वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७६
वातावरण संरक्षण ऐि, २०७६ को दफा ४४ ले ददएको अधिकार प्रयोग गरी िेपाल सरकारले दे हायका
नियमहरू बिाएको छ।

पररच्छे द १
प्रारम्भिक
१. संक्षक्षप्त िाम र प्रारभिः (१) यी नियमहरूको िाम “वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७६” रहे को
छ।

(२) यो नियमावली तरु
ु न्त प्रारभि हुिेछ।

२. पररिाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अर्थ िलागेमा यस नियमावलीमाः(क) “अभिलेख” िन्िाले ऐिको दफा २९ को उपदफा (२) बमोम्िम सभबम्न्ित निकायले तयार
गरे को अभिलेख सभझिुपछथ ।
(ख) “ऐि” िन्िाले वातावरण संरक्षण ऐि, २०७६” सभझिुपछथ ।
(ग) “कायथ सूची” िन्िाले प्रनतवेदि तयार गिथको लाधग नियम ५ बमोम्िम स्वीकृत कायथ सूची
सभझिुपछथ ।
(घ) “कोष” िन्िाले ऐिको दफा ३१ बमोम्िम स्र्ापिा गररएको वातावरण संरक्षण कोष सभझिु पछथ ।
(ङ) "तोककएको निकाय" िन्िाले अिुसार प्रस्तावसंग सभबम्न्ित िेपाल सरकारका मन्रालय सभझिप
ु छथ । सो
व्याकयांशले प्रदे श तहका मन्रालयलाई समेत ििाउिेछ ।
(च) “निरीक्षक” िन्िाले ऐिको दफा २१ को उपदफा (१) र (२) बमोम्िम नियुकत वा तोककएको
वातावरण निरीक्षक सभझिुपछथ ।
(छ) “प्रयोगशाला” िन्िाले ऐिको दफा १८ बमोम्िम स्र्ापिा गररएको वा तोककएको प्रयोगशाला
सभझिुपछथ ।
(ि) “सञ्चालक सभमनत” िन्िाले नियम ३५ बमोम्िम गठि िएको कोष सञ्चालक सभमनत सभझिु
पछथ ।
(झ) “सभबम्न्ित निकाय” िन्िाले ऐि वा यस नियमावलीमा उल्लेखखत कामसंग सभबम्न्ित िेपाल
सरकारको कुिै मन्रालय सभझिु पछथ र यो वाकयांशले प्रदे शस्तरको मन्रालयलाई समेत
ििाउिेछ ।
(ञ) “क्षनतपूनतथ” िन्िाले नियम ४१ बमोम्िमको क्षनतपूनतथ सभझिु पछथ ।
(ट) “क्षेर” िन्िाले वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कि गिथको लाधग नियम ४ बमोम्िम नििाथरण
गररएको क्षेर सभझिुपछथ ।
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पररच्छे द २
वातावरणीय अध्ययि
३. संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययि वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रिाव
मूल्याङ्कि गिुथ पिनः (१) ऐिको दफा ३ को उपदफा (१) अिस
ु ार प्रस्तावकले अिस
ु च
ू ी-१ मा
उल्लेख िएका प्रस्तावहरूको संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययि, अिुसूची-२ मा उल्लेख िएका
प्रस्तावहरूको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र अिस
ु च
ू ी-३ मा उल्लेख िएका प्रस्तावहरूको
वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कि गिुथ पिनछ ।

(२) राम्रिय प्रार्भमकता प्राप्त ववकास आयोििा, लगािी बोर्थबाट लगािी स्वीकृत िई कायाथन्वयि
गररिे आयोििा, राम्रिय गौरवका आयोििा, प्रचभलत कािूि बमोम्िम सङ्घको अधिकार
क्षेरभिर पिन ववषयसंग सभबम्न्ित ववकास निमाथणसभबन्िी कायथ वा आयोििा, एकिन्दा बढी
प्रदे शमा निमाथण कायथ गिुथ पिन आयोििा वा िेपाल सरकारले तोकेको कुिै आयोििासभबन्िी
प्रस्तावको संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययि प्रनतवेदि वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण िए
प्रस्तावसंग सभबन्ि रहे को सभबम्न्ित निकाय समक्ष र वातावरणीय प्रिाव मल्
ू याङ्कि
प्रनतवेदि िए प्रस्तावसंग सरोकार राख्ने सभबम्न्ित निकाय माफथत मन्रालय समक्ष पेश गिुथ
पिनछ ।
(३) उपनियम (२) अिुसारका वहुउद्दे श्यीय आयोििा समावेश िएको एकीकृत प्रस्तावको लाधग

प्रस्तावकले प्रस्तावको प्रत्येक आयोििासंग सभबम्न्ित निकायहरुको राय समावेश गरी एकीकृत
प्रस्ताव पेश गिुथ पिनछ ।

४. वातावरणीय प्रिाव मल्
ू याङ्किको लाधग क्षेर नििाथरण (स्कोवपङ्ग) गिुथ पिनः (१) ऐिको दफा ५
अिस
ु ार वातावरणीय प्रिाव मल्
ू याङ्कि गिुथ पिन कुिै प्रस्तावको सभबन्िमा प्रस्तावकले प्रस्ताव
कायाथन्वयि हुिे स्र्ािीय तह तर्ा त्यस क्षेरका शैक्षक्षक संस्र्ा, स्वास््य संस्र्ा तर्ा
सरोकारवाला व्यम्कत वा संस्र्ालाई सो प्रस्तावको कायाथन्वयिबाट वातावरणमा पिथ सकिे

प्रिावको सभबन्िमा भलखखत सुझाव ददिको लाधग दश ददिको अवधि तोकी राम्रियस्तरको कुिै
एक दै निक समाचारपरमा अिुसूची-४ मा तोके बमोम्िमको सूचिा प्रकाशि गिुथ पिनछ र सूचिा
प्रकाशि िएको तीि ददिभिर प्रस्ताव कायाथन्वयि हुिे स्र्ािीय तह तर्ा त्यस क्षेरका शैक्षक्षक
संस्र्ा, स्वास््य संस्र्ा तर्ा सरोकार राख्ने अन्य संस्र्ाहरुमा सो सूचिा टााँस गरी मुचुल्का
तयार गिुथ पिनछ ।
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(२) उपनियम (१) बमोम्िमको सूचिा प्रकाभशत िएपनछ सो सभबन्िमा कसैको राय सुझाव िए
त्यसरी सूचिा प्रकाशि िएको भमनतले दश ददिभिर सभबम्न्ित प्रस्तावकलाई आफ्िो राय
सुझाव ददि सककिेछ । यसरी राय सुझाव ददिेले त्यसको िािकारी प्रस्तावसंग सभबम्न्ित
निकायलाई समेत ददि सकिेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोम्िम प्राप्त राय सुझाव समेत संलग्ि गरी प्रस्तावकले सो प्रस्तावको
कायाथन्वयिबाट वातावरणको के कस्तो क्षेरमा कस्तो प्रिाव पदथछ सो उल्लेख गरी अिस
ु च
ू ी-५
बमोम्िमको ढााँचामा क्षेर नििाथरणको प्रनतवेदि स्वीकृनतका लाधग प्रस्तावसंग सभबम्न्ित
निकाय समक्ष निवेदि ददिु पिनछ ।

(४) उपनियम (३) बमोम्िम निवेदि प्राप्त िएपनछ प्रस्तावसंग सभबम्न्ित निकायले निवेदिसार्
संलग्ि कागिात िााँचबुझ गरी क्षेर नििाथरणको प्रनतवेदि सभबन्िमा आफ्िो राय प्रनतवेदिमा
समावेश गरी स्वीकृनतका लाधग भसफाररस सदहत दश ददिभिर मन्रालयमा पठाउिु पिनछ ।

(५) उपनियम (४) बमोम्िम क्षेर नििाथरणको प्रनतवेदि प्राप्त िएमा मन्रालयले संलग्ि कागिात
िााँचबझ
तर्ा प्रनतवेदि पि
ु
ु रावलोकि गरी प्रस्ताववत वा संशोधित रूपमा क्षेर नििाथरणको
प्रनतवेदि वविागको राय समेत समावेश गरी पन्र ददिभिर स्वीकृत गिप
ुथ िनछ ।
५. संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययि वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रिाव
मूल्याङ्किको लाधग कायथ सूची स्वीकृत गिुथ पिनः (१) ऐिको दफा ५ को उपदफा (१) अिुसार
संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययि वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गिुथ पिन प्रस्तावको हकमा
प्रस्तावकले सोको प्रनतवेदिको लाधग क्रमशः अिुसूची-६ र अिुसूची-७ बमोम्िमको ढााँचामा कायथ
सूची बिाई प्रस्तावसंग सभबम्न्ित निकाय समक्ष पेश गरी स्वीकृत गराउिु पिनछ ।

(२) ऐिको दफा ५ को उपदफा (२) अिुसार वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कि गिुथ पिन प्रस्तावको
हकमा प्रस्तावकले सोको प्रनतवेदिको लाधग नियम ४ बमोम्िम मन्रालयले स्वीकृत गरे को क्षेर
नििाथरण प्रनतवेदिको आिारमा अिस
ु च
ू ी-८ बमोम्िमको ढााँचामा कायथ सच
ू ी बिाई सो कायथसच
ू ी
मन्रालयबाट स्वीकृत गराउिु पिनछ ।
तर कुिै प्रस्तावकले वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कि गिुथ पिन प्रस्तावको प्रनतवेदि तयारीको
लाधग नियम ४ बमोम्िमको क्षेर नििाथरण प्रनतवेदि र कायथ सूची बिाई िेपाल सरकारको
सभबम्न्ित निकाय माफथत एकै पटक पठाएमा मन्रालयले वविागको राय समावेश गरी एकै
पटक क्षेर नििाथरण प्रनतवेदि र कायथ सूची स्वीकृत गिथ सकिेछ ।

(३) उपनियम (१) र (२) बमोम्िम कायथसूची स्वीकृत गदाथ प्रस्तावको प्रकृनत अिुसार सभबम्न्ित
निकाय वा मन्रालयले त्यस्तो कायथसच
ू ीलाई पि
ु रावलोकि गरी प्रस्ताववत वा संशोधित रूपमा
पन्र ददिभिर स्वीकृत गिथ सकिेछ ।
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६. मापदण्र् एवं गुणस्तर कायम गिुथ पिनः (१) ऐिको दफा ६ को उपदफा (१) अिुसार प्रस्तावकले
संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययि वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रिाव
मूल्याङ्कि प्रनतवेदि तयार गिथ प्रस्तावको प्रकृनत अिुसार अिुसूची-९ मा तोककए बमोम्िमका
ववज्ञहरु समावेश गरी प्रनतवेदि तयार गिप
ुथ िनछ ।

(२) उपनियम (१) बमोम्िमका ववज्ञहरु समावेश िएका अध्ययि दलले संक्षक्षप्त वातावरणीय
अध्ययिको लाधग अिस
ु च
ू ी-१०, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको लाधग अिस
ु च
ू ी-११ र
वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्किको लाधग अिुसूची-१२ बमोम्िमका ढााँचामा प्रनतवेदि तयार गिुथ
पिनछ ।

(३) उपनियम (२) अिुसारको ढााँचामा तयार पाररएको प्रनतवेदिहरु र प्रस्तावको कायथ सूची तर्ा क्षेर
नििाथरण प्रनतवेदि समेत िेपाली िाषामा तयार गिुथ पिनछ ।
७. संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययि वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रिाव
मूल्याङ्किको लाधग प्रनतवेदि तयार गिनः

(१) प्रस्तावकले नियम ५ बमोम्िम स्वीकृत िएको

कायथ सच
ू ीको आिारमा नियम ६ को उपनियम (२) बमोम्िमको ढााँचामा प्रनतवेदि तयार गिुथ
पिनछ ।

(२) उपनियम (१) बमोम्िम प्रनतवेदि तयारीको भसलभसलामा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गिुथ
पिन प्रस्तावको सभबन्िमा प्रस्ताव कायाथन्वयि हुिे स्र्ािीय तह तर्ा त्यस क्षेरका शैक्षक्षक
संस्र्ा, स्वास््य संस्र्ा तर्ा सरोकारवाला व्यम्कत वा संस्र्ालाई सो प्रस्तावको कायाथन्वयिबाट

वातावरणमा पिथ सकिे प्रिावको सभबन्िमा भलखखत सुझाव ददिको लाधग दश ददिको अवधि
तोकी स्र्ािीयस्तरको कुिै एक दै निक समाचारपर र ववद्युतीय संचार माध्यममा सूचिा
प्रकाशि तर्ा प्रसारण गिुथ पिनछ र सूचिा प्रकाशि िएको तीि ददिभिर प्रस्ताव कायाथन्वयि
हुिे स्र्ािीय तह तर्ा त्यस क्षेरका शैक्षक्षक संस्र्ा, स्वास््य संस्र्ा तर्ा सरोकार राख्ने अन्य
संस्र्ाहरुमा सो सच
ू िा टााँस गरी मच
ु ल्
ु का तयार गिुथ पिनछ ।

(३) उपनियम (२) बमोम्िमको सूचिा प्रकाभशत िएपनछ सो सभबन्िमा कसैको राय सुझाव िए
त्यसरी सच
ू िा प्रकाशि िएको भमनतले दश ददिभिर सभबम्न्ित प्रस्तावकलाई आफ्िो राय
सुझाव ददि सककिेछ । सो सभबन्िमा कुिै राय सुझाव प्राप्त हुि आएमा उपयुकत राय सुझाव
समेतलाई प्रनतवेदिमा समावेश गिुथ पिनछ । यसरी राय सुझाव ददिेले त्यसको िािकारी
सभबम्न्ित निकायलाई समेत ददि सकिेछ ।

(४) ऐिको दफा ३ को उपदफा (५) अिुसार वातावरणीय अध्ययि प्रनतवेदि तयारीको भसलभसलामा
प्रस्तावकले प्रस्ताव कायाथन्वयि हुिे प्रिाववत क्षेरहरुमा प्रस्तावको बारे मा सावथिनिक सि
ु व
ु ाईको
आयोििा गरी राय सुझाव सङ्कलि गिुथ पिनछ । यस्तो सावथिनिक सुिुवाईको उपम्स्र्नत र

निणथयको अभिलेख, तस्वीर तर्ा श्रव्य-दृश्य सामाग्री प्रनतवेदिमा संलग्ि गिुथ पिनछ । यस्तो
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सावथिनिक सुिुवाई गदाथ प्रस्तावद्वारा प्रिाववत स्र्ािीय, आददवासी िििानत, िाभमथक समुदाय,
वि उपिोकता समूह र स्र्ािीय तहका निवाथधचत पदाधिकारीहरुलाई समेत सहिागी गराउिु
पिनछ ।
(५) सावथिनिक सि
ु ुवाईमा प्रस्तावको कायाथन्वयिबाट प्रिाववत हुिे ििसमुदायको बढीिन्दा बढी

उपम्स्र्नत गराउिु पिनछ । यस्को लाधग प्रस्तावकले प्रस्तावको वातावरणीय प्रिावको ववषयमा
सावथिनिक सि
ु व
ु ाईको समय, स्र्ाि र ववषयमा व्यापक प्रचारप्रसार गिथ स्र्ािीय सञ्चार
माध्यम (स्र्ािीय पत्ररका, रे डर्यो, एफ.एम, सावथिनिक सूचिा टााँस आदद) गिुथ पिनछ ।

(६) वातावरणीय प्रिाव मल्
ू याङ्कि गिप
ुथ िन कुिै प्रस्तावको क्षेर नििाथरण र कायथ सच
ू ी स्वीकृत िई
सकेको दई
ु वषथभिर सोसभबन्िी प्रनतवेदि तोके बमोम्िमको प्रकक्रया र ढााँचामा तयार गरी
स्वीकृनतको लाधग प्रस्तावसंग सभबम्न्ित निकाय माफथत मन्रालयमा पेश गिुथ पिनछ । अन्यर्ा
प्रस्तावको क्षेर नििाथरण प्रनतवेदि र कायथ सूची पुिःस्वीकृत गराउिु पिनछ । यो व्यवस्र्ा
संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययि र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको हकमा समेत लागु हुिेछ ।

(७) कुिै प्रस्तावको क्षेर नििाथरण प्रनतवेदि र कायथ सच
ू ी स्वीकृनतको प्रकक्रयामा रहे को वा स्वीकृत
िएको तर वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कि प्रनतवेदि पेश िई िसकेको अवस्र्ामा सो प्रस्तावको
प्रिाववत क्षेरबाहे क कुिै ववषयमा पररवतथि आउिे िएमा पररवतथि हुिे ववषय र त्यसको
प्रिावलाई समेत प्रस्तावकले क्षेर नििाथरण प्रनतवेदि र कायथसूची स्वीकृनतको प्रकक्रयामा रहे को

अवस्र्ामा क्षेर नििाथरण प्रनतवेदि र कायथ सूचीमा तर्ा क्षेर नििाथरण प्रनतवेदि र कायथ सूची
स्वीकृत िएको अवस्र्ामा वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कि प्रनतवेदिमा समावेश गरी पेश गिुथ
पिनछ । संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययि र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणसंग सभवम्न्ित
प्रस्तावको हकमा पनि यही व्यवस्र्ा लागु हुिेछ ।

८. प्रस्ताव स्वीकृनतको लाधग पेश गिुथ पिनः ऐिको दफा ७ बमोम्िम कुिै प्रस्ताव कायाथन्वयि गिथ
चाहिे प्रस्तावकले नियम ७ बमोम्िम तयार िएको प्रनतवेदिको पन्र प्रनत र स्र्ािीय तह तर्ा
प्रस्तावले प्रिाव पािन ववषयगत कायाथलय समेतको भसफाररश समेत संलग्ि गरी उकत प्रस्ताव
स्वीकृनतका लाधग सभबम्न्ित निकाय समक्ष पेश गिुथ पिनछ । प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण
गिुथ पिन प्रस्तावको हकमा नियम ७ को उपनियम (२) बमोम्िम प्रकाभशत सूचिाको भयाद
समाप्त िए पश्चातको भमनत र वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्किको हकमा नियम ७ को उपनियम

(४) अिुसारको सावथिनिक सुिुवाई सभपन्ि िएको भमनत पश्चात ् अिुसूची-१३ बमोम्िमको
ढााँचामा भसफाररस पर समावेश गिुथ पिनछ ।
९. प्रस्ताव कायाथन्वयि गिथ स्वीकृनत ददि सकिेः (१) नियम ७ को उपनियम (१) बमोम्िम संक्षक्षप्त
वातावरणीय अध्ययि प्रनतवेदि प्राप्त िएमा सभबम्न्ित निकायले सो प्रनतवेदि िााँचबुझ गिनछ
र िााँचबझ
गदाथ त्यस्तो प्रस्तावले वातावरणमा उल्लेखिीय प्रनतकूल प्रिाव पािन िदे खखएमा
ु
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संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययिमार गरे हुिे प्रस्तावको सभबन्िमा परररकृत र पूणथ प्रनतवेदि
प्राप्त िएको भमनतले पन्र ददिभिर आफैले स्वीकृनत ददिेछ । तर ऐिको दफा ७ को उपदफा

(३) बमोम्िम संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययि िााँचबुझ गदाथ र्प वातावरणीय अध्ययि गिुथ पिन
दे खखएमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गिथ प्रस्तावकलाई आदे श ददि सकिेछ ।

(२) नियम ८ बमोम्िम प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रनतवेदि प्राप्त िएमा सभबम्न्ित निकायले
सो प्रनतवेदि िााँचबझ
गिनछ र िााँचबझ
गदाथ त्यस्तो प्रस्तावले वातावरणमा उल्लेखिीय
ु
ु
प्रनतकूल प्रिाव पािन िदे खखएमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण मार गरे हुिे प्रस्तावको
सभबन्िमा परररकृत र पूणथ प्रनतवेदि प्राप्त िएको भमनतले एककाईस ददिभिर आफैले स्वीकृनत

ददिेछ । तर ऐिको दफा ७ को उपदफा (३) बमोम्िम प्रारम्भिक वातावरणीय पररक्षण िााँचबुझ
गदाथ र्प वातावरणीय अध्ययि गिुथ पिन दे खखएमा वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कि प्रनतवेदि गिथ
प्रस्तावकलाई आदे श ददिु पिनछ ।

(३) नियम ८ बमोम्िम वातावरणीय प्रिाव मल्
ू याङ्कि प्रनतवेदि प्राप्त िएमा सो प्रनतवेदिका
सभबन्िमा राय सझ
ु ाव ददिको लाधग मन्रालयले राम्रियस्तरको कुिै एक दै निक समाचारपर र
मन्रालयको वेब साईटमा सावथिनिक सूचिा प्रकाशि गरी सो प्रनतवेदि आफैले उतार गरी
लैिाि वा अध्ययि गिथको लाधग सवथसािारणलाई दश ददिको समय ददिेछ । सो प्रनतवेदिका
सभबन्िमा सवथसािारण व्यम्कत वा संस्र्ाको कुिै राय सुझाव िएमा त्यसरी सूचिा प्रकाशि
िएको भमनतले दश ददिभिर सभबम्न्ित व्यम्कत वा संस्र्ाले आफ्िो राय सुझाव सभबम्न्ित
निकायमा पठाई सकिु पिनछ ।

(४) ऐिको दफा ७ को उपदफा (२) बमोम्िम वातावरणीय अध्ययि प्रनतवेदि िााँचबुझ गरी राय
सुझाव ददिको लाधग सभबम्न्ित निकायले प्रस्तावसंग सभबम्न्ित क्षेरका ववषय ववज्ञ समेत
रहे को एक सुझाव सभमनत गठि गिथ सकिेछ । सभमनतले आवश्यक दे खेमा प्रस्ताव
कायाथन्वयि हुिे क्षेरको स्र्लगत निरीक्षण, अवलोकि र अिग
ु मि गरी आवश्यक त्याङ्क
संकलि गरे र प्रस्ताव उपर सुझाव ददि सकिेछ ।

(५) ऐिको दफा ७ को उपदफा (२) बमोम्िम सझ
ु ाव सभमनतको गठि िएमा उपनियम (४) बमोम्िम
सभमनतलाई व्यहोिुथ पिन सभपूणथ खचथको म्िभमेवारी प्रस्तावकको हुिेछ ।

(६) उपनियम (३) बमोम्िम कुिै राय सुझाव प्राप्त िएमा सो राय सुझाव र ऐिको दफा ७ को
उपदफा (२) बमोम्िम कुिै सभमनत गठि गररएकोमा सो सभमनतले ददएको राय सुझाव समेतको
आिारमा प्रनतवेदि िााँचबुझ गदाथ त्यस्तो प्रस्तावले वातावरणमा उल्लेखिीय प्रनतकूल प्रिाव
पािन िदे खखएमा सभबम्न्ित निकायले सो प्रनतवेदि स्वीकृत गिथ सकिेछ ।

(७) उपनियम (६) बमोम्िम स्वीकृनत ददाँ दा सभबम्न्ित निकाय समक्ष परररकृत र पूणथ प्रनतवेदि
प्राप्त िएको भमनतले एककाईस ददिभिर ददई सकिु पिनछ ।
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(८) उपनियम (७) बमोम्िमको भयादभिर ववशेष कारण परी स्वीकृनत ददि िसकेमा सभबम्न्ित
निकायले उकत समय समाप्त िएको भमनतले दश ददिभिर प्रनतवेदि स्वीकृत गिनछ ।
स्पम्रटकरण "पररमाम्िथत र पूणथ प्रनतवेदि" िन्िाले प्रनतवेदिका सभवन्िमा प्राप्त िएका
उपयुकत सुझावहरु एवम ् संलग्ि गिप
ुथ िन संभपूणथ कागिात तर्ा ववषयहरू समावेश िएको र पूरा
गिुथ पिन सबै प्रकक्रयाको पालिा गरी लेखाइमा प्ररटता, िाषागत शुद्िता र प्राववधिक दृम्रटकोणले
उपयक
ु त प्रनतवेदि िन्िे सभझिु पदथछ ।
१०. रणिीनतक वातावरणीय ववश्लेषणः

(१) िेपाल सरकारको सभबम्न्ित मन्रालयले ऐिको दफा ९

को उपदफा (१) अिस
ु ार रणिीनतक वातावरणीय ववश्लेषण गिुथ पिन िीनत, कायथक्रम वा
आयोििाको सूची तयार गरी िेपाल रािपरमा प्रकाशिको लाधग िेपाल सरकार (मम्न्रपररषद्)
समक्ष पेश गिुथ पिनछ र िेपाल सरकार (मम्न्रपररषद्) ले िेपाल सरकारका ववषयगत
मन्रालयहरुसंग समन्वय गरी रणिीनतक वातावरणीय ववश्लेषण गिथ छिौट िएका िीनत,
कायथक्रम वा आयोििाको सूची िेपाल रािपरमा प्रकाशि गिनछ ।
(२) उपनियम (१) बमोम्िमको सच
ू ी तयार गरी िेपाल रािपरमा प्रकाशि गिुथ अनघ त्यस्ता िीनत,
कायथक्रम वा आयोििाको ववषयमा राम्रिय योििा आयोगबाट सहमनत प्राप्त गिथ सककिेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोम्िम प्रकाभशत सच
ू ीको आिारमा सभबम्न्ित मन्रालयले दई
ु मदहिाभिर क्षेर नििाथरण
प्रनतवेदि तयार गरी सहमनतका लाधग मन्रालयमा पेश गिुथ पिनछ ।
(४) रणिीनतक वातावरणीय ववश्वेषणका लाधग आवश्यकताका आिारमा सभबम्न्ित मन्रालयले ववज्ञहरुको
सभमनत गठि गरी प्राववधिक परामशथ भलि सकिेछ ।
(५) उपनियम (३) बमोम्िम प्राप्त क्षेर नििाथरण प्रनतवेदि उपर अध्ययि गरी मन्रालयले एक
मदहिाभिर प्रस्ताववत वा संशोधित रुपमा सहमनत प्रदाि गिुथ पिनछ ।
(६) उपनियम (३) र (५) अिुसार स्वीकृत क्षेर नििाथरण प्रनतवेदिको आिारमा सभबम्न्ित
मन्रालयले रणिीनतक वातावरणीय ववश्वेषणको प्रनतवेदि तयार गरी राम्रिय दै निक पत्ररकामा
तीस ददिको भयादभिर प्रनतवेदिका उपर राय सुझाव ददिका लाधग सूचिा िारी गिुथ पिनछ र
आफ्िो वेव साइटमा सो प्रनतवेदि सावथिनिक गिुथ पिनछ ।
(७) उपनियम(६) बमोम्िम प्रकाभशत प्रनतवेदिको ववषयमा कसैको राय सुझाव िए तीस ददिभिर
सभवम्न्ित मन्रालयमा उपलब्ि गराउिु पिनछ ।
(८) उपनियम (३) बमोम्िम गदठत सभमनतको राय सुझाव र उपनियम (७) बमोम्िम प्राप्त राय
प्रनतकृयाको सभबोिि गरी रणिीनतक वातावरणीय ववश्वेषण प्रनतवेदि स्वीकृनतको लाधग िेपाल
सरकार (मम्न्रपररषद्) समक्ष पेश गिुथ पिनछ ।
(९) उपनियम (८) बमोम्िम िेपाल सरकार (मम्न्रपररषद्) मा पेश गिुथ अनघ सो रणिीनतक
वातावरणीय ववश्वेषण प्रनतवेदिका ववषयहरूमा मन्रालयको सहमनत भलिु पिनछ र मन्रालयले

7

यसरी प्राप्त प्रनतवेदि उपर अध्ययि गरी एक मदहिाभिर प्रस्ताववत वा संशोिि सदहत
सहमनत ददई सकिु पिनछ ।
(१०) उपनियम (८) बमोम्िम प्राप्त रणिीनतक वातावरणीय ववश्वेषण प्रनतवेदि प्राप्त िएको तीि
मदहिाभिर िेपाल सरकार (मम्न्रपररषद्) ले प्रस्ताववत वा संशोधित रूपमा स्वीकृत गिथ सकिेछ
।
(११) उपनियम (१०) बमोम्िम स्वीकृत गिुथ पव
ू थ िेपाल सरकार (मम्न्रपररषद्) ले आवश्यक ठािेमा
ववज्ञहरुको कायथदल बिाई सो कायथ दलबाट सुझाव भलि सकिेछ ।
(१२) रणिीनतक ववश्लेषणसभबन्िी आिार तर्ा भसद्दान्तहरु अिस
ु च
ू ी-१४ मा उल्लेख िए बमोम्िम
हुिेछ ।
११. वातावरणीय व्यवस्र्ापि योििा तयार गिुथ पिनः (१) ऐिको दफा १० को उपदफा (१)
बमोम्िमको वातावरणीय व्यवस्र्ापि योििा संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययि वा प्रारम्भिक
वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रिाव मल्
ू याङ्कि प्रनतवेदिमा समावेश गिुथ पिनछ ।

(२) उपनियम (१) बमोम्िमको वातावरणीय व्यवस्र्ापि योििा अिुसूची-१०, अिुसूची-११ र
अिुसूची-१२ मा तोके बमोम्िमको हुिेछ ।

१२. पूरक वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कि गिथ अध्ययि अिुमनत ददि सकिेः (१) ऐिको दफा ११
को उपदफा (३) बमोम्िम पूरक वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्किको लाधग सभबम्न्ित निकायले
दे हायका अवस्र्ामा सो प्रस्तावको पूरक वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कि गिथ अध्ययि अिुमनत
ददि सकिेछ ।

(क) आयोििाको कुिै िौनतक संरचिात्मक एकाई फेरबदल वा स्र्ािान्तरण गदाथ, डर्िाइि वा
स्वरुप पररवतथि गदाथ र आयोििाको क्षमता वद्
ृ धि गदाथ स्वीकृत वातावरणीय प्रिाव
मल्
ू याङ्कि प्रनतवेदिमा उम्ल्लखखत प्रिाववत क्षेरभिर पिन िएमा,

(ख) स्वीकृत वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कि प्रनतवेदिमा उम्ल्लखखत वि क्षेरको दश प्रनतशतिन्दा
बढी क्षेर र्प हुिे िएमा,

(ग) अन्य पररवनतथत संरचिा वा एकाईको कारणले एक सय ििासभम ििसङ््याको स्र्ायी
बसोबास स्र्ािान्तरण वा पुिवाथस गिुथ पिन अवस्र्ा िएमा ।
तर अन्य पररवनतथत संरचिा वा एकाईको कारणले एक सय ििािन्दा बढी ििसङ््याको
स्र्ायी बसोबास, स्र्ािान्तरण वा पुिवाथस गिुथ पिन अवस्र्ामा तर्ा आयोििाको प्रिाववत क्षेर
पररवतथि िएमा पि
ु ः वातावरणीय प्रिाव मल्
ू याङ्कि गिुथ पिनछ ।
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(२) उपनियम (१) बमोम्िम अिुमनत प्राप्त कुिै प्रस्तावको पूरक वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कि
गदाथ प्रस्तावकले क्षेर नििाथरण र कायथसूची स्वीकृत गराउिे प्रकक्रया बाहे कका यस नियमावलीले
तोके बमोम्िम अन्य सबै प्रकक्रया पूरा गिुथ पिनछ ।

(३) उपनियम (२) मा िुिसुकै कुरा लेखखएको िए तापनि पूरक वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कि
प्रनतवेदिको सभबन्िमा सो प्रनतवेदिका सभबन्िमा राय सुझाव ददिको लाधग मन्रालयले
राम्रियस्तरको कुिै एक दै निक समाचारपर र मन्रालयको वेब साईटमा सावथिनिक सच
ू िा
प्रकाशि गरी सो प्रनतवेदि आफैले उतार गरी लैिाि वा अध्ययि गिथको लाधग सवथसािारणलाई
सात ददिको समय ददिेछ । सो प्रनतवेदिका सभबन्िमा सवथसािारण व्यम्कत वा संस्र्ाको कुिै
राय सुझाव िएमा त्यसरी सूचिा प्रकाशि िएको भमनतले सात ददिभिर सभबम्न्ित व्यम्कत वा
संस्र्ाले आफ्िो राय सुझाव सभबम्न्ित निकायमा पठाई सकिु पिनछ ।

(४) नियम १२ को उपनियम (१) मा िुिसुकै कुरा लेखखएका िए तापनि एकपटक स्वीकृत
िइसकेको वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्किमा केही िौनतक पूवाथिार, डर्िाईि, क्षमता वा स्वरुप
पररमािथि गिन, संरचिा स्र्ािान्तरण वा फेरवदल गिन िए तापनि पूरक वातावरणीय प्रिाव
मूल्याङ्कि गिुथ पिन अवस्र्ा िदे खखएमा तर्ा आयोििाको क्षमता घटे मा र रुख कटाि
सङ््यामा र्पघट गिुथ पिन िएमा सभबम्न्ित निकायले सो प्रस्तावको नियम ११ बमोम्िमको
वातावरणीय व्यवस्र्ापि योििा स्वीकृनतको गिथ सकिेछ ।
(५) एक पटक स्वीकृत िकेको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रनतवेदिको हकमा समेत पररमाम्िथत
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गिप
ुथ िन गरी नियम १२ बमोम्िम खण्र् (क), (ख) र (ग) को
अवस्र्ा आइपरे मा पररमाम्िथत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गिथ सककिेछ ।
१३. प्रनतवेदि पालिा गिुथ पिनः

(१) प्रस्तावकले स्वीकृत प्रनतवेदि अिुसार प्रस्ताव कायाथन्वयि

गदाथ प्रनतवेदिमा उल्लेख िए बमोम्िमका कुराहरू र सभबम्न्ित निकायले तोककददएका शतथहरू
अनिवायथ रूपले पालिा गिुथ पिनछ ।

(२) प्रस्तावकले वातावरणीय अध्ययि प्रनतवेदि स्वीकृत िएको भमनतदे खख बढीमा दईु वषथभिर
आयोििा कायाथन्वयि प्रारभि गिुथ पिनछ । सो अवधिभिर आयोििा कायाथन्वयि प्रारभि िगिन
प्रस्तावकले पुिः वातावरणीय अध्ययि प्रनतवेदि स्वीकृत गराउिु पिनछ ।

पररच्छे द ३

प्रदष
ू ण नियन्रण
१४. प्रदष
ू ण नियन्रणका सभबन्िमा ऐिको दफा १५ मा
ू ण नियन्रण सभबन्िी व्यवस्र्ाः (१) प्रदष
िएका व्यवस्र्ाहरुको अनतररकत निभि व्यवस्र्ाहरु अवलभबि गिुथ पिनछः
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(क) प्रदष
ू ण नियन्रण सभबन्िमा स्र्ािीय तहले प्रदष
ू णको प्रकृनत अिुसार कुदहिे, पुिःप्रयोग र
पि
ु ःचक्रण गिथ सककिे फोहोरहरु वगीकरण गरी उधचत व्यवस्र्ापि गिुथ पिनछ ।

(ख प्रदष
ू ण नियन्रणका लाधग मन्रालयले िेपाल रािपरमा सच
ू िा प्रकाशि गरी कुिै स्र्ाि त्रबशेष

तोकी निम्श्चत पदार्थ इन्िि औिार यन्र वा उपकरणको प्रयोग वा वातावरणमा प्रनतकूल असर
पािन अन्य कृयाकलापहरुमा रोक लगाउि सकिेछ । सार्ै मन्रालयले िेपाल रािपरमा सच
ू िा
प्रकाशि गरी कुिै निम्श्चत पदार्थको आयात तर्ा प्रयोगमा पररणात्मक बन्दे ि समेत लगाउि
सकिेछ ।

(ग) सभबम्न्ित निकायले िााँचबुझको भसलभसलामा वा ऐिको दफा ३६ बमोम्िम उिूरी परी िााँचबुझ

गदाथ कुिै व्यम्कत, संस्र्ा वा उद्योगले ऐि र यस नियमावली बमोम्िम तोककएको शतथ वा

मापदण्र् अिुरुप प्रदष
ू ण नियन्रण िगरे को वा फोहरमैला निरकासि गरे को दे खखएमा त्यस्तो

व्यम्कत, संस्र्ा वा उद्योगलाई सभबम्न्ित निकायले त्यस्तो शतथ वा मापदण्र् अिुरुप प्रदष
ू ण
नियन्रण गिथ वा फोहरमैला निरकासि िगिथको लाधग तुरुन्त सूचिा गिुथ पिनछ ।

(घ) खण्र् (ग) बमोम्िम सभबम्न्ित व्यम्कत, संस्र्ा वा उद्योगलाई सूचिा ददाँ दा दे हायका कुिै वा
सबै काम तुरुन्त गिुथ ििी समयावधि तोकी सभबम्न्ित निकायले आदे श ददि सकिेछः-

(अ) प्रदष
ू ण नियन्रण गिन वा फोहरमैला निरकासि िगिन सभबन्िमा तुरुन्त अवलभबि गिुथ पिन
कुराहरू,

(आ) कुिै उपकरण वा सािि प्रयोग गिथ, सञ्चालि गिथ वा त्यस्तो उपकरणमा सुिार गिथ,
(इ) प्रयोग वा सञ्चालि गररएका कुिै वा सबै उपकरण प्रयोग वा सञ्चालि िगिथ,

(ई) निम्श्चत अिुगमि कायथक्रम अवलभबि गरी आफू समक्ष प्रनतवेदि पेश गिथ लगाउि,

(उ) प्रदष
ू ण नियन्रण गिथ तर्ा फोहरमैला निरकासि िगिथ ववभिन्ि ककभसमका वैकम्ल्पक उपायहरू
अवलभबि गिथ,

(ऊ) वातावरण व्यवस्र्ापि प्रणाली ववकभसत गरी सो को िािकारी ददि लगाउि,
(ए) प्रदष
ू णको नियन्रण तर्ा फोहरमैला निरकासि सभबन्िी कायथमा रोक लगाउिे ववषयमा
उपयुकत सभझेको अन्य कायथ गिथ लगाउि ।

(२) कुिै व्यम्कत, संस्र्ा वा उद्योगले ऐि वा यस नियमावलीमा तोककएको शतथ वा मापदण्र् ववपरीत

फोहरमैला निरकाशि िगिन सूचिा गदाथ पनि फोहरमैला निरकासि गरे को कारणले वातावरण

तर्आ सवथिारणमा प्रनतकूल असर पिथ गएमा सभबम्न्ित निकायले आफ्िै खचथमा त्यस्तो
फोहरमैला हटाउि सकिेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोम्िम सभबम्न्ित निकायले कुिै ठाउाँ बाट फोहरमैला हटाउाँ दा लागेको खचथ र
सो काम गरे वापत खचथको पच्चीस प्रनतशत र्प गरी रकम त्यस्तो फोहरमैला निरकासि गिन
व्यम्कत, संस्र्ा वा उद्योगसाँग प्रचभलत कािुि बमोम्िम सरकारी बााँकी सरह असूल उपर गिनछ
।
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१५ िोखखमपूणथ पदार्थको निकासी र पैठारीः (१) ऐिको दफा १६ उपदफा (२) को व्यवस्र्ाबाहे क कुिै
पनि प्रकारका िोखखमपूणथ फोहोर अन्य मुलुकबाट आयात गिथ पाइिे छै ि ।
(२)

िोखखमपूणथ पदार्थको नियाथतका लाधग िोखखमपूणथ पदार्थको सीमापार ओसारपसार नियन्रण र
ववसिथि सभबन्िी बासेल महासम्न्िमा उल्लेखखत प्राविािहरुको पालिा गिप
ुथ िनछ ।

(३) िोखखमपूणथ पदार्थ नियाथतका लाधग नियाथतकताथले मन्रालयबाट अिुमनत भलिुपिनछ र सोको
लाधग उकत पदार्थ आयात गिन मल
ु क
ु को सभबम्न्ित निकायको सहमनत आवश्यक पिनछ ।
१६ िोखखमपूणथ पदार्थको व्यवस्र्ापिः (१) िोखखमपूणथ पदार्थको मुलुकभिर संकलि,

िण्र्ारण,

प्रशोिि, ववकक्रववतरण, ववसिथि, ओसारपसार गिन व्यम्कत वा संस्र्ाले सो कायथ गिप
ुथ व
ू थ
वविागबाट अिुमनत भलिुपिनछ र सोका लाधग अिुसुची-१६ मा तोककएको ढााँचामा निवेदि
ददिुपिनछ ।
(२) उपनियम (१) बमोम्िमको निवेदि पेश हुि आएमा वविागले आवश्यक िााँचवुझ गरी अिुमनत

ददि उपयुकत दे खखएमा आवश्यक शतथ तोकी अिुसूधच-१७ मा उल्लेख िए बमोम्िमको ढााँचामा
अिम
ु नतपर प्रदाि गिुथ पिनछ ।

(३) उपनियम (२) बमोम्िम ददइिे अिुमनतपरको भयाद दई
ु बषथको हुिेछ र सो अवधि सककए
पश्चात िवीकरण गिप
ुथ िनछ ।

(४) अिुमनत भलई िोखखमपूणथ पदार्थको संकलि, िण्र्ारण, प्रशोिि, ववकक्रववतरण, ववसिथि वा
ओसारपसार गिन व्यम्कत वा संस्र्ाले अिुसूधच-१८ मा तोककए बमोम्िमको ढााँचामा वववरण
तयार गरी प्रत्येक आधर्थक वषथ सककएको तीस ददिभिर वविागमा पेश गिुथ पिनछ । वविागले
सोको िािकारी मन्रालयलाई समेत गराउिु पिनछ ।
(५) अिुमनत प्राप्त व्यम्कत वा संस्र्ाले तोककएका शतथहरु पालिा िगरे को वा िोखखमपूणथ पदार्थको
उधचत व्यवस्र्ापि िगरे को पाइएमा वविागले उकत व्यम्कत वा संस्र्ालाई उपयुकत सभझेको
आदे श ददि सकिेछ र सो आदे शको पालिा समेत िगरे को अवस्र्ामा सो व्यम्कत वा संस्र्ालाई
ऐि बमोम्िमको दण्र्सदहत उपनियम (२) बमोम्िम ददइएको अिुमनत-पर वविागले खारे ि गिथ
सकिेछ ।
१७. प्रयोगशालाको सञ्चालि तर्ा व्यवस्र्ापिः (१) ऐिको दफा १८ को उपदफा (१) बमोम्िम नििी
तर्ा गैरसरकारी क्षेरमा स्र्ापिा तर्ा सञ्चालि िएका प्रयोगशालाहरू तोकदा मान्यता प्राप्त
(accredited) प्रयोगशालाहरू मार तोककिेछि ् ।
(२) उपनियम (१) बमोम्िम तोककएको प्रयोगशालाहरुले वातावरणको संरक्षण तर्ा प्रदष
ू ण नियन्रण
सभबन्िमा मन्रालय वा सभबम्न्ित निकायबाट परीक्षण गिथ अिरु ोि गररएका धचि वा
वस्तुलाई प्रार्भमकता ददई परीक्षण गिुथ पिनछ र ववशेष ककभसमको प्रदष
ू ण फैभलएको कारणबाट
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वातावरणमा गभिीर असर पिथ गएको दे खखएमा मन्रालयले तोकक ददएको समयावधिभिर
त्यस्तो प्रदष
ू ण सभबन्िमा िााँच गरी मन्रालय समक्ष प्रनतवेदि पेश गिुथ पिनछ ।

(३) उपनियम (२) बमोम्िम प्रदष
ू ण िााँच गिन प्रववधि ििएका प्रयोगशालाले सभबम्न्ित निकाय वा
मन्रालयको अिुरोिमा ववदे श म्स्र्त प्रयोगशालाबाट त्यस्तो प्रदष
ू णको िााँच गराउिु पिनछ ।
१८.

अको

प्रयोगशालाबाट िााँच गराउि

सककिेः

सभबम्न्ित

निकाय

वा मन्रालयले

एउटा

प्रयोगशालाबाट िााँच िएको प्रदष
ू णको स्तर आवश्यकतािस
ु ार अको प्रयोगशालाबाट समेत िााँच
गराउि सकिेछ ।
१९. प्रयोगशालाबाट गररएको िााँच प्रकाशि गिथ सकिेः सभबम्न्ित निकाय वा मन्रालयले यस
नियमावली बमोम्िम प्रयोगशालाबाट िााँच गराएको प्रदष
ू णको स्तर सवथसािारणको िािकारीको
लाधग प्रकाशि गिथ सकिेछ ।
२०. प्रयोगशालाको सूची अद्यावधिक राख्नु पिनः मन्रालयले सरकारी तर्ा गैर सरकारी क्षेरमा
स्र्ापिा िएका गुणस्तरयुकत प्रयोगशालाहरूको सूची तयार गरी अद्यावधिक रूपमा राख्नु
पिनछ ।
२१. िमूिा संकलि, सोको अध्ययि, िााँच, परीक्षण वा ववश्वलेषण सभबन्िी व्यवस्र्ाः (१)
सभबम्न्ित निकायले कुिै उद्योग, कलकारखािा, यन्र, सवारी सािि िस्ता याम्न्रक
उपकरणबाट उत्सिथि हुिे वा हुि सकिे प्रदष
ू ण तर्ा फोहोरमैलाको समय समयमा अध्ययि,
िााँच परीक्षण वा ववश्वलेषण गरी वातावरणीय अवस्र्ाको म्स्र्नत यकीि गिुथ पिनछ ।

(२) उपनियम (१) बमोम्िमको कायथ सभपादिको लाधग सञ्चाभलत उद्योग, कलकारखािा, यन्र,
सवारी सािि िस्ता याम्न्रक उपकरणहरूबाट आवधिक रुपमा िमूिाहरू संकलि गिुथ पिनछ ।
(३) उपनियम (२) बमोम्िम सभवम्न्ित निकालयले गरे को िमूिा संकलिको ऐिको दफा १८
वमोम्िम तोककएका प्रयोगशालाबाट परीक्षण गिन गराउिे व्यवस्र्ा भमलाउिु पिनछ ।
(३) िमि
ू ाको परीक्षण र ववश्वेषण पश्चात ् सोको िम्िताको अद्यावधिक गिन व्यवस्र्ा सभबम्न्ित
निकायले भमलाउिु पिनछ ।
(५) िमि
ू ा परीक्षण िम्िताको संवेदिशीलताको आिारमा प्रकाशि, प्रसारण समेत गिथ सककिेछ ।
२२. प्रदष
ू ण
ू ण नियन्रण प्रमाण-पर सभबन्िी व्यवस्र्ाः (१) ऐिको दफा २० बमोम्िम प्रदष

नियन्रण प्रमाणपर प्राप्त गिथ चाहिे उद्योगले सो उद्योगको त्रबस्तत
ू णका
ृ कायथ/प्रकृया, प्रदष

स्रोतहरुतर्ा प्रदष
ू ण नियन्रणका लाधग अपिाइएका उपायहरु सभबन्िी वववररण तयार गरी
मन्रालयमा आवेदि गिप
ुथ िनछ ।

(२) उपनियम (१)

बमोम्िम आवेदि गदाथ सो उद्योगबाट निरकासि हुिे फोहोर पािी, िुवााँिुलो
तर्ा ध्वनि पनछल्लो तीि मदहिाभिर परीक्षण गरी तयार गररएको प्रनतवेदि समेत संलग्ि
गिुथ पिनछ र यसरी परीक्षण गदाथ िेपाल सरकारले लागू गरे कामध्ये सो उद्यगलाई लागू हुिे
मापदण्र्हरु सबै पूरा गरे को हुिुपिनछ ।
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(३) उपनियम (१) र (२) बमोम्िम आवेदि प्राप्त िएपश्चात मन्रालयले एक टोली गठि गरी
उद्योगको स्र्लगत अिुगमि गराई सो उद्योगले प्रदष
ू ण नियन्रण गरे को वा िगरे को यकीि
गिुथ पिनछ । यस क्रममा आवश्यतािस
ु ार सो टोलीले उद्योगबाट निरकासि िएको फोहोर
पािी, िव
ु ााँिल
ु ो तर्ा ध्वनिको मारा पि
ु ः परीक्षण गिथ सकिेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोम्िम स्र्लगत अिुगमि पश्चात सो टोलीले उद्योगको संचालिबाट

वातावरणमा प्रनतकूल असर परे को वा िपरे को सभबन्िमा मन्रालयमा यकीि राय सदहत
प्रनतवेदि पेश गिप
ुथ िनछ ।

(५) उपनियम (४) बमोम्िमको प्रनतवेदिको आिारमा मन्रालयले सो उद्योगलाई सशतथ वा निशतथ
दई
ु वषथ अवधिको लाधग अिुसूची-१९ बमोम्िमको प्रदष
ू ण नियन्रण प्रमाणपर उपलब्ि
गराउिप
ु िनछ ।

(६) प्रदष
ू ण नियन्रण प्रमाणपर प्राप्त गरे का उद्योगले प्रदष
ू ण नियन्रण प्रमाणपर प्राप्त गरे को

भमनतले एक बषथभिर फोहोरपािी, िुवााँ,िुलो तर्ा ध्वनिको मापि गरी मन्रालय र वविागमा
परीक्षण प्रनतवेदि पेश गिप
ुथ िनछ ।

(७) उपनियम (६) बमोम्िमको परीक्षण प्रनतवेदिमा फोहोरपािी िुवााँ, िुलो र ध्वनिको मारा
तोककएको मापदण्र्िन्दा बढी पाइएमा सो उद्योगले तीि मदहिाभिर आवश्यक सुिार गरी

फोहोर पािी, िुवााँ, िुलो र ध्वनिको मारा तोककएको मापदण्र्भिर ल्याउिु पिनछ र सोको
परीक्षण प्रनतवेदि मन्रालय र वविागमा पेश गिप
ुथ िनछ ।

(८) उपनियम (६) र (७)बमोम्िम परीक्षण प्रनतवेदि पेश िगरे मा वा उपनियम (७) बमोम्िम तीि
मदहिा पश्चात पनि फोहोरपािी िुवााँ, िुलो र ध्वनिको मारा तोककएको मापदण्र्िन्दा बढी
पाइएमा सो उद्योगले प्राप्त गरे को प्रदष
ू ण नियन्रण प्रमाणपर मन्रालयले खारे ि गिनछ ।

(९) दई
ु वषथ पश्चात प्रदष
ू ण नियन्रण प्रमाणपरको भयाद समाप्त िएपनछ उद्योगले यही नियम
बमोम्िमको प्रकृया अपिाई पुिः प्रदष
ू ण नियन्रण प्रमाणपर प्राप्त गिथ सकिेछ ।

(१०) िेपाल सरकारले िेपाल रािपरमा सूचिा प्रकाशि गरी कुिै निम्श्चत प्रकारका उद्योगहरुलाई
निम्श्चत समयसीमा तोकी प्रदष
ू ण नियन्रण प्रमाणपर अनिवायथ गिथ सकिेछ ।

(११) वविागले यस नियम बमोम्िम प्रमाण-पर पाएका उद्योगहरूको िामावली अद्यावधिक रूपमा
राख्नु पिनछ ।
२३. वातावरण निरीक्षक सभबन्िी व्यवस्र्ा (१) वातावरण निरीक्षक पदमा नियुम्कत हुिको लाधग
चादहिे

न्यि
ू तम

शैक्षक्षक

योग्यता

नििामती

सेवाको

सभबम्न्ित

सेवा

समह
ू सभबन्िी

नियमहरूमा उल्लेख िएबमोम्िम हुिेछ ।

(२) ऐिको दफा २१ को व्यवस्र्ा अिस
ु ारको कायथ सभपादिको लाधग सभबम्न्ित निकायले
वातावरण निरीक्षक तोकदा दफा २१ को उपदफा (२) को खण्र् (क) र (ख) बमोम्िमको कायथ
गिथ दे हाय बमोम्िमको योग्यता िएको अधिकृत कमथचारीलाई तोकिु पिनछः
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(क) वातावरण ववज्ञाि, वातावरण व्यवस्र्ापि वा वातावरण इम्ञ्िनियररङ्गमा स्िातक वा
स्िातकोत्तर उपाधिको डर्ग्री प्राप्त वा
(ख)

भसभिल

इम्ञ्िनियररङ्ग,

आककथटे कचरल

इम्ञ्िनियररङ्घ, मेकानिकल

इम्ञ्िनियररङ्ग

वा

केभमकल इम्ञ्िनियररङ्गमा स्िातक वा स्िातकोत्तर उपाधिको डर्ग्री प्राप्त वा
(ग) ददगो ववकास व्यवस्र्ापि, प्राकृनतक स्रोत व्यवस्र्ापि, कृवष तर्ा पशु ववज्ञाि वा वि
ववज्ञािमा स्िातक वा स्िातकोत्तर उपाधिको डर्ग्री प्राप्त वा
(घ) िूगोल, िौनतक, रासायनिक वा िीव ववज्ञािमा स्िातक वा स्िातकोत्तर उपाधिको डर्ग्री प्राप्त
वा
(ङ) हाइड्रोलोिी, ििसं्या व्यवस्र्ापि, समाि शास्र वा मािव शास्रमा स्िातक वा स्िातकोत्तर
उपाधिको डर्ग्री प्राप्त वा
(च) वातावरण ववषय भलएर कािूिमा स्िातक वा स्िातकोत्तर उपाधिको डर्ग्री प्राप्त वा
(छ) स्रोत अर्थ शास्रमा स्िातक वा स्िातकोत्तर उपाधिको डर्ग्री प्राप्त ।
(३) ऐिको दफा २१ को उपदफा (२) को खण्र् (ग) बमोम्िमको कायथ गिन वातावरण निरीक्षक तोकदा
दे हाय बमोम्िमको योग्यता िएको कभतीमा रा.प.अिं. प्रर्म वा सो सरहको कमथचारीलाई
तोकिु पिनछः(क) उपनियम (२) को खण्र् (क) दे खख (छ) सभमको योग्यता िएको वा
(ख) इम्ञ्िनियररङ्ग, िौनतक, रसायनिक, िीव, कृवष, वा वि ववज्ञािमा प्रवीणता प्रमाण पर वा सो
सरहको उपाधिको डर्ग्री प्राप्त वा
(ग) वातारणीय प्रिाव अध्ययि वा मूल्याङ्किको ववषयमा कम्भतमा ३० (तीस) कायथ ददिको
ताभलम प्राप्त ।
२४. वातावरण निरीक्षकको काम कतथव्य र अधिकारः ऐिको दफा २२ को उपदफा (१) को अनतररकत
वातावरण निरीक्षकको काम, कतथव्य र अधिकार दे हाय बमोम्िम हुिेछः-

(क) वातावरण निरीक्षकले ऐिको दफा २२ को उपदफा (२) बमोम्िम िााँचबुझको भसलभसलामा ऐि
वा यस नियमावली ववपरीत िए गरे को कुिै काम कारवाही तुरुन्त रोकका गिुथ पिन िएमा
सभिव िएसभम सभबम्न्ित निकायको अिुमनत भलई रोकका गिुथ पिनछ र त्यसरी अिुमनत
भलि सभिव ििएमा त्यस्तो काम कारवाही रोकका राखी सो कुराको िािकारी अववलभब
सभबम्न्ित निकाय वा वविागलाई ददिु पिनछ ।

(ख) खण्र् (क) बमोम्िम वातावरण निरीक्षकले कुिै काम कारवाही रोकका राख्नु परे को वा राखेको
िािकारी प्राप्त िएमा सभबम्न्ित निकायले सो सभबन्िमा तुरुन्त िााँचबुझ गिथ लगाई
उपयुकत आदे श ददिु पिनछ ।

14

(ग) वातावरण निरीक्षकले निरीक्षण गररसकेपनछ निरीक्षणमा दे खखएका कुराहरूको ववस्तत
ृ वववरण
सदहत िााँचबुझ प्रनतवेदि सभबम्न्ित निकाय समक्ष पेश गिुथ पिनछ ।
२५. स्र्ािीय प्रशासिले सहयोग गिुथ पिनः निरीक्षणको भसलभसलामा कसैले निरीक्षकलाई बािा ववरोि
गरे मा वा निरीक्षण गिथ िााँदा बल प्रयोग गिुथ पिन िई निरीक्षकले प्रहरीको सहयोग माग
गरे मा स्र्ािीय प्रशासिले निरीक्षकलाई आवश्यक प्रहरी उपलब्ि गराउिु पिनछ ।

पररच्छे द ४
िलवायु पररवतथिसभबन्िी व्यवस्र्ा
२६.

िािकारी उपलब्ि गराउिु पिनः (१) िलवायु पररवतथिको अवस्र्ा र यसका असर तर्ा
िोखखमका ववषयमा मन्रालयले हरे क ५/५ वषथमा राम्रिय प्रनतवेदि प्रकाभशत गिप
ुथ िनछ।

(२) उपनियम (१) वमोम्िमको राम्रिय प्रनतवेदि तयार गिथका आवश्यक सूचिा तर्ा त्याङ्कहरु
सभवम्न्ित ववषयगत मन्रालयले मन्रालयलाई उपलब्ि गराउिुपिनछ।

(३) तापक्रम र वषाथ लगायतका िलवायुिन्य अवयवहरुको आिारमा िलवायु पररवतथि पररदृश्य
सभवन्िी प्रनतवेदि िल तर्ा मौसम ववज्ञाि वविागले

हरे क ५/५ वषथमा प्रकाभशत गिप
ुथ िनछ।

(४) उपनियम (१) र (३) बमोम्िम प्रकाभशत प्रनतवेदिहरुको आिारमा िेपाल सरकार, प्रदे श सरकार
र स्र्ािीय तहले िलवायु पररवतथि व्यवस्र्ापि सभवन्िी योििा तिुम
थ ा र प्राधर्भमकरण गिथ
सकिेछि।

(५) अिुकूलि सभवन्िमा िए गरे का कायथहरु सभवन्िमा स्र्ािीय तहले प्रदे श मन्रालयलाई र प्रदे श

मन्रालयले मन्रालयलाई वावषथक रुपमा वववरण उपलब्ि गराउिु पिनछ। गैरसकारी संघ
संस्र्ाहरुले पनि सभवम्न्ि प्रदे श मन्रालय माफथत वववरण उपलब्ि गराउिु पिनछ।

(६) िेपाल सरकारले प्रनतवद्िता ििाएका अन्तराथम्रिय सम्न्ि, अभिसम्न्ि, सभझौता वमोम्िम
तयार गिप
ुथ िन प्रनतवेदि मन्रालयले तयार गरी पेश गिप
ुथ िनछ।

२७. अिक
ु ू लि योििा बिाउि सकिेः
वषथमा उपलब्ि गराउि पिनछ।

(२)

(१) मन्रालयले राम्रिय अिक
ु ू लि योििा बिाई हरे क १०

प्रदे श स्तरीय अिक
ु ू लि योििा तर्ा स्र्ािीय अिक
ु ू लि योििाको खाका मन्रालयले

अध्यावधिक गिप
ुथ िनछ।

(३) उपनियम (१) र (२) अिस
ु ार तिम
ुथ ा गररएका अिक
ु ू लि योििालाई प्रातधर्भमकता ददई राम्रिय
तर्ा अन्तराम्रिय ववत्त पररचालि गररिे छ।

२८. न्यूिीकरणका कायथहरु गिुथ पिनः

(१) हररतगह
ृ ग्यास उत्सिथि गिन क्षेरहरु ऊिाथ, उद्योग,

कृवष, वि तर्ा िू-उपयोग र फोहोरमैलाको आिार तह समवम्न्ित ववषयगत मन्रालयहरुको
समन्वयमा मन्रालयले तयार गिनछ र प्रत्येक १०/१० वषथमा अध्यावधिक गिुथ पिनछ।

(२) ऐिको दफा २५ को अनतररकत दे हाय बमोम्िमका न्यूिीकरणका कायथहरु सभबम्न्ित निकायले
गिुथ पिनछ ।
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(क) हररतगह
ृ ग्यास उत्सिथि न्यूिीकरणका लाधग स्वच्छ ऊिाथ, ववद्युतीय यातायात र ऊिाथ
ककफायती प्रववधिको प्रयोगमा प्रार्भमकता ददिु पिनछ ।

(ख) ऊिाथ, उद्योग, कृवष, वि तर्ा िू-उपयोग र फोहोरमैलावाट हुिे हररतगह
ृ ग्यास उत्सिथि
न्यि
ू ीकरण गिथ सहयोग पय
ु ाथउिु पिनछ।
(ग) हररत गह
ू ीकरणका आवश्यक व्यवस्र्ाहरु लागु
ृ ग्यास उत्सिथिका सबै स्रोतहरुमा उत्सिथि न्यि
(घ)
(ङ)

गिथ मन्रालयले मापदण्र् िारी गिुथ पिनछ ।
नियम

२७

वमोम्िमका

अिक
ु ु लिका

योििाहरुमा

समेत

हररत

गह
ृ

ग्यास

उत्सिथि

न्यूिीकरणका कायथक्रमहरुलाई प्राधर्भमकता ददई प्रिावकारी रुपमा कायाथन्वयि गराउिु पिनछ ।
हररतगह
ृ

ग्यास

उत्सिथि

न्यूिीकरणका

लाधग

िेपाल

सरकारले

प्रनतवद्िता

ििाएका

अन्तराथम्रिय सम्न्ि, अभिसम्न्ि, सभझौताको प्रिावकारी रुपमा कायाथन्वयि गिुथ गराउिु पिनछ ।

२७. िलवायु पररवतथिवाट हुिे असर र िोखखमको व्यवस्र्ापि: (१) िलवायुिन्य िोखखमहरुको
पदहचाि तर्ा िकसाङ्कि मन्रालयले गिनछ र सोको आिारमा सभवम्न्ित मन्रालयले िोखखम
न्यूिीकरणका उपायहरु अवलभवि गिथसकिेछ।

(२) िलवायुिन्य घटिाहरुको संवेदिभशलताका आिारमा िलवायु िोखखम क्षेर घोषणा िेपाल
सरकारले गिनछ।

२९. काबथि व्यापारमा िाग भलि सकिेः

(१) िेपाल सरकारले वि वविाश र विको क्षयीकरण

घटाउिे वा विको ददगो व्यवस्र्ापि गरी काबथि उत्सिथि घटाउिे वा काबथि संधचती बढाउिे
कायथ गरी घटे को काबथि उत्सिथि वा बढे को काबथि संधचतीलाई राम्रिय तर्ा अन्तराथम्रिय
बिारमा ववक्री गिथ सकिेछ ।

(२) कुिै सामाम्िक आधर्थक कक्रयाकलापबाट काबथि वा अन्य हररतगह
ृ ग्यााँसको उत्सिथि िइरहे को
अवस्र्ामा सो उत्सिथिलाई घटाउिे कायथ गरे मा त्यसरी घटे को उत्सिथिको पररमाणलाई समेत

िेपाल सरकार आफैलें वा कुिै संघ संस्र्ा वा नििी क्षेर माफथत ् राम्रिय तर्ा अन्तराथम्रिय
ब्यापारमा ववक्री गिथ सकिेछ ।
(३)

स्वच्छ ववकास संयन्रका ववववि पररयोििाहरुवाट हररत गह
ृ ग्यााँसको उत्सिथिलाई घटाउिे

कायथ गरे मा त्यसरी घटे को उत्सिथिको पररमाणलाई समेत िेपाल सरकार आफैलें वा कुिै
सरकारी संघ संस्र्ा वा नििी क्षेरले अन्तराथम्रिय ब्यापारमा ववक्री गिथ सकिेछ ।

(४) उपनियम (१) वा (२) वा (३) अिुसार काबथि वा अन्य हररतगह
ृ ग्यााँसको उत्सिथि घटाउिे वा
काबथिको संधचती बढाउिे कायथ गदाथ िैववक ववववितालाई ह्रास िहुिे गरी सनु िम्श्चतता
गिप
ुथ िनछ।

(५) उपनियम (३) बमोम्िम स्वच्छ ववकास संयन्र सभवम्न्ि पररयोििाहरुवाट प्रमाखणत उत्सिथि

न्यि
ू ीकरण को व्यापारलाई सरभलकृत गदै नतव्रता ददि र सरोकारवाला निकायहरु ववच

समन्वय गिथ मन्रालयले तोककएको राम्रिय निकाय डर्म्िग्िेटेर् िेशिल अर्ोररटी (Designated
National Authority-DNA) को कायथ गिनछ । तोककएको राम्रिय निकायको काम कतथव्य र
अधिकार दे हाय बमोम्िमको हुिेछ ।
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क) स्वच्छ ववकास संयन्र सभबम्न्ि पररयोििाहरुमा निम्ि क्षेरको सहिाधगत बढाउिे ।
ख) स्वच्छ ववकास संयन्र सभबम्न्ि पररयोििाहरुमा तयारीका लागी प्रस्तावक हरुलाई प्राववधिक
सहयोग गिन ।
ग) स्वच्छ ववकास संयन्र सभबन्िी कृयाकलापहरुको व्यवस्र्ापि, समन्वय र नियमि गिन ।

घ) स्वच्छ ववकास संयन्र सभबन्िी सूचिा, ज्ञाि र सीप र सफल प्रयासहरुको आदाि प्रदाि गिन ।

ङ) स्वच्छ ववकास संयन्र सभबन्िी निनत, नियम तर्ा निदन भशकाहरुको तयारीका लाधग सहयोग गिन ।
च) स्वच्छ ववकास संयन्र सभबन्िमा सरोकारवालाहरुको क्षमता अभिवद्
ृ नघ गिन ।

छ) प्रस्तावकहरु बाट पेश िएका आयोििा अविारणा पर प्रोिेकट आइडर्या िोट (Project Idea NotPIN) र आयोििा तिुम
थ ा दस्तावेि प्रोिेकट डर्िाइि र्कुमेण्ट (Project Design Document-PDD)
मा राय सुझाव ददई सहमनत पर (No Objection Letter) र अिुमोदि पर (Letter of Approval)
िारी गिन

झ) स्वच्छ ववकास संयन्र सभबन्िी पररयोििाहरुको अिुगमि तर्ा मूल्यांकि गिन

ञ) स्वच्छ ववकास संयन्र सभबन्िी सभमेलि, गोरठी र अन्तकक्रथया कायथक्रममा सहिागी हुिे ।
ट) स्वच्छ ववकास संयन्र सभबन्िी ज्ञाि तर्ा सूचिाहरुको व्यवस्र्ापि गिन ।

र्) अन्य व्यवस्र्ा िलवायु पररवतथि सभवन्िी संरचिा महासम्न्िले तोककए वमोम्िम हुिेछ ।
(६) उपनियम (३) बमोम्िम स्वच्छ ववकास संयन्र सभवन्िी पररयोििाहरुवाट कावथि व्यापारमा

िाग भलि इच्छुक प्रस्तावकहरुले तोककएको राम्रिय निकाय समझ प्रोिेकट आइडर्या िोट र
प्रोिेकट डर्िाइि र्कुमेण्टको दस्तावेि तयार गरी मन्रालयमा पेश गिुथ पिनछ ।

(७) उपनियम (६) बमोम्िम पेश िएका प्रोिेकट आइडर्या िोट र प्रोिेकट डर्िाइि र्कुमेण्टको

प्राववधिक मूल्यांकिका लाधग दे हायका सदस्यहरु रहिे गरी मन्रालयले एउटा प्राववधिक
सभमनत गठि गिनछ । उकत प्राववधिक सभमनतले प्रस्तावकबाट प्राप्त प्रोिेकट आइडर्या िोट र

प्रोिेकट डर्िाइि र्कुमेण्टको ददगो ववकाश मापदण्र्को आिारमा प्राववधिक पक्षको औधचत्यता
मूल्यांकि गिनछ। सार्ै पेश िएको प्रोिेकट आइडर्या िोट र प्रोिेकट डर्िाइि र्कुमेण्टलाइथ
परररकृत गिथ आवश्यक राय सुझाव समेत ददिसकिेछ ।

प्रमुख,

संयोिक

िलवायू

पररवतथि

व्यवस्र्ापि

महाशाखा,

वि

तर्ा

वातावरण

मन्रालय

उप सधचव, अन्र्तराम्रिय आधर्थक सहायता समन्वय महाशाखा, अर्थ मन्रालय
सदस्य
उप

सधचव, योििा, अिग
ु मि

तर्ा

समन्वय

महाशाखा, वि

तर्ा

वातावरण

मन्रालय

सदस्य

उप सधचव, उिाथ, िलस्रोत तर्ा भसंचाई मन्रालय

सदस्य

उप सधचव, उिोग, वाखणज्य तर्ा आपनू तथ मन्रालय
सदस्य

उप सधचव, कृवष तर्ा पशुपंक्षक्ष ववकास मन्रालय

सदस्य
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उप सधचव, िौनतक पूवाथिार तर्ा यातायात मन्रालय

सदस्य

वैकम्ल्पक उिाथ प्रवथिि केन्र

सदस्य

रे र् कायाथन्वयि केन्र

सदस्य

सभबम्न्ित क्षेरका ववज्ञ

(३ ििा)

उप सधचव, स्वच्छ संयन्र शाखा, वि तर्ा वातावरण मन्रालय

सदस्य
सदस्य–

सधचव (८) उपनियम (७) बमोम्िम गदठत सभमनतबाट प्राप्त राय सझ
ु ाव प्रोिेकट आइडर्या िोटमा
समावेश गरी प्रोिेकट डर्िाइिि र्कुमेण्ट तयार गिथ प्रस्तावकलाई मन्रालयले सहमनत पर ददिेछ ।

(९) उपनियम (३) बमोम्िमको स्वच्छ ववकास संयन्र सभबन्िी पररयोििाहरुको प्रोिेकट आइडर्या
िोट र प्रोिेकट डर्िाइि र्कुमेण्ट तयार गदाथ िलवायु पररवतथिसभबन्िी संयुकत रारि संघीय
संरचिा महासम्न्िमा उल्लेख िएको ढााँचा बमोम्िम ददगो ववकासको मापदण्र्हरु समेत समेट्िे
गरर तयार गिप
ुथ िन छ ।

(१०) उपनियम (७) बमोम्िम गदठत सभमनतले प्रस्तावकबाट पेश िएको प्रोिेकट डर्िाइि र्कुमेण्टमा

राय सुझाव ददि सकिेछ । प्रस्तावकले सभमनतबाट प्राप्त राय सुझाव समाबेश गरी प्रोिेकट

डर्िाइि र्कुमेण्टलाई पररकृरत गरी निदन शक सभमनतमा पेश गिुथ पिनछ । दे हाय बमोम्िमका
सदस्य रहिे निदन शक सभमनतले प्रस्तावकबाट पेश िएको प्रोिेकट डर्िाइि र्कुमेण्टलाई
स्वीकृत वा अस्वीकृत गिथ तोककएको राम्रिय निकायलाई सुझाव ददिेछ ।

सधचव, वि तर्ा वातावरण मन्रालय
अध्यक्ष

सहसधचव, अन्र्तराम्रिय आधर्थक सहायता समन्वय महाशाखा, अर्थ मन्रालय
सहसधचव, योििा, अिुगमि तर्ा समन्वय महाशाखा, वि तर्ा वातावरण मन्रालय

सदस्य
सदस्य

सहसधचव, उिाथ, िलस्रोत तर्ा भसंचाई मन्रालय
सदस्य

सहसधचव, उिोग, वाखणज्य तर्ा आपूनतथ मन्रालय
सदस्य

सहसधचव, कृवष तर्ा पशुपंक्षक्ष ववकास मन्रालय
सदस्य

सह-सधचव, िौनतक पूवाथिार तर्ा यातायात मन्रालय
रे र् कायाथन्वयि केन्र

कायथकारी अधिकृत, वैकम्ल्पक उिाथ प्रवथिि केन्र
सभबम्न्ित ववज्ञ

(२ ििा)

सहसधचव, िलवायु पररवतथि व्यवस्र्ापि महाशाखा, वि तर्ा वातावरण मन्रालय

सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य–

सधचव
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(११) उपनियम (१०) बमोम्िम गदठत निदन शक सभमनतबाट प्राप्त सुझाबको आिारमा प्रस्तावकबाट
पररमाम्िथत गरी पेश िएको प्रोिेकट डर्िाइि र्कुमेण्टलाई तोककएको राम्रिय निकायले
अिम
ु ोदि परका लाधग मन्रालयमा भसफाररस गिनछ।

(१२) उपनियम (१) र (२) को कायथ गिुथ पव
ू थ मन्रालय वा यस कायथमा िाग भलिे संघ संस्र्ा वा

नििी क्षेरले उत्सिथि घटाउिे वा काबथि संधचती बढाउिे स्र्ािीय समद
ु ाय एवं यी
कक्रयाकलापबाट प्रिाववत समद
ु ायको स्वतन्र पव
ू थ सस
ु धू चत मञ्िरू ी भलिु पिनछ ।

(१३) उपनियम (१) वा (२) बमोम्िमको कायथ गदाथ उत्सिथि न्यि
ू ीकरण वा काबथि संधचतीको

प्रनतएकाइ मूल्य िेपाल सरकारले क्रेता मुलुक वा संघ संस्र्ासंग आपसी वाताथ तर्ा
संझौताद्वारा तय गिनछ ।

(१४) उपनियम (१) वा (२) अिुसार काबथि ब्यापारबाट प्राप्त रकमलाई कािूिद्वारा स्र्ापिा गरे को
वा िेपाल सरकारले तोकेको कोषमा िभमा गररिेछ ।

(१५)

उपनियम (१४) बमोम्िम िभमा िएको रकमलाई िेपाल सरकार वा यस कायथमा िाग भलिे
संघ संस्र्ा वा नििी क्षेरले प्रिाववत समुदायको परामशथमा तयार गरी िेपाल सरकारले

स्वीकृत गरे को लािको बााँर्फााँर् योििा बमोम्िम संघीय सरकार, प्रदे श सरकार, स्र्ािीय
सरकार वा स्र्ािीय समुदायमा ववतरण गिनछ ।

(१६) उपनियम (१५) बमोम्िम तयार िएको लािको बााँर्फााँर् योििामा क्रेता मुलुक वा संघ

संस्र्ाको समेत कुिै तोककएको ढााँचा वा स्वीकृनत आवश्यक पिन रहे छ ििे िेपाल सरकारले

बााँर्फााँर् योििा स्वीकृत गिुथ पूवथ त्यस्ता क्रेता मुलुक वा संघ संस्र्ासंग आपसी वाताथ तर्ा
संझौता गरी अम्न्तम रुप ददिेछ ।

(१७) उपनियम (१६) मा िुिसुकै कुरा लेखखएको िए पनि नििी वि ििीले आफ्िो हकिोगको
नििी विलाई काबथि व्यापारमा समावेश गिथ चाहे मा त्यस्तो वि ििीसंग कायथयोििा
बमोम्िम काम गिन शतथमा मन्रलायले खररद गरी िेपाल सरकारको काबथि व्यपारमा समावेश
गिथ सकिेछ ।
१८) कावथि व्यापार गिन निकायले ववदे भश मुराको अपचलि िहुिे सुनिम्श्चतता गिप
ुथ िनछ।
१९) उपनियम (१), (२) र (३) वमोम्िम कावथि व्यवापारवाट िएको आभदािीको ५% कोषमा
नियभमत िभमा गिप
ुथ िनछ।

(२०) कावथि व्यापार सभवन्िी अन्य व्यवस्र्ा िलवायु पररवतथि सभवन्िी संयुकत रारि संघीय
महासम्न्िले तोके वमोम्िम हुिेछ।
स्पम्रटकरणः यस उपनियमको प्रयोििका लाधग नििी वि िन्िाले कम्भतमा आिा हे कटर

क्षेरफलमा फैभलएको एवं कम्भतमा दश प्रनतशत छर घित्व (क्राउि र्ेम्न्सटी) िएको सार्ै वयस्क
रुखहरुको उचाइ कम्भतमा पााँच भमटर िएको वि सम्भझिु पछथ ।

पररच्छे द ५

राम्रिय सभपदाको संरक्षण तर्ा वातावरण संरक्षण क्षेर सभबन्िी व्यवस्र्ा
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३०. वातावरण संरक्षण क्षेर कायम गिथ सकिे: (१) ऐिको दफा (३०) अिुसार कामय गररिे
वातावरण संरक्षण क्षेरको ववषयमा प्रस्ताव तयार गिथका लाधग िेपाल सरकारको सभबम्न्ित
मन्रालयले प्रस्ताव तयार गरी मन्रालयमा पेश गिुथ पिनछ ।
(२) उपनियम (१) बमोम्िम प्राप्त प्रस्तावका ववषयमा मन्रालयले आवश्यक िााँचबुझ गरी राय
प्रदाि गिथ वविागमा पठाउिु पिनछ ।
(३) वविागबाट प्राप्त राय अिस
ु ार प्रस्ताववत या संशोधित रुपको प्रस्ताव स्वीकृतको लाधग िेपाल
सरकार (मम्न्रपररषद्) समक्ष मन्रालयले पठाउिेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोम्िम प्रस्ताव प्राप्त िएको तीि मदहिाभिर िेपाल सरकार (मम्न्रपररषद्) ले
प्रस्ताववत वातावरण संरक्षण क्षेर कायम गिन प्रस्ताव स्वीकृत गरी सोको सूचिा िेपाल रािपरमा
प्रकाशि गिनछ ।
(५) उपनियम (४) बमोम्िम स्वीकृत गिुथ पूवथ िेपाल सरकार (मम्न्रपररषद्) ले आवश्यक ठािेमा
ववज्ञहरुको कायथदल बिाई सो कायथ दलबाट सुझाव भलि सकिेछ ।
(६) उपनियम (४) बमोम्िम कायम गररएको वातावरण संरक्षण क्षेरको व्यवस्र्ापिका लाधग ऐिको
दफा ३० को उपदफा (७) बमोम्िम िेपाल सरकारको सभबम्न्ित निकायले कायथयोििा स्वीकृत
गरी स्र्ािीय समद
ु ायलाई व्यवस्र्ापिको म्िभमेवारी सभ
ु पि सकिेछ ।

३१. अभिलेख तयार गदाथ अपिाउिु पिन कायथववधिः (१) सभबम्न्ित निकायले अभिलेखमा समावेश
गररिे वस्त,ु स्र्ल, विस्पनत, िीविन्तु आदद उल्लेख गरी सवथसािारणको िािकारीको लाधग
सूचिा प्रकाशि गिुथ पिनछ ।

(२) उपनियम (१) बमोम्िम प्रकाभशत सच
ू िामा उल्लेख िएका वस्तु, स्र्ल, विस्पनत, िीविन्तु
आददको सभबन्िमा कसैको कुिै प्रनतकक्रया िए त्यस्तो सूचिा प्रकाशि िएको भमनतले तीस
ददिभिर सभबम्न्ित निकायमा उिूर गिथ सककिेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोम्िम कुिै उिूरी परे मा सो उिूरी उपर छािबीि गरी र कुिै उिूरी िपरे मा
तीस ददिको भयाद समाप्त िएपनछ सभबम्न्ित निकायले अभिलेख तयार गिुथ पिनछ ।
३२. धचन्ह तर्ा सीमािा राख्नु पिनः (१) सभबम्न्ित निकायले अभिलेखमा समावेश िएका वस्तु वा
स्र्लको पदहचािको लाधग त्यस्तो वस्तु वा स्र्लमा आवश्यकतािुसार धचन्ह तर्ा भसमािा राख्नु पिनछ
।

(२) उपनियम (१) बमोम्िम राखखएको धचन्ह तर्ा भसमािा सभबन्िी वववरण र सो साँग
सभबम्न्ित िकसा सभबम्न्ित निकायले अद्यावधिक रूपमा राखी सोको िािकारी मन्रालयलाई
समेत ददिु पिनछ ।
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३३. हािी िोकसािी गिथ िहुिेः सभबम्न्ित निकायको स्वीकृनत वेगर कसैले पनि पम्ञ्िकामा
समावेश िएका वा राम्रिय सभपदा भिरका वस्तु, स्र्ल, विस्पनत, िीव िन्तु आददका
सभबन्िमा दे हायका कुिै काम गिुथ गराउिु हुाँदैिः-

(क) कुिै वस्त,ु स्र्ल, विस्पनत, िीविन्तु, आदद हटाउि, फेरबदल गिथ वा त्यसलाई िोकसाि पुग्िे
कुिै काम गिथ,

(ख) कुिै वस्त,ु स्र्ल, विस्पनत, िीवन्तु आदद कसैलाई उपहार ददि वा हकछार्ी बेचत्रबखि गिथ वा
हस्तान्तरण गिथ,

(ग) अभिलेखमा समावेश िएका कुिै िीविन्तह
ु रूलाई िोकसाि पुर्याउिे ककभसमका अन्य िीविन्तु
राम्रिय सभपदा संरक्षण क्षेरमा प्रवेश गराउिे,

(घ) कुिै वस्त,ु स्र्ल, विस्पनत, िीविन्त,ु आदद त्रबग्रिे वा िाभसिे गरी अन्य कुिै काम गिथ ।
३४.उिुरी

गिथ

सककिेः

(१)

अभिलेखमा

समावेश

िएका

वा

राम्रिय

सभपदाभिरका

वस्तु,

स्र्ल,विस्पनत, िीविन्तु आददको कसैले नियम ३२ मा लेखखए ववपरीत हािी िोकसािी हुिे
कुिै काम गरे गराएमा सो ववषयमा िो सक
ु ै ले सभबम्न्ित निकायमा उिरु ी ददि सकिेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोम्िम उिुरी परी िााँचबुझ गदाथ वा सभबम्न्ित निकाय आफैले िााँचबुझको
भसलभसलामा अभिलेखमा समावेश िएका वस्तु, स्र्ल, विस्पनत, िीविन्तु आददको हािी
िोकसािी िएको दे खखएमा सो कायथ तुरुन्त रोकिु पिनछ ।
३५. वातावरण संरक्षण क्षेरमा गिथ िपाइिे कामः (१) कसैले पनि वातावरण संरक्षण क्षेरभिर
दे हायका कुिै काम गिथ गराउि हुाँदैि ।

(क) प्राकृनतक सभपदा वा सौन्दयथपरक म्स्र्नतलाई त्रबगािथ, िास्ि, ित्काउि, हटाउि, छे कि वा अरु
कुिै ककभसमले हािी िोकसािी पुर्याउि,

(ख) ऐनतहाभसक तर्ा सांस्कृनतक महत्वका स्र्लहरू त्रबगािथ, फेिथ, िास्ि, हटाउि, ित्काउि वा
त्यस्ता स्र्लहरूमा कुिै पोरटर वा त्यस्तै अन्य कागिात वा धचरहरू टााँस्ि वा अरु कुिै
प्रकारले हािी हुिे काम गिथ,

(ग) कुिै िदी, खोला िाला, झरिा, खहरे , पोखरी, कुण्र्, ताल वा पािीको स्रोतमा ववद्यत
ु ीय िार
(करे न्ट) प्रयोग गिथ र विस्पनतिन्य वा अन्य कुिै ककभसमको हानिकारक रसायि पदार्थ प्रयोग
गिथ,

(घ) कुिै पनि ककभसमको घरपालुवा ििावरहरूबाट िििकृनत (िेिेदटक मेकअप) मा पररवतथि गिथ,
(ङ) खािी खन्ि वा कुिै खनिि पदार्थ, ढुङ्गा, माटो, कङ्कक्रट वा अन्य पदार्थ हटाउि,
(च) होटल, लि, सावथिनिक यातायात, स्वास््य चौकी, ववद्यालय, कुटी वा अन्य यस्तै ककभसमका
सेवाहरू सञ्चालि गिथ,

(छ) मन्रालयबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृनत बेगर वातावरण संरक्षण क्षेरमा प्रवेश गिथ,
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(ि) वातावरण संरक्षण क्षेरमा लगाइएको तारबार, धचन्ह, संकेत वा अन्य कुिै चीि वस्तुहरूलाई
हािी िोकसािी पुर्याउि ।

(२) उपनियम (१) मा िुिसुकै कुरा लेखखएका िए तापनि वातावरण संरक्षण क्षेरको व्यवस्र्ापि
तर्ा ववकासको लाधग सभबम्न्ित निकायले स्वीकृनत ददएका कुिै कायथहरू गिथ सो उपनियममा
लेखखएको कुिै कुराले बािा पुर्याएको मानििे छै ि ।
३६. वातावरण संरक्षण कोष सञ्चालक सभमनतको गठि सभबन्िीः (१) कोषको व्यवस्र्ा, सञ्चालि र
रे खदे ख समेतको काम गिथको लाधग दे हायका सदस्यहरू रहे को एक कोष सञ्चालक सभमनत
गठि हुिेछः-

(क) सधचव,

वि तर्ा वातावरण मन्रालय

अध्यक्ष

(ख) सहसधचव

संघीय माभमला तर्ा सामान्य प्रशासि मन्रालय

सदस्य

(ग) सहसधचव

अर्थ मन्रालय

सदस्य

(घ) सहसधचव

उद्योग, बाखणज्य तर्ा आपूनतथ मन्रालय

सदस्य

(ङ) सहसधचव

िौनतक पव
ू ाथिार तर्ा यातायात मन्रालय

सदस्य

(च) सधचव

उद्योग, पयथटि, वि तर्ा वातावरण मन्रालय (३ ििा) सदस्य

(छ) महानिदन क

वातावरण वविाग

सदस्य

(ि) वातावरण ववद्हरूमध्येबाट एकििा मदहलासदहत दईु ििा

सदस्य

(ञ) सहसधचव

सदस्य-सधचव

वि तर्ा वातावरण मन्रालय

(सभबम्न्ित ववषय
हे िन महाशाखा)

(२) उपनियम (१) को खण्र् (च) र (छ) बमोम्िमको सदस्यको मिोियि मन्रालयले गिनछ र
नििको पदावधि दई
ु वषथको हुिेछ ।
(३) उपनियम (१) को खण्र् (च) बमोम्िमका सदस्यहरु प्रदे शका उद्योग, पयथटि, वि तर्ा
वातावरण मन्रालयका सधचवहरुबाट आलोपालो गरी नियुकत गिनछ ।

(४) सञ्चालक सभमनतको बैठक सभबन्िी कायथववधि सञ्चालक सभमनत आफैले नििाथरण गरे
बमोम्िम हुिेछ ।

३७. सधचवालय र प्रशासकीय खचथसभबन्िी व्यवस्र्ाः (१) सञ्चालक सभमनतको सधचवालयको काम
मन्रालयले गिनछ ।

(२) सञ्चालक सभमनतको सधचवालयको लाधग प्रशासकीय खचथको रकम मन्रालयको बिेटबाट
व्यहोररिेछ ।
३८. कोषको सञ्चालिः (१) कोषलाई आवनतथ (ररिम्ल्वङ्ग) कोषको रूपमा सञ्चालि गररिेछ ।

(२) कोषमा िभमा िएको रकम सञ्चालक सभमनतले तोकेको बैंकमा खाता खोली िभमा गररिेछ ।
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(३) उपनियम (२) बमोम्िम खोभलएको खाताको सञ्चालि सञ्चालक सभमनतले तोके बमोम्िम हुिेछ
।

३९. कोषको प्रयोगः कोषमा िभमा िएको रकम वातावरणको संरक्षण, प्रदष
ू णको रोकर्ाम तर्ा
नियन्रण र राम्रिय सभपदाको संरक्षणसाँग सभबम्न्ित ववषयमा र दे हायका काममा सञ्चालक
सभमनतले निणथय गरे बमोम्िम खचथ गररिेछः-

(क) वातावरणको संरक्षण, प्रदष
ू णको रोकर्ाम तर्ा नियन्रण र राम्रिय सभपदाको संरक्षण र त्यस्ता
कायथका लाधग ििचेतिा अभिवद्
ृ धि गिथ प्रिावकारी िूभमका खेल्िे संस्र्ालाई आवश्यक ववत्तीय,
िौनतक र प्राववधिक सहयोग उपलब्ि गराउिे,

(ख) वातावरणीय भशक्षा, तालीम, अध्ययि, अिुसन्िाि सभबन्िी काममा आवश्यक आधर्थक सहयोग
पुर्याउिे,

(ग) वातावरणको संरक्षण, प्रदष
ू णको रोकर्ाम तर्ा नियन्रण र राम्रिय सभपदाको संरक्षणमा
उल्लेखिीय योगदाि पुर्याउिे व्यम्कत वा संस्र्ालाई पुरस्कारको व्यवस्र्ा गिन ।

(घ) वातावरणको संरक्षण, प्रदष
ू णको रोकर्ाम तर्ा नियन्रण र राम्रिय सभपदाको संरक्षण
सभबन्िमा नियभमत कायथक्रममा िपरे को योििा तिूम
थ ा तर्ा कायथक्रम कायाथन्वयि गिन ।
४०. लेखा व्यवस्र्ाः कोषको आय-व्ययको लेखा प्रचभलत कािि
ू बमोम्िम राखखिेछ ।
४१. वावषथक प्रनतवेदि प्रकाशि गिुथ पिनः सञ्चालक सभमनतले वषथिरी गरे को काम कारबाहीको वावषथक
प्रनतवेदि सवथसािारणको िािकारीको लाधग सावथिनिक रूपमा प्रकाशि गिथ पिनछ ।

पररच्छे द ६
क्षनतपनू तथ सभबन्िी व्यवस्र्ा
४२. क्षनतथपूनतथ िराउि निवेदि ददि सकिेः (१) ऐिको दफा ३६ बमोम्िम कसैले कुिै व्यम्कत, संस्र्ा
वा प्रस्तावकसाँग क्षनतपूनतथ िराउि चाहे मा त्यस्तो व्यम्कत, संस्र्ा वा प्रस्तावकले गरे को कुिै
कामबाट निवेदकलाई के कस्तो क्षनत पुग्ि गएकोले कनत क्षनतपूनतथ िराउि चाहे को हो सो
व्यहोरा खुलाई मन्रालय समक्ष निवेदि ददि सकिेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोम्िम कुिै निवेदि प्राप्त िएमा सो निवेदिका ववषयमा निणथय गिथ
सभबम्न्ित निकायले आवश्यकता अिस
ु ार सभबद्ि ठाउाँ को वस्तम्ु स्र्नत समेतको िााँचबझ
ु गिथ
पीडर्त पक्षको समेत संलग्िता रहिे गरी सभबम्न्ित ववज्ञहरु रहे को एक िााँचवुझ सभमनत गठि
गिथ सकिेछ र निवेदि प्राप्त िएको पन्र ददिभिर यस्तो सभमनत गठि गररसकिु पिनछ ।
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(३) उपनियम (२) बमोम्िम गदठत िााँचवुझ सभमनतले प्राप्त निवेदिका सभबन्िमा आवश्यकतािुसार
सभबम्न्ित ठाउाँ को वस्तुम्स्र्नत हे री राय सुझाव सदहतको प्रनतवेदि तीस ददिभिर बुझाइ सकिु
पिनछ । यस्तो प्रनतवेदिमा िााँचबुझ सभमनतले पीडर्त पक्षलाई पग्ु ि गएको क्षनतको ककभसम, पररमाण,
असर र प्रिावको यकीि गरी कस्तो प्रकारको क्षनतपूनतथ िराउिु पिन हो सो समेत खुलाउिु पिनछ ।
(४) क्षनतपूनतथ नििाथरण सभबन्िमा उपनियम (२) बमोम्िम गदठत सभमनतलाई सभबम्न्ित व्यम्कत, संस्र्ा वा
प्रस्तावकलाई आफू समक्ष उपम्स्र्त गराई बयाि गराउिे, कुिै कागिात, उपकरण, यन्र आदद पेश गिथ
लगाउिे, प्रदष
ू ण, ध्वनि, ताप वा फोहर मैलाको भसिथिा वा निरकासि गरे को ठाउाँ मा प्रवेश गरी िााँचबुझ
गिन अधिकार हुिेछ ।

(५) उपनियम (३) बमोम्िम िााँचबझ सभमनतबाट प्राप्त िएको प्रनतवेदिको आिारमा सभबम्न्ित निकायले साठी
ददिभिर क्षनतपूनतथका ववषयमा निणथय गररसकिु पिनछ र यसको िािकारी क्षनतपनू तथ कसबाट िराउिे हो
सो पक्षलाई गराइ सकिुपिन छ ।
४३. नििाथररत समयमा क्षनतपूनतथ रकम बुझाउिु पिनः (१) नियम ४२ बमोम्िम क्षनतपूनतथको रकम
नििाथरण िएको भमनतले तीस ददिभिर सभबम्न्ित व्यम्कत, संस्र्ा वा प्रस्तावकले क्षनतपनू तथको
रकम सभबम्न्ित व्यम्कत वा संस्र्ालाई बुझाउिु पिनछ ।

(२) उपनियम (१) बमोम्िमको भयादभिर क्षनतपनू तथको रकम बझ
ु ाउि िसकेको मिाभसव माकफकको
कारण ििाई सभबम्न्ित व्यम्कत, संस्र्ा वा प्रस्तावकले भयाद र्पको लाधग निवेदि गरे मा र
त्यसरी निवेदिमा उल्लेख िएको कारण मिाभसव दे खखएमा सभवम्न्ित निकायले एक पटकको
लाधग बढीमा तीस ददिको भयाद र्प गररददि सकिेछ ।
४४. िायिेर्ाबाट क्षनतपूनतथ असूल उपर गररिेः (१) नियम ४३ बमोम्िमको भयादभिर सभबम्न्ित
व्यम्कत, संस्र्ा वा प्रस्तावकले क्षनतपूनतथको रकम िबुझाएमा सो भयाद िाघेको एक मदहिाभिर
क्षनतपूनतथ पाउिे व्यम्कत वा संस्र्ाले त्यस्तो व्यम्कत, संस्र्ा वा प्रस्तावकको िायिेर्ा खुलाई
क्षनतपनू तथ असल
ु उपर गरी पाउि सभवम्न्ित निकाय समक्ष निवेदि गिथ सकिेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोम्िम कुिै निवेदि परे मा सभवम्न्ित निकायले क्षनतपूनतथ बुझाउिु पिन व्यम्कत,
संस्र्ा वा प्रस्तावकको िायिेर्ा प्रचभलत कािुि बमोम्िम भललाम त्रबक्री गरी क्षनतपनू तथको
रकम िराई ददई बााँकी रकम प्रचभलत कािुिको रीत पुयाथई भलि आए सभबम्न्ित व्यम्कत,
संस्र्ा वा प्रस्तावकलाई कफताथ ददिु पिनछ ।

पररच्छे द ७
ववववि
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४५. वातावरण संरक्षण योििा तिुम
थ ा गिुथ पिनः ऐिको दफा ३० को उपदफा (१) बमोम्िम कायम
गररएको वातावरण सरक्षण क्षेरको अिुसूची-१५ बमोम्िमको ढााँचामा वातावरण संरक्षण योििा
तयार गिुथ पिनछ ।
४६. अिुगमि तर्ा निरीक्षणः(१)

ऐिको दफा ३० मा उल्लेखखत व्यवस्र्ाको अनतररकत ऐिको दफा

७ को उपदफा (५) अिुसार स्वीकृत वातावरणीय अध्ययि प्रनतवेदिको कायाथन्वयिबाट
वातावरणमा पिन प्रिावको अिग
ु मि तर्ा निरीक्षण वातावरणीय अध्ययि प्रनतवेदि स्वीकृत
गिन सभबम्न्ित निकायले समेत गिथ सकिेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोम्िम अिग
ु मि तर्ा निरीक्षण गदाथ प्रस्ताव स्वीकृत हुाँदाका बखतको
वातावरणीय अध्ययि प्रनतदे िमा उल्लेखखत प्रिाविन्दा बढी प्रिाव परे को दे खखएमा सभबम्न्ित

निकायले त्यस्ता प्रिावहरू हटाउि वा हटाउिे उपायहरू अवलभबि गिथ प्रस्तावकलाई
आवश्यक निदन शि ददिेछ र त्यस्तो निदन शिको पालिा गिुथ सभबम्न्ित प्रस्तावकको कतथव्य
हुिेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोम्िम सभबम्न्ित निकायले प्रत्येक आधर्थक वषथमा स्वीकृत गरे को वातावरणीय
अध्ययि प्रनतवेदिहरुको वववरण सदहतको अिुगमि तर्ा मूल्याङ्कि वावषथक प्रनतवेदि
सभबम्न्ित निकायले आधर्थक वषथ समाप्त िएको एक मदहिाभिर मन्रालयमा पठाउिु पिनछ ।

(४) प्रस्तावकले प्रस्तावको निमाथण तर्ा सञ्चालि गिन चरणहरुमा प्रत्येक छ-छ मदहिामा
स्वःअिुगमि गिुथ पिनछ र सो अिुगमिको प्रनतवेदि सभवम्न्ित निकाय तर्ा वविागमा पेश
गिुथ पिनछ ।
(५) नियम ४६ र ऐिको दफा ३९ को उपदफा (१) र (२) अिुसार ऐि, यस नियमावली, निदन भशका,
कायथववधि वा

मापदण्र्को कायाथन्वयि

िए

ििएको सभवन्िमा

गररिे

अिुगमि

तर्ा

निरीक्षणका लाधग दे हायका व्यवस्र्ाहरु अवलभबि गिुथ पिनछः(क) अिग
ु मि तर्ा निरीक्षणका लाधग सालवसाली रूपमा कायथयोििाको तिम
ुथ ा गिन ।
(ख) माधर् खण्र् (क) को योििा अिुसार आवश्यक पिन ििशम्कत र खचथको लेखािोखा गरी
वावषथक विेट तर्ा कायथक्रम स्वीकृत गराउिे ।
(ग) अिुगमि तर्ा निरीक्षण प्रनतवेदि अिुसूची-२० को ढााँचामा तयार गरी सालवसाली रुपमा
आधर्थक वषथ समाप्त िएको दई
ु मदहिाभिर एकीकृत वावषथक प्रनतवेदि सावथिनिक गिन

।

(घ) खण्र् (ग) वमोम्िमको प्रनतवेदिद्वारा औँल्याइएका सुझाव तर्ा भसफाररसहरुको प्रार्भमकता र
अनिवायथताका आिारमा सभबद्ि निकायले कायाथन्वयि गिन ।
स्पम्रटकरणः "सभबद्ि निकाय" िन्िाले अिग
ु मि प्रनतवेदिले सझ
ु ाव कायाथन्वयि गिथको लाधग
म्िभमेवारी दे खाएको निकाय सभझिु पछथ ।
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४७. पुरस्कार, प्रशंसापर वा धचन्ह प्रदाि गिथ सकिेः (१) वातावरणको संरक्षण, प्रदष
ू णको रोकर्ाम
तर्ा नियन्रण र राम्रिय सभपदाको संरक्षणसभबन्िी ववषयमा उल्लेखिीय योगदाि पुयाथउिे
व्यम्कत वा संस्र्ालाई मन्रालयले कदर स्वरुप िगद पुरस्कार र प्रशंसा-पर प्रदाि गिथ सकिेछ
।
(२) उपनियम (१) बमोम्िम उल्लेखिीय योगदाि पुयाथउिे उद्योगलाई सो उद्योगको खास
उत्पादिमा प्रयोग गिथ पाउिे गरी मन्रालयले वातावरण अिक
ु ू ल धचन्ह प्रदाि गिथ सकिेछ ।
(३) कुिै उद्योगले ऐि वा या नियमावली ववपरीत प्रदष
ू णको नियन्रण तर्ा रोकर्ाम िगरे मा
मन्रालयले त्यस्तो उद्योगलाई प्रदाि गरे को वातावरण अिक
ु ू ल धचन्ह प्रयोग गिथ िपाउिे गरी
रोक लगाउि सकिेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोम्िम रोक लगाएको सूचिा मन्रालयले सावथिनिक रुपमा प्रकाशि गिुथ पिनछ ।
(५) वविागको प्रनतवेदि र भसफाररसमा मन्रालयले कुिै उद्योग, कलकारखािा, यातायात, सवारी
सािि वा यस्तै अन्य कुिै व्यवसायलाई वातावरणमैरी काम गरररहे को िन्िे निम्श्चत अवधि
तोकी प्रमाण-पर ददि सकिेछ ।
४८. वातावरण सभबन्िी ववशेषज्ञको िामावलीः मन्रालयले वातावरणको सभबन्िमा ववशेष ज्ञाि तर्ा
अिि
ु व िएका व्यम्कतहरूको िामावली अद्यावधिक गरी राख्नु पिनछ ।
४९. अधिकार प्रत्यायोििः मन्रालयले यस निमयमावली बमोम्िम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरुमध्ये
आवश्यकता अिुसार केही अधिकार सभबम्न्ित निकाय, आफू मातहतका निकाय वा कुिै
अधिकृत कमथचारीलाई प्रत्यायोम्ित गिथ सकिेछ ।
(२) सभबम्न्ित निकायले यस नियमावली बमोम्िम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता
अिुसार केही अधिकार आफू मातहतको निकाय वा कुिै अधिकृत कमथचारीलाई प्रत्यायोिि
गिथ सकिेछ ।
तर सभबम्न्ित निकायले आफ्िो राय पठाउिे कुराको हकमा अधिकार प्रत्यायोिि गिन छै ि ।
५०. अिुसूचीमा हे रफेर तर्ा र्पघट गिथ सकिेः मन्रालयले िेपाल रािपरमा सूचिा प्रकाशि गरी
आवश्यकता अिस
ु ार अिस
ु च
ू ीमा हे रफेर तर्ा र्पघट गिथ सकिेछ ।
५१. खारे िी तर्ा बचाउः (१) वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ खारे ि गररएको छ ।

(२) वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ बमोम्िम िए गरे को काम कारवाही यसै नियमावली
बमोम्िम िए गरे को मानििेछ ।
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अिुसूची-१

संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययि गिुथ पिन प्रस्तावहरु

(नियम ३ को उपनियम (१) साँग सभबम्न्ित)

१. १० दे खख ५० हे कटरसभमको क्षेरफलमा एकल प्रिानतका स्वेदशी ववरुवा एउटै ब्लकमा वक्ष
ृ ारोपण
गिन ।

२. सभबम्न्ित ठाउाँ मा परीक्षण िई वक्ष
ृ ारोपणको लाधग उपयुकत िएका आयानतत प्रिानतका
ववरुवाहरू १० हे कटरसभमको क्षेरफलमा एउटै ब्लकमा वक्ष
ृ ारोपण गिन ।

३. २० हे कटरसभम क्षेरफलमा ियााँ विस्पनत उद्याि, वि-वीउ वगैँचा र प्राणी उद्याि (धचडर्याखािा)
निमाथण गिन ।
४. ववभिन्ि प्रिानतका आयानतत िङ्गली ििावरहरु प्रनतस्र्ापिा गिन ।
५. प्रचभलत कािूि अिुसार प्रशोिि गरी सारतत्व निकाली निकासी गिथ पाइिे प्रिानतहरुको हकमा
एक म्िल्लाबाट प्रनत प्रिानत २० टिसभम वि पैदावर सङ्कलि गिन ।

६. वि क्षेर िएर वहिे प्रत्येक िदी, खोलाबाट दै निक ५० घिभमटरसभम बालव
ु ा, ढुङ्गा, ग्रािेल र माटो
सङ्कलि गिन । यसमा वि क्षेर िन्िाले सरकारद्वारा व्यवम्स्र्त वि, सामद
ु ानयक वि, कबभु लयती वि,
संरक्षक्षत वि, राम्रिय निकुञ्ि, वन्यिन्तु आरक्ष, भशकार आरक्ष, मध्यवती क्षेर, सीमसार क्षेर, संरक्षक्षत
क्षेरिस्ता वि क्षेरहरुलाई ििाउाँ छ ।
७. निरपेक्ष गरीबीको रे खामुनिका समूह माफथत सञ्चाभलत ५० हे कटरिन्दा बढी वि कवुभलयती
विको रुपमा ददिे ।

८. ५ हे कटरसभमको वि क्षेर अन्य प्रयोििको लाधग प्रयोग गिन ।
९. ५०० हे कटरिन्दा बढी वि क्षेर एउटै समुदायलाई सामुदानयक विको रुपमा व्यवस्र्ापि गिथ
हस्तान्तरण गिन ।

१०. एक म्िल्लाबाट वावषथक ५ मे. टिसभम खोटो सङ्कलि गिन ।
११. राम्रिय निकुञ्ि, वन्यिन्तु आरक्ष,मध्यवती क्षेर, संरक्षण क्षेर तर्ा वातावरण संरक्षण क्षेरमा

िेपाल सरकार, प्रदे श सरकार, स्र्ािीय तह तर्ा उपिोकता समूह माफथत सािानतिा निमाथण

तर्ा संचालि हुिे आयोििा निमाथण गिथ ।
१२. आिुवांभशक स्रोत माधर्को पाँहुच, उपयोग र लािको बााँर्फार्संग सभबम्न्ित प्रस्ताव ।

१३. २५ शैय्यासभमको अस्पताल िभसथङ्ग होम वा धचककत्सा व्यवसाय निमाथण तर्ा सञ्चालि गिथ ।
१४. २५ शैय्या दे खख ५० शैय्यासभमको होटल निमाथण तर्ा सञ्चालि गिथ ।
१५. १०० मीटर लभबाईसभमको पुल निमाथण गिथ ।

१६. १०० हे कटरसभम भलफ्ट भसंचाइ आयोििा निमाथण गिथ ।
१७. ३३ के.िी. वा ६६ के.िी. ववद्युत ् प्रशारण लाइि आयोििाका लाधग वि क्षेर प्रयोग गिुथ पिन
िएमा ।

27

१८. ववद्युत ् सव-स्टे शि निमाथण गिथ वि क्षेर प्रयोग गिुथ पिन िएमा ।

१९. िल तर्ा मौसम मापि केन्र र मौसमी रार्ार स्र्ापिा कायथ गदाथ वि क्षेर प्रयोग गिप
ुथ िन िएमा
।

२०. तराईमा ५० हे कटरसभम र पहार्मा १० हेकटरसभम क्षेरफलको व्यावसानयक वि कवभु लयती
विको रूपमा ददिे ।

२१. सरकारद्वारा वि अिस
ु न्िािको प्रयोििार्थ वावषथक १५ हे कटर क्षेरफलसभमको राम्रिय वि
सरपट कटाि गिन ।

२२. ५ कक.भम.िन्दा बढी लभबाईको वि पर् र ५ कक.मी िन्दा लामो अग्िी रे खा निमाथण गिन ।
२३. ७ दे खख १० तल्ला वा १५.५ दे खख २५ भमटरसभमका अग्ला िविहरु निमाथण गिन ।
२४.३०००

दे खख

५,०००

वगथभमटर

क्षेरफलसभमको

Built Up Area वा

Floor Area िएको

Residential, Commercial and Their Combination को िवि निमाथण गिन ।
२५. ५०० दे खख १,००० ििासभम एकैपटक आगमि तर्ा निगमि हुिे भसिेमा हल, धर्एटर,
Community Hall, Stadium, Concert Hall, Spot Complex निमाथण गिन ।
२६. ५ दे खख १० हे कटरसभमको िग्गा ववकास आयोििा सञ्चालि गिन ।
२७. ५ हे कटरसभम Hard Surface Pavement (Dry Port, Bus Park, Parking Lot आदद) निमाथण गिन ।
२८. १० लाख रुपैया दे खी ५० लाख रुपैया मेभसि उपकरणमा लगािी िएको वकथशप (ममाथत सभिार गिन
समेत) स्र्ापिा गिन ।
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अिुसूची-२

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गिुथ पिन प्रस्तावहरु

(नियम ३ को उपनियम (१) साँग सभबम्न्ित)
(अ) वि क्षेर
१. तराईमा ५० दे खख ५०० हे कटरसभम र पहार्मा ५० दे खख २५० हे कटरसभमको क्षेरफलमा एकल
प्रिानतका स्वेदशी ववरुवा एउटै ब्लकमा वक्ष
ृ ारोपण गिन ।
२. सभबम्न्ित ठाउाँ मा परीक्षण िई वक्ष
ृ ारोपणको लाधग उपयुकत िएका आयानतत प्रिानतका
ववरुवाहरू तराईमा १० हे कटरदे खख ५० हे कटरसभम र पहार्मा १० हे कटरदे खख २५ हे कटरसभमका
क्षेरफलमा एउटै ब्लकमा वक्ष
ृ ारोपण गिन ।
३. तराईमा ५० दे खख २०० हे कटरसभम र पहार्मा १० दे खख ५० हे कटरसभम क्षेरफलको व्यवसानयक
वि कवुभलयती विको रूपमा ददिे ।
४. सरकारद्वारा वि अिुसन्िािको प्रयोििार्थ वावषथक १५ दे खख ३० हे कटर क्षेरफलसभमको राम्रिय
वि सरपट कटाि गिन ।
५. राम्रिय निकुञ्ि, वन्यिन्तु आरक्ष, मध्यवती क्षेर, संरक्षक्षत वि तर्ा संरक्षण क्षेर र वातावरण
संरक्षण क्षेर स्र्ापिा गिन वा ववस्तार गिन ।
६. २० हे कटरिन्दा बढीको क्षेरफलमा ियााँ विस्पनत उद्याि, वि वीउ वगैँचा र प्राणी उद्याि

(धचडर्याखािा) निमाथण गिन ।
७. राम्रिय निकुञ्ि, वन्यिन्तु आरक्ष, भसमसार क्षेर तर्ा संरक्षक्षत िलािार क्षेरको व्यवस्र्ापि
कायथयोििा तयार गिन ।
८. दे हाय अिस
ु ारको वि पैदावार संकलि गिन गरी म्िल्ला भिरको पञ्च वषीय वि कायथ योििा, मध्यवनतथ
क्षेर तर्ा संरक्षण क्षेरको व्यवस्र्ापि योििा तयार गिन तर्ा संरक्षक्षत विको कायथ योििा तयार गिन ।

(क) ५० मेदिक टिसभम िरा तर्ा गािो संकलि गिन,
(ख) १५० मेदिक टिसभम बोक्रा संकलि गिन,
(ग) १५० मेदिक टिसभम पात/र्ााँठ संकलि गिन,
(घ) १५० मेदिक टिसभम फूल र िुवा संकलि गिन,
(ङ) २०० मेदिक टिसभम फल र बीि संकलि गिन,
(च) १५० मेदिक टिसभम त्रबरुवा संकलि गिन,
(छ) २०० मेदिक टिसभम गम, रे म्िि (सल्लाको खोटो बाहे क) लोहवाि संकलि गिन ।
स्पम्रटकरण: माधर् खण्र् (क) दे खख खण्र् (छ) सभमको पररमाण िन्िाले म्िल्लाभिरको राम्रिय
वि अन्तगथत सरकारद्वारा व्यवम्स्र्त वि, सामुदानयक वि, कवभु लयती वि व्यवस्र्ापिका
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पद्िनतहरू सञ्चालि हुिे िएकोले म्िल्लाको पञ्च वषीय वि व्यवस्र्ापि योििामा सबै वि
व्यवस्र्ापि पद्िनतहरू उल्लेख गरी सोबाट निकाल्ि सककिे उल्लेखखत वि पैदावारको कुल
पररमाणलाई ििाउिेछ ।
८. सावथिनिक बुट्याि क्षेरमा िडर्बुटी र सुगम्न्ित विस्पनतको व्यावसानयक उत्पादिको लाधग
िडर्बुटी केन्र स्र्ापिा गिन ।
९. प्रचभलत कािि
ू अिस
ु ार प्रशोिि गरी सारतत्व निकाली निकासी गिथ पाइिे प्रिानतहरुको हकमा
एक म्िल्लाबाट प्रनत प्रिानत २० दे खख १०० टिसभम वि पैदावर सङ्कलि गिन ।
१०. वि क्षेर िएर वहिे प्रत्येक िदी, खोलाबाट दै निक ५० घिभमटरिन्दा बढी बालव
ु ा, ढुङ्गा, ग्रािेल
र माटो सङ्कलि गिन । यसमा वि क्षेर िन्िाले सरकारद्वारा व्यवम्स्र्त वि, सामुदानयक
वि, कबुभलयती वि, संरक्षक्षत वि, राम्रिय निकुञ्ि, आरक्ष, भशकार आरक्ष, मध्यवती क्षेर,
सीमसार क्षेर, संरक्षक्षत क्षेरिस्ता वि क्षेरहरुलाई ििाउाँ छ ।
११. ५ हे कटर दे खख १० हे कटरसभमको वि क्षेर अन्य प्रयोििको लाधग प्रयोग गिन ।
१२. वि क्षेर, राम्रिय निकुञ्ि, आरक्ष तर्ा संरक्षण क्षेर, मध्यवती क्षेरको वि क्षेर, भसमसार क्षेर र
वातावरण संरक्षण क्षेरमा १० दे खख ५० शैय्यासभमका ररसोटथ , होटल र अस्पताल तर्ा भशक्षण
संस्र्ा निमाथण कायथ गिन ।
१३. स्वीकृत वि कायथयोििा बमोम्िम ५ हे कटरिन्दा बढी क्षेरबाट कटाि िएका रुखको िरा,ठुटा
निकाल्िे ।
१४.बाह्य

(एकिोदटक) तर्ा

भमचाहा(इन्िेभसि) िङ्गली

स्र्ापिा(Introduced)लगायत म्ि.एम.ओ. (Genetically

प्राणी

तर्ा

Modified

विस्पनतको
Organism) र

एल.एम.ओ.(Living Modified Organism)प्रिाववत प्रिानत एवं प्रववधिको स्र्ापिा, प्रशारण
तर्ाअिुसन्िािसभबन्िी कायथ गिन ।
१५.एक म्िल्लाबाट वावषथक ५ मे. टििन्दा बढी खोटो सङ्कलि गिन ।

(आ) उद्योग क्षेर
१. ब्लेम्ण्र्ङ्ग प्रकक्रयाबाट मददरा उत्पादि गिन तर्ा दै निक ५ लाख भलटरसभम क्षमता िएको
उमाल्िे र फमनन्टे शि सवु विायक
ु त डर्म्स्टलरी, ब्रअ
ु री तर्ा वाइिरीउद्योग स्र्ापिा गिन ।
२. काबोिेटेर् वा ििकाबोिेटेर् व्रेिरे ि, िुस आदद उत्पादि गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।
३. दै निक १०,००० भलटर िन्दा वढी क्षमताको दग्ु ि प्रशोिि (दि
ु को पररकार समेत) उद्योग
स्र्ापिा गिन ।
४. विस्पनत घ्य,ू खािेतेल उत्पादि गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।
५. दै निक १ मेदिक टििन्दा बढी धचया, कफी, िडर्बुटी आदद प्रशोिि गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।
६. दै निक ३,००० मेदिक टिसभम खााँर्सारी वा धचिी उत्पादि गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।
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७. दै निक १० मेदिक टििन्दा बढी खाद्य पदार्थ उत्पादि गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।
८. दै निक ५ मेदिक टििन्दा बढी माछा, मासु प्रशोिि गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।
९. दै निक २५ मेदिक टिसभम हार्, भसंग र खुर प्रशोिि गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।
१०. दै निक १५,००० वगथकफटसभम छाला प्रशोिि गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।
११. पाइपलाईि बाहे क व्यापाररक प्रयोििको लाधग प्रनत सेकेन्र् १० भलटरिन्दा बढीको दरले पािी
प्रशोिि गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।
१२. कुककङ्ग (एल. पी. िी.) ग्यास, बायोग्यास, िेचुरल ग्यासको उत्पादि, िण्र्ारण, कफभलङ्ग,
ररकफभलङ्ग गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।
१३. कावथि र्ाई अकसाईर् (Carbon Di-oxide), अकसीिि (Oxygen), िाईिोिि (Nitrogen),
ऐभसदटभलि (Acetylene) आदद उत्पादि तर्ा ररकफभलङ्ग गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।
१४. वावषथक ३ करोर् गोटासभम उत्पादि क्षमता िएको पोलेको इटा, टायल आदद बिाउिे उद्योग
स्र्ापिा गिन ।
१५. दै निक १०,००० िन्दा बढी Compressed Bricks, Hollow Bricks/Blocks उत्पादि गिन उद्योग
स्र्ापिा गिन ।
१६. क्रसर उद्योग स्र्ापिा गिन ।
१७. दै निक ५० मेदिक टििन्दा बढी बालुवा प्रशोिि गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।
१८. दै निक १०० मे. टिसभम उत्पादि क्षमता िएको एभसर्, अल्काली र प्रार्भमक रसायि उत्पादि
गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।
१९. Chemical (Plasticizer, Chlorin, Sodium Hypo-chloride आदद), Glue, Addesives हरु बिाउिे
उद्योग स्र्ापिा गिन ।
२०. Zink Oxide उत्पादि गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।
२१. श्रङ्
ृ गार सामािबाहे कका रङ्ग रोगि उत्पादि गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।
२२. ब्लेम्ण्र्ङ्ग, ररप्रोसेभसङ्ग वा ररकलामेशि प्रकक्रयाबाट लुत्रब्रकेन्टस ् उत्पादि गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।
२३. ब्लेम्ण्र्ङ्ग प्रकक्रयाबाट ववटुभमि तर्ा ववटुभमि इमल्सिको उत्पादि तर्ा ररकफभलङ्ग गिन उद्योग
स्र्ापिा गिन ।
२४. ब्लेम्ण्र्ङ्ग प्रकक्रयाबाट रसायनिक मल उत्पादि गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।
२५. दै निक २ दे खख १० मेदिक टिसभम िैववक मल उत्पादि गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।
२६. ब्लेम्ण्र्ङ्ग प्रकक्रयाबाट ककटिाशक पदार्थ उत्पादि गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।
२७. Mosquito Repellent (झोल, कवाईल, ट्याबलेट, लोसि आदद), िप
ु आदद उत्पादि गिन उद्योग
स्र्ापिा गिन ।
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२८. दै निक ५ मेदिक टििन्दा बढी डर्टरिेन्ट, स्याभपु, भलम्कवर् म्कलिर, म्कलनिङ्ग पाउर्र,
स्यानिटाईिर, फ्रेसिर आदद उत्पादि गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।
२९. साबुि उत्पादि गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।
३०. व्यािी (ड्राइ वा वेट वा भलधर्यम) उत्पादि गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।
३१. दै निक ५० मेदिक टि (ड्राई वेट)ब्यािी ररसाईम्कलङ्ग गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।
३२. दै निक ५ मेदिक टि सभम फोम उत्पादि उद्योग (फोमको प्रयोग गरी २ मेदिक टििन्दा बढी
बस्तु उत्पादि गिन उद्योग समेत) स्र्ापिा गिन ।
३३. परभपरागत घरे लु उद्योगबाहे कका दै निक १०० मे. टिसभम उत्पादि क्षमता िएको पल्प वा
कागि उद्योग स्र्ापिा गिन ।
३४. दै निक १ मेदिक टििन्दा बढी स्टे शिरी सामाि (पेि, र्टपेि, भससाकलम, कापी रम्िस्टर आदद)
उत्पादि गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।
३५. दै निक ५ मेदिक टििन्दा बढी प्याकेम्िङ्ग (कोरुगेटेर् बकस, कार्थबोर्थ आदद) उत्पादि गिन
उद्योग स्र्ापिा गिन ।
३६. परभपरागत घरे लुउद्योग बाहे कका िागो तर्ा कपर्ा रङ्गाईवा िुलाई वा छपाई गिन उद्योग
(गलैंचा, पम्स्मिा समेत) स्र्ापिा गिन ।
३७. दै निक ५ मेदिक टििन्दा बढी िागो प्रयोग गरी कपर्ा उत्पादि गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।
३८. म्स्पनिङ्ग भमल स्र्ापिा गिन ।
३९. िुट उद्योग स्र्ापिा गिन ।
४०. Coir Rope वा Coir Mattress उत्पादि गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।
४१. चुिढुंगा वा म्कलंकरमा आिाररत दै निक ३,००० मेदिक टिसभम उत्पादि क्षमता िएको म्कलंकर
वा भसमेन्ट उद्योग स्र्ापिा गिन ।
४२. दै निक १,००० मेदिक टिसभम चि
ु उत्पादि उद्योग स्र्ापिा गिन ।
४३. दै निक १० मेदिक टि िन्दा बढी उत्पादि क्षमता िएको वा २० दे खख ५० करोर्सभम मेभसि
उपकरणमा लगािी हुिे खनिििन्य पदार्थ प्रशोिि गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।

४४.औषधि उद्योग स्र्ापिा गिन र दै निक ५० मेदिक टिसभम औषिीको लाधग प्रारम्भिककभपाउण्र्
(Bulk Drugs) संश्लेषण(Formulation) गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।
४५. दै निक ५०० ककलोग्राम िन्दा बढी आयुवनददक औषिी उत्पादि गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।
४६. दै निक ५ मेदिक टििन्दा बढी प्लाम्रटकका सामाि (पाईप, कफदटङ्ग, यािथ,Wrapper, आदद
उत्पादि गिन सदहत) उत्पादि गिन उद्योग (खेर गएको प्लाम्रटकको कच्चा पदार्थ वा Virgin

Granuals, Resin, Compound मा आिाररत) स्र्ापिा गिन ।
४७. टायर, ट्यब्ु स र रबर प्रशोिि तर्ा उत्पादिगिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।
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४८. पुरािो टायर तर्ा प्लाम्रटक प्रशोिि गरी इन्िि (तेल) निकाल्िे उद्योग स्र्ापिा गिन ।
४९. एिोर्ाइम्िङ्ग, इलेकिोप्लेदटङ्ग तर्ा ग्याल्ििाइम्िङ्ग गिन उद्योग (सुि चााँदीमा Plating गिन
घरे लु उद्योग बाहे क) स्र्ापिा गिन ।
५०. रोभलङ्ग भमल उद्योग स्र्ापिा गिन ।
५१. दै निक १० मेदिक टििन्दा बढी कट-टु-लेन्र् गिन तर्ा िााँर्ा वतथि बिाउिे उद्योग स्र्ापिा गिन ।
५२. दै निक १० मेदिक टििन्दा बढी उत्पादि क्षमता िएको फाउण्ड्री उद्योग स्र्ापिा गिन ।
५३. दै निक ५० मेदिक टिसभम प्रारम्भिक स्मेम्ल्टङ्ग गरी फेरस तर्ा िि ् फेरस बस्तु उत्पादि गिन
उद्योग स्र्ापिा गिन ।
५४. दै निक २०० मेदिक टि सभम िातु ररमेम्ल्टङ्ग वा रररोभलङ्ग वा ऐलोनयङ्ग (Alloying) गिन
उद्योग स्र्ापिा गिन ।
५५. १० मेदिक टििन्दा बढी मेटल तर्ा िि ् मेटलबाट फ्यात्रब्रकेशि (स्टकचर समेत) गिन उद्योग
स्र्ापिा गिन ।
५६. गार्ी, मोटर साईकल, अटोररकसा आदी तर्ा दै निक १०० र्ाि िन्दा बढी साईकल/ररकसा (इन्िि
वा ववद्युत प्रयोग िगरी) एसेभबभलङ्ग गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।
५७. ५० लाख रुपैया िन्दा बढीको मेभसि उपकरण प्रयोग गरी इलेम्किकल तर्ा इलेकिोनिकस
सामािहरु एसेभबभलङ्ग गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।
५८. दै निक १ मेदिक टििन्दा बढी त्रबिुलीको तार (वायररङ्ग तर्ा प्रसारणको लाधग) उत्पादि गिन
उद्योग स्र्ापिा गिन ।
५९. ५० लाख रुपैयािन्दा बढी मेभसि उपकरणमा लगािी िएको वकथशप (ममाथत सभिार गिन समेत)
स्र्ापिा गिन ।
६०. ५ करोर् रुपैया िन्दा बढी मेभसि उपकरणमा लगािी गिन निमाथण सभबम्न्ि कायथ गिन उद्योगको
स्टोरे ि यार्थ स्र्ापिा गिन ।
६१. एल. पी. िी. भसभलन्र्र (LPG Cylinder) उत्पादि गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।
६२. उद्योगले आफ्िो प्रयोगको लाधग ५ मेगावाट दे खी २० मेगावाटसभम िवीकरणीय ऊिाथ प्रववधि

(सौयथ, वायु, िैववक आदद) Congeneration, DG Set बाट ववद्युनतय ऊिाथ उत्पादि गिन कायथ ।
६३. उद्योगले

आफ्िो तापीय

ऊिाथ प्रयोििको लाधग

बायोमास, कोइलाबाट सञ्चालि

ग्यााँभसफायर िर्ाि गरी सञ्चालि गिन ।

हुिे

६४. वावषथक १० हिारदे खख १ लाख कयूववक कफटसभम काठ प्रयोग गिन सःभमल स्र्ापिा गिन ।
६५. दै निक ५०० कयवू वक कफटिन्दा बढी काठ प्रयोग गरी झ्याल ढोका लगायतका फनिथचर सामाि
उत्पादि गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।
६६. रोम्िि, टपनन्टाईि तर्ा कत्र्ा उत्पादि गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।

33

६७. बावषथक १ लाख कयूववक कफटसभम काठ वा काठिन्य पदार्थ प्रयोग गरी िेनियर, प्लाईउर्,
प्लाईबोर्थ आदद बिाउिे उद्योग स्र्ापिा गिन ।
६८. दै निक २ मेदिक टििन्दा बढी बााँस तर्ा बेतका सामािहरु उत्पादि गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।
६९. सुनतथिन्य पािमसलाहरु उत्पादि गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।
७०. चुरोट तर्ा त्रबर्ी उत्पादि (सूती ड्राइ गिन समेत) गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।
७१. सलाई उद्योग स्र्ापिा गिन ।
७२. दै निक १ ककलो भलटरिन्दा बढी बायोडर्िेल उत्पादि गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।
७३. Solvent Extraction प्रकक्रयाबाट खािे तेलबाहे क अन्य तेल उत्पादि गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।
७४. Extraction, Distillation आदद प्रववधिबाट सुगम्न्ित तेल उत्पादि गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।
७५. अिथ प्रशोधित तेल, फोभसल फ्युल प्रयोग गरी दै निक २०० मेदिक टिसभम पेिोभलयम पदार्थ
उत्पादि गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।
७६. दै निक ५ भलटर िन्दा बढी Chemical तर्ा Reagent प्रयोग हुिे Diagnosis Lab स्र्ापिा गिन ।
७७. कााँच प्रशोिि गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।

७८. दै निक १ मेदिक टििन्दा बढी पशु पन्छीको दािा उत्पादि गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।
७९. दै निक २०० िोरिन्दा बढी ित्त
ु ा तर्ा चप्पल उत्पादि गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।
८०. १,००० मेदिक टििन्दा बढी िण्र्ारण क्षमता िएको कोल्र् स्टोरे ि स्र्ापिा गिन ।
८१. दै निक १ लाखिन्दा बढी परृ ठ छपाई गिन वप्रम्न्टङ्ग प्रेस सञ्चालि गिथ ।
८२. दै निक १०० मेदिक टििन्दा बढी Cargo Handling गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।
८३. माधर् उल्लेखखत प्रस्तावहरु एवं कभप्यूटर, सफ्टवेयर, ववद्युनतय उपकरणहरु प्रयोग गरी
सफ्टवेयर तयारी, अिलाईि सेवा, ईन्टरिेट, रे डर्यो, केबुल िेटवकथ िस्ता प्रकृनतका सेवा ददिे
कायथ तर्ा ताभलम, परामशथ िस्ता कायथहरु बाहे क रु. २५ करोर् दे खख १ अबथसभम मेभसि
उपकरणमा लगािी हुिे उद्योग ।

(इ) खािी क्षेर

१.१०० ििासभम स्र्ायी बसोबास स्र्ािान्तरण वा पुिवाथस गरी खािी उत्खिन्गिन ।

२. रे डर्योिमी िातुहरु बाहे क अन्य िातुहरु उत्पादि गिथ गररिे िूभमगत उत्खिि ् िए दै निक १०००
टिसभम र सतही उत्खिि ् िए दै निक २००० टिसभम उत्खिन्को कायथ गिन ।

३. एस्वेस्टस बाहे क अिातु खनिि उत्पादि गिथ गररिे िूभमगत उत्खिि ् िए दै निक २०००
टिसभम र सतही उत्खिि ् िए दै निक ४,८०० मेदिक टिसभम उत्खििको कायथ गिन ।

४. र्ेकोरे दटि ढुङ्गा (Marble, Granite, Amphibolite/Polished Stone) सङ्कलि तर्ा उत्पादि गिन ।

५. सािारण निमाथणमुखी ढुङ्गा, बालुवा, ग्रािेल, औद्योधगक माटो र सािारण माटाको उत्खिन्का
लाधग दै निक ५०० कयु.भम.सभम उत्खििको कायथ गिन ।
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६. कोईला तर्ा मट्टीकोईला उत्पादि गिथ गररिे िूभमगत उत्खिि ् िए दै निक १००० टि र सतही
उत्खिि ् िए दै निक २००० टिसभम उत्खििको कायथ गिन ।

७. दै निक २ लाख घिभमटरसभम प्राकृनतक ग्यास (Biogenic Natural Gas) उत्पादि कायथ गिन ।

(ई) सर्क क्षेर

१. २५ कक. भम. िन्दा कम लभबाई हुिे कुिै पनि ियााँ सर्कहरु निमाथण गिन ।
२. ५ दे खख ५० कक. भम. सभमको रज्िम
ु ागथ निमाथण गिन ।
३. १ दे खख ५ कक. भम. सभमको केबल
ु कार मागथ निमाथण गिन ।
४. १०० भमटरिन्दा बढी लभबाईका पुलहरू निमाथण गिन ।

५. राम्रिय रािमागथ तर्ा सहायक सर्कहरूको स्तरवद्
ृ धि, पुिस्र्ाथपिा तर्ा पुिः निमाथण गिन ।
६. ५ कक. भम. सभमका सर्क प्रयोििको लाधग सुरुङहरू बिाउिे ।

(उ) आवास, िवि तर्ा बस्ती त्रबकास र शहरी ववकास क्षेर

१. ५,००० वगथभमटर क्षेरफलिन्दा माधर् १०,००० वगथभमटर क्षेरफलसभमको Built Up Areaवा Floor
Area िएको Residential, Commercial and Their Combination को िवि निमाथण गिन ।
२. १,००० दे खख २,००० ििासभम एकैपटक आगमि तर्ा निगमि हुिे भसिेमा हल, धर्एटर,
Community Hall, Stadium, Concert Hall, Spot Complex निमाथण गिन ।
३. १ हे कटरदे खख ५ हे कटरसभमको क्षेरमा आवास ववकास गिन ।

४. १० हे कटरदे खख १०० हे कटरसभमको िग्गा ववकास आयोििा सञ्चालि गिन ।
५. ५ हे कटरिन्दा माधर् Hard Surface Pavement (Dry Port, Bus Park, Parking Lot आदद) निमाथण गिन ।
६. २०,००० कयू. भमटरिन्दा माधर् माटो पुिन तर्ा माटो काटी Site Develop गिन ।

७. १० तल्ला वा २५ भमटरिन्दा माधर् १६ तल्ला वा ५० भमटरसभमका िविहरु निमाथण गिन ।

(ऊ) िलस्रोत र ऊिाथ क्षेर

१. ववद्युत ् लाईि निमाथण अन्तगथत:-

(क) १३२ के.िी. वा सोिन्दा बढी क्षमताको ववद्युत ् प्रसारण लाइि निमाथण गिन ।

(ख) ववद्यमाि २२० के.िी. वा सोिन्दा बढी क्षमताको ववद्युत ् प्रसारण लाइिबाट ट्याप
गरी ियााँ आउटर्ोर सवस्टे शि निमाथण गिन ।

२. यस नियमावलीमा अन्यर िुिसुकै कुरा लेखखएको िए तापनि ववद्युत ् प्रशारण लाइि
निमाथण गदाथ िनतसुकै वि क्षेर, वि संरक्षण क्षेर, संरक्षण क्षेर, वातावरण संरक्षण क्षेर तर्ा
मध्यवती

क्षेर

उपयोग

परीक्षण मार पयाथप्त हुिेछ ।

गिुथ

पिन

िए

तापनि

प्रारम्भिक

वातावरणीय

३. ववद्युत ् उत्पादि अन्तगथत:

(क) १ मेगावाटदे खख ५० मेगावाट क्षमतासभमको िलववद्यत
ु ् उत्पादि आयोििा निमाथण गिन ।
(ख) १मेगावाटदे खख ५ मेगावाट क्षमता सभमको खनिि तेल वा ग्यााँसबाट ववद्यत
ु ् उत्पादि
आयोििा सञ्चालि गिन ।
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(ग) यस नियमावलीमा अन्यर िुिसुकै कुरा लेखखएको िए तापनि १० मेगावाटसभमको िलववद्युत ्
आयोििा निमाथण गदाथ वि संरक्षण क्षेर, संरक्षण क्षेर, वातावरण संरक्षण क्षेर तर्ा मध्यवती
क्षेर

उपयोग

गिुथ

पिन

िए

प्रारम्भिक

वातावरणीय

परीक्षण मार पयाथप्त हुिेछ ।

४. भसाँचाईको ियााँ प्रणाली अन्तगथत:-

(क) तराई र भिरी मिेशमा २०० हे कटरदे खख २,००० हे कटरसभमको क्षेर भसाँचाई गिन ।
(ख) पहार्ी उपत्यका र टारमा २५ दे खख ५०० हे कटरसभमको क्षेर भसाँचाई गिन ।
(ग) पहार्ी भिरालो पाखा र पवथतीय क्षेरमा २५ दे खख २०० हे कटरसभमको क्षेर भसाँचाई गिन ।

५. भसाँचाईको पुिरुत्र्ाि प्रणाली अन्तगथत:

(क)ववद्यमाि प्रणाली अन्तगथतका भसाँचाई आयोििाहरुमा ियााँ हे र्वकसथ निमाथण वा मूल िहर

पररवतथि हुिे कुिै पनि पि
ु रुत्र्ाि आयोििा सञ्चालि गिन ।
६. २५ ििादे खख १०० ििासभम स्र्ायी बसोबास िएका ििसं्या ववस्र्ावपत गिन कुिै पनि
िलस्रोत ववकास कायथ ।

७. १० कक.मी. िन्दा बढी लभबाईको िदी नियन्रणको कायथ गिन ।
८. िवीकरणीय ऊिाथ क्षेर:

(क) १ मेगावाटदे खख १० मेगावाट क्षमतासभमको सौयथ उिाथबाट ववद्युत ् उत्पादि आयोििा
सञ्चालि गिन ।

(ख) १ मेगावाटदे खख १० मेगावाट क्षमतासभमको वायु उिाथबाट ववद्युत ् उत्पादि आयोििा
सञ्चालि गिन ।

(ग) ०.५ मेगावाटदे खख २ मेगावाट क्षमतासभमको िैववक उिाथबाट ववद्युत ् उत्पादि आयोििा
सञ्चालि गिन ।

(घ) धचिी उद्योग क्षेरभिरको उखु पेभलसकेपनछ निम्स्किे खोस्टा (Bagasse) बाट ववद्युत ्
सहउत्पादि (Cogeneration) हुिे आयोििा संचालि गिथ ।
(ए) पयथटि क्षेर:

१. ५० शैयादे खख १०० शैयासभमको होटल स्र्ापिा र सञ्चालि गिन ।
२. ववद्यमाि ववमािस्र्लको क्षेरफल र्प्िे ।
३. माछा वा अन्य िलचर िएको कुिै िदी वा तालमा इम्ञ्िि िडर्त उपकरण र इन्िि
ज्वलि गरी र्याम्फ्टङ्गकायथ सञ्चालि गिन ।

४. तालमा स्र्ापिा हुिे हाउस बोट (तैरिे घर) सञ्चालि गिन ।
(ऐ) खािेपािी क्षेर:
१. १०० दे खख ५०० हे कटरसभमको क्षेरमा फैभलएको वषाथतको पािी सङ्कलि गिन तर्ा सोही
क्षेरफलमािएका पािीका स्रोतहरूको प्रयोग गिन ।
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२. सेफ इल्र् १०० भलटर प्रनत सेकेन्र् (LPS) िन्दा बढीको पािीको स्रोत र पािीको ५० दे खख ७५
प्रनतशतसभमस्
ु खासमयमा आपनू तथ गिन ।

३. प्रनत सेकेण्र् १०० भलटर िन्दा बढीको दरले पािी प्रशोिि गिन ।
४. िभू मगत पािीको स्रोत ववकासका लाधग कूल एकयफ
ू रको ५० दे खख ७५ प्रनतशतसभम ररचािथ गिन ।
५. १ दे खी ५ कक. भम. सभमको सरु
ु ङ निमाथण गरी खािेपािी आयोििा सञ्चालि गिन ।

६. खािेपािी आयोििासञ्चालि गिथको लाधग २५ दे खख १०० ििासभम ििसं्या ववस्र्ापिगिन ।
७. पािीको श्रोतको माधर्ल्लो िागमा ५०० ििसं्यासभमको बसोबास गराउिे ।
८. पचास हिारदे खख एक लाखसभमको ििसं्यालाई खािेपािी आपूनतथ गिन ।

९. पचास हिारदे खख दई
ु लाखसभम मानिसहरूलाई खािेपािी आपूनतथ गरी ियााँ स्रोत िोड्िे ।
१०. १ कक. मी. िन्दा बढीको र्ाइिरसि ् सभबन्िी काम गिन ।

११. दिटमेन्ट सदहतको ढल निकास भसरटम समावेश िएका खािेपािी आयोििा सञ्चालि गिन ।

(ओ) फोहोर मैला व्यवस्र्ापि क्षेर:
१. घर एवं आवास क्षेरहरूबाट निस्किे फोहोरमैलाको सभबन्िमा दे हायको काम गिन:

(क) वावषथक १,००० दे खख ५,००० टिसभम फोहोरमैला िभमिमा ििन ।
(ख) ५ दे खख १० हे कटरसभमको क्षेरमा फैभलएको िान्सफर स्टे शि र ररसोसथ ररकोिरी एररया
सभबन्िी काम ।

(ग) ५ दे खख १० हे कटरसभमको क्षेरमा फैभलएको रसायि, याम्न्रक वा िैववक तररकाबाट
फोहोरमैला छिौट, केलाउिे, तह लगाउिे र पुिः प्रयोग गिन ।

(घ) ५ दे खख १० हे कटरसभमको क्षेरमा फैभलएको कभपोरट प्लाण्ट सभबन्िी काम गिन ।
(ङ) ५ एम. एल. र्ी. (MLD) क्षमतािन्दा बढीको ढल व्यवस्र्ापि आयोििा सञ्चालि गिन ।
(औ) कृवष क्षेर:-

१. पहार्मा १ हे कटरसभम र तराईमा ५ हे कटरसभम राम्रिय वि फर्ािी गरी कृवषको लाधग
प्रयोग गिन ।

२. निमाथण सभबन्िी दे हायको काम गिन ।

(क) ३०,००० वटािन्दा बढी पंक्षी िानत पाल्िको लाधग निमाथण कायथ गिन ।
(ख) १,००० वटािन्दा बढी ठूला चौपायाहरू पाल्िको लाधग निमाथण कायथ गिन ।

(ग) ५००० वटािन्दा बढी सािा चौपायाहरू (िेर्ा, बाख्रा) पाल्िको लाधग निमाथण कायथ गिन ।
(घ) महािगरपाभलका र उपमहािगरपाभलका क्षेर अन्तगथत तराईमा १ हे कटरिन्दा बढी तर्ा
अन्य ठाउाँ मा ०.५ हे कटरिन्दा बढी क्षेरमा कृवष र्ोक बिार स्र्ापिा गिन ।

(ङ) इिाित प्राप्त बिशाला निमाथण गिन ।

३. भयाद िाघेका ववषादीको (सधू चत ववषादीहरूको हकमा मार) िण्र्ारणतर्ा ववसिथि गिन ।

४. रासायनिक मल (इिअगाथनिक फदटथ लाईिर) र रासायनिक ववषादद (इिअगाथनिक पेम्न्टसाईट)
उत्पादि, संश्लेषण (फमल
ूथ ेशि), ररप्याकेम्िङ, िण्र्ारण तर्ा डर्स्पोिल गिन ।
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५. केभमकल फदटथ लाईिर (ब्लेम्ण्र्ङ्ग) तर्ा ककटिाशक औषिी (ब्लेम्ण्र्ङ्ग) उत्पादि गिन उद्योग
स्र्ापिा गिन ।

(अं) स्वास््य क्षेर:
१.

२५

दे खख

१००

शैय्यासभमको

अस्पताल

वा

िभसथङ्ग

होम

वा

धचककत्सा

व्यवसाय

(अध्ययिअध्यापि समेत) सञ्चालि गिन ।
(अः) माधर् खण्र् (अ) दे खख खण्र् (अं) सभम उल्लेखखत र सोिन्दा कमस्तरका प्रस्तावहरु तर्ा
अिस
ु च
ू ी-३ मा उल्लेखखत प्रस्तावहरूिन्दा कमस्तरका प्रस्तावहरू बाहे क दश करोर्दे खख चालीस

करोर् रूपैयााँसभम लागत लाग्िे कुिै ववकास कायथ, िौनतक कक्रयाकलाप वा िू-उपयोग पररवतथि
गिन कुिै योििा, आयोििा वा कायथक्रम सञ्चालि गिन ।
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अिुसूची-३

वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कि गिुथ पिन प्रस्तावहरू

(नियम ३ को उपनियम (१) साँग सभबम्न्ित)

(अ) वि क्षेर
१. तराईमा ५०० हे कटरिन्दा बढी र पहार्मा २५० हे कटरिन्दा बढीको क्षेरफलमा एकल प्रिानतका
स्वदे शी ववरुवा एउटै ब्लकमा वक्ष
ृ ारोपण गिन ।

२. सभबम्न्ित ठाउाँ मा परीक्षण िई वक्ष
ृ ारोपणको लाधग उपयुकत िएका आयानतत प्रिानतका
ववरुवाहरू तराईमा ५० हे कटरिन्दा बढी र पहार्मा २५ हे कटरिन्दा बढी क्षेरफलमा वक्ष
ृ ारोपण गिन
।

३. तराईमा २०० हे कटरिन्दा बढी र पहार्मा ५० हे कटरिन्दा बढी क्षेरफलको वि व्यावसायीक
कबुभलयती विको रूपमा ददिे ।

४. सरकारद्वारा वि अिुसन्िािको प्रयोििार्थ वावषथक ३० हे कटरिन्दा बढीका राम्रिय वि सरपट
कटाि गिन ।

५. वि क्षेरमा फोहोर मैला फाल्ि ल्यान्र्फील साईट निमाथण तर्ा सञ्चालि गिन ।
६. वि क्षेर, राम्रिय निकुञ्ि, आरक्ष तर्ा संरक्षण क्षेर, मध्यवती क्षेरको वि क्षेर, भसमसार क्षेर र
वातावरण संरक्षण क्षेरमा ५० शैया िन्दा बढीका होटल, ररसोटथ र अस्पताल निमाथण, उद्योग
स्र्ापिा गिन कायथ गिन ।
७. दे हाय अिस
ु ारको वि पैदावार संकलि गिन गरी म्िल्ला भिरको पञ्च वषीय वि कायथ योििा,
मध्यवनतथ क्षेर तर्ा संरक्षण क्षेरको व्यवस्र्ापि योििा तयार गिन तर्ा संरक्षक्षत विको
कायथयोििा तयार गिन ।

(क) ५० मेदिक टििन्दा बढी िरा तर्ा गािो संकलि गिन,
(ख) १५० मेदिक टििन्दा बढी बोक्रा संकलि गिन,

(ग) १५० मेदिक टििन्दा बढी पात/र्ााँठ संकलि गिन,
(घ) १५० मेदिक टििन्दा बढी फूल र िुवा संकलि गिन,
(ङ) २०० मेदिक टििन्दा बढी फल र बीि संकलि गिन,
(च) १५० मेदिक टििन्दा बढी त्रबरुवा संकलि गिन,
(छ) २०० मेदिक टििन्दा बढी गम, रे म्िि (सल्लाको खोटो बाहे क) लोहवाि संकलि गिन ।
स्पम्रटकरण: माधर् खण्र् (क) दे खख खण्र् (छ) सभमको पररमाण िन्िाले म्िल्लाभिरको राम्रिय वि
अन्तगथत सरकारद्वारा व्यवम्स्र्त वि, सामद
ु ानयक वि, कवभु लयती वि व्यवस्र्ापिका पद्िनतहरू
सञ्चालि हुिे िएकोले म्िल्लाको पञ्च वषीय वि व्यवस्र्ापि योििामा सबै वि व्यवस्र्ापि

पद्िनतहरू उल्लेख गरी सोबाट निकाल्ि सककिे उल्लेखखत वि पैदावारको कुल पररमाणलाई ििाउिेछ
।
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८. प्रचभलत कािूि अिुसार प्रशोिि गरी सारतत्व निकाली निकासी गिथ पाइिे प्रिानतहरुको हकमा
एक म्िल्लाबाट प्रनत प्रिानत १०० टििन्दा बढी वि पैदावार सङ्कलि गिन ।

९. १० हे कटरिन्दा बढी वि क्षेर अन्य प्रयोििको लाधग प्रयोग गिन ।

(आ) उद्योग क्षेर
१. दै निक ५ लाख भलटर िन्दा बढी क्षमता िएको उमाल्िे र फमनन्टे शि सवु विायक
ु त डर्म्स्टलरी,
ब्रुअरी तर्ा वाइिरीउद्योग स्र्ापिा गिन ।
२. दै निक ३००० मेदिक टि िन्दा बढी खााँर्सारी वा धचिी उत्पादि गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।
३. दै निक २५ मेदिक टि िन्दा बढी हार्, भसंग र खुर प्रशोिि गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।
४. दै निक १५००० वगथकफट िन्दा बढी छाला प्रशोिि गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।
५. वावषथक ३ करोर् गोटािन्दा बढी उत्पादि क्षमता िएको पोलेको इटा, टायल आदद बिाउिे उद्योग
स्र्ापिा गिन ।
६. दै निक १०० मे. टििन्दा बढी उत्पादि क्षमता िएको एभसर्, अल्काली र प्रार्भमक रसायि
उत्पादि गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।
७. ब्लेम्ण्र्ङ्ग प्रकक्रया बाहे कबाट ववटुभमि तर्ा ववटुभमि इमल्सिको उत्पादि गिन उद्योग स्र्ापिा गिन
।
८. ब्लेम्ण्र्ङ्ग प्रकक्रया बाहे कबाट रसायनिक मल उत्पादि गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।
९. दै निक १० मेदिक टि िन्दा बढी िैववक मल उत्पादि गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।
१०. ब्लेम्ण्र्ङ्ग प्रकक्रया बाहे कबाट ककटिाशक पदार्थ उत्पादि गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।
११. दै निक ५० मेदिक टि (ड्राई वेट) िन्दा बढी ब्यािी ररसाईम्कलङ्ग गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।
१२. दै निक ५ मेदिक टि िन्दा बढी फोम उत्पादि उद्योग ( फोमको प्रयोग गरी बस्तु उत्पादि गिन
उद्योग समेत)स्र्ापिा गिन ।
१३. दै निक १०० मे. टि ििज्दा बढी उत्पादि क्षमता िएको पल्प वा कागि उद्योग स्र्ापिा गिन ।
१४. चि
ु ढुंगा वा म्कलंकरमा आिाररत दै निक ३००० मेदिक टि िन्दा बढी उत्पादि क्षमता िएको
म्कलंकर वा भसमेन्ट उद्योग स्र्ापिा गिन ।
१५. दै निक १००० मेदिक टि िन्दा बढी चुि उत्पादि उद्योग स्र्ापिा गिन ।
१६. ५० करोर् रुपैया िन्दा बढी
उद्योग स्र्ापिा गिन ।

मेभसि उपकरणमा लगािी हुिे खनिििन्य पदार्थ प्रशोिि गिन

१७. दै निक ५० मेदिक टि िन्दा बढी औषिीको लाधग प्रारम्भिककभपाउण्र्(Bulk Drugs) संश्लेषण
(Formulation) गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।
१८. दै निक ५० मेदिक टि िन्दा बढीप्रारम्भिक स्मेम्ल्टङ्ग गरी फेरस तर्ा िि ् फेरस बस्तु उत्पादि
गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।
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१९. दै निक २०० मेदिक टि िन्दा बढी िातु ररमेम्ल्टङ्ग वा रररोभलङ्ग वा ऐलोनयङ्ग (Alloying) गिन
उद्योग स्र्ापिा गिन ।
२०. उद्योगले आफ्िो प्रयोगको लाधग ५ मेगावाट दे खी २० मेगावाट िन्दा बढी िवीकरणीय ऊिाथ
प्रववधि (सौयथ, वायु, िैववक आदद) Congeneration, DG Set बाट ववद्युतीय ऊिाथ उत्पादि गिन
कायथ गिन।
२१. वावषथक १ लाख कयवू वक कफटिन्दा बढी काठ प्रयोग गिन सःभमल स्र्ापिा गिन ।
२२. बावषथक १ लाख कयूववक कफटिन्दा बढी काठ वा काठिन्य पदार्थ प्रयोग गरी िेनियर, प्लाईउर्,
प्लाईबोर्थ आदद बिाउिे उद्योग स्र्ापिा गिन ।
२३. अिथ प्रशोधित तेल, फोभसल फ्युल प्रयोग गरी दै निक २०० मेदिक टििन्दा बढी पेिोभलयम पदार्थ
उत्पादि गिन उद्योग स्र्ापिा गिन ।
२४. अनत घातक पदार्थ िस्तैः आइसोिाइट, मकथरी कभपाउण्र् आदद उत्पादि गिन उद्योग स्र्ापिा गिन
।
२५. माधर् उल्लेखखत प्रस्तावहरु एवं कभप्यट
ू र, सफ्टवेयर, ववद्यनु तय उपकरणहरु प्रयोग गरी
सफ्टवेयर तयारी, अिलाईि सेवा, ईन्टरिेट, रे डर्यो, केबुल िेटवकथ िस्ता प्रकृनतका सेवा ददिे
कायथ तर्ा ताभलम, परामशथ िस्ता कायथहरु बाहे क रु. २ अबथिन्दा बढी मेभसि उपकरणमा लगािी
हुिे उद्योग ।

२६. रे डर्यो ववककरण निरकासि हुिे (न्यूम्कलयर/एटोभमक प्रशोिि) उद्योग स्र्ापिा गिन ।
२७.िेपाली सेिा वा िेपाल प्रहरीले स्र्ापिा वा उत्पादि गिन बाहे कका गोली, गट्ठा, बारुद लगायतका
त्रबस्फोटक पदार्थ उत्पादि गिन ।

(इ) खािी क्षेर
१. खािी उत्खिि ् गिथको लाधग १०० ििािन्दा बढी ििसं्याको स्र्ायी बसोबास,स्र्ािान्तरण वा
पि
ु वाथस गिन ।

२. खािी उत्खिि कायथको लाधग:-

(क) सबै रे डर्योिमी िातुहरुको उत्पादि गिथ उत्खिि ् कायथ गिन ।

(ख) अन्य िातुहरु उत्पादि गिथ िूभमगत उत्खिि ् िए दै निक १००० टििन्दा बढी रसतही
उत्खिि ् िए दै निक २०० टििन्दा बढी उत्खििको कायथ गिन ।

(ग) अिातु खनिि उत्पादि गिथ गररिे िूभमगत उत्खिि ् िए दै निक २००० मेदिक टििन्दा
बढी र सतही उत्खिि ् िए दै निक ४,८०० मेदिक टििन्दा बढी उत्खििको कायथगिन ।

(घ) सािारण निमाथणमुखी ढुङ्गा, र्ेकोरे दटि ढुङ्गा, बालुवा, ग्रािेल र औद्योधगक माटोको उत्खििका
लाधग दै निक ५०० कयु.मी. िन्दा बढी उत्खिि ् कायथ गिन ।

(ङ) कोईला तर्ा मट्दटकोईला उत्पादि गिथ गररिे िूभमगत उत्खिि ् िए दै निक १००० टििन्दा
बढी र सतही उत्खिि ् िए दै निक २००० टििन्दा बढी उत्खिि ् कायथ गिन ।
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(च) दै निक २ लाख घिभमटरिन्दा बढी प्राकृनतक ग्यााँस (Biogenic Natural Gas) उत्पादि कायथ गिन ।
(छ) पेिोभलयम पदार्थको उत्खिि ् र प्रशोिि सभबन्िी कायथ गिन ।

(ि) िदी िाला सतहबाट दै निक ३०० घिभमटर िन्दा बढी बालव
ु ा, ग्रािेल (धगखाां माटोनिकाल्िे ।
तर िदी िाला सतहबाट ववकास निमाथणका लाधग आवश्यक पिन रोर्ा, ढुङ्गा, बालव
ु ा, धगट्टी,
ग्रािेल (धगखाथ), माटो निकाल्िको लाधग प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण मार गरे पग्ु िेछ ।

(झ) एस्वेस्टस खनििको उत्खिि ् कायथ गिन ।
(ई) सर्क क्षेर

१. २५ कक. भम. िन्दा बढी लभबाई हुिे कुिै पनि ियााँ सर्कहरु निमाथण गिन ।
२. ५० कक. भम. िन्दा लामो रज्िुमागथ निमाथण गिन ।
३. ५ कक. भम. िन्दा लामो केबुल कार मागथ निमाथण गिन ।

४. ५ कक. भम. िन्दा लामो सर्क प्रयोििको लाधग सुरुङहरू बिाउिे ।

(उ) आवास, िवि तर्ा बस्ती ववकास र शहरी ववकास क्षेर
१.

१०,०००

वगथभमटर

क्षेरफलिन्दा

माधर्को Built

Up

Area वा Floor

Area िएको

Residential, Commercial and Their Combination को िवि निमाथण गिन ।
२. २,००० वा सो िन्दा बढी ििािन्दा बढी एकै पटक आगमि तर्ा निगमि हुिे भसिेमा हल,
धर्एटर,Community Hall, Stadium, Concert Hall, Spot Complex निमाथण गिन ।
३. ५ हे कटरिन्दा बढी क्षेरमा आवास ववकास गिन ।

४. १०० हे कटरिन्दा माधर्को िग्गा ववकास आयोििा सञ्चालि गिन ।
५. १६ तल्ला वा ५० भमटर िन्दा माधर्का िविहरु निमाथण गिन ।

(ऊ) िलस्रोत र ऊिाथ क्षेर
१. ५० मेगावाटिन्दा बढी क्षमताको िलववद्युत ् उत्पादि आयोििा निमाथण गिन ।
२. ववद्युत ् उत्पादि अन्तगथत:-

(क) १ मेगावाटिन्दा बढीको कोइला वा आणववक ववद्युत ् उत्पादि आयोििा सञ्चालिगिन ।
(ख) ५ मेगावाटिन्दा बढीको खनिि तेल वा ग्यााँसबाट ववद्युत ् उत्पादि आयोििा सञ्चालिगिन ।

३. भसंचाइको ियााँ प्रणाली अन्तगथत:-

(क) तराई र भिरी मिेशमा २,००० हे कटरिन्दा बढीको क्षेर भसंचाइ गिन ।
(ख) पहार्ी उपत्यका र टारमा ५०० हे कटरिन्दा बढीको क्षेर भसंचाइ गिन ।
(ग) पहार्ी भिरालो पाखा र पवथतीय क्षेरमा २०० हे कटर िन्दा बढी क्षेर भसंचाइ गिन ।
४. १०० ििािन्दा बढी स्र्ायी बसोबास िएका ििसं्या ववस्र्ावपत गिन कुिै पनि िलस्रोत
ववकास कायथ गिन ।

५. वहुउद्दे श्यीय िलाशयको निमाथण गिन ।
६. एउटा िलािार क्षेरबाट अको िलािार क्षेरमा पािी फकाथई (इन्टर बेभसि वाटर िान्सफर)
उपयोग गिन ।
७. िवीकरणीय ऊिाथ क्षेर:-
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(क) १० मेगा वाटिन्दा बढी क्षमताको सौयथ ऊिाथबाट ववद्युत ् उत्पादि आयोििा सञ्चालि गिन।

(ख) १० मेगा वाटिन्दा बढी क्षमताको वायु ऊिाथबाट ववद्यत
ु ् उत्पादि आयोििा सञ्चालि गिन।
(ग) २ मेगा वाटिन्दा बढी क्षमताको िैववक ऊिाथबाट ववद्यत
ु ् उत्पादि आयोििा सञ्चालिगिन ।
(ए) पयथटि क्षेर

१. १०० शैयािन्दा बढीको होटल निमाथण, स्र्ापिा र सञ्चालि गिन ।
२. ियााँ ववमािस्र्ल निमाथण गिन ।

(ए) खािेपािी क्षेर
१. ५०० हे कटरिन्दा बढी क्षेरमा फैभलएको वषाथतको पािी संकलि गिन तर्ा सोही क्षेरफलमा
िएको पािीका स्रोतहरुको प्रयोग गिन ।
२. सेफ इल्र् १०० एल. वप. एस. (LPS)िन्दा बढी सतही पािीको स्रोत र सो पािीको ७५ प्रनतशत
िन्दा बढी सु्खा समयमा आपूनतथ गिन ।

३. िूभमगत पािीको स्रोत ववकासका लाधग कूल एकयफ
ू रको ७५ प्रनतशत िन्दा बढी ररचािथगिन ।

४. खािेपािी आयोििा सञ्चालि गिथको लाधग १०० ििािन्दा बढी ििसं्या ववस्र्ावपत गिन ।
५. पािीको स्रोतको माधर्ल्लो िागमा ५०० ििािन्दा बढीको ििसं्या बसोबास गराउिे ।
६. दई
ु लाखिन्दा बढी ििसं्यालाई खािेपािी आपूनतथ गिन ।

७. दई
ु लाखिन्दा बढी मानिसहरूलाई खािेपािी आपूनतथ गरी ियााँ स्रोत िोड्िे ।

८. िैववक एवं रासायनिक प्रदष
ू णहरू हुिे स्रोतहरू वा नतिबाट प्रिाववतहुिसकिे िूभमगत िलस्रोतको
उपयोग गिन ।
९. प्रनत सेकेण्र् ५०० भलटरिन्दा बढी पािीको स्रोत उपयोग गिन खािेपािी स्रोतसभबन्िी
बहुउद्दे श्यीय आयोििा सञ्चालि गिन ।
१०. ५ कक. भम. िन्दा बढीको सुरुङ्ग निमाथण गरी खािेपािी आयोििा सञ्चालि गिन ।

११. सावथिनिक खािीपािीका आपूनतथका मु्य स्रोतहरुमा कायाथन्वयि गररिे कुिै प्रस्ताव ।

(ओ) फोहोर मैला व्यवस्र्ापि क्षेर

१. १०,००० िन्दा बढी ििसं्यालाई टे वा पुयाथउिे उद्दे श्यले सञ्चालि हुिे फोहोरमैला व्यवस्र्ापि
कायथ गिन ।
२. घर एवं आवास क्षेरहरूबाट निस्किे फोहोरमैलाको सभबन्िमा दे हायको काम गिन:

(क) वावषथक ५,००० टििन्दा बढी फोहोरमैला िभमिमा ििन ।
(ख) १० हे कटरिन्दा बढी क्षेरमा फैभलएको िान्सफर स्टे शि र ररसोसथ ररकोिरी एररयासभबन्िी काम
गिन ।

(ग) १० हे कटरिन्दा बढी क्षेरमा फैभलएको रसायि, याम्न्रक वा िैववक तररकाबाटफोहोरमैला छिौट,
केलाउिे, तह लाउिे र पि
ु ः प्रयोग गिन ।

(घ) १० हे कटरिन्दा बढी क्षेरमा फैभलएको कभपोरट प्लान्टसभबन्िी काम गिन ।
(ङ) कभतीमा १०,००० ििसं्या िएको शहरी क्षेरबाट निस्किे फोहोरमैला गाड्िे काम गिन ।
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३. दे हायको प्रकृनत र िुिसुकै स्तरका खतरापूणथ फोहोरमैलासभबन्िी दे हायका निमाथण सभबन्िीकाम
गिन:-

(क) फोहोरमैला संयन्र निमाथण ।
(ख) फोहोरमैला ररकोिरी प्लान्ट निमाथण ।
(ग) फोहोरमैला ििन, र्प
ु ािन वा गाड्िे ठाउाँ को निमाथण ।
(घ) फोहोरमैला िण्र्ारण गिन ठाउाँ को निमाथण ।
(ङ) फोहोरमैला दिटमेण्ट सवु विाको निमाथण ।

४. घातक फोहोर पदार्थ सभबन्िी दे हायका काम गिन:-

(क) २५ वषथिन्दा बढी आिा आयु िएको कुिै पनि रे डर्योिमी वस्तुहरूको निरकाशि र व्यवस्र्ापि गिन
।

(ख) पचास लेर्ल र्ोि िएको कुिै पनि रे डर्योिमी वस्तुहरुको निरकाशि र व्यवस्र्ापि गिन ।

(ग) कभतीमा २५ शैय्या िएको स्वास््य केन्र वा अस्पताल वा िभसथङ्ग होमबाट निस्किे िैववक
घातक पदार्थहरूको अम्न्तम निरकासि व्यवस्र्ापि गिन ।

(घ) कुिै पनि घातक पदार्थलाई िरम वा पुिः प्रयोग गिथको लाधग १ हे कटर वा सोिन्दा बढीक्षेरफल
िभमि र ऊिाथ सभबन्िी कुिै काम गिन ।

(औ) कृवष क्षेर

१. पहार्मा १ हे कटरिन्दा बढी र तराईमा ५ हे कटरिन्दा बढी सरकारी वि फर्ािी गरी कृवषको
लाधग प्रयोग गिन ।

२. कृवषयोग्य िूभममा शहरीकरण गिन ।

३. िीविाशक ववषादी (सूधचत ववषादीहरुको हकमा मार) प्लाण्ट स्र्ापिा गिन ।

(अं) स्वास््य क्षेर

१. १०० शैय्यािन्दा बढीको अस्पताल वा िभसथङ्ग होम वा धचककत्सा व्यवसाय (अिययि/अध्यापि
समेत) संचालि गिन ।
(अः) दे हायको क्षेरमा कुि प्रस्ताव कायाथन्वयि गिन िएमाः
१. ऐनतहाभसक, सााँस्कृनतक तर्ा पुराताम्त्वक क्षेर ।

२. राम्रिय निकुञ्ि, वन्यिन्तु आरक्ष, भशकार आरक्ष, वि संरक्षण क्षेर, संरक्षण क्षेर, मध्यवती क्षेर,
वातावरण संरक्षण क्षेर तर्ा रामसारमा सूधचकृत सीमसार क्षेर ।

(तर यी क्षेरबाट िएर बग्िे िदीिालाको सहतबाट व्यवसानयक प्रयोिि बाहे क ववकास निमाथणका
लाधग आवश्यक पिन रोर्ा, ढुंगा, धगट्टी, वालव
ु ा, धगखाथ, माटो निकाल्िे प्रस्तावको हकमा ििे

अिस
ु धू च-१ र अिस
ु च
ू ी-२ मा िएको व्यवस्र्ा लागु हुिे ।)
(अः१) माधर् खण्र् (अ) दे खख खण्र् (अः) सभम उल्लेखखत र सोिन्दा वढीस्तरका प्रस्तावहरु तर्ा
अिस
ु च
ू ी-२ मा उल्लेखखत

र सोिन्दा कमस्तरका पस्तावहरूबाहे क चालीस करोर् रूपैयााँिन्दा

बढी लागत लाग्िे कुिै ववकास कायथ, िौनतक कक्रयाकलाप वा िूउपयोग पररवतथि गिन कुिै
योििा, आयोििा वा कायथक्रम सञ्चालि गिन ।
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अिुसूची-४
क्षेर नििाथरण सभबन्िी सावथिनिक सच
ू िाको ढााँचा
नियम ४ को उपनियम (१) संग सभबम्न्ित
........आयोििाको वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कि प्रनतवेदि तयारीको लाधग क्षेर नििाथरण सभबन्िी
सावथिनिक सूचिा
( प्रकाभशत भमनत . ... ...)
....... प्रदे श........ म्िल्लाहरु...........िगरपाभलका/गाउाँ पाभलकामा (प्रस्तावकको िाम उल्लेख गिन) द्वारा
निभि बमोम्िमको प्रस्ताव कायाथन्वयि गिथ लाधगएको छ ।
प्रस्तावकको िाम र ठे गािा

...............(िाम), ..............(ठे गािा), .......(ई-मेल).............(फोि िं.)

प्रस्तावको व्यहोरा

आयोििाको मु्य ववशेषताको ववषयवस्तु उल्लेख गिन

प्रिाव पिन सकिे

............ म्िल्ला ......... ि.पा/गा.पा हरु

म्िल्ला/ि.पा/गा.पा.
माधर् उल्लेखखत प्रस्तावको वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकि (EIA) अध्ययि सभबन्िी क्षेर नििाथरण
(Scoping) गिन क्रममा सो क्षेरहरुको प्राकृनतक िौनतक प्रणाली, िैववक प्रणाली, सामाम्िक प्रणाली,
सांस्कृनतक प्रणाली र आधर्थक प्रणालीबीच के कस्तो प्रिाव पदथछ ििी यककि गिथ सो स्र्ािको ि.
पा./गा.पा. तर्ा त्यस क्षेरका ववद्यालय, अस्पताल, स्वास््य चौकी तर्ा सरोकारवाला व्यम्कत वा
संस्र्ाको भलखखत राय सझ
ु ाव भलि आवश्यक िएकोले यो सावथिनिक सच
ू िा प्रकाशि िएको
भमनतले १० (दश) ददि भिर निभि ठे गािामा आई पुग्िे गरी भलखखत राय सुझाव उपलब्ि गराई
ददिु हुि अिुरोि गररन्छ ।
राय सुझावको लाधग पराचार गिन ठे गािाहरुः
प्रस्तावकको िाम र

..................(िाम), ...............(ठे गािा), .........(ई-मेल).................(फोि िं.)

ठे गािा
प्ररामशथदाताको िाम र

..................(िाम), ..............(ठे गािा), ..........(ई-मेल)................(फोि िं.)
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ठे गािा
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अिुसूची-५
वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकिको क्षेर नििाथरण प्रनतवेदि ढााँचा
नियम ४ को उपनियम (३) संग सभबम्न्ित)
(आवरण परृ ठको ढााँचा)
प्रस्तावको भशषथक, प्रनतवेदि तयार गिन व्यम्कत वा संस्र्ाको िाम र ठे गािा (प्रनतवेदिको शुरुमा िै
उकत प्रनतवेदि पेश गररिे निकायको िाम र ठे गािा (टे भलफोि, फ्याकस र इमेल आदद सदहत)
उल्लेख गरी प्रनतवेदिको शुरु परृ ठमा निभि ढााँचामा प्रस्तुत गिथ सककिे छ)
.......... (प्रस्तावको िाम) ............... को
वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकि प्रनतवेदिको क्षेर नििाथरण प्रनतवेदि ............................................
(प्रनतवेदि पेश गररिे निकायको िाम र ठे गािाः
प्रस्तावक
.......... (प्रस्तावकको िाम र ठे गािा)...........
............ (मदहिा, वषथ)..............
प्रस्तावको प्रकृनत र त्यससाँग सभबम्न्ित क्षेर हे री दे हायका कुरा स्परट खल
ु ाउिु पिन
१. पररचयः
•

िूभमकाः

•

प्रस्तावकको पररचयः

•

प्रस्तावको पररचयः

•

क्षेर नििाथरणको उद्घेश्यः

•

प्रस्तावको सान्दभिथकताः

•

कािूिी औधचत्यताः

२. प्रस्तावको बारे मा िािकारीः
•

प्रस्तावको पररचयः

•

स्र्ाि।अवम्स्र्नत र पहुाँचः
प्रकृनत/ककभसमः

•
•

संरचिाहरुको िािकारी र अवयवहरुः (Salient Features) (प्ररट रुपमा स्र्लगत अवस्र्ाको
िकसासाँग मेल खािे दहसाबले प्रस्तुत गिप
ुथ िन)

•

प्रस्ताव/आयोििा सभबन्िी कक्रयाकलापहरुः (निमाथण पूव,थ निमाथणको चरणमा र सञ्चालि
तर्ा ममथत सभिारको चरणमा)
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•

निमाथण योििाः

•

िग्गाको क्षेरफल

•

िग्गाको प्रकार

प्रस्ताव/आयोििाको लाधग आवश्यकताः
•

आवश्यक ििशम्कत, निमाथण सामाग्री (पररमाण र श्रोत), निमाथण ताभलका, प्रयोग हुिे उिाथ
(ककभसम, श्रोत, खपत हुिे पररमाण), प्रयोग हुिे प्रववधि associated/ ancillary facilities, प्रस्ताव
कायाथन्वयि ताभलका

•

अन्य र्प वववरण

३ प्रनतवेदि तयार गदाथ ववचार गिुथ पिन िीनत, ऐि, नियम, निदन भशका, मापदण्र्, सम्न्ि सभझौताः
(प्रस्तावको प्रकृनत र त्यससाँग सभबम्न्ित क्षेर हे री पुिरावलोकि गिुथ पिन)
प्रनतवेदि तयार गदाथ पुिरावलोकि गररिे दफा÷नियम÷खण्र् आदद र सभबम्न्ित
बाँद
ु ा
बाँद
ु ा

सभबम्न्ित वववरण

संवविाि
िीनत
ऐि
नियमावली
निदन भशका
मापदण्र्
सम्न्ि
सभझौताहरु

४. क्षेर नििाथरण प्रनतवेदि तैयार गदाथ अवलभबि गिप
ुथ िन ववधिः
(क) सादहम्त्यक पुिरावलोकि
(ख) सूचिा प्रकाशिः क्षेर नििाथरण सभबन्िीी सूचिा यसैसार् संलग्ि अिुसूची-४ को ढााँचा
अिुरुप हुिुपदथ छ

(ग) स्र्लगत अध्ययि
(घ) छलफल तर्ा परामशथ
(ङ) वातावरणीय सवालहरुको पदहचाि तर्ा प्रार्भमकीकरणः यस कायथको लाधग दे हायका औिार
(Tool) हरुको प्रयोग गिथ सककिेछ-
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१ चेकभलरट
२ Interaction matrix
३ Stepped matrix
४ Network
माधर् उल्लेखखत बुाँदा िं. १ र २ का Tools हरु प्रार्भमक सवाल पदहचािको लाधग प्रयोग गररन्छ
ििे बाँद
ु ा िं ३ र ४ का Tools हरु द्वीतीय तर्ा तत
ृ ीय सवाल समेतको पदहचािको लाधग प्रयोग
गररन्छ ।
क्षेर नििाथरण प्रनतवेदि तयारी
५. ववद्यमाि वातावरणीय अवस्र्ाः
प्रस्तावले प्रिाव पािथ सकिे स्र्ािहरुको िौनतक, रसायनिक, िैववक, सामाम्िक, आधर्थक तर्ा
सांस्कृनतक वस्तुम्स्र्नतको बारे मा आिारिूत िािकारी (न्यूितम चेकभलरटमा िएमा त्याङ्क
आवश्यक पिन)
ताभलका

ववभिन्ि क्षेरहरु र आवश्यक आिारित
ू त्याङ्क वा वववरणका ककभसम

अवयव

आवश्य वववरण

प्रस्तावका क्षेरहरु
िलस्रत
र ऊिाथ

स्वास््य

कृवष

उद्यो
ग

वि

==
=

िौनतक वातावरण
िौगोभलक अवस्र्ा, िरातलीय अवस्र्ा र
िू-उपयोग
िलवायु

वषाथ
तापक्रम
आरता
वायुको ददशा

िल तर्ा िलािार क्षेर

िदी
ताल
अन्य िलस्रोत
बाढी
दहमताल ववरफोनतट बाढी

िीू-गिथ

चट्टाि

र

माटोको

ककभसम
िीूगभिथय बिौट/संरचिा
पदहरो िीू-क्षय

49

िुकभपीय िोखखम
वायुको

गण
ु स्तर

र

ध्वनिको स्तर

वायुको गुणस्तर
ध्विम्ीको अवस्र्ा

पािीको गण
ु स्तर

सतही पािीको गण
ु स्तर
िभमि

मि
ु ीको

पािीको

गण
ु स्तर
िैववक वातावरण
विस्पतम्ी

िंगलको ककभसम
िलवायुको आिारमा
विस्पनतको आिारमा
संरक्षणको अवस्र्ा
•

वि

व्यवस्र्ापिको

अवस्र्ा
•

विस्पतम्ीका प्रमख
ु

प्रिानतहरु
•

Ethnobotany

दृम्रटले

का

महत्वपूणथ

प्रिानतहरु
•

िलीीय

विस्पनतहरु
प्राणी (ििावर)

वन्यिन्तु
चराहरु
सरीसप
ृ
िलचरहरु

(प्रिानतहरु,

ववचरणको

अवस्र्ा,

वासस्र्ािको अवस्र्ा)
वन्यिन्तुको
वासस्र्ािको अवस्र्ा
माछा िलचर
विस्पनत

र

प्राणीको

प्रिानतको अवस्र्ा
सामाम्िक, आधर्थक

तर्ा

सास्कं ृ नतक
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ििसांम््यक वववरण

ििसं्यीा
िन्म, मत्ृ यूको अवस्र्ा
लैंधगक वववरण
उमेर समह
ू
िात
िमथ
पेशा
घरिुरी

बसाई सराई
भशक्षा

शैक्षक्षक संस्र्ाको सं्या र
ककभसम

साक्षरता दर
शैक्षक्षक स्तर
स्वास््य र सरसफाई

स्वास््य म्स्र्नत
रोगका प्रकार
स्वास््य

संस्र्ाहरुको

अवस्र्ा

खािेपािीको अवस्र्ा
शौचालयको अवस्र्ा
फोहोरमैला
अवस्र्ा
िौनतक÷सामद
ु ानयक
पूवाथिार

व्यवस्र्ापिको

यातायात पव
ू ाथिार
ऊिाथ आपूनतथ
संचार

(टे भलफोि,

हुलाक,
टे भलभििि, इन्टरिेट सेवा)
खािेपािी
बिार
भसंचाई प्रणाली
उद्योग÷कलकारखािा

आधर्थक

रोिगारी÷पेशा÷व्यवसाय
िग्गाको स्वाभमत्व
कृवष उत्पादि
पशप
ु ालि

आय आिथि र खचथ
अन्य उत्पादि
िलउपयोग

कृवष प्रयोििको लाधग िल
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उपयोग
उपल्लो र तल्लोतटीय िल
उपयोगको अवस्र्ा
संस्कृनत

ऐनतहाभसक
िरोहरहरु

र

सााँस्कृनतक

सााँस्कृनतक

खुलास्र्लहरु

महत्वका

िाभमथक स्र्लहरु
सांस्कृनतक

मान्यता,

चालचलि र परभपरा
िाषा

चार्वार् र अन्य प्रर्ाहरु

स्र्ािीय िाषाहरु र बोल्िे
समुदाय

मात ृ िाषा बोल्िे समद
ु ाय

प्रमुख चार्वार् र समारोहहरु

अम्न्तम संस्कार गिन स्र्ल
र प्रचलि

६. क्षेर नििाथरणको लाधग अध्ययिमा संलग्ि ववज्ञले पदहचाि गरे का र सभबम्न्ित सरोकारवालाहरुले
उठाएका सवालहरु तर्ा ती सवालहरुको औधचत्यताको आिारमा प्रार्भमकता नििाथरणीः
अध्ययिमा संलग्ि ववज्ञहरुले पदहचाि गरे का तर्ा सरोकारवालाहरुले उठाएका िौनतक, िैववक,
सामाम्िक, आधर्थक सांस्कृनतक वातावरणीय सवालहरुको छुट्टा छुट्टै सूची तयार गिप
ुथ िनछ र

यसरी

छुट्याईएका सूचीबाट औधचत्यता र सान्दभिथकता खुलाई वातावरणीय सवालहरुको प्रार्भमकता
नििाथरण गरी अम्न्तम सूची तयार गिप
ुथ िनछ । यसरी अम्न्तम सूची तैयार गदाथ सरोकारवालाहरुले

उल्लेख गरे का सवालमध्ये कुिै सवाल समावेश ििएमा सो समावेश िहुिुका कारण उल्लेख गिप
ुथ िनछ
।
७. सवालहरुको पदहचाि
सवालहरुको पदहचाि दे हाय बमोम्िम गिथपिनछ
•

सरोकारवालाहरुले पदहचाि गरे का सवालहरु

•

अध्ययि टोलीले पदहचाि गरे का सवालहरु

•

प्रार्भमकीकरण गररएका सवालहरु

•

प्रार्भमकीकरण गररएका सवालहरुदे हायको ताभलका बमोम्िम उल्लेख गिथपिनछ
सकारात्मक सवालहरु

िकारात्मक सवालहरु

निमाथण चरण
िौनतक
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रासायनिक
िैववक
सामाम्िक, आधर्थक
संचालिको चरण
िौनतक
रासायनिक
िैववक
सामाम्िक, आधर्थक
सांस्कृनतक
अिुसूची-६
संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययिको कायथसूची

(नियम ५ को उपनियम (१) संग सभवम्न्ित)
(आवरण परृ ठको ढााँचा)
.......... (प्रस्तावको िाम) ............... को
सींक्षक्षतप्त वातावरणीय अध्ययि प्रनतवेदिको कायथसच
ू ी
........................................................
(प्रनतवेदि पेश गररिे निकायको िाम र ठे गािाीः
प्रस्तावक
.............. (प्रस्तावकको िाम र ठे गािा).......
.................. (मदहिा, वषथ)..........

१. प्रनतवेदि तयार गिन व्यम्कत वा संस्र्ाको िाम र ठे गािाः२. प्रस्तावकोः-

(क) सामान्य पररचय
(ख) प्रस्तावको सान्दभिथकता

३. प्रनतवेदि तयार गदाथ ववचार गिुथ पिन िीनत, ऐि, नियम तर्ा निदन भशकाहरू
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४. प्रस्ताव कायाथन्वयि गदाथ वातावरणमा पिन खास प्रिावः

(क) सामाम्िक-आधर्थक
(ख) सााँस्कृनतक-िौनतक
(ग) रसायनिक
(घ) िैववक
५. प्रस्तावको कायाथन्वयिबाट वातावरणमा पिन प्रिावको रोकर्ामका कुराहरू
६. प्रस्ताव कायाथन्वयि गदाथ अिग
ु मि गिुथ पिन कुराहरू
७. अन्य आवश्यक कुराहरू ।
अिुसूची-७

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको कायथसूची

(नियम ५ को उपनियम (१) साँग सभबम्न्ित)
(आवरण परृ ठको ढााँचा)
.......... (प्रस्तावको िाम) ............... को
प्रारम ्भिक वातावरणीय प्रनतवेदिको कायथसूची
........................................................
(प्रनतवेदि पेश गररिे निकायको िाम र ठे गािाीः

यहााँ वि तर्ा वातावरण मन्रालय र प्रस्तावसाँग

सभबम्न्ित वविाग वा निकायको िाम र ठे गािा)
प्रस्तावक
.............. (प्रस्तावकको िाम र ठे गािा)......
.................. (मदहिा, वषथ)..........

१. प्रनतवेदि तयार गिन व्यम्कत वा संस्र्ाको िाम र ठे गािा:
२. प्रस्तावको–

(क) सामान्य पररचय
(ख) प्रस्तावको सान्दभिथकता
३. प्रनतवेदि तयार गदाथ अपिाउिु पिन ववधि

४. प्रनतवेदि तयार गदाथ ववचार गिथ पिन िीनत, ऐि, नियम तर्ा निदन भशकाहरू
५. प्रनतवेदि तयार गदाथ लाग्िे:-
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(क) समय
(ख) अिम
ु ानित बिेट

७. प्रस्ताव कायाथन्वयि गदाथ वातावरणमा पिन खास प्रिाव:-

(क) सामाम्िक-आधर्थक
(ख) सााँस्कृनतक-िौनतक
(ग) रसायनिक
(घ) िैववक
८. प्रस्ताव कायाथन्वयिका ववकल्पहरू:-

(क) डर्िाइि
(ख) आयोििा स्र्ल
(ग) प्रववधि र सञ्चालि ववधि, समय तालीका, प्रयोग हुिे कच्चा पदार्थ
(घ) अन्य कुराहरू

९. प्रस्तावको कायाथन्वयिबाट वातावरणमा पिन प्रिावको रोकर्ामका कुराहरू
१०. प्रस्ताव कायाथन्वयि गदाथ अिुगमि गिुथ पिन कुराहरू
११. अन्य आवश्यक कुराहरू ।
अिुसूची-८

वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्किको कायथसूची

(नियम ५ को उपनियम (१) संग सभबम्न्ित)
(आवरण परृ ठको ढााँचा)
.......... (प्रस्तावको िाम) ............... को
वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकि प्रनतवेदिको कायथसूची
........................................................
(प्रनतवेदि पेश गररिे निकायको िाम र ठे गािाीः
प्रस्तावक
.............. (प्रस्तावकको िाम र ठे गािा).......

.................. (मदहिा, वषथ)..........
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अध्याय १
प्रनतवेदि तयार गिन व्यम्कत वा संस्र्ाको िाम र ठे गािाीः
िभू मकाीः

प्रस्तावकको िामः
पराचार गिन पण
ू थ ठे गािाः
टे भलफोि:

फ्याकस:

इमेलः
परामशथदाता संस्र्ा वा व्यम्कतः
संस्र्ा वा व्यम्कतको िामः
पराचार गिन पूणथ ठे गािाः
टे भलफोिः

फ्याकसः

इमेलः
ToR को उद्दे श्यीः
EIA को उद्दे श्यीः
EIA को औधचत्यताीः
प्रस्तावको बारे मा िािकारीीः

अध्याय २

२.१ प्रस्तावको सामान्य पररचयीः
२.२ प्रस्तावको सान्दभिथकताः यस अन्तरगत प्रस्तावको उद्दे श्य, आवश्यकता र औधचत्यता खुलाउिु
पिनछ ।

२.३ स्र्ाि/अवम्स्र्नत र पहीुीाँचः
२.४ प्रकृनत/ककभसमः

२.५ संरचिाहरुको िािकारी र अवयवहरु (Components): (Salient Features) (प्ररट रुपमा स्र्लगत
अवस्र्ाको िकसासींग मेल खािे दहसाबले प्रस्तुत गिप
ुथ िन) ।

२.६ प्रस्ताव/आयोििा सभबन्िी कक्रयाकलापहरुः (निमाथण पूव,थ निमाथणको चरणमा र सञ्चालि तर्ा
ममथत सभिारको चरणमा) ।

२.७. निमाथण योििाः
२.७.१ आवश्यक िग्गाको क्षेरफलीः
२.७.२ िग्गाको प्रकारीः नििी/सरकारी/वि क्षेर आदी
२.८. प्रस्ताव/आयोििाको लाधग आवश्यकताः
२.८.१ आवश्यक ििशम्कत,
२.८.२ निमाथण सामाग्री (पररमाण र स्रोत),
२.८.३ निमाथण ताभलका,
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२.८.४ प्रयोग हुिे ऊिाथ (ककभसम, स्रोत, खपत हुिे पररमाण),
२.८.५ प्रयोग हुिे प्रववधि Associated/ ancillary facility, प्रस्ताव कायाथन्वयि ताभलका,
२.८.६ अन्य र्प वववरण ।

अध्याय ३.
३.१ प्रनतवेदि तयार गदाथ आवश्यक पिन त्याङ्कीः
३.१.१ िौनतक तर्ा रासायनिक वातावरणीः
३.१.२ िैववक वातावरणीः
३.१.२ सामाम्िक, आधर्थक तर्ा सांस्कृनतक वातावरणीः
३.२ त्याङ्क संकलि गिथ अपिाइिे ववधिीः
३.२.१ सन्दिथ सामग्रीहरुको पुिरावलोकिीः
३.२.१.१ िू-बिोट, िौगोभलक म्स्र्नत, िू–उपयोग, िू–क्षमता र अध्ययिसाँग सभबम्न्ित
िकशाहरु,
३.२.१.२ सभिव िएसभम प्रस्ताव कायाथन्वयि स्र्ल तर्ा त्यस वररपररका क्षेरहरुको हवाई
फोटोहरु,
३.२.१.३ प्रस्ताव कायाथन्वयि स्र्लका विस्पनत तर्ा िीविन्तुको त्याङ्क,
३.२.१.४ िौगभिथक तर्ा िोखखम मूल्याङ्कि त्याङ्क (प्राप्त गिथ सककिे िएमा),
३.२.१.५ उपलब्ि हुि सकिे िएमा आयोििा सञ्चालि गिुथ अनघ र पनछका हावा र पािीको
गुणस्तर तर्ा ध्विम्ीको स्तर सभबन्िी िािकारी,
३.२.१.६ वातावरण प्रिाव मूल्याड्ढिसीाँग सान्दभिथक भयादिकस वा क्रमबद्व रे खा धचर,
३.२.१.७ अध्ययि प्रनतवेदि तयार गदाथ प्रयोग गररएका भलखखत सामग्रीहरुको सन्दिथ सूची ।
३.२.१.२ स्र्लगत अध्ययिीः (यस अन्तगथत िौनतक वातावरण, िैववक वातावरण र
सामाम्िक, आधर्थक, सांस्कृनतक वातावरणीय अध्ययिका लाधग प्रयोग गररिे ववधिहरु
स्परट रुपमा उल्लेख गिप
ुथ िनछ)
३.२.१.२ िौनतक वातावरणमा अपिाउिुपिन ववधिः
३.२.१.२.१ Walkthrough/Direct Observation
३.२.१.२.२ हावा, पािी र माटोको िमीूिा संकलि
३.२.१.२.३ ध्वनिको तह मापि
३.२.१.३ िैववक वातावरणमा अपिाउिुपिन ववधिः
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३.२.१.३.१ Walkthrough/ Direct Observation
३.२.१.३.२ Sampling
३.२.१.३.३ Transect Walk
३.२.१.३.४ Key Informant Interview
३.२.१.४ सामाम्िक, आधर्थक, सांस्कृनतक वातावरणमा अपिाउिप
ु िन ववधिः
३.२.१.४.१ Walkthrough/ Direct Observation
३.२.१.४.२ सरोकारवालासाँग छलफल
३.२.१.४.३ Focus Group Discussion
३.२.१.४.४ Key Informant Interview
३.२.१.४.५ Group Discussion
अध्याय ४.
प्रनतवेदि तयार गदाथ अध्ययि गररिे िीनत, ऐि, नियम तर्ा निदन भशका
४.१ प्रनतवेदि तयार गदाथ पुिरावलोकि गिप
ुथ िन िीनत, ऐि, नियम र निदन भशकाहरुः
४.१.१ िेपालको संवविाि
४.१.२ प्रस्तावसाँग सभबम्न्ित िीनत, रणिीनतहरु
४.१.३ प्रस्तावसाँग सभबम्न्ित आवधिक योििाहरु
४.१.४ प्रस्तावसाँग सभबम्न्ित ऐिहरु
४.१.५ प्रस्तावसाँग सभबम्न्ित नियमावलीहरु
४.१.६ प्रस्तावसाँग सभबम्न्ित निदन भशकाहरु
४.१.७ प्रस्तावसाँग सभबम्न्ित वातावरणीय तर्ा अन्य मापदण्र्हरु
४.१.८ प्रस्तावसाँग सभबम्न्ित अन्तराथम्रिय सम्न्ि, सभझौताहरु
अध्याय ५.
५.१. प्रनतवेदि तयार गदाथ लाग्िेीः
५.१.१ समय
५.१.२ अिुमानित बिेट
५.१.३ ववज्ञ ििशम्कतीः अध्ययि दलका सभपूणथ सदस्यहरुको िाम, ठे गािा, सभपकथ िं. तर्ा
दस्तखत ।
अध्याय ६.
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६.१ क्षेर नििाथरण प्रनतवेदिमा पदहचाि गरी प्रार्भमकीकरण गररएका सवालहरुको सूची
राख्नुपिनछीः
६.१.१ सरोकारवालाहरुले उठाएका सवालहरु
६.१.२ अध्ययि दलले दे खेका सवालहरु
६.१.३ वातावरणीय प्रिाव मल्
ू याङ्कि प्रनतवेदि तयार पािथ प्रार्भमकीकरण गररएका
सवालहरु
६.१.१ ४ सरोकारवालाले उठाएका तर प्रार्भमकीकरणमा िपरे का सवालहरु हटाउिुको
औधचत्य
अध्याय ७.
७.१ अध्याय ६ मा उल्लेखखत सवालहरुको आिारमा प्रिाव पदहचाि, आाँकलि, तह नििाथरण र
उल्लेखिीयताको

मूल्यांकि

गिन

सभबन्िी

ववधि

तर्ा

औिारहरुको

व्या्या

गिप
ुथ िनछीः
७.२ प्रिाव पदहचाि, आाँकलि, तह नििाथरण र उल्लेखिीयताको मूल्यांकि गिन क्रममा
दे हायको ताभलका बमोम्िम गिप
ुथ िनछ
सकारात्मक प्रिावहरु
निमाथणपव
थ ो
ू क

चरण

(आवश्यकतािस
ु ार)
िौनतक
रासायनिक
िैववक
सामाम्िक, आधर्थक
सांस्कृनतक

निमाथण चरण
िौनतक

•

रासायनिक

•

िैववक

•

सामाम्िक, आधर्थक

•

सांस्कृनतक

•

िौनतक

•

संचालि चरण
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रासायनिक

•

िैववक

•

सामाम्िक, आधर्थक

•

सांस्कृनतक

•

िकारात्मक प्रिावहरु
निमाथणपूवक
थ ो चरण

•

िौनतक

•

रासायनिक

•

िैववक

•

सामाम्िक, आधर्थक

•

सांस्कृनतक

•

निमाथण चरण

•

िौनतक

•

रासायनिक

•

िैववक

•

सामाम्िक, आधर्थक

•

सांस्कृनतक

•

िौनतक

•

रासायनिक

•

िैववक

•

सामाम्िक, आधर्थक

•

सांस्कृनतक

•

(आवश्यकतािुसार)

संचालि चरण

अध्याय ८.
८.१ प्रस्ताव कायाथन्वयिका ववकल्पहरुीः आयोििा िबन्दाको म्स्र्नत, आयोििाको प्रकार, विक्षेरको
प्रयोग, आयोििाको डर्िाइि, स्र्ल, प्रववधि र संचालि ववधि, समय ताभलका, प्रयोग गररिे
कच्चा पदार्थ, प्रस्ताव कायाथन्वयि गदाथ उत्पन्ि हिे िोखखम स्वीकार गिथ सककिे वा िसककिे
लगायतका पक्षहरुलाई मिि गरी प्रस्तावको ववकल्प ववश्लेषण गिप
ुथ िनछ ।
अध्याय ९.
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९.१ प्रस्ताव कायाथन्वयिबाट वातावरणमा पिन सकारात्मक प्रिाव बढाउिे, िकारात्मक प्रिाव हटाउिे
उपायहरुीः िकारात्मक प्रिाव हटाउिे उपायहरु अवलभबि गदाथ दे हायका तररकाहरु अपिाउिु
पिनछ ििी उल्लेख गिप
ुथ िनछः

९.१.१ निरोिात्मक (Preventive)
९.१.२ सि
ु ारात्मक (Corrective)

९.१.३ क्षनतपनू तथ (Compensatory)

अध्याय १०.

१०.१ वातावरणीय व्यवस्र्ापि योििाः
अध्याय ११.
११.१ वातावरणीय अिुगमिको योििाः

अध्याय १२.

१२.वातावरणीय पररक्षणीः यस अन्तगथत वातावरणीय पररक्षण कदहले र कुि निकायले गिन िन्िे
व्यहोरा उल्लेख गिप
ुथ िनछ ।

अध्याय १३.

१३.अिुसूचीहरुः कायथसूचीको अिुसूचीमा ववषयवस्तुहरु दे हाय बमोम्िम हुिुपिनछः
o
िकसाहरु
o

धचरहरु

o

प्रयोग गररिे चेकभलरटहरु

o

प्रश्िावलीहरु

o

सूचिा

o

सूचिा टााँस गरे को प्रमाण, मुचुल्काहरु

अध्याय १४.

१४.१ वातावरणीय

प्रिाव

मुल्यांकि

प्रनतवेदिको रुपरे खा/त्रबषयसूचीीः

अिुसारको ववषय सूधचहरु समावेश गिुथ पिनछ ।

अिुसूची-१२ को ढााँचा
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अिुसूची-९

संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययि वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कि
प्रनतवेदि तयार पािन ववज्ञहरू

(नियम ६ को उपनियम (१) संग सभवम्न्ित)
(क) वातावरण ववज्ञाि, वातावरण व्यवस्र्ापि, वातावरण इम्ञ्िनियररङ्ग वा प्राकृनतक स्रोत
व्यस्र्ापि वा ददगो ववकास व्यवस्र्ापि वा प्रस्तावसंग सभबम्न्ित प्रमख
ु ववषयमा

न्यि
ू तम स्िातकोत्तर डर्ग्री उपाधि हाभसल गरी कभतीमा ७ (सात) वषथको कायथ अिि
ु व
प्राप्त व्यम्कत- अध्ययि दलको संयोिक

(ख) भसभिल, आककथटे कट, मेकानिकल वा केभमकल इम्ञ्िनियररङ्ग वा हाइड्रोलोिीमा न्यूितम
स्िातकोत्तर डर्ग्री उपाधि हाभसल गरी कभतीमा ३ (तीि) वषथको कायथ अिुिव िएको
व्यम्कत- अध्ययि दलको सदस्य

(ग) माधर् खण्र् (क) मा वातावरण ववषयमा स्िातकोत्तर डर्ग्री उपाधि हाभसल गरे को ववज्ञ
अध्ययि दलको संयोिक ििएको अवस्र्ाका लाधग वातावरण ववज्ञाि, व्यवस्र्ापि वा
इम्ञ्िनियररङ्गमा न्यूितम स्िातकोत्तर डर्ग्री उपाधि हाभसल गरी कभतीमा ३ (तीि) वषथको
कायथ अिुिव िएको व्यम्कत- अध्ययि दलको सदस्य

(घ) िीव ववज्ञािमा न्यूितम स्िातकोत्तर डर्ग्री उपाधि हाभसल गरी कभतीमा ३ (तीि) वषथको
कायथ अिुिव िएको व्यम्कत- अध्ययि दलको सदस्य

(ङ) समाि शास्र/मािव शास्रमा न्यूितम स्िातकोत्तर डर्ग्री उपाधि हाभसल गरी कभतीमा ३
(तीि) वषथको कायथ अिुिव िएको व्यम्कत- अध्ययि दलको सदस्य

(च) वि िैववक वववविता क्षेर प्रिाववत हुिे गरी कायाथन्वि गिन प्रस्तावको हकमा वि ववज्ञाि
वा प्राकृनतक स्रोत व्यवस्र्ापिमा न्यूितम स्िातकोत्तर डर्ग्री उपाधि हाभसल गरी कभतीमा
३ (तीि) वषथको कायथ अिुिव िएको व्यम्कत- अध्ययि दलको सदस्य

(छ) प्रयोगशालामा वैज्ञानिक परीक्षण गरी त्यांक ववश्वेषण गरी प्रनतवेदि तयारी गिुथ पिन

प्रस्तावको हकमा यस्तो परीक्षण गिन स्िातक डर्ग्री उपाधि प्राप्त गरी कभतीमा ३ (तीि
वषथ) को कायथ अिुिव िएको व्यम्कत- अध्ययि दलको सदस्य

(ि) प्रनतवेदि लेखिको अिुिवी स्िातकोत्तर डर्ग्री उपाधि प्राप्त िाषा ववज्ञ- अध्ययि दलको
परामशथ दाताको रूपमा रहिु पिन ।

िोटः- संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययि प्रनतवेदिको हकमा माधर् उल्लेखखत सबै क्षेरका ववज्ञहरूको
आवश्यकता िपिन प्रस्तावको हकमा ििे सभबम्न्ित ववषय ववज्ञहरुमार रहे को अध्ययि दलले यस्तो
प्रनतवेदि तयार गिथ सकिेछ । त्यस्तै प्रस्तावको ववभशम्रटतताको आिारमा सोही ववषयमा कभतीमा
स्िातकोत्तर प्राप्त गरी कभतीमा ३ (तीि) वषथको कायथ अिि
ु व िएको ववज्ञलाई समेत अध्ययि
दलमा समावेश गिुथ पिनछ । माधर् खण्र् (ख) दे खख खण्र् (छ) सभमका योग्यता िएका ववज्ञहरु
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अध्ययि दलको सदस्य ििइ प्रस्तावको प्रकृनत अिुसार सीभमत समयको लाधग अध्ययि कायथमा
परामशथ दाताको रुपमामार संलग्ि हुि सकिेछि ् ।

अिस
ु ूची-१०

संक्षक्षप्त वातावरणीय परीक्षण सभबन्िी प्रनतवेदि तयार गदाथ खल
ु ाउिु पिन कुराहरू
(नियम ६ को उपनियम (२) संग सभबम्न्ित

१. प्रनतवेदि तयार गिन व्यम्कत वा संस्र्ाको िाम र ठे गािा:
२. प्रस्तावको सारांशः
३. प्रनतवेदिमा रहिु पिन ववषयहरू:-

(क) प्रस्तावको उद्दे श्य,

(ख) ि-ू उपयोगमा पिन असर,

(ग) वातावरणमा पिन प्रनतकूल प्रिाव, मािव िीविमा पिन असर, ििसं्याको चाप,
(घ) स्र्ािीय धचि वस्तुमा हुिे क्षनत,
(ङ) अन्य आवश्यक कुराहरू ।

(झ) प्रस्ताव कायाथन्वयि हुिे क्षेरको ववस्तत
ृ वववरण:
(ञ) उत्पादि प्रकक्रया

(ट) प्रववधिको वववरण
(ठ) अन्य आवश्यक कुराहरू

४. प्रस्ताव कायाथन्वयि गदाथ वातावरणमा पिन प्रिावहरू–

(क) सामाम्िक, आधर्थक र सााँस्कृनतक क्षेरमा पिन प्रिाव
(ख) िैववक प्रिावहरू

(ग) िौनतक प्रिावहरू
६. प्रस्तावको कायाथन्वयि गदाथ वातावरणमा पिन प्रिावलाई कम वा रोकर्ाम गिन उपायहरू
७. प्रस्ताव कायाथन्वयि गदाथ अिुगमि गिुथ पिन कुराहरू
८. अन्य आवश्यक कुराहरू

ररटव्यः- प्रनतवेदि तयार गदाथ आवश्यकतािुसार त्यांक, िकसा, धचर, तालीका, चाटथ , ग्राफ आदद
संलग्ि गिुथ पिन छ ।
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अिुसूची-११

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण सभबन्िी प्रनतवेदि तयार गदाथ खल
ु ाउिु पिन कुराहरू

(नियम ६ उपनियम (२) साँग सभबम्न्ित)

१. प्रनतवेदि तयार गिन व्यम्कत वा संस्र्ाको िाम र ठे गािा:२. प्रस्तावको सारांशः (प्रस्तावको कायाथन्वयिबाट वातावरणमा पिथ सकिे प्रिावका सभबन्िमा
दे हायका कुराहरू संक्षेपमा उल्लेख गिन)

(क) प्रस्तावको उद्दे श्य,

(ख) ि-ू उपयोगमा पिन असर,

(ग) वातावरणमा पिन प्रनतकूल प्रिाव, मािव िीविमा पिन असर, ििसं्याको चाप,
(घ) स्र्ािीय चीि वस्तुमा हुिे क्षनत,
(ङ) अन्य आवश्यक कुराहरू ।

३. प्रस्तावको सभबन्िमा दे हायका कुरा स्परट खुलाउिु पिन:-

(क) प्रस्तावको ककभसम
(१) प्रशोिि गिन
(२) उत्पादि गिन
(३) िर्ाि गिन
(४) सभिथस र्ेभलिरी
(५) अन्य

(ख) र्ेभलिरी गिन िए के कस्तो वस्तु र्ेभलिरी गिन
(ग) प्रस्तावको:-

(१) िर्ाि क्षमता
(२) प्रनतददि वा वषथ कनत घण्टा सञ्चालि हुिे
(घ) प्रयोग गररिे सामाग्री (पररमाण र वषथ उल्लेख गिन)

(ङ) प्रस्ताव कायाथन्वयि हुाँदा निरकासि हुिे (कनत समय सञ्चालि हुाँदा कनत पररमाणमा
निरकासि हुिे हो) खुलाउिु पिन ।
(१) ठोस

(२) तरल
(३) हावा
(४) ग्यास
(५) ध्वनि
(६) िल
ू ो

(७) अन्य
(च) प्रयोग हुिे ऊिाथको-
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(१) ककभसम
(२) स्रोत
(३) खपत हुिे पररमाण (प्रनतघण्टा, ददि र वषथमा)
(छ) ििशम्कतको आवश्यकता कनत पिन
(ि) प्रस्ताव कायाथन्वयि गिथ आवश्यक पिन
(१) कुल पाँि
ू ी
(२) चालु पाँि
ू ी

(३) िभमिको क्षेरफल
(४) िवि र नतिका ककभसम
(५) मेभसिरी औिार
(६) अन्य
(झ) प्रस्ताव कायाथन्वयि हुिे क्षेरको ववस्तत
ृ वववरण:
(१) िकसा

(२) सो क्षेर र वररपररको ििसं्या र बसोबासको म्स्र्नत
(३) प्रस्ताव कायाथन्वयि हुिे क्षेरको आसपासमा कुिै संवेदिशील धचि वा वस्तु रहे को िए
त्यस्ता धचिवस्तुको वववरण

(४) हालको म्स्र्नत
(५) पािीको स्रोत

(६) फोहोरमैला फ्यााँकिे वा प्रशोिि गिन व्यवस्र्ा
(७) प्रस्ताव कायाथन्वयि हुिे ठाउाँ मा आवात िावत गिन बाटो
(ञ) उत्पादि प्रकक्रया

(ट) प्रववधिको वववरण
(ठ) अन्य आवश्यक कुराहरू

४. प्रस्ताव कायाथन्वयि गदाथ वातावरणमा पिन प्रिावहरू:-

(क) सामाम्िक, आधर्थक र सााँस्कृनतक क्षेरमा पिन प्रिाव
(१) मािव स्वास््यमा पिन प्रिाव
(२) खेती योग्य िभमिको क्षय
(३) वि िंगलको क्षय
(४) सामाम्िक, सााँस्कृनतक र िाभमथक मल्
ू य मान्यतामा हुिे पररवतथि
(५) अन्य
(ख) िैववक प्रिावहरू
(१) ििसं्या
(२) विस्पनत तर्ा िीविन्तु
(३) प्राकृनतक वासस्र्ाि र समुदाय
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(ग) िौनतक प्रिावहरू
(१) िभमि
(२) वायम
ु ण्र्ल
(३) पािी
(४) ध्वनि
(५) मािव निभमथत वस्तह
ु रू
(६) अन्य
५) प्रिाव कायाथन्वयिका ववकल्पहरू:-

(१) डर्िाइि
(२) आयोििा स्र्ल
(३) प्रकक्रया, समय-ताभलका
(४) प्रयोग हुिे कच्चा पदार्थ
(५) अन्य कुराहरू

६. प्रस्तावको कायाथन्वयि गदाथ वातावरणमा पिन प्रिावलाई कम वा रोकर्ाम गिन उपायहरू
७. प्रस्ताव कायाथन्वयि गदाथ अिुगमि गिुथ पिन कुराहरू
८. अन्य आवश्यक कुराहरू

ररटव्यः- प्रनतवेदि तयार गदाथ आवश्यकतािुसार त्यांक, िकसा, धचर, ताभलका, चाटथ , ग्राफ आदद
संलग्ि गिुथ पिन छ ।
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अिुसूची-१२

वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कि प्रनतवेदि तयार गदाथ खल
ु ाउिु पिन कुराहरू

(नियम ६ को उपनियम (२) साँग सभबम्न्ित)

वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकि प्रनतवेदिको ढााँचा
प्रस्तावको भशषथक, प्रनतवेदि तयार गिन व्यम्कत वा संस्र्ाको िाम र ठे गािा (प्रनतवेदिको शुरुमा िै
उकत प्रनतवेदि पेश गररिे निकायको िाम र ठे गािा (टे भलफोि, फ्याकस र इमेल आदद सदहत)
उल्लेख गरी प्रनतवेदिको शुरु परृ ठमा निभि ढााँचामा प्रस्तुत गिथ सककिे छ)

.......... (प्रस्तावको िाम) ............... को
वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकि प्रनतवेदि
........................................................
प्रनतवेदि पेश गररिे निकायको िाम र ठे गािाः

माफथतः
यहााँ सभबम्न्ित निकायको िाम र ठे गािा

प्रनतवेदि पेश गिन निकायको िाम र ठे गािाः

................ (मदहिा, वषथ)............
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प्रनतवेदिको कायथकारी सारांशः वातावरणीय प्रिाव मुल्यांकि प्रनतवेदिका हरे क अध्यायका मु्य
म्
ु य कुराहरु समावेश गरी मु्य पाठको यर्ेरट िािकारी ददिे गरी सरल िाषामा प्रनतवेदिको पूणथ
पाठको सारांश िेपाली र अंग्रेिी िाषामा एकरुपता हुिे गरी लेख्नु पिनछ ।(५परृ ठसभम)
प्रनतवेदिमा प्रयोग गररएका छोटकरी शब्दहरु (Acronyms and Abbreviations): प्रनतवेदिमा प्रयोग
िएका छोटो रुपका शब्दहरु र नतिको पूणरु
थ प यहााँ लेख्नु पिनछ । (परृ ठ आवश्यकता अिुसार)
ववषय सच
ू ीः प्रनतवेदि मा उल्लेख गररए अिस
ु ारका अध्यायहरु र ती अध्याय अन्तगथतका शीषथक
तर्ा उपशीषथकहरु परृ ठ सं्यासदहत लेख्नु पिनछ । यसो गदाथ प्रनतवेदि पढ्िे िो कोहीले पनि
प्रनतवेदिको पण
ू थ पाठले समावेश गरे का कुराहरु एक सार् सम्िलै हे िथ सकिेछ ।(परृ ठ आवश्यकता
अिुसार)
अध्याय १ (बढीमा ३ परृ ठ)

(१)प्रनतवेदि तयार गिन व्यम्कतको वा संस्र्ाको िाम र ठे गािाः

(क) प्रस्तावकको पूरा िाम, ठे गािा, ईमेल र फोि िं सदहत

(ख) परामशथदाताको परू ा िाम, ठे गािा, ई मेल र फोि िं सदहत (परामशथदाता नियुकत
गररएको अवस्र्ामा मार लाग हुिे)
(ग) वातावरणीय प्रिाव मल्
ू याकिको औधचत्य

(घ) वातावरणीय प्रिाव मल्
ू याकिको उद्दे श्य (आिा परृ ठ)

(ङ) अध्ययिको सीमा तर्ा सभबम्न्ित अन्य कुराहरुः वातावरणीय मल्
ू यांकि आयोििाको
तहमा गररिे स्र्ाि ववशेषको अध्ययि िएको र कुिै पनि आयोििाको क्षेर सीभमत हुिे
िएकाले यस प्रकारको अध्ययिको सीभमतता हुन्छ ।
अध्याय २ (वढीमा १० परृ ठ)

२.प्रस्तावको पररचयीः प्रनतवेदिको पदहलो अध्यायको रुपमा प्रस्तावसींग सभबम्न्ित र स्र्लगत
रुपमा िािकारी ददिे ववववि प्रकारका सूचिा समावेश गरी दे हायका शीषथक र उपशीषथक अन्तगथत
रही यो अध्याय तयार गिथ सककिे छ ।

क) िूभमकाः िूभमका ववषय प्रवेश िएकाले प्रस्तावको बारे मा स्परट िािकारी हुिे गरी यस
प्रकारको प्रस्तावको परृ ठिूभम लगायत प्रस्ताव कायाथन्वयिको उद्दे श्य, आवश्यकता तर्ा
औधचत्यता आदद कुराहरुलाई यस उप-शीषथक अन्तगथत उल्लेख गिुथ पिनछ ।
ख) प्रस्तावको वववरणः

आयोििा

(प्रस्ताव)

को अवम्स्र्नत, पहुच, प्रस्तावका संरचिागत
अवयवहरु, निमाथण तर्ा संचालि चरणका कृयाकलापहरु, आयोििाका लाधग आवश्यक निमाथण
सामाग्री, ऊिाथ इन्िि आपूनतथ, कच्चा पदार्थ, ििशम्कत, िग्गा, निमाथण ताभलका र आयोििाका
सहायक संचिाहरु िस्तै निमाथण भसववर आदद
ग) प्रस्तावको उद्दे श्य
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अध्याय ३ (वढीमा १५ परृ ठ)

३. प्रनतवेदि तयार गदाथ अपिाइएको ववधिीः प्रस्ताव कायाथन्वयि हुिे क्षेरको स्र्लगत अध्ययि
गदाथ वा अन्य सन्दिथ सामग्री संकलि/अध्ययि गदाथ कुि-कुि तररका अपिाई वातावरणका ववववि

पक्ष (िौनतक, रासायनिक, िौगोभलक, िैववक, सामाम्िक-आधर्थक एवं सांस्कृनतक) मा त्यांक सकंलि
गररएको हो, सबै ववधिहरु निभिािुसार वगीकरण गरी प्रस्तुत प्रनतवेदिमा उल्लीेख गिुथ पदथ छ ।
(क)सभबम्न्ित प्रकाभशत वा अप्रकाभशत सामग्री/प्रनतवेदिको पुिरावलोकिः
(क.१) प्रस्तावको प्रिाव क्षेर नििाथरण (प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष)

ख) प्रस्ताव कायाथन्वयि हुिे क्षेरको िकसाको अध्ययि तर्ा ववश्लेषणः
ग) चेकभलरट/भयाम्रिकस तर्ा प्रश्िावलीको निमाथण गरी आवश्यक त्याकं संकलिः
घ) स्र्लगत अध्ययिः आयोििा क्षेरको अवलोकि तर्ा फोटो खखच्िे, िमूिा संकलि गिन,
चेकभलरट तर्ा प्रश्िावली ििन आदद ।

ङ) संकभलत िमि
ू ा (माटो, पािी आदद) को प्रयोगशालामा ववश्लेषण
च) प्राप्त त्यांकहरुको ववश्लेषणः

छ) प्रिावको पदहचाि, आंकलि तर्ा उल्लेखिीय प्रिावको मल्
ू यांकि गदाथ अपिाइएको ववधिः
ि) मस्यौदा प्रनतवेदिको तयारी

झ) सावाथिनिक परामषथ, छलफल, अन्तरकृया र सि
ु व
ु ाई आदद

ञ) सावथिनिक सूचिा तर्ा सूचिा संप्रेषण र सुझाव संकलिः
ट) सुझाव समावेश गरी अम्न्तम प्रनतवेदिको तयारीः

अध्याय ४ (बढीमा १५ परृ ठ)

४.प्रस्तावसाँग सभबम्न्ित िीनत, कािूि तर्ा मापदण्र्ीः कुिै पनि क्षेरको प्रस्ताव कायाथन्वयि गदाथ

आकवषथत (आयोििालाई आवरोि हुिे) हुिे वा हुि सकिे िीनत, कायथिीनत, कािूि, मापदण्र् तर्ा
पुिरावलोकि र कायाथन्वयि हुिे प्रस्तावको सन्दिथमा उपयक
ुथ त संरचिाहरुको सान्दभिथकता उल्लेख
गिुथ उपयुकत हुिेछ । प्रस्तावको क्षेर नििाथरण र कायथ सूची स्वीीकृत हुाँदा उकत कायथ सूचीमा
कािूिी संरचिाहरु उल्लेख हुिे हुिाले नतिलाई निभिािुसार वगीकरण गरी ववश्लेषण गिथ सककिेछ
।

क) संवविािः
(ख) आवधिक योििा, िीनत तर्ा रणिीनत/कायथिीनतहरुः िेपाल सरकारले तय गरे का सभबम्न्ित
क्षेरका िीनत तर्ा रणिीनतहरु र कायाथन्वयि हुिे प्रस्तावसाँग यस्ता िीनत तर्ा रणिीनतको
सभबन्ि (सकारात्मक वा िकारात्मक) स्परट खुलाउिु उपयुकत हुिेछ ।
ग) ऐि तर्ा नियमालीः कुिै पनि क्षेरको प्रस्तावसाँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वातावरणसाँग
सभबम्न्ित राम्रिय कािूिहरु र िेपाल पक्षरारि िएका अन्तराथम्रिय कािूिहरु यदद आकवषथत

हुिे िए त्यस्ता कािूिहरु कुि हदसभम आकवषथत हुिेछि ् ििी प्रनतवेदिमा उल्लेख गिुथ पदथछ
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।सार्ै, प्रस्तावको कायाथन्वयिमा यस्ता कािूिहरु बािक हुिे वा िहुिे तर्ा प्रस्ताव कायाथन्वयि
हुि सकिे वा िसकिे बारे मा स्परट खल
ु ाउिु पिनछ ।

घ) मापदण्र्, निदन भशका तर्ा ददग्दशथिः कुिै पनि क्षेरको प्रस्ताव कायाथन्वयि हुिे क्षेरको िौनतकरासायनिक वातावरण (िस्तैः- पािी, हावा, ध्वनि आदद) संग सभबम्न्ित मापदण्र्हरु प्रनतवेदिमा
समावेश गिुथ पदथछ ताकी प्रस्ताव कायाथन्वयि अनघ र कायाथन्वय निमाथण तर्ा संचालि) को

क्रममा वातावरणका यी अवयवहरुको गण
ु मा हुि सकिे पररवतथि तर्ा नतिको न्यि
ू ीकरणको
उपायहरु शरु
ु मै चयि गिथ सककिेछ । प्रस्तावसंग सभबम्न्ित निदन भशका तर्ा ददग्दशथिहरु पनि
पयाथप्त मारामा पुिरावलोकि गरी प्रनतवेदिमा प्रस्तुत गिुथ पदथ छ । यस्तो पुिरावलोकिले
प्रनतवेदि तयार गिथ मागथदशथि पनि गिनछ ।
(ङ) अन्तराथम्रिय सम्न्ि सभझौताहरु

संत्रबिाि

प्रतावको कायथन्वि गदाथ आकवषथत हुिे िारा/दफा/ नियम/ खण्र् आदद र सभबम्न्ित
बुाँदा

िीनत
रणिीनत
ऐि
नियमावली
निदन भशका
मापदण्र्
महासम्न्ि,
अभिसम्न्ि,
अध्याय ५ (वढीमा १५ परृ ठ)

५. ववद्यमाि वातावरणीय अवस्र्ाीः कुिै पनि प्रस्ताव कायाथन्वयि गदाथ आयोििा प्रिाववत क्षेरको

वातावरणका अवयवहरु (िौनतक, रासायनिक, िैववक, सामाम्िक-आधर्थक तर्ा सांस्कृनतक वातावरण)
मा प्रिाव पिथ सकिे िएको हुदा आयोििा प्रिाववत क्षेरको ववद्यमाि वातावरणीय अवस्र्ा स्परट
हुिे आिार र पररमाणात्मक त्यांक संकलि गरीी प्रस्तुत गिुथ पदथ छ।

यस अन्तगथत आयोििा प्रिाववत म्िल्ला (आवश्यकतािुसार), िगरपाभलका र गााँउपाभलका, वर्ा र
आयोििा प्रिाववत स्र्लको त्यांक संकलि गिप
ुथ िनछ ।

५.१ िौनतक वातावरणः क्षेरनििाथरण प्रनतवेदिको ववद्यमाि वातवारणीय अवस्र्ाको ढााँचाको
ताभलकामा उल्लेखखत िौनतक वातावरणका वववरणहरुको त्यांक संकलि गरी ववस्तत
ृ रुपमा
व्या्या गिथपिनछ
क) ि-ू उपयोग

िूउपयोगको ककभसम

ओगटे को क्षेर

ओगटे को क्षेर प्रनतशतमा
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ख) िूगिथ

आयोििाको क्षेर

ववद्यमाि िौगभिथक िोखखम

कैकफयत

पररमाण र एकाई

कैकफयत

सूचकहरु

आिारिुत माि

ग) िल तर्ा मौसम
औसत वायु तापक्रम

बावषथक औसत अधिकतम तापक्रम
बावषथक औसत न्यूितम तापक्रम
औसत बषाथ

आयोििा क्षेरका मु्य िदीहरु
औसत बहाव

अधिकतम बहाव
आयोििा क्षेरको हावापािी
घ) वायू िल तर्ा ध्वानिको गुण
वायूको अवस्र्ा

वप एम १०
वप एम २५

कावथि मोिोअकसाइर्
वपउिे पािीको अवस्र्ा

दट एस एस
घुभलत अम्कसिि
कन्र्म्कटभिटी

िभमि र िदीको पािीको अवस्र्ा

कुल िाइिे ट
दट एस एस

घभु लत अम्कसिि
कन्र्म्कटभिटी
कुल िाइिे ट
ध्विीको अवस्र्ा

वररपररको ध्वनिको पररमाण
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Equivalent Noise Level
५.२ िैववक वातावरण
क) आयोििा क्षेरको वि सभपदाको सूची
विको िाम

ख) विस्पनतको सूची

स्र्ािीय िाम

बैज्ञानिक िाम

विको ककभसम

पररवार

CITES

ग) प्रमुख गैह्र कारठ बिस्पनतहरु
स्र्ािीय िाम

घ) वन्यिन्तक
ु ो सच
ू ी

स्र्ािीय िाम

बैज्ञानिक िाम

बैज्ञानिक िाम

पररवार

आयोििा क्षेरबाट दरू ी

IUCN

िेपाल सरकार

उपयोग

CITES

IUCN िेपाल सरकार

स्तििारी
चरा चुरुंगी
सरीसप
ृ
माछा
५.३ सामाम्िक-आधर्थक र संस्कृनतक वातावरण
वस्तीको िाम

आयोििास्र्लसंगको दरू ी
स्र्ािीय तह

र वर्ा

िभमा घरिुरी

औसत घरिुरी सं्या
मदहला परु
ु ष अिप
ु ात

िानत र िाभमथक सभप्रदाय
िाभमथक स्र्ल्रहरु
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सांस्कृनतक रीनतरीवािहरु
शैक्षक्षक स्तर (प्रनतशत)
प्रवेभशका
स्िातक
स्िातकोत्तर
शैक्षक्षक संस्र्ाहरु
प्रार्भमक
निभि माध्यभमक
उच्च माध्यभमक
कलेि एवं ववश्वववद्यालय
स्वास््य र सफाईको अवस्र्ा
स्र्ािीय रुपमा दे खखिे रोगहरु
स्वा्य संस्र्ाहरु
रोिगारी (प्रनतशत) एवं आयस्तर
सीमान्तकृत समूह

उद्योग र यसका ककभसमहरु
पूवाथिारहरु

सर्क र यसका ककभसम
िग्गा िभमिको मल्
ू य
सावथिनिक सुवविाहरु
वसाईंसराईको म्स्र्नत

बिार र यसको म्स्र्नत
संिाव्य ववकास केन्रहरु
िाभमथक स्र्लहरु
िौनतक र िैववक वातावरणसभबन्िी कफल्र्
सिन कभतीमा Seasons समावेश िएको
हुिुपिनछ

अध्याय ६ (बढीमा १५ परृ ठ)

६. प्रस्तावको ववकल्प ववश्लेषणीः वातावरणीय मूल्यांकि प्रकक्रयाले प्रस्तावको ववकल्पको खोिी
गदथछ । प्रस्तावको कायाथन्वयि बाहे क अरु ववकल्प िै ििएको म्स्र्नतमा पनि प्रस्ताव कायाथन्वयि
गिन अविारणा भिर रही

ववकल्पहरुको अध्ययि गरी प्रस्ताव गिुथ पिनछ र प्रस्ताववत ववकल्पहरुको

कायाथन्वयिबाट वातावरणमा पिन अिुकूल र प्रनतकूल
ववकल्पहरु

प्रिावहरुको तलिात्मक आंकलि गिप
ुथ दथछ ।

अिक
ु ू ल वातावरणीय प्रिाव

प्रनतकूल वातावरणीय प्रिाव
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ववकल्प १
डर्िाइि
आयोििा स्र्ल
ि-ू विौट

अपिाईिे प्रववधि
संचालि ववधि
समय ताभलका
कच्चा पदार्थ
वि तर्ा सरकारी िग्गाको
प्रयोग
प्रनतकूल असरहरु
ववकल्प २
डर्िाइि
आयोििा स्र्ल
ि-ू विौट

अपिाईिे प्रववधि
संचालि ववधि
समय ताभलका
कच्चा पदार्थ
वि तर्ा सरकारी िग्गाको
प्रयोग
प्रनतकूल असरहरु
ववकल्प ३
डर्िाइि
आयोििा स्र्ल
ि-ू विौट

अपिाईिे प्रववधि
संचालि ववधि
समय ताभलका
कच्चा पदार्थ
वि तर्ा सरकारी िग्गाको
प्रयोग
प्रनतकूल असरहरु
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अध्याय ७ (बढीमा २० परृ ठ)

७. प्रस्ताव कायाथन्वयि गदाथ वातावरणमा पिन प्रिावहरु तर्ा संरक्षणका उपायहरुः प्रस्ताव कायाथन्वय
गदाथ वातावरणमा पिन प्रिावहरुलाई निभिािुसार वगीकरण गरी प्रिावको पदहचाि, आंकलि तर्ा
नतिको उल्लेखिीयता स्परट प्रस्तुत गिुथ पदथ छः

प्रस्ताव कायाथन्वयि गदाथ वातावरणमा पिन प्रिाव

िौनतक प्रिावहरु
पिन प्रिावहरु

तह

नििाथरण

पररमाण,

भसमा, समयावधि,

प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, (reversible/irreversible)
१ िभमि
२ वायु मण्र्ल
३ पािी
४ ध्विी
५ मािव निभमथत बस्तुहरु
६ अन्य
िैववक प्रिावहरु
१ वि/िंगलको क्षय
२ विस्पनत
३ िीविन्तु
४ प्राकृनतक वासस्र्ाि
सामाम्िक-आधर्थक र संस्कृनतक क्षेरमा पिन प्रिावहरु
१ ििसं्या
२ समुदाय
३) खेती योग्य िभमिको क्षय
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४) मािव स्वास््यमा पिन प्रिाव
५) सामाम्िक मूल्य मान्यतामा
हुिे पररवतथि
६) आधर्थक प्रिाव
७) िाभमथक र सांस्कृनतक प्रिाव
६) अन्य
यसरी प्रस्तुत गदाथ प्रनतकूल प्रिावको सार्ै अिुकूल प्रिावलाई पनि उल्लेख गिुथ पदथ छ र प्रनतकूल
प्रिावलाई न्यूि गिन तफथ बढी ध्याि ददिु पछथ । यसरी प्रनतकूल तर्ा अिुकूल प्रिावहरुको

मूल्याकंि गदाथ प्रस्तावको कायाथन्वयि गदाथ हुि सकिे फाइदा वेफाइदा बारे अधिकतम िािकारी
प्राप्त हुिेछ । स्वीीकृत कायथ सूचीको आिारमा अध्ययि गररएको ववद्यमाि वातावरणीय
अवस्र्ामा प्रस्ताव कायाथन्वयिबाट पिथ सकिे प्रिावहरुको अविम्ी, प्रकार र संवेदिशीलता सदहरुपमा
प्रस्तुत गिुथ पदथ छ । यसैगरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष, संरक्षण उपायबाट हटाउि वा घटाउि सककिे वा

िसककिे खालमा प्रिाव पदहचाि एवं आीाँकलि गरी प्रनतवेदिमा यस्ता प्रिावको उल्लेखिीयता
स्परट उल्लेख गिुथ पदथ छ ।

अध्याय ८ (बढीमा १० परृ ठ)

८. अिुकूल प्रिाव अधिकतम अभिवीृद्धि गिन तर्ा प्रनतकूल प्रिाव न्यूि गिन उपायहरुः कुिै पनि

प्रस्तावमा सकारात्मक तर्ा अिुकूल प्रिावलाई अधिकतम गिथ कस्ता वातावरण ् संरक्षणका
कायथहरु अवलभवि गिुथ पदथ छ । ती अधिकतम गिन उपायह प्रनतवेदिमा उल्लेख गिुथ पदथ छ ।

८.१ कुिै पनि क्षेरको प्रस्ताव कायाथन्वयि गदाथ वातावरणमा पिथ सकिे प्रनतकूल प्रिावलाई हटाउि

वा न्यूि गिथ ववशेष ध्याि ददिु पिन िएकाले पदहचाि तर्ा आंकलि गररएका प्रनतकूल

प्रिावहरुलाई प्रनतवेदिमा छोटकरीमा तर प्ररट हुिे गरी उल्लेख गिुथ पदथछ । उल्ले्य प्रनतकूल
प्रिावहरुलाई हटाउिे वा न्यूि गिन उपायहरुलाई ३ प्रकार (क्षनतपूनतथ, सुिारात्मक वा

प्रनतरोिात्मक) ले वगीकरण गरी उल्लेख गिुथ पदथछ । न्यूिीीकरणका उपायहरु िौनतक, िैववक,
सामाम्िक-आधर्थक तर्ा सांस्कृनतक वातावरणका क्षेरमा प्रस्तावको निमाथण तर्ा संचालि

अवस्र्ाको लागम्ी ििीी वगथीीकरण गरी न्यि
ू ीीकरणका लागम्ी म्िभमेवारी समेत ककटाि
गरीी प्रनतवेदिमा निभिािस
ु ारको भयादिकसमा प्रस्तत
ु गिथ सककिेछ)

८.२ उल्ले्य प्रनतकूल प्रिावहरुलाई हटाउिे वा न्यि
ू गिन उपायहरुलाई ३ प्रकारले वगीकरण गिथ
सककिेछ ।

क) क्षनतपनू तथका उपायहरुको अवलभवि (Compensatory Measures) : कम गिथ वा हटाउि िसककिे
खालका प्रनतकूल प्रिावहरुको क्षनतपूनतथका उपायहरुमा ववशेष गरी दे हायका कक्रयाकलापहरु
समावेश हुिुपछथ ः
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१) क्षनतग्रस्त प्राकृनतक स्रोतहरुको पुिस्
थ र्ापिा
२) हटाइिे वस्तीहरुको पुिवाथस

३) प्रिाववत व्यम्कतलाई क्षनतपनू तथ

ख) सि
ु ारात्मक उपायहरुको अवलभवि (Corrective measure): प्रनतकूल प्रिावहरुलाई कम गरे र

स्वीकारयोग्य तहसभम ल्याउिका लागी सि
ु ारात्मक उपायहरु प्रयोग गिुथ पदथ छ । प्रस्ताव
कायाथन्वयि गदाथ अपिाउिु पिन सि
ु ारात्मक उपायहरु निभि वमोम्िम छिः

१) प्रदष
ू ण नियन्रण उपकरणहरुको िर्ाि

२) प्रदवू षत पािी उपचार गिन संयन्रको निमाथण

३) बााँि तर्ा तटवन्िमा माछाहरु आवातिावत गिथ सकिे बाटो (Fish ladder) को निमाथण ।
ग)

प्रनतरोिात्मक उपायहरुको अवलभवि (Preventive measures): निभिभलखखत प्रनतरोिात्मक
उपायहरुको अवलभविद्वारा केही गभिीर खालका प्रिावहरुलाई त्यस्ता प्रिावहरु दे खा पिथ
र्ाल्िु अगाडर् िै कम गिथ वा निमल
ूथ गिथ सककन्छ ।

१) स्वास््य भशक्षा कायथक्रमको कायाथन्वयि
२) ििचेतिा कायथक्रमको र्ालिी ।

३) सामाम्िक सहयोग अभिवद्
ृ धिकरणका उपायहरु

उपरोकत संरक्षण्का उपायहरु िौनतक, िैववक, सामाम्िक-आधर्थक तर्ा सांस्कृनतक वातावरणका क्षेरमा

प्रस्तावको निमाथण तर्ा संचालि अवस्र्ाको लाधग ििी वगीकरण गिप
ुथ दथछ । यसो गदाथ प्रस्तावको

कुि कुि अवस्र्ामा यी उपायहरु अवलभबि गररिु पिन हो िन्िे कुरा सम्िलोसंग र्ाहा पाउि
सककन्छ । यी संरक्षणका उपायहरुलाई कायाथन्वयि गिन (प्रस्तावक) को म्िभमेवारी समेत ककटाि गरी
प्रनतवेदिमा निभिािुसारको भयादिकसमा प्रस्तुत गिथ सककिेछ ।
ताभलकाः

वातावरणीय प्रिावका तह नििाथरण र न्यूिीकरणका उपायहरु

(प्रस्तावबाट वातावरणमा पिथ सकिे प्रिावको पररमाण, सीमा र समयावधि (उच्च/वह
ृ त-६०; मध्यम-

२०; निभि-१०), सीमा (क्षेरीय-६०; स्र्ािीय-२०; स्र्लगत-१०) र अवधि (दीघथकालीि-२० ; मध्यम-१०;
अल्पकाभलि-५) ककटाि गिप
ुथ दथ छ)

अवधि

सीमा

पररमाण

प्रनतकुल

प्रिाव

अिक
ु ुल

कायथहरु

अप्रत्यक्ष

का

वातावरणीय

प्रत्यक्ष

प्रस्ताव

न्यि
ू ीकरणका

िभमा अंकमाि

प्रिावको तह नििाथरण

उपायहरु

निमाथण अवधि
िौनतक वातावरण
१
२
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िैववक वातावरण
१
२
सामाम्िक
तर्ा
वातावरण

आधर्थक
सांकृनतक

१
२
संचालि अवधि
िौनतक वातावरण
१
२
िैववक वातावरण
१
२
सामाम्िक
तर्ा
वातावरण

आधर्थक
सांकृनतक

१
२
प्रनतकूल प्रिावको स्तर अिस
ु ार तय गररएको अंकमाि िोर्ी हरे क प्रिावको कूल अंकमाि लेख्नुपिनछ ।

ताभलकाः अिुकूल प्रिाव अधिकतम तर्ा प्रनतकूल प्रिाव न्युितम गिन उपायको कायाथन्वयि तर्ा
लाग्िे अिुमानित रकम र कायाथन्वयिको म्िभमेवारी
वातातवरण

संरक्षणका उपायहरु

कायथन्वि हुिे
स्र्ाि

कायथन्वि हुिे
समय

अिुमानित रकम

कायथन्विको
म्िभमेवारी

अिक
ु ू ल प्रिावहरु
१.
२.
प्रनतकूल प्रिावहरु
१.
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२.
अध्याय ९ (बढीमा १० परृ ठ)

९. वातावरणीय अिुगमिः कुिै पनि प्रस्ताव कायाथन्वयि गदाथ वातावरणमा पिथ सकिे प्रिावहरुको
अिुगमि निभि उद्दे श्य प्राम्प्तका लाधग गररन्छीः-

क) कािुिले तोकेका भसमािन्दा बढी मारामा प्रिाव पिथ िददि

ख) वातावरणीय प्रिाव कम गिथ अपािाइएका उपायहरु वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकि प्रनतवेदिमा
उल्लेख िएअिुसार कायाथन्वयि िएका छि ् कक छै िि ् िन्िे कुरा िााँच्ि ।

ग) सभिाववत वातावरणीय क्षनतबारे समयमै सचेत गराउि ।

घ) पदहचाि गररएका तर्ा आंकभलत प्रिाव वास्तववकता संग कनत िम्िक छि ् िन्िे िािकारी
भलि ।

अिग
ु मिका प्रकारहरुः

वातावरणीय प्रिावको अिग
ु मि दे हायको अवस्र्ामा निभि प्रकारले गिुथ पदथ छ

क) प्रारम्भिक अवस्र्ाको अिग
ु मि (Baseline Monitoring): प्रस्ताववत प्रस्तावको निमाथण कायथ शरु
ु

गिि
ुथ न्दा अगावै निमाथण स्र्ल र वरपरका आिारित
ू वातावरणीय पक्षहरुको सवनक्षण गररिु पदथ छ
। यसले गदाथ अिग
ु मिको भसलभसलामा प्रारम्भिक अवस्र्ाको तल
ु िामा वातावरणीय पक्षहरुमा
िएको पररवतथि वारे मा र्ाहा पाउि सककन्छ ।

ख) प्रिाव अिग
ु मि (Impact Monitoring): प्रस्ताव कायाथन्वयिबाट िएका वातावरणीय पररवतथिहरु

पत्ता लगाउि आयोििा निमाथण र संचालिका क्रममा त्यस क्षेरको ििस्वास््य लगायत
पयाथवरणीय, सामाम्िक र आधर्थक अवस्र्ाका सूचकहरुको मूल्यांकि गिप
ुथ दथ छ ।

ग) नियमपालि अिुगमि (Compliance Monitoring): यस अन्तगथत प्रस्तावकले वातावरण संरक्षण

सभबम्न्ि नििाथररत मापदण्र्हरुको पालिा गरे को छ िन्िे कुरा सुनिम्श्चत गिथ वातावरणीय
गुणस्तरका ववशेष सुचकहरु वा प्रदष
ू णको अवस्र्ा वारे मा आवधिक वा लगातार रुपमा
अिुगमि गरी अभिलेख राख्नु पदथ छ ।

वातावरणीय अिुगमिका सूचकहरु (Indicators):

प्रस्ताव कायाथन्वयि हुिे क्षेरको आिारिूत
त्यांक, पदहचाि तर्ा आंकलि गररएका अिुकूल वा प्रनतकूल प्रिाव एवं वातावरण संरक्षणका
उपायहरुलाई ध्याि ददई प्रस्तावकले पालिा गिप
ुथ िन र वातावरणीय प्रिावको प्रिावकारीताको

अिुगमि गिथ सूचकहरु प्रनतवेदिमा उल्लेख गिप
ुथ दथ छ । िस्तैः कृवष क्षेरको प्रस्ताव कायाथन्वयि
गदाथ प्रस्ताववाट िैववक वववविता, माटोको गुण, िूक्षयको मारा, ििस्वास््य आददमा प्रिाव पिथ
सकिे हुाँदा यस्तो पक्षलाई सभवोिि गिन गरीी अिुगमिका सूचकहरु छिौट गरी प्रनतवेदिमा
समावेश गिप
ुथ दथ छ ।

अिुगमिको ववधिः उल्लेखखत अिुगमिका प्रत्येक सूचकलाई कुि ववधि/तररकाबाट अिुगमि गिन हो
प्रनतवेदिमा खुलाउिु आवश्यक हुिेछ । यस्ता ववधिहरु िरपदो, सम्िलो र आयोििा स्र्लमा
कायथरत ििशम्कतले अवलभवि गिथ सकिे खालको हुिुपदथ छ ।
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अिुगमिको लागी समय ताभलकाः

आयोििा निमाथण र संचालिका ववभिन्ि अवस्र्ामा अिुगमि

गिप
ुथ िन िएकाले सच
ू कको प्रकृनत हे रर वातावरणीय अिग
ु मि गिन समय ताभलका प्रनतवेदिमा उल्लेख
गिुथ पदथछ ।

अिग
ु मि गिन निकायः वातावरण संरक्षण ऐि, २०७६ तर्ा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७६ मा
उल्लेख िएअिस
ु ार वातावरणीय अिग
ु मिको लाधग सभवम्न्ित निकाय वा मन्रालय म्िभमेवार

हुिेछ । यस अर्थमा कृवष क्षेरसींग सभवम्न्ित प्रस्तावको हकमा कृवष ववकास मन्रालयले अिग
ु मि
गिनछ । ऊिाथसंग सभबन्िीत हकमा ऊिाथ, िलस्रोत तर्ा भसंचाई मन्रालयले अिग
ु मि गिनछ ।
प्रस्तावक आफैले पनि कुिै ि कुिै सूचक अिुगमि गिथ सकिेछ, िस्लेगदाथ कुिै प्रनतकूल प्रिावलाई

तुरुन्तै हटाउि वा न्यूि गिथ सककिेछ । प्रनतवेदिमा कुिकुि सूचक क-कसले अिुगमि गिन िन्िे
प्ररट खुलाउिु पिनछ । सािारण तर्ा घररघरर गररिुपिन अिुगमि प्रस्तावकले गरे को खण्र्मा प्रिाव
न्यूिीीकरण नछटो र

कम

खचथमा गिथ सककिेछ ।

प्रस्तावको अिुगमि

गिन

म्िभमेवारी

प्रस्तावककोमा निहीत रहिेछ । तर सो अिुगमिको प्रनतवेदि माधर् सुपररवेक्षण सभबन्िीत
मन्रालयले गिनछ ।

अिुगमिको लाधग अिुमानित रकम (Monitoring Cost): प्रस्ताव कायाथन्वय (निमाथण र संचालि) को
समयमा ववभिन्ि सूचकहरुको अिुगमि गिथ आवशयक पिन रकम पनि प्रनतवेदिमा खुलाउिु पदथ छ

र यस रकम प्रस्तावकले मारै व्यहोिन हो वा अन्य स्रोतबाट पनि व्यहोररिे हो, सो पनि उल्लेख गिुथ
पदथछ ।

ताभलकाः अिुगमि सभवन्िी वववरणलाई भयादिकसको रुपमा प्रस्तुत गदाथ बुझ्ि सरल हुिेछ
अिुगमिका
प्रकार

अिुगमिका
सुचकहरु

अिुगमिको
ववधि

स्र्ाि

समय

अिुमानित अिुगमि
रकम

गिन

निकाय

प्रारम्भिक अवस्र्ाको अिुगमि
१.
२.
प्रिाव अिुगमि
१.
२.
नियमपालि अिग
ु मि
१.
२.
अध्याय १० (बढीमा ५ परृ ठ)

१०.१ वातावरणीय संपरीक्षणीः वातावरणीय परीक्षणका ककभसम
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१. निणथय तहको संपरीक्षण
२. कायाथन्वयि संपरीक्षण
३. कायथको प्रिावकाररता संपरीक्षण
४. आयोििा प्रिाव संपरीक्षण
५. आंकलि गररएको प्रववधि संपरीक्षण
६. वातावरणीय प्रिाव मल्
ू याकंि प्रकृया संपरीक्षण

१०.२ वातावरणीय परीक्षणमा सामान्यतया तीीि पक्ष संलग्ि हुिे गदथ छि ्
o परीक्षक
o परीक्षक्षत पक्ष (प्रस्तावसंग) सरोकार िएको
o तेस्रो पक्ष
१०.३ स्वेम्च्छक वा बाध्यकारी परीक्षणको लाधग संलग्ि पक्ष वा संस्र्ाको आिारमा

वातावरणीय

संपरीक्षण आन्तररक वा बाह्य हुि सकछ ।
o आन्तरीक परीक्षण
o बाह्य परीक्षण
o बाध्यकारी परीक्षण
o स्वैम्च्छक परीक्षण

१०.४ संपरीक्षण प्रनतवेदिको ढााँचाीः संपरीक्षणको उद्दे श्य र क्षेर अिुसार यसको प्रनतवेदिको ढााँचा

फरक हुि सकछ, तर्ावप यसलाई तकथसींगत रुपमा दे हाय अिुसार प्रस्तत
ु गिुथ आवश्यक हुन्छ
।

अध्याय १

कायथकारी सारांश

अध्याय २

परीक्षण

प्रशासनिक

एवं

परीक्षण

कायथको

वववरण,

आयोििा स्र्लमा गररएका अन्तवाथताथ, परीक्षण गिन पक्ष
एवं परीक्षणका क्षेर र ववधि यो अध्ययिमा समावेश
गिुथ पछथ । सार्ै, वातावरणीय अिग
ु मि, परीक्षणसंग

सभबम्न्ित त्याङ्क तर्ा वववरण पनि समावेश गिुथ पिनछ
।
अध्याय ३
अध्याय ४
अिुसूचीहरु

संपरीक्षणको पूणथ वववरण

आयोििा सभबन्िमा पालिा गिुथ पिन सुझावहरु एवं
सुिारात्मक कायथहरु

सभबम्न्ित त्याङ्क एवं वववरण

संपरीक्षण गिन समूहमा समावेश हुिु
पिन ििशम्कत
प्रववधिकहरु

प्रस्तावसंग ववषय भमल्िे ववज्ञ
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वातावरण ववज्ञ
सामाम्िक, आधर्थक, सााँम्स्कृनतक ववज्ञ

प्रस्तावको क्षेर, ककभसम र यसले पारे को प्रिावहरुको
गाभिीयथताको आिारमा र्प अन्य ववज्ञहरु
वातावरणीय
चेकभलरट

परीक्षण

को

लागी

त्यांकको स्रोत

प्रिावकारीता
प्रिावकारीता

सच
ू िा

न्यि
ू ीकरणका
न्यनू िकरणका

उपायहरु

खास प्रिाव

अिम
ु ाि गररएको
अिम
ु ाि

प्रिाव

कृयाकलाप

३

कृयाकलाप

२

आयोििाको
१

आयोििको

वववरण

खास प्रिाव

१. िौनतक पक्ष

वायुको गुण

पािीको गुण
ध्वािीको
मारा

४
५

िू उपयोग
िलस्रोत

१

वि िंगल

२

विस्पनत

३

म्िविन्तु

४

त्याकंको स्रोत

सच
ू िा

उपायहरु

वववरण

गररएको प्रिाव

२. िैववक पक्ष

गैरकारठ

५

माछा

६

दल
थ
ु ि

एवं

सकरोत्पन्ि
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प्रिाती
७

सरक्षण क्षेर

१

भशक्षा

२

कृवष

३

त्यांकको स्रोत

सच
ू िा

प्रिावकारीता

उपायहरु

न्यि
ू ीकरणका

खास प्रिाव

अिम
ु ाि

कृयाकलाप

आयोििको

वववरण

गररएको प्रिाव

३ सामाम्िक आधर्थक तर्ा सांस्कृनतक पक्ष

रोिगारी

४

बसाईँसराई

५

स्वा्य

र

सरसफाइ
६

वातावरणीय
सौन्दयथता

७

लैंधगक
सवाल

८

िाभमथक तर्ा
सांस्कृनतक
म्स्र्नत

९

सामाम्िक
म्स्र्नत

११. निरकषथ तर्ा सुझावः
११.१

अध्ययिको

निरकषथीः

अध्याय ११ (वढीमा २ परृ ठ)
वातावरण

संरक्षणका

उपायहरु

र

वातावरणीय

अिग
ु मिको

कायाथन्वयिको पक्षमा प्रस्तावकको प्रनतवद्िता तर्ा अन्य अध्ययि को आवश्यकता पिन िपिन आदद
प्ररट्याई निरकषथ मा राख्नु उपयुकत हुिेछ । अध्ययिको निरकषथ र पुिरावलोकि सभमतीको राय
सुझाव अिुसार वातावरण प्रिाव मुल्यांकिमा शतथहरु समावेश गररिेछ ।
११.२. सुझावः वातावरणीय प्रिाव मीूल्यांकि प्रनतवेदि तयार पादाथ प्रस्तावकले परामशथदाताको
सहयोग भलएको र परामशथदाताले सझ
ु ाव ददएको िए पनि प्रनतवेदिमा त्यस्तो सझ
ु ाव राखी
स्वीीकृनतको लागम्ी पेश गिथ भमल्दै ि, ककिकक वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७६ अिुसार
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प्रस्तावकले िै प्रनतवेदि तयार गरी पेश गिुथ पदथ छ । यसमा सुझाव है ि, प्रस्तावकको प्रनतवद्िता
झम्ल्किु पदथ छ । प्रस्ताव कायाथन्वयि गदाथ अन्य संस्र्ा वा निकायबाट आवश्यक पिन सहयोगलाई
उल्लेख गिथ सककिेछ । प्रस्ताव कायाथन्वयिमा कुिै िीनत, कािूि वा मापदण्र्ले वािा पुर्याउिे
अवस्र्ा आएमा त्यस्ता वािालाई कसरी फुकाउि सककन्छ िन्िे वारे मा राय ददि सककिेछ । सार्ै
प्रनतवेदिमा िसमेदटएको तर र्प अध्ययि आवश्यक पिथ सकिे अवस्र्ा यदद महसस
ु िएको छ
ििे सो पनि सुझावको रुपमा उल्लेख गिथ सककिेछ ।
१२. सन्दिथ सामीाग्रीः प्रनतवेदि तयार गदाथ उद्ित
ृ गररएका सन्दिथ सामग्रीहरुको प्रकाशिसभबन्िी
सच
ू ी निभि भलखखत आिारमा बिाउिेीः

(क) लेखक,

(ख) प्रकाभशत िएको भमनत,
(ग) उद्ित
ृ गररएका सामग्रीको शीषथक,

(घ) उद्ित
ृ गररएका प्रकाशि वा पत्ररकाको िाम,
(ङ) वषथ, खण्र्, अंक आदद (िएको खण्र्मा),
(च) परृ ठ ।

ढााँचाः लेखकहरु, प्रकाभशत िएको बषथ ....., उद्ित
ृ गररएका सामग्रीको शीषथक ..... उद्ित
ृ गररएका
प्रकाशि वा पत्ररकाको िाम...., वषथ, खण्र् (अंक), परृ ठहरु।
१३.अिुसूचीः अिुसूचीमा दे हायका कुराहरुसमावेश गिन-

(क) िू-विोट, िौगोभलक म्स्र्नत, िू-उपयोग, िू-क्षमता र अध्ययिसाँग सभबम्न्ित िकशाहरु र
फोटोग्राफहरु,

(ख) सभिव िएसभम प्रस्ताव कायाथन्वयि स्र्ल तर्ा त्यस वररपररका क्षेरहरुको हवाई फोटोहरु,
(ग) स्र्लगत अिुसन्िािका लाधग प्रयोग गररएका प्रश्िवाली वा ववषय वस्तुको सूची,
(घ) चाटथ , तर्ा धचरहरु िस्ता वातावरणीय प्रिाव मूल्याकंिसाँग सभबम्न्ित कुराहरु,
(ङ) िलवायु तर्ा हावापािी सभबन्िी त्यांक (समयको आिारमा क्रमबद्घ गरी),
(च) प्रस्ताव कायाथन्वयि स्र्लका विस्पनत तर्ा िीविन्तुको त्यांक

(छ) िौगभिथक तर्ा िोखखम मूल्याकंि त्यांक (प्राप्त गिथ सककिे िएमा),

(ि) उपलब्ि हुि सकिे िएमा आयोििा सन्चालि गिुथ अनघ र पनछका हावा र पािीको गुणस्तर
तर्ा ध्वनिको स्तरसभबन्िी िािकारी,
(झ) वातावरण प्रिाव मूल्याकंि सान्दभिथक भयादिकस वा क्रमबद्घ रे खाधचर,

(ञ) िकशा, स्लाइर्, रे कर्थहरु तर्ा भिडर्यो कफल्मिस्ता सहायक श्रव्य दृश्य सामग्री,
(ट) बाली लगाउिे तररका, पशुपालि, माटोको गुण, रासायनिक मल, प्रयोग गिन मारासभबन्िी त्यांक

(ठ) आमम्न्रत व्यम्कतहरुतर्ा सहिाधगताहरुको सूची तर्ा सभबम्न्ित संस्र्ाहरुबीचको छलफल, िेला
र बैठकको रे कर्थहरु तर्ा छलफल र अिुगमिको छोटो िािकारी,
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(र्) वातावरणीय प्रिाव मूल्याकंि प्रनतवेदिको तयारीमा संलग्ि अध्ययि टोलीको व्यम्कत तर्ा
संस्र्ाहरुको िामावली,

(ढ) अध्ययिको क्रममा सभपकथ गररएका व्यम्कत तर्ा संस्र्ाहरुको िाम, ठे गािा र टे भलफोि िभबरहरु ।
(ण) प्रस्तावक र अध्ययि टोलीको स्वंय घोषणापर
(त) अध्ययि सभबम्न्ित सावथिनिक सच
ू िा, मच
ु ल्
ु का, भसफाररशपर, भलखखत रायसझ
ु ावहरु, सावथिनिक
परामशथ बैठक र सावथिनिक सि
ु व
ु ाई सभबम्न्ित कागिपरहरु ।

पुिश्चः वातावरणीय अध्ययिका कुिै पनि दस्तावेिहरु िेपाली िाषाको युनिकोर्मा टापइ गरी

लेखखएको हुिु पिनछ । फण्ट साइि १२ र तलमाधर् १-१ ईन्च, बायााँ १.२ इन्च र दायााँ ०.५
इन्च खाली राखी पािाका दव
ु ैतफथ वप्रन्ट गरी स्पाइरल व्याम्ण्र्ङ गरे को हुिु पिनछ ।
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अिुसूची-१३

भसफाररस-परको ढााँचा
(नियम ८ संग सभबम्न्ित)
कायाथलयको िाम, ठे गािा

कायाथलयको फोि िं.

कायाथलको छाप
भमनतः
ववषयः राय सझ
ु ावसदहत भसफाररस गररएको बारे ।
श्री.......................................कायाथलय/वविाग/मन्रालय
ठे गािा...............................................
वा
श्री------------------------(प्रस्तावक)
ठे गािा--------------------------प्रस्तुत ववषयमा ........... कायाथलयको/वविागको/मन्रालयको भमनत ..........................को प्रकाभशत
सूचिा

र/वा------

भमनतको

सावथिनिक

सुिुवाई

अिस
ु ार

कायाथन्वयि

हुिे
.....................................ववषयको प्रस्तावबाट यस क्षेरमा निभिािुसारको वातावरणीय प्रिाव पिथ
िािे दे खखन्छ ।

(क) सकारात्मक प्रिाव

(ख) िकारात्मक प्रिाव

उल्लेखखत प्रिावको आिारमा सकारात्मक प्रिावलाई वढोत्तरी र िकारात्कम प्रिावलाई न्यूिीकरण
गिन वातावरणीय व्यवस्र्ापिको योििा कायाथन्वयि गदाथ उल्लेखखत प्रस्तावको सकारात्मक प्रिाव

बढी हुिे वा िकारात्मक प्रिाव िेरै दे खखएकोले उल्लेखखत प्रस्ताव निभि आिारमा कायाथन्वयि गिथ
वा िगिथ भमल्िे व्यहोरा उल्लेख गरी यो भसफाररस गररएको छ ।
प्रस्ताव कायाथन्वयि गिथ भमल्िे आिार

वा

प्रस्ताव कायाथन्वयि गिथ िभमल्िे आिार

१.--------------------

१.---------------

२.-------------------

२.--------------

३.-------------------

३.--------------दस्तखतः
िामः
पदः

वोद्यार्थः
श्री ---------------------------- कायाथलय/वविाग/मन्रालय
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अिुसूची-१४

रणिीनतक वातावरणीय ववश्वलेषणका आिारहरु तर्ा भसद्दान्तहरू
(नियम १० को उपनियम (१०) संग सभवम्न्ित)
(क) आिारहरू
(१) ववश्वेषण एकीकृत (Integrated) रूपमा हुिे ।
(२) ददगो ववकासको अविारणाद्वारा िेतत्ृ व (Sustainability-led प्रदाि िएको ।
(३) ववषय केम्न्रत (Focused) रहे को ।

(४) उत्तरदानयत्वको प्ररट ककटािी (Accountable) झम्ल्किे ।
(५) सहिाधगतामूलक (Participative) प्रकृनतको ।
(६) पुिरावत्त
ृ ीय (Iterative) चरण पार गरे को ।
(ख) भसद्दान्तहरू

(१) रणिीनतक वातारणीय ववश्वेषण पररवेश अिुकूल हुिुपिन (Assessing the Context) ।
(२) रणिीनतक वातावरणीय ववश्वेषण दरू गामी पक्षलाई ्याल गदै समग्र पररवेश, अन्तरक्षेर ववषय
र एकीकृत रूपमा रहिु पिन ।

(३) हालको म्स्र्नतिन्दा प्रववृ त्तगत अवस्र्ाहरूको ववश्वेषणमा आिाररत िएर संवेदिशील ववषयमा
ध्याि केम्न्रत िएको ।

(४) टुक्रे निणथयहरू िन्दा पनि व्यापक र ददगोपिा गिन निणथयलाई सघाउिे ।
(५) वहुवविागत अविारणा, सुशासि र सन्दे श संप्रेषणात्मक हुिुपिन ।
(६) अिुगमि र परृ टपोषणलाई आत्मसात गरे को हुिुपिन ।
(७) कक्रदटकल डर्भसिि गिथलाई सहयोग गिन ।
अिुसुची-१५

वातावरण संरक्षण योििाको ढााँचा

१. योििाको परृ ठिूभम

(नियम ४३ संग सभबम्न्ित)

२ योििाको उद्दे श्य

३. संरक्षणका मागथदशथक भसद्दान्तहरु
४. योििाले समेट्िे क्षेर:(क) िौनतक, (ख) िैववक, (ग) रासायनिक, (घ) आधर्थक, (ङ) सामाम्िक, (च) सांस्कृनतक
(छ) राििीनतक, (ि) िौगोभलक, (झ) ििशम्कत
५. सान्दभिथक िीनत, ऐि, नियमवाली, निदन भशकाहरु
६. संरक्षण योििा ढांचा:
ववषयगत क्षेर

संरक्षणका

के के

कसरी

कदहले

कस्ले

अिम
ु ानित

अिग
ु मि
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कृयाकलापहरू

गिन

गिन

गिन

गिन

ििशम्कत,

विेट, समय

िौनतक क्षेर

तर्ा

मल्
ू यांकि

िैववक क्षेर
सामाम्िक क्षेर
सांस्कृनतक क्षेर
अन्य

७. अपेक्षक्षत उपलम्ब्िहरु
(क) िौनतक क्षेरमा प्राप्त हुिे
(ख) सामाम्िक क्षेरमा प्राप्त हुिे
(ग) िैववक क्षेरमा प्राप्त हुिे
(घ) अर्थतन्रमा प्राप्त हुिे

(ङ) अन्य क्षेरमा प्राप्त हुिे
८. प्रनतवेदि
९. ववववि

अिुसुची-१६

िोखखमपूणथ पदार्थको संकलि, िण्र्ारण, प्रशोिि, ववकक्रववतरण, ववसिथि र ओसारपसार गिथको लाधग
ईिाित प्राप्त गिथ वा िवीकरण गिथ ििन आवेदि फारम
(नियम १६ को उपनियम (१) संग सभबम्न्ित)

इिाित प्राप्त वा िववकरण गिथ आवेदि ददिेकोः
१. िाम र ठे गािाः
२. इिाित खोम्िएको क्षेरः
क) संकलि

ख) ओसारपसार

ग) िण्र्ारण

घ) प्रशोिि

ङ) ववसिथि

३. िवीकरणको हकमा पदहले प्राप्त गरे को इिाित सं्या र भमनतः
४. प्रस्ताववत कायथ गिथ तोककएको स्र्ािको ठे गािाः
५. प्रस्ताववत स्र्ािको वातावरणीय म्स्र्नतः
६. िोखखमपूणथ पदार्थको रासायनिक पररचयः

७. िोखखमपूणथ पदार्थको अिुमानित पररमाणः
८. कक्रयाकलापको ववस्तत
ृ वववरणः

९. प्रयोग हुिे उपकरणको (प्रकार, क्षमता, सं्या आदद) ववस्तत
ृ वववरणः
हस्ताक्षरः
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पदः
भमनतः
अिस
ु ुची-१७

िोखखमपण
ू थ पदार्थको संकलि/िण्र्ारण/प्रशोिि/ववकक्रववतरण/ववसिथि/ओसारपसार गिथको लाधग
ईिाित-पर
(नियम १६ को उपनियम (२) संग सभबम्न्ित)
भमनतः

श्री ............................. लाई ............................. क्षेरमा िोखखमपूणथ पदार्थको

उत्पादि/संकलि/ओसारपसार/िण्र्ारण/प्रशोिि/ववसिथि गिथ यो ईिाित ददइएको छ ।
यो इिाित परको भमनत .............. सभम कायम रहिेछ ।
शतथहरुः
१
२
हस्ताक्षरः
पदः
भमनतः

अिुसुची-१८
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अिुमनत प्राप्त व्यम्कत वा संस्र्ाले प्रत्येक आ.ब. वविागमा वववरण अद्यावधिक गदाथ खल
ु ाउिु पिन
वववरण

(नियम १६ को उपनियम (४) संग सभबम्न्ित)
१. उत्पादकको िाम र ठे गािाः
२. इिाितपरको िारी भमनतः
३. िोखखमपण
ू थ पदार्थको ववस्तत
ृ वववरणः
क) िौनतक अवस्र्ाः

ख) रासायनिक अवस्र्ाः
ग) कूल पररमाण (आयाति/तौल)

४. िोखखमपूणथ पदार्थको िण्र्ारण र प्रशोििकोः
क) िण्र्ारणको भमनत र तरीकाः
ख) प्रशोििको भमनत र तरीकाः
५. िोखखमपूणथ पदार्थको ओसारपसारः

क) प्याकेम्िङ्ग गिन व्यम्कत वा संस्र्ाको िाम र ठे गािाः
ख) ओसार पसार गररिे िोखखमपूणथ पदार्थको प्याककङ्गको प्रकारः
ग) ववसिथि गररिे स्र्ािसभम पुयाथउिे ओसारपसारको ककभसमः
घ) ओसार पसारको भमनतः

६. िोखखमपूणथ पदार्थको ववसिथिको वववरणः
क) ववसिथिको प्रकारः

ख) ववसिथि गररिे स्र्ािः
ग) ववसिथि गररिे तरीकाः
घ) ववसिथिमा संलग्ि व्यम्कत वा संस्र्ाः
७. वातावरणीय अवस्र्ाको त्याङ्कः
क) त्याङ्क संकलि गररएको भमनतः
ख) िूभमगत िलको ववश्लेषणः
ग) माटोको ववश्लेषणः
घ) वायुको ववश्लेषणः

ङ) िैववक वातावरणको वववरणः
च) अन्यः
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अिुसुची-१९

प्रदष
ू ण नियन्रण प्रमाणपरको िमूिा

(नियम २२ को उपनियम (५) संग सभबम्न्ित)
िेपाल सरकार
वि तर्ा वातावरण मन्रालय
भसंहदरबार, काठमार्ौं ।

प्रदष
ू ण नियन्रण प्रमाण-पर
वातावरण

संरक्षण

नियमावली,

२०७६

को

नियम

........(निकाय)................मा

२३
दताथ

अिुसार

भमनतः
भमनत

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

मा
िई

.....................................गाउाँ पाभलका/िगरपाभलका/उपमहािगरपाभलका/महािगरपाभलकामा
संचालिमा रहे को ................... प्रा. भल.लाई प्रदष
ू ण नियन्रणका लाधग गरे का कृयाकलापलाई कदर
गदै यो प्रदष
ू ण नियन्रण प्रमाण-पर प्रदाि गररएको छ ।
यो प्रमाण पर भमनत ..........................

सभम कायम रहिेछ ।

शतथहरुः
१
२
३
प्रमाणपर िारी गिन अधिकारीको
िामः
हस्ताक्षरः

पदः

भमनतः
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अिुसुची-२०

अिुगमि तर्ा निरीक्षण प्रनतवेदिको ढााँचा

(नियम ४३ को उपनियम (५) को खण्र् (ग) संग सभबम्न्ित)
(१) अिुगमि तर्ा निरीक्षण प्रनतवेदिको कायथकारी सारांश

(२) अिग
ु मिग तर्ा निरीक्षणमा संलग्ि संस्र्ा तर्ा ववज्ञहरूको वववरण

(३) अिग
ु मि तर्ा निरीक्षणको ववधि तर्ा प्रयोग िएका उपकरणहरुको वववरण
(४) अिग
ु मि तर्ा निरीक्षणका आिारहरूः

(क) ऐि, नियम, कायथववधि, मापदण्र्
(ख) स्वीकृत वातावरणीय अध्ययि प्रनतवेदि

(ग) अिग
ु मि गररिे उद्योग, कलकारखािा, यन्रिस्ता ववषयसंग सभवम्न्ित सान्दभिथक
आदे श

(घ) अिुगमि गररिे उद्योग, कलकारखािा, यन्रको यर्ार्थ म्स्र्नतको वववरण

(५) अिुगमि तर्ा निरीक्षणका मािदण्र्ः
(क) वायुको म्स्र्नत
(ख) िलीय म्स्र्नत

(ग) माटोको म्स्र्नत
(घ) ध्वनिको म्स्र्नत
(ङ) घातक पदार्थको म्स्र्नत
(च) प्रदष
ू ण नियन्रको अवस्र्ा

(छ मािव स्वास््य सुरक्षाको अवस्र्ा

(६) वातावरणीय िोखखमको अवस्र्ाः

(क) वायु प्रदष
ू णको मारा, फैलावट र अवधिको यर्ार्थ म्स्र्नत

(ख) िलीय प्रदष
ू णको मारा, फैलावट र अवधिको यर्ार्थ म्स्र्नत

(ग) िीविन्त तर्ा विस्पनतमा परे को वा पिथ सकिे प्रनतकूल असरको म्स्र्नत

(घ) मािव स्वास््यमा परे को वा पिथ सकिे प्रनतकूल असर तर्ा प्रिावको म्स्र्नत

(७) वातावरणीय िोखखम न्यूिीकरण गिथ भलएका उपायहरुको लेखािोखा
(पयाथप्त या अपयाथप्त के छ सो समेत उल्लेख गिप
ुथ िन)

(८) वातावरणीय िोखखम न्यूिीकरण गिथका लाधग आगामी ददिमा चाभलिु पिन कदमहरुः
(क) िीनतगत/कािूिी/योििागत/कायथक्रमगत

(ख) पालिा/सुिारात्मक/क्षनतपनू तथ/प्रनतस्र्ापि/हटाउिे
(ग) दण्र्ात्मक
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(९) भसफाररस, सुझाव तर्ा निरकषथ

(१०) सान्दभिथक दस्तावेहरू, निणथयहरु
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