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पथरी शशश्चरे िगरपानिका वातावरण तथा प्राकृनतक स्रोतको
सं रक्षण गिे सम्बन्धमा बिेको नियमाविी, २०७७
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पथरी शनिश्चरे िगर पानिका वातावरण तथा प्राकृनतक स्रोतको सं रक्षण गिे सम्बन्धमा
बिेको ऐि, २०७६ को दफा ६६ िे ददएको अनधकार प्रयोग गरी पथरी शनिश्चरे िगर
काययपानिकािे दे हायका नियमहरु विाएको छ ।
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पररच्छे द–१
प्रारशम्िक
१.

२.

संशक्षप्त िाम र प्रारम्िः (१) यी नियमहरुको िाम “पथरी शनिश्चरे िगरपानिका वातावरण
तथा प्राकृनतक स्रोतको संरक्षण गिे सम्बन्धमा बिेको नियमाविी, २०७७” रहे को छ ।
(२) यो नियमाविी तुरुन्त प्रारम्ि हुिेछ ।

पररिाषाः ववषय वा प्रसं गिे अको अथय ििागेमा यस नियमाविीमा, –

(क) ''ऐि'' िन्नािे पथरी शनिश्चरे िगरपानिका वातावरण तथा प्राकृनतक स्रोतको सं रक्षण
गिे सम्बन्धमा बिेको ऐि, २०७६ सम्झिुपछय ।

(ख) ''काययसूची'' िन्नािे प्रनतवेदि तयार गियको िानग नियम ५ बमोशिम स्वीकृत
काययसूची सम्झिुपछय ।

(ग) ''निरीक्षक'' िन्नािे ऐिको दफा

१७ बमोशिमको वातावरण निरीक्षक सम्झिुपछय

।
(घ) ''प्रयोगशािा'' िन्नािे ऐिको दफा १५ बमोशिम स्थापिा गररएको वा तोवकएको
प्रयोगशािा सम्झिुपछय ।
(ङ) ''सञ्चािक सनमनत'' िन्नािे नियम ३४ बमोशिम गठि िएको कोष सञ्चािक सनमनत
सम्झिुपछय ।
(च) ''क्षनतपूनतय'' िन्नािे नियम ४० बमोशिमको क्षनतपूनतय सम्झिुपछय ।
(छ) ''क्षेत्र'' िन्नािे वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कि गियका िानग नियम ४ बमोशिम
निधायरण गररएको क्षेत्र सम्झिुपछय ।

पररच्छे द–२
वातावरणीय अध्ययि सम्वन्धी ब्यवस्था
३.

वातावरणीय संरक्षण गिुपय िेः (१) ऐिको दफा ३ को उपदफा (१) अिुसार प्रस्तावकिे

अिुसूची -१ मा उल्िेख िएका प्रस्तावहरुको वातावरण सं रक्षण अध्ययि गिे, अिुसूची-२

मा उल्िे ख िएका प्रस्तावहरुको प्रारशम्िक वातावरणीय परीक्षण र अिुसूची-३ मा
उल्िे ख िएका प्रस्तावहरुको वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कि गिुय पिेछ ।
(२) िगरक्षेत्र नित्र पिे ववकास निमायण सम्वन्धी कायय वा आयोििा वा

काययक्रमसँग सम्वशन्धत अिुसूची-१ र अिुसूची-२ बमोशिमको प्रस्ताव िए स्वीकृनतको
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िानग िगर काययपानिका वा

िगरक्षेत्रनित्र िपिे ववकास निमायण सम्वन्धी अिुसूची-३

बमोशिमको क्षेत्रसँग सम्वशन्धत प्रस्ताव िए प्रदे श तथा सं शघय मन्त्रािय समक्ष पेश गिुय
पिेछ ।
(३) िगरको अनधकारक्षेत्र नित्र पिे ववकास निमायण सम्वन्धी कायय वा

आयोििा वा काययक्रमको प्रस्ताव िए अिुसूची-१ र अिुसूची-२ का क्षेत्रसँग सम्वशन्धत
प्रस्तावको वातावरणीय सं रक्षण अध्ययि र प्रारशम्िक वातावरणीय परीक्षण प्रनतवेदिको
स्वीकृनतका िानग िगरको कािूििे तोकेको निकाय समक्ष र अिुसूची-३ मा उल्िे ख

िएका क्षेत्रसँग सम्वशन्धत प्रस्तावको वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कि प्रनतवेदि स्वीकृनतको
िानग ऐिको दफा ४ मा उल्िे शखत प्रकृया पूरा गरी प्रदे श तथा सं शघय मन्त्रािय समक्ष
पेश गिुय पिेछ ।
(४) उपनियम (२) र (३) बमोशिम मन्त्रािय वा सम्वशन्धत निकायिे

स्वीकृत गिे

बहुउद्देश्यीय आयोििा समावेश िएको एकीकृत प्रस्तावको िानग

प्रस्तावकिे प्रस्तावको प्रत्येक आयोििासँग सम्वशन्धत िगर तथा प्रदे श सरकारको
मन्त्राियको राय समावेश गरी प्रस्ताव पेश गिुय पिेछ।
(५) प्रस्तावकिे

वातावरणीय

अध्ययि

प्रनतवेदि

तयार गदाय

ु ाई प्रनतवेदि समेत समावेश गिुय पिेछ ।
बमोशिमको ढाँचामा सावयिनिक सुिव
४.

अिुसूची-४

वाताबरण नबशेष क्षेत्र निधायरण गिुपय िेः (१) ऐिको दफा ४ बमोशिम वातावरणीय प्रिाव

मूल्याङ्कि गिुय पिे कुिै प्रस्तावको सम्वन्धमा प्रस्तावकिे प्रस्ताव कायायन्वयि हुिे स्थािीय

क्षेत्र तथा त्यस क्षेत्रका शैशक्षक सं स्था, स्वास््य सं स्था तथा सरोकारवािा व्यशि वा

सं स्थािाई सो प्रस्तावको कायायन्वयिबाट पिय सक्िे प्रिावको सम्वन्धमा दश ददि नित्र
निशखत सुझाव ददिको िानग सम्वशन्धत स्थािीय क्षेत्र तथा त्यस क्षेत्रका शैशक्षक सं स्था,
स्वास््य सं स्था तथा सरोकारवािा व्यशि वा सं स्थामा अिुसूची-५ मा तोके बमोशिमको

ढाँचामा सूचिा टाँस गरी मुच ुल्का तयार गिुय पिेछ र सोही बमोशिमको दश ददिे सूचिा
राविय स्तरको कुिै एक दै निक समाचारपत्रमा समेत प्रकाशि गिुय पिेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोशिमको सूचिा प्रकाशशत िएपनछ सो सम्वन्धमा
कसै को राय सुझाव िए त्यसरी सूचिा प्रकाशि िएको नमनतिे दश ददिनित्र सम्वशन्धत
प्रस्तावक वा सम्वशन्धत निकायिाई आफ्िो राय सुझाव ददि सवकिेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोशिम प्राप्त राय सुझाव समेत सं िग्ि गरी प्रस्तावकिे
सो प्रस्तावको कायायन्वयिबाट वातावरणमा के कस्तो प्रिाव पदयछ सो समेत उल्िे ख गरी
अिुसूची-३

मा

उल्िेख

िएका

क्षेत्रसँग

सम्वशन्धत

प्रस्तावका

िानग

अिुसूची-६
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बमोशिमको ढाँचामा क्षेत्र निधायरणको प्रनतवेदि तयार गरी सम्वशन्धत निकाय समक्ष
निवेदि ददिु पिेछ

(४) िगरक्षेत्रको अनधकारक्षेत्र नित्र पिे अिुसूची-३ मा उल्िे ख िएका क्षेत्रसँग

सम्वशन्धत प्रस्तावका हकमा अिुसूची-६ बमोशिमको ढाँचामा क्षेत्र निधायरणको प्रनतवेदि
तयार गरी िगरमा निवेदि ददिु पिेछ ।

(५) उपनियम (३) र (४) बमोशिम निवेदि सवहतको प्राप्त क्षेत्र निधायरण
प्रनतवेदि उपर िाँचबुझ गिय सम्वशन्धत िगरिे प्रस्ताव बमोशिमको मूल्याङ्कि तथा
नसफाररस सनमनत गठि गिुय पिेछ र सोही सनमनतिे वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कि गिुय पिे
सम्वशन्धत प्रस्तावको काययसूची र प्रनतवेदिको मूल्याङ्कि तथा नसफाररस समेत गिेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोशिमको सनमनतिे मूल्याङ्कि गरी नसफाररस गरे का

आधारमा िगरिे राय सवहतको प्रनतवेदि स्वीकृनतका िानग नसफाररस सवहत िगर
काययपानिकामा पठाउिु पिेछ ।
(७) उपनियम (६) बमोशिम क्षेत्र निधायरणका िानग नसफाररस सवहतको
प्रनतवेदि प्राप्त िएमा िगरमा गदठत मूल्याङ्कि तथा नसफाररस सनमनतको नसफाररसका
आधारमा िगर काययपानिकािे प्रस्ताववत वा सं शोनधत रुपमा िगर काययपानिकाको राय
समेत समावेश गरी ऐिको दफा ६ को उपदफा (२) मा तोवकएको अवनधनित्र क्षेत्र
५.

निधायरणको प्रनतवेदि स्वीकृत गिेछ ।

सम्पदाको संरक्षण गिुप
य िे : (१)पथरी शनिश्चरे िगरपानिकाक्षेत्रनित्र रहेका सम्पदाको
सं रक्षण गिुय िगरपानिका, िगरवासी र सम्बशन्धत निकायको कतयव्य हुिेछ।
(२) सम्पदाको सं रक्षणका िानग िगर काययपानिकािे सरकारी तथा समुदायसँग
समन्वय तथा साझेदारी गिय सक्िेछ।
६.

वातावरणीय अध्ययि गिुपय िेः (१) ऐिको दफा ६ को उपदफा (२)

अिुसार स्थािीय तहको अनधकारक्षेत्र नित्र पिे ववषयसँग सम्बशन्धत ववकास निमायण
सम्बन्धी कायय वा आयोििा सम्बन्धी प्रस्तावको सं शक्षप्त वातावरणीय अध्ययि प्रनतवेदि

वा प्रारशम्िक वातावरणीय प्रनतवेदि स्वीकृनतको अिुसूची-१ र अिुसूची-२ मा उल्िे ख

िएका क्षेत्रसँग सम्वशन्धत प्रस्तावको प्रनतवेदि तयारीको िानग क्रमशः अिुसूची-७ र
अिुसूची-८ बमोशिमको ढाँचामा काययसूची विाई िगरपानिका समक्ष सं शक्षप्त वतावरणीय

अध्ययि र प्रारशम्िक वातावरणीय परीक्षणसँग सम्वशन्धत प्रस्तावको प्रनतवेदि तयारीको
िानग िगरपानिका समक्ष काययसूची पेश गरी स्वीकृत गराउिु पिेछ।
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(२) प्रदे श र सं शघय तहको अनधकारक्षेत्र नित्र पिे अिुसूची-३ बमोशिमको

क्षेत्रसँग सम्वशन्धत प्रस्तावको हकमा प्रस्तावकिे सोको प्रनतवेदि तयारीको िानग नियम

४ बमोशिम प्रदे श तथा सं शघय मन्त्राियिे स्वीकृत गरे को क्षेत्र निधायरण प्रनतवेदिको
आधारमा अिुसूची-९ बमोशिमको ढाँचामा काययसूची विाई सम्वशन्धत निकाय समक्ष
निवेदि ददिु पिेछ ।
(३) िगरिे नियम ४ को उपनियम (५) बमोशिमको सनमनतद्वारा मूल्याङ्कि

गराई उि सनमनतिे नसफाररस गरे को आधारमा िगर काययपानिकािे राय सवहत स्वीकृत
गराउिु पिेछ ।

तर, कुिै प्रस्तावकिे वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कि गिुप
य िे प्रस्तावको प्रनतवेदि

तयारीको िानग नियम ४ बमोशिमको क्षेत्र निधायरण प्रनतवेदि र काययसूची बिाई एकै

पटक पठाएमा िगरिे राय समावेश गरी क्षेत्र निधायरण प्रनतवेदि र काययसूची स्वीकृत
गिय सक्िेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोशिम काययसूची स्वीकृत गदाय प्रस्तावको प्रकृनत अिुसार

िगरिे नियम ४३ बमोशिम गदठत मूल्याङ्कि तथा नसफाररस सनमनतको नसफाररसका
आधारमा त्यस्तो काययसूचीिाई पुिराविोकि गरी प्रस्ताववत वा सं शोनधत रुपमा ऐिको
दफा ६ को उपदफा (२) मा तोवकएको अवनधनित्र स्वीकृत गिय सक्िेछ ।
७.

मापदण्ड एवं गुणस्तर कायम गियपिेः (१) ऐिको दफा ७ को उपदफा (१) अिुसार
िेपाि सरकारिे निधायरण गरे को मापदण्ड एवं गुणस्तर कायम हुिे गरी प्रस्तावकिे

अिुसूची-१० मा तोवकए बमोशिमको ववज्ञ रहे को परामशयदाताबाट वातावरणीय अध्ययि
प्रनतवेदि तयार गराउिु पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशिमको मापदण्ड एवं गुणस्तर कायम ििएको पाइएमा
िगरिे ऐिको दफा ६ को उपदफा (६) बमोशिम थप वातावरणीय अध्ययि गिुय पिे
दे शखएमा पुि वातावरणीय मूल्यांकि गराउि सक्िेछ ।

(३) प्रस्तावसँग सरोकार राख्ने िगरिे क्षेत्र निधायरण प्रनतवेदि, काययसूची र

वातावरणीय

प्रिाव

मूल्याङ्कि

प्रनतवेदि

सम्वशन्धत

निकाय

समक्ष

पठाउँदा

उि

प्रनतवेदिहरु हेरी िाँची पररमाियि गिुप
य िे िएमा सो समेत गराई सोको पुष्ट्याई समेत
सं िग्ि गरी नसफाररस साथ पठाउिु पिेछ ।
(४) ऐिको दफा ७ ववपररत िेपाि सरकारिे निधायरण गरे को मापदण्ड एवं
गुणस्तर पाििा िगरी परामशयदातािे प्रनतवेदि पेश गरी प्रस्तावकिाई क्षनत पुगेमा के

कस्तो क्षनत पुग्ि गएकोिे कनत क्षनतपूनतय िराउि चाहे को हो सो व्यहोरा खुिाई
सम्वशन्धत प्रस्तावकिे िगर समक्ष निवेदि ददि सक्िेछ ।
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(५) उपनियम (४) बमोशिम कुिै निवेदि प्राप्त िएमा पन्र ददि नित्र सो
निवेदिका ववषयमा निणयय गिय िगरिे आवश्यकता अिुसार सम्वशन्धत प्रस्तावक समेतको
सं िग्िता रहिे गरी सम्वशन्धत ववज्ञहरु रहे को एक िाँचबुझ सनमनत गठि गिय सक्िेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोशिम गदठत सनमनतिे िाँचबुझ गरी प्रस्तावकिाई पुग्ि
गएको क्षनतको वकनसम, पररमाण, असर र प्रिावको यवकि गरी कस्तो प्रकारको क्षनत
िराउिु पिे हो सो समेत खुिाई पन्र ददि नित्रमा िगरमा प्रनतवेदि पेश गिुय पिेछ ।
(७) उपनियम (६) बमोशिम पेश हुि आएको प्रनतवेदिका आधारमा िगरिे
साठी ददि नित्र प्रस्तावकिाई क्षनतपूनतय रकम िराउि परामशयदातािाई आदे श ददिु पिेछ
।

८. वातावरणीय व्यवस्थापि योििा तयार गिुप
य िेः (१) प्रस्तावकिे नियम ५ बमोशिम स्वीकृत

िएको काययसूचीका आधारमा सं शक्षप्त वातावरणीय अध्ययिको िानग अिुसूची-११,
प्रारशम्िक वातावरणीय परीक्षणको िानग अिुसूची-१२ र काययसूची र क्षेत्र निधायरणका
आधारमा वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्किको िानग अिुसूची-१३ बमोशिमको ढाँचामा
प्रनतवेदि तयार गिुय पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशिम प्रनतवेदि तयारीको नसिनसिामा प्रारशम्िक

वातावरणीय परीक्षण गिुय पिे प्रस्तावको सम्वन्धमा प्रस्ताव कायायन्वयि हुिे स्थानिय क्षेत्र
तथा त्यस क्षेत्रका शैशक्षक सं स्था, स्वास््य सं स्था तथा सरोकारवािा व्यशि वा सं स्थािाई

सो प्रस्तावको कायायन्वयिबाट पिय सक्िे प्रिावको सम्वन्धमा दश ददि नित्र निशखत
सुझाव ददिको िानग सम्वशन्धत स्थानिय क्षेत्र तथा त्यस क्षेत्रका शैशक्षक सं स्था, स्वास््य

सं स्था तथा सरोकारवािा व्यशि वा सं स्थामा अिुसूची -१४ मा तोके बमोशिमको सूचिा
टाँस गरी मुच ुल्का तयार गिुय पिेछ र सोही बमोशिमको दश ददिे सूचिा राविय दै निक
वा स्थािीय पनत्रकामा समेत प्रकाशि गिुप
य िे छ ।
(३) उपनियम (२) बमोशिमको सूचिा प्रकाशशत िएपनछ सो सम्वन्धमा
कसै को राय सुझाव िए त्यसरी सूचिा प्रकाशि िएको नमनतिे दश ददि नित्र सम्वशन्धत
प्रस्तावक वा निकायिाई आफ्िो राय सुझाव ददि सवकिे छ । सो सम्वन्धमा कुिै राय
सुझाव प्राप्त हुि आएमा उि राय सुझाव समेतिाई प्रनतवेदिमा सम्बोधि गिुय पिेछ ।
(४)

प्रस्तावकिे

वातावरणीय

अध्ययि

प्रनतवेदि

तयारीको

नसिनसिामा

प्रस्तावकिे प्रस्ताव कायायन्वयि हुिे प्रिाववत क्षेत्रमा प्रस्तावको बारे मा सावयिनिक
ु ाईको आयोििा गरी राय सुझाव सं किि गिुय पिेछ । त्यस्तो सावयिनिक
सुिव

ु ाईको उपशस्थनत र निणययको अनििे ख, तशस्वर तथा श्रब्यदृष्ट्य सामग्री प्रनतवेदिमा
सुिव
ु ाई गदाय प्रस्तावकिे प्रिाववत स्थािीय समुदाय,
सं िग्ि गिुय पिेछ । सावयिनिक सुिव
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आददवासी िििाती, धानमयक समुदाय, वि उपिोिा समूह र स्थािीय तहका निवायशचत
पदानधकारीहरुिाई समेत सहिागी गराउिु पिेछ ।
(५)
ििसमुदायिाई

सावयिनिक

ु ाईमा
सुिव

बढी

बढी

िन्दा

प्रस्तावको

सहिागी

कायायन्वयिबाट

गराउिु पिेछ

।

प्रिाववत

त्यस्तो

हुिे

प्रस्तावको

कायायन्वयिबाट सविन्दा बढी प्रिाववत हुिे िोशखममा रहे का ििसमुदायहरुको आवाि

ु ाई
आउि िसक्िे अवस्थाको नसियिा िएमा िशक्षत समूह छिफि गराई सावयिनिक सुिव
समेत गिुय पिेछ ।प्रस्तावकिे ववकास आयोििािे समेट्िे क्षेत्रको आधारमा एकिन्दा

ु ाईको आयोििा गिुय पिेछ । प्रस्तावकिे प्रस्तावको
बढी स्थािमा समेत सावयिनिक सुिव

ु ाईको समय, स्थाि र ववषयमा प्रचारप्रसार
वातावरणीय प्रिावको ववषयमा सावयिनिक सुिव
गिय स्थािीय सञ्चार माध्यम (स्थािीय पनत्रका, रे नडयो, एफ.एम., सावयिनिक सूचिा टाँस)
को प्रयोग गिुय पिेछ ।
(६) संशक्षप्त वातावरणीय अध्ययि र प्रारशम्िक वातावरणीय परीक्षण गिुप
य िे

कुिै प्रस्तावको हकमा काययसूची स्वीकृत िएको र वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कि गिुय पिे

कुिै प्रस्तावको हकमा क्षेत्र निधायरण र काययसूची स्वीकृत िई सकेको दुई बषयनित्र सो

सम्वन्धी प्रनतवेदि तयार गरी स्वीकृनतको िानग प्रदे श तथा सं शघय मन्त्रािय वा
सम्वशन्धत निकाय समक्ष

र िगरको अनधकारक्षेत्रसँग सम्वशन्धत प्रस्तावको हकमा

स्थािीय कािूििे तोकेको पथरी शनिश्चरे िगरपानिका समक्ष पेश गिुय पिेछ ।

(७) उपनियम (६) बमोशिम तोवकएको दुई बषयको समयावनधमा प्रस्तावको

वातावरणीय अध्ययि प्रनतवेदि पेश हुि िसकेमा यस नियमाविीमा िएको व्यवस्था
अिुरुप क्षेत्र निधायरण प्रनतवेदि र काययसूची पुिः स्वीकृत गराउिु पिेछ ।

तर ववशेष पररशस्थनत नसियिा िई उल्िे शखत दुई बषयनित्र प्रनतवेदि स्वीकृनतका

िानग पेश हुि िसक्िे अवस्थामा वातावरणीय अध्ययि स्वीकृत गिे निकाय समक्ष
निशखत निवेदि प्राप्त िएमा औशचत्यको आधारमा त्यस्तो निकायिे एक बषय अवनध थप
गिय सक्िेछ ।

(८) कुिै प्रस्तावको क्षेत्र निधायरण प्रनतवेदि र काययसूची स्वीकृत िई

वातावरणीय मूल्याङ्कि प्रनतवेदि पेश िई िसकेको अवस्थामा सो प्रस्तावको प्रिाववत क्षेत्र
बाहे क कुिै ववषयमा पररवतयि आउिे िएमा पररवतयि हुिे ववषय र त्यस्को प्रिाविाई

समेत प्रस्तावकिे वातावरणीय अध्ययि प्रनतवेदि गिुय पिेछ र त्यसरी थप गररएको

ववषयवस्तु समेत समावेश गरी क्षेत्र निधायरण प्रनतवेदि र काययसूची समेत सं शोधि गिुय
पिेछ ।
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९. प्रस्ताव स्वीकृत िगराई कायायन्वयि गिय िहुि:े (१) यो ऐि प्ररम्ि िएपनछ कसै िे पनि
िगरपानिकािे तोके बमोशिम प्रस्ताव स्वीकृत िगराई कायायन्वयि गिय गराउिु हुँदैि

प्रस्तावकिे नियम ७ बमोशिम तयार िएको प्रनतवेदि ऐिको दफा ६ को उपदफा (२),
उपदफा (३) र उपदफा (५) बमोशिम िगर काययपानिकामा स्वीकृनतका िानग पेश गदाय

ु ाई सम्पन्न िएको नमनत पश्चात दे हाय बमोशिमका कागिात सं िग्ि राखी
सावयिनिक सुिव
पेश पिेछः
(क) नियम ७ को उपनियम (२) बमोशिमको सूचिा टाँसको कागिात,

सूचिा टाँसको मुच ुल्का र सूचिा प्रकाशशत राविय दै निक तथा स्थािीय
दै निक पनत्रका,

(ख) सूचिा उपर कसैको राय सुझाव प्राप्त िएको िए वा ििएको
सम्वन्धमा िािकारी गराएको कागिात,

ु ाई िएको
(ग) नियम ७ को उपनियम (४) बमोशिम सावयिनिक सुिव

प्रमाशणत गिे कागिात र निणयय सवहतको अिुसूची-४ बमोशिमको
प्रनतवेदि,

(घ) सं शक्षप्त वातावरणीय अध्ययि र प्रारशम्िक वातावरणीय परीक्षणको
प्रनतवेदि िए स्वीकृत काययसूचीको प्रनतनिपी र वातावरणीय प्रिाव
मूल्याङ्कि िए स्वीकृत काययक्षेत्रगत प्रनतवेदि र काययसूचीको प्रनतनिपी,

(ङ) वातावरणीय अध्ययि प्रनतवेदि तयारीमा सं िग्ि रहे का ववषयववज्ञको
योग्यता प्रमाशणत गिे प्रमाशणत कागिात सवहतको वैयशिक वववरण,
(च) वातावरणीय अध्ययि प्रनतवेदि तयारीमा सं िग्ि रहे का ववज्ञहरुको
हस्ताक्षर िएको

परामशयदातायको Declaration पत्र,

(छ) अिुसूची-१५ बमोशिमको ढाँचामा सम्वशन्धत क्षेत्र

र सरोकार राख्ने

ववषयगत कायायियको नसफाररस पत्र ।
(२) िगरिे नियम ८ बमोशिम सं शक्षप्त वातावरणीय अध्ययि प्रनतवेदि प्राप्त िएमा नियम ४३
को उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोशिम गदठत सनमनतिे ऐिको दफा ६ बमोशिम अध्ययि
गिेछ र अध्ययि गदाय त्यस्तो प्रस्ताविे वातावरणमा प्रनतकूि प्रिाव पािे िदे शखएमा सं शक्षप्त

वातावरणीय अध्ययि मात्र गरे हुिे प्रस्तावको सम्वन्धमा ऐिको दफा ६ को उपदफा (३)

प्रस्तावकिे उपदफा (२) बमोशिमको वातावरणीय अध्ययि प्रनतवेदि पेश गदाय त्यस्तो प्रस्ताव
कायायन्वयि गिे क्रममा वातावरणमा पियसक्िे प्रनतकूि प्रिाव र त्यसको न्यू निकरणको िानग
अपिाउि सवकिे ववनिन्न ववकल्पहरूको ववस्तृत ववष्ट्िेषण गरी त्यस्ता ववकल्प मध्ये प्रस्ताव
कायायन्वयि गिय उपयुि हुिे ववकल्प र सो ववकल्प कायायन्वयि गिय सवकिे आधार र कारण
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सवहत नसफाररस गिुप
य िेछ र त्यसरी नसफाररस प्राप्त िएमा तत्काि िगरिे प्रनतवेदि स्वीकृत
गिुय पिेछ ।
(३) िगरमा नियम ८ बमोशिम प्रारशम्िक वातावरणीय परीक्षण प्रनतवेदि प्राप्त िएमा नियम
४३ को उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोशिम गदठत सनमनतिे ऐिको दफा ६ बमोशिम

िाँचबुझ गिेछ र िाँचबुझ गदाय त्यस्तो प्रस्ताविे वातावरणमा प्रनतकूि प्रिाव पािे िदे शखएमा
प्रारशम्िक वातावरणीय परीक्षण मात्र गरे हुिे प्रस्तावको सम्वन्धमा ऐिको दफा ६ को उपदफा
(५) उपदफा (२) बमोशिम प्राप्त वातावरणीय अध्ययि प्रनतवेदि िाँचबुझ गदाय त्यस्तो प्रस्ताव

कायायन्वयिबाट वातावरणमा प्रनतकूि प्रिाव पािे िदे शखएमा िगर काययपानिकािे आवश्यकता
अिुसार प्रस्तावकिे पाििा गिुप
य िे शतय तोवक त्यस्तो वातावरणीय अध्ययि प्रनतवेदि स्वीकृत
गिेछ।
(४) मा तोवकएको अवनधमा मन्त्रािय वा सम्वशन्धत निकायमा स्वीकृनतको िानग नसफाररस
गिेछ र त्यसरी नसफाररस प्राप्त िएमा तत्काि मन्त्रािय वा सम्वशन्धत निकायिे
प्रनतवेदि स्वीकृत गिुय पिेछ ।

(५) नियम ४३ को उपनियम (१) बमोशिम गठि िएको सनमनतको कायय सञ्चािि गदाय
िाग्िे सम्पूणय खचय प्रस्तावकिे व्यहोिुय पिेछ ।
(६) ऐिको दफा ६ को उपदफा (५) बमोशिम तोवकएको अवनधनित्र ववशेष कारण परी

प्रनतवेदि स्वीकृत गिय िसकेमा उि समय समाप्त िएको नमनतिे पन्र ददि नित्र
प्रनतवेदि स्वीकृत गिेछ ।

१०.प्रस्ताव सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : (१)वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकि हुिे प्रस्तावहरु
सम्बन्धी ऐि प्रचनित सं घीय तथा प्रादे शशक कािूि बमोशिम हुिेछ ।

(२)सं घीय तथा प्रादे शशक कािूि बमोशिम वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय

प्रिाव मूल्यांकि सम्बन्धमा सम्बशन्धत सं घीय तथा प्रादे शशक निकायसँग समन्वय गिे
शिम्मेवारी

पथरी शनिश्चरे िगरपानिकाको [ववपत ब्यबस्थापि तथा वातावरण शाखा]

को हुिेछ ।
११.

रोक िगाउि सक्िे:(१)कसै िे पनि यस ऐि र प्रचनित कािूििे तोके वमोशिमको
निकायवाट स्वीकृनत िनिई वा स्वीकृनत िए िन्दा ववपरीत हुिे गरी कायायन्वयि गरे मा

िगर काययपानिकािे त्यस्तो प्रस्ताव कायायन्वयिमा रोक िगाउि वा रोक िगाउिको

िानग प्रदे श सरकार तथा सं घीय मन्त्रािय वा स्वीकृत गिे निकायमा नसफाररस गिय
सक्िेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोशिम कुिै प्रस्ताव कायायन्वयि गिय रोक िगाइएकोमा त्यसरी रोक

िगाइएको कारणबाट क्षनत पुग्ि गएमा प्रस्तावकिे सो बापत कुिै वकनसमको
क्षनतपुनतयको िानग दाबी गिय पाउिे छै ि ।

१२. अिुकूिि योििा बिाउि सक्िे: (१)ििवायु पररवतयिको प्रनतकूि असर न्यू निकरण र
सम्िाववत िोशखमबाट बच्िका िानग िगर काययपानिकािे अिुकूिि योििा बिाई
कायायन्वयि गियसक्िेछ।
(२)उपदफा (१) बमोशिमको अिुकुिि योििा बिाउँदा ििवायू पररवतयिको
असरवाट वढी िोशखममा पिे मवहिा, अपाङ्गता िएका व्यशि, बािबानिका, िेष्ठ
िागररक र आनथयक रुपमा ववपन्न समुदायिाई ववशेष प्राथनमकता ददिुपिेछ।
(३)िगर काययपानिकािे ववकास आयोििा तिुम
य ा गदाय ििवायू पररवतयिको

प्रनतकूि असर तथा िोशखमको व्यवस्थापि गिे प्रयोििको िानग िेपाि सरकारिे
निधायरण गरे को मापदण्ड बमोशिम प्राथनमकीकरण गिुप
य िेछ।
१३.

हररतगृह ग्याँस उत्सियि न्यूनिकरण काययहरू गिय सक्िे :

(१) पथरी शनिश्चरे

िगरपानिकािे हररतगृह ग्याँस उत्सियि न्यू निकरण गिय आवश्यक काययक्रम सञ्चािि
गिय सक्िेछ।
(२) न्यूनिकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचनित कािूि बमोशिम हुिेछ।
१४.

प्रदुषण रोकथाम तथा नियन्त्रण गिेः(१) प्रदुषण नियन्त्रणका सम्वन्धमा ऐिको दफा

१४ बमोशिम अिुसूशच २० को ढाँचामा प्रमाण-पत्र उपिब्ध गराउिुपिेछ साथै िगरिे
प्रकाशि गरे को मापदण्डका अनतररि निम्ि व्यवस्थाहरु अबिम्बि गिुय पिेछः
(क)

प्रदुषण नियन्त्रणका िानग िगरिे स्थानिय रािपत्रमा सूचिा प्रकाशि गरी कुिै

स्थाि ववशेष तोकी निशश्चत पदाथय, इन्धि, औिार, यन्त्र वा उपकरणको प्रयोग वा
वातावरणमा प्रनतकूि प्रिाव पािे अन्य कृयाकिापहरुमा रोक िगाउि सक्िेछ ।
(ख)

िगरिे स्थानिय रािपत्रमा सूचिा प्रकाशि गरी कुिै निशश्चत पदाथयको आयात

तथा प्रयोगमा पररमाणात्मक बन्दे ि समेत िगाउि सक्िेछ ।
(ग)

प्रदुषण न्यूिीकरण गिय सघाउ पुर्याउिे वैकशल्पक पदाथय, इन्धि, औिार, यन्त्र

वा उपकरणको प्रयोगका िानग िगरिे आवश्यक कारवाही गिय सक्िेछ ।
(घ)

फोहोरमैिा नियन्त्रणका सम्वन्धमा िगरिे

फोहोरमैिाको प्रकृनत अिुसार

कुवहिे, पुिः प्रयोग गिय सवकिे, पुिः चक्रण गिय सवकिे र िोशखमपूण य पदाथयको रुपमा
वगीकरण गरी त्यसको उशचत व्यवस्थापि गिुय पिेछ ।
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(ङ)

कुिै व्यशि, सं स्था वा उद्योगिे ऐि वा नियमाविीमा तोवकएको शतय वा

मापदण्ड ववपररत फोहोरमैिा निष्ट्कासि िगिय सूचिा वा निदे शि गदाय पनि फोहोरमैिा
निष्ट्कासि गरे को कारणिे ििस्वास््य तथा वातावरणमा प्रनतकूि प्रिाव पिय गएमा
िगरिे आफ्िै खचयमा त्यस्तो फोहोरमैिा हटाउिु पिेछ ।
(च)

खण्ड (ङ) बमोशिम िगरिे कुिै ठाउँबाट फोहोरमैिा हटाउँदा िागेको खचयमा

पचास प्रनतशत रकम थप गरी त्यस्तो फोहोरमैिा निष्ट्कासि गिे व्यशि, सं स्था वा
उद्योगसँग प्रचनित कािूि बमोशिम सरकारी बाँकी सरह असूि उपर गिेछ ।

(२) ऐिको दफा १४ को उपदफा (२) बमोशिमको व्यवस्था कायायन्वयि गिुय
सम्वशन्धत सरोकारवािाको कतयब्य हुिेछ र सरोकारवािािे उि व्यवस्था कायायन्वयि

िगरे को पाइएमा अनधकार प्राप्त अनधकारीिाई प्रचनित कािूि बमोशिम कारवाही गिय
वाधा पुगेको मानििे छै ि ।

१५. प्रयोगशािाको संचािि र व्यवस्थापि:(१)वातावरण सं रक्षण तथा प्रदू षण नियन्त्रण
सम्बन्धी काययमा सहयोग पुर्याउि पथरी शनिश्चरे िगरपानिकािे सं घीय सरकार र प्रदे श
सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यकता अिुसार ववनिन्न प्रयोगशािाहरु स्थापिा गिय वा

सं घ र प्रदे शिे स्थापिा गरे का वा िेपाि सरकारिे मान्यता ददएको कुिै प्रयोगशािािाई
सो कामको िानग तोक्ि सक्िेछ।
(२) उपनियम (१) बमोशिम स्थापिा िएको प्रयोगशािा कायय

सं चािि ववनध

(Standard Operating Procedure) तयार गरी सं चािि गिुय पिेछ । प्रयोगशािाको
सं चािि तथा व्यवस्थापि सम्वन्धी अन्य व्यवस्था काययववनधमा तोवकए बमोशिम हुिेछ ।
(३) िेपाि सरकारको मान्यता प्राप्त प्रयोगशािा वा प्रदे श सरकारिे स्थापिा गरे को

प्रयोगशािािे कुिै प्रदुषण िाँच गिय िसक्िे िएमा िेपाि सरकारिे मान्यता ददएको कुिै
पनि प्रयोगशािाबाट वा िेपाि नित्र प्रदुषणको िाँच गिय सम्िव िहुिे दे शखएमा सम्वशन्धत
निकायमा सोको िािकारी गराउिु पिेछ ।

(३) उपनियम (३) बमोशिम िािकारी प्राप्त िएमा सम्वशन्धत निकायिे िेपाि
सरकार समक्ष अिुमनत नििका िानग सं शघय मन्त्रािय समक्ष अिुरोध गरे मा मन्त्राियिे
मान्यता प्राप्त प्रयोगशािाबाट त्यस्तो प्रदुषणको िाँच गराउि अिुमनत ददि सक्िेछ।
१५.1.1.

अको प्रयोगशािाबाट िाँच गराउि सवकिेःमान्यता प्राप्त एउटा प्रयोगशािाबाट

िाँच िएको प्रदुषणको िमूिाका सम्वन्धमा िगरिे पुिःिाँच गिय आवश्यक ठािेमा
आवश्यकता अिुसार अको प्रयोगशािाबाट वा िेपाि सरकारको अिुमनतमा ववदे श शस्थत
मान्यता प्राप्त प्रयोगशािाबाट समेत परीक्षण गराउि सक्िेछ ।
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१5.1.2.प्रयोगशािाबाट गररएको परीक्षण िनतिा प्रकाशि गिय सक्िेःिगरिे नियमाविी
बमोशिम मान्यता प्राप्त प्रयोगशािाबाट िाँच गराएको प्रदुषणको िमूिा परीक्षण िनतिा
प्रकाशि गिय सक्िेछ ।
15.1.3.

प्रयोगशािाको सूची अद्यावनधक राख्नु पिेःिगरिे सरकारी, नििी तथा गैरसरकारी

क्षेत्रमा स्थापिा िएका प्रयोगशािाको सूची तयार गरी अद्यावनधक रुपमा राख्नु पिेछ ।
15.1.4.

िमूिा संकिि, अध्ययि, िाँच, परीक्षण वा ववश्लेषण सम्वन्धी व्यवस्थाः(१)

िगरिे कुिै उद्योग, किकारखािा, यन्त्र, सवारी साधि िस्ता याशन्त्रक उपकरणवा अन्य
कुिै वकनसमबाट उत्सियि वा निष्ट्कासि हुिे वा हुि सक्िे प्रदुषण तथा फोहोरमैिाको
शस्थनत यवकि गिुय पिेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोशिमको कायय सम्पादिको िानग सञ्चानित उद्योग,

किकारखािा, यन्त्र, सवारी साधि िस्ता याशन्त्रक उपकरणहरु वा अन्य कुिै

वकनसमबाट उत्सियि वा निष्ट्कासि हुिे वा हुि सक्िे प्रदुषण तथा फोहोरमैिाको िमूिा
सं किि गिुय पिेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोशिम िगरिे सं किि गरे को िमूिा नियम १६ को
उपनियम (१) र (३) बमोशिम तोवकएका प्रयोगशािाबाट परीक्षण गिे गराउिे व्यवस्था
नमिाउिु पिेछ ।
(४) िमूिाको परीक्षण र ववश्िे षण पश्चात सोको िनतिा अद्यावनधक गिे

व्यवस्था िगरिे नमिाउिु पिेछ र अिुसूशच-१९ कमोशिमको प्रनतवेदि मन्त्राियमा
अध्याबनधक गराउिुपिेछ ।
(५) िमूिा पररक्षणको िनतिा सं वेदिशशिताको आधारमा प्रकाशि, प्रसारण

समेत गिय सवकिेछ ।

(६) िगरिे वातावरणीय अवस्थाको प्रत्येक दुई बषयमा अध्ययि गरी
सोको प्रनतवेदि प्रकाशि गिुय पिेछ ।

१६.

िमुिा संकिि गिय ददिुपिे:कुिै पनि उद्योग, कारखािा, यन्त्र, सवारी साधि आददबाट
सृििा वा निष्ट्काशि हुिे वा हुि सक्िे प्रदू षण, ध्वनि, ताप तथा फोहरमैिाको
अध्ययि, परीक्षण वा ववश्लेषण गियका िानग सम्बशन्धत व्यशि वासं स्थािे पथरी शनिश्चरे

िगरपानिकाबाट अनधकारप्राप्त व्यशि वा सं स्थािाई आवश्यकता अिुसार त्यस्ता वस्तु
वा पदाथयको िमूिा सं किि गिय ददिु पिेछ ।
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१७. वातावरण निरीक्षकको नियुशि गिय सक्िे: पथरी शनिश्चरे िगरपानिकानित्र प्रदू षण कम
गिे, हटाउिे वा नियन्त्रण गिे तथास्वीकृत वातावरणीय प्रनतवेदि अिुसार गिुप
य िे
कामहरू

प्रिावकारी

रुपिे

गिय

गराउि,

वातावरण

सं रक्षण

सम्वशन्ध

प्रचनित

मापदण्डको पाििा िए ििएको सम्बन्धमा अिुगमि तथा निरीक्षण गिय िगर
काययपानिकािे िेपाि सरकारबाट मान्यताप्राप्त शैशक्षक सं स्थाबाट वातावरण वा सोसँग

सम्बशन्धत ववषयमा कशम्तमा स्िातक हानसि गरे को व्यशििाईप्रचनित कािूि बमोशिम
निधायररत मापदण्ड र प्रवक्रया पुरा गरी वातावरण निरीक्षक नियुि गिय सक्िेछ ।
१८.

वातावरण निरीक्षकको काम, कतयव्य र अनधकार:(१)वातावरण निरीक्षकको काम,
कतयब्य र अनधकार दे हाय बमोशिम हुिेछः–
(क) प्राकृनतक स्रोतको सं रक्षण गिे सम्बन्धमा बिेको ऐि,२०७६ वा
ऐि अन्तगयत बिेको नियमाबिी २०७७ को नियम तथा
प्रचनित सं घीय र प्रदे श कािूि तथा मापदण्ड बमोशिम प्रदू षण
कम गिे, हटाउिे वा नियन्त्रण गिे कायय िए ििएको निरीक्षण
गिे,
(ख) प्राकृनतक स्रोतको सं रक्षण गिे सम्बन्धमा बिेको ऐि,२०७६ वा
ऐि अन्तगयत बिेको नियमाबिी २०७७ को नियम तथा
प्रचनित

कािूि

र मापदण्ड ववपरीत

कुिै

ठाउँबाट प्रदू षण

निष्ट्काशि सम्बन्धी िकरात्मक कायय गरे िगरे को सम्बन्धमा
निरीक्षण गिे,
(ग)

स्वीकृत वातावरणीय

अध्ययि प्रनतवेदिमा तोवकएका सतय

बमोशिम काम िए ििएको सम्बन्धमा स्थिगत िाँचबुझ तथा
निरीक्षण गिे,
(घ)खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोशिम गररएको िाँचबुझ तथा निरीक्षण
प्रनतवेदि तोवकएको अनधकारी समक्ष पेश गिे,
(ङ) तोवकए बमोशिमका अन्य कायय गिे,
(२)उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोशिम निरीक्षण गिे
नसिनसिामा वातावरण निरीक्षकिे सम्बशन्धत व्यशि, सं स्था वा प्रस्तावकिाई पूव य
सूचिा ददई कुिै घर, िग्गा, िवि, कारखािा, उद्योग, सवारी साधि, औद्योनगक
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सं यन्त्र, औिार, मेशशिरी, िीव, वस्तु, अनििेख, कागिात वा अन्य मािसामाि वा
वस्तुहरुको निरीक्षण, परीक्षण वा िाँचबुझ गिय सक्िेछ ।
(३)उपदफा (२) बमोशिम निरीक्षणको नसिनसिामा वातावरण निरीक्षकिे माग
गरे को वववरण वा िािकारी उपिव्ध गराई आवश्यक सहयोग गिुय सम्बशन्धत व्यशि,
सं स्था वा प्रस्तावकको कतयव्य हुिेछ ।
(४) वातावरण निरीक्षकिे काययको दौडािमा सूरक्षाका दृष्टीिे कुिै समस्या
परे मा िशिकैको सूरक्षा निकायको सहयोग समेत निि सक्िेछ,अन्य काम, कतयव्य र
अनधकार तोवकए बमोशिम हुिछ
े ।

पररच्छे द–३
फोहरमैिा सम्बन्धी ब्यवस्था
१९.

फोहरमैिाको प्रबन्धगिे दावयत्व: (१)फोहरमैिाको व्यवस्थापि गिय स्थािान्तरण केन्र
(ट्रान्सफर स्टे शि), ल्याण्डवफि साइट, प्रशोधि प्िाण्ट, बायो ग्यास प्िाण्ट िगायत
फोहरमैिाको सं किि, अशन्तम नबसियि तथा प्रशोधिका िानग आवश्यक पिे पूवायधार
तथा सं रचिाको निमायण तथा सञ्चािि गिे शिम्मेवारी काययपानिकाको हुिेछ ।
(२) फोहरमैिा सं किि केन्र, स्थािान्तरण केन्र वा प्रशोधि स्थिमा

फानिएको वा राशखएको फोहरमैिा वा सरसफाईको नसिनसिामा िम्मा िएको
फोहरमैिा प्रबन्ध गिे

वा कुिै पनि वकनसमबाट प्रयोग गिे

शिम्मेवारी िगर

काययपानिकाको हुिेछ ।
(३) यस दफाको प्रयोििको िानग फोहरमैिा सं किि केन्र, स्थािान्तरण

केन्र वा प्रशोधि स्थिमा फानिएको वा राशखएको फोहरमैिा वा सरसफाईको
नसिनसिामा िम्मा िएको कुिै पनि पदाथय फोहरमै िा मानििेछ ।
२०.फोहरमैिा

व्यवस्थापि

गिे

दावयत्व:(१)िगर

नित्रको

फोहोरमैिा

काययपानिकाको

निणययािुसार व्यवस्थापि गिे गराउिे दावयत्व िगरको हुिेछ ।
(२) उपदफा (१) िुिसुकै कुरा िेशखएको िए तापनि हानिकारक फोहरमैिा,

स्वास््य सं स्थािन्य फोहरमैिा, रासायनिक फोहरमैिा वा औद्योनगक फोहरमैिा
प्रशोधि र व्यवस्थापि गिे दावयत्व निधायररत मापदण्डको अधीिमा रही त्यस्तो
फोहरमैिा उत्पादि गिे व्यशि वा निकायको हुिेछ ।
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(३) कुिै उद्योग वा स्वास््य सं स्थािे हानिकारक फोहरमैिा, स्वास््य
सं स्थािन्य फोहरमैिा रासायनिक फोहरमैिा तथा औद्योनगक फोहरमैिा प्रशोधि गरी
बाँकी

रहेको

फोहरमैिा

तथा

अन्य

फोहरमैिाको

व्यवस्थापि

गरीददि

िगर

काययपानिकािाई अिुरोध गरे मा वा िगर काययपानिकािे निधायरण गरे को फोहरमैिा
व्यवस्थापि स्थि प्रयोग गिय माग गरे मा िगर काययपानिकािे निधायरण गरे बमोशिम
सेवा शुल्क निई फोहरमैिाको व्यवस्थापि गररददि वा फोहरमैिा व्यवस्थापि स्थि
प्रयोग गिय ददि सक्िेछ ।
(४) िगर काययपानिकािे सामुदावयक सरसफाई सम्बन्धी निदे शशका बिाई िागू
गिेछ।
(५)फोहरमैिा व्यवस्थापििे मािव स्वास््यमा पारे को वा पािे प्रिावको िाँच

परीक्षण र अिुसन्धाि गिे अनधकार सम्बशन्धत ििस्वास््य अनधकारीसँग हुिेछ ।

(६)िाँच पररक्षणमा कुिै निकायमा फोहरमैिा व्यवस्थापि प्रिावकारी हुि

िसकी मािव स्वास््यमा प्रनतकूि प्रिाव पारे को िेवटएमा िगरपानिकािे

उि

निकायिाई समयमै सचेत गराई प्रचनित कािूि बमोशिम आवश्यक कारवाही गिेछ।
२१.फोहरमैिा उत्पादि कम गिे:(१) पथरी शनिश्चरे िगरपानिका नित्र कुिै व्यशि, सं स्था वा
निकायिे कुिै काम कारोबार गिय उत्पादि हुिे फोहरमैिा यथाशक्य कम गिुय पिेछ।

(२)“आफ्िो क्षेत्र”नित्र ववसियि हुि सक्िे फोहरमैिाको ववसियि वा पुि:

प्रयोगको व्यवस्था नमिाई बाँकी फोहरमैिा मात्र निष्ट्काशि गरी फोहरमैिाको
पररणामिाई घटाउिु प्रत्येक व्यशि, सं स्था वा निकायको कतयव्य हुिेछ ।
क) स्पवष्टकरण:“आफ्िो क्षेत्र”िन्नािे पथरी शनिश्चरे िगरपानिका नित्रको नििी घर
कम्पाउण्ड, औद्योनगक क्षेत्रको पररसर, अस्पताि वा स्वास््य सं स्थाको पररसर,
औद्योनगक प्रनतष्ठािको पररसर िगायत फोहरमैिा उत्पादि गिे व्यशि, सं स्था वा
निकायको पररसरिाई सम्झिु पछय।
२२.

फोहरमैिा पृथकीकरण:(१) िगर काययपानिकािे फोहरमैिािाई तोवकए बमोशिम
िैववक, अिैववक र अन्य प्रकारमा वविािि गरी सो फोहरमैिािाई स्रोतमै छु याउिे
गरी तोक्िेछ ।
(२)उपदफा (१) बमोशिम तोवकददए बमोशिम फोहरमैिा स्रोतमै छु याई
सं किि केन्रसम्म पुर्याउिे दावयत्व त्यस्तो फोहरमै िा उत्पादि गिे व्यशि, सं स्था वा
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निकायको हुिेछ र यसको िानग काययपानिकािे आवश्यक प्रववनध, मािसामाि,
उपकरण, कण्टे िर आदद उपिब्ध गराउि सक्िेछ ।
२३.

फोहरमैिाको निष्ट्काशि:(१)फोहरमैिा निष्ट्काशिको समय, स्थाि र तररका िगर
काययपानिकािे निधायरण गरे बमोशिम हुिेछ ।
(२)हानिकारक फोहरमैिा वा रासायनिक फोहरमैिा उत्पादि गिे व्यशि,
सं स्था वा निकायिे त्यस्तो फोहरमैिा तोवकए बमोशिम व्यवस्थापि गिुय पिेछ ।
(३)हानिकारक फोहरमैिा वा रासायनिक फोहरमैिा सं किि केन्र वा

स्थािान्तरण केन्रमा निष्ट्काशि गिय पाइिे छै ि ।

२४.फोहरमैिा व्यवस्थापि केन्र:(१) िगर काययपानिकािे फोहरमैिािाई व्यवशस्थत रुपमा
सं किि गिय प्रत्यक टोि वा वस्तीमा सं किि केन्र तोकी आवश्यक कण्टे िरको
व्यवस्था गिय सक्िेछ ।

(२)उपदफा (१) बमोशिम सं किि केन्र तोक्दा यथाशक्य टोि वा वस्तीका

सबैिाई पायक पिे गरी वातावरणीय रुपिे उपयुि स्थाि तोक्िु पिेछ ।

(३)उपदफा (१) बमोशिमको सं किि केन्रमा फोहरमैिा निष्ट्काशि र

सं किि गिे समय र तररका िगर काययपानिकािे निधायरण गरे बमोशिम हुिेछ ।

२५. िोशखमपूणय फोहरको व्यवस्थापिः (1)िोशखमपूण य पदाथयको सं किि, िण्डारण, प्रशोधि,

ववक्री ववतरण, ववसियि, ओसारपसार गिे व्यशि वा सं स्थािे सो कायय गिुप
य ूव य िगरबाट
अिुमनत नििु पिेछ र सोका िानग अिुसूची-१६ मा उल्िे ख िए बमोशिमको ढाँचामा
फारम िरी निवेदि ददिु पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशिमको निवेदि पेश हुि आएमा िगरिे आवश्यक

िाँचबुझ गरी अिुमनत ददि उपयुि दे शखएमा आवश्यक शतयहरु तोकी अिुसूची-१७ मा
उल्िे ख िए बमोशिमको ढाँचामा अिुमनतपत्र प्रदाि गिुय पिेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोशिम ददइिे अिुमनत पत्रको म्याद दुई बषयको हुिेछ र

सो अवनध सवकए पश्चात व्यशि वा सं स्थािे िवीकरणका िानग िगरमा निवेदि ददिु
पिेछ ।
(४) अिुमनत निई िोशखमपूण य पदाथयको सं किि, िण्डारण, प्रशोधि, ववक्री

ववतरण, ववसियि वा ओसारपसार गिे व्यशि वा सं स्थािे अिुसूची-१८ मा तोवकए

बमोशिमको ढाँचामा वववरण तयार गरी प्रत्येक आनथयक वषय सवकएको तीस ददिनित्र िगर
समक्ष पेश गिुय पिेछ।
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(५) अिुमनत प्राप्त व्यशि वा सं स्थािे तोवकएको शतयहरुको पाििा िगरे को वा
िोशखमपूणय पदाथयको व्यवस्थापि िगरे को पाइएमा िगरिे उि व्यशि वा सं स्थािाई
व्यवस्थापि गिय आदे श ददि सक्िेछ र सो आदे शको पाििा समेत िगरे को अवस्थामा
सो व्यशि वा सं स्थािाई ऐि बमोशिमको दण्ड सवहत उपनियम (२) बमोशिम ददइएको
अिुमनत पत्र मन्त्राियिे खारे ि गिय सक्िेछ ।

(६) िोशखमपूणय पदाथयिाई ववसियि गिुप
य ूव य त्यस्तो िोशखमपूण य पदाथयको प्रयोग

गिे व्यशि वा सं स्थािे मािव स्वास््य, िीविन्तु, वातावरणमा असर िपिे गरी िण्डारण
गिुय पिेछ ।
(७) उपनियम (६) बमोशिम िण्डारण िएका िोशखमपूण य पदाथयको वगीकरण
तथा ववसियिका आधार र मापदण्ड िगरिे रािपत्रमा सूचिा प्रकाशि गरी तोक्िेछ ।
२६.

फोहरमैिाको न्यूनिकरण, पुि: प्रयोग तथा पुि: चक्रीय प्रयोग:(१) िगर काययपानिकािे
फोहरमैिा न्यूनिकरण, पुि: प्रयोग तथा पुि: चक्रीय प्रयोगिाई प्रोत्साहि गिय
आवश्यक कायय गिेछ र यसको प्रिावकारी कायायन्वयिका िानग आवश्यक निदे शशका
बिाई िागू गिय सक्िेछ ।
(२)उद्योग उत्पादि प्यावकङ्ग गिय प्रयोग गरे को वस्तुिाई पुि: प्रयोग गरी

फोहरमैिाको पररणामिाई घटाउिे काममा प्रोत्साहि गिय सम्बशन्धत उद्योगसँग िगर
काययपानिकािे समन्वय गिय सक्िेछ ।
२७.

अिुमनत सम्बन्धी व्यवस्था:(१)यस ऐि बमोशिम िगर काययपानिकाको अिुमनत िनिई
कसै िे पनि फोहरमैिा व्यवस्थापि सम्बन्धी काम गिय वा गराउि सक्िेछैि ।
(२)फोहरमैिा व्यवस्थापि गिय चावहिे स्वदे शी वा ववदे शी कम्पिी, सं स्था वा
निकायिे दे हायको वववरण खुिाई अिुमनतको िानग िगर काययपानिकामा निवेदि ददिु
पिेछ:(क) फोहरमैिा व्यवस्थापि सम्बन्धी योििा,
(ख) फोहरमैिा व्यवस्थापि सम्बन्धी आवश्यक ििशशि तथा प्रववनधको वववरण,
(ग) तोवकए बमोशिमको अन्य वववरण ।
(३)उपदफा (२) बमोशिम पिय आएको निवेदि उपर िगर काययपानिकािे
आवश्यक िाँचबुझ गरी अिुमनतपत्र ददि सक्िेछ ।
(४) फोहरमैिाको व्यवस्थापि, पुि: चवक्रय प्रयोग, प्रशोधि र ववसियिमा
आवश्यक पिे प्रववनध स्वदे शमा उपिब्ध हुि िसक्िे दे शखएमा त्यस्तो प्रववनध उपिब्ध
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गराउि सक्िे कुिै ववदे शी कम्पिी, सं स्था वा निकायिाई सम्झौतामा उल्िे शखत
अवनधनित्र त्यस्तो प्रववनध हस्तान्तरण गिे शतयमा िेपाि सरकारको स्वीकृनत निई िगर
काययपानिकािे उपदफा (३) बमोशिम अिुमनतपत्र ददि सक्िेछ ।
(५) अिुमनतपत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोशिम हुिेछ ।
२८.फोहरमैिा व्यवस्थापिमा नििी तथा सामुदावयक क्षेत्रको संिग्िता:(१)िगर काययपानिकािे
आवश्यकता अिुसार यस ऐि बमोशिम अिुमनत प्राप्त नििी क्षेत्रका कम्पिी वा
सामुदावयक क्षेत्रबाट तोवकए बमोशिम प्रनतस्पधाय गराईआफ्िो क्षेत्रको फोहरमैिा
व्यवस्थापि गराउि सक्िेछ ।
(२) उपदफा (२) बमोशिम फोहरमैिा व्यवस्थापि गदाय नििी क्षेत्रका

कम्पिीको हकमा दे हायका सबै वा कुिै र सामुदावयक एवं गैरसरकारी सं घ, सं स्थाको
हकमा दे हायको कुिै काम गराउि सवकिेछ:(क)

फोहरमैिाको न्यू निकरणका िानग ििचेतिा अनिवृवि,

(ख)

फोहरमैिा सं किि,

(ग)

फोहरमैिा ढु वािी,

(घ)

फोहरमैिाको प्रयोग, पुि: प्रयोग, पुि: चवक्रय प्रयोग वा
प्रशोधि,

२९.

(ङ)

फोहरमैिा ववसियि,

(च)

बन्द पश्चात् व्यवस्थापि ।

प्रनतस्पधाय गराई फोहरमैिा व्यवस्थापिको शिम्मा ददिे: (१) िगर काययपानिकािे यस
ऐि बमोशिम नििी क्षेत्र वा सामुदावयक सं स्थाबाट फोहरमैिा व्यवस्थापि गराउँदा
बोिपत्र आह्वाि गरी प्रनतस्पधाय गराई व्यवस्थापकको छिौट गरी व्यवस्थापि गिे
शिम्मा ददिु पिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशिम फोहरमैिा व्यवस्थापकको छिौट गदाय दे हायका
आधारमा गिुय पिेछ:(क)

िगर काययपानिकािाई बुझाउि कबुि गरे को रकम,

(ख)

फोहरमैिाबाट ऊिाय शशि उत्पादि गिे वा प्राङ्गाररक मि
ँ ी, प्रववनध र ििशशिको क्षमता,
उत्पादि गिे क्षमता, पूि
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(ग)

आनथयक तथा प्राववनधक क्षमता,

(घ)

फोहरमैिा व्यवस्थापि अपिाउि प्रस्ताव गरीएको प्रववनधको
ददगोपि तथा वातावरणीय प्रिाव न्यू निकरण,

(ङ)

व्यवस्थापि करार गिय प्रस्ताव गररएको व्यवस्थापि शुल्क,

(च)

फोहरमैिाको प्रयोग, प्रशोधि वा पुि: प्रयोग गिे सम्बन्धमा
िए िगर काययपानिकािाई बुझाउि मञ्जुर गररएको रोयल्टी ।

(३) बोिपत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचनित कािूि बमोशिम हुिेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोशिम फोहरमैिा व्यवस्थापिको शिम्मा पाएको कम्पिी,

सं स्था वा निकायिे िगर काययपानिकासँग गरे को सम्झौताको अधीिमा रही शुल्क
उठाउि सक्िेछ ।
(५)

उपदफा

(१)

मा

िुिसुकै

कुरा

िे खीएको

िएतापनि

फोहरमैिा

व्यवस्थापिमा गैरसरकारी क्षेत्रको तथा अन्य पानिकाहरुको सहकायय सम्बन्धी अन्य
कुराहरु तोवकए बमोशिम हुिेछ ।
३०.

फोहरमैिा व्यवस्थापि स्थि निमायण तथा सञ्चािि गिय स्वीकृनत ददि सवकिे:(१) नििी
क्षेत्रबाट फोहरमैिा व्यवस्थापिका िानग फोहरमैिा व्यवस्थापि स्थि, प्रशोधि स्थि
वा अन्य सं यन्त्र निमायण गरी सञ्चािि गिय स्वीकृनत माग गरे मा वातावरण तथा अन्य

प्रचनित कािूिको अधीिमा रही त्यस्तो सं यन्त्र निमायण तथा सञ्चाििका िानग िगर
काययपानिकािे स्वीकृनत ददि सक्िेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोशिम नििी क्षेत्रबाट फोहरमैिा व्यवस्थापि सं यन्त्रको
निमायण तथा सञ्चािि गदाय तोवकएको वातावरणीय मापदण्डको पाििा िए वा ििएको
अिुगमि िगर काययपानिकािे गिेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोशिम अिुगमि गदाय स्वीकृत मापदण्डको पाििा गरे को
िपाइएमा त्यस्तो मापदण्ड पाििाको िानग आवश्यक व्यवस्था गिय समयावनध
तोवकददि सक्िेछ र सो समयावनधमा पनि मापदण्डको पाििाको िानग आवश्यक

व्यवस्था िगरे मा त्यस्तो व्यशि वा कम्पिीको स्वीकृनत िगर काययपानिकािे तोवकए
बमोशिम रद्द गिय सक्िेछ ।
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३१.

सावयिनिक

नििी

साझेदारीमा

फोहरमैिा

व्यवस्थापि

गिय

सवकिे:(१)

िगर

काययपानिकािे प्रचनित कािूिको अधीिमा रही नििी क्षेत्र, सामुदावयक एवं गैरसरकारी
सं घ, सं स्थासँगको साझेदारीमा फोहरमैिा व्यवस्थापि कायय गिय सक्िेछ ।

(२) उपदफा (१) मा िुिसुकै कुरा िे शखएको िए तापनि सामुदावयक एवं

गैरसरकारी सं घ, सं स्थासँगको साझेदारीमा फोहरमै िा न्यू निकरणको िानग ििचेतिा
अनिवृवि, फोहरमैिा सं किि, ढु वािी, फोहरमैिा व्यवस्थापि स्थिको बन्द पश्चात्
व्यवस्था, उद्याि निमायण र सौन्दययकरण िस्ता कायय मात्र गिय वा गराउि सवकिेछ ।
३२.

सेवा शुल्क उठाउि सक्िे:(१) िगर काययपानिकािे फोहरमैिा व्यवस्थापि गरे बापत
सम्बशन्धत व्यशि, सं स्था वा निकायबाट सेवा शुल्क िगाई उठाउि सक्िेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशिमको शुल्कको निधायरण फोहरमैिाको पररमाण, तौि

तथा प्रकृनत र तोवकए बमोशिमका अन्य कुराहरुको आधारमा काययपानिकािे गिेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोशिमको शुल्क काययपानिका आफैंिे वा निििे तोकेको

सं स्था वा निकाय माफयत् समेत उठाउि सक्िेछ ।

(४) यस दफामा अन्यत्र िुिसुकै कुरा िे शखएको िए तापनि दफा २६

बमोशिम फोहरमैिा व्यवस्थापि गिय शिम्मेवारी पाएको व्यशि, सं स्था वा निकायिे
काययपानिकासँग िएको

सहमनतको आधारमा फोहरमैिा व्यवस्थापि

गरे

बापत

सम्बशन्धत व्यशि, सं स्था वा निकायबाट सेवा शुल्क उठाउि सक्िेछ ।
तर तोवकए बमोशिमका ववपन्न वगयिाई सेवा शुल्कमा तोवकए बमोशिम छूट
ददइिेछ।
(५) यस दफा बमोशिम शुल्कबाट प्राप्त आम्दािी तथा फोहरमैिा व्यवस्थापि

नििी क्षेत्रिाई सं िग्ि गराउँदा प्राप्त हुिे आम्दािी िगर काययपानिकािे एउटा छु ट्टै

शीषयकमा राखी तोवकएको मापदण्डको अधीिमा रही फोहरमैिाको व्यवस्थापि,
वातावरणीय सं रक्षण तथा फोहरमैिा व्यवस्थापि प्रिाववत क्षेत्रको ववकासमा खचय गिुय
पिेछ ।
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पररच्छे द–४
िैववक ववववधता संरक्षण
३३. िैववक ववववधताकोसंरक्षण गिुप
य िे: (१) ऐिको दफा ३४ बमोशिम सरोकारवािा
निकायिे अनििेखमा समावेश गिे वस्तु, स्थि, विस्पनत, िीविन्तु आदद उल्िे ख गरी
सवयसाधारणको िािकारीको िागी सूचिा प्रकाशि गिुय पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशिम प्रकाशशत सूचिामा उल्िे ख िएका वस्तु, स्थि,

विस्पनत, िीविन्तु आददको सम्वन्धमा कसैको कुिै राय प्रनतवक्रया िए त्यस्तो सूचिा
प्रकाशि िएको नमनतिे तीस ददिनित्र सरोकारवािा निकायमा निवेदि ददि सक्िेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोशिम कुिै निवेदि परे मा िाँचबुझ गरी तीस ददिको

म्याद समाप्त िएपनछ सरोकारवािा निकायिे अनििेख तयार गिुय पिेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोशिम अनििे खमा समावेश िएका वस्तु वा स्थिको
पवहचािको िानग त्यस्तो वस्तु वा स्थिमा आवश्यकता अिुसार शचन्ह तथा नसमािा राख्नु
पिेछ ।
(क)

कृवषिन्य िैववक ववववधता सं रक्षण,(१)

ववकासका

काययक्रमहरु

कृवष

सं चाििगदाय

िैववक

ववववनधताको सं रक्षणिाई ववशेष महत्वददिे,
(२)

िैववक

ववववधता,

िकारात्मक

प्रिाव

वातावरण

र

पािय

सक्िे

मािव

स्वास््यमा

िोशखम

िएका

शि.एम.ओ.(Genetically Modified Organism) तथा
त्यसका उत्पादििाई आवश्यकता अिुसार नियन्त्रण वा
निषेध गिे,
(३)

कृवष पयायवरणीय सेवाहरुको ददगो पररचाििको िानग
परागसेचक तथा अन्य पयायवरणीय सेवा प्रदाि गिे
िीवहरु सम्बन्धी अध्ययि, अिुसन्धाि, अिुगमि गरी
सं रक्षणका काययक्रमहरु सञ्चािि गिे,

(४) परम्परागत, ज्ञाि सीप तथा अभ्यासको सं रक्षण र प्रवियि
गिे।
(ख)

नसमसार सं रक्षण,-
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(१)

स्थािीय ििसमुदायको सहिानगतामा उिीहरुको वहतका
िानग आफ्िो क्षेत्र अन्तगयतका नसमसारको पवहचाि गदै
सोको सं रक्षण र व्यवस्थापि गिे;

(२)

स्थािीय

ििसहिानगतामा

व्यवस्थापिको
समन्यावयक

आधाररत

माध्यमद्वारा
अवसर

नसमसारको

ददिाउँदै

नसमसार
स्रोतहरुमानथ

बुविमिापूण य प्रयोगको

अवधारणािाई साथयक तुल्याउिे;
(३)

स्थािीय
गराउँदै

व्यशि,

समुदाय

नसमसारको

एवं

सं रक्षण

निकायिाई
र

व्यवस्थापि

संिग्ि
कायय

प्रिावकारी बिाउिे;
(४)

वतयमाि र िावी पुस्ताको फाइदाका िानग प्राकृनतक
स्रोत सं रक्षण गिय स्थािीय वानसन्दाको वहत हुिे खािको
सामाशिक र आनथयक ववकासका काययक्रम सं चािि गिे,

(५)

नसमसारमा

आशश्रत

सङ्कटापन्न

िीविन्तु,

ििचर,

सापेशक्षक िङ्गिी ििावर तथा अन्य िि आशश्रत
आिुवंशशक स्रोतको सं रक्षण गिे,
(६)

वातावरणीय असर न्यूि हुिे गरी नसमसार क्षेत्रमा

वातावरण अिुकूि पययटिको ववकास गदै प्राप्त िाििाई
यथासम्िव

नसमसारको

व्यवस्थापि

र

स्थािीय

ििसमुदायको वहतमा पररचािि गिे,
(७)

नसमसार सं रक्षण र व्यवस्थापिका िानग तयार गररिे
कायययोििाहरुमा स्थािीय ििसहिानगता सुनिशश्चत गिे,

(८)

नसमसार क्षेत्रमा आशश्रतस्थािीयवासीकोअिुिव, अभ्यास,
सीप र ज्ञािको सं रक्षण गदै सोही आधारमा नसमसारको
सं रक्षण र व्यवस्थापि गिय प्रश्रय ददिे,

(९)

नसमसार व्यवस्थापिा दे खा पिे समस्याहरुको पवहचाि
गरी स्थािीय स्तरमै समाधािको उपायहरुको खोिी गिय
ििसहमनतका आधारमा व्यवस्थापि कायययोििा बिाई
िागू गिे गराउिे,
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(१०) नसमसार व्यवस्थापि योििा तिुम
य ा गिे र व्यवस्थापि
सनमनतमा स्थािीय ििसमुदायका साथै सं घ सं स्थाको
प्रनतनिनधत्व गराउि आवश्यक कािुिी एवं प्रशासनिक
व्यवस्था गिे ,
(११) नसमसारमा आशश्रत स्थािीय ििसमुदायिाई नसमसारबाट
प्राप्त

हुिे

िािको

न्यायोशचत

बाँडफाँडका

िानग

आवश्यक व्यवस्था गिे,
(३) िैववक ववववधता सं रक्षण तथा व्यवस्थापि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था
प्रचनित कािूि र मापदण्ड बमोशिम हुिेछ।
३४. िैववक ववववधताको अनििेखीकरण गिुप
य िे:(१) पथरी शनिश्चरे िगरपानिकािे आफ्िो
क्षेत्रानधकार नित्र अवशस्थत िैववक ववववधताको वस्तुशस्थनत र वववरणको अनििे खीकरण
व्यवशस्थत र वैज्ञानिक ढङ्गिे राख्नु पिेछ सरोकारवािा निकायको स्वीकृनत वविा कसैिे

पनि अनििेखमा समावेश िएका वा राविय सम्पदा नित्रका वस्तु, स्थि, विस्पनत, िीविन्तु
आददका सम्बन्धमा दे हायका कुिै काम गिुय गराउिु हुदैिः

(क) कुिै वस्तु, स्थि, विस्पनत, िीविन्तु, आदद हटाउि, फेरबदि गिय वा
त्यसिाई िोक्साि पुग्िे कुिै काम गिय,

(ख) कुिै वस्तु, स्थि, विस्पनत, िीविन्तु आदद कसै िाई उपहार ददि वा
हकछाडी बेचनबखि गिय वा हस्तान्तरण गिय,

(ग) अनििेखमा समावेश िएका कुिै िीविन्तुहरुिाई िोक्साि पुर्याउिे
वकनसमका अन्य िीविन्तु राविय सम्पदा सं रक्षण क्षेत्रमा प्रवेश गराउि,
(घ)

कुिै वस्तु, स्थि, विस्पनत, िीविन्तु आदद नबग्रिे वा िानसिे गरी अन्य

कुिै काम गिय वा गराउि ।

३५. स्थािीय समुदायको परम्परागत ज्ञाि, सीप, अभ्यास, आददको संरक्षण गिुप
य िे: (१)
ऐिको दफा ३५ बमोशिम सरोकारवािा निकायिे अनििे खमा समावेश गिे वस्तु, स्थि,
विस्पनत, िीविन्तु आदद उल्िेख गरी सवयसाधारणको िािकारीको िागी सू चिा प्रकाशि गिुय
पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशिम प्रकाशशत सूचिामा उल्िे ख िएका वस्तु,

स्थि, विस्पनत, िीविन्तु आददको सम्वन्धमा कसै को कुिै राय प्रनतवक्रया िए त्यस्तो सूचिा
प्रकाशि िएको नमनतिे तीस ददिनित्र सरोकारवािा निकायमा निवेदि ददि सक्िेछ ।
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(३) उपनियम (२) बमोशिम कुिै निवेदि परे मा िाँचबुझ गरी तीस ददिको म्याद समाप्त
िएपनछ सरोकारवािा निकायिे अनििे ख तयार गिुय पिेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोशिम अनििे खमा समावेश िएका वस्तु वा स्थिको पवहचािको िानग
त्यस्तो वस्तु वा स्थिमा आवश्यकता अिुसार शचन्ह तथा नसमािा राख्नु पिेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोशिम राशखएको शचन्ह तथा नसमािा सम्वन्धी वववरण र सोसँग
सम्वशन्धत िक्सा सरोकारवािा निकायिे अद्यावनधक रुपमा राख्नु पिेछ ।
(६) सरोकारवािा निकायिे अनििे खमा समावेश िएका राविय सम्पदाहरुको सं रक्षण र

व्यवस्थापिको िानग सािबसािी रुपमा बिेट तथा काययक्रम स्वीकृत गरी कायायन्वयि गिुय
पिेछ ।
(७) सरोकारवािा निकायिे राविय सम्पदाहरुको नियनमत अिुगमि गरी बावषयक प्रनतवेदि
तयार गरी सोको िािकारी िगरिाई समेत ददिु पिेछ ।
(१) िैववक ववववधताको सम्बन्धमा स्थािीय समुदाय नित्रका व्यशि वा समूहमा रहे को ज्ञाि,
सीप, अभ्यास आददको पवहचाि, अनििे खीकरण, तथा सं रक्षण गिे शिम्मेवारी िगर
िगरपानिकाको हुिेछ ।
(२) िगरपानिकािे उपदफा (१) बमोशिमको अनििे खीकरण वैज्ञानिक र व्यवशस्थत ढङ्गिे
तोवकएको ढाँचा र प्रारुपमा राख्नेछ ।
३६.

खनिि पदाथय संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था:(१)िगर काययपानिकािे आफ्िो क्षेत्रनित्र रहे का
खनिि पदाथयको अवस्था बुझ्ि सिे तथा खोि गिय सक्िेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोशिमको सिे तथा खोिबाट प्राप्त सूचिा तथा त्याङ्कको

आधारमा प्रचनित िेपािको कािूि प्रनतकूि िहुिे गरी िगर काययपानिकािे खनिि
पदाथयको सं रक्षण तथा प्रवियिमा काययक्रमहरु सञ्चािि गिय सक्िेछ ।
३७.

ििाधार संरक्षण गिुप
य िे: (१) पथरी शनिश्चरे िगरपानिका क्षेत्रनित्र रहे का ििाधारको
सं रक्षण गिुय पथरी शनिश्चरे िगरपानिका, िगरवासी र सम्बन्धीत निकायको कतयव्य
हुिेछ।
(२) िगर काययपानिकािे सं घीय र प्रदे शको कािूि र मापदण्डको अधीिमा
रही पथरी शनिश्चरे िगरपानिका नित्रको ििाधार सं रक्षण तथा व्यवस्थापि गिेछ।
(३) आफ्िो क्षेत्रमा रहे को खािेपािीको मुहािको पवहचाि, अनििेखीकरण,
सं रक्षण तथा व्यवस्थापि गिे शिम्मेवारी िगर काययपानिकको हुिेछ।
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(१) ििवायू पररवतयिको अवस्था र यसका असर तथा िोशखमका ववषयमा मन्त्राियिे हरे क
पाँच/पाँच बषयमा प्रादे शशक प्रनतवेदि प्रकाशशत गिुय पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशिमको प्रादे शशक प्रनतवेदि तयार गियका िानग
आवश्यक सूचिा तथा त्याङ्कहरु सम्वशन्धत ववषयगत मन्त्राियिे मन्त्राियिाई उपिब्ध
गराउिु पिेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोशिम प्रकाशशत प्रनतवेदिको आधारमा िेपाि सरकारको
सहयोगमा प्रदे श सरकार र स्थािीय तहिे ििवायू पररवतयि व्यवस्थापि सम्वन्धी योििा
तिुम
य ा र प्राथनमकीकरण गिय सक्िेछि् ।

(४) ििवायू पररवतयि न्यू िीकरण तथा अिुकूिि सम्वन्धी िए गरे का

काययहरुको वावषयक रुपमा स्थािीय तहिे मन्त्राियिाई र प्रदे श मन्त्राियिे िेपाि
सरकारको वातावरण हे िे मन्त्राियिाई प्रगनत वववरण उपिब्ध गराउिु पिेछ ।
त्यसै गरी गैरसरकारी तथा अन्य कुिै सं घ सं स्थािे ििवायू पररवतयि न्यूिीकरण तथा
अिुकूिि सम्वन्धी िए गरे का कामको वववरण मन्त्राियमा उपिब्ध गराउिु पिेछ ।

37.1. वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा गिय िपाइिे कामः(१) कसै िे पनि वातावरण सं रक्षण
क्षेत्रनित्र दे हायका कुिै काम गिय गराउि हुँदैिः

(क) प्राकृनतक सम्पदा वा सौन्दययपरक शस्थनतिाई ववगािय, िास्ि,
ित्काउि, हटाउि, छे क्ि वा अरु कुिै वकनसमिे हािी िोक्सािी
पुर्याउि,

(ख) ऐनतहानसक तथा साँस्कृनतक महत्वका स्थिहरु नबगािय, फेिय,
िास्ि, हटाउि, ित्काउि वा त्यस्ता स्थिहरुमा कुिै पोस्टर वा
त्यस्तै अन्य कागिात वा शचत्रहरु टाँस्ि वा अरु कुिै प्रकारिे
हािी हुिे काम गिय,

(ग) कुिै िदी, खोिा िािा, झरिा, खहरे , पोखरी, कुण्ड, ताि वा
पािीको

स्रोतमा

ववद्युतीय

धार

(करे न्ट)

प्रयोग

गिय

र

विस्पनतिन्य वा अन्य कुिै वकनसमको हानिकारक रसायि पदाथय
प्रयोग गिय,

(घ) कुिै

पनि

वकनसमको

घरपािुवा

ििावरहरुबाट

िििकृनत

(िेिेवटक मेकअप) मा पररवतयि गिय,

(ङ) खािी खन्न वा कुिै खनिि पदाथय, ढु ङ्गा, माटो, कशरक्रट वा अन्य
पदाथय हटाउि,
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(च) होटि, िि, सावयिनिक यातायात, स्वास््य चौकी, ववद्यािय, कुटी
वा अन्य यस्तै वकनसमका सेवा सञ्चािि गिय,
(छ) वातावरण सं रक्षण क्षेत्रमा िगाइएको तारबार, शचन्ह, सं केत वा
अन्य कुिै चीि वस्तुहरुिाई हािी िोक्सािी पुर्याउिे ।

(२) उपनियम (१) मा िुिसुकै कुरा िे शखएको िए तापनि वातावरण सं रक्षण

क्षेत्रको व्यवस्थापि तथा ववकासको िानग सरोकारवािा निकायिे स्वीकृनत ददएका कुिै
काययहरु गिय यस नियममा िे शखएको कुिै कुरािे बाधा पुर्याएको मानििे छै ि ।
पररच्छे द- ५
वि तथा हररत क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापि
३८.

वि, वि पैदावार, वन्यिन्तु तथा हररत क्षेत्रको संरक्षण र प्रवियि गिुपय िे:(१)आफ्िो
क्षेत्रानधकार नित्रको वि, वि पैदावार, वन्यिन्तु तथा हररत क्षेत्रको सं रक्षण र प्रवियि
गिे प्रमुख शिम्मेवारी पथरी शनिश्चरे िगरपानिकाको हुिेछ ।
(२) वि, वि पैदावार, वन्यिन्तु तथा हररत क्षेत्रको सं रक्षण र प्रवियिमा
सहयोग गिुय िागररकको कतयव्य हुिेछ।
(३)वि तथा वि पैदावारसं रक्षण र प्रवियि गिे सम्बन्धमा पथरी शनिश्चरे

िगरपानिकािे सं घीय र प्रदे श कािूिको प्रनतकूि िहुिे गरी दे हाय बमोशिम गिुप
य िेछ।
(क)

सं घ

तथा

प्रदे शसँग

समन्वय

गरी

स्थािीय

समुदायको

सहिानगतमा आफ्िो नसमानित्रका समुदायमा आधाररत वि,
नििी वि, कृवष वि तथा विमा आधाररत उद्योगहरु सं चािि
तथा व्यवस्थापि गिे,

(ख) सामुदावयक वि उपिोिा समूह िगायत समुदायमा आधाररत वि
व्यवस्थापि गिे समूहको प्राववनधक, व्यवस्थापकीय, सं स्थागत
क्षमता ववकासमा प्राथनमकता ददिे,
(घ) विसँग

सम्बशन्धत

प्राववनधक

सेवािाई

प्रिावकारी

बिाउिुका

अनतररि क्षमता ववकासको िानग उत्प्रेरणात्मक अवसरहरु
नसियिा गिे,
(ङ)

स्थािीय समुदायमा रहे को वििन्य, िनडबुटी तथा विस्पनत
उपयोग सम्बन्धी परम्परागत ज्ञाि, सीप र शचवकत्सा पिनतिाई
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आधुनिक ववज्ञािसँग सं योिि गदै उन्नत प्रकारको ज्ञाि, सीप र
उत्पादिका िानग उपयुि वातावरण निमायण गिे ,
(च) वन्यिन्तु र विस्पनतको सं रक्षण तथा प्रवियि गिय सं घ, प्रदे शसँगको
समन्वयमा

स्थािीय

स्तरका

प्राणी

उद्याि

तथा

विस्पनत

उद्यािहरु स्थापिा र सं चािि गिे,
(छ)वि पैदावार सं कििमा ददगोपिा र प्रिावकाररताका िानग आधुनिक
प्रववनधहरुको प्रयोगिाई प्रोत्साहि गिे,
(ि) ददगो वि व्यवस्थापिको मापदण्ड अिुरुप सबै वि व्यवस्थापिमा
सामाशिक, आनथयक र वातावरणीय दृवष्टिे दीगोपिा सुनिशश्चत
गिे,
(झ) सं घ तथा प्रदे शको समन्वयमा सं रशक्षत क्षेत्र, नसमसार क्षेत्र तथा
वि व्यवस्थापि पिनतहरु बाट पययटि प्रवियि गिय योगदाि
पुर्याउिे,
(ञ) वि, विस्पनत, वन्यिन्तु तथा िैववक ववववधता र ििाधार क्षेत्रको
सं रक्षण, पुि:स्थापिा र ददगो उपयोग गिय आवश्यक योििा र
काययक्रम सं चािि गिे,
(ट) पथरी शनिश्चरे िगरपानिका क्षेत्रनित्रका ििचरको सं रक्षण गिे,
(ठ)

सं घ तथा प्रदे शसँग समन्वय र सहकायय गरी गररवीको रे खामुनि
रहे का ििताको गररवी न्यू निकरण गिय विको सं रक्षण र
ववकास हुिे गरी आय आियि तथा पययटिका काययक्रमहरू
सं चािि गिे,

(ड)

सामुदावयक वि उपिोिा सनमनतिे वि पैदावार ववक्री तथा
उपयोग

गिय बिाएको

वावषयक

कायययोििा

पथरी

िगरपानिकाबाट स्वीकृत गरी कायायन्वयि गराउिे,
(ढ)पथरी शनिश्चरे

शनिश्चरे

िगरपानिकाक्षेत्रनित्रको सावयिनिक तथा ऐिािी

िग्गामा रहेको काठ दाउरा, िरािुरी, दहिर बहिर आददको
नबक्री गिे,
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(ण)सामुदावयक िू-सं रक्षण र सोमा आधाररत आय आियि काययक्रमहरु
सं चािि गिे,
(त)सं घ तथा प्रदे शको मापदण्डको अधीिमा रही पथरी शनिश्चरे
िगरपानिका क्षेत्रनित्रको िनडबुटी तथा अन्य गैरकाष्ट वि
पैदावर सम्वशन्ध सवेक्षण, उत्पादि, सं किि प्रवियि, प्रशोधि र
विार व्यवस्थापि गिे,
३९.

नििी वि दताय तथा व्यवस्थापि:(१) नििी वि दताय गराउि चाहिे कुिै व्यशि वा
सं स्थािे नििी वि दतायको िानग नडनििि वि कायायिय वा सब नडनििि वि
कायायियको नसफाररस सवहत िगरपानिकामा निवेदि ददिु पिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशिम कुिै निवेदि परे मा आवश्यक िाँचबुझ गरी
िगरपानिकािे नििी वि दताय गरी प्रमाणपत्र ददिेछ ।
(३) व्यवसावयक प्रयोििका िानग नििी वि वा नििी आवादीमा रहे को वि

पैदावरको सं किि तथा ओसार पसार गिुय परे मा िगरपानिकाबाट स्वीकृत नििु पिेछ
।
४०.

सावयिनिक िग्गामा वि ववकास सम्बन्धी व्यवस्था:(१) िगर काययपानिकािे प्रचनित
िेपाि कािूि तथा यस ऐिको अधीिमा रही सावयिनिक िग्गामा विको ववकास,
सं रक्षण, व्यवस्थापि गिय र वि पैदावरको उपयोग तथा नबवक्र ववतरण गिय सक्िेछ ।
(२) िगर काययपानिकािे सडक, िहर र बाटो वकिारमा िगाइएको तथा

बाटोमा छहारी पिे रुखहरु र चौतारा, कुिाको मुहाि, धानमयक स्थि वा त्यस्तै अन्य
सं वेदिशीि ठाउँमा िगाइएका रुखहरुको सं रक्षण गिय तथा िोशखमपूण य अवस्थामा
प्रचनित िेपाि कािूिको अनधिमा रही हटाउि सक्िेछ ।
४१.

सहरी विको ववकास र व्यवस्थापि:(१) िगर काययपानिकािे आफ्िो क्षेत्र नित्रको
सहरी क्षेत्र तथा वस्तीमा रहे का सावयिनिक सडक तथा पाकय िस्ता स्थािमा आफैंिे

वा कुिै सं घसं स्था वा नििी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सहरी विको ववकास तथा
व्यवस्थापि गिय सक्िेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशिम स्थापिा हुिे सहरी विको वि पैदावार िगर

काययपानिकािे तोवकए बमोशिम प्रयोग गिय सक्िेछ ।
४२.

विक्षेत्रको प्रयोग:िगर काययपानिकािे कुिै ववकास आयोििा सञ्चािि गदाय वि क्षेत्रको

प्रयोग गिुय बाहेक अन्य कुिै ववकल्प ििएमा र प्रचनित कािूि बमोशिमको
28
पथरी शनिश्चरे िगरपानिका वातावरण तथा प्राकृनतक स्रोतको संरक्षण गिे सम्बन्धमा बिेको नियामाबिी,, २०७७

वातावरणीय अध्ययिबाट त्यस्तो योििा सञ्चािि गदाय वातावरणमा उल्िे खिीय
प्रनतकूि असर िपिे दे शखएमा सो आयोििा सञ्चािि गिय त्यस्तो वि क्षेत्रको िग्गा
प्राप्त गियको िानग सं घीय सरकार समक्ष अिुरोध गियसक्िेछ ।
४३.

िसयरी र उद्याि स्थापिा तथा व्यवस्थापि : (१)सं घीय तथा प्रादे शशक कािूि प्रनतकूि
िहुिे गरी, प्रचनित मापदण्ड तथा तोवकएको प्रवक्रया पूरा गरे को सुनिशश्चत गरी िगर
क्षेत्रनित्र िोकोहीिे पनि िगर काययपानिकाको अिुमनतमा अिुसूशच -२१ वातावरण
सं रक्षण योििाको ढाँचा तयार गरर िसयरी तथा उद्याि सञ्चािि गिय सक्िेछि् ।
(२)िगरपनिका

क्षेत्रनित्र

उपदफा(१)बमोशिम

सञ्चािि

हुिे

िसयरी

तथा

उद्यािको सम्बन्धमा सं घीय तथा प्रादे शशक मापदण्डसँग िबाशझिे गरी सञ्चािि तथा
् ायधार मापदण्ड निदे शशका बिाई िागू गिेछ ।
पूव

(३)पथरी शनिश्चरे िगरपानिका क्षेत्रनित्र उपदफा(१)बमोशिम स्थापिा हुिे सबै

िसयरी तथा उद्यािहरुको कशम्तमा वषयको एक पटक तोवकए बमोशिम अनिवायय
अिुगमि निरीक्षण गिुप
य िेछ ।
४४.

खुल्िा क्षेत्र व्यवस्थापि तथा हररयािी प्रवियि:(१) पथरी शनिश्चरे िगरपानिकािे
आफ्िो क्षेत्रनित्र रहेको खुल्िा तथा सावयिनिक क्षेत्रको सं रक्षण, प्रवियि तथा
अनििे खीकरण गिुय पिेछ ।
(२)

सावयिनिक

िगर

क्षेत्रमा

काययपानिकािे

प्रचनित

आफ्िो

कािूिको

व्यवस्थापि गिय सक्िेछ ।

क्षेत्रानधकार

प्रनतकूि

िहुिे

नित्र

गरी

रहे िे

खुल्िा

वृक्षारोपण,

तथा

सम्िारर

(३) खुल्िा तथा सावयिनिक क्षेत्रको व्यवस्थापि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था
िगरिे तोवकए बमोशिम हुिेछ ।
४५.

िदी वकिार, िदी उकास िहर वकिार र सडक वकिारमा वृक्षारोपण : (१) पथरी
शनिश्चरे िगरपानिका नित्रको िदी वकिार, िदी उकास िहर वकिार र सडक वकिारमा
िगर काययपानिकाको अिुमनत निई वृक्षारोपण गिय सक्िेछ ।
(२) िगर काययपानिकािे वृक्षारोपण सम्बन्धी मापदण्ड बिाई िागू गिय
सक्िेछ ।
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पररच्छे द-६
सं स्थागत व्यवस्था

४६.

वातावरण तथा प्राकृनतक स्रोत सं रक्षण कोषको स्थापिा र सञ्चािि: (१)पथरी शनिश्चरे
िगरपानिकामा वातावरण सं रक्षण, प्रदू षणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका साथै िैववक

ववववधताको सं रक्षण िानग वातावरण तथाप्राकृनतक स्रोत सं रक्षण कोषको स्थापिा हुिेछ
।

(२)उपदफा(१)बमोशिमको कोषमा दे हायका रकमहरु रहिे छि् :
(क)

सं घ, प्रदे श सरकारबाट वातावरण सं रक्षणका िानग प्राप्त रकम,

(ख)

ववनिन्न सं घ सं स्थावाट प्राप्त रकम,

(ग) अन्य स्रोतवाट प्राप्त रकम।
(३)वातावरण तथा प्राकृनतक स्रोत सं रक्षण कोषको सं चािि ऐिको दफा ४७
बमोशिम गठि िएको पररषदको नसफाररसमा िगर काययपानिकािे तोवकए बमोशिम
हुिेछ।
४७.

वातावरण तथा प्राकृनतक स्रोत संरक्षण पररषद गठि गिय सक्िे:(१) वातावरण, िैववक
ववववधता र प्राकृनतक स्रोत सं रक्षण सम्बन्धी काययिाई व्यवशस्थत रुपमा कायायन्वयि

गिय, िीनत योििा निमायण गिय, ववनिन्न निकायहरु वीच समन्वय गिय तथा यस ऐि
अन्तगयत अिुगमि तथा निररक्षण गिय िगरपानिकामा वातावरण सम्बन्धी ववशेषज्ञ
सशम्मनित वातावरण तथा प्राकृनतक स्रोत सं रक्षण पररषद रहिेछ ।
(२)उपदफा

(१)

बमोशिमको

पररषदमा

दे हाय

बमोशिमका

अध्यक्ष

र

सदस्यहरू रहिेछि;
(क) िगरपानिका प्रमुख- अध्यक्ष
(ख) उपप्रमुख-

सदस्य

(ग) प्रमुख प्रशासकीय अनधकृत- सदस्य
(घ) वाताबरण तथा ववपद ब्यबस्थापि सनमनत सं योिक- सदस्य
(ङ)

स्थािीय

तह

नित्र

रहेको/

िशिकको

सब

कायायियको अनधकृत स्तरको प्रनतनिनध -सदस्य

नडनििि

वि
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(च) वातावरण तथा प्राकृनतक स्रोतको क्षेत्रमा काम गरे का ववज्ञ १
मवहिासवहत २ ििा-सदस्य
(छ) स्थािीय. वानसन्दाहरूमध्ये वि उपिोिा सनमनतहरूवाट १ििा
सवहत िगर काययपानिकािे तोकेका १ मवहिा समेत २ ििासदस्य

(ि) आनथयक ववकास सनमनत सं योिक- सदस्य
(झ) सामाशिक ववकास सनमनत सं योिक- सदस्य
(ञ) वाताबरण तथा सरसफाई शाखा सं योिक- सदस्य सशचव
(३)वातावरण तथा प्राकृनतक स्रोत सं रक्षण पररषद्को अन्य काम, कतयव्य तथा अनधकार
सञ्चािक पररषदको बैठक सम्वन्धी काययववनध सञ्चािक पररषदिे निधायरण गरे बमोशिम
हुिेछ ।

४८.सनमनतहरु गठि गिय सक्िे: (१)िगर काययपानिकािे यो ऐि

उद्देश्य पूनतयको िानग

सम्बशन्धत ववषयका ववशेषज्ञहरु समेत रहे को ववनिन्न सनमनतहरु गठि गिय सक्िेछ।
(२)उपदफा (१)बमोशिम गदठत सनमनतहरुको काम, कतयव्य र अनधकार िगर
काययपानिकािे तोवकददए बमोशिम हुिेछ ।
(ख) वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कि प्रनतवेदिको हकमाः

(१) स्वीकृनतका िानग प्रदे श तथा सं घ समक्ष पेश िएका प्रत्येक
प्रस्तावको वेग्िा वेग्िै सनमनत गठि गिुय पिेछ ।

(२) ऐिको ४७ को उपदफा २ बमोशिमको सनमनतिे िै क्षेत्र

निधायरण प्रनतवेदि, काययसूची र वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कि
प्रनतवेदि स्वीकृनतको िानग नसफाररश गिेछ ।

(३)

वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कि प्रनतवेदि स्वीकृनतको िानग

नसफाररश

गिे

सम्वशन्धत

िगरिे

समेत

उपखण्ड

(१)

बमोशिमको सनमनत गठि गिय सक्िेछ र सोही सनमनतको

नसफाररसका आधारमा क्षेत्र निधायरण प्रनतवेदि, काययसूची र
वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कि प्रनतवेदि प्रदे श तथा सं शघय
मन्त्राियमा पेश गिुय पिेछ ।
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(२)

यस

नियम

बमोशिम

वातावरणीय

अध्ययि

प्रनतवेदि मूल्याङ्कि सनमनतका िानग आवश्यक पिे ववषयववज्ञको
िामाविी अद्यावनधक गरी राख्नु पिेछ ।
४९. अिुगमि तथा मूल्यांकि: (१) ऐिको दफा ४९ मा उल्िेशखत व्यवस्था अिुसार िगरिे

अिुगमि तथा निरीक्षण गदाय प्रस्ताव स्वीकृत हुँदाका बखतको वातावरणीय अध्ययि
प्रनतवेदिमा उल्िे शखत प्रिाविन्दा वढी प्रिाव परे को दे शखएमा िगरिे त्यस्तो प्रिाव
हटाउि वा हटाउिे उपायहरु अविम्बि गिय प्रस्तावकिाई आवश्यक निदे शि ददिेछ र
त्यस्तो निदे शिको पाििा गिुय सम्वशन्धत प्रस्तावकको कतयब्य हुिेछ ।

(२) सम्वशन्धत निकायिे प्रत्येक आनथयक वषयमा स्वीकृत गरे को सं शक्षप्त

वातावरणीय अध्ययि र प्रारशम्िक वातावरणीय परीक्षण प्रनतवेदिको वववरण सवहतको
अिुगमि तथा मूल्याङ्किको वावषयक प्रनतवेदि आनथयक वषय समाप्त िएको एक मवहिानित्र
सशघय मन्त्राियमा पठाउिु पिेछ ।
(३) प्रस्तावकिे प्रस्तावको निमायण तथा सञ्चािि गिे चरणहरुमा प्रत्येक छ
/छ मवहिामा स्वः अिुगमि गिुय पिेछ र सो अिुगमिको प्रनतवेदि िगरमा पेश गिुय
पिेछ ।
(४) ऐिको दफा ४९ को उपदफा (१) र (२) अिुसार यस नियमाविीको

कायायन्वयि िए ििएको सम्वन्धमा गररिे अिुगमि तथा निरीक्षणका िानग दे हायका
व्यवस्थाहरु अविम्बि गिुय पिेछः

(क) अिुगमि तथा निरीक्षणका िानग सािवसािी रुपमा कायययोििाको
तिुम
य ा गिे ।
(ख) खण्ड (क) को योििा अिुसार आवश्यक पिे ििशशि र खचयको
िे खािोखा गरी वावषयक बिेट तथा काययक्रम स्वीकृत गराउिे ।

(ग) अिुगमि तथा निरीक्षण प्रनतवेदि अिुसूची-२१ बमोशिमको ढाँचामा
तयार गरी सािवसािी रुपमा आनथयक वषय समाप्त िएको दुई
मवहिानित्र एकीकृत वावषयक प्रनतवेदि सावयिनिक गिे ।

(घ) खण्ड (ग) बमोशिमको प्रनतवेदिद्वारा औल्याइएका सुझाव तथा
नसफाररसहरुको प्राथनमकता र अनिवाययताका आधारमा सम्बि
निकायिे कायायन्वयि गिे ।
स्पवष्टकरणः सम्बि निकायिे िन्नािे अिुगमि प्रनतवेदििे सुझाव कायायन्वयि
गियको िानग शिम्मेवारी दे खाएको निकाय सम्झिुपदयछ ।
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५०. वातावरण संरक्षण योििा तिुम
य ा गिे: (१) ऐिको दफा ५० को उपदफा (१)
बमोशिम कायम गररएको वातावरण सं रक्षण क्षेत्रको अिुसूची-२० बमोशिमको ढाँचामा
वातावरण सं रक्षण योििा तयार गिुय पिेछ ।
(२) िगर काययपानिकािे वातावरण तथा िैववक ववववधता सं रक्षण योििा तिुम
य ा तथा
कायायन्वयि गिेछ।
(३) िगर काययपानिकािे वातावरण सं रक्षण योििा तिुम
य ा गदाय वातावरण
सं रक्षण, िैववक ववववधताको सं रक्षण र प्रवियि, दीगो उपयोग र वातावरणीय र िैववक
ववववधताका

स्रोतहरूको

परम्परागत

र

स्थािीय

अभ्यासहरूिाई

समेत

समावेश

गिुप
य िेछ।
(४) उपदफा (२) बमोशिमको वातावरण तथा िैववक ववववधता सं रक्षण योििा

बिाउँदा मवहिा, अपाङ्गता िएका व्यशि, बािबानिका, िेष्ठ िागररक र आनथयक रुपमा
ववपन्न समुदायिाई ववशेष प्राथनमकता ददिुपिेछ।
पररच्छे द-७
कसूर, िररवािा तथा क्षनतपुती
५१.

कसूर: कसैिे दे हायको कुिै काम गरे मा यस ऐि बमोशिम कसूर गरे को मानििेछ :(क)

िगर काययपानिकािे

तोवकददएको समय

(ख)

कण्टे िर

(ग)

फोहरमैिा सं किि केन्रमा राशखएको कण्टे िर तोडफोड गिे क्षनत

फोहरमैिा निष्ट्काशि गिे,
वा

फोहरमैिा

सं किि

अिानधकृत तवरिे प्रयोग गिे,

र स्थाि

केन्रमा

बाहे क

राशखएको

अन्यत्र

फोहरमैिा

पुर्याउिे, राशखएको स्थािबाट हटाउिे वा सं किि केन्रमा कुिै
िोक्सािी पुर्याउिे,

(घ)

यस ऐि बमोशिम अिुमनत िनिई फोहरमैिा व्यवस्थापिको कायय गिे,

(ड)

यस ऐि बमोशिम फोहरमैिा व्यवस्थापिको िानग प्रदाि गररएको
अिुमनतपत्रमा उल्िे शखत शतयहरु उल्िरघि गिे,

(च)

फोहरमैिा सं किि केन्र, कण्टे िर वा फोहरमैिा थुपािे ठाउँमा कुिै
पनि वकनसमको हानिकारक पदाथय फाल्िे, राख्ने वा थुपािे,
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(छ)

घर, कम्पाउण्ड तथा पररसरको फोहरमैिा सडक वा अन्य सावयिनिक
स्थािमा राख्ने, फाल्िे वा थुपािे,

(ि)

फोहरबाट निस्केको दू वषत पािी (निचेट) वा ढि च ुहाई अन्य
व्यशिको घर वा िग्गा प्रदू वषत गराउिे,

(झ)

सडक वा अन्य सावयिनिक स्थािमा सरसफाई तथा फोहरमैिा सं किि
गिय िगर काययपानिकािे तोकेको समय वा सफाई गदायको समयमा

त्यस्तो ठाउँमा कुिै पनि वकनसमको सवारी साधि नबसाउिे वा
नबसाइराखेको सवारी साधि हटाउिे इन्कार गिे ,
(ञ)

िगर काययपानिकािे तोकेको ठाउँमा बाहे क ििस्वास््यमा प्रनतकूि

असर पिे गरी सडक वा अन्य सावयिनिक स्थािमा कुिै पनि वकनसमको
हानिकारक फोहरमैिा राख्ने, फाल्िे, थुपािे वा निष्ट्काशि गिे,

(ट)

रासायनिक

फोहरमैिा,

औद्योनगक

फोहरमैिा,

स्वास््य

सं स्थािन्य

फोहरमैिा वा हानिकारक फोहरमैिा िथािावी फाल्िे, राख्ने वा
निष्ट्काशि गिे वा गराउिे,
(ठ)

औद्योनगक प्रनतष्ठाि वा स्वास््य सं स्थािे उद्योग वा स्वास््य सं स्थाबाट
निस्किे हानिकारक फोहरमैिा िथािावी फाल्िे, राख्ने वा निष्ट्काशि
गिे वा गराउिे,

(ड)

फोहरमैिा

सं किि,

ढु वािी

तथा

फोहरमैिा

व्यवस्थापिमा

बाधा

अवरोध नसियिा गिे ,
(ढ)

फोहरमैिा सं किि, ढु वािी तथा अशन्तम निष्ट्काशि स्थिमा अवरोध,
बन्द, घेराउ गिे वा फोहरमैिा व्यवस्थापि सम्बन्धी काययमा बाधा
पुयायउिे,

(ण)

फोहरमैिा अत्यानधक उत्पादि हुिे वस्तु ििी िेपाि सरकारिे िेपाि
रािपत्रमा सूचिा प्रकाशि गरी प्रनतबन्ध िगाएको कुिै वस्तु उत्पादि
तथा नबक्री ववतरण गिे,

(त)

प्रचनित

कािूि

बमोशिम तोवकएको मापदण्ड ववपररत

रासायनिक

ववषादीको आयात गिे वा समयावनध सवकएको रासायनिक ववषादी
प्रचनित कािूि र मापदण्ड बमोशिम िष्ट गिे शिम्मेवारी पूरा िगिे ,
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(थ)

स्रोत मै फोहरमैिाको पृथकीकरण िगरी फोहरमैिा नमसाएर निष्ट्काशि
गिे,

(द)

मरे को वा मारे को पशुपक्षी र सोको िादी, प्वाँख, हडडी तथा माछाको
कत्िा आदद सावयिनिक स्थि, सडक, गल्िी, चोकमा राख्ने, फाल्िे वा
थुपािे।

५२.

सिाय तथा िररवािा:(१)फोहरमैिा व्यवस्थापि सम्बन्धमा कसै िे दे हायको कायय गरे मा
दे हाय बमोशिमको सिाय तथा िररवािा गिेछ:
(क)

दफा ५१ को खण्ड (क) बमोशिमको कसूर गिे व्यशििाई
िगर काययपानिकािे पवहिो पटक िए पाँच सय दे शख नति
हिार रुपैयाँसम्म िररवािा, दोस्रो पटक सोही कसूर गरे मा नति
हचार रुपैयाँदेशख छ हिार रुपैयाँसम्म िररवािा र सोही कसूर

ते स्रो वा सोिन्दा बढी पटक गरे मा प्रत्येक पटकको िानग दश

हिार रुपैयाँका दरिे िररवािा गरी फोहरमैिा उठाउँदा िाग्िे
खचय समेत नििबाट असूि उपर गिय सक्िेछ ।
(ख)

दफा ५१ को खण्ड (ख) र (झ) बमोशिमको कसूर गिेिाई
िगर काययपानिकािे पाँच सय रुपैयाँदेशख नति हिार रुपैयाँसम्म
िररवािा गिय सक्िेछ ।

(ग)

दफा ५१ को खण्ड (ग) बमोशिमको कसूर गिेिाई िगर
काययपानिकािे दश हिार रुपैयाँदेशख पचास हिार रुपैयाँसम्म
िररवािा गरी कण्टे िर वा सं किि केन्र व्यवस्थापि गिय िाग्िे
खचय असूि उपर गिय सक्िेछ ।

(घ)

दफा ५१ को खण्ड (घ) र (ङ) बमोशिमको कसूर गिेिाई
िगर

काययपानिकािे

दश

हिार

रुपैयाँदेशख

पचास

हिार

रुपैयाँसम्म िररवािा गरी अिुमनत िनिएसम्म त्यस्तो कायय गिय
रोक िगाउिेछ ।
(ङ)

दफा ५१ को खण्ड (च) बमोशिमको कसूर गिेिाई िगर
काययपानिकािे नति हिार रुपैयाँदेशख दश हिार रुपैयाँसम्म
िररवािा गिय सक्िेछ र त्यस्तो वस्तु वा पदाथयबाट कुिै क्षनत
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िइसकेको िए त्यस्तो क्षनत बापतको रकम समेत कसूर
दाताबाट असूि उपर गिय सक्िेछ ।
(च)

दफा ५१ को खण्च (छ), (ि) र (द) बमोशिमको कसूर
गिेिाई िगर काययपानिकािे नति हिार रुपैयाँदेशख दश हिार
रुपैयाँसम्म िररवािा गिय सक्िेछ ।

(छ)

दफा ५१ को खण्ड (ञ) बमोशिमको कसूर गिेिाई िगर
काययपानिकािे पाँच हिार रुपैयाँदेशख पन्र हिार रुपैयाँसम्म
िररवािा गिय सक्िेछ ।

(ि)

दफा ५१ को खण्ड (ट), (ठ) र (त) बमोशिमको कसूर
गिेिाई िगर काययपानिकािे पशच्चस हिार रुपैयाँदेशख पचास
हिार रुपैयाँसम्म िररवािा गिय सक्िेछ र सोही कसूर पुि:
गरे मा पवहिो पटक गरे को िररवािाको दोब्बर िररवािा गरी
प्रचनित कािूि बमोशिम अिुमनत रद्द गियको िानग सम्बशन्धत
निकायमा िेशख पठाउि सक्िेछ ।

(झ)

दफा ५१ को खण्ड (ड), (ढ) र (ण) बमशिमको कसूरिाई
प्रचनित सं घीय कािूि बमोशिम सिाय हुिेछ ।

(ञ)

दफा ५१ को खण्ड (थ) बमोशिमको कसूर गिेिाई सम्बशन्धत

िगर काययपानिकािे प्रत्येक पटक पाँच सय रुपैयाँ िररवािा
गिय सक्िे छ ।

(२)वातावरण

सं रक्षण

सम्बन्धमा

कसै िे

दे हायको

कायय

गरे मा

िगर

काययपानिकािे दे हाय बमोशिमको िररवािा गिेछ:
(क) सं शक्षप्त

वातावरणीय

अध्ययि

प्रनतवेदि

स्वीकृत

गराउिु पिे

प्रस्तावको हकमा त्यस्तो प्रनतवेदि स्वीकृत िगराई वा स्वीकृत
प्रनतवेदि ववपरीत हुिे कायय गरे मा पाँच हिार रुपैयाँ दे शख एक
िाख रुपैयाँसम्म,

(ख)

प्रारशम्िक वातावरणीय पररक्षण प्रनतवेदि स्वीकृत िगराई वा

स्वीकृत प्रनतवेदि ववपरीत हुिे कुिै प्रस्ताव कायायन्वयि गरे मा
दुईिाख रुपैयाँसम्म ।
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(३)

कसैिे

उपदफा

(२)

बमोशिमको

कायय

गरे मा

सम्बशन्धत

िगर

काययपानिकािे तुरुन्त रोकी वातावरणीय अध्ययि प्रनतवेदि स्वीकृत िगराएमा यस ऐि
बमोशिम त्यस्तो प्रनतवेदि स्वीकृत गराउि र त्यस्तो प्रनतवेदि कायय िएकोमा सो

काययिाई सुधार गिय आदे श ददिेछ र यसरी ददइएको आदे श बमोशिम गिुय सम्बशन्धत
व्यशि वा सं स्थाको कतयव्य हुिेछ ।यसरी ददइएको आदे श बमोशिम कायय ििएमा
काययपानिकािे उपदफा (१) बमोशिम गररएको िररवािाको ते ब्बर िररवािा गिेछ ।

(४) उपदफा (२) मा उल्िे शखत ववषय बाहे क कसै िे यो ऐि वा यस ऐि

अन्तगयत बिेको नियम, निदे शशका, काययववनध वा मापदण्ड ववपरीतका कुिै कायय गरे मा

िगर काययपानिकािे त्यस्तो कायय गिय बन्दे ि िगाई तीि िाख रुपैयाँसम्म िररवािा
गरी दुई मवहिानित्र यो ऐि वा यस ऐि बमोशिम बिेको नियम, वा मापदण्ड
बमोशिमको कायय गिय आदे श ददि सक्िेछ ।यसरी ददएको आदे श बमोशिम कायय
ििएमा यस उपदफा बमोशिम गररएको िररवािाको दोब्बर िररवािा िाग्िेछ ।
(५) उपदफा (३) वा (४) बमोशिम ददएको आदे श बमशिमको कायय ििएमा
त्यस्तो काययमा बन्दे ि िगाइिेछ र त्यस्तो व्यशि वा सं स्थािाई कािो सू चीमा राख्ने
सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गिय िगर काययपानिकािे नसफाररस सवहत सं घ र प्रदे श
सरकारमा पठाउिु पिेछ ।
(६) यस दफा बमोशिम िररवािा गिुय अशघ िररवािा गिय िागेको व्यशि वा

सं स्था वा आयोििािाई सफाइ पेश गिे मिानसब मौका ददिु पिेछ ।
५३.क्षनतपूनतय :

(१) कसैिे यो ऐि वा यस ऐि अन्तगयत बिेको नियम, वा मापदण्ड ववपरीत

प्रदू षण गरे को वा िोशखमपूण य फोहर निष्ट्कासि गरे को वा कुिै दुघट
य िािन्य प्रदू षणका

कारणबाट कुिै व्यशि वा सं स्थािाई कुिै हािी िोक्सािी पुग्ि गएमा त्यस्तो काययबाट

पीनडत व्यशि वा सं स्थािे आफूिाई पुग्ि गएको क्षनत बापतिगर काययपानिका वा
तोवकएको निकायबाट क्षनतपूनतय िराई पाउि निवेदि ददि सक्िेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशिम परे को निवेदि सम्बन्धमा छािनबि तथा िाँचबुझ
गदाय निवेदकिाई हािी िोक्सािी िएको ठहरे मा क्षनतको यवकि गरी त्यसरी हानि
िोक्सािी पुर्याउिे व्यशि, सं स्था वा प्रस्तावकबाट पीनडतिाई मिानसब क्षनतपूनतय िराई
ददिु पिेछ ।
(३)पथरी शनिश्चरे िगरपानिकाको कुिै निकाय वा पथरी शनिश्चरे िगरपानिकाको स्वानमत्व र
नियन्त्रणमा रहे को सं स्थािे प्रदू षण गरी क्षनत पुगेको ववषयमा परे को निवेदि सम्बन्धमा

छािनबि गिय िगर काययपानिकािे मिोियि गरे को तीि ििा ववज्ञ रहे को सनमनत गठि
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हुिेछ र सो सनमतनतको नसफाररसको आधारमा उपदफा (२) वा (३) बमोशिम क्षनतपूनतय
िराई ददिु पिेछ।

(४) उपदफा (३) वमोशिमको सनमनतिे यस नियमाविीमा िएको प्रकृया

बमोशिम िै क्षनतपूनतय िराउि प्रनतवेदि िगरमा पेश गिुय पिेछ ।
५४.

निवेदि ददि सक्िे:(१) कसैिे यस ऐि ववपररत वातावरणीय अध्ययि प्रनतवेदेि स्वीकृत

िगराई वा स्वीकृत प्रनतवेदि ववपरीत हुिे गरी प्रस्ताव कायायन्वयि गरे मा वा यस ऐि
ववपररत हुिे कायय गरे मा वा गिय िागेमा िगर काययपानिका वा िगर काययपानिकािे
तोकेको अनधकारी समक्ष निवेदि ददि सक्िेछ ।

५५.

पुिरावेदि:(१) दफा ५२ बमोशिम िएको िररवािा उपर शचि िबुझ्िे पक्षिे उि
िररवािा उपर सम्बशन्धत अदाितमा पैं नतस ददिनित्र पुिरावेदि गिय सक्िेछ ।
(२) दफा ५३ बमोशिम क्षनतपूनतय निधायरण सम्बन्धमा िएको निणयय उपर शचि
िबुझ्िे पक्षिे पैं नतस ददिनित्र सम्बशन्धत अदाितमा पुिरावेदि ददि सक्िेछ ।

५६.सहुनियत तथा सुववधा प्रदाि गिय सक्िे:वातावरण तथा िैववक ववववधता सं रक्षणमा

सकारात्मक प्रिाव पािे कुिै उद्योग, व्यवसाय, प्रववनध वा प्रवक्रयािाई प्रोत्सावहत गिय
कािूि बमोशिम प्रदाि गररएको सहुनियत तथा सुववधाको अनतररि पथरी शनिश्चरे
िगरपानिकािे स्थािीय रािपत्रमा सूचिा प्रकाशशत गरर सहुनियत तथा सुववधा प्रदाि
गिय सक्िेछ ।

पररच्छे द- ८
ववववध
५७. ढु ङ्गा,

नगवट,

वािुवा,

माटोको

उत्खिि,

सं किि,

उपयोग,

ववक्री

तथा

ववतरण

सम्बन्धमा:(१) पथरी शनिश्चरे िगरपानिका क्षेत्रानधकार नित्र रहे का ढु ङ्गा, नगवट, वािुवा
तथा माटोको उत्खिि, सं किि, उपयोग, नबवक्र तथा ववतरण सम्बन्धी व्यवस्था सं घीय
सरकारिे िारी गरे को मापदण्ड अिुरुप हुिेछ , वातावरण सं रक्षण र प्रदुषण नियन्त्रण

तथा रोकथामका िानग वि क्षेत्र वाहे कको िदीिन्य पदाथयको उत्खिि्, सं किि,
प्रशोधि, िण्डारण र ओसार

पसारका सम्वन्धमा िगरको निधायररत मापदण्डका

आधारमा तयार गररएको काययववनध बमोशिम हुिेछ ।
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५८.

िू-उपयोग योििा र िूनम व्यवस्थापि काययक्रम सञ्चािि: सं घीय तथा प्रदे श कािूिको
अनधिमा रही पथरी शनिश्चरे िगरपानिकािे स्थािीय तहकोिू-उपयोग योििा र िूनम
व्यवस्थापि काययक्रम सञ्चािि गिय सक्िेछ ।

५९.

समन्वय र सहिीकरण गिे: वातावरण तथा प्राकृनतक स्रोत सं रक्षण सम्बशन्ध राविय
तथा प्रादे शशक अनियािमा पथरी शनिश्चरे िगरपानिकािे आवश्यक समन्वय तथा
सहयोग गिेछ।

६०.

सवेक्षण:

िगर

काययपानिकािे

आफ्िो

क्षेत्रमा

रहे को

वातावरणीय

तथा

िैववक

ववववधताको वस्तुशस्थनत बुझ्ि तथा यवकि गिय आवनधक रुपमा तोवकए बमोशिमको
ढाँचामा वातावरणीय तथा िैववक ववववधता सवेक्षण गिय सक्िेछ ।
६१.

गुिासो व्यवस्थापि: िगर काययपानिकािे वातावरण, वातावरण सं रक्षण तथा िैववक
ववववधता सम्बशन्धत गुिासो र उिुरीको सं किि गिे र त्यसको सम्बोधिको िानग एक
अनधकारी तोक्ि सक्िेछ ।

६२.

परामशय निि सक्िे: िगरसिा/िगर काययपानिका वा वातावरण तथा सरसफाई शाखा
िे ऐि तथा नियामाबिीको कायायन्वियको िानग सम्बशन्धत ववषयका ववज्ञसँग सल्िाह
र परामशय नििसक्िेछ।

६३. अनधकार प्रत्यायोिि गिय सक्िे: अनधकार प्रत्यायोििः(१) िगरिे यस नियमाविी
बमोशिम आफूिाई प्राप्त अनधकारमध्ये आवश्यकता अिुसार केही अनधकार आफू
मातहतका शाखा वा कुिै अनधकृत कमयचारीिाई प्रत्यायोशित गिय सक्िेछ ।

(२) िगरिे यस नियमाविी बमोशिम आफूिाई प्राप्त अनधकारमध्ये आवश्यकता
अिुसार केही अनधकार आफू मातहतको निकाय वा कुिै अनधकृत कमयचारीिाई
प्रत्यायोिि गिय सक्िेछ ।

६४.

प्रचनित कािूि बमोशिम हुि:े यस नियामाबिीमा िे शखएिनत कुरामा यसै नियामाविी
बमोशिम र अन्यमा प्रचनित कािूि बमोशिम हुिेछ।

६५. नियम बिाउि सक्िे: यस नियामाबिी कायायन्वयिको िानग िगर काययपानिकािे

आवश्यक नियम बिाउिे तथा अिुसूशचमा हे रफेर गिय सक्िेछ र त्यस्तो नियम तथा
अिुसूशच हे रफेर पथरी शनिश्चरे िगरपानिकाको स्थािीय रािपत्रमा प्रकाशि पश्चात िागू
हुिेछ ।

६६. वचाउःयो नियमाविी प्रारम्ि हुि ु अशघ प्रचनित कािूि बमोशिम िए गरे को काम
कारवाही यसै नियमाविी बमोशिम िए गरे को मानििेछ ।
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अिुसूची-१

नियम ३ को उपनियम (१) सँग सम्वशन्धत
संशक्षप्त वातावरणीय अध्ययि गिुय पिे प्रस्तावहरु
(अ) वि क्षेत्र
1.

१० दे शख ५० हे क्टर सम्मको क्षेत्रफिमा एकि प्रिानतका स्वदे शी ववरुवा एउटै
ब्िकमा वृक्षारोपण गिे ।

2.

सम्वशन्धत ठाउँमा परीक्षण िई वृक्षारोपणको िानग उपयुि िएका आयानतत
प्रिानतका ववरुवाहरु १० हेक्टरसम्मको क्षेत्रफिमा एउटै ब्िकमा बृक्षारोपण गिे ।

3.

२० हे क्टरसम्म क्षेत्रफिमा ियाँ विस्पनत उद्याि, वि ववउ बगैंचा र प्राणी उद्याि
(शचनडयाखािा) निमायण गिे ।

4.

ववनिन्न प्रिानतका आयानतत िङ्गिी ििावरहरु प्रनतस्थापि गिे ।

5.

वि क्षेत्र, मध्यवती क्षेत्र, वि सं रक्षण क्षेत्र तथा सं रक्षण क्षेत्रनित्र रहे का प्रत्येक िदी,
खोिाबाट दै निक ५० घिनमटरसम्म बािुवा, ढु ङ्गा, ग्रािेि र माटो सं किि गिे ।

6.

१ हे क्टरसम्मको वि क्षेत्र अन्य प्रयोििको िानग प्रयोग गिे ।

7.

एक िगरबाट बावषयक ५ टिसम्म खोटो सङ्किि गिे ।

8.

मध्यवती क्षेत्र, वि सं रक्षण क्षेत्र, सं रक्षण क्षेत्र तथा वातावरण सं रक्षण क्षेत्रमा नििी
िग्गा बाहेक अन्यत्र िगरिे उपिोिा समूह माफयत निमायण तथा सं चािि हुिे
आयोििा निमायण गिय ।

9.

ँ च
आिुवंशशक स्रोत मानथको पह
ु , उपयोग र िािको बाँडफाँडमा सम्वशन्धत प्रस्ताव ।

10. २० हे क्टरसम्म क्षेत्रफिको व्यवसावयक वि कबुनियती विको रुपमा ददिे ।
11. सरकारद्वारा

व्यवशस्थत

वि

अिुसन्धािको

प्रयोििाथय

वावषयक

१५

हे क्टर

क्षेत्रफिसम्मको राविय तथा प्रादे शक वि सरपट कटाि गिे ।
12. ५ वक.नम. दे शख १० वक.नम. सम्म िम्बाईको वि पथ र अग्िी रे खा निमायण गिे ।
(आ) उद्योग क्षेत्र
1. १० िाख रुपैयाँ दे शख ५० िाख रुपैयाँ सम्म मेनसि उपकरणमा िगािी िएको
वकयशप (ममयत सम्िार गिे समेत) स्थापिा तथा सञ्चािि गिे ।
(इ) सडक क्षेत्र
1. १०० नमटर िम्बाई सम्मको पुि निमायण गिय ।
2. स्थािीय सडकहरु निमायण गिय ।
3. ५ वकिोनमटर सम्मको शहरी सडकको स्तरोन्ननत गिय ।
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4. कृवषयोग्य िनमिमा १० वफट िन्दा बढी चौडाई िएको ५० नमटर िन्दा बढी िम्बाई
िएको वाटो निमायण गिय ।
(ई) आवास, िवि तथा बस्ती ववकास र शहरी ववकास क्षेत्र
1. ७ दे शख १० तल्िा वा १५.५ दे शख २५ नमटरसम्मका अग्िा िविहरु निमायण गिे ।
2. ३००० दे शख ५००० वगयनमटर क्षेत्रफिसम्मको Built Up Area वा Floor Area िएको
ु िवि निमायण गिे ।
Residential वा Commercial वा सं यि

3. ५०० दे शख १००० ििासम्म एकै पटक आगमि तथा निगमि हुिे नसिेमा हि,
नथएटर, Community Hall, Stadium, Concert Hall, Sport Complex निमायण गिे ।

4. ५ दे शख १० हे क्टरसम्मको िग्गा ववकास आयोििा सञ्चािि गिे ।
5. ५ हे क्टरसम्म Hard Surface Pavement (Dry Port, Bus Park, Parking Lot आदद)
निमायण गिे ।
6. ५ हिार निटर दे शख १० हिार निटर सम्म दै निक पािीको प्रयोग हुिे िवि निमायण
तथा सं चािि गिय ।

7. १०० के.शि. दे शख ५०० के.शि. सम्म दै निक फोहोरमैिा उत्पादि हुिे िवि निमायण
तथा सं चािि गिय ।

(उ) ऊिाय, ििस्रोत तथा नसंचाई क्षेत्र
1. ६६ के.नि. सम्मको ववद्युत प्रसारण िाइि आयोििाको िानग वि क्षेत्र प्रयोग गिुय पिे
िएमा ।

2. १००हे क्टरसम्म निफ्ट नसं चाई आयोििा निमायण गिय ।
िि तथा मौसम मापि केन्र र मौसमी राडार स्थापिा कायय गदाय वि क्षेत्र प्रयोग गिुप
य िे
िएमा ।

(ओ) स्वास््य क्षेत्र
२५ शैयासम्मको अस्पताि, िनसयङ होम, पोिी शक्िनिक निमायण तथा सं चािि गिय ।
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अिुसूची-२

नियम ३ को उपनियम (१) सँग सम्वशन्धत
प्रारशम्िक वातावरणीय परीक्षण गिुय पिे प्रस्तावहरु
(अ) वि क्षेत्र
1.

५० दे शख ५०० हे क्टरसम्मको क्षेत्रफिमा एकि प्रिानतका स्वदे शी ववरुवा एउटै
ब्िकमा वृक्षारोपण गिे ।

2.

सम्वशन्धत ठाउँमा परीक्षण िई वृक्षारोपणको िानग उपयुि िएका आयानतत
प्रिातीका ववरुवाहरु तराईमा १० हेक्टर दे शख ५० हेक्टरसम्म र पहाडमा १०
हे क्टरदे शख २५ हे क्टरसम्मका क्षेत्रफिमा एउटै ब्िकमा वृक्षारोपण गिे ।

3.

२० हे क्टरिन्दा बढीको क्षेत्रफिमा ियाँ विस्पनत उद्याि, वि वीउ बगैंचा र प्राणी
उद्याि (शचनडयाखािा) निमायण गिे ।

4.

वि क्षेत्र िएर बहिे प्रत्येक िदी, खोिाबाट दै निक ५० घिनमटरिन्दा बढी वािुवा,
ढु ङ्गा, ग्रािेि र माटो सं किि गिे । यसमा वि क्षेत्र िन्नािे सरकारद्वारा व्यवशस्थत
वि, सामुदावयक वि, कबुनियती वि, सं रशक्षत वि, मध्यवती क्षेत्र, नसमसार क्षेत्र,
सं रक्षण क्षेत्रको वि क्षेत्रहरुिाई ििाउँछ ।

5.

१ हे क्टर दे शख ५ हे क्टरसम्मको वि क्षेत्र अन्य प्रयोििको िानग प्रयोग गिे । तर

यो नियमाविी प्रारम्ि हुि ु िन्दा अशघ वि क्षेत्रमा सडकको ट्रयाक तयार िएको

हकमा उि सडकको स्तरोन्नती गदाय थप हुिे व क्षेत्रको क्षेत्रफि मात्र गणिा गिुय
पिेछ ।
6.

िगरबाट वावषयक ५ मे. टि िन्दा बढी खोटो सं ङ्किि गिे ।

7.

िगरमा २० दे शख १०० हेक्टरसम्म क्षेत्रफिको व्यवसावयक वि कबुनियती विको
रुपमा ददिे ।

8.

सरकारद्वारा वि अिुसन्धािको प्रयोििाथय वावषयक १५ दे शख ३० हेक्टरसम्म
क्षेत्रफिसम्मको राविय तथा प्रादे शशक वि सरपट कटाि गिे ।

9.

१० वक.नम. िन्दा बढी िम्बाईको वि पथ र अग्िी रे खा निमायण गिे ।

10. राविय निकुञ्ज, वन्यिन्तु आरक्ष, मध्यवती क्षेत्र, सं रशक्षत वि तथा सं रक्षण क्षेत्र र
वातावरण सं रक्षण क्षेत्र स्थापिा गिे वा ववस्तार गिे ।

11. राविय निकुञ्ज, वन्यिन्तु आरक्ष, शशकार आरक्ष, नसमसार क्षेत्र तथा सं रशक्षत ििाधार
क्षेत्रको व्यवस्थापि कायययोििा तयार गिे ।
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12. दे हाय अिुसारको वि पैदावार सं किि गिे गरी िगर नित्रको पञ्चवषीय वि
कायययोििा, मध्यवनतय क्षेत्र तथा सं रक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापि योििा तयार गिे तथा
सं रशक्षत विको कायययोििा तयार गिे ।
(क)

वावषयक ५ मेवट्रक टिसम्म िरा तथा गािो सं किि गिे

(ख)

वावषयक १५मेवट्रक टि सम्म बोक्रा सं किि गिे,

(ग)

वावषयक १५ मेवट्रक टिसम्म पात डाँठ सं किि गिे , (सािनसड,
ररठ्ठा र अमिा, ते न्दुपात, िोिायपात, ते िपात बाहे क)

(घ)

बावषयक १५ मेवट्रक टिसम्म फूि र ि ुवा सं किि गिे,

(ङ)

वावषयक २० मेवट्रक टिसम्म फि र बीि सं किि गिे,

(च)

वावषयक १ िाखसम्म नबरुवा सं किि गिे,

(छ)

वावषयक २० मेवट्रक टिसम्म गम, रे शिि (सल्िाको खोटो बाहेक)
िोहवाि सं किि गिे,

(ि)

वावषयक १०-१५ हिार घिफीट सम्म काठ उत्पादि तथा सं किि
गिे,

स्पवष्टकरणः माथी खण्ड (क) दे शख खण्ड (ि) सम्मको पररमाण िन्नािे िगरनित्रको
राविय तथा प्रादे शशक वि अन्तगयत सरकारद्वारा व्यवशस्थत वि, सामुदावयक वि, कबुनियती
वि व्यवस्थापि पद्दनतहरु सञ्चािि हुिे िएकोिे िगरको पञ्चवषीय वि व्यवस्थापि

योििामा सबै वि व्यवस्थापि पदद्दतहरु उल्िे ख गरी सोबाट निकाल्ि सवकिे उल्िे शखत
वि पैदावारको कुि पररमाणिाई ििाउिेछ र एक िगरमा सव नडनििि वि कायायियहरु
िएकोमा कायायिय अिुसार पञ्चवषीय वि व्यवस्थापि योििा तयार गिुय पिेछ ।
13. सावयिनिक बुयाि क्षेत्रमा िनडबुटी र सुगशन्धत विस्पनतको व्यवसावयक उत्पादिको
िानग िनडबुटी केन्र स्थापिा गिे ।

14. प्रचनित कािूि अिुसार प्रशोधि गरी सारतत्व निकािी निकासी गिय पाइिे
प्रिातीहरुको हकमा एक िगरबाट प्रनत प्रिाती ५ दे शख १० टिसम्म वि पैदावार
सं किि गिे ।

15. वि क्षेत्र, वि सं रक्षण क्षेत्र, राविय निकुञ्ज, आरक्ष तथा सं रक्षण क्षेत्रको वि क्षेत्र,
मध्यवनतय क्षेत्रको वि क्षेत्र, नसमासर क्षेत्र र वातावरण सं रक्षण क्षेत्रको वि क्षेत्रमा
२५ शैयासम्मको ररसोटय, होटि र अस्पताि तथा शशक्षण सं स्था निमाणय कायय गिे ।

16. स्वीकृत वि कायययोििा बमोशिम ५ हेक्टरिन्दा बढी क्षेत्रबाट कटाि िएका
रुखको िरा, ठु टा निकाल्िे ।
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17. बाह्य (एक्िोवटक) तथा नमचाहा (इन्िेनसि) िङ्गिी प्राणी तथा विस्पनतको स्थापिा
(Introduced) िगायत शि.एम.ओ. ( Genetically Modified Organism) र एि.एम.ओ.
(Living Modified Organism) प्रिाववत प्रिानत एवं प्रववनधको स्थापिा, प्रशारण तथा
अिुसन्धाि सम्वन्धी कायय गिे ।
18. वैज्ञानिक वि व्यवस्थापि िागू गरी वैज्ञानिक वि व्यवस्थापिको कायययोििा
कायायन्वयि पिे ।
19. वि क्षेत्रमा पयायपययटि संचािि गिुय पिे िएमा ।
(आ) उद्योग क्षेत्र
1.

दै निक १०,००० निटरिन्दा बढी क्षमताको दूग्ध प्रशोधि (दूधको पररकार समेत)
उद्योग स्थापिा गिे ।

2.

ब्िे शन्डङ प्रवक्रयाबाट मददरा उत्पादि गिे तथा दै निक ५ िाख निटरसम्म क्षमता
िएको उमाल्िे र फमे न्टे शि सुववधायुि नडशस्टिरी, ब्रअ
ु री तथा वाइिरी उद्योग
स्थापिा गिे ।

3.
4.
5.
6.

काबोिेटेड वा ििकाबोिेटेड ब्रे िरे ि, िुस आदद उत्पादि गिे उद्योग स्थापिा गिे ।
विस्पनत घ्यू, खािे तेि उत्पादि गिे उद्योग स्थापिा गिे ।

दै निक १ मेवट्रक टििन्दा वढी शचया, कफी, िनडबुटी आदद प्रशोधि गिे उद्योग
स्थापिा गिे ।

दै निक ३००० मेवट्रक टिसम्म खाँडसारी वा शचिी उत्पादि गिे उद्योग स्थापिा गिे
।

7.

दै निक १० मेवट्रक टि िन्दा बढी खाद्य पदाथय उत्पादि गिे उद्योग स्थापिा गिे ।

8.

दै निक ५ मेवट्रक टि िन्दा बढी माछा, मासु प्रशोधि गिे उद्योग स्थापिा गिे ।

9.

दै निक २५ मेवट्रक टिसम्म हाड, नसं ग र खुर प्रशोधि गिे उद्योग स्थापिा गिे ।

10. दै निक १०,००० वगय वफटसम्म छािा प्रशोधि गिे उद्योग स्थापिा गिे ।
11. पाइपिाइि बाहेक व्यापाररक प्रयोििको िानग प्रनत सेकेन्ड १० निटरिन्दा बढीको
दरिे पािी प्रशोधि गिे उद्योग स्थापिा गिे ।

12. कुवकङ्ग (एि.वप.शि.) ग्याँस, बायोग्याँस, िेच ुरि ग्याँसको उत्पादि, िण्डारण,
वफनिङ्ग, ररवफनिङ्ग गिे उद्योग स्थापिा गिे ।
13. कावयि डाइअक्साइड, अशक्सिि, िाईट्रोिि, ऐनसवटनिि (Acetylene) आदद उत्पादि
तथा ररवफनिङ्ग गिे उद्योग स्थापिा गिे ।
14. बावषयक २ करोड गोटासम्म उत्पादि क्षमता िएको पोिे को इटा, टायि आदद
बिाउिे उद्योग स्थापिा गिे ।
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15. दै निक १०००० िन्दा बढी Compressed Bricks, Hollow Bricks/Blocks उत्पादि
गिे उद्योग स्थापिा गिे ।
16. दै निक २५ मेवट्रक टिसम्म क्षमताको क्रसर उद्योग स्थापिा गिे ।
17. दै निक २५ मेवट्रक टििन्दा बढी बािुवा प्रशोधि गिे वा वफरवफरे उद्योग स्थापिा
गिे ।
18. दै निक १०० मेवट्रक टिसम्म उत्पादि क्षमता िएको एनसड र अल्कािी उत्पादि
गिे उद्योग स्थापिा गिे ।
19. Zink Oxide उत्पादि गिे उद्योग स्थापिा गिे ।
20. श्रृङ्गार सामाि बाहेकका रङ्ग रोगि उत्पादि गिे उद्योग स्थापिा गिे ।
21. Chemical

(Plasticizer,

Chlorine,

Sodium

Hypo-Chlorite

आदद),

Glue,

Adhesivesआददबिाउिे उद्योग स्थापिा गिे ।
22. ब्िे शन्डङ, ररप्रोसेनसङ वा ररक्िामेशि प्रवक्रयाबाट िुनब्रकेन्टस् उत्पादि गिे उद्योग
स्थापिा गिे ।

23. ब्िे शण्डङ प्रवक्रयाबाट ववटु नमि तथा ववटु नमि इमल्सिको उत्पादि तथा ररवफनिङ्ग गिे
उद्योग स्थापिा गिे ।
24. ब्िे शन्डङ प्रवक्रयाबाट रासायनिक मि उत्पादि गिे उद्योग स्थापिा गिे ।
25. दै निक २ दे शख १० मेवट्रक टिसम्म िैववक मि उत्पादि गिे उद्योग स्थापिा गिे
।

26. ब्िे शन्डङ प्रवक्रयाबाट कीटिाशक पदाथय (ववषादी) उत्पादि गिे उद्योग स्थापिा गिे
।
27. Mosquito Repellent (झोि, क्वाईि, याबिेट, िोसि आदद) धुप आदद उत्पादि
गिे उद्योग स्थापिा गिे ।
28. दै निक ५ मेवट्रक टििन्दा बढी नडटरिेन्ट स्याम्पु, निशक्वड शक्ििर, शक्िनिङ्ग
पाउडर, स्यानिटाइिर, फ्रेसिर आदद उत्पादि गिे उद्योग स्थापिा गिे ।

29. साबुि उत्पादि गिे उद्योग स्थापिा गिे ।

30. ब्याट्री (ड्राई वा वेट वा निनथयम आयोि) उत्पादि गिे उद्योग स्थापिा गिे ।
31. दै निक ५० मेवट्रक टिसम्म (ड्राई वा वेट) ब्याट्री ररसाइशक्िङ्ग गिे उद्योग स्थापिा
गिे ।
32. Metal, non-metal, प्िावष्टक तथा अन्य वकनसमका पदाथयहरुको ररसाइशक्िङ्गगिे
उद्योग स्थापिा गिे ।
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33. दै निक ५ मेवट्रक टिसम्म फोम उत्पादि उद्योग (फोमको प्रयोग गरी २ मेवट्रक टि
िन्दा बढी वस्तु उत्पादि गिे उद्योग समेत) स्थापिा गिे ।

34. परम्परागत घरे ि ु उद्योग बाहेकका दै निक १०० मे. टिसम्म उत्पादि क्षमता
िएको पल्प वा कागि उद्योग स्थापिा गिे ।
35. दै निक १ मेवट्रक टि िन्दा बढी स्टे शिरी सामाि (पेि, डटपेि, नससाकिम, कापी,
रशिस्टर आदद) उत्पादि गिे उद्योग स्थापिा गिे ।
36. दै निक ५ मेवट्रक टििन्दा बढी प्याकेशिङ्ग (कोरुगेटेड बक्स, काडयबोडय आदद)
उत्पादि गिे उद्योग स्थापिा गिे ।

37. परम्परागत घरे ि ु उद्योग बाहे कका धागो तथा कपडा रङ्गाई वा धुिाई वा छपाई गिे
उद्योग (गिै चा, पशस्मिा समेत) स्थापिा गिे ।
38. दै निक ५ मेवट्रक टििन्दा बढी धागो प्रयोग गरी कपडा उत्पादि गिे उद्योग
स्थापिा गिे ।
39. शस्पनिङ्ग नमि स्थापिा गिे ।
40. िुट उद्योग स्थापिा गिे ।
41. Coir Rope वा Coir Mattress उत्पादि गिे उद्योग स्थापिा गिे ।

42. च ुिढुं गा वा शक्िं करमा आधाररत दै निक ३००० मेवट्रक टिसम्म उत्पादि क्षमता
िएको शक्िं कर वा नसमेन्ट उद्योग स्थापिा गिे ।

43. दै निक १००० मेवट्रक टिसम्म च ुि उत्पादि गिेउद्योग स्थापिा गिे ।
44. दै निक १० मेवट्रक टििन्दा बढी उत्पादि क्षमता िएको वा २० दे शख ५०
करोडसम्म मेनसि उपकरणमा िगािी हुिे खनिििन्य पदाथय प्रशोधि गिे उद्योग
स्थापिा गिे ।

45. औषधी उद्योग स्थापिा गिे र दै निक ५० मेवट्रक टिसम्म औषधीको िानग
प्रारशम्िक कम्पाउण्ड (Bulk Drugs) सं ष्ट्िेषण (Formulation) गिे उद्योग स्थापिा गिे
।

46. दै निक ५०० वकिोग्राम िन्दा बढी आयुवेददक औषधी उत्पादि गिे उद्योग स्थापिा
गिे ।
47. दै निक ५ मेवट्रक टि िन्दा बढी प्िावष्टकका सामाि (पाइप, वफवटङ्ग, यािय, Wrapper,
आदद उत्पादि गिे सवहत) उत्पादि गिे उद्योग (खेर गएको प्िावष्टकको कच्चा
पदाथय वा Virgin Granules, Resin, Compound मा आधाररत) स्थापिा गिे ।
48. टायर, टयुब्स र रबर प्रशोधि तथा उत्पादि गिे उद्योग स्थापिा गिे ।
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49. पुिारो टायर तथा प्िावष्टक प्रशोधि गरी इन्धि (ते ि) निकाल्िे उद्योग स्थापिा गिे
।
50. एिोडाइशिङ्ग, इिेक्ट्रोप्िेवटङ्ग तथा ग्याल्ििाइशिङ्ग गिे उद्योग (सुि चाँदीमा Plating
गिे घरे ि ु उद्योग बाहेक) स्थापिा गिे ।

51. रोनिङ्ग नमि उद्योग स्थापिा गिे ।
52. दै निक १० मेवट्रक टििन्दा बढी कट्टि
ु े न्थ गिे तथा िाँडा बिाउिे उद्योग स्थापिा
गिे ।

53. दै निक १० मेवट्रक टििन्दा बढी उत्पादि क्षमता िएको फाउण्ड्री उद्योग स्थापिा
गिे ।
54. दै निक ५० मेवट्रक टिसम्म प्रारशम्िक स्मेशल्टङ्ग गरी फेरस तथा िि् फेरस वस्तु
उत्पादि गिे उद्योग स्थापिा गिे ।

55. दै निक २०० मेवट्रक टि सम्म धातु ररमेशल्टङ्ग वा रररोनिङ्ग वा ऐिोवयङ्ग (Alloying)
गिे उद्योग स्थापिा गिे ।
56. १० मेवट्रक टििन्दा बढी मेटि तथा िि् मेटिबाट फ्यानब्रकेशि (स्टक्चर समेत)
गिे उद्योग स्थापिा गिे ।

57. गाडी, मोटर साइकि, अटोररक्सा आदद तथा दै निक १०० थाि िन्दा बढी साइकि
ररक्सा (इन्धि वा ववद्युत प्रयोग िगरी) एसेम्बनिङ्ग गिे उद्योग स्थापिा गिे ।

58. १ करोड रुपैयाँ िन्दा बढीको मेनसि उपकरण प्रयोग गरी इिे शक्ट्रकि तथा
इिे क्ट्रोनिक्स सामािहरु एसेमशब्िङ्ग गिे उद्योग स्थापिा गिे ।
59. दै निक १ मेवट्रक टि िन्दा बढी नबिुिीको तार (वायररङ्ग तथा प्रसारणको िानग)
उत्पादि गिे उद्योग स्थापिा गिे ।
60. ५० िाख दे खी ५ करोड रुपैयाँ सम्म मेनसि उपकरणमा िगािी िएको वकयशप
(ममयत सम्िार गिे समेत) स्थापिा गिे ।
61. सबै प्रकारका ग्याँस नसनिण्डर उत्पादि गिे उद्योग स्थापिा गिे ।
62. उद्योगिे आफ्िो प्रयोगको िानग ५ मेगावाट दे शख २० मेगावाटसम्म िवीकरणीय
ऊिाय प्रववनध (सौयय, वायु, िैववक आदद) Cogeneration, DG Set बाट ववद्युतीय ऊिाय
उत्पादि गिे कायय ।
63. उद्योगिे आफ्िो तापीय ऊिाय प्रयोििको िानग बायोमास, कोइिाबाट सञ्चािि हुिे
ग्याँनसफायर िडाि गरी सञ्चािि गिे ।

64. वावषयक १० हिारदे शख १ िाख क्यूववक वफटसम्म काठ प्रयोग गिे सःनमि स्थापिा
गिे ।
47
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65. दै निक ५०० क्यूववक वफटिन्दा बढी काठ प्रयोग गरी झ्याि ढोका िगायतका
फनियचर सामाि उत्पादि गिे उद्योग स्थापिा गिे ।
66. रोशिि, टपेन्टाइि तथा कत्था उत्पादि गिे उद्योग स्थापिा गिे ।
67. बावषयक १ िाख क्यूववक वफटसम्म काठ वा काठिन्य पदाथय प्रयोग गरी िेनियर,
प्िाइउड, प्िाइबोडय आदद विाउिे उद्योग स्थापिा गिे ।
68. दै निक ५ मेवट्रक टििन्दा बढी बाँस तथा बेतका सामािहरु उत्पादि गिे उद्योग
स्थापिा गिे ।
69. सूनतयिन्य पािमसिाहरु उत्पादि गिे उद्योग स्थापिा गिे ।

70. च ुरोट तथा नबडी उत्पादि (सूनतय ड्राई गिे समेत) गिे उद्योग स्थापिा गिे ।
71. Extraction, Distillation आदद प्रववनधबाट सुगशन्धत ते ि उत्पादि गिे उद्योग स्थापिा
गिे ।
72. दै निक १० वकिो निटरिन्दा बढी बायोनडिेि उत्पादि गिे उद्योग स्थापिा गिे ।
73. Solvent Extraction प्रवक्रयाबाट खािे तेि बाहे क अन्य ते ि उत्पादि गिे उद्योग
स्थापिा गिे ।
74. सिाईउत्पादि गिे उद्योग स्थापिा गिे ।
75. अधय प्रशोनधत तेि, फोनसि फ्यूि प्रयोग गरी दै निक २०० मेवट्रक टिसम्म
पेट्रोनियम पदाथय उत्पादि गिे उद्योग स्थापिा गिे ।

76. दै निक ५ निटर िन्दा बढी Chemical
स्थापिा गिे ।

तथा Reagent प्रयोग हुिे Diagnosis Lab

77. काँच प्रशोधि गिे उद्योग स्थापिा गिे ।
78. दै निक १ मेवट्रक टि िन्दा बढी पशु पन्छीको दािा उत्पादि गिे उद्योग स्थापिा
गिे ।
79. दै निक २०० िोरिन्दा बढी िुिा तथा चप्पि उत्पादि गिे उद्योग स्थापिा गिे ।
80. १००० मेवट्रक टि िन्दा बढी िण्डारण क्षमता िएको कोल्ड स्टोरे ि स्थापिा गिे
।
81. दै निक १ िाखिन्दा बढी पृष्ठ छपाई गिे वप्रशन्टङ्ग प्रेस सञ्चािि गिे।
82. दै निक १०० मेवट्रक टि िन्दा बढी Cargo Handling गिे उद्योग स्थापिा गिे ।
83. अस्फाल्ट ब्याशचङ्ग प्िान्ट स्थापिा एवं सञ्चािि गिे ।
84. माथी उल्िे शखत प्रस्तावहरु एवं कम्प्यू टर, सफ्टवेयर, ववद्युतीय उपकरणहरु प्रयोग
गरी सफ्टवेयर तयारी, अििाइि सेवा, इन्टरिेट, रे नडयो, केबुि िेटवकय िस्ता

48
पथरी शनिश्चरे िगरपानिका वातावरण तथा प्राकृनतक स्रोतको संरक्षण गिे सम्बन्धमा बिेको नियामाबिी,, २०७७

प्रकृनतका सेवा ददिे कायय तथा तानिम, परामशय िस्ता काययहरु बाहे क रु. २५
करोड दे शख १ अबयसम्म मेनसि उपकरणमा िगािी हुिे उद्योग।

(इ) सडक क्षेत्र

1. १०० नमटरिन्दा बढी िम्बाईका पुिहरु निमायण गिे ।

2. २५ वक.नम. िन्दा कम िम्बाई हुिे कुिै पनि ियाँ सडकहरु निमायण गिे ।
3. ५ दे शख ५० वक.नम. सम्मको रञ्जुमागय निमायण गिे ।

4. १ दे शख ५ वक.नम. सम्मको केबुि कार निमायण गिे ।

5. राविय रािमागय तथा सहायक सडकहरुको स्तरवृवि, पुिस्थापिा तथा पुिः निमायण गिे
।
6. ५ वक.नम. सम्मका सडक प्रयोििको िानग सुरुङहरु बिाउिे ।
7. ५ वक.नम. सम्मका ियाँ शहरी सडक निमायण गिे ।
8. ५ वकिोनमटर िन्दा वढीको शहरी सडकको स्तरोन्ननत गिय ।
(ई) आवास, िवि तथा बस्ती ववकास र शहरी ववकास क्षेत्र
1. १० तल्िा वा २५ नमटरिन्दा माथी १६ तल्िा वा ५० नमटरसम्मका िविहरु
निमायण गिे ।
2. ५००० िन्दा मानथ १०००० वगयनमटर क्षेत्रफिसम्मको Built Up Area वा Floor Area
ु िवि निमायण गिे ।
िएकोResidential वा Commercial वा सं यि

3. १००० दे शख २००० ििासम्म एकैपटक आगमि तथा निगमि हुिे नसिेमा हि,
नथएटर, Community Hall, Stadium, Concert Hall, Sport Complex निमायण गिे ।

4. १० हे क्टरदे शख १०० हेक्टर सम्मको क्षेत्रमा आवास ववकास गिे ।
5. १० हे क्टरदे शख १०० हेक्टरसम्मको िग्गा ववकास आयोििा सञ्चािि गिे ।
6. ५ हे क्टरिन्दा माथी Hard Surface Pavement (Dry Port, Bus Park, Parking Lot आदद)
निमायण गिे ।
7. २०००० क्यू. नमटरिन्दा माथी माटो पुिे तथा माटो काटी Site Develop गिे ।
8. १० हिार निटर दे शख २० हिार निटर सम्म दै निक पािीको प्रयोग हुिे िवि निमायण
तथा सञ्चािि गिय ।

9. ५०० के.शि. दे शख १ हिार के.शि. सम्म दै निक फोहोर मैिा उत्पादि हुिे िवि
निमायण तथा सञ्चािि गिय ।

(उ) ऊिाय, ििस्रोत तथा नसंचाई क्षेत्र
१. ववद्युत िाईि निमायण अन्तगयतः
(क) १३२ के.िी. वा सोिन्दा बढी क्षमताको ववद्युत प्रसारण िाइि निमायण गिे ।
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(ख)ववद्यमाि २२० के.नि. वा सोिन्दा बढी क्षमताको ववद्युत प्रसारण िाइिबाट याप गरी
ियाँ इिडोर सवस्टे शि निमायण गिे ।

२.

यस नियमाविीमा अन्यत्र िुिसुकै कुरा िे शखएको िए तापनि ववद्युत प्रसारण िाइि

निमायण गदाय िनतसुकै वि क्षेत्र, वि सं रक्षण क्षेत्र, सं रक्षण क्षेत्र, वातावरण सं रक्षण क्षेत्र
तथा मध्यवती क्षेत्र उपयोग गिुय पिे िए तापनि प्रारशम्िक वातावरणीय परीक्षण मात्र
पयायप्त हुिेछ ।

३. ववद्युत उत्पादि अन्तगयतः
(क) १ मेगावाट दे शख ५० मेगावाट क्षमतासम्मको ििववद्युत उत्पादि आयोििा निमायण
गिे ।
(ख)१ मेगावाट दे शख ५ मेगावाट क्षमता सम्मको खनिि ते ि वा ग्याँसबाट ववद्युत
उत्पादि गिे आयोििा सञ्चािि गिे ।

(ग) यस नियमाविीमा अन्यत्र िुिसुकै कुरा िेशखएको िए तापनि १० मेगावाट सम्मको

ििववद्युत आयोििा निमायण गदाय वि सं रक्षण क्षेत्र, सं रक्षण क्षेत्र, वातावरण सं रक्षण
क्षेत्र तथा मध्यवती क्षेत्र उपयोग गिुय पिे िए प्रारशम्िक वातावरणीय परीक्षण मात्र
पयायप्त हुिेछ ।

(घ) १५०० क्यूनबक नमटर िन्दा बढी क्षमताको बायो ग्याँस प्िान्ट निमायण गिय ।

ँ ाईको ियाँ प्रणािी अन्तगयतः
४. नसच

(क) तराई र नित्री मधेशमा २०० हेक्टरदे शख २००० हेक्टरसम्मको क्षेत्र नसँचाई गिे ।
(ख) १०० हे क्टर िन्दा मानथको निफ्ट नसं चाई आयोििा निमायण गिय ।

ँ ाईको पुिरुत्थाि प्रणािीः
५. नसच

(क) ववद्यमाि प्रणािी अन्तगयतका नसँचाई आयोििाहरुमा ियाँ हे डवक्सय निमायण वा मूि
िहर पररवतयि हुिे कुिै पनि पुिरुत्थाि आयोििा सञ्चािि गिे।

६. २५ ििा दे शख १०० ििासम्म स्थायी वसोवास िएका ििसं ख्या ववस्थावपत गिे कुिै पनि
ििस्रोत ववकास कायय ।
७. १० वक.नम. िन्दा बढी िम्बाईको िदी नियन्त्रणको कायय गिे ।
८. िवीकरणीय ऊिाय क्षेत्रः
(क) १ मेगावाट दे शख १० मेगावाट क्षमता सम्मको सौययऊिायबाट ववद्युत उत्पादि
आयोििा सञ्चािि गिे ।
(ख)१ मेगावाट दे शख १० मेगावाट क्षमतासम्मको वायू ऊिायबाट ववद्युत उत्पादि
आयोििा सञ्चािि गिे ।
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(ग) ०.५ मेगावाट दे शख २ मेगावाट क्षमतासम्मको िैववक ऊिायबाट ववद्युत उत्पादि
आयोििा सञ्चािि गिे ।
(घ) शचिी उद्योग क्षेत्रनित्रको उखु पेनिसकेपनछ निशस्किे खोस्टा (Bagasse) बाट ववद्युत सह
उत्पादि (Cogeneration) हुिे आयोििा सं चािि गिय ।

(ऊ) पययटि क्षेत्रः

1. ५० शैयादे शख १०० शैयासम्मको होटि स्थापिा र सञ्चािि गिे ।
2. ववद्यमाि ववमािस्थिको क्षेत्रफि थप्िे वा स्तरोन्नती गिे ।

3. माछा वा अन्य ििचर िएको कुिै िदी वा तािमा इशञ्जि िनडत उपकरण र इन्धि
ज्विि गरी र्याशफ्टङ्ग वा मोटरबोट कायय सञ्चािि गिे ।
4. ताि वा ििाशयमा स्थापिा हुिे हाउस बोट (तै रिे घर) सञ्चािि गिे ।
5. साहनसक पययटि पययटकीय उपिहरु सं चािि गिय ।
(ए) खािेपािी क्षेत्र
1.

१०० दे शख ५०० हे क्टरसम्मको क्षेत्रमा फैनिएको वषायतको पािी सं किि गिे तथा
सोही क्षेत्रफिमा िएका पािीका स्रोतहरुको प्रयोग गिे ।

2.

सेफ इल्ड १०० निटर प्रनत सेकेण्ड (LPS) िन्दा बढीको पािीको स्रोत र पािीको
५० दे शख ७५ प्रनतशतसम्म सुख्खा समयमा आपूनतय गिे ।

3.
4.
5.
6.

प्रनत सेकेण्ड १०० निटर िन्दा बढीको दरिे पािी प्रशोधि गिे ।

िूनमगत पािीको स्रोत ववकासका िानग कूि एक्यूफरको ५० दे शख ७५ प्रनतशतसम्म
ररचािय गिे ।

१ दे शख ५ वक.नम. सम्मको सुरुङ निमायण गरी खािेपािी आयोििा सञ्चािि गिे ।
खािेपािी आयोििा सञ्चािि गियको िानग २५ दे शख १०० ििा सम्म ििसं ख्या
ववस्थापि गिे ।

7.

पािीको स्रोतको मानथल्िो िागमा ५०० ििसं ख्या सम्मको बसोबास गराउिे ।

8.

पचास हिारदे शख एक िाखसम्मको ििसं ख्यािाई खािेपािी आपूनतय गिे ।

9.

पचास हिारदे शख दुई िाखसम्म मानिसहरुिाई खािेपािी आपूनतय गरी ियाँ स्रोत
िोडिे ।

10. १ वक.नम. िन्दा बढीको डाइिसयि सम्वन्धी काम गिे ।
11. वट्रटमेन्ट सवहतको ढि निकास नसष्टम समावेश िएका खािेपािी आयोििा सञ्चािि
गिे ।
(ऐ) फोहोरमैिा व्यवस्थापिः
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्
1. ५०,०००सम्म ििसं ख्यािाई टे वा पुरयाउिे
उद्देश्यिे सञ्चािि हुिे ढि निकास,
सरसफाई र फोहरमैिा व्यवस्थापि कायय गिे ।

2. घर एवं आवास क्षेत्रहरुबाट निस्किे फोहोरमैिाको सम्वन्धमा दे हायको काम गिे
(क)

वावषयक १००० दे शख ५००० टि सम्म फोहोरमैिा व्यवस्थापि गिे ।

(ख)

५ दे शख १० हे क्टरसम्मको क्षेत्रमा फैनिएको ट्रान्सफर स्टे शि र ररसोसय

ररकोिरी एररया सम्वन्धी काम ।

(ग)५ दे शख १० हे क्टरसम्मको क्षेत्रमा फैनिएको रसायि, याशन्त्रक वा िैववक
तररकाबाट फोहोरमैिा छिौट, केिाउिे, तह िगाउिे र पुिः प्रयोग गिे ।

(घ)

५ दे शख १० हे क्टरसम्मको क्षेत्रमा फैनिएको कम्पोष्ट प्िान्ट सम्वन्धी काम

गिे ।

(ङ)५ एम.एि.डी. (MLD) क्षमतािन्दा बढीको ढि व्यवस्थापि आयोििा सञ्चािि
गिे ।

(ओ) कृवष क्षेत्रः

1. िगरमा ५ हे क्टरसम्म वि क्षेत्र फडािी गरी कृवषको िानग प्रयोग गिे ।
2. निमायण सम्वन्धी दे हायको काम गिेः

(क)
(ख)

३०००० वटा िन्दा बढी पं क्षी िाती पाल्िको िानग निमायण कायय गिे
।

१००० वटा िन्दा बढी ठू िा चौपायाहरुको पाल्िको िानग निमायण
कायय गिे ।

(ग)

५००० वटा िन्दा बढी सािा चौपायहरु (िेडा, बाख्रा िस्ता) पाल्िको
िानग निमायण कायय गिे ।

(घ)

महािगरपानिका र उपमहािगरपानिका क्षेत्र अन्तगयतका तराईमा १
हे क्टरिन्दा बढी तथा अन्य ठाउँमा ०.५ हेक्टरिन्दा बढी क्षेत्रमा कृवष
थोक बिार स्थापिा गिे ।

(ङ)

बधशािा निमायण गिे ।

3. म्याद िाघेका ववषादीको (सूशचत ववषादीहरुको हकमा मात्र) िण्डारण तथा ववसियि

गिे ।
4. रासायनिक मि (इि अगायनिक फवटयिाइिर) र रासायनिक ववषादी (इि अगायनिक

पेशस्टसाइट) उत्पादि, सं श्िेषण (फमुि
य े शि), ररप्याकेशिङ्ग, िण्डारण तथा नडस्पोिि
गिे ।
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5. केनमकि फवटयिाइिर (ब्िे शण्डङ्ग) तथा वकटिाशक औषधी (ब्िे शण्डङ्ग) उत्पादि

गिे उद्योग स्थापिा गिे ।

(औ) स्वास््य क्षेत्र
1. २५ दे शख १०० शैय्या सम्मको अस्पताि वा िनसयङ्ग होम वा शचवकत्सा व्यवसाय

(अध्ययि अध्यापि समेत) सञ्चािि गिे ।
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अिुसूची-३

नियम ३ को उपनियम (१) सँग सम्वशन्धत
वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कि गिुपय िे प्रस्तावहरु
(अ) वि क्षेत्र
1. िगरमा ५०० हे क्टरिन्दा बढी क्षेत्रफिमा एकि प्रिानतका स्वदे शी ववरुवा एउटै
ब्िकमा वृक्षारोपण गिे ।

2. सम्वशन्धत ठाउँमा परीक्षण िई वृक्षारोपणको िानग उपयुि िएका आयानतत प्रिातीका
ववरुवाहरु तराईमा ५० हेक्टरिन्दा बढी र पहाडमा २५ हेक्टरिन्दा बढी क्षेत्रफिमा
एउटै ब्िकमा वृक्षारोपण गिे ।
3. ५ हे क्टरिन्दा बढी वि क्षेत्र अन्य प्रयोििको िानग प्रयोग गिे ।
4. िगरमा १०० हे क्टर िन्दा बढी क्षेत्रफिको व्यवसावयक वि कबुनियती विको रुपमा
ददिे ।
5. सरकारद्वारा

वि

अिुसन्धािको

प्रयोििाथय

वावषयक

३०

हेक्टरिन्दा

बढी

क्षेत्रफिसम्मको राविय तथा प्रादे शशक वि सरपट कटाि गिे ।
6. दे हाय अिुसारको वि पैदावार सं किि गिे गरी शिल्िा नित्रको पञ्चवषीय वि
कायययोििा, मध्यवनतय क्षेत्र तथा सं रक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापि योििा तयार गिे तथा
सं रशक्षत विको कायययोििा तयार गिे ।
(क)

वावषयक ५० मेवट्रक टििन्दा बढी िरा तथा गािो सं किि गिे

(ख)

वावषयक १५० मेवट्रक टििन्दा बढी बोक्रा सं किि गिे,

(ग)

वावषयक १५० मेवट्रक टि िन्दा बढी पात डाँठ सं किि गिे,
(सािनसड, ररठ्ठा र अमिा, ते न्दुपात, िोिायपात, ते िपात बाहे क)

(घ)

ु ा सं किि गिे,
बावषयक १५० मेवट्रक टि िन्दा बढी फूि र िव

(ङ)

वावषयक २०० मेवट्रक टि िन्दा बढी फि र बीि सं किि गिे,

(च)

वावषयक १ िाख िन्दा बढी नबरुवा सं किि गिे,

(छ)

वावषयक २०० मेवट्रक टि िन्दा बढी गम, रे शिि (सल्िाको खोटो
बाहेक) िोहवाि सं किि गिे,

(ि)

वावषयक २ िाख घिफीट िन्दा वढी काठ उत्पादि तथा सं किि गिे,

स्पवष्टकरणः माथी खण्ड (क) दे शख खण्ड (ि) सम्मको पररमाण िन्नािे िगरनित्रको
राविय तथा प्रादे शशक वि अन्तगयत सरकारद्वारा व्यवशस्थत वि, सामुदावयक वि, कबुनियती
वि व्यवस्थापि पद्दनतहरु सञ्चािि हुिे िएकोिे शिल्िाको पञ्चवषीय वि व्यवस्थापि
योििामा सबै वि व्यवस्थापि पदद्दतहरु उल्िे ख गरी सोबाट निकाल्ि सवकिे उल्िे शखत
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वि पैदावारको कुि पररमाणिाई ििाउिेछ र एक िगरमा एकिन्दा बढी सब नडनििि
वि कायायियहरु िएकोमा कायायिय अिुसार पञ्चवषीय वि व्यवस्थापि योििा तयार गिुय
पिेछ ।
7. प्रचनित

कािूि

अिुसार

प्रशोधि

गरी

सारतत्व

निकािी

निकासी

गिय

पाइिे

प्रिानतहरुकोहकमा एक शिल्िाबाट प्रनत प्रिानत १०० टि िन्दा बढी वि पैदावार
सङ्किि गिे,

8. वि क्षेत्र, राविय निकुञ्ज, आरक्ष तथा सं रक्षण क्षेत्र, मध्यवती क्षेत्रको वि क्षेत्र,
नसमसार क्षेत्र र वातावरण सं रक्षण क्षेत्रमा २५ शैया िन्दा बढीका होटि, ररसोटय र
अस्पताि निमायण, उद्योग स्थापिा गिे कायय गिे ।
9. वि क्षेत्रमा फोहोर मैिा फाल्ि ल्याण्डवफल्ड साइट निमायण तथा सञ्चािि गिे ।
(आ) उद्योग क्षेत्र
1.
2.

दै निक

५

िाख

निटर

िन्दा

बढी

क्षमता

िएको

उमाल्िे

र

फमे न्टे शि

सुववधायुिनडशस्टिरी, ब्रअ
ु री तथा वाइिरीउद्योग स्थापिा गिे ।

दै निक ३००० मेवट्रक टि िन्दा बढी खाँडसारी वा शचिी उत्पादि गिे उद्योग
स्थापिागिे ।

3.
4.
5.

दै निक २५ मेवट्रक टि िन्दा बढी हाड, नसं ग र खुर प्रशोधि गिे उद्योग स्थापिा
गिे ।

दै निक १०,००० वगय वफट िन्दा बढी छािा प्रशोधि गिे उद्योग स्थापिा गिे ।
वावषयक२ करोड गोटािन्दा बढी उत्पादि क्षमता िएको पोिे को इटा, टायि
आददबिाउिे उद्योग स्थापिा गिे ।

6.

दै निक २५ मेवट्रक टि िन्दा बढी क्षमताको क्रसर उद्योग स्थापिा गिे ।

7.

दै निक १०० मेवट्रक टि िन्दा बढी उत्पादि क्षमता िएको एनसड र अल्कािी
उत्पादि गिेउद्योग स्थापिा गिे ।

8.

ब्िे शण्डङ्ग प्रवक्रया बाहेकबाट ववटुनमि तथा ववटु नमि इमल्सिको उत्पादि गिे उद्योग
स्थापिागिे ।

9.

ब्िे शण्डङ्ग प्रवक्रया बाहेकबाट रसायनिक मि उत्पादि गिे उद्योग स्थापिा गिे ।

10. दै निक १० मेवट्रक टि िन्दा बढी िैववक मि उत्पादि गिे उद्योग स्थापिा गिे ।
11. ब्िे शण्डङ्ग प्रवक्रया बाहेकबाट वकटिाशक पदाथय उत्पादि गिे उद्योग स्थापिा गिे ।
12. दै निक ५० मेवट्रक टि (ड्राई वा वेट) िन्दा बढी ब्याट्री ररसाईशक्िङ्ग गिे उद्योग
स्थापिागिे ।
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13. दै निक ५ मेवट्रक टि िन्दा बढी फोम उत्पादि उद्योग (फोमको प्रयोग गरी
बस्तुउत्पादि गिे उद्योग समेत) स्थापिा गिे ।
14. दै निक १०० मे. टि िन्दा बढी उत्पादि क्षमता िएको पल्प वा कागि उद्योग
स्थापिागिे ।

15. च ुिढुं गा वा शक्िं करमा आधाररत दै निक ३००० मेवट्रक टि िन्दा बढी उत्पादि
क्षमतािएको शक्िं कर वा नसमेन्ट उद्योग स्थापिा गिे ।

16. दै निक १००० मेवट्रक टि िन्दा बढी च ुि उत्पादि उद्योग स्थापिा गिे ।
17. ५० करोड रुपैया िन्दा बढी मेनसि उपकरणमा िगािी हुिे खनिििन्य पदाथय
प्रशोधिगिे उद्योग स्थापिा गिे ।

18. दै निक ५० मेवट्रक टि िन्दा बढी औषधीको िानग प्रारशम्िक कम्पाउण्ड (Bulk
Drugs)सं श्लष
े ण (Formulation) गिे उद्योग स्थापिा गिे ।

19. दै निक ५० मेवट्रक टि िन्दा बढी प्रारशम्िक स्मेशल्टङ्ग गरी फेरस तथा िि् फेरस
बस्तुउत्पादि गिे उद्योग स्थापिा गिे ।

20. दै निक २०० मेवट्रक टि िन्दा बढी धातु ररमेशल्टङ्ग वा रररोनिङ्ग वा ऐिोवयङ्ग
(Alloying) गिे उद्योग स्थापिा गिे ।
21. ५ करोड रुपैयािन्दा बढी मेनसि उपकरणमा िगािी िएको वकयशप (ममयत सम्िार
गिे समेत) स्थापिा गिे ।

22. उद्योगिे आफ्िो प्रयोगको िानग २० मेगावाट िन्दा बढी िवीकरणीयऊिाय प्रववनध
(सौयय, वायु, िैववक आदद) Cogeneration, DG Set बाट ववद्युतीय ऊिाय उत्पादि
गिे कायय गिे।
23. वावषयक १ िाख क्यूववक वफटिन्दा बढी काठ प्रयोग गिे सःनमि स्थापिा गिे ।
24. वावषयक १ िाख क्यू ववक वफटिन्दा बढी काठ वा काठिन्य पदाथय प्रयोग गरी
िेनियर, प्िाईउड, प्िाईबोडय आदद बिाउिे उद्योग स्थापिा गिे ।
25. अधय प्रशोनधत ते ि, फोनसि फ्युि प्रयोग गरी दै निक २०० मेवट्रक टि िन्दा बढी
पेट्रोनियम पदाथय उत्पादि गिे उद्योग स्थापिा गिे ।
26. अनत घातक पदाथय िस्तै ः आइसोिाइट, मकयरी कम्पाउण्ड उत्पादि गिे उद्योग
स्थापिा गिे ।
27. रे नडयो वववकरण निष्ट्कासि हुिे (न्यूशक्ियर/एटोनमक प्रशोधि) उद्योग स्थापिा गिे
।

28. िेपािी सेिा वा िेपाि प्रहरीिे स्थापिा वा उत्पादि गिे बाहे कका गोिी, गट्टा, बारुद
िगायतका ववस्फोटक पदाथय उत्पादि गिे ।
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29. पेट्रोनियम पाईपिाईि निमायण गिय ।
30. मानथ उल्िे शखत प्रस्तावहरु एवं कम्प्यू टर, सफ्टवेयर, ववद्युनतय उपकरणहरु प्रयोग
गरी सफ्टवेयर तयारी, अििाईि सेवा, ईन्टरिेट, रे नडयो, केबुि िेटवकय िस्ता
प्रकृनतका सेवा ददिे कायय तथा तानिम, परामशय िस्ता काययहरु बाहे क रु. १
अबयिन्दा बढी मेनसि उपकरणमा िगािी हुिे उद्योग

(इ) सडक क्षेत्र

1. २५ वक. नम. िन्दा बढी िम्बाई हुिे कुिै पनि ियाँ सडकहरु निमायण गिे ।
2. ५० वक. नम. िन्दा िामो रञ्जुमागय निमायण गिे ।

3. ५ वक. नम. िन्दा िामो केबुि कार मागय निमायण गिे ।

4. ५ वक. नम. िन्दा िामो सडक प्रयोििको िानग सुरुङहरू बिाउिे ।
5. ५ वक. नम. िन्दा बढी िम्बाईको ियाँ शहरी सडक निमायण गिे ।
6. सावयिनिक यातायातको िानग रे िमागय तथा मोिोरे िमागय निमायण तथा सञ्चािि गिय ।
(ई) आवास, िवि तथा बस्ती ववकास र शहरी ववकास क्षेत्र
1. १६ तल्िा वा ५० नमटर िन्दा मानथका िविहरु निमायण गिे
2. १०,००० वगयनमटर क्षेत्रफििन्दा मानथको Built Up Area वाFloor Area
िएकोResidential, Commercial and Their Combination को िवि निमायण गिे ।
3. २,००० वा सो िन्दा बढी ििािन्दा बढी एकै पटक आगमि तथा निगमि हुिे

नसिेमा हि, नथएटर,Community Hall, Stadium, Concert Hall, Spot Complex
निमायण गिे ।

4. १०० हे क्टरिन्दा मानथको िग्गा ववकास आयोििा सञ्चािि गिे ।
5. २० हिार निटर िन्दा बढी दै निक पािीको प्रयोग हुिे िवि निमायण तथा सञ्चािि
गिय ।

6. १ हिार के. िी. िन्दा बढी दै निक फोहर मैिा उत्पादि हुिे िवि निमायण तथा
सञ्चािि गिय ।

7. ५ हे क्टरिन्दा बढी क्षेत्रमा आवास ववकास गिे ।
(उ) ििस्रोत र ऊिाय क्षेत्र
1. ५० मेगावाटिन्दा बढी क्षमताको ििववद्युत ् उत्पादि आयोििा निमायण गिे ।
2. ववद्युत ् उत्पादि अन्तगयत:

(क) १ मेगावाटिन्दा बढीको कोइिा वा आणववक ववद्युत ् उत्पादि आयोििा
सञ्चाििगिे ।
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(ख) ५ मेगावाटिन्दा बढीको खनिि ते ि वा ग्याँसबाट ववद्युत ् उत्पादि
आयोििा सञ्चाििगिे ।
3. नसं चाइको ियाँ प्रणािी अन्तगयत:
(क) तराई र नित्री मधेशमा २,००० हेक्टरिन्दा बढीको क्षेत्र नसं चाइ गिे ।
4. एकसय ििािन्दा बढी स्थायी बसोबास िएका ििसं ख्या ववस्थावपत गिे कुिै
पनिििस्रोत ववकास कायय गिे ।
5. बहुउद्देश्यीय ििाशयको निमायण गिे ।
6. एउटा ििाधार क्षेत्रबाट अको ििाधार क्षेत्रमा पािी फकायई (इन्टर बेनसि
वाटरट्रान्सफर) उपयोग गिे ।
7. िवीकरणीय ऊिाय क्षेत्र:
(क) १० मेगा वाट िन्दा बढी क्षमताको सौयय ऊिायबाट ववद्युत ् उत्पादि
आयोििा सञ्चाििगिे।
(ख) १० मेगा वाट िन्दा बढी क्षमताको वायु ऊिायबाट ववद्युत ् उत्पादि
आयोििा सञ्चािि गिे । (ग) २ मेगा वाट िन्दा बढी क्षमताको िैववक
ऊिायबाट ववद्युत ् उत्पादि आयोििा सञ्चािि गिे ।
(ऊ) पययटि क्षेत्र
1. १०० शैया िन्दा बढीको होटि निमायण, स्थापिा र सञ्चािि गिे ।
2. ियाँ ववमािस्थि निमायण गिे ।
(ए) खािेपािी क्षेत्र
1.

५०० हे क्टर िन्दा बढी क्षेत्रमा फैनिएको वषायतको पािी सं किि गिे तथा सोही
क्षेत्रफिमा िएको पािीका स्रोतहरुको प्रयोग गिे ।

2.

सेफ इल्ड १०० एि. वप. एस. (LPS)िन्दा बढी सतही पािीको स्रोत र सो
पािीको ७५ प्रनतशत िन्दा बढी सुख्खा समयमा आपूनतय गिे ।

3.

िूनमगत पािीको स्रोत ववकासका िानग कूि एक्यूफरको ७५ प्रनतशत िन्दा बढी
ररचािय गिे ।

4.

खािेपािी आयोििा सञ्चािि गियको िानग १०० ििािन्दा बढी ििसं ख्या ववस्थावपत
गिे ।
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5.

५ वक. नम. िन्दा बढीको सुरुङ्ग निमायण गरी खािेपािी आयोििा सञ्चािि गिे ।

6.

पािीको स्रोतको मानथल्िो िागमा ५०० ििािन्दा बढीको ििसं ख्या बसोबास
गराउिे ।

7.

दुई िाख िन्दा बढी ििसं ख्यािाई खािेपािी आपूनतय गिे ।

8.

दुई िाख िन्दा बढी मानिसहरूिाई खािेपािी आपूनतय गरी ियाँ स्रोत िोड़िे ।

9.

िैववक एवं रासायनिक प्रदूषणहरू हुिे स्रोतहरू वा नतिबाट प्रिाववत हुि सक्िे
िूनमगत ििस्रोतको उपयोग गिे ।

10. प्रनत सेकेण्ड ५०० निटरिन्दा बढी पािीको स्रोत उपयोग गिे खािेपािी
स्रोतसम्बन्धी बहुउद्देश्यीय आयोििा सञ्चािि गिे ।

11. सावयिनिक खािीपािीका आपूनतयका मुख्य स्रोतहरुमा कायायन्वयि गररिे कुिै प्रस्ताव
।
(ऐ) फोहरमैिा व्यवस्थापि क्षेत्र
1. ५०,००० िन्दा बढी ििसं ख्यािाई टे वा पुयायउिे उद्देश्यिे सञ्चािि हुिे ढि निकास,
सरसफाई र फोहरमैिा व्यवस्थापि कायय गिे ।

2. घर एवं आवास क्षेत्रहरूबाट निस्किे फोहरमैिाको सम्बन्धमा दे हायको काम गिेः
(क) वावषयक ५,००० टि िन्दा बढी फोहरमैिा व्यवस्थापि गिे ।
(ख) १० हे क्टरिन्दा बढी क्षेत्रमा फैनिएको ट्रान्सफर स्टे शि र ररसोसय ररकोिरी
एररया सम्बन्धी काम गिे ।

(ग) १० हे क्टर िन्दा बढी क्षेत्रमा फैनिएको रसायि, याशन्त्रक वा िैववक

तररकाबाट फोहरमैिा छिौट, केिाउिे, तह िाउिे र पुिः प्रयोग गिे ।

(घ) १० हे क्टर िन्दा बढी क्षेत्रमा फैनिएको कम्पोष्ट प्िान्टसम्बन्धी काम गिे
।

(ङ) कम्तीमा १०,००० ििसं ख्या िएको शहरी क्षेत्रबाट निस्किे फोहरमैिा
गाडिे काम गिे ।
3. दे हायको प्रकृनत र िुिसुकै स्तरका खतरापूण य फोहरमैिासम्बन्धी दे हायका निमायण
सम्बन्धी काम गिेः

(क) फोहरमैिा सं यन्त्र निमायण ।
(ख) फोहरमैिा ररकोिरी प्िान्ट निमायण ।
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(ग) फोहरमैिा ििे, थुपािे वा गाडिे ठाउँको निमायण ।
(घ) फोहरमैिा िण्डारण गिे ठाउँको निमायण ।
(ङ) फोहरमैिा वट्रटमेण्ट सुववधाको निमायण ।
4. घातक फोहर पदाथय सम्बन्धी दे हायका काम गिे:

(क) २५ वषयिन्दा बढी आधा आयु िएको कुिै पनि रे नडयोधमी वस्तुहरूको
निष्ट्कासि र व्यवस्थापि गिे ।
(ख) पचास िेथि डोि िएको कुिै पनि रे नडयोधमी वस्तुहरुको निष्ट्कासि र
व्यवस्थापि गिे ।
(ग) कम्तीमा २५ शैय्या िएको स्वास््य केन्र वा अस्पताि वा िनसयङ्ग होमबाट

निस्किे िैववक िोशखपूण य पदाथयहरूको अशन्तम निष्ट्कासि व्यवस्थापि गिे ।

(घ) कुिै पनि हानिकारण पदाथयिाई िष्ट्म वा पुिःप्रयोग गियको िानग १ हेक्टर वा
सोिन्दा बढी क्षेत्रफि िनमि र ऊिाय सम्बन्धी कुिै काम गिे ।

(ओ) कृवष क्षेत्र
1. पहाडमा १ हे क्टरिन्दा बढी र तराईमा ५ हेक्टरिन्दा बढी वि क्षेत्र फडािी गरी
कृवषको िानग प्रयोग गिे ।

2. कृवषयोग्य िूनममा शहरीकरण गिे ।
3. िीविाशक ववषादी (सूशचत ववषादीहरुको हकमा मात्र) प्िाण्ट स्थापिा गिे ।
(औ) स्वास््य क्षेत्र
1. १००

शैय्यािन्दा

बढीको

अस्पताि

वा

िनसयङ्ग

होम

वा

शचवकत्सा

व्यवसाय

(अध्ययि/अध्यापि समेत) सं चािि गिे ।

(अं) दे हायको क्षेत्रमा कुिै प्रस्ताव कायायन्वयि गिे िएमाः
1. ऐनतहानसक, साँस्कृनतक तथा पुराताशत्वक क्षेत्र ।

2. राविय निकुञ्ज, वन्यिन्तु आरक्ष, शशकार आरक्ष, वि सं रक्षण क्षेत्र, सं रक्षण क्षेत्र,

मध्यवती क्षेत्र, वातावरण सं रक्षण क्षेत्र तथा रामसारमा सूशचकृत सीमसार क्षेत्र ।
(तर यी क्षेत्रबाट िएर बग्िे िदीिािाको सहतबाट व्यवसावयक प्रयोिि बाहे क

आयोििा सञ्चािक आफैंिे सञ्चािि गिे ववकास निमायणका िानग आवश्यक पिे रोडा, ढुं गा,
नगट्टी, वािुवा, नगखाय, माटो निकाल्िे प्रस्तावको हकमा ििे अिुसूशच-१ र अिुसूची-२ मा िएको
व्यवस्था िागु हुिे ।)
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अिुसूची-४
नियम ३ को उपनियम (५) सँग सम्वशन्धत
ु ाईको प्रनतवेदिको ढाँचा
सावयिनिक सुिव

श्री .................................
.................................
१.

पृष्ठिूनम (सं चानित योििा तथा काययक्रमको वववरण सवहत)

३.

ु ाई गिे सं घसं स्था तथा व्यशिको िामः
सावयिनिक सुिव

२.
४.
५.
६.

प्रस्तावकको िामः

ु ाई गिुक
सावयिनिक सुिव
य ो मूख्य उद्देश्यः
ु ाईको अवनधः
सावयिनिक सुिव

ु ाईमा प्रयोग िएका ववनध तथा प्रवक्रयाः
सावयिनिक सुिव

७.

ु ाईको नसमाः
सुिव

८.

सम्पन्न गररएका मुख्य मुख्य वक्रयाकिापहरुः

९.

ु ाईवाट प्राप्त उपिब्धी तथा िनतिाहरु (प्रयोग िएका प्रत्येक ववनध
सावयिनिक सुिव
तथा प्रवक्रयाबाट प्राप्त िनतिािाई एक आपसमा निडाएर मुख्य मुख्य िनतिाहरु
उल्िे ख गिे)


सवि पक्षहरुः



सुधार गिुप
य िे पक्षहरुः



उदाहरणीय काययहरुः

१०. वृहत छिफि काययक्रमको वववरणः
(क) नमनत

(ख) स्थािः

(ग) समयः

११. उपशस्थत निकाय, ववषयगत कायायिय, गैरसरकारी सं स्था आददको वववरणः
१२. आमिेिामा उठे का शिज्ञासाहरु सवहत सम्बोधि गिुप
य िे मुख्य मुख्य ववषयहरूः

ु ाईमा उठे का मुद्दाका बारे मा काययक्रम सं चािकको प्रनतवक्रया र
१३. सावयिनिक सुिव
प्रनतविताः

ु ाईमा उठे का मुद्दािाई सम्बोधि गिय चाल्िुपिे कदमहरु र सुझावहरुः
सावयिनिक सुिव
प्रस्तावककोः
िामः

दस्तखतः

नमनतः

ु ाईिाई पुवष्ट गिे कागिात, श्रव्यदृष्ट्य सामग्रीहरु
रष्टब्यः प्रनतवेदि पेश गदाय सावयिनिक सुिव
समेत प्रनतवेदिसाथ पेश गिुप
य िेछ ।
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अिुसूची-५

नियम ४ को उपनियम (१) सँग सम्वशन्धत
क्षेत्र निधायरण सम्वन्धी सावयिनिक सूचिाको ढाँचा
........आयोििाको वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कि प्रनतवेदि तयारीको िानग क्षेत्र निधायरणसम्बन्धी
सावयिनिक सूचिा
( प्रकाशशत नमनत .......)
....... प्रदे श........ शिल्िा...........िगरपानिकामा ...........(प्रस्तावकको िाम उल्िे ख गिे) द्वारा
निम्ि बमोशिमको प्रस्ताव कायायन्वयि गिय िानगएको छ ।
प्रस्तावकको िाम र ठे गािा

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

प्रस्तावको व्यहोरा

.......आयोििाको मुख्य ववशेषता उल्िे ख गिे

प्रिाव पिय सक्िे

............ शिल्िा ......... ि.पा/गा.पा. . . . . . . वडाहरु

शिल्िा/ि.पा/गा.पा.
मानथउशल्िशखत प्रस्तावको वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कि(EIA) अध्ययि सम्बन्धी क्षेत्र निधायरण
(Scoping) गिे क्रममा सो क्षेत्रहरुको िौनतक तथा रसायनिक प्रणािी, िैववक प्रणािी,
सामाशिक-आनथयक प्रणािी र सांस्कृनतक प्रणािीमा के कस्तो प्रिाव पदयछ ििी यवकि गिय सो
स्थािको ि. पा./गा.पा. तथा त्यस क्षेत्रका ववद्यािय, अस्पताि, स्वास््य चौकी तथा
सरोकारवािा व्यशि वा सं स्थाको निशखत राय सुझाव निि आवश्यक िएकोिे यो सावयिनिक
सूचिा प्रकाशि िएको नमनतिे १० (दश) ददि नित्र निम्ि ठे गािामा आई पुग्िे गरी निशखत
राय सुझाव उपिब्ध गराई ददिु हुि अिुरोध गररन्छ ।
राय सुझावको िानग पत्राचार गिे ठे गािाहरुः
प्रस्तावकको िाम र

..............(िाम), ............(ठे गािा), ............(ई-मेि).................

ठे गािा

(फोि िं.)

परामशयदाताको िाम र

..............(िाम), ............(ठे गािा), ............(ई-मेि).................

ठे गािा

(फोि िं.)
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अिुसूची-६
नियम ४ को उपनियम (३) (४) सँग सम्वशन्धत
वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्किको क्षेत्र निधायरण प्रनतवेदि ढाँचा
(आवरण पृष्ठको ढाँचा)
प्रस्तावको शशषयक, प्रनतवेदि तयार गिे व्यशि वा सं स्थाको िाम र ठे गािा (प्रनतवेदिको शुरुमा
िै उि प्रनतवेदि पेश गररिे निकायको िाम र ठे गािा (टे निफोि, फ्याक्स र इमेि आदद
सवहत) उल्िे ख गरीप्रनतवेदिको शुरु पृष्ठमा निम्ि ढाँचामा प्रस्तुत गिय सवकिे छ)
.......... (प्रस्तावको िाम) ............... को
वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कि प्रनतवेदिको क्षेत्र निधायरण प्रनतवेदि ............................................
प्रनतवेदि पेश गररिे निकायको िाम र ठे गािाः
प्रनतवेदि पेश गिे निकायको िाम र ठे गािाः
प्रस्तावक
.......... (प्रस्तावकको िाम र ठे गािा)...........
............ (मवहिा, वषय)..............
ँ सम्बशन्धत क्षेत्र हेरी दे हायका कुरा स्पष्ट खुिाउिु पिे
प्रस्तावको प्रकृनत र त्यससग
संशक्षप्त रुप (Acronyms/Abbreviations)
पररच्छे द-१ : प्रनतवेदि तयार गिेको िाम र ठे गािा
१.१

प्रस्तावकको िाम, ठे गािा, इमेि र फोि िं.

१.२

परामशयदाताको िाम, ठे गािा, इमेि र फोि िं.

पररच्छे द-२ : पररचय
२.१

िूनमका

२.२

प्रस्तावको सामान्य िािकारी
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२.३

क्षेत्र निधायरणको उद्देश्य

२.४

प्रस्तावको सान्दनियकता

२.५

कािूिी औशचत्यता

पररच्छे द-३:आयोििाको बारे मा िािकारी
३.१
३.२

आयोििाको पररचय
अवशस्थनत र पहुँच

३.३

प्रकृनत/वकनसम

३.४

प्रस्ताव कायायन्वयि हुिे क्षेत्रको सामान्य आनथयक सामाशिक वववरण

३.५
३.६

सं रचिाहरुको िािकारी र अवयवहरुः (Salient Features) (प्रष्ट रुपमा स्थिगत
अवस्थाको िक्सासँग मेि खािे वहसाबिे प्रस्तुत गिुप
य िे)

प्रस्ताव/आयोििा सम्बन्धी वक्रयाकिापहरुः (निमायण पूव,य निमायणको चरणमा र
सञ्चािि तथा ममयत सम्िारको चरणमा)

३.७

निमायण तथा सं चािि योििा
३.७.१ िग्गाको क्षेत्रफि, िग्गाको प्रकार र स्वानमत्व (तानिकाको रुपमा)
३.७.२

आवश्यक ििशशि, निमायण सामग्री (पररमाण र स्रोत), निमायण
तानिका, प्रयोग हुिे ऊिायको वकनसम (स्रोत, खपत हुिे पररमाण),
प्रयोग हुिे प्रववनध,Associated/Ancillary facilities, प्रस्ताव कायायन्वयि
तानिका

३.७.३ आयोििा कायायन्वयि तानिका
३.८

अन्य थप वववरण

पररच्छे द-४ : क्षेत्र निधायरण प्रनतवेदि तयार गदाय अविम्बि गिुप
य िे ववनध
४.१

सन्दिय सामग्रीको पुिराविोकि(Literature Review)

४.२

प्रिाववत क्षेत्र निधायरण (Impact Area Delineation)

४.३

सूचिा प्रकाशिः क्षेत्र निधायरण सम्बन्धी सूचिा यसै साथ सं िग्ि अिुसूची-५ को
ढाँचा अिुरुप हुिपु दयछ ।

४.४

स्थिगत अध्ययि, सरोकारवािा (Stakeholder) हरुसँगछिफि तथा परामशय
४.४.१ िौनतक तथा रासायनिक वातावरण त्याङ्क सं किि र ववश्लेषण
ववनधःwalkthrough /direct observation, water, air noise, soil sampling
and analysis , public consultations and relevant methods, sediment
simulation models
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४.४.२ िैववक वातावरण त्याङ्क सं किि र ववश्लेषण ववनधःReconnaissance
survey, walkthrough/direct observation, transect survey, sampling
method/census, focus group discussion, Key informant interview or
other relevant

४.४.३ सामाशिक-आनथयक वातावरण सम्वन्धी त्याङ्क सं किि र ववश्लेषण
ववनधः walk through/direct observation, survey i.e sample/census by
using questionnaire , rapid rural appraisal /participatory rural appraisal
by using checklist, interview (group interview/open interview/key
informant interview) by using interview guide/checklist

४.४.४ परामशय/सहिानगताःGeneral consultancy/Focus Group Discussions
४.४.५ श्रब्यदृष्ट्य ववनध
४.४.६ Case Study
पररच्छे द-५ :

प्रनतवेदि तयार गदाय ववचार गिुय पिे िीनत, ऐि, नियम, रणिीनत, निदे शशका,
मापदण्ड, सशन्ध सम्झौता

(प्रस्तावको प्रकृनत र त्यससँग सम्बशन्धत क्षेत्र हे री पुिराविोकि गिुय पिे)
ँ ा
प्रनतवेदि तयार गदाय पुिराविोकि गररिे दफा÷नियम÷खण्ड आदद र सम्बशन्धत बुद
ँ ा
बुद

सम्बशन्धत वववरण

सं ववधाि
िीनत
ऐि
नियमाविी
निदे शशका
मापदण्ड
सशन्ध
सम्झौताहरु
पररच्छे द-६: ववद्यमाि वातावरणीय अवस्थाः
प्रस्ताविे

प्रिाव

पािय

सक्िे

िौनतक

तथारासायनिक,

िैववक,

सामाशिक-

आनथयकरसांस्कृनतक वस्तुशस्थनतको बारे मा आधारिूत िािकारी (न्यू ितम चेकनिष्टमा िएमा
त्याङ्क आवश्यक पिे)
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तानिका
ववनिन्न क्षेत्रहरु र आवश्यक आधारिूत त्याङ्क वा वववरणका वकनसम
अवयव

सूचक (Parameter)

आवश्यक वववरण

(Components)
िौनतक तथा रासायनिक वातावरण
ििवायु/मौसम

वषाय
तापक्रम
सापेशक्षकआरता
वायुकोगनत र ददशा
वायूमण्डिीय चाप

िि तथा ििाधार

िदी

क्षेत्र

ताि
अन्य ििस्रोत
ििाधार क्षेत्र
पािीको वहाव तथा डीस्चािय
बाढी
वहमतािववष्ट्फोटको अवस्था
िूनमगत

पािीको

बहावको

अवस्था
िू-गिय

चट्टाि र माटोको वकनसम
िूगनियय बिौट/सं रचिा
पवहरो,िू-क्षय
ु म्पीय िोशखम
िक

वायुको गुणस्तर र

वायुको गुणस्तर

ध्वनिको स्तर

ध्वनिको अवस्था

पािीको गुणस्तर

सतही पािीको गुणस्तर
िनमि मुनिको पािीको गुणस्तर

िैववक वातावरण
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अवयव

सूचक (Parameter)

आवश्यक वववरण

(Components)
विस्पनत

िंगिको वकनसम
ििवायुको आधारमा
विस्पनतको आधारमा
सं रक्षणको अवस्था
-विव्यवस्थापिको अवस्था
-विस्पनतका प्रमुख प्रिानतहरु
-Ethnobotany का दृवष्टिे महत्वपूण य
प्रिानतहरु
-ििीय विस्पनतहरु

प्राणी(ििावर)

वन्यिन्तु
चराहरु
सरीसृप
ििचरहरु(प्रिानतहरु, ववचरणको
अवस्था, वासस्थािको अवस्था)
वन्यिन्तुको

वासस्थािको

अवस्था
माछा ििचर
विस्पनत

र

प्राणीको

प्रिानतको

अवस्था
सामाशिक, आनथयक
तथा सास्कं ृ नतक
ििसांशख्यक
वववरण

ििसं ख्या
िन्म, मृत्यू को अवस्था
िैं नगक वववरण
उमेर समूह
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अवयव

सूचक (Parameter)

आवश्यक वववरण

(Components)
िात
धमय
पेशा
घरधुरी
बसाई सराई
शैशक्षक सं स्थाको सं ख्या र वकनसम

शशक्षा

साक्षरता दर
शैशक्षक स्तर
स्वास््य

र स्वास््य शस्थनत
रोगका प्रकार

सरसफाई

स्वास््य सं स्थाहरुको अवस्था
खािेपािीको अवस्था
शौचाियको अवस्था
फोहरमैिा व्यवस्थापिको अवस्था

िौनतक÷सामुदावयक

यातायात पूवायधार

पूवायधार

ऊिाय आपूनतय
सञ्चार(टे निफोि, हुिाक, टे निनििि,
इन्टरिेट सेवा)
खािेपािी
बिार
नसं चाई प्रणािी
उद्योग÷किकारखािा

आनथयक

रोिगारी÷पेशा÷व्यवसाय
िग्गाको स्वानमत्व
कृवष उत्पादि
पशुपािि
आय आियि र खचय
अन्य उत्पादि
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अवयव

सूचक (Parameter)

आवश्यक वववरण

(Components)
ििउपयोग

कृवष प्रयोििको िानग िि उपयोग
उपल्िो

र

तल्िोतटीय

िि

उपयोगको अवस्था
ऐनतहानसक र साँस्कृनतक धरोहरहरु

सं स्कृनत

साँस्कृनतक महत्वका खुिास्थिहरु
धानमयक स्थिहरु
सांस्कृनतक मान्यता, चािचिि र
परम्परा
िाषा

स्थािीय िाषाहरु र बोल्िे समुदाय
मातृ िाषा बोल्िे समुदाय

चाडवाड
प्रथाहरु

र

अन्य प्रमुख चाडवाड र समारोहहरु
अशन्तम

सं स्कार

गिे

स्थि

र

प्रचिि
६.

क्षेत्र निधायरणको िानग अध्ययिमा संिग्ि ववज्ञिे पवहचाि गरे को र सम्बशन्धत सरोकारवािाहरुिे
तथा ती सवािहरुको औशचत्यताको आधारमा प्राथनमकता निधायरणः

अध्ययिमा सं िग्ि ववज्ञहरुिे पवहचाि गरे का तथा सरोकारवािाहरुिे उठाएका िौनतक,

िैववक, सामाशिक, आनथयक सांस्कृनतक वातावरणीय सवािहरुको छु ट्टा छु ट्टै सूची तयार गिुय पिेछ
र

यसरी छु याईएका सूचीबाट औशचत्यता र सान्दनियकता खुिाई वातावरणीय सवािहरुको

प्राथनमकता निधायरण गरी अशन्तम सूची तयार गिुय पिेछ । यसरी अशन्तम सूची तयार गदाय
सरोकारवािाहरुिे उल्िेख गरे का सवािमध्ये कुिै सवाि समावेश ििएमा सो समावेश
ु ा कारण उल्िेख गिुय पिेछ।
िहुिक
७. सवािहरुको पवहचािः
सवािहरुको पवहचाि दे हाय बमोशिम गियपिेछ


सरोकारवािाहरुिे पवहचाि गरे का सवािहरु



अध्ययि टोिीिे पवहचाि गरे का सवािहरु



प्राथनमकीकरण गररएका सवािहरु



प्राथनमकीकरण गररएका सवािहरुदे हायको तानिका बमोशिम उल्िे ख गियपिेछ
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सकारात्मक सवािहरु

िकारात्मक सवािहरु

निमायण चरण
िौनतक
रासायनिक
िैववक
सामाशिक, आनथयक
संचाििको चरण
िौनतक
रासायनिक
िैववक
सामाशिक, आनथयक
सांस्कृनतक
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अिुसूची-७

नियम ५ को उपनियम (१) सँग सम्वशन्धत
संशक्षप्त वातावरणीय अध्ययिको काययसूची
(आवरण पृष्ठको ढाँचा)
को ............................. (प्रस्तावको िाम) ..................
सं शक्षप्त वातावरणीय अध्ययि प्रनतवेदिको काययसूची
प्रनतवेदि पेश गररिे निकायको िाम र ठे गािाः
प्रस्तावक
............ (प्रस्तावकको िाम र ठे गािा) ....................
मवहिा) ....................., वषय ...............(
१. प्रनतवेदि तयार गिे व्यशि वा सं स्थाको िाम र ठे गािाः
२. प्रस्तावकोः
(क) सामान्य पररचय
(ख) प्रस्तावको सान्दनियकता
३. प्रनतवेदि तयार गदाय ववचार गिुप
य िे िीनत, ऐि, नियम तथा निदे शशकाहरु
४. प्रस्ताव कायायन्वयि गदाय वातावरणमा पिे खास प्रिावः
(क) सामाशिक आनथयक

(ख) साँस्कृनतक िौनतक
(ग) रसायनिक
(घ) िैववक

५. प्रस्तावको कायायन्वयिबाट वातावरणमा पिे प्रिावको रोकथामका कुराहरु
६. प्रस्ताव कायायन्वयि गदाय अिुगमि गिुय पिे कुराहरु
७. अन्यआवश्यक कुराहरु ।
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अिुसूची-८

नियम ६ को उपनियम (१) सँग सम्वशन्धत
प्रारशम्िक वातावरणीय परीक्षणको काययसूची
(आवरण पृष्ठको ढाँचा)
को ............................. (प्रस्तावको िाम) ..................
प्रारशम्िक वातावरीय प्रनतवेदिको काययसूची
..............................
प्रनतवेदि पेश गररिे निकायको िाम र ठे गािाः (यहाँ वि तथा वातावरण मन्त्रािय र
प्रस्तावसँग सम्वशन्धत वविाग वा निकायको िाम र ठे गािा)
प्रस्तावक
(प्रस्तावकको िाम ............................. र ठे गािा ................
मवहिा ......................., वषय
१. प्रनतवेदि तयार गिे व्यशि वा सं स्थाको िाम र ठे गािाः
२. प्रस्तावको
(क) सामान्य पररचय
(ख) प्रस्तावको सान्दनियकता
३. प्रनतवेदि तयार गदाय अपिाउिु पिे ववनध

४. प्रनतवेदि तयार गदाय ववचार गिुय पिे िीनत, ऐि, नियम तथा निदे शशकाहरु
५. प्रनतवेदि तयार गदाय िाग्िेः
(क) समय
(ख) अिुमानित बिेट
६. प्रस्ताव कायायन्वयि गदाय वातावरणमा पिे खास प्रिावः
(क) सामाशिक आनथयक

(ख) साँस्कृनतक िौनतक
(ग) रसायनिक
(घ) िैववक
७. प्रस्ताव कायायन्वयिका ववकल्पहरुः
(क) नडिाइि
(ख) आयोििा स्थि
(ग) प्रववनध र सञ्चािि ववनध, समय तानिका, प्रयोग हुिे कच्चा पदाथय
(घ) अन्य कुराहरु
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८. प्रस्तावको कायायन्वयिबाट वातावरणमा पिे प्रिावको रोकथामका कुराहरु
९. प्रस्ताव कायायन्वयि गदाय अिुगमि गिुय पिे कुराहरु
१०. अन्य आवश्यक कुराहरु ।
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अिुसूची-९

नियम ६को उपनियम (२) सँग सम्वशन्धत
वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्किको काययसूची
(आवरण पृष्ठको ढाँचा)
को ............................. (प्रस्तावको िाम) ..................
वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कि प्रनतवेदिको काययसूची
..........................................
प्रनतवेदि पेश गररिे निकायको िाम र ठे गािाः
प्रस्तावक
............... (प्रस्तावकको िाम र ठे गािा) .....................
मवहिा ................, वषय .................
अध्याय १
प्रनतवेदि तयार गिे व्यशि वा सं स्थाको िाम र ठे गािाः
िूनमकाः
प्रस्तावकको िामः
पत्राचार गिे पूण य ठे गािाः
टे निफोिः
इमेिः

फ्याक्सः

परामशयदाता सं स्था वा व्यशिः
सं स्था वा व्यशिको िामः
पत्राचार गिे पूण य ठे गािाः
टे निफोिः

फ्याक्सः

इमेिः
ToR को उद्देश्यः
EIA को उद्देश्यः
EIA को औशचत्यताः
अध्याय २
प्रस्तावको बारे मा िािकारी
२.१

प्रस्तावको सामान्य पररचयः

२.२

प्रस्तावको सान्दनियकताः (यसमा प्रस्तावको उद्देश्य, आवश्यकता र औशचत्यता
खुिाउिु पिेछ।)
74
पथरी शनिश्चरे िगरपानिका वातावरण तथा प्राकृनतक स्रोतको संरक्षण गिे सम्बन्धमा बिेको नियामाबिी,, २०७७

२.३

स्थाि/अवशस्थनत र पहुँच

२.४

प्रकृनत/वकनसम

२.५

सं रचिाहरुको िािकारी र अवयवहरु (Components/Salient Features)

२.६

प्रस्ताव/आयोििा सम्वन्धी वक्रयाकिापहरूः (निमायण पूव,य निमायणको चरणमा र

रुपमा स्थिगत अवस्थाको िक्साङ्किसँग मेि खािे वहसाबिे प्रस्तुत गिुप
य िे।)

प्रष्ट

सञ्चािि तथा ममयत सम्िारको चरणमा)
२.७

निमायण योििा
२.७.१ आवश्यक िग्गाको क्षेत्रफिः
२.७.२ िग्गाको प्रकाः नििी/सरकारी/वि क्षेत्र आदद

२.८

प्रस्ताव/आयोििाको िानग आवश्यकताः
२.८.१ आवश्यक ििशशि
२.८.२ निमायण सामग्री, पररमाण र स्रोत
२.८.३ निमायण तानिका,
२.८.४ प्रयोग हुिे ऊिाय वकनसम, स्रोत, खपत हुिे पररमाण,

२.८.५ प्रयोग हुिे प्रववनध Associated/ancillary facility, प्रस्ताव कायायन्वयि तानिका,
२.८.६ अन्य थप वववरण
३.१

अध्याय ३

प्रनतवेदि तयार गदाय आवश्यक पिे त्याङ्कः
३.१.१ िौनतक तथा रासायनिक वातावरणः
३.१.२ िैववक वातावरण

३.१.३ सामाशिक, आनथयक तथा साँस्कृनतक वातावरण
३.२

त्याङ्क सं किि गिय अपिाइिे ववनधः
३.२.१ सन्दिय सामग्रीहरुको पुिराविोकिः

३.२.१.१ िू विोट, िौगोनिक शस्थनत, िू उपयोग, िू क्षमता र अध्ययिसँग सम्वशन्धत
िक्शाहरु,
३.२.१.२ सम्िव िएसम्म प्रस्ताव कायायन्वयि स्थि तथा त्यस वररवपरका क्षेत्रहरुको
हवाई फोटोहरु,
३.२.१.३ प्रस्ताव कायायन्वयि स्थिका विस्पनत तथा िीविन्तुको त्याङ्क,
३.२.१.४ िौगनियक तथा िोशखम मूल्याङ्कि त्याङ्क (प्राप्त गिय सवकिे िएमा),
३.२.१.५ उपिब्ध हुि सक्िे िएमा आयोििा सञ्चािि गिुय अशघ र पनछका हावा र
पािीको गुणस्तर तथा ध्विीको स्तर सम्वन्धी िािकारी,
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३.२.१.६ वातावरण प्रिाव मूल्याङ्किसँग सान्दनियक म्यावट्रक्स वा क्रमबि रे खा शचत्र,
३.२.१.७ अध्ययि प्रनतवेदि तयार गदाय प्रयोग गररएका निशखत सामग्रीहरुको सन्दिय
सूची ।
३.२.२ स्थिगत अध्ययिः (यस अन्तगयत िौनतक वातावरण, िैववक वातावरण र
सामाशिक, आनथयक, साँस्कृनतक, वातावरणीय अध्ययिका िानग प्रयोग गररिे ववनधहरु
स्पष्ट रुपमा उल्िेख गिुय पिेछ ।)
३.२.२.१ िौनतक वातावरणमा अपिाउिु पिे वनधः
३.२.२.१.१ Walkthrough/Direct Observation
३.२.२.१.२ हावा, पािी र माटोको िमूिा सं किि
३.२.२.१.३ ध्विीको तह मापि
३.२.२.२ िैववक वातावरणमा अपिाउिुपिे ववनधः
३.२.२.२.१ Walkthrough/Direct Observation, Indirect Sign Survey, Camera Trap
३.२.२.२.२ Sampling
३.२.२.२.३ Transect Walk, Point Count
३.२.२.२.४

Key Informant Interview

३.२.२.३ सामाशिक, आनथयक, साँस्कृनतक वातावरणमा अपिाउिु पिे ववनधः
३.२.२.३.१ Walkthrough/Direct Observation
३.२.२.३.२ सरोकारवािासँग छिफि
३.२.२.३.३ Focus Group Discussion
३.२.२.३.४ Key Informant Interview
३.२.२.३.५ Group Discussion
अध्याय ४
प्रनतवेदि तयार गदाय अध्ययि गररिे िीनत, ऐि, नियम तथा निदे शशका
४.१

प्रनतवेदि तयार गदाय पुिराविोकि गिुप
य िे िीनत, ऐि, नियम र निदे शशकाहरुः
४.१.१ िेपािको सं ववधाि

४.१.२ प्रस्तावसँग सम्वशन्धत िीनत, रणिीनतहरु

४.१.३ प्रस्तावसँग सम्वशन्धत आवनधक योििाहरु
४.१.४ प्रस्तावसँग सम्वशन्धत ऐिहरु

४.१.५ प्रस्तावसँग सम्वशन्धत नियमाविीहरु
४.१.६ प्रस्तावसँग सम्वशन्धत निदे शशकाहरु

४.१.७ प्रस्तावसँग सम्वशन्धत वातावरणीय तथा अन्य मापदण्डहरु
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४.१.८ प्रस्तावसँग सम्वशन्धत अन्तरायविय सन्धी, सम्झौताहरु
अध्याय ५
५.१

प्रनतवेदि तयार गदाय िाग्िेः
५.१.१ समय
५.१.२ अिुमानित बिेट
५.१.३ ववज्ञ ििशशिः अध्ययि दिका सम्पूण य सदस्यहरुको िाम, ठे गािा, सम्पकय िं.
तथा दस्तखत ।
अध्याय ६

६.१

क्षेत्र निधायरण प्रनतवेदिमा पवहचाि गरी प्राथनमकीकरण गररएका सवािहरुको सूची
राख्नुपिेः
६.१.१

सरोकारवािाहरुिे उठाएका सवािहरु

६.१.२ अध्ययि दििे दे खेका सवािहरु

६.१.३ वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कि प्रनतवेदि तयार पािय प्राथनमकीकरण गररएका
सवािहरु
६.१.४ सरोकारवािाहरुिे

उठाएका

तर

प्राथनमकीकरणमा

िपरे का

सवािहरु

हटाउिुको औशचत्य
अध्याय ७

७.१

ँ िि, तह
अध्याय ६ मा उल्िेशखत सवािहरुको आधारमा प्रिाव पवहचाि, आक
निधायरण र उल्िे खिीयताको मूल्याङ्कि गिे ववनध तथा औिारहरुको ब्याख्या गिुय
पिेछ ।

७.२

ँ िि, तह निधायरण र उल्िे खिीयताको मूल्याङ्कि गिे क्रममा
प्रिाव पवहचाि, आक
दे हायको तानिका बमोशिम गिुय पिेछः
सकारात्मक प्रिावहरु
निमायणपूवक
य ो चरण
िौनतक
रासायनिक
िैववक
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सामाशिक, आनथयक
साँस्कृनतक
निमायण चरण
िौनतक
रासायनिक
िैववक
आनथयक, सामाशिक
साँस्कृनतक
सं चािि चरण
िौनतक
रासायनिक
िैववक
आनथयक, सामाशिक
साँस्कृनतक
िकारात्मक प्रिावहरु
िौनतक
रासायनिक
िैववक
आनथयक, सामाशिक
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साँस्कृनतक
निमायण चरण
िौनतक
रासायनिक
िैववक
आनथयक, सामाशिक
साँस्कृनतक
सं चािि चरण
िौनतक
रासायनिक
िैववक
आनथयक, सामाशिक
साँस्कृनतक
अध्याय ८
८.१

प्रस्ताव कायायन्वय ववकल्पहरुः आयोििा िवन्दाको शस्थनत, आयोििाको प्रकार,
विक्षेत्रको प्रयोग, आयोििाको नडिाइि, स्थि, प्रववनध र सं चािि ववनध, समय
तानिका, प्रयोग गररिे कच्चा पदाथय, प्रस्ताव कायायन्वयि गदाय उत्पन्न हुिे िोशखम

स्वीकार गिय सवकिे वा िसवकिे िगायतका पक्षहरुिाई मिि गरी प्रस्तावको
ववकल्प ववश्िे षण गिुय पिेछ ।
अध्याय ९
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९.१

प्रस्ताव कायायन्वयिबाट वातावरणमा पिे सकारात्मक प्रिाव बढाउिे, िकारात्मक
प्रिाव हटाउिे उपायहरुः िकारात्मक प्रिाव हटाउिे उपायहरु अविम्बि गदाय
दे हायका तररकाहरु अपिाउिु पिेछ ििी उल्िे ख गिुय पिेछः
९.१.१ िरोधात्मक (Preventive)
९.१.२ सुधारात्मक (Corrective)
९.१.३ क्षनतपूनतय (Compensatory)
अध्याय १०

१०.१

वातावरणीय व्यवस्थापि योििा
अध्याय ११

११.१

वातावरणीय अिुगमिको योििाः
अध्याय १२

वातावरणीय परीक्षणः यस अन्तगयत वातावरणीय परीक्षण कवहिे र कुि निकायिे

१२

गिे िन्ने व्यहोरा उल्िे ख गिुय पिेछ ।
अध्याय १३

१३.

ु ीहरुः काययसूचीको अिुसच
ु ीमा ववषयवस्तुहरु दे हाय बमोशिम हुि ु पिेछः
अिुसच

o िक्साहरु
o शचत्रहरु

o प्रयोग गररिे चेकनिष्टहरु
o प्रश्नाविीहरु
o सूचिा

o सूचिा टाँस गरे को प्रमाण, मुच ुल्काहरु
अध्याय १४

१४.१

वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कि प्रनतवेदिको रुपरे खा/ववषयसूचीः अिुसूची १२ को ढाँचा
अिुसारको ववषय सूचीहरु समावेश गिुय पिेछ ।
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अिुसूची-१०

नियम ७ को उपनियम (१) सँग सम्वशन्धत
संशक्षप्त वातावरणीय अध्ययि वा प्रारशम्िक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कि
प्रनतवेदि तयार पािे ववज्ञहरू
1.

व्यस्थापि, वि ववज्ञाि, िीव ववज्ञाि, विस्पनत ववज्ञाि, रसायि ववज्ञाि, ददगो ववकास
व्यवस्थापि वा प्रस्तावसं ग सम्बशन्धत प्रमुख ववषयमा न्यू ितम स्िातकोिर उपानध
हानसि गरी कशम्तमा ३ वटा वातावरणीय अध्ययि प्रनतवेदि तयारीमा सं िग्ि िएको
वा यी ववषयमा स्िातकोिर उपानध प्राप्त गदाय वातावरणीय अध्ययिमा शोधपत्र तयार
गरे को वा ऐशच्छक ववषयमा वातावरणीय प्रिाव अध्ययि ववषय उिीणय िएको व्यशि
अध्ययि दिको सदस्य ।

2.

नसनिि, आवकयटे क्ट, मेकानिकि, केनमकि इशञ्जनियररङ्ग, हाइड्रोिोिी, िू-गिय शास्त्र, िूववज्ञाि, िौनतक शास्त्र, रसायि शास्त्र ववषयमा स्िातकोिर उपानध हानसि गरे को
व्यशि- अध्ययि दिको सदस्य ।

3.

प्राणी शास्त्र, विस्पनत शास्त्रमा स्िातकोिर उपानध हानसि गरे को व्यशि- अध्ययि
दिको सदस्य ।

4.

समाि शास्त्र/मािव शास्त्र/अथयशास्त्रमा स्िातकोिर उपानध हानसि गरे को व्यशि अध्ययि दिको सदस्य

5.

वि िैववक ववववधता क्षेत्र प्रिाववत हुिे गरी कायायन्वि गिे प्रस्तावको हकमा वि

ववज्ञाि वा प्राकृनतक स्रोत व्यवस्थापिमा स्िातकोिर उपानध हानसि गरे को व्यशि
अनिवायय रुपमा अध्ययि दिको सदस्य रहिुपिे । ।
6.

वातावरण कािूिमा स्िातकोिर उपानध हानसि गरे को व्यशि- अध्ययि दिको
सदस्य

7.

प्रयोगशािामा वैज्ञानिक परीक्षण गरी त्यांक ववश्वेषण गरी प्रनतवेदि तयारी गिुय पिे
प्रस्तावको हकमा यस्तो परीक्षण गिे स्िातक उपानध प्राप्त गरी कम्तीमा ३ (तीिवषय)
को कायय अिुिव िएको व्यशि- अध्ययि दिको सदस्य

8.

खण्ड (ख) दे शख खण्ड (च) सम्मको उल्िे शखत शैशक्षक उपानध ििएको तर स्िातक
उपानध हानसि गरी वातावरणीय अध्ययि प्रनतवेदि तयारी काययमा कशम्तमा ५
(पाँच) वषयको कायय अिुिव िएको व्यशि- अध्ययि दिको सदस्य

9.

िाषा ववज्ञ- अध्ययि दिको परामशय दाताको रूपमा रहिु पिे ।

स्पवष्टकरणः- मानथ उल्िे शखत ववज्ञहरु मध्येबाट सं शक्षप्त वातावरणीय अध्ययि प्रनतवेदिको
हकमा सम्बशन्धत ववषयववज्ञ समेत रहे को कशम्तमा २ सदस्यीय र प्रारशम्िक वातावरणीय
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परीक्षणको हकमा िौनतक

वातावरणववद, िैववक

वातावरणववद तथा

सामाशिक/आनथयक

वातावरणववद रहेको कशम्तमा ३ सदस्यीय परामशयदाताहरु प्रनतवेदि तयार गिय सं िग्ि हुि ु
पिेछ । त्यस्तै प्रस्तावको ववशशवष्टतताको आधारमा सोही ववषयमा कम्तीमा स्िातकोिर प्राप्त
गरी कम्तीमा ३ (तीि) वषयको कायय अिुिव िएको ववज्ञिाई समेत अध्ययि दिमा समावेश
गिय सवकिेछ ।
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अिुसूची-११

नियम ८ को उपनियम (१) सँग सम्वशन्धत

संशक्षप्त वातावरणीय परीक्षणसम्बन्धी प्रनतवेदि तयार गदाय खुिाउिु पिे कुराहरू
1. प्रनतवेदि तयार गिे व्यशि वा सं स्थाको िाम र ठे गािाः
2. प्रस्तावको सारांशः
3. प्रनतवेदिमा रहिु पिे ववषयहरू:
(क) प्रस्तावको उद्देश्य,

(ख) प्रस्ताव कायायन्वयि हुिे क्षेत्रको ववस्तृत वववरणः
(ग) प्रस्ताव तयारीमा त्यांक सं किि र ववश्वेषणको ववनध
(घ) प्रस्ताव कायायन्वयिबाट वातावरणमा पिे अिुकूि प्रिाव,
(ङ) प्रस्ताव कायायन्वयिबाट वातावरणमा पिे प्रनतकूि प्रिाव,
(च) अन्य आवश्यक कुराहरू ।
(ि) वातावरणीय व्यवस्थापि योििाको खाकाः यस्तो योििा खाका दे हाय वमोशिम
रहिेछः
ववषयगत

सकारात्मक

के

क्षेत्र

प्रिावको

गिे

के कसरी

कवहिे

कसिे

अिुमानित अिुगमि

गिे

गिे

ििशशि,

तथा

बढोिरीका

बिेट,

मूल्याङ्कि

कृयाकिापहरु

समय

गिे

िौनतक
क्षेत्र
िैववक
क्षेत्र
सामाशिक
क्षेत्र
साँस्कृनतक
क्षेत्र
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अन्य
ववषयगत

िकारात्मक

के

क्षेत्र

प्रिावको

गिे

के कसरी

कवहिे

कस्िे

अिुमानित अिुमगि

गिे

गिे

ििशशि,

तथा

न्यूिीकरणका

बिेट,

मूल्याङ्कि

कृयाकिापहरु

समय

गिे

िौनतक
क्षेत्र
िैववक
क्षेत्र
सामाशिक
क्षेत्र
साँस्कृनतक
क्षेत्र
अन्य
यस्तो वातावरणीय व्यवस्थापि योििाको प्रस्ताव आयोििाको निमायण तथा
सञ्चािि चरणका िानग अिग अिग रुपमा उल्िे ख गिुय पिेछ ।
(झ) सन्दिय सामाग्रीहरु
रष्टव्यः- प्रनतवेदि तयार गदाय आवश्यकतािुसार त्यांक, िक्सा, शचत्र, तािीका,
चाटय, ग्राफ आदद सं िग्ि गिुय पिे छ ।
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अिुसूची-१२

नियम ८ को उपनियम (१) सँग सम्वशन्धत

प्रारशम्िक वातावरणीय परीक्षणसम्बन्धी प्रनतवेदि तयार गदाय खुिाउिु पिे कुराहरू
1. प्रनतवेदि तयार गिे व्यशि वा सं स्थाको िाम र ठे गािाः
2. प्रस्तावको सारांश: (प्रस्तावको कायायन्वयिबाट वातावरणमा पिय सक्िे प्रिावका सम्बन्धमा
दे हायका कुराहरू सं क्षेपमा उल्िे ख गिे)
(क) प्रस्तावको उद्देश्य,

(ख) िू-उपयोगमा पिे असर,

(ग) वातावरणमा पिे प्रनतकूि प्रिाव, मािव िीविमा पिे असर, ििसं ख्याको चाप,
(घ) स्थािीय चीि वस्तुमा हुिे क्षनत,
(ङ) अन्य आवश्यक कुराहरू ।

3. प्रस्तावको सम्बन्धमा दे हायका कुरा स्पष्ट खुिाउिु पिे:
(क) प्रस्तावको वकनसम
(१) प्रशोधि गिे
(२) उत्पादि गिे
(३) िडाि गिे
(४) सनियस डेनििरी
(५) अन्य
(ख) डे नििरी गिे िए के कस्तो वस्तु डे नििरी गिे
(ग) प्रस्तावकोः

(१) िडाि क्षमता
(२) प्रनतददि वा वषय कनत घण्टा सञ्चािि हुिे

(घ) प्रयोग गररिे सामाग्री (पररमाण र वषय उल्िे ख गिे)
(ङ)

प्रस्ताव

कायायन्वयि

हुँदा

निष्ट्कासि

पररमाणमानिष्ट्कासि हुिे हो) खुिाउिु पिे ।

हुिे

(कनत

समय

सञ्चािि

हुँदा

कनत

(१) ठोस

(२) तरि
(३) हावा
(४) ग्यास
(५) ध्वनि
(६) धू िो
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(७) अन्य
(च) प्रयोग हुिे ऊिायको
(१) वकनसम
(२) स्रोत
(३) खपत हुिे पररमाण (प्रनतघण्टा, ददि र वषयमा)

(छ) ििशशिको आवश्यकता कनत पिे

(ि) प्रस्ताव कायायन्वयि गिय आवश्यक पिे
ँ ी
(१) कुि पूि

ँ ी
(२) चािु पूि
(३) िनमिको क्षेत्रफि
(४) िवि र नतिका वकनसम
(५) मेनसिरी औिार
(६) अन्य
(झ) प्रस्ताव कायायन्वयि हुिे क्षेत्रको ववस्तृत वववरणः
(१) िक्सा

(२) सो क्षेत्र र वररपररको ििसं ख्या र बसोबासको शस्थनत

(३) प्रस्ताव कायायन्वयि हुिे क्षेत्रको आसपासमा कुिै सं वेदिशीि शचि वा वस्तु
रहेको िएत्यस्ता शचिवस्तुको वववरण

(४) हािको शस्थनत
(५) पािीको स्रोत
(६) फोहरमैिा फ्याँक्िे वा प्रशोधि गिे व्यवस्था

(७) प्रस्ताव कायायन्वयि हुिे ठाउँमा आवात िावत गिे बाटो

(ञ) उत्पादि प्रवक्रया

(ट) प्रववनधको वववरण

(ठ) अन्य आवश्यक कुराहरू
4. प्रस्ताव कायायन्वयि गदाय वातावरणमा पिे प्रिावहरू:

(क) सामाशिक, आनथयक र साँस्कृनतक क्षेत्रमा पिे प्रिाव
(१) मािव स्वास््यमा पिे प्रिाव
(२) खेती योग्य िनमिको क्षय
(३) वि िंगिको क्षय

(४) सामाशिक, साँस्कृनतक र धानमयक मूल्य मान्यतामा हुिे पररवतयि
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(५) अन्य
(ख) िैववक प्रिावहरू
(१) ििसं ख्या
(२) विस्पनत तथा िीविन्तु

(३) प्राकृनतक वासस्थाि र समुदाय
(ग) िौनतक प्रिावहरू
(१) िनमि
(२) वायुमण्डि
(३) पािी
(४) ध्वनि
(५) मािव निनमयत वस्तुहरू
(६) अन्य
5. प्रिाव कायायन्वयिका ववकल्पहरू:
(१) नडिाइि
(२) आयोििा स्थि
(३) प्रवक्रया, समय-तानिका
(४) प्रयोग हुिे कच्चा पदाथय
(५) अन्य कुराहरू

6. वातावरणीय व्यवस्थापि योििाको खाकाः यस्तो योििा खाका दे हाय वमोशिम रहिेछः
ववषयगत

सकारात्मक

के

क्षेत्र

प्रिावको

गिे

के कसरी

कवहिे

कसिे

अिुमानित अिुगमि

गिे

गिे

ििशशि,

तथा

बढोिरीका

बिेट,

मूल्याङ्कि

कृयाकिापहरु

समय

गिे

िौनतक
क्षेत्र
िैववक
क्षेत्र
सामाशिक
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क्षेत्र
साँस्कृनतक
क्षेत्र
अन्य
ववषयगत

िकारात्मक

के

क्षेत्र

प्रिावको

गिे

के कसरी

कवहिे

कस्िे

अिुमानित अिुमगि

गिे

गिे

ििशशि,

तथा

न्यूिीकरणका

बिेट,

मूल्याङ्कि

कृयाकिापहरु

समय

गिे

िौनतक
क्षेत्र
िैववक
क्षेत्र
सामाशिक
क्षेत्र
साँस्कृनतक
क्षेत्र
अन्य
यस्तो वातावरणीय व्यवस्थापि योििाको प्रस्ताव आयोििाको निमायण तथा सञ्चािि चरणका
िानग अिग अिग रुपमा उल्िे ख गिुय पिेछ ।
7. अन्य आवश्यक कुराहरू

रष्टव्यः- प्रनतवेदि तयार गदाय आवश्यकतािुसार त्यांक, िक्सा, शचत्र, तानिका, चाटय, ग्राफ आदद
सं िग्ि गिुय पिे छ ।
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अिुसूची-१३

नियम ८ को उपनियम (१) सँग सम्वशन्धत

वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कि प्रनतवेदि तयार गदाय खुिाउिु पिे कुराहरू
वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कि प्रनतवेदिको ढाँचा
प्रस्तावको शशषयक, प्रनतवेदि तयार गिे व्यशि वा सं स्थाको िाम र ठे गािा (प्रनतवेदिको शुरुमा
िै उि प्रनतवेदि पेश गररिे निकायको िाम र ठे गािा (टे निफोि, फ्याक्स र इमेि आदद
सवहत) उल्िे ख गरी प्रनतवेदिको शुरु पृष्ठमा निम्ि ढाँचामा प्रस्तुत गिय सवकिे छ)
......... (प्रस्तावको िाम) ............... को
वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कि प्रनतवेदि
प्रनतवेदि पेश गररिे निकायको िाम र ठे गािाः
माफयतः
यहाँ सम्बशन्धत निकायको िाम र ठे गािा
प्रनतवेदि पेश गिे निकायको िाम र ठे गािाः

............. (मवहिा, वषय)............

प्रनतवेदिको काययकारी सारांश: वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कि प्रनतवेदिका हरे क अध्यायका मुख्य

मुख्य कुराहरु समावेश गरी मुख्य पाठको यथेष्ट िािकारी ददिे गरी सरि िाषामा प्रनतवेदिको
पूणय पाठको सारांश िेपािी र अं ग्रि
े ी िाषामा एकरुपता हुिे गरी िे ख्न ु पिेछ । (५ पृष्ठसम्म)
प्रनतवेदिमा

प्रयोग

गररएका

छोटकरी

शब्दहरु

(Acronyms

and

Abbreviations):प्रनतवेदिमा प्रयोग िएका छोटो रुपका शब्दहरु र नतिको पूणरु
य प यहाँ
िेख्न ु पिेछ । (पृष्ठ आवश्यकता अिुसार)

ववषय सूचीः प्रनतवेदि मा उल्िे ख गरीए अिुसारका अध्यायहरु र ती अध्याय अन्तगयतका
शीषयक तथा उपशीषयकहरु पृष्ठ सं ख्यासवहत िे ख्न ु पिेछ । यसो गदाय प्रनतवेदि पढ्िे िो

कोहीिे पनि प्रनतवेदिको पूणय पाठिे समावेश गरे का कुराहरु एक साथ सशििै हे ि य सक्िेछ ।
(पृष्ठ आवश्यकता अिुसार)
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अध्याय १ (बढीमा २ पृष्ठ)
1. प्रनतवेदि तयार गिे व्यशिको वा सं स्थाको िाम र ठे गािाः
(क)

प्रस्तावकको पूरा िाम, ठे गािा, ईमेि र फोि िं सवहत

(ख) परामशयदाताको पूरा िाम, ठे गािा, ई मेि र फोि िं सवहत (परामशयदाता नियुि
गररएको अवस्थामा मात्र िाग हुिे)
(ग)

वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्किको औशचत्य

(घ)

वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्किको उद्देश्य (आधा पृष्ठ)

(ङ)

अध्ययिको

सीमा

तथा

सम्बशन्धत

अन्य

कुराहरुः

वातावरणीय

मूल्याङ्कि

आयोििाको तहमा गररिे स्थाि ववशेषको अध्ययि िएको र कुिै पनि आयोििाको
क्षेत्र सीनमत हुिे िएकािे यस प्रकारको अध्ययिको सीनमतता हुन्छ ।
अध्याय २ (बढीमा ७ पृष्ठ) ।

2. प्रस्तावको पररचयः प्रनतवेदिको पवहिो अध्यायको रुपमा प्रस्तावसं ग सम्बशन्धत र स्थिगत
रुपमा िािकारी ददिे ववववध प्रकारका सूचिा समावेश गरी दे हायका शीषयक र उपशीषयक
अन्तगयत रही यो अध्याय तयार गिय सवकिे छ ।
क)

िूनमकाः िूनमका ववषय प्रवेश िएकािे प्रस्तावको बारे मा स्पष्ट िािकारी हुिे गरी
यस

प्रकारको

प्रस्तावको

पृष्ठिूनम

िगायत

प्रस्ताव

कायायन्वयिको

उद्देश्य,

आवश्यकता तथा औशचत्यता आदद कुराहरुिाई यस उप-शीषयक अन्तगयत उल्िेख
गिुय पिेछ ।
ख)

प्रस्तावको वववरणः आयोििा (प्रस्ताव) को अवशस्थनत, पहुच, प्रस्तावका सं रचिागत

अवयवहरु, निमायण तथा सं चािि चरणका कृयाकिापहरु, आयोििाका िानग
आवश्यक निमायण सामाग्री, ऊिाय इन्धि आपूनतय, कच्चा पदाथय, ििशशि, िग्गा,
निमायण तानिका र आयोििाका सहायक सं चिाहरु िस्तै निमायण नसववर आदद ।

ग)

प्रस्तावको उद्देश्य
अध्याय ३ (बढीमा १० पृष्ठ)

3. प्रनतवेदि तयार गदाय अपिाइएको ववनधः प्रस्ताव कायायन्वयि हुिे क्षेत्रको स्थिगत अध्ययि

गदाय वा अन्य सन्दिय सामग्री सं किि/अध्ययि गदाय कुि-कुि तररका अपिाई वातावरणका

ववववध पक्ष िौनतक), रासायनिक, िौगोनिक, िैववक, सामाशिक-आनथयक एवं सांस्कृनतकमा
(त्यांक सकंिि गररएको हो, सबै ववनधहरु निम्िािुसार वगीकरण गरी प्रस्तुत प्रनतवेदिमा
उल्िेख गिुय पदयछ ।
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क)

सम्बशन्धत प्रकाशशत वा अप्रकाशशत सामग्री/प्रनतवेदिको पुिराविोकि:
(क.१) प्रस्तावको प्रिाव क्षेत्र निधायरण (प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष)

ख)

प्रस्ताव कायायन्वयि हुिे क्षेत्रको िक्साको अध्ययि तथा ववश्लेषणः

ग)

चेकनिष्ट/म्याविक्स तथा प्रश्नाविीको निमायण गरी आवश्यक त्याकं सं कििः

घ)

स्थिगत अध्ययिः आयोििा क्षेत्रको अविोकि तथा फोटो शखच्िे, िमूिा सं किि
गिे, चेकनिष्ट तथा प्रश्नाविी ििे आदद ।

ङ)

सं कनित िमूिा (माटो, पािी आदद) को प्रयोगशािामा ववश्लेषण

च)

प्राप्त त्यांकहरुको ववश्लेषणः

छ)

प्रिावको पवहचाि, आंकिि तथा उल्िे खिीय प्रिावको मूल्याङ्कि गदाय अपिाइएको
ववनध

ि)

मस्यौदा प्रनतवेदिको तयारी

झ)

ु ाई आदद
सावायिनिक परामषय, छिफि, अन्तरकृया र सुिव

ञ)

सावयिनिक सूचिा तथा सू चिा सं प्रष
े ण र सुझाव सं कििः

ट)

सुझाव समावेश गरी अशन्तम प्रनतवेदिको तयारीः
अध्याय ४ (बढीमा १५ पृष्ठ)

ँ सम्बशन्धत िीनत, कािूि तथा मापदण्डः कुिै पनि क्षेत्रको प्रस्ताव कायायन्वयि
4. प्रस्तावसग
गदाय आकवषयत हुिे वा हुि सक्िे िीनत (आयोििािाई आवरोध हुिे), काययिीनत, कािूि,
मापदण्ड तथा पुिराविोकि र कायायन्वयि हुिे प्रस्तावको सन्दियमा उपयुि
य
सं रचिाहरुको
सान्दनियकता उल्िेख गिुय उपयुि हुिेछ । प्रस्तावको क्षेत्र निधायरण र काययसूची स्वीकृत

हुँदा उि काययसूचीमा कािूिी सं रचिाहरु उल्िे ख हुिे हुिािे नतििाई निम्िािुसार
वगीकरण गरी ववश्लेषण गिय सवकिेछ ।
(क)

सं ववधािः

(ख)

आवनधक योििा, िीनत तथा रणिीनत/काययिीनतहरु: िेपाि सरकारिे तय गरे का

सम्बशन्धत क्षेत्रका िीनत तथा रणिीनतहरु र कायायन्वयि हुिे प्रस्तावसँग यस्ता

िीनत तथा रणिीनतको सम्बन्ध (सकारात्मक वा िकारात्मक) स्पष्ट खुिाउिु
उपयुि हुिेछ ।
ग)

ऐि

तथा

नियमािीः

कुिै

पनि

क्षेत्रको

प्रस्तावसँग

प्रत्यक्ष

सरोकार

राख्ने

वातावरणसँग सम्बशन्धत राविय कािूिहरु र िेपाि पक्षराि िएका अन्तरायविय
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कािूिहरु यदद आकवषयत हुिे िए त्यस्ता कािूिहरु कुि हदसम्म आकवषयत हुिेछि्
ििी प्रनतवेदिमा उल्िे ख गिुय पदयछ । साथै , प्रस्तावको कायायन्वयिमा यस्ता

कािूिहरु बाधक हुिे वा िहुिे तथा प्रस्ताव कायायन्वयि हुि सक्िे वा िसक्िे
बारे मा स्पष्ट खुिाउिु पिेछ ।
घ)

मापदण्ड, निदे शशका तथा ददग्दशयिः कुिै पनि क्षेत्रको प्रस्ताव कायायन्वयि हुिे
क्षेत्रको िौनतक-रासायनिक वातावरण (िस्तै ः- पािी, हावा, ध्वनि आदद) सं ग
सम्बशन्धत मापदण्डहरु प्रनतवेदिमा समावेश गिुय पदयछ ताकी प्रस्ताव कायायन्वयि
अशघ

र

कायायन्वय

निमायण

तथा

सं चािि)

को

क्रममा

वातावरणका

यी

अवयवहरुको गुणमा हुि सक्िे पररवतयि तथा नतिको न्यू िीकरणको उपायहरु
शुरुमै चयि गिय सवकिेछ । प्रस्तावसं ग सम्बशन्धत निदे शशका तथा ददग्दशयिहरु
पनि पयायप्त मात्रामा पुिराविोकि गरी प्रनतवेदिमा प्रस्तुत गिुप
य दयछ । यस्तो
पुिराविोकििे प्रनतवेदि तयार गिय मागयदशयि पनि गिेछ ।
(ङ)

अन्तरायविय सशन्ध सम्झौताहरु
प्रस्तावको कायायन्वयि गदाय आकवषयत हुिे धारा/दफा/नियम/खण्ड
ँ ा
आदद र सम्वशन्धत बुद
सं ववधाि
िीनत
रणिीनत
ऐि
नियमाविी
निदे शशका
मापदण्ड
महासन्धी,
अनिसन्धी
अध्याय ५ (बढीमा २० पृष्ठ)
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5. ववद्यमाि वातावरणीय अवस्थाः कुिै पनि प्रस्ताव कायायन्वयि गदाय आयोििा प्रिाववत
क्षेत्रको वातावरणका अवयवहरु िौनतक), रासायनिक, िैववक, सामाशिक-आनथयक तथा
सांस्कृनतक वातावरणमा प्रिाव पिय सक्िे िएको हुदा आयोििा प्रिाववत क्षेत्रको ववद्यमाि

वातावरणीय अवस्था स्पष्ट हुिे आधार र पररमाणात्मक त्यांक सं किि गरी प्रस्तुत गिुय
पदयछ। यस अन्तगयत आयोििा प्रिाववत शिल्िा (आवश्यकतािुसार), िगरपानिका र
गाँउपानिका, वडा र आयोििा प्रिाववत स्थिको त्यांक सं किि गिुय पिेछ ।
५.१

िौनतक वातावरणः क्षेत्रनिधायरण प्रनतवेदिको ववद्यमाि वातवारणीय अवस्थाको
ढाँचाको तानिकामा उल्िे शखत िौनतक वातावरणका वववरणहरुको त्यांक सं किि
गरी ववस्तृत रुपमा व्याख्या गियपिेछ

क) िू-उपयोग
िूउपयोगको वकनसम

ओगटे को क्षेत्र

ओगटे को क्षेत्र प्रनतशतमा

ववद्यमाि िौगनियक िोशखम

कैवफयत

पररमाण र एकाई

कैवफयत

ख) िूगिय
आयोििाको क्षेत्र

ग) िि तथा मौसम

औषत वायू तापक्रम
बावषयक

औषत

अनधकतम

तापक्रम
बावषयक

औषत

न्यूितम
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तापक्रम
औषत वषाय
आयोििा

क्षेत्रका

मुख्य

िदीहरु
औषत बहाव
अनधकतम बहाव
आयोििा क्षेत्रको हावापािी
घ) वायू िि तथा ध्विीको गुण
सूचकहरु

आधारिूत माि

वप एम १०
वप एम २५
कावयि मोिोक्साइड
वट एस एस
घुनित अशक्सिि
कन्डशक्टनिटी
कुि िाइट्रेट
िनमि

र

िदीको

अवस्था

पािीको वट एस एस
धुनित अशक्सिि
कन्डशक्टनिटी
कूि िाइट्रेट

ध्विीको अवस्था

वररपररको ध्विीको पररमाण
Equivalent Noise Level
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५.२ िैववक वातावरण
क) आयोििा क्षेत्रको वि सम्पदाको सूची
विको िाम

विको वकनसम

आयोििा क्षेत्रबाट दुरी

ख) विस्पनतको सूची
स्थािीय िाम

वैज्ञानिक

पररवार

CITES

IUCN

िाम

िेपाि
सरकार

ग) प्रमुख गैह्र काष्ठ विस्पनतहरुः
स्थािीय िाम

वैज्ञानिक िाम

उपयोग

घ) वन्यिन्तुको सूची
स्थािीय िाम

वैज्ञानिक
िाम

पररवार

CITES

IUCN

िेपाि
सरकार

स्तिधारी
सरीसृप
माछा
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५.३ सामाशिक आनथयक र साँस्कृनतक वातावरण
वशस्तको िाम
आयोििा स्िथसँगको दू री
स्थािीय तह र वडा
िम्मा घरधुरी
औषत घरधुरी सं ख्या
मवहिा पुरुष अिुपात
िाती र धानमयक सम्प्रदाय
धानमयक स्थिहरु
साँस्कृनतक रीनतररवािहरु
शैशक्षक स्तर (प्रनतशत)
प्रवेशशका
स्िातक
स्िातकोिर
शैशक्षक सं स्थाहरु
प्राथनमक
निम्ि माध्यनमक
उच्च माध्यनमक
किे ि एवं ववश्वववद्यािय
स्वास्थय र सपाईको अवस्था
स्थािीय रुपमा दे शखिे रोगहरु
स्वास््य सं स्थाहर
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रोिगारी (प्रनतशत) एवं आयस्तर
सीमान्तकृत समूह
उद्योग र यसका वकनसमहरु
पूवायधारहरु
सडक र यसका वकनसम
िग्गा िनमिको मूल्य
सावयिनिक सुववधाहरु
बसाइसराईको शस्थनत
बिार र यसको शस्थनत
सम्िाब्य ववकास केन्रहरु
धानमयक स्थिहरु
िौनतक र िैववक वातावरणसम्वन्धी वफल्ड
सिे कशम्तमा Seasons समावेश िएको हुि ु
पिेछ
अध्याय ६ (वढीमा १५ पृष्ठ)
6. प्रस्तावको ववकल्प ववश्िेषणः वातावरणीय मूल्याङ्किको प्रवक्रयािे प्रस्तावको ववकल्पको
खोिी गदयछ । प्रस्ताव कायायन्वयि बाहे क अरु ववकल्प िै ििएको शस्थनतमा पनि प्रस्ताव
कायायन्वयि गिे अवधारणा नित्र रही ववकल्पहरुको अध्ययि गरी प्रस्ताव गिुय पिेछ र
प्रस्ताववत ववकल्पहरुको कायायन्वयिबाट वातावरणमा पिे अिुकूि र प्रनतकूि प्रिावहरुको
तुििात्मक आकिि गिुप
य छय ।
ववकल्पहरु

अिुकूि वातावरणीय प्रिाव

प्रनतकूि वातावरणीय प्रिाव

ववकल्प १
नडिाइि
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आयोििा स्थि
िू विौट
अपिाईिे प्रववनध
सं चािि ववनध
समय तानिका
कच्चा पदाथय
वि तथा सरकारी िग्गाको
प्रयोग
प्रनतकूि असरहरु
ववकल्प २
नडिाइि
आयोििा स्थि
िू विौट
अपिाईिे प्रववनध
सं चािि ववनध
समय तानिका
कच्चा पदाथय
वि तथा सरकारी िग्गाको
प्रयोग
प्रनतकूि असरहरु
ववकल्प ३
नडिाइि
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आयोििा स्थि
िू विौट
अपिाईिे प्रववनध
सं चािि ववनध
समय तानिका
कच्चा पदाथय
वि तथा सरकारी िग्गाको
प्रयोग
प्रनतकूि असरहरु
अध्याय ७ (वढीमा २० पृष्ठ)
7. प्रस्ताव कायायन्वयि गदाय वातावरणमा पिे प्रिावहरु तथा संरक्षणका उपायः प्रस्ताव
कायायन्वयि गदाय वातावरणमा पिे प्रिावहरुिाई निम्िािुसार वगीकरण गरी प्रिावको
पवहचाि, आकिि तथा नतिको उल्िे खिीयता स्पष्ट प्रस्तुत गिुय पदयछः
प्रस्ताव कायायन्वयि गदाय वातावरणमा पिे प्रिाव
िौनतक प्रिावहरु
पिे प्रिावहरु

तह निधायरण, पररमाण, सीमा,
समयावनध, प्रत्यक्ष,
अप्रत्यक्ष(reversible/irreversible)

१. िनमि
२. वायू मण्डि
३. पािी
४. ध्विी
५. मािव निनमयत
बस्तुहरु
99
पथरी शनिश्चरे िगरपानिका वातावरण तथा प्राकृनतक स्रोतको संरक्षण गिे सम्बन्धमा बिेको नियामाबिी,, २०७७

६. अन्य
िैववक प्रिावहरु
१. वि/िंगिको क्षय
२. विस्पनत
३. िीविन्तु
४. प्राकृनतक वासस्थाि
सामाशिक आनथयक र साँस्कृनतक क्षेत्रमा पिे प्रिावहरु
१. ििसं ख्या
२. समुदाय
३. खेतीयोग्य िनमिको
क्षय
४. मािव स्वास््यमा पिे
प्रिाव
५. सामाशिक मूल्य
मान्यतामा हुिे
पररवतयि
६. आनथयक प्रिाव
७. धानमयक र साँस्कृनतक
प्रिाव
८. अन्य
यसरी प्रस्तुत गदाय प्रनतकूि प्रिावको साथै अिुकूि प्रिाविाई पनि उल्िे ख गिुय पदयछ

र प्रनतकूि प्रिाविाई न्यूि गिे तफय बढी ध्याि ददिु पछय । यसरी प्रनतकूि तथा अिुकूि
प्रिावहरुको मूल्याकंि गदाय प्रस्तावको कायायन्वयि गदाय हुि सक्िे फाइदा वेफाइदा बारे

अनधकतम िािकारी प्राप्त हुिेछ । स्वीकृत काययसूचीको आधारमा अध्ययि गररएको ववद्यमाि

वातावरणीय अवस्थामा प्रस्ताव कायायन्वयिबाट पिय सक्िे प्रिावहरुको अवनध, प्रकार र
सं वेदिशीिता सवहरुपमा प्रस्तुत गिुय पदयछ । यसै गरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष, सं रक्षण उपायबाट
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ँ िि गरी प्रनतवेदिमा
हटाउि वा घटाउि सवकिे वा िसवकिे खािमा प्रिाव पवहचाि एवं आक
यस्ता प्रिावको उल्िे खिीयता स्पष्ट उल्िे ख गिुय पदयछ ।
अध्याय ८ (बढीमा १० पृष्ठ)
8. अिुकूि प्रिाव अनधकतम अनिवृवि गिे तथा प्रनतकूि प्रिाव न्यूि गिे उपायहरुः कुिै पनि
प्रस्तावमा सकारात्मक तथा अिुकूि प्रिाविाई अनधकतम गिय कस्ता वातावरण सं रक्षणका

काययहरु अविम्बि गिुय पदयछ । ती अनधकतम गिे उपायह प्रनतवेदिमा उल्िे ख गिुय
पदयछ ।

८.१ कुिै पनि क्षेत्रको प्रस्ताव कायायन्वयि गदाय वातावरणमा पिय सक्िे प्रनतकूि
प्रिाविाई हटाउि वा न्यू ि गिय ववशेष ध्याि ददिु पिे िएकािे पवहचाि तथा

आंकिि गररएका प्रनतकूि प्रिावहरुिाई प्रनतवेदिमा छोटकरीमा तर प्रष्ट हुिे गरी
उल्िे ख गिुय पदयछ । उल्िे ख्य प्रनतकूि प्रिावहरुिाई हटाउिे वा न्यू ि गिे

उपायहरुिाई ३ प्रकारिे (क्षनतपूनतय, सुधारात्मक वा प्रनतरोधात्मक) वगीकरण गरी
उल्िे ख गिुय पदयछ । न्यूिीकरणका उपायहरु िौनतक, िैववक, सामाशिक-आनथयक
तथा सांस्कृनतक वातावरणका क्षेत्रमा प्रस्तावको निमायण तथा सं चािि अवस्थाको
िानग ििी वगीकरण गरी न्यू िीकरणका िानग शिम्मेवारी समेत वकटाि गरी
प्रनतवेदिमा निम्िािुसारको म्यावट्रक्समा प्रस्तुत गिय सवकिेछ।
८.२ उल्िे ख्य प्रनतकूि प्रिावहरुिाई हटाउिे वा न्यू ि गिे उपायहरुिाई ३ प्रकारिे
वगीकरण गिय सवकिेछ ।

क) क्षनतपूनतयका उपायहरुको अविम्बि (Compensatory Measures) : कम गिय
वा हटाउि िसवकिे खािका प्रनतकूि प्रिावहरुको क्षनतपूनतयका उपायहरुमा
ववशेष गरी दे हायका वक्रयाकिापहरु समावेश हुिपु छयः
१) क्षनतग्रस्त प्राकृनतक स्रोतहरुको पुिस्य थापिा
२) हटाइिे वस्तीहरुको पुिवायस
३) प्रिाववत व्यशििाई क्षनतपूनतय
ख)

सुधारात्मक

उपायहरुको

अविम्बि

(Corrective measure): प्रनतकूि

प्रिावहरुिाई कम गरे र स्वीकारयोग्य तहसम्म ल्याउिका िानग सुधारात्मक
उपायहरु प्रयोग गिुय पदयछ ।
प्रस्ताव कायायन्वयि गदाय अपिाउिु पिे सुधारात्मक उपायहरु निम्ि
बमोशिम छिः
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१)

प्रदू षण नियन्त्रण उपकरणहरुको िडाि

२)

प्रदू वषत पािी उपचार गिे सं यन्त्रको निमायण

३)

बाँध तथा तटवन्धमा माछाहरु आवातिावत गिय सक्िे बाटो (Fish
ladder) को निमायण ।

ग)

प्रनतरोधात्मक

उपायहरुको

अविम्बि

(Preventive

measures):

निम्िनिशखत प्रनतरोधात्मक उपायहरुको अविम्बिद्वारा केही गम्िीर खािका
प्रिावहरुिाई त्यस्ता प्रिावहरु दे खा पिय थाल्िु अगानड िै कम गिय वा
निमूि
य गिय सवकन्छ ।
१)

स्वास््य शशक्षा काययक्रमको कायायन्वयि

२)

ििचेतिा काययक्रमको थाििी ।

३)

सामाशिक सहयोग अनिवृविकरणका उपायहरु उपरोि सं रक्षणका
उपायहरु

िौनतक, िैववक, सामाशिक-आनथयक

तथा

सांस्कृनतक

वातावरणका क्षेत्रमा प्रस्तावको निमायण तथा सं चािि अवस्थाको

िानग ििी वगीकरण गिुप
य दयछ । यसो गदाय प्रस्तावको कुि कुि

अवस्थामा यी उपायहरु अविम्बि गरीिु पिे हो िन्ने कुरा
सशििोसं ग थाहा पाउि सवकन्छ । यी सं रक्षणका उपायहरुिाई
कायायन्वयि गिे (प्रस्तावक) को शिम्मेवारी समेत वकटाि गरी
प्रनतवेदिमा निम्िािुसारको म्यावट्रक्समा प्रस्तुत गिय सवकिेछ ।
तानिकाः वातावरणीय प्रिावका तह निधायरण र न्यूिीकरणका उपायहरु
(प्रस्तावबाट

वातावरणमा

पिय

सक्िे

प्रिावको

पररमाण, सीमा

(उच्च/वृहत-६०; मध्यम-२०; निम्ि-१०), सीमा

र

समयावनध

(क्षेत्रीय-६०, स्थािीय-२०;

स्थिगत-१०) र अवनध (दीघयकािीि२० ; मध्यम-१०; अल्पकानिि-५) वकटाि
गिुप
य दयछ)
म्मा

का

अंक

उपायहरु

प्रत्यक्ष

काययहरु

अवनध

य प्रिाव

सीमा

का

पररमाण

न्यू िीकरण

प्रनतकूि

ि

अिुकूि

वातावरणी प्रिावको तह निधायरण
अप्रत्यक्ष

प्रस्ताव

निमायण अवनध
102
पथरी शनिश्चरे िगरपानिका वातावरण तथा प्राकृनतक स्रोतको संरक्षण गिे सम्बन्धमा बिेको नियामाबिी,, २०७७

िौनतक वातावरण
१
२
िैववक वातावरण
१
२
सामाशिक
तथा

आनथयक
साँस्कृनतक

वातावरण
१
२
सं चािि अवनध
िौनतक वातावरण
१
२
िैववक वातावरण
१
२
सामाशिक
तथा

आनथयक
साँस्कृनतक

वातावरण
१
२
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प्रनतकूि प्रिावको स्तर अिुसार तय गररएको अं कमाि िोडी हरे क प्रिावको कूि अं कमाि
िेख्न ु पिेछ।

तानिकाः अिुकूि प्रिाव अनधकतम तथा प्रनतकूि प्रिाव न्यूितम गिे उपायको कायायन्वयि तथा
िाग्िे अिुमानित रकम र कायायन्वयिको शिम्मेवारी
वातावरण

कायायन्वयि

सं रक्षणका

स्थाि

हुिे कायायन्वयि

हुिे अिुमानित रकम

समय

कायायन्वयिको
शिम्मेवारी

उपायहरु
अिुकूि
प्रिावहरु
१
२
प्रनतकूि
प्रिावहरु
१
२

अध्याय ९ (बढीमा १० पृष्ठ)
९.

वातावरणीय अिुगमिः कुिै पनि प्रस्ताव कायायन्वयि गदाय वातावरणमा पिय सक्िे
प्रिावहरुको अिुगमि निम्ि उद्देश्य प्रानप्तका िानग गररन्छः
क) कािुििे तोकेका नसमािन्दा बढी मात्रामा प्रिाव पिय िददि
ख)

वातावरणीय प्रिाव कम गिय अपािाइएका उपायहरु वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कि
प्रनतवेदिमा उल्िे ख िएअिुसार कायायन्वयि िएका छि् वक छै िि् िन्ने कुरा
िाँच्ि ।

ग)

सम्िाववत वातावरणीय क्षनतबारे समयमै सचेत गराउि ।
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घ)

पवहचाि गररएका तथा आंकनित प्रिाव वास्तववकता सं ग कनत िशिक छि् िन्ने
िािकारी निि ।

अिुगमिका प्रकारहरुः
वातावरणीय प्रिावको अिुगमि दे हायको अवस्थामा निम्ि प्रकारिे गिुय पदयछ
क) प्रारशम्िक अवस्थाको अिुगमि (Baseline Monitoring): प्रस्ताववत प्रस्तावको
निमायण कायय शुरु गिुि
य न्दा अगावै निमायण स्थि र वरपरका आधारिूत
वातावरणीय

पक्षहरुको सवेक्षण

नसिनसिामा

प्रारशम्िक

गरीिु पदयछ ।

अवस्थाको

तुििामा

यसिे

वातावरणीय

गदाय

अिुगमिको

पक्षहरुमा

िएको

कायायन्वयिबाट

िएका

पररवतयि वारे मा थाहा पाउि सवकन्छ ।
ख)

प्रिाव

अिुगमि

(Impact

Monitoring):

प्रस्ताव

वातावरणीय पररवतयिहरु पिा िगाउि आयोििा निमायण र सं चाििका क्रममा
त्यस क्षेत्रको ििस्वास््य िगायत पयायवरणीय, सामाशिक र आनथयक अवस्थाका
सूचकहरुको मूल्याङ्कि गिुप
य दयछ ।
ग)

नियमपािि अिुगमि (Compliance Monitoring): यस अन्तगयत प्रस्तावकिे

वातावरण सं रक्षण सम्बशन्ध निधायररत मापदण्डहरुको पाििा गरे को छ िन्ने कुरा
सुनिशश्चत गिय वातावरणीय गुणस्तरका ववशेष सूचकहरु वा प्रदू षणको अवस्था
वारे मा आवनधक वा िगातार रुपमा अिुगमि गरी अनििे ख राख्नु पदयछ ।
वातावरणीय अिुगमिका सूचकहरु (Indicators):प्रस्ताव कायायन्वयि हुिे क्षेत्रको
आधारिूत त्यांक, पवहचाि तथा आंकिि गररएका अिुकूि वा प्रनतकूि प्रिाव
एवं वातावरण सं रक्षणका उपायहरुिाई ध्याि ददई प्रस्तावकिे पाििा गिुप
य िे र
वातावरणीय

प्रिावको प्रिावकारीताको अिुगमि

गिय सूचकहरु

प्रनतवेदिमा

उल्िे ख गिुप
य दयछ । िस्तै ः कृवष क्षेत्रको प्रस्ताव कायायन्वयि गदाय प्रस्ताववाट

िैववक ववववधता, माटोको गुण, िूक्षयको मात्रा, ििस्वास््य आददमा प्रिाव पिय
सक्िे हुँदा यस्तो पक्षिाई सम्वोधि गिे गरी अिुगमिका सूचकहरु छिौट गरी
प्रनतवेदिमा समावेश गिुप
य दयछ ।
अिुगमिको

ववनधः

उल्िेशखत

अिुगमिका

प्रत्येक

सूचकिाई

कुि

ववनध/तररकाबाट अिुगमि गिे हो प्रनतवेदिमा खुिाउिु आवश्यक हुिछ
।
े
यस्ता ववनधहरु िरपदो, सशििो र आयोििा स्थिमा काययरत ििशशििे
अविम्बि गिय सक्िे खािको हुिपु दयछ ।
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अिुगमिको िानग समय तानिकाः आयोििा निमायण र सं चाििका ववनिन्न
अवस्थामा अिुगमि गिुप
य िे िएकािे सूचकको प्रकृनत हे रर वातावरणीय अिुगमि
गिे समय तानिका प्रनतवेदिमा उल्िे ख गिुय पदयछ ।
अिुगमि गिे निकायः वातावरण सं रक्षण ऐि, २०७६ तथा वातावरण सं रक्षण
नियमाविी, २०७६ मा उल्िे ख िएअिुसार वातावरणीय अिुगमिको िानग
सम्वशन्धत निकाय वा मन्त्रािय वा वविाग शिम्मेवार हुिेछ । यस अथयमा कृवष
क्षेत्रसं ग सम्वशन्धत प्रस्तावको हकमा कृवष ववकास मन्त्राियिे अिुगमि गिेछ ।

ऊिायसंग सम्बशन्धत हकमा ऊिाय, ििस्रोत तथा नसं चाई मन्त्राियिे अिुगमि
गिेछ । प्रस्तावक आफैिे पनि कुिै ि कुिै सूचक अिुगमि गिय सक्िेछ, िसिे

गदाय कुिै प्रनतकूि प्रिाविाई तुरुन्तै हटाउि वा न्यू ि गिय सवकिेछ ।

प्रनतवेदिमा कुि कुि सूचक क-कसिे अिुगमि गिे िन्ने प्रष्ट खुिाउिु पिेछ ।
साधारण तथा घररघरर गरीिुपिे अिुगमि प्रस्तावकिे गरे को खण्डमा प्रिाव
न्यूिीकरण नछटो र कम खचयमा गिय सवकिेछ । प्रस्तावको अिुगमि गिे
शिम्मेवारी प्रस्तावककोमा निहीत रहिेछ । तर सो अिुगमिको प्रनतवेदि मानथ
सुपररवेक्षण सम्बशन्धत मन्त्राियिे गिेछ ।
अिुगमिको िानग अिुमानित रकम (Monitoring Cost):प्रस्ताव कायायन्वय
निमायण र सं चाििको समयमा ववनिन्न सूचकहरुको अिुगमि गिय आवशयक पिे
रकम पनि प्रनतवेदिमा खुिाउिु पदयछ र यस रकम प्रस्तावकिे मात्रै व्यहोिे हो
वा अन्य स्रोतबाटपनि व्यहोररिे हो, सो पनि उल्िेख गिुय पदयछ ।
तानिकाः अिुगमिसम्वन्धी वववरणिाई म्यावट्रक्सको रुपमा प्रस्तुत गररएको छः
अिुगमिका अिुगमिका अिुगमिको स्थाि
प्रकार

सूचकहरु

ववनध

समय

अिुमानित

अिुगमि

रकम

गिे निकाय

प्रारशम्िक अवस्थाको अिुगमि
१
२
अिुगमि प्रिाव
१
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२
नियमपािि अिुगमि
१
२
अध्याय १० (बढीमा ५ पृष्ठ)
१०.१ वातावरणीय परीक्षणः वातावरणीय परीक्षणका वकनसम
१. निणयय तहको परीक्षण
२. कायायन्वयि परीक्षण
३. काययको प्रिावकाररता परीक्षण
४. आयोििा प्रिाव परीक्षण
५. आंकिि गररएको प्रववनध परीक्षण
६. वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कि प्रकृया परीक्षण
१०.२ वातावरणीय परीक्षणमा सामान्यतया तीि पक्ष सं िग्ि हुिे गदयछि्
o परीक्षक
o परीशक्षत पक्ष (प्रस्ताव) सं ग सरोकार िएको ।
o तेस्रो पक्ष

१०.३ स्वेशच्छक वा बाध्यकारी परीक्षणको िानग सं िग्ि पक्ष वा सं स्थाको आधारमा
वातावरणीय परीक्षण आन्तररक वा बाह्य हुि सक्छ ।
o आन्तररक परीक्षण
o बाह्य परीक्षण
o बाध्यकारी परीक्षण
o स्वैशच्छक परीक्षण
१०.४ वातावरणीय परीक्षण प्रनतवेदिको ढाँचाः परीक्षणको उद्देश्य र क्षेत्र अिुसार प्रनतवेदिको
ढाँचा फरक हुि सक्छ तथावप यसिाई तकयसं गत रुपमा दे हाय अिुसार प्रस्तुत गररएको
छः
अध्याय १

काययकारी सारांस
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अध्याय २

परीक्षण प्रशासनिक एवं परीक्षण काययको वववरण, आयोििा स्थिमा
गररएका अन्तवायता, परीक्षण गिे पक्ष एवं परीक्षणका क्षेत्र र ववनध यो
अध्ययिमा

समावेश

गिुय पछय

।

साथै

वातावरणीय

अिुगमि,

परीक्षणसँग सम्वशन्धत त्याङ्क तथा वववरण पनि समावेश गिुय पिेछ
।
अध्याय ३

परीक्षणको पूण य वववरण

अध्याय ४

आयोििा सम्वन्धमा पाििा गिुय पिे सुझावहरु एवं सुधारात्मक
काययहरु

अिुसूचीहरु

सम्वशन्धत त्याङ्क एवं वववरण

पररक्षण गिे समूहमा
हुिपु िे

समावेश
ििशशि

प्रस्तावसँग ववषय नमल्िे ववज्ञ

प्राववनधकहरु

वातावरण ववज्ञ
सामाशिक, आनथयक, साँस्कृनतक ववज्ञ
प्रस्तावको क्षेत्र, वकनसम र यसिे पारे को प्रिावहरुको गाशम्िययताको
आधारमा थप अन्य ववज्ञहरु
वातावरणीय
परीक्षणको

िानग

चेकनिष्ट

स्रोत

त्याङ्कको

रीता
सूचिा

उपायहरु
प्रिावका

णका

गररएको
प
खास
प्रिाव
प्रिाव
न्यू िीकर

माि
अिु
कृयाकिा

को

वववरण

आयोििा

१. िौनतक पक्ष
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१

वायूको गुण

२

पािीको गुण

३

ध्विीको
मात्रा

४

िूउपयोग

५

ििस्रोत

१

वि िंगि

२

विस्पनत

३

िीविन्तु

४

गैह्रकाष्ठ

स्रोत

त्याङ्कको

रीता
सूचिा

उपायहरु
प्रिावका

णका

गररएको
प
खास
प्रिाव
प्रिाव
न्यू िीकर

माि
अिु
कृयाकिा

को

वववरण

आयोििा

२. िैववक पक्ष
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५

माछा

६

दुिि
य

एवं

सं कटापन्न
प्रिानत
७

सं रक्षण क्षेत्र

१

शशक्षा

२

कृवष

३

रोिगारी

४

बसाइसराई

५

स्वा्य

स्रोत

त्याङ्कको

रीता
सूचिा

उपायहरु
प्रिावका

णका

गररएको
प
खास
प्रिाव
प्रिाव
न्यू िीकर

माि
अिु
कृयाकिा

आयोििा

वववरण

को

सामाशिक आनथयक तथा साँस्कृनतक पक्ष

र

सरसफाई
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६

वातावरणीय
सौन्दययता

७

िै वङ्गक सवाि

८

धानमयक

तथा

साँस्कृनतक
शस्थनत
९

सामाशिक
शस्थनत

अध्याय ११ (बढीमा ४ पृष्ठ)
११.

निष्ट्कषय तथा सुझावः

११.१

अध्ययिको निष्ट्कषयः वातावरण सं रक्षणका उपायहरु र वातावरणीय अिुगमिको
कायायन्वयिको पक्षमा प्रस्तावकको प्रनतविता तथा अन्य अध्ययि को आवश्यकता
पिे िपिे आदद प्रष्ट्याई निष्ट्कषय मा राख्नु उपयुि हुिेछ । अध्ययिको निष्ट्कषय र
पुिराविोकि सनमनतको राय सुझाव अिुसार वातावरण प्रिाव मूल्याङ्किमा शतयहरु
समावेश गररिेछ ।

११.२. सुझावः

वातावरणीय

प्रिाव

मूल्याङ्कि

प्रनतवेदि

तयार

पादाय

प्रस्तावकिे

परामशयदाताकोसहयोग निएको र परामशयदातािे सुझाव ददएको िए पनि प्रनतवेदिमा

त्यस्तो सुझाव राखी स्वीकृनतको िानग पेश गिय नमल्दै ि, वकिवक वातावरण सं रक्षण
नियमाविी, २०७६ अिुसार प्रस्तावकिे िै प्रनतवेदि तयार गरी पेश गिुय पदयछ ।
यसमा सुझाव है ि, प्रस्तावकको प्रनतविता झशल्किु पदयछ । प्रस्ताव कायायन्वयि गदाय
अन्य सं स्था वा निकायबाट आवश्यक पिे सहयोगिाई उल्िे ख गिय सवकिेछ ।

प्रस्ताव कायायन्वयिमा कुिै िीनत, कािूि वा मापदण्डिे वाधा पुयाउिे अवस्था आएमा
त्यस्ता वाधािाई कसरी फुकाउि सवकन्छ िन्ने वारे मा राय ददि सवकिेछ ।
१२.

सन्दिय

सामाग्रीः

प्रनतवेदि

तयार

गदाय

उिृत

गररएका

सन्दिय

सामग्रीहरुको

प्रकाशिसम्बन्धी सूची निम्ि निशखत आधारमा बिाउिेः
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(क) िे खक,
(ख) प्रकाशशत िएको नमनत,
(ग) उिृत गररएका सामग्रीको शीषयक,
(घ) उिृत गररएका प्रकाशि वा पनत्रकाको िाम,
(ङ) वषय, खण्ड, अंक आदद (िएको खण्डमा),
(च) पृष्ठ ।
ढाँचाः िे खकहरु, प्रकाशशत िएको बषय ....., उिृत गररएका सामग्रीको शीषयक .....
उिृत गररएका प्रकाशि वा पनत्रकाको िाम...., वषय, खण्ड (अंक), पृष्ठहरु।
१३.

अिुसूचीः अिुसूचीमा दे हायका कुराहरु समावेश गिे:
(क) िू-विोट, िौगोनिक शस्थनत, िू-उपयोग, िू-क्षमता र अध्ययिसँग सम्बशन्धत
िक्शाहरु र फोटोग्राफहरु,
(ख)

सम्िव िएसम्म प्रस्ताव कायायन्वयि स्थि तथा त्यस वररपररका क्षेत्रहरुको
हवाई फोटोहरु,

(ग)

स्थिगत अिुसन्धािका िानग प्रयोग गररएका प्रश्नवािी वा ववषय वस्तुको
सूची,

(घ)

चाटय, तथा शचत्रहरु िस्ता वातावरणीय प्रिाव मूल्याकंिसँग सम्बशन्धत कुराहरु,

(ङ)

ििवायु तथा हावापािी सम्बन्धी त्यांक (समयको आधारमा क्रमबि गरी),

(च)

प्रस्ताव कायायन्वयि स्थिका विस्पनत तथा िीविन्तुको त्यांक

(छ) िौगनियक तथा िोशखम मूल्याकंि त्यांक (प्राप्त गिय सवकिे िएमा),
(ि)

उपिब्ध हुि सक्िे िएमा आयोििा सन्चािि गिुय अशघ र पनछका हावा र
पािीको गुणस्तर तथा ध्वनिको स्तरसम्बन्धी िािकारी,

(झ)

वातावरण प्रिाव मूल्याकंि सान्दनियक म्यावट्रक्स वा क्रमबि रे खाशचत्र,

(ञ)

िक्शा, स्िाइड, रे कडयहरु तथा निनडयो वफल्मिस्ता सहायक श्रव्य दृश्य
सामग्री,

(ट)

बािी िगाउिे तररका, पशुपािि, माटोको गुण, रासायनिक मि, प्रयोग गिे
मात्रासम्बन्धी त्यांक
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(ठ)

आमशन्त्रत

व्यशिहरुतथा

सहिानगताहरुको

सूची

तथा

सम्बशन्धत

सं स्थाहरुबीचको छिफि, िेिा र बैठकको रे कडयहरु तथा छिफि र
अिुगमिको छोटो िािकारी,
(ड)

वातावरणीय प्रिाव मूल्याकंि प्रनतवेदिको तयारीमा सं िग्ि अध्ययि टोिीको
व्यशि तथा सं स्थाहरुको िामाविी,

(ढ)

अध्ययिको क्रममा सम्पकय गररएका व्यशि तथा सं स्थाहरुको िाम, ठे गािा र
टे निफोि िम्बरहरु,

(ण)

प्रस्तावक र अध्ययि टोिीको स्वंय घोषणापत्र,

(त)

अध्ययिसम्बन्धी

सावयिनिक

सूचिा,

मुच ुल्का,

नसफाररसपत्र,

निशखत

ु ाईसं ग सम्बशन्धत
रायसुझावहरु, सावयिनिक परामशय बैठक र सावयिनिक सुिव
कागिपत्रहरु ।
पुिश्चः

वातावरणीय

अध्ययिका

कुिै

पनि

दस्तावेिहरु

िेपािी

िाषाको

युनिकोडमा टापइ गरी िेशखएको हुि ु पिेछ । फण्ट साइि १२ र तिमानथ १-१
ईन्च, बायाँ १.२ इन्च र दायाँ १ इन्च खािी राखी पािाका दुवैतफय वप्रन्ट गरी
स्पाइरि व्याशण्डं ग गरे को हुि ु पिेछ ।

वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कि प्रनतवेदिमा रहिु पिे वातावरणीय व्यवस्थापि योििाको खाकाः
ववषयगत

सकारात्मक

के के

कसरी

कवहिे

कसिे

अिुमानित अिुगमि

क्षेत्र

प्रिावको

गिे

गिे

गिे

गिे

ििशशि,

तथा

वढोिरीका

विेट,

मूल्याङ्कि

कृयाकिापहरु

समय

िौनतक
क्षेत्र
िैववक
क्षेत्र
सामाशिक
क्षेत्र
साँस्कृनतक
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क्षेत्र
अन्य
ववषयगत

सकारात्मक

के के

कसरी

कवहिे

कसिे

अिुमानित अिुगमि

क्षेत्र

प्रिावको

गिे

गिे

गिे

गिे

ििशशि,

तथा

वढोिरीका

विेट,

मूल्याङ्कि

कृयाकिापहरु

समय

िौनतक
क्षेत्र
िैववक
क्षेत्र
सामाशिक
क्षेत्र
साँस्कृनतक
क्षेत्र
अन्य
यस्तो वातावरणीय व्यवस्थापिको योििाको प्रस्ताव आयोििाको निमायण तथा सञ्चािि चरणका
िानग अिग अिग रुपमा उल्िे ख गिुय पिेछ ।
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अिुसूची-१४

नियम ८ को उपनियम (२) सँग सम्वशन्धत
प्रारशम्िक वातावरणीय परीक्षणसम्बन्धी सावयिनिक सूचिाको ढाँचा
......आयोििाको प्रारशम्िक वातावरणीय परीक्षण प्रनतवेदि तयारी सम्बन्धी सावयिनिक सूचिा
(प्रकाशशत नमनत .......)
...... प्रदे श....... शिल्िाहरु..........िगरपानिका/गाउँपानिकामा (प्रस्तावकको िाम उल्िेख
गिे) द्वारा निम्ि बमोशिमको प्रस्ताव कायायन्वयि गिय िानगएको छ ।
प्रस्तावको िाम र ठे गािा

......... (िाम), ............... (ठे गािा) ....... (इ मेि)
............ (फोि िं.)

प्रस्तावको व्यहोरा
प्रिाव

पिय

आयोििाको मुख्य ववशेषताको ववषयवस्तु उल्िे ख गिे
सक्िे ............ शिल्िा .........ि.पा./गा.पा ......... वडाहरु

शिल्िा/ि.पा./गा.पा.
मानथ उल्िे शखत प्रस्तावको प्रारशम्िक वातावरणीय परीक्षण (IEE) अध्ययिसम्बन्धी

प्रनतवेदि तयारी गिे क्रममा सो क्षेत्रहरुको प्राकृनतक िौनतक प्रणािी, िैववक प्रणािी, सामाशिक

प्रणािी, सांस्कृनतक प्रणािी र आनथयक प्रणािीबीच के कस्तो प्रिाव पदयछ ििी यवकि गिय सो

स्थािको ि. पा./गा.पा. तथा त्यस क्षेत्रका ववद्यािय, अस्पताि, स्वास््य चौकी तथा
सरोकारवािा व्यशि वा सं स्थाको निशखत राय सुझाव निि आवश्यक िएकोिे यो सावयिनिक
सूचिा प्रकाशि िएको नमनतिे १० (दश) ददिनित्र निम्ि ठे गािामा आई पुग्िे गरी निशखत
राय सुझाव उपिब्ध गराई ददिु हुि अिुरोध गररन्छ ।
राय सुझावको िानग पत्राचार गिे ठे गािाहरुः
प्रस्तावको िाम र ठे गािा

......... (िाम), ............... (ठे गािा) ....... (इ मेि)
............ (फोि िं.)

परामशयदाताको िाम र ठे गािा

......... (िाम), ............... (ठे गािा) ....... (इ मेि)
............ (फोि िं.)
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अिुसूची-१५

ँ सम्वशन्धत
नियम ९उपदफा(१) (छ)सग
नसफाररस-पत्रको ढाँचा

कायायियको फोि िं.
कायायियको िाम, ठे गािा
कायायियको छाप

नमनतः
ववषयः राय सुझावसवहत नसफाररस गररएको बारे ।

श्री ..................कायायिय/मन्त्रािय
ठे गािा ................................... वा
श्री ..........................(प्रस्तावक)
ठे गािा.....................................
प्रस्तुत

ववषयमा

..........

कायायियको/मन्त्राियको

नमनत

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

प्रकाशशत

सूचिा

र/वा

ु ाई अिुसार कायायन्वयि हुिे...........ववषयको प्रस्तावबाट यस
................ नमनतको सावयिनिक सुिव
क्षेत्रमा निम्िािुसारको वातावरणीय प्रिाव पिय िािे दे शखन्छ ।
(क) सकारात्मक प्रिाव

(ख) िकारात्मक प्रिाव

उल्िेशखत प्रिावको आधारमा सकारात्मक प्रिाविाई वढोिरी र िकारात्मक प्रिाविाई न्यूिीकरण गिे

वातावरणीय व्यवस्थापिको योििा कायायन्वयि गदाय उल्िे शखत प्रस्तावको सकारात्मक प्रिाव बढी हुिे

वा िकारात्मक प्रिाव धेरै दे शखएकोिे उल्िे शखत प्रस्ताव निम्ि आधारमा कायायन्वयि गिय वा िगिय
नमल्िे व्यहोरा उल्िेख गरी यो नसफाररस गररएको छ ।
प्रस्ताव कायायन्वयि गिय नमल्िे आधार

प्रस्ताव कायायन्वयि गिय िनमल्िे आधार

१...........................................

१...........................................

२...........................................

वा

३...........................................

२...........................................
३...........................................
दस्तखतः
िामः
पद:

वोद्याथयः
श्री.................................कायायिय/मन्त्रािय
116
पथरी शनिश्चरे िगरपानिका वातावरण तथा प्राकृनतक स्रोतको संरक्षण गिे सम्बन्धमा बिेको नियामाबिी,, २०७७

अिुसूची-१६

नियम २५ को उपनियम (१) सँग सम्वशन्धत
वातावरणीय पररक्षणका आधारहरु तथा नसद्दान्तहरू
(क) आधारहरू
(१)

ववश्वेषण एकीकृत (Integrated) रूपमा हुिे ।

(२)

ददगो ववकासको अवधारणाद्वारा िेतत्ृ व (Sustainability-led)प्रदाि िएको ।

(३)

ववषय केशन्रत (Focused) रहे को ।

(४)

उिरदावयत्वको प्रष्ट वकटािी (Accountable) झशल्किे ।

(५)

सहिानगतामूिक (Participative) प्रकृनतको ।

(६)

पुिरावृिीय (Iterative) चरण पार गरे को ।

(ख) नसद्दान्तहरू
(१)

रणिीनतक वातारणीय ववश्वेषण पररवेश अिुकूि हुिपु िे (Assessing the context)
।

(२)

रणिीनतक वातावरणीय ववश्वेषण दू रगामी पक्षिाई ख्याि गदै समग्र पररवेश,

(३)

हािको शस्थनतिन्दा प्रवृशिगत अवस्थाहरूको ववश्वेषणमा आधाररत िएर सं वेदिशीि

अन्तरक्षेत्र ववषय र एकीकृत रूपमा रहिु पिे ।
ववषयमा ध्याि केशन्रत िएको ।

(४)

टुक्रे निणययहरू िन्दा पनि व्यापक र ददगोपिा गिे निणययिाई सघाउिे ।

(५)

वहुववधागत अवधारणा, सुशासि र सन्दे श सं प्रष
े णात्मक हुिपु िे ।

(६)

अिुगमि र पृष्टपोषणिाई आत्मसात गरे को हुिपु िे ।

(७)

वक्रवटकि नडनसिि गियिाई सहयोग गिे ।

117
पथरी शनिश्चरे िगरपानिका वातावरण तथा प्राकृनतक स्रोतको संरक्षण गिे सम्बन्धमा बिेको नियामाबिी,, २०७७

अिुसूची-१७

नियम २५ को उपनियम (२) सँग सम्वशन्धत
िोशखमपूणय पदाथयको संकिि, िण्डारण, प्रशोधि, वववक्र ववतरण, ववसियि र ओसारपसार गियको
िानग ििे आवेदि फारम
इिाित प्राप्त वा िवीकरण गिय आवेदि ददिेकोः
१. िाम र ठे गािाः
२. इिाित खोशिएको क्षेत्रः
क) सं किि ख) ओसारपसार ग) िण्डारण घ) प्रशोधि ङ) ववसियि
३. िवीकरणको हकमा पवहिे प्राप्त गरे को इिाित सं ख्या र नमनतः
४. प्रस्ताववत कायय गिय तोवकएको स्थािको ठे गािाः
५. प्रस्ताववत स्थािको वातावरणीय शस्थनतः
६. िोशखमपूण य पदाथयको रासायनिक पररचयः
७. िोशखमपूणय पदाथयको अिुमानित पररमाणः
८. वक्रयाकिापको ववस्तृत वववरण:
९. प्रयोग हुिे उपकरणको (प्रकार, क्षमता, सं ख्या आदद) ववस्तृत वववरण:

हस्ताक्षरः
पदः
नमनतः
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अिुसूची-१८

नियम २५ को उपनियम (४) सँग सम्वशन्धत
िोशखमपूणय पदाथयको संकिि/िण्डारण/प्रशोधि/ववक्री ववतरण/ववसियि/ओसारपसार गियको
िानग ईिाित-पत्र
नमनतः
श्री ...................................... िाई ........................... क्षेत्रमा िोशखमपूण य पदाथयको
उत्पादि/सं किि/ओसारपसार/िण्डारण/प्रशोधि/ववक्री
ददइएको

ववतरण/ववसियि

गिय यो

ईिाित

छ । यो इिाित पत्रको नमनत .............. सम्म कायम रहिेछ ।

शतयहरुः
१.
२.
३.
४.
हस्ताक्षरः
पद:
नमनतः
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अिुसूची-१९

नियम १५ को उपनियम (४) सँग सम्वशन्धत
अिुमनत प्राप्त व्यशि वा संस्थािे प्रत्येक आ.ब. मा मन्त्राियमा वववरण अद्यावनधक गदाय
खुिाउिु पिे वववरण
१. उत्पादकको िाम र ठे गािाः
२. इिाितपत्रको िारी नमनतः
३. िोशखमपूण य पदाथयको ववस्तृत वववरण:
क) िौनतक अवस्थाः

ख) रासायनिक अवस्थाः

ग) कूि पररमाण (आयाति/तौि)
४. िोशखमपूण य पदाथयको िण्डारण र प्रशोधिकोः
क) िण्डारणको नमनत र तरीकाः
ख) प्रशोधिको नमनत र तरीकाः
५. िोशखमपूण य पदाथयको ओसारपसारः
क) प्याकेशिङ्ग गिे व्यशि वा सं स्थाको िाम र ठे गािाः

ख) ओसार पसार गररिे िोशखमपूण य पदाथयको प्यावकङ्गको प्रकार:
ग) ववसियि गररिे स्थािसम्म पुयायउिे ओसारपसारको वकनसमः
घ) ओसार पसारको नमनतः
६. िोशखमपूण य पदाथयको ववसियिको वववरण:
क) ववसियिको प्रकारः
ख) ववसियि गररिे स्थािः
ग) ववसियि गररिे तरीकाः
घ) ववसियिमा सं िग्ि व्यशि वा सं स्थाः
७. वातावरणीय अवस्थाको त्याङ्कः
क) त्याङ्क सं किि गररएको नमनतः
ख) िूनमगत ििको ववश्लेषणः
ग) माटोको ववश्लेषणः
घ) वायुको ववश्लेषणः
ङ) िैववक वातावरणको वववरणः
च) अन्यः
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अिुसूची-२०

नियम १४ को उपनियम (५) सँग सम्वशन्धत
प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाण-पत्रको िमूिा
प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाण-पत्र
नमनतः
वातावरण

सं रक्षण

नियमाविी, २०७७

को

नियम

१४

अिुसार

नमनत

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

.(निकाय)................मा
दताय िई पथरी शनिश्चरे िगरपानिका सं चाििमा रहे को ........... प्रा. नि.िाई प्रदू षण
नियन्त्रणका िानग गरे का कृयाकिापिाई कदर गदै यो प्रदू षण नियन्त्रण प्रमाण-पत्र प्रदाि
गररएको छ ।
यो प्रमाण पत्र नमनत ............ सम्म कायम रहिेछ ।
शतयहरुः
१.
२.
३.
प्रमाण-पत्र िारी गिे अनधकारीको
िामः
हस्ताक्षरः
पदः
नमनतः
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अिुसूची-२१

नियम ४३

को उपनियम (१)सँग सम्वशन्धत

वातावरण सं रक्षण योििाको ढाँचा
१. योििाको पृष्ठिूनमः
२. योििाको उद्देश्यः
३. सं रक्षणका मागयदशयक नसद्दान्तहरुः
४. योििािे समेट्िे क्षेत्र:

(क) िौनतक (ख) िैववक (ग) रासायनिक (घ) आनथयक (ङ) सामाशिक (च) सांस्कृनतक
(छ) राििीनतक (ि) िौगोनिक (झ) ििशशि

५. सान्दनियक िीनत, ऐि, नियमवािी, निदे शशकाहरु
६. सं रक्षण योििा ढाँचाः
ववषयगत

सं रक्षणका

क्षेत्र

कृयाकिापहरु

के के गिे

कसरी गिे

कवहिे गिे

कसिे

अिुमानित

अिुगमि

गिे

ििशशि,

तथा

बिेट,

मूल्याङ्कि

समय
िौनतक
क्षेत्र
िैववक क्षत्र
सामाशिक
क्षेत्र
साँस्कृनतक
क्षेत्र
अन्य
७. अपेशक्षत प्रनतफि/उपिशब्धहरुः
(क) िौनतक क्षेत्रमा प्राप्त हुिे

(ख) सामाशिक क्षेत्रमा प्राप्त हुिे
(ग) िैववक क्षेत्रमा प्राप्त हुिे
(घ) अथयतन्त्रमा प्राप्त हुिे

(ङ) अन्य क्षेत्रमा प्राप्त हुिे

८. प्रनतवेदि
९. ववववध
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अिुसूची-२२

नियम ४४ को उपनियम (४) को खण्ड (ग) सँग सम्वशन्धत
अिुगमि तथा निरीक्षण प्रनतवेदिको ढाँचा
(१) अिुगमि तथा निरीक्षण प्रनतवेदिको काययकारी सारांशः
(२) अिुगमग तथा निरीक्षणमा सं िग्ि सं स्था तथा ववज्ञहरूको वववरणः
(३) अिुगमि तथा निरीक्षणको ववनध तथा प्रयोग िएका उपकरणहरुको वववरणः
(४) अिुगमि तथा निरीक्षणका आधारहरू:

(क) ऐि, नियम, काययववनध, मापदण्ड

(ख) स्वीकृत वातावरणीय अध्ययि प्रनतवेदि
(ग) अिुगमि गररिे उद्योग, किकारखािा, यन्त्रिस्ता ववषयसं ग सम्वशन्धत सान्दनियक आदे श
(घ) अिुगमि गररिे उद्योग, किकारखािा, यन्त्रको यथाथय शस्थनतको वववरण
(५) अिुगमि तथा निरीक्षणका मापदण्डः
(क) वायुको शस्थनत
(ख) ििीय शस्थनत
(ग) माटोको शस्थनत
(घ) ध्वनिको शस्थनत
(ङ) िोशखमयुि पदाथयको शस्थनत
(च) प्रदूषण नियन्त्रको अवस्था
(छ) मािव स्वास््य सुरक्षाको अवस्था
(६) वातावरणीय िोशखमको अवस्थाः
(क) वायु प्रदूषणको मात्रा, फैिावट र अवनधको यथाथय शस्थनत
(ख) ििीय प्रदूषणको मात्रा, फैिावट र अवनधको यथाथय शस्थनत

(ग) िीविन्त तथा विस्पनतमा परे को वा पिय सक्िे प्रनतकूि असरको शस्थनत

(घ) मािव स्वास््यमा परे को वा पिय सक्िे प्रनतकूि असर तथा प्रिावको शस्थनत
(७)

वातावरणीय िोशखम न्यूिीकरण गिय निएका उपायहरुको िेखािोखा (पयायप्त या अपयायप्त के छ सो समेत
उल्िेख गिुप
य िे)

(८) वातावरणीय िोशखम न्यूिीकरण गियका िानग आगामी ददिमा चानििु पिे कदमहरुः
(क) िीनतगत/कािूिी/योििागत/काययक्रमगत
(ख) पाििा/सुधारात्मक/ क्षनतपूनतय/प्रनतस्थापि/हटाउिे
(ग) दण्डात्मक
(९)

नसफाररस, सुझाव तथा निष्ट्कषयः

(१०) सान्दनियक दस्तावेहरू, निणययहरुः
आज्ञािे
अशम्बका प्रसाद धमिा
प्रमुख प्रशासकीय अनधकृत (उप-सशचव)
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