका प्रबावराई त्मस्ता प्रबाव देखा ऩनव थाल्नङ्ट 
अगाङ्झड नै कभ गनव वा ङ्झनभूवर गनव सङ्जकन्छ:- 

(१) स्वास्थ्म ङ्ञशऺा कामविभको कामावन्वमन, 
(२) जनचेतना कामविभको थारनी,   
(३) साभाङ्ञजक सहमोग अङ्झबवङृ्जिकयणका उऩाम । 

भाङ्झथ उल्रेख बए फभोङ्ञजभका सॊयऺणका उऩाम बौङ्झतक, जैङ्जवक, 
साभाङ्ञजक-आङ्झथवक तथा साॊस्कृङ्झतक वातावयणका ऺेत्रभा 
प्रस्तावको ङ्झनभावण तथा सञ् चारन अवस्थाको राङ्झग बनी 
वगीकयण गनङ्टव ऩनेछ। मसो गदाव प्रस्तावको कङ्ट न कङ्ट न अवस्थाभा 
मी उऩाम अवरम्फन गङ्चयनङ्ट ऩने हो बन् ने कङ्ट या सङ्ञजरोसॉग थाहा 
ऩाउन सङ्जकन्छ। मी सॊयऺणका उऩामराई कामावन्वमन गने 
(प्रस्तावक) को ङ्ञजम्भेवायी सभेत ङ्जकटान गयी प्रङ्झतवेदनभा 
ङ्झनम्नानङ्टसायको म्माङ्जिक्सभा प्रस्तङ्टत गनव सङ्जकनेछ । 

 
ताङ्झरका्  वातावयणीम प्रबावका तह ङ्झनधावयण य न्मूनीकयणका उऩाम (प्रस्तावफाट 
वातावयणभा ऩनव सक्ने प्रबावको ऩङ्चयभाण, सीभा य सभमावङ्झध (उच्च/वहृत-६०; 
भध्मभ-२०;  ङ्झनम्न-१०),  सीभा (ऺेत्रीम-६०; स्थानीम-२०; स्थरगत-१०) य 
अवङ्झध (दीघवकारीन-२०; भध्मभ-१०; अल्ऩकारीन-५) ङ्जकटान गनङ्टव ऩनेछ) 
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ङ्झनभावण अवङ्झध          
बौङ्झतक वातावयण          
१.           
२.           
जैङ्जवक वातावयण          

१.           
२.           
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साभाङ्ञजक आङ्झथवक तथा 
साॊस्कृङ्झतक वातावयण 

         

१.           
२.           
सञ् चारन अवङ्झध          
बौङ्झतक वातावयण          
१.           
२.           
जैङ्जवक वातावयण          
१.           
२.           
साभाङ्ञजक आङ्झथवक तथा 
साॊस्कृङ्झतक वातावयण 

         

१.           
२.           

प्रङ्झतकूर प्रबावको स्तय अनङ्टसाय तम गङ्चयएको अर कभान जोडी हयेक प्रबावको कङ्ट र अर कभान 
रे् नङ्ट ऩनेछ । 

       ताङ्झरका् अनङ्टकङ्ट र प्रबाव अङ्झधकतभ तथा प्रङ्झतकूर प्रबाव न्मूनतभ गने उऩामको 
कामावन्वमन तथा रागने अनङ्टभाङ्झनत यकभ य कामावन्वमनको ङ्ञजम्भेवायी 

वातावयण सॊयऺणका 
उऩाम 

कामावन्वमन हङ्टने 
स्थान 

कामावन्वमन हङ्टने 
सभम 

अनङ्टभाङ्झनत 
यकभ 

कामावन्वमनको 
ङ्ञजम्भेवायी 

अनङ्टकङ्ट र प्रबाव     

१.     

२.     
प्रङ्झतकूर प्रबाव     

१.     
२.     
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ऩङ्चयच्छेद -९ (फढीभा ५ ऩषृ् ठ) 
कङ्ट नै ऩङ्झन प्रस्ताव कामावन्वमन गदाव वातावयणभा ऩनव सक्ने प्रबावको 
वातावयणीम अनङ्टगभन ङ्झनम्न उद्देम प्राङ्ञप् तका राङ्झग गङ्चयन्छ्- 

(क)  कानूनरे तोकेका सीभाबन्दा फढी भात्राभा प्रबाव ऩनव 
नङ्छदन, 

(ख)  वातावयणीम प्रबाव कभ गनव अऩानाइएका उऩाम 
वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रङ्झतवेदनभा उल्रेख बए 
अनङ्टसाय कामावन्वमन बएका छन ् ङ्जक छैनन ् बन् ने कङ्ट या 
जाॉच्न, 

(ग)  सम्बाङ्जवत वातावयणीम ऺङ्झत फाये सभमभै सचेत गयाउन, 
(घ)  ऩङ्जहचान गङ्चयएका तथा आॉकङ्झरत प्रबाव वास्तङ्जवकतासॉग 

कङ्झत नङ्ञजक छन ्बन् ने जानकायी ङ्झरन। 
९.१  अनङ्टगभनका प्रकाय: वातावयणीम प्रबावको अनङ्टगभन देहामको 

अवस्थाभा ङ्झनम्न प्रकायरे गनङ्टव ऩनेछ :- 
 (क)  प्रायङ्ञम्बक अवस्थाको अनङ्टगभन (Baseline Monitoring): 

प्रस्ताङ्जवत प्रस्तावको ङ्झनभावण कामव शङ्टरु गनङ्टवबन्दा अगावै 
ङ्झनभावण स्थर य वयऩयका आधायबतू वातावयणीम ऩऺको 
सवेऺण गनङ्टव ऩनेछ। मसरे गदाव अनङ्टगभनको ङ्झसरङ्झसराभा 
प्रायङ्ञम्बक अवस्थाको तङ्टरनाभा वातावयणीम ऩऺभा बएको 
ऩङ्चयवतवन फायेभा थाहा ऩाउन सङ्जकन्छ।  

(ख)  प्रबाव अनङ्टगभन (Impact Monitoring): प्रस्ताव 
कामावन्वमनफाट बएका वातावयणीम ऩङ्चयवतवन ऩत्ता रगाउन 
आमोजना ङ्झनभावण य सञ् चारनका िभभा त्मस ऺेत्रको 
जनस्वास्थ्म रगामत ऩमाववयणीम, साभाङ्ञजक य आङ्झथवक 
अवस्थाका सूचकको भूल्माङ्कन गनङ्टव ऩनेछ। 

(ग)  ङ्झनमभऩारन अनङ्टगभन (Compliance Monitoring): मस 
अन्तगवत प्रस्तावकरे वातावयण सॊयऺण सम्फन्धी ङ्झनधावङ्चयत 
भाऩदण्डको ऩारना गयेको छ बन् ने कङ्ट या सङ्टङ्झनङ्ञ चत गनव 
वातावयणीम गङ्टणस्तयका ङ्जवशेष सूचक वा प्रदूषणको अवस्था 
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फायेभा आवङ्झधक वा रगाताय रुऩभा अनङ्टगभन गयी अङ्झबरेख 
या् नङ्ट ऩनेछ।  

९.२  वातावयणीम अनङ्टगभनका सूचक (Indicators): प्रस्ताव कामावन्वमन 
हङ्टने ऺेत्रको आधायबतू तथ्मार  क, ऩङ्जहचान तथा आकरन गङ्चयएका 
अनङ्टकङ्ट र वा प्रङ्झतकूर प्रबाव तथा वातावयण सॊयऺणका उऩामराई 
ध्मान ङ्छदइ प्रस्तावकरे ऩारना गनङ्टव ऩने य वातावयणीम प्रबावको 
प्रबावकाङ्चयताको अनङ्टगभन गनव सूचक प्रङ्झतवेदनभा उल्रेख गनङ्टव 
ऩनेछ। जस्तै् कृङ्जष ऺेत्रको प्रस्ताव कामावन्वमन गदाव प्रस्तावफाट 
जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता, भाटोको गङ्टण, बूऺ मको भात्रा, जनस्वास्थ्म 
आङ्छदभा प्रबाव ऩनव सक्ने हङ्टॉदा मस्तो ऩऺराई सम्फोधन गने गयी 
अनङ्टगभनका सूचक छनौट गयी प्रङ्झतवेदनभा सभावेश गनङ्टव ऩनेछ। 

९.३ अनङ्टगभनको ङ्जवङ्झध् उङ्ञल्रङ्ञखत अनङ्टगभनका प्रत्मेक सूचकराई कङ्ट न 
ङ्जवङ्झध/तयीकाफाट अनङ्टगभन गने हो प्रङ्झतवेदनभा खङ्टराउनङ्ट आवमक 
हङ्टनेछ।मस्ता ङ्जवङ्झध बयऩदो, सङ्ञजरो य आमोजना स्थरभा कामवयत 
जनशङ्ञक्तरे अवरम्फन गनव सक्ने खारको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ। 

९.४ अनङ्टगभनको राङ्झग सभम ताङ्झरका् आमोजना ङ्झनभावण य सञ् चारनका 
ङ्जवङ्झबङ्ङ अवस्थाभा अनङ्टगभन गनङ्टव ऩने बएकारे सूचकको प्रकृङ्झत हेयी 
वातावयणीम अनङ्टगभन गने सभम ताङ्झरका प्रङ्झतवेदनभा उल्रेख गनङ्टव 
ऩनेछ। 

९.५ अनङ्टगभन गने ङ्झनकाम् वातावयणीम अनङ्टगभनको राङ्झग सम्वङ्ञन्धत 
ङ्झनकाम वा भन्त्रारम ङ्ञजम्भेवाय हङ्टनेछ।मस अथवभा कृङ्जष ऺेत्रसॉग 
सम्वङ्ञन्धत प्रस्तावको हकभा कृङ्जष हेने भन्त्रारमरे अनङ्टगभन 
गनेछ।ऩूवावधाय सम्फङ्ञन्धत हकभा ऩूवावधाय हेने भन्त्रारमरे 
गनेछ।प्रस्तावक आपैं रे ऩङ्झन कङ्ट नै न कङ्ट नै सूचक अनङ्टगभन गनव 
सक्नेछ, जसरे गदाव कङ्ट नै प्रङ्झतकूर प्रबावराई तङ्टरुन्तै हटाउन वा 
न्मून गनव सङ्जकनेछ।प्रङ्झतवेदनभा कङ्ट न कङ्ट न सूचक क-कसरे 
अनङ्टगभन गने बन् न े प्रष् ट खङ्टराउनङ्ट ऩनेछ। साधायण तथा घयीघयी 
गङ्चयनङ्ट ऩने अनङ्टगभन प्रस्तावकरे गयेको खण्डभा प्रबाव न्मूनीकयण 
ङ्झछटो य कभ खचवभा गनव सङ्जकनेछ। प्रस्तावको अनङ्टगभन गने 
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ङ्ञजम्भेवायी प्रस्तावकको हङ्टनेछ।तय सो अनङ्टगभनको प्रङ्झतवेदनको 
सम्फन्धभा सम्फङ्ञन्धत भन्त्रारमरे सङ्टऩङ्चयवेऺण गनेछ । 

९.६ अनङ्टगभनको राङ्झग अनङ्टभाङ्झनत यकभ (Monitoring Cost): प्रस्ताव 
कामावन्वमन य ङ्झनभावणको सभमभा ङ्जवङ्झबङ्ङ सूचकको अनङ्टगभन गनव 
आवमक ऩने यकभ खङ्टराउनङ्ट ऩनेछ य सो यकभ प्रस्तावकरे भातै्र 
व्महोने हो वा अन्म स्रोतफाट ऩङ्झन व्महोङ्चयने हो सो सभेत उल्रेख 
गनङ्टव ऩनेछ।  

ताङ्झरका् अनङ्टगभन सम्फन्धी ङ्जववयणराई म्माङ्जिक्सको रुऩभा प्रस्तङ्टत 
गङ्चयएको छ् 

अनङ्टगभनका 
प्रकाय 

अनङ्टगभनका 
सूचक 

अनङ्टगभनको  
ङ्जवङ्झध स्थान सभम अनङ्टभाङ्झनत 

यकभ 
अनङ्टगभन  

गने ङ्झनकाम 

प्रायङ्ञम्बक अवस्थाको अनङ्टगभन    
१.       
२.       
प्रबाव अनङ्टगभन    
१.       
२.       

ङ्झनमभऩारन अनङ्टगभन    
१.       
२.       

 
ऩङ्चयच्छेद -१० (फढीभा ५ ऩषृ् ठ) 

१०.१ वातावयणीम ऩयीऺण् वातावयणीम ऩयीऺणका ङ्जकङ्झसभ देहाम फभोङ्ञजभका 
हङ्टनेछन ्:- 
(क) ङ्झनणवम तहको ऩयीऺण, 
(ख) कामावन्वमन ऩयीऺण, 
(ग) कामवको प्रबावकाङ्चयता ऩयीऺण, 
(घ) आमोजना प्रबाव ऩयीऺण, 
(ङ) आकरन गङ्चयएको प्रङ्जवङ्झध ऩयीऺण, 
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(च) वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रङ्जिमा ऩयीऺण । 
१०.२ वातावयणीम ऩयीऺणभा साभान्मतमा तीन ऩऺ सॊरगन हङ्टने गदवछन्  :  

(क) ऩयीऺक, 
(ख) ऩयीङ्ञऺत ऩऺ (प्रस्तावसॉग सयोकाय बएको), 
(ग) तेस्रो ऩऺ । 

१०.३ स्वेङ्ञच्छक वा फाध्मकायी ऩयीऺणको राङ्झग सॊरगन ऩऺ वा सॊस्थाको 
आधायभा वातावयणीम ऩयीऺण आन्तङ्चयक वा फाह्य हङ्टन सक्नेछ : 
(क)  आन्तङ्चयक ऩयीऺण, 
(ख)  फाह्य ऩयीऺण, 
(ग)  फाध्मकायी ऩयीऺण, 
(घ)  स्वेङ्ञच्छक ऩयीऺण । 

१०.४ वातावयणीम ऩयीऺण प्रङ्झतवेदनको ढाॉचा् ऩयीऺणको उद्देम य ऺेत्र अनङ्टसाय 
प्रङ्झतवेदनको ढाॉचा पयक हङ्टन सक्छ तथाङ्जऩ मसराई तकव सॉगत रुऩभा देहाम 
अनङ्टसाय प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ  ्

 
अध्माम १ कामवकायी सायाॊश 

अध्माम २ ऩयीऺण प्रशासङ्झनक तथा ऩयीऺण कामवको ङ्जववयण, 
आमोजना स्थरभा गङ्चयएका अन्तवावताव, ऩयीऺण गने ऩऺ 
तथा ऩयीऺणका ऺेत्र य ङ्जवङ्झध मो अध्ममनभा सभावशे गनङ्टव 
ऩनेछ । साथै वातावयणीम अनङ्टगभन, ऩयीऺणसॉग सम्फङ्ञन्धत 
तथ्मार  क तथा ङ्जववयण ऩङ्झन सभावशे गनङ्टव ऩनेछ ।  

अध्माम ३ ऩयीऺणको ऩूणव ङ्जववयण 

अध्माम ४ आमोजना सम्फन्धभा ऩारना गनङ्टव ऩने सङ्टझाव तथा 
सङ्टधायात्भक कामव 

अनङ्टसूची सम्फङ्ञन्धत तथ्मार  क य ङ्जववयण 
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ऩयीऺ ण गने सभूहभा सभावशे हङ्टनङ्ट 
ऩने जनशङ्ञक्त 

 

प्राङ्जवङ्झधक प्रस्तावसॉग ङ्जवषम ङ्झभल्ने ङ्जवऻ 

वातावयण ङ्जवऻ 

साभाङ्ञजक, आङ्झथवक, साॊस्कृङ्झतक ङ्जवऻ 

प्रस्तावको ऺेत्र, ङ्जकङ्झसभ य मसरे ऩायेको प्रबावको 
गाम्बीमवताको आधायभा थऩ अन्म ङ्जवऻ 

वातावयणीम ऩयीऺ णको राङ्झग 
चेकङ्झरष् ट 

 

१.बौङ्झतक ऩऺ   

ि. 
सॊ. ङ्जववयण 

आ
मोज

नाक
ो ङ्जि

माक
रा
ऩ 

अन
ङ्ट भान

 ग
ङ्चयए

क
ो प्र
बाव

 

खा
स 

प्रब
ाव 

न्मू
नी
क
यण

का
 उ

ऩाम
 

प्रब
ाव
क
ायी
ता
 

सूच
ना 

तथ्
मा
र  क

क
ो स्र

ोत 

 

१.  वामङ्टको गङ्टण         
२.  ऩानीको गङ्टण         
३.  ध्वङ्झनको भात्रा         

४.  बउूऩमोग         
५. जरस्रोत         

२.जैङ्जवक ऩऺ   
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ि.सॊ. ङ्जववयण 

आ
मोज

नाक
ो ङ्जि

माक
रा
ऩ 

अन
ङ्ट भान

 ग
ङ्चयए
क
ो प्र
बाव

 

खा
स 

प्रब
ाव 

न्मू
नी
क
यण

का
 उ

ऩाम
 

प्रब
ाव
क
ायी
ता
 

सूच
ना 

तथ्
मा
र  क

क
ो स्र

ोत 

 

१. वन जङ्गर          
२. वनस्ऩङ्झत         
३. जीवजन्तङ्ट         
४. गैयकाष्ठ         

५. भाछा         
६. दङ्टरवब य  

सङ्कटाऩङ्ङ प्रजाङ्झत 
        

७. सॊयऺण ऺेत्र         
३. साभाङ्ञजक, आङ्झथवक तथा साॊस्कृङ्झतक ऩऺ 

ि.सॊ. ङ्जववयण 

आ
मोज

नाक
ो ङ्जि

माक
रा
ऩ 

अन
ङ्ट भान

 ग
ङ्चयए

क
ो प्र
बाव

 

खा
स 

प्रब
ाव 

न्मू
नी
क
यण

का
 उ

ऩाम
 

प्रब
ाव
क
ायी
ता
 

सूच
ना 

तथ्
मा
र  क

क
ो स्र

ोत 

 

१. ङ्ञशऺा         
२. कृङ्जष         
३. योजगायी         
४. फसाइॉ सयाई         
५. स्वास्थ्म य 

सयसपाइ 
        

६. वातावयणीम 
सौन्दमवता 
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७. रैङ्जङ्गक सवार         

८. धाङ्झभवक तथा 
साॊस्कृङ्झतक ङ्ञस्थङ्झत 

        

९. साभाङ्ञजक ङ्ञस्थङ्झत         

 
ऩङ्चयच्छेद-११ (फढीभा ३ ऩषृ् ठ) 

११.  ङ्झनष्कषव तथा प्रङ्झतफिता : 
११.१  अध्ममनको ङ्झनष्कषव्  वातावयण सॊयऺणका उऩाम य वातावयणीम 

अनङ्टगभनको कामावन्वमनको ऩऺभा प्रस्तावकको प्रङ्झतफिता तथा 
अन्म अध्ममनको आवमकता ऩने नऩने आङ्छद प्रष्याई ङ्झनष्कषवभा 
या् नङ्ट उऩमङ्टक्त हङ्टनेछ।अध्ममनको ङ्झनष्कषव य ऩङ्टनयावरोकन 
सङ्झभङ्झतको याम सङ्टझाव अनङ्टसाय वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कनभा 
शतव सभावेश गङ्चयनेछ। 

११.२.प्रङ्झतफिता : वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रङ्झतवेदन तमाय ऩादाव 
प्रस्तावकरे ऩयाभशवदाताको सहमोग ङ्झरएको य ऩयाभशवदातारे 
सङ्टझाव ङ्छदएको बए ऩङ्झन प्रङ्झतवेदनभा त्मस्तो सङ्टझाव याखी 
स्वीकृङ्झतको राङ्झग ऩेश गनव ङ्झभल्दैन ङ्जकनङ्जक प्रस्तावकरे नै 
प्रङ्झतवेदन तमाय गयी ऩेश गनङ्टव ऩदवछ।मस खण्डभा प्रस्तावकको 
प्रङ्झतफिता झङ्ञल्कनङ्ट ऩनेछ।प्रस्ताव कामावन्वमन गदाव अन्म सॊस्था 
वा ङ्झनकामफाट आवमक ऩने सहमोगराई उल्रेख गनव 
सङ्जकनेछ।प्रस्ताव कामावन्वमनभा कङ्ट नै नीङ्झत, कानून वा भाऩदण्डरे 
फाधा ऩङ्टर् माउन ेअवस्था आएभा त्मस्ता फाधाराई कसयी पङ्ट काउन 
सङ्जकन्छ बन् ने फायेभा याम ङ्छदन सङ्जकनेछ ।  

१२.  सन्दबव साभिी् प्रङ्झतवेदन तमाय गदाव उिृत गङ्चयएका सन्दबव साभिीको 
प्रकाशन सम्फन्धी सूची ङ्झनम्न ङ्झरङ्ञखत आधायभा फनाउने्- 
(क)  रेखक,  
(ख)  प्रकाङ्ञशत बएको ङ्झभङ्झत,  
(ग)  उिृत गङ्चयएका साभिीको शीषवक,  
(घ)  उिृत गङ्चयएका प्रकाशन वा ऩङ्झत्रकाको नाभ, 



खण्ड ४) अङ्झतङ्चयक्ताङ्क १० प्रदेश याजऩत्र बाग १ ङ्झभङ्झत २०७७।०४।०९ 

94 

(ङ)  वषव, खण्ड, अङ्क आङ्छद (बएको खण्डभा),  
(च)  ऩषृ् ठ । 
ढाॉचा्  रेखक, प्रकाङ्ञशत बएको वषव ....., उिृत गङ्चयएका साभिीको 
 शीषवक ..... उिृत गङ्चयएका प्रकाशन वा ऩङ्झत्रकाको नाभ...., 
 वषव, खण्ड (अङ्क), ऩषृ् ठ। 

१३. अनङ्टसूची् अनङ्टसूचीभा आवमकता अनङ्टसाय देहामका कङ्ट या सभावेश गनङ्टव 
ऩनेछ:  
(क)  ब-ूफनोट, बौगोङ्झरक ङ्ञस्थङ्झत, ब-ूउऩमोग, ब-ूऺभता य 

अध्ममनसॉग सम्फङ्ञन्धत नक्शा य पोटोिाप,  
(ख)  सम्बव बएसम्भ प्रस्ताव कामावन्वमन स्थर तथा त्मस वङ्चयऩङ्चयका 

ऺेत्रको हवाई पोटो,  
(ग)  स्थरगत अनङ्टसन्धानका राङ्झग प्रमोग गङ्चयएका प्र नावरी वा 

ङ्जवषम वस्तङ्टको सूची,  
(घ)  चाटव तथा ङ्ञचत्र जस्ता वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कनसॉग 

सम्फङ्ञन्धत कङ्ट या,  
(ङ)  जरवामङ्ट तथा हावाऩानी सम्फन्धी तथ्मार  क (सभमको आधायभा 

िभफद्घ गयी),  
(च)  प्रस्ताव कामावन्वमन स्थरका वनस्ऩङ्झत तथा जीवजन्तङ्टको 

तथ्मार  क,  
(छ)  बौगङ्झबवक तथा जोङ्ञखभ भूल्माङ कन तथ्मार  क (प्राप् त गनव सङ्जकने 

बएभा),  
(ज)  उऩरब्ध हङ्टन सक्ने बएभा आमोजना सञ् चारन गनङ्टव अङ्ञघ य 

ऩङ्झछका हावा य ऩानीको गङ्टणस्तय तथा ध्वङ्झनको स्तय सम्फन्धी 
जानकायी,  

(झ)  वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन सान्दङ्झबवक म्माङ्जिक्स वा िभफद्घ 
येखाङ्ञचत्र,  

(ञ)  नक्शा, स्राइड, येकडव तथा ङ्झबङ्झडमो ङ्जपल्भ जस्ता सहामक श्रव्म 
दृम साभिी,  
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(ट)  फारी रगाउन े तयीका, ऩशङ्टऩारन, भाटोको गङ्टण, यासामङ्झनक 
भर, प्रमोग गने भात्रा सम्फन्धी तथ्मार  क, 

(ठ)  आभङ्ञन्त्रत व्मङ्ञक्त तथा सहबाङ्झगताको सूची तथा सम्फङ्ञन्धत 
सॊस्था फीचको छरपर, बेरा य फैठकको येकडव तथा छरपर 
य अनङ्टगभनको छोटो जानकायी,  

(ड) वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रङ्झतवेदनको तमायीभा सॊरगन 
अध्ममन टोरीको व्मङ्ञक्त तथा सॊस्थाको नाभावरी,  

(ढ)  अध्ममनको िभभा सम्ऩकव  गङ्चयएका व्मङ्ञक्त तथा सॊस्थाको नाभ, 
ठेगाना य टेङ्झरपोन नम्फय, 

(ण)  प्रस्तावक य अध्ममन टोरीको स्वमभ ्घोषणाऩत्र, 
(त)  अध्ममन सम्फन्धी साववजङ्झनक सूचना, भङ्टच ङ्टल्का, ङ्झसपाङ्चयस ऩत्र, 

ङ्झरङ्ञखत याम सङ्टझाव, साववजङ्झनक ऩयाभशव फैठक य साववजङ्झनक 
सङ्टनङ्टवाईसॉग सम्फङ्ञन्धत कागजऩत्र। 

१४. वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रङ्झतवेदनभा यहनङ्ट ऩने वातावयणीम व्मवस्थाऩन 
मोजनाको खाका् 

ङ्जवषमगत ऺेत्र 

सकायात्भक 
प्रबावको 
फढोत्तयीका 
ङ्जिमाकराऩ 

के के 
गने 

कहाॉ  
गने 

कसयी  
गने 

कङ्जहरे  
गने 

कसरे 
गने 

अनङ्टभाङ्झनत 
जनशङ्ञक्त, 
फजेट, 
सभम 

अनङ्टगभन 
 तथा 
भूल्माङ्कन 

बौङ्झतक ऺेत्र         
जैङ्जवक ऺेत्र         
साभाङ्ञजक ऺेत्र         

साॊस्कृङ्झतक ऺेत्र         
अन्म          

ङ्जवषमगत ऺेत्र 

नकायात्भक 
प्रबावको 

न्मूनीकयणका 
ङ्जिमाकराऩ 

के के 
गने 

कहाॉ  
गने 

कसयी  
गने 

कङ्जहरे  
गने 

कसरे 
गने 

अनङ्टभाङ्झनत 
जनशङ्ञक्त, 
फजेट, 
सभम 

अनङ्टगभन  
तथा  

भूल्माङ्कन 

बौङ्झतक ऺेत्र         
जैङ्जवक ऺेत्र         
साभाङ्ञजक ऺेत्र         

साॊस्कृङ्झतक ऺेत्र         
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अन्म          

मस्तो वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजनाको प्रस्ताव आमोजनाको ङ्झनभावण 
तथा सञ् चारन चयणका राङ्झग अरग अरग रुऩभा उल्रेख गनङ्टव ऩनेछ। 

ऩङ्टन च्   
(१) वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रङ्झतवेदन नेऩारी बाषाको मङ्टङ्झनकोडभा 

पण्ट साइज १२ भा टाइऩ गयी रेङ्ञखएको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ । 
प्रङ्झतवेदनको प्रत्मेक ऩानाको तरभाङ्झथ १-१ इन्च, फामाॉ १.२ इन्च 
य दामाॉ १ इन्च खारी याखी ऩानाका दङ्टवै तपव  ङ्जप्रन्ट गयी स्ऩाइयर 
फाइङ्ञण्डङ गयेको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ। 

(२) ङ्जवदेशी रगानी बएका प्रस्तावको प्रस्तावकरे अर िजेी बाषाभा तमाय 
गने वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रङ्झतवेदन Times New Roman 
पण्टको पण्ट साइज १२ भा टाइऩ गयी रेङ्ञखएको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ । 
प्रङ्झतवेदनको प्रत्मेक ऩानाको तरभाङ्झथ १-१ इन्च, फामाॉ १.२ इन्च 
य दामाॉ १ इन्च खारी याखी ऩानाका दङ्टवैतपव  ङ्जप्रन्ट गयी स्ऩाइयर 
फाइङ्ञण्डङ गयेको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ । 

 



खण्ड ४) अङ्झतङ्चयक्ताङ्क १० प्रदेश याजऩत्र बाग १ ङ्झभङ्झत २०७७।०४।०९ 

97 

अनङ्टसूची-७ 
(दपा ६ को उऩदपा (१) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

सॊङ्ञऺप् त वातावयणीम अध्ममनको कामवसूचीको ढाॉचा 
(आवयण ऩषृ् ठको ढाॉचा) 

.................. (प्रस्तावको नाभ) .................. 
 

सॊङ्ञऺप् त वातावयणीम अध्ममनको कामवसूची 
........................................................ 

 
प्रङ्झतवेदन ऩेश गङ्चयने ङ्झनकामको नाभ य ठेगाना् 

प्रस्तावक् 
 . . . . . . . . . .(प्रस्तावकको नाभ य ठेगाना) 

 
. . . . . . . . (भङ्जहना), . . . . . . . .(वषव) 

१.  प्रङ्झतवेदन तमाय गने व्मङ्ञक्त वा सॊस्थाको नाभ य ठेगाना् 
२.  प्रस्तावको् 

(क)  साभान्म ऩङ्चयचम: 
(ख)  प्रस्तावको सान्दङ्झबवकता: 

३.  प्रङ्झतवेदन तमाय गदाव ङ्जवचाय गनङ्टव ऩने नीङ्झत, ऐन, ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञशका तथा 
अन्तयावङ्ञष् िम सङ्ञन्ध सम्झौता: 

४.  प्रस्ताव कामावन्वमन गदाव वातावयणभा ऩने खास प्रबाव् 
(क)   साभाङ्ञजक-आङ्झथवक: 
(ख)   साॊस्कृङ्झतक् 
(ग)   बौङ्झतक् 
(घ)   यासामङ्झनक: 
(ङ)   जैङ्जवक: 

५.  प्रस्तावको कामावन्वमनफाट वातावयणभा ऩने प्रबावको योकथाभका ङ्जवषम: 
६.  प्रस्ताव कामावन्वमन गदाव अनङ्टगभन गनङ्टव ऩने ङ्जवषम: 
७.  अन्म आवमक ङ्जवषम: 
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अनङ्टसूची-८ 
(दपा ६ को उऩदपा (१) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

प्रायङ्ञम्बक वातावयणीम ऩयीऺणको कामवसूचीको ढाॉचा 
(आवयण ऩषृ् ठको ढाॉचा) 

.................. (प्रस्तावको नाभ) .................. 
 

प्रायङ्ञम्बक वातावयणीम ऩयीऺणको कामवसूची 
........................................................  

 
प्रङ्झतवेदन ऩेश गङ्चयने ङ्झनकामको नाभ य ठेगाना् 

प्रस्तावक् 
 . . . . . . . . . .(प्रस्तावकको नाभ य ठेगाना) 

 
. . . . . . . . (भङ्जहना), . . . . . . . .(वषव) 

 
१.  प्रङ्झतवेदन तमाय गने व्मङ्ञक्त वा सॊस्थाको नाभ य ठेगाना् 
२.  प्रस्तावको: 

(क)  साभान्म ऩङ्चयचम: 
(ख)  प्रस्तावको सान्दङ्झबवकता: 

३.  प्रङ्झतवेदन तमाय गदाव अऩनाउनङ्ट ऩने ङ्जवङ्झध: 
४.  प्रङ्झतवेदन तमाय गदाव ङ्जवचाय गनङ्टव ऩने नीङ्झत, ऐन, ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञशका तथा 

अन्तयावङ्ञष् िम सङ्ञन्ध सम्झौता: 
५.  प्रङ्झतवेदन तमाय गदाव रागने: 

(क)  सभम: 
(ख)  अनङ्टभाङ्झनत फजेट: 

६.  प्रस्ताव कामावन्वमन गदाव वातावयणभा ऩने खास प्रबाव: 
  (क)   साभाङ्ञजक-आङ्झथवक: 

(ख)   साॊस्कृङ्झतक् 
(ग)   बौङ्झतक् 
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(घ)   यासामङ्झनक: 
(ङ)  जैङ्जवक: 

 ७.  प्रस्ताव कामावन्वमनका ङ्जवकल्ऩ: 
(क)  ङ्झडजाइन: 
(ख)  आमोजना स्थर: 
(ग)  प्रङ्जवङ्झध य सञ् चारन ङ्जवङ्झध, सभम ताङ्झरका, प्रमोग हङ्टने कच्चा 

ऩदाथव: 
      (घ)  अन्म कङ्ट या: 
८.  प्रस्तावको कामावन्वमनफाट वातावयणभा ऩने प्रबावको योकथाभका ङ्जवषम: 
९.  प्रस्ताव कामावन्वमन गदाव अनङ्टगभन गनङ्टव ऩने ङ्जवषम: 
१०.  अन्म आवमक ङ्जवषम: 
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अनङ्टसूची-९ 
(दपा ६ को उऩदपा (१) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कनको ऺते्र ङ्झनधावयण प्रङ्झतवेदनको ढाॉचा 
 

(आवयण ऩषृ् ठको ढाॉचा) 
प्रस्तावको शीषवक, प्रङ्झतवेदन तमाय गने व्मङ्ञक्त वा सॊस्थाको नाभ य ठेगाना 
(प्रङ्झतवेदनको शङ्टरुभा नै उक्त प्रङ्झतवेदन ऩेश गङ्चयने ङ्झनकामको नाभ य ठेगाना 
(टेङ्झरपोन, फ्माक्स य इभेर आङ्छद सहीत) उल्रेख गयी प्रङ्झतवेदनको शङ्टरु ऩषृ् ठभा 
ङ्झनम्न ढाॉचाभा प्रस्तङ्टत गनव सङ्जकने छ) 

.......... (प्रस्तावको नाभ) ............... को 
वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रङ्झतवेदनको ऺेत्र ङ्झनधावयण प्रङ्झतवेदन 

............................................ 
(प्रङ्झतवेदन ऩेश गङ्चयने ङ्झनकामको नाभ य ठेगाना् 

प्रस्तावक 
.......... (प्रस्तावकको नाभ य ठेगाना)........... 

............ (भङ्जहना, वषव).............. 
प्रस्तावको प्रकृङ्झत य त्मससॉग सम्फङ्ञन्धत ऺेत्र हेयी देहामका कङ्ट या स्ऩष् ट खङ्टराउनङ्ट 
ऩने :- 
१.  ऩङ्चयचम्   

(क) बङू्झभका् 
(ख) प्रस्तावकको ऩङ्चयचम् 
(ग) प्रस्तावको ऩङ्चयचम् 
(घ) ऺेत्र ङ्झनधावयणको उद्देम्  
(ङ) प्रस्तावको सान्दङ्झबवकता् 
(च) कानूनी औङ्ञचत्मता् 

२.  प्रस्तावको फायेभा जानकायी् 
(क) प्रस्तावको ऩङ्चयचम् 
(ख) अवङ्ञस्थङ्झत य ऩहङ्टॉच्  
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(ग) प्रकृङ्झत/ङ्जकङ्झसभ्  
(घ) सॊयचनाको जानकायी य अवमव: (प्रष् ट रुऩभा स्थरगत 

अवस्थाको नक्शासॉग भेर खाने ङ्जहसाफरे प्रस्तङ्टत गनङ्टव ऩने) 
(ङ) प्रस्ताव/आमोजना सम्फन्धी ङ्जिमाकराऩ: (ङ्झनभावण अङ्ञघ, 

ङ्झनभावणको चयणभा य सञ् चारन तथा भभवत सम्बायको चयणभा) 
(च) ङ्झनभावण मोजना् 
(छ) जगगाको ऺेत्रपर: 

(ज) जगगाको प्रकाय: 
३. प्रस्ताव/आमोजनाको राङ्झग आवमकता् 

(क) आवमक जनशङ्ञक्त, ङ्झनभावण साभिी (ऩङ्चयभाण य स्रोत), ङ्झनभावण 
ताङ्झरका, प्रमोग हङ्टने ऊजावको ङ्जकङ्झसभ (स्रोत, खऩत हङ्टने ऩङ्चयभाण), 
प्रमोग हङ्टने प्रङ्जवङ्झध, Associated/Ancillary facilities, प्रस्ताव 
कामावन्वमन ताङ्झरका: 

(ख) अन्म थऩ ङ्जववयण: 
४.  प्रङ्झतवेदन तमाय गदाव ङ्जवचाय गनङ्टव ऩने नीङ्झत, ऐन, ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञशका, 

भाऩदण्ड, सङ्ञन्ध, सम्झौता्  (प्रस्तावको प्रकृङ्झत य त्मससॉग सम्फङ्ञन्धत 
ऺेत्र हेयी ऩङ्टनयावरोकन गनङ्टव ऩने) 

 प्रङ्झतवेदन तमाय गदाव ऩ ङ्टनयावरोकन गङ्चयन ेदपा÷ङ्झनमभ÷खण्ड आङ्छद य 
सम्फङ्ञन्धत फङ्टॉदा 

फङ्टॉदा सम्फङ्ञन्धत ङ्जववयण 

नीङ्झत   

ऐन   

ङ्झनमभावरी   

ङ्झनदेङ्ञशका   

 भाऩदण्ड   

सङ्ञन्ध सम्झौता   
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५.  ऺेत्र ङ्झनधावयण प्रङ्झतवेदन तमाय गदाव अवरम्फन गनङ्टव ऩने ङ्जवङ्झध् 
(क) साङ्जहङ्ञत्मक ऩङ्टनयावरोकन: 
(ख) सूचना प्रकाशन: 
(ग) स्थरगत अध्ममन: 
(घ) छरपर तथा ऩयाभशव: 
(ङ) वातावयणीम सवारको ऩङ्जहचान तथा प्राथङ्झभकीकयण् मस 

कामवको राङ्झग देहामका औजायको प्रमोग गनव सङ्जकनेछ:- 
१. चेकङ्झरष् ट, 
२. Interaction matrix,  

३. Stepped matrix, 

४. Network. 

 

ऺते्र ङ्झनधावयण प्रङ्झतवेदन तमायी 
६.  ङ्जवद्यभान वातावयणीम अवस्था्  

प्रस्तावरे प्रबाव ऩानव सक्ने स्थानको बौङ्झतक, यासामङ्झनक, जैङ्जवक, 
साभाङ्ञजक, आङ्झथवक तथा साॊस्कृङ्झतक वस्तङ्टङ्ञस्थङ्झतको फायेभा आधायबतू 
जानकायी (न्मूनतभ चेकङ्झरष् टभा बएभा तथ्मार  क आवमक ऩने)  
ताङ्झरका: ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेत्र य आवमक आधायबतू तथ्मार  क वा ङ्जववयणका 
ङ्जकङ्झसभ   

अवमव आवमक ङ्जववयण प्रस्तावका ऺेत्र 
     

बौङ्झतक वातावयण      
बौगोङ्झरक अवस्था, धयातरीम अवस्था य ब-ूउऩमोग      

जरवामङ्ट 
 

वषाव      
ताऩिभ      
आरता      
वामङ्टको ङ्छदशा      

जर तथा जराधाय 
ऺेत्र  

नदी      
तार      
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अन्म जरस्रोत      
फाढी      
ङ्जहभतार ङ्जवष्पोटको अवस्था      

ब-ूगबव 

चट्टान य भाटोको ङ्जकङ्झसभ      
बगूबीम फनौट/सॊयचना      
ऩङ्जहयो, ब-ूऺम      
ब ङ्टकम्ऩीम जोङ्ञखभ      

वामङ्टको गङ्टणस्तय य 
ध्वङ्झनको स्तय 

वामङ्टको गङ्टणस्तय      
ध्वङ्झनको अवस्था      

ऩानीको गङ्टणस्तय सतही ऩानीको गङ्टणस्तय      
जङ्झभनभङ्टनीको ऩानीको गङ्टणस्तय      

जैङ्जवक वातावयण      

वनस्ऩङ्झत 

जङ्गरको ङ्जकङ्झसभ 
जरवामङ्टको आधायभा 
वनस्ऩङ्झतको आधायभा 

     

 सॊयऺणको अवस्था 
  वन व्मवस्थाऩनको 

अवस्था 
 वनस्ऩङ्झतका प्रभङ्टख   

प्रजाङ्झत 
 Ethnobotany का दृङ्ञष् टरे 

भहत्वऩूणव प्रजाङ्झत 
 जरीम वनस्ऩङ्झत 

     

 प्राणी (जनावय) 

वन्मजन्तङ्ट      
चया      
सयीसऩृ      
जरचय (प्रजाङ्झत, ङ्जवचयणको 
अवस्था, फासस्थानको अवस्था) 

     

वन्मजन्तङ्टको फासस्थानको 
अवस्था 
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भाछा जरचय       
वनस्ऩङ्झत य प्राणीको 
प्रजाङ्झतको अवस्था 

      

साभाङ्ञजक, आङ्झथवक 
तथा साॊस्कृङ्झतक 

      

जनसाङ ङ्ञ्मक 
ङ्जववयण 

जनसर्मा      
जन्भ, भतृ्मङ्टको अवस्था      
रैङ्जङ्गक ङ्जववयण      
उभेय सभूह      
जात      
धभव      
ऩेशा      
घयधङ्टयी      
फसाइॉ सयाई      

ङ्ञशऺा 

शैङ्ञऺक सॊस्थाको सर्मा य 
ङ्जकङ्झसभ   

     

साऺयता दय      
शैङ्ञऺक स्तय      

स्वास्थ्म य सयसपाइ 

स्वास्थ्म ङ्ञस्थङ्झत      
योगका प्रकाय      
स्वास्थ्म सॊस्थाको अवस्था      
खानेऩानीको अवस्था      
शौचारमको अवस्था      
पोहयभैरा व्मवस्थाऩनको 
अवस्था 

     

बौङ्झतक÷साभङ्टदाङ्जमक 
ऩूवावधाय 

मातामात ऩूवावधाय      
ऊजाव आऩूङ्झतव       
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सञ् चाय (टेङ्झरपोन, हङ्टराक, 
टेङ्झरङ्झबजन, इन्टयनेट सेवा) 

     

खानेऩानी      
फजाय      
ङ्झसॊचाइ प्रणारी      
उद्योग÷करकायखाना      

आङ्झथवक 

योजगायी÷ऩेशा÷व्मवसाम      
जगगाको स्वाङ्झभत्व      
कृङ्जष उत्ऩादन      
ऩशङ्टऩारन      
आम आजवन य खचव      
अन्म उत्ऩादन      

जर उऩमोग 

कृङ्जष प्रमोजनको राङ्झग जर 
उऩमोग  

     

उऩल्रो य तल्रो तटीम जर 
उऩमोगको अवस्था 

     

सॊस्कृङ्झत 

ऐङ्झतहाङ्झसक य साॊस्कृङ्झतक 
धयोहय 

     

साॊस्कृङ्झतक भहत्वका 
खङ्टरास्थर 

     

धाङ्झभवक स्थर      
साॊस्कृङ्झतक भान्मता, चारचरन 
य ऩयम्ऩया 

     

बाषा 
स्थानीम बाषा य फोल्ने सभङ्टदाम      
भातबृाषा फोल्न ेसभङ्टदाम      

चाडवाड य अन्म 
प्रथा 

प्रभङ्टख चाडवाड य सभायोह      
अङ्ञन्तभ सॊस्काय गने स्थर य 
प्रचरन  
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७.  ऺेत्र ङ्झनधावयणको राङ्झग अध्ममनभा सॊरगन ङ्जवऻरे ऩङ्जहचान गयेको य 
सम्फङ्ञन्धत सयोकायवारारे उठाएका बौङ्झतक, जैङ्जवक, साभाङ्ञजक, आङ्झथवक, 
साॊस्कृङ्झतक, वातावयणीम सवारको छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट सूची तमाय गनङ्टव ऩनेछ य  
मसयी छङ्टयाइएका सूचीफाट औङ्ञचत्मता य सान्दङ्झबवकता खङ्टराई 
वातावयणीम सवारको प्राथङ्झभकता ङ्झनधावयण गयी अङ्ञन्तभ सूची तमाय गनङ्टव 
ऩनेछ।मसयी अङ्ञन्तभ सूची तमाय गदाव सयोकायवारारे उल्रेख गयेका 
सवारभध्मे कङ्ट नै सवार सभावेश नबएभा सो सभावेश नहङ्टनङ्टका कायण 
उल्रेख गनङ्टव ऩनेछ । 

८.  सवारको ऩङ्जहचान देहाम फभोङ्ञजभ गनङ्टव ऩनेछ:- 
(क) सयोकायवारारे ऩङ्जहचान गयेका सवार : 
(ख) अध्ममन टोरीरे ऩङ्जहचान गयेका सवार : 
(ग) प्राथङ्झभकीकयण गङ्चयएका सवार :  
(घ) प्राथङ्झभकीकयण गङ्चयएका सवार देहामको ताङ्झरका फभोङ्ञजभ 

उल्रेख गनङ्टव ऩनेछ:- 
 सकायात्भक सवार नकायात्भक सवार 

ङ्झनभावण चयण   

बौङ्झतक   

यासामङ्झनक   

जैङ्जवक    

साभाङ्ञजक, आङ्झथवक   

सञ् चारनको चयण 
  

बौङ्झतक   

यासामङ्झनक   

जैङ्जवक   

साभाङ्ञजक, आङ्झथवक   

साॊस्कृङ्झतक    
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अनङ्टसूची-१० 
(दपा ६ को उऩदपा (१) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कनको कामवसूचीको ढाॉचा 
(आवयण ऩषृ् ठको ढाॉचा) 

.................. (प्रस्तावको नाभ) .................. 
 

वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कनको कामवसूची 
........................................................  

 
प्रङ्झतवेदन ऩेश गङ्चयने ङ्झनकामको नाभ य ठेगाना् 

प्रस्तावक् 
 . . . . . . . . . .(प्रस्तावकको नाभ य ठेगाना) 

 
. . . . . . . . (भङ्जहना), . . . . . . . .(वषव) 

 
ऩङ्चयच्छेद -१ 
ऩषृ् ठबङू्झभ 

१.१  प्रङ्झतवेदन तमाय गने व्मङ्ञक्त वा सॊस्थाको नाभ य ठेगाना् 
१.२  बङू्झभका् 
१.३  प्रस्तावकको नाभ् 
१.४  ऩत्राचाय गने ऩूणव ठेगाना,- 
 टेङ्झरपोन:      

फ्माक्स् 
 इभेर् 
१.५  ऩयाभशवदाता सॊस्था वा व्मङ्ञक्त,- 

सॊस्था वा व्मङ्ञक्तको नाभ् 
ऩत्राचाय गने ऩूणव ठेगाना् 
टेङ्झरपोन्     
फ्माक्स् 
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इभेर् 
१.६  कामवसूचीको उद्देम् 
१.७  वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कनको उद्देम् 
१.८  वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कनको औङ्ञचत्मता् 

 
ऩङ्चयच्छेद -२ 

प्रस्तावको फायेभा जानकायी 
२ .१  प्रस्तावको साभान्म ऩङ्चयचम् 
२.२  प्रस्तावको सान्दङ्झबवकता् मसभा प्रस्तावको उद्देम, आवमकता य 

औङ्ञचत्मता खङ्टराउनङ्ट ऩनेछ। 
२.३  अवङ्ञस्थङ्झत य ऩहङ्टॉच: 
२.४  प्रकृङ्झत/ङ्जकङ्झसभ् 
२.५  सॊयचनाको जानकायी (Salient features) य अवमव (Components): प्रष् ट 

रुऩभा स्थरगत अवस्थाको नक्शासॉग ङ्झभल्ने गयी प्रस्तङ्टत गनङ्टव ऩने।  
२.६  प्रस्ताव/आमोजना सम्फन्धी ङ्जिमाकराऩ: ङ्झनभावण अङ्ञघ, ङ्झनभावणको चयण य 

सञ् चारन तथा भभवत सम्बायको चयण। 
२.७  ङ्झनभावण मोजना् 

२.७.१ आवमक जगगाको ऺेत्रपर्  
२.७.२ जगगाको प्रकाय् ङ्झनजी/सयकायी/वन ऺेत्र आङ्छद 

२.८  प्रस्ताव/आमोजनाको राङ्झग आवमकता् 
२.८.१ आवमक जनशङ्ञक्त: 
२.८.२ ङ्झनभावण साभिी य ऩङ्चयभाण स्रोत: 
२.८.३ ङ्झनभावण ताङ्झरका: 
२.८.४ प्रमोग हङ्टने ऊजाव ङ्जकङ्झसभ, स्रोत, खऩत हङ्टने ऩङ्चयभाण: 
२.८.५ प्रमोग हङ्टने प्रङ्जवङ्झध Associated/ ancillary facility, प्रस्ताव 

कामावन्वमन ताङ्झरका: 
२.८.६ अन्म थऩ ङ्जववयण: 
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ऩङ्चयच्छेद -३ 
तथ्मार  क सङ्करन 

३.१  प्रङ्झतवेदन तमाय गदाव आवमक ऩने तथ्माङ्क् 
३.१.१ बौङ्झतक तथा यासामङ्झनक वातावयण् 
३.१.२ जैङ्जवक वातावयण् 
३.१.३ साभाङ्ञजक, आङ्झथवक तथा साॊस्कृङ्झतक वातावयण् 

३.२  तथ्मार  क सङ्करन गनव अऩनाइने ङ्जवङ्झध् 
३.२.१ सन्दबव साभिीको ऩङ्टनयावरोकन् 

(क)  ब-ूफनोट, बौगोङ्झरक ङ्ञस्थङ्झत, ब-ूउऩमोग, ब-ूऺभता य 
अध्ममनसॉग सम्फङ्ञन्धत नक्शा, 

(ख)  सम्बव बएसम्भ प्रस्ताव कामावन्वमन स्थर तथा त्मस 
वङ्चयऩङ्चयका ऺेत्रको हवाई पोटो, 

(ग)  प्रस्ताव कामावन्वमन स्थरका वनस्ऩङ्झत तथा 
जीवजन्तङ्टको तथ्मार  क, 

(घ)  बौगङ्झबवक तथा जोङ्ञखभ भूल्माङ्कन तथ्मार  क (प्राप् त गनव 
सङ्जकने बएभा), 

(ङ)  उऩरब्ध हङ्टन सक्ने बएभा आमोजना सञ् चारन गनङ्टव 
अङ्ञघ य ऩङ्झछका हावा य ऩानीको गङ्टणस्तय तथा 
ध्वङ्झनको स्तय सम्फन्धी जानकायी,  

(च)  वातावयण प्रबाव भूल्माङ्कनसॉग सान्दङ्झबवक म्माङ्जिक्स वा 
िभफद्व येखा ङ्ञचत्र,  

(छ)  अध्ममन प्रङ्झतवेदन तमाय गदाव प्रमोग गङ्चयएका ङ्झरङ्ञखत 
साभिीको सन्दबव  सूची 

३.२.२  स्थरगत अध्ममन् मस अन्तगवत बौङ्झतक वातावयण, जैङ्जवक 
वातावयण य साभाङ्ञजक, आङ्झथवक, साॊस्कृङ्झतक वातावयणीम 
अध्ममनका राङ्झग प्रमोग गङ्चयने ङ्जवङ्झध स्ऩष् ट रुऩभा उल्रेख गनङ्टव 
ऩनेछ् 
३.२.२.१ बौङ्झतक वातावयणभा अऩनाउनङ्ट ऩने ङ्जवङ्झध् 

(क)  Walkthrough/Direct Observation, 
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(ख)  हावा, ऩानी य भाटोको नभूना सङ्करन, 
(ग)  ध्वङ्झनको तह भाऩन। 

३.२.२.२ जैङ्जवक वातावयणभा अऩनाउनङ्ट ऩने ङ्जवङ्झध् 
(क) Walkthrough/Direct Observation 

/Indirect Sign Survey /Camera Trap, 

(ख)  नभूना सङ्करन (Sampling), 
(ग)  तोङ्जकएको भागवभा ङ्जहड्ने/सर्मा 

ङ्झनधावयण ऩिङ्झत (Transect Walk/Point 

Count), 
(घ)  भङ््ट म जानकाय व्मङ्ञक्तसॉग अन्तवावताव 

(Key Informant Interview) । 
३.२.२.३ साभाङ्ञजक, आङ्झथवक, साॊस्कृङ्झतक वातावयणभा 

अऩनाउनङ्ट ऩने ङ्जवङ्झध् 
(क)  Walkthrough/ Direct Observation, 
(ख)  सयोकायवारासॉग छरपर, 
(ग)  ङ्जवषमवस्तङ्ट तोङ्जकएको सभूह छरपर 

(Focus Group Discussion), 
(घ)  भङ््ट म जानकाय व्मङ्ञक्तसॉग अन्तवावताव 

(Key Informant Interview), 
(ङ)  साभूङ्जहक छरपर (Group Discussion)।  

 
ऩङ्चयच्छेद -४ 

प्रङ्झतवेदन तमाय गदाव अध्ममन गनङ्टव ऩने नीङ्झत, ऐन, ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञशका, कामवङ्जवङ्झध य 
अन्तयावङ्ञष् िम सङ्ञन्ध सम्झौता 

४.१  प्रस्तावसॉग सम्फङ्ञन्धत नीङ्झत, यणनीङ्झत: 
४.२  प्रस्तावसॉग सम्फङ्ञन्धत आवङ्झधक मोजना: 
४.३  प्रस्तावसॉग सम्फङ्ञन्धत ऐन: 
४.४  प्रस्तावसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनमभावरी: 
४.५  प्रस्तावसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनदेङ्ञशका/कामवङ्जवङ्झध/कामवनीङ्झत: 
४.६  प्रस्तावसॉग सम्फङ्ञन्धत वातावयणीम तथा अन्म भाऩदण्ड: 



खण्ड ४) अङ्झतङ्चयक्ताङ्क १० प्रदेश याजऩत्र बाग १ ङ्झभङ्झत २०७७।०४।०९ 

111 

४.७  प्रस्तावसॉग सम्फङ्ञन्धत अन्तयावङ्ञष् िम सङ्ञन्ध, सम्झौता: 
 

ऩङ्चयच्छेद -५ 
अवङ्झध, फजेट तथा जनशङ्ञक्त 

        प्रङ्झतवेदन तमाय गदाव रागने्   
५.१  सभम: 
५.२  अनङ्टभाङ्झनत फजेट: 
५.३  ङ्जवऻ जनशङ्ञक्त् अध्ममन दरका सम्ऩूणव सदस्मको नाभ,ठेगाना,सम्ऩकव  नॊ.  
                               ऩङ्चयच्छेद -६ 

प्राथङ्झभकीकयण गङ्चयएका सवार 
       ऺेत्र ङ्झनधावयण प्रङ्झतवेदनभा ऩङ्जहचान गयी प्राथङ्झभकीकयण गङ्चयएका सवारको सूची 

या् नङ्ट ऩनेछ् 
६.१  सयोकायवारारे उठाएका सवार: 
६.२  अध्ममन दररे देखेका सवार: 
६.३  वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रङ्झतवेदन तमाय ऩानव प्राथङ्झभकीकयण गङ्चयएका 

सवार: 
६.४  सयोकायवारारे उठाएका तय प्राथङ्झभकीकयणभा नऩयेका सवार हटाउनङ्टको 

औङ्ञचत्म: 
                            ऩङ्चयच्छेद -७ 

ङ्जव रेषण 
७.१  ऩङ्चयच्छेद-६ भा उङ्ञल्रङ्ञखत सवारको आधायभा प्रबाव ऩङ्जहचान, आकरन, 

तह ङ्झनधावयण य उल्रेखनीमताको भूल्माङ्कन गने ङ्जवङ्झध तथा औजायको 
व्मा्मा गनङ्टव ऩनेछ ।  

७.२  प्रबाव ऩङ्जहचान, आकरन, तह ङ्झनधावयण य उल्रेखनीमताको भूल्माङ्कन गने 
िभभा देहामको ताङ्झरका फभोङ्ञजभ गनङ्टव ऩनेछ:- 

सकायात्भक प्रबाव 
(क) ङ्झनभावण अङ्ञघको चयण  

बौङ्झतक 
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यासामङ्झनक 
 

जैङ्जवक  
 

साभाङ्ञजक, आङ्झथवक 
 

साॊस्कृङ्झतक  
 

(ख) ङ्झनभावण चयण 

बौङ्झतक   

यासामङ्झनक   

जैङ्जवक    

साभाङ्ञजक, आङ्झथवक   

साॊस्कृङ्झतक    

(ग) सञ् चारन चयण 

बौङ्झतक   

यासामङ्झनक   

जैङ्जवक    

साभाङ्ञजक, आङ्झथवक   

साॊस्कृङ्झतक   

नकायात्भक प्रबाव 

(क) ङ्झनभावण अङ्ञघको चयण (आवमकता अनङ्टसाय) 
बौङ्झतक   

यासामङ्झनक   

जैङ्जवक    

साभाङ्ञजक, आङ्झथवक   

साॊस्कृङ्झतक    

(ख) ङ्झनभावण चयण 

बौङ्झतक   

यासामङ्झनक   

जैङ्जवक   

साभाङ्ञजक, आङ्झथवक   
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साॊस्कृङ्झतक    

(ग) सञ् चारन चयण 

बौङ्झतक   

यासामङ्झनक   

जैङ्जवक    

साभाङ्ञजक, आङ्झथवक   

साॊस्कृङ्झतक    

 
ऩङ्चयच्छेद -८ 

ङ्जवकल्ऩ 
प्रस्ताव कामावन्वमनका ङ्जवकल्ऩ: आमोजना सञ् चारन नै नहङ्टॉदाको ङ्ञस्थङ्झत, 
आमोजनाको प्रकाय, वन ऺेत्रको प्रमोग, आमोजनाको ङ्झडजाइन, स्थर, प्रङ्जवङ्झध य 
सञ् चारन ङ्जवङ्झध, सभम ताङ्झरका, प्रमोग गङ्चयने कच्चा ऩदाथव, प्रस्ताव कामावन्वमन 
गदाव उत्ऩन् न हङ्टने जोङ्ञखभ स्वीकाय गनव सङ्जकने वा नसङ्जकने रगामतका ऩऺराई 
भनन गयी प्रस्तावको ङ्जवकल्ऩ ङ्जव रेषण गनङ्टव ऩनेछ । 

 
ऩङ्चयच्छेद -९ 

प्रबाव 
प्रस्ताव कामावन्वमनफाट वातावयणभा ऩने सकायात्भक प्रबाव फढाउन,े नकायात्भक 
प्रबाव हटाउने उऩाम: नकायात्भक प्रबाव हटाउने उऩाम अवरम्फन गदाव देहामका 
तयीका अऩनाउनङ्ट ऩनेछ बनी उल्रेख गनङ्टव ऩनेछ्- 
९.१  ङ्झनयोधात्भक (Preventive): 
९.२  सङ्टधायात्भक (Corrective): 
९.३  ऺङ्झतऩूङ्झतव (Compensatory): 

 

ऩङ्चयच्छेद -१० 
वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजना 

            मस अन्तगवत वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजना सम्फन्धी ङ्जवषम उल्रेख गनङ्टव 
ऩनेछ। 
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ऩङ्चयच्छेद -११ 
अनङ्टगभन मोजना  

मस अन्तगवत वातावयणीम अनङ्टगभनको मोजना सम्फन्धी ङ्जवषम उल्रेख गनङ्टव 
ऩनेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद -१२ 
वातावयणीम ऩयीऺण 

मस अन्तगवत वातावयणीम ऩयीऺण कङ्जहरे य कङ्ट न ङ्झनकामरे गने बन् ने व्महोया 
उल्रेख गनङ्टव ऩनेछ। 

 
 

ऩङ्चयच्छेद -१३ 
अनङ्टसूची 

  कामवसूचीको अनङ्टसूचीभा देहाम फभोङ्ञजभको ङ्जवषमवस्तङ्ट हङ्टन ङ्ट ऩनेछ्- 
(क) नक्शा 
(ख) ङ्ञचत्र 
(ग) प्रमोग गङ्चयने चेकङ्झरष् ट 
(घ) प्र नावरी 
(ङ) सूचना 
(च) सूचना टाॉस गयेको प्रभाण, भङ्टच ङ्टल्का 

 
रष् टव्म: वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रङ्झतवेदनको रुऩयेखा/ङ्जवषमसूची प्रङ्झतवेदनको 

शङ्टरुभा उल्रेख गनङ्टव ऩनेछ । 
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अनङ्टसूची-११ 
(दपा ६ को उऩदपा (२) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन  सम्फन्धी साववजङ्झनक सूचनाको ढाॉचा 
 

................आमोजनाको  वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन तमायी सम्फन्धी 
साववजङ्झनक सूचना 

( प्रकाङ्ञशत ङ्झभङ्झत ..............) 
....... प्रदेश..................... ङ्ञजल्रा.......................नगयऩाङ्झरका/गाउॉऩाङ्झरकाभा 
......................(प्रस्तावकको नाभ उल्रेख गने) ................ द्वाया ङ्झनम्न 
फभोङ्ञजभको प्रस्ताव कामावन्वमन गनव राङ्झगएको छ । 

प्रस्तावकको नाभ य 
ठेगाना 

...............(नाभ), ..............(ठेगाना), 

...............(इभेर)............(पोन नॊ.) 
प्रस्तावको व्महोया आमोजनाको भङ््ट म ङ्जवशेषता उल्रेख गने 
प्रबाव ऩनव सक्ने 

ङ्ञजल्रा/न.ऩा/गा.ऩा. 
............ ङ्ञजल्रा ......... न.ऩा/गा.ऩा............वडा 

भाङ्झथ उङ्ञल्रङ्ञखत प्रस्तावको  वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन तमायी गने िभभा सो 
ऺेत्रको प्राकृङ्झतक बौङ्झतक प्रणारी, जैङ्जवक प्रणारी, साभाङ्ञजक प्रणारी, साॊस्कृङ्झतक 
प्रणारी य आङ्झथवक प्रणारी फीच के कस्तो प्रबाव ऩदवछ बनी मङ्जकन गनव सो 
स्थानको न.ऩा./गा.ऩा. तथा त्मस ऺेत्रका ङ्जवद्यारम, अस्ऩतार, स्वास्थ्म चौकी तथा 
सयोकायवारा व्मङ्ञक्त वा सॊस्थाको ङ्झरङ्ञखत याम सङ्टझाव ङ्झरन आवमक बएकोरे मो 
साववजङ्झनक सूचना प्रकाशन बएको ङ्झभङ्झतरे ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्र ङ्झनम्न ठेगानाभा आई ऩङ्टगने 
गयी ङ्झरङ्ञखत याम सङ्टझाव उऩरब्ध गयाई ङ्छदनङ्ट हङ्टन अनङ्टयोध गङ्चयन्छ। 
याम सङ्टझावको राङ्झग ऩत्राचाय गने ठेगाना: 
प्रस्तावकको नाभ य 

ठेगाना 
.............................(नाभ), .....................(ठेगाना), 
.............................(इभेर).....................(पोन नॊ.) 

ऩयाभशवदाताको नाभ 
य ठेगाना 

..............................(नाभ), ....................(ठेगाना), 

..............................(इभेर)....................(पोन नॊ.) 
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अनङ्टसूची-१२ 
(दपा ६ को उऩदपा (३) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

ऺते्र ङ्झनधावयण सम्फन्धी साववजङ्झनक सूचनाको ढाॉचा 
 

........आमोजनाको वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रङ्झतवेदन तमायीको राङ्झग ऺेत्र 
ङ्झनधावयण सम्फन्धी साववजङ्झनक सूचना 

( प्रकाशन ङ्झभङ्झत .... ...) 
....... प्रदेश........ ङ्ञजल्रा...........नगयऩाङ्झरका/गाउॉऩाङ्झरकाभा 

..................(प्रस्तावकको नाभ उल्रेख गने)....................... द्वाया ङ्झनम्न 
फभोङ्ञजभको प्रस्ताव कामावन्वमन गनव राङ्झगएको छ । 

प्रस्तावकको नाभ य 
ठेगाना 

.............................(नाभ), .....................(ठेगाना), 

.............................(इभेर).....................(पोन नॊ.) 

प्रस्तावको व्महोया आमोजनाको भङ््ट म ङ्जवशेषता उल्रेख गने 
प्रबाव ऩने सक्ने 

ङ्ञजल्रा/न.ऩा/गा.ऩा. 
............ ङ्ञजल्रा ......... न.ऩा/गा.ऩा. . . . . . . वडा 

 

भाङ्झथ उङ्ञल्रङ्ञखत प्रस्तावको वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन (EIA) अध्ममन सम्फन्धी 
ऺेत्र ङ्झनधावयण (Scoping) गने िभभा सो ऺेत्रको प्राकृङ्झतक, बौङ्झतक प्रणारी, 
जैङ्जवक प्रणारी, साभाङ्ञजक प्रणारी, साॊस्कृङ्झतक प्रणारी य आङ्झथवक प्रणारीभा के 
कस्तो प्रबाव ऩदवछ बनी मङ्जकन गनव सो स्थानको न.ऩा./गा.ऩा. तथा त्मस ऺेत्रका 
ङ्जवद्यारम, अस्ऩतार, स्वास्थ्म चौकी तथा सयोकायवारा व्मङ्ञक्त वा सॊस्थाको ङ्झरङ्ञखत 
याम सङ्टझाव ङ्झरन आवमक बएकोरे मो साववजङ्झनक सूचना प्रकाशन बएको ङ्झभङ्झतरे 
ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्र ङ्झनम्न ठेगानाभा आई ऩङ्टगने गयी ङ्झरङ्ञखत याम सङ्टझाव उऩरब्ध गयाई 
ङ्छदनङ्ट हङ्टन अनङ्टयोध गङ्चयन्छ। 
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याम सङ्टझावको राङ्झग ऩत्राचाय गने ठेगाना: 
प्रस्तावकको नाभ य 

ठेगाना 
.............................(नाभ), .....................(ठेगाना), 
.............................(इभेर).....................(पोन नॊ.) 

ऩयाभशवदाताको नाभ 
य ठेगाना 

.............................(नाभ), .....................(ठेगाना), 

.............................(इभेर).....................(पोन नॊ.) 

 

प्रभाणीकयण ङ्झभङ्झत् २०७७।०४।०९ 

आऻारे, 
नायन प्रसाद ऩोखयेर 

प्रदेश सयकायको ङ्झनङ्झभत्त सङ्ञचव 
 

 

 

आन्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून भन्त्रारम, फागभती प्रदेश, हेटौंडाभा भङ्टङ्छरत। 
भूल्म रु. 5६।- 

 


