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प्रदेश नं. १¸ प्रदेश सिकािद्वािा प्रकाशशि 
खण्ड ४) वििाटनगि, नेपाल, श्रािण ८ गिे, २०७७ साल (अतिरिक्ताङ्क २२ 

भाग २ 
प्रदेश सिकाि 

प्रदेश नं. १, वििाटनगि, नपेाल 

उद्योग, पर्यटन, िन िथा िािाििण िन्त्त्रालर्को सूचना 
 

प्रदेश नं. १ प्रदेश िािाििण संिक्षण तनर्िािली, २०७७ 
 

प्रदेश नं. १ प्रदेश िािाििण संिक्षण ऐन, २०७६ को दफा ५४ ले ददएको 
अतिकाि प्रर्ोग गिी प्रदेश नं. १ को प्रदेश सिकािले देहार्का तनर्िहरु 
िनाएको छ । 

 

परिच्छेद -१ 

प्रािशभभक 

१.  संशक्षप्त नाि ि प्रािभभः (१) र्ी तनर्िहरुको नाि “प्रदेश नं. १ प्रदेश िािाििण 
संिक्षण तनर्िािली, २०७७”  िहेको छ । 

   (२) र्ो तनर्िािली िरुुन्त्ि प्रािभभ हनुेछ । 

२.  परिभाषाः  विषर् िा प्रसंगले अको अथय नलागिेा र्स तनर्िािलीिा, –  

प्रदेश िाजपत्र 
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(क)  ''ऐन'' भन्नाले प्रदेश नं. १ प्रदेश िािाििण संिक्षण ऐन, २०७६ 
सभझनपुछय। 

(ख)  ''कार्यसूची'' भन्नाले प्रतििेदन िर्ाि गनयको लातग तनर्ि ५ बिोशजि स्िीकृि 
कार्यसूची सभझनपुछय । 

(ग)  ''तनिीक्षक'' भन्नाले ऐनको दफा २६ बिोशजिको िािाििण तनिीक्षक 
सभझनपुछय । 

(घ)  ''प्रर्ोगशाला'' भन्नाले ऐनको दफा २० बिोशजि स्थापना गरिएको िा 
िोवकएको प्रर्ोगशाला सभझनपुछय । 

(ङ)  ''संञ्चालक सतिति'' भन्नाले तनर्ि ३४ बिोशजि गठन भएको कोष सञ्चालक 
सतिति सभझनपुछय । 

(च) ''सतिति'' भन्नाले ऐनको दफा ८ बिोशजिको सतिति सभझनपुछय । 

(छ) ''सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर्'' भन्नाले विकास तनिायण सभबन्त्िी कार्य िा आर्ोजना 
िा कार्यक्रिसँग सभबशन्त्िि प्रदेशको विषर्गि िन्त्त्रालर्लाई सभझनपुछय । 

(ज)  ''क्षतिपूतिय'' भन्नाले तनर्ि ४० बिोशजिको क्षतिपूतिय सभझनपुछय । 

(झ) ''क्षते्र'' भन्नाले िािाििणीर् प्रभाि िूल्र्ाङ्कन गनयका लातग तनर्ि ४ बिोशजि 
तनिायिण गरिएको क्षेत्र सभझनपुछय । 

  

परिच्छेद -२ 

िािाििणीर् अध्र्र्न सभबन्त्िी ब्र्िस्था 
३.  िािाििणीर् अध्र्र्न गनुयपननः (१) ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) अनसुाि 

प्रस्िािकले अनसूुची -१ िा उल्लेख भएका क्षेत्रसँग सभबशन्त्िि प्रस्िािको संशक्षप्त 
िािाििणीर् अध्र्र्न, अनसूुची-२ िा उल्लेख भएका क्षेत्रसँग सभबशन्त्िि प्रस्िािको 
प्रािशभभक िािाििणीर् पिीक्षण ि अनसूुची-३ िा उल्लेख भएका क्षेत्रसँग सभबशन्त्िि 
प्रस्िािको िािाििणीर् प्रभाि िूल्र्ाङ्कन गनुय पननछ ।  

   (२) प्रदेशको अतिकािक्षेत्र तभत्र पनन अनसूुची-१, अनसूुची-२ ि 
अनसूुची-३ बिोशजिको क्षेत्रसँग सभबशन्त्िि विकास तनिायण सभबन्त्िी कार्य िा 
आर्ोजना िा कार्यक्रिको प्रस्िाि स्िीकृतिको लातग िन्त्त्रालर् सिक्ष पेश गनुय 
पननछ ि िन्त्त्रालर्ले अनसूुची-१ ि अनसूुची-२ बिोशजिको क्षेत्रसँग सभबशन्त्िि 
प्रस्िािको लातग आिश्र्क ठानेिा आर्ोजनासँग सभबशन्त्िि विषर्गि िन्त्त्रालर्लाई 
अतिकाि प्रत्र्ोजन गनय सक्नेछ ।  

   (३) स्थानीर् िहको अतिकािक्षेत्र तभत्र पनन विकास तनिायण सभबन्त्िी 
कार्य िा आर्ोजना िा कार्यक्रिको संशक्षप्त िािाििणीर् अध्र्र्न िा प्रािशभभक 
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िािाििणीर् पिीक्षण प्रतििेदन िन्त्त्रालर्ले स्िीकृि गनुय पनन भएिा त्र्स्िो स्थानीर् 
िहले आफ्नो िार् सवहि क्रिशः अनसूुची-७ ि अनसूुची-८ बिोशजिको ढाँचािा 
कार्यसूची िर्ाि गिी िन्त्त्रालर् सिक्ष पेश गनुय पननछ ि िन्त्त्रालर्ले त्र्स्िो कार्यसूची 
स्िीकृतिका लातग सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि तनकार्लाई ित्काल पठाउन ु
पननछ । 

   (४) उपतनर्ि (३) बिोशजि सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि 
तनकार्िा पेश गरिएको कार्यसूची स्िीकृि भएिा त्र्स्िो कार्यसूचीका आिाििा 
सभबशन्त्िि स्थानीर् िहले तनर्ि ७ िा िोवकएको ढाँचा ि प्रकृर्ा अपनाई 
िािाििणीर् अध्र्र्न प्रतििेदन िर्ाि गिी तनर्ि ८ को उपतनर्ि (६) बिोशजिको 
कागजाि सवहि स्िीकृतिका लातग िन्त्त्रालर्िा पेश गनुय पननछ ि िन्त्त्रालर्ले ऐन 
ि र्स तनर्िािली बिोशजि स्िीकृतिको लातग सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि 
तनकार्िा ित्काल पठाउन ुपननछ । 

   (५) सभबशन्त्िि स्थानीर् िहको अतिकािक्षेत्र तभत्र पनन अनसूुची-३ 
िा उल्लेख भएका क्षेत्रसँग सभबशन्त्िि कार्यको लातग िािाििणीर् प्रभाि िूल्र्ाङ्कन 
प्रतििेदन िर्ाि गनुय पूिय ऐन िथा तनर्ि ४ बिोशजिको प्रकृर्ा अिलभबन गिी 
क्षेत्र तनिायिण प्रतििेदन ि तनर्ि ५ बिोशजिको प्रकृर्ा अबलभबन गिी 
िन्त्त्रालर्बाट कार्यसूची स्िीकृि गिाउन ुपननछ ि स्िीकृि क्षेत्र तनिायिण प्रतििेदन 
ि कार्यसूचीिा आिाििा ऐन ि र्स तनर्िािली बिोशजिको प्रकृर्ा पूिा गिी 
प्रस्िािकले िािाििणीर् प्रभाि िूल्र्ाङ्कन प्रतििेदन स्िीकृतिका लातग िन्त्त्रालर् 
सिक्ष पेश गनुय पननछ । 

   (६) प्रदेश सिकाि िा स्थानीर् िहसँग सभबशन्त्िि अनसूुची-१ ि 
अनसूुची-२ िा उल्लेशखि क्षेत्रसँग सभबशन्त्िि िहउुदे्दश्र्ीर् आर्ोजना सिािेश 
भएको प्रस्िाि पेश गदाय आर्ोजनासँग सभबशन्त्िि प्रदेश सिकािको िन्त्त्रालर् 
िािहिको कशभििा शजल्ला स्ििको कार्ायलर्को िार् ि अनसूुची-३ िा उल्लेशखि 
क्षेत्रसँग आिारिि प्रस्िाि पेश गदाय प्रदेश सिकािको सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर्को िार् 
सिािेश गनुय पननछ ।  

  (७) प्रस्िािकले िािाििणीर् अध्र्र्न प्रतििेदन िर्ाि गदाय अनसूुची-
४ बिोशजिको ढाँचािा साियजतनक सनुिुाई प्रतििेदन सिेि सिािेश गनुय पननछ ।
   

४.  िािाििणीर् प्रभाि िूल्र्ाङ्कनको लातग क्षते्र तनिायिण गनुयपननः (१) ऐनको दफा ५ 
बिोशजि िािाििणीर् प्रभाि िूल्र्ाङ्कन गनुय पनन कुनै प्रस्िािको सभबन्त्ििा 
प्रस्िािकले प्रस्िाि कार्ायन्त्िर्न हनु ेस्थानीर् िह िथा त्र्स क्षेत्रका शैशक्षक संस्था, 
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स्िास््र् संस्था िथा सिोकाििाला व्र्शक्त िा संस्थालाई सो प्रस्िािको 
कार्ायन्त्िर्नबाट पनय सक्न े प्रभािको सभबन्त्ििा दश ददन तभत्र तलशखि सझुाि 
ददनको लातग सभबशन्त्िि स्थानीर् िह िथा त्र्स क्षेत्रका शैशक्षक संस्था, स्िास््र् 
संस्था िथा सिोकाििाला व्र्शक्त िा संस्थािा अनसूुची-५ बिोशजिको ढाँचािा 
सूचना टाँस गिी अनसूुची-१५ बिोशजिको िचुलु्का िर्ाि गनुय पननछ ि सोही 
बिोशजिको दश ददने सूचना िाविर् स्ििको कुनै एक दैतनक सिाचािपत्रिा सिेि 
प्रकाशन गनुय पननछ । 

   (२) उपतनर्ि (१) बिोशजिको सूचना प्रकाशशि भएपतछ सो 
सभबन्त्ििा कसैको िार् सझुाि भए त्र्सिी सूचना प्रकाशन भएको तितिले दश 
ददनतभत्र सभबशन्त्िि प्रस्िािक िा सूचनािा उल्लेशखि सभबशन्त्िि तनकार्लाई आफ्नो 
िार् सझुाि ददन सवकनेछ । 

   (३) उपतनर्ि (२) बिोशजि प्राप्त िार् सझुाि सिेि संलग्न गिी 
प्रस्िािकले त्र्स्िो प्रस्िािको कार्ायन्त्िर्नबाट िािाििणिा के कस्िो प्रभाि पनय 
सक्छ सो सिेि उल्लेख गिी अनसूुची-३ िा उल्लेख भएका क्षेत्रसँग सभबशन्त्िि 
प्रस्िािका लातग अनसूुची-६ बिोशजिको ढाँचािा क्षेत्र तनिायिणको प्रतििेदन िर्ाि 
गिी सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि तनकार् सिक्ष तनिेदन ददन ुपननछ। 

   (४) िन्त्त्रालर्को अतिकािक्षेत्र तभत्र पनन अनसूुची-३ िा उल्लेशखि 
क्षेत्रको प्रस्िािको हकिा प्रस्िािकले अनसूुची-६ बिोशजिको ढाँचािा क्षेत्र तनिायिण 
प्रतििेदन िर्ाि गिी िन्त्त्रालर् सिक्ष तनिेदन ददन ुपननछ ।    

   (५) स्थानीर् िहको अतिकािक्षेत्र तभत्र पनन अनसूुची-३ िा उल्लेख 
भएका क्षेत्रसँग सभबशन्त्िि प्रस्िािको हकिा अनसूुची-६ बिोशजिको ढाँचािा क्षेत्र 
तनिायिणको प्रतििेदन िर्ाि गिी सभबशन्त्िि स्थानीर् िह सिक्ष तनिेदन ददन ुपननछ 
ि सभबशन्त्िि स्थानीर् िहले स्थानीर् कानून बिोशजि जाँचबझु गिी िार् िथा 
तसफारिस सवहिको क्षेत्र तनिायिण प्रतििेदन स्िीकृतिको लातग िन्त्त्रालर् सिक्ष पेश 
गनुय पननछ । 

    (६) उपतनर्ि (३) बिोशजिको तनिेदन सवहि प्राप्त क्षेत्र तनिायिण 
प्रतििेदन उपि जाँचबझु गिी तसफारिस गनय सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि 
तनकार्िा तनर्ि ४३ को उपतनर्ि (१) को खण्ड (ख) िा उल्लेख भए 
बिोशजिको िूल्र्ाङ्कन िथा तसफारिस सतिति गठन गनुय पननछ ।  
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   (७) उपतनर्ि (६) बिोशजिको सतितिले िूल्र्ाङ्कन गिी तसफारिस 
गिेका आिाििा सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि तनकार्ले िार् ि तसफारिस 
सवहिको प्रतििेदन स्िीकृतिका लातग पन्त्र ददन तभत्र िन्त्त्रालर्िा पठाउन ुपननछ।  

   (८) उपतनर्ि (४) बिोशजिको तनिेदन ि उपतनर्ि (५) बिोशजि 
सभबशन्त्िि स्थानीर् िहको िार् ि तसफारिस सवहि प्राप्त क्षेत्र तनिायिण प्रतििेदन ि 
उपतनर्ि (७) बिोशजि िन्त्त्रालर्िा प्राप्त प्रतििेदन उपि जाँचबझु गनय िन्त्त्रालर्ले 
तनर्ि ४३ को उपतनर्ि (१) को खण्ड (ख) िा उल्लेख भए बिोशजिको 
िूल्र्ाङ्कन िथा तसफारिस सतिति गठन गनुय पननछ ।  

   (९) उपतनर्ि (८) बिोशजिको सतितिले प्रस्िाि स्िीकृि गनय िा 
नगनय िन्त्त्रालर्लाई तसफारिस गननछ ।  

   (१०) उपतनर्ि (९) बिोशजिको तसफारिसका आिाििा िन्त्त्रालर्ले 
प्रस्िाविि िा संशोतिि रुपिा िन्त्त्रालर्को िार् सिेि सिािेश गिी ऐनको दफा 
५ को उपदफा (२) िा िोवकएको अितितभत्र क्षेत्र तनिायिणको प्रतििेदन स्िीकृि 
िा अस्िीकृि गननछ । 

   (११) िन्त्त्रालर्ले उपतनर्ि (१०) बिोशजिको तनणयर्को जानकािी 
सभबशन्त्िि प्रस्िािकलाई गिाउन ुपननछ ि आिश्र्किा अनसुाि त्र्स्िो जानकािी 
सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि तनकार् िा सभबशन्त्िि स्थानीर् िहलाई सिेि 
गिाउन ुपननछ ।      

५.  िािाििणीर् अध्र्र्नको लातग कार्यसूची स्िीकृि गनुयपननः (१) ऐनको दफा ५ को 
उपदफा (१) अनसुाि संशक्षप्त िािाििणीर् अध्र्र्न िा प्रािशभभक िािाििणीर् 
पिीक्षण गनुयपनन  अनसूुची-१ ि अनसूुची-२ िा उल्लेख भएका क्षेत्रसँग सभबशन्त्िि 
प्रस्िािको प्रतििेदन िर्ािीको लातग प्रस्िािकले क्रिशः अनसूुची-७ ि अनसूुची-८ 
बिोशजिको ढाँचािा ि अनसूुची-३ बिोशजिको क्षेत्रसँग सभबशन्त्िि प्रस्िािको हकिा 
प्रस्िािकले तनर्ि ४ बिोशजि िन्त्त्रालर्ले स्िीकृि गिेको क्षेत्र तनिायिण 
प्रतििेदनको आिाििा अनसूुची-९ बिोशजिको ढाँचािा कार्यसूची िनाई स्िीकृतिका 
लातग सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि तनकार् सिक्ष पेश गनुय पननछ। 

   (२) िन्त्त्रालर्को अतिकाि क्षेत्र तभत्र पनन अनसूुची-१ ि अनसूुची-२ 
िा उल्लेख भएका क्षेत्रसँग सभबशन्त्िि प्रस्िािको प्रतििेदन िर्ािीको लातग 
प्रस्िािकले क्रिशः अनसूुची-७ ि अनसूुची-८ बिोशजिको ढाँचािा ि अनसूुची-३ 
बिोशजिको क्षेत्रसँग सभबशन्त्िि प्रस्िािको हकिा प्रस्िािकले तनर्ि ४ बिोशजि 
िन्त्त्रालर्ले स्िीकृि गिेको क्षेत्र तनिायिण प्रतििेदनको आिाििा अनसूुची-९ 
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बिोशजिको ढाँचािा कार्यसूची िनाई स्िीकृतिका लातग िन्त्त्रालर् सिक्ष पेश गनुय 
पननछ । 

   (३) स्थानीर् िहको अतिकािक्षेत्र तभत्र पनन अनसूुची-३ बिोशजिको 
क्षेत्रसँग सभबशन्त्िि प्रस्िािको हकिा प्रस्िािकले तनर्ि ४ बिोशजि िन्त्त्रालर्ले 
स्िीकृि गिेको क्षेत्र तनिायिण प्रतििेदनको आिाििा अनसूुची-९ बिोशजिको ढाँचािा 
कार्यसूची िनाई स्िीकृतिका लातग सभबशन्त्िि स्थानीर् िह सिक्ष तनिेदन ददन ु
पननछ ि सभबशन्त्िि स्थानीर् िहले स्थानीर् कानून बिोशजि जाँचबझु गिी िार् 
िथा तसफारिस सवहि कार्यसूची स्िीकृतिका लातग िन्त्त्रालर् सिक्ष पेश गनुय पननछ। 

   (४) उपतनर्ि (१) बिोशजि सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि 
तनकार्िा पेश भएको अनसूुची-१ ि अनसूुची-२ िा उल्लेख भएको क्षेत्रसँग 
सभबशन्त्िि प्रस्िािको कार्यसूचीको िूल्र्ाङ्कनका लातग सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा 
सभबशन्त्िि तनकार्िा तनर्ि ४३ को उपतनर्ि (१) को खण्ड (क) बिोशजिको 
िूल्र्ाङ्कन िथा तसफारिस सतिति गठन गनुय पननछ ि उक्त सतितिले िूल्र्ाङ्कन गिी 
सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि तनकार् सिक्ष तसफारिस गनुय पननछ । 

   (५) उपतनर्ि (४) बिोशजिको तसफारिसका आिाििा सभबशन्त्िि 
िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि तनकार्ले त्र्स्िो कार्यसूचीलाई पनुिािलोकन गिी प्रस्िाविि 
िा संशोतिि रुपिा ऐनको दफा ५ को उपदफा (२) िा िोवकएको अितितभत्र 
स्िीकृि िा अस्िीकृि गननछ। 

        (६) उपतनर्ि (१) बिोशजि सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि 
तनकार्िा पेश भएको अनसूुची-३ बिोशजिको क्षेत्रसँग सभबशन्त्िि प्रस्िािको 
कार्यसूची तनर्ि ४ को उपतनर्ि (५) बिोशजि क्षेत्र तनिायिणको लातग गठन 
भएको सभबशन्त्िि प्रस्िािको िूल्र्ाङ्कन िथा तसफारिस सतितिले िूल्र्ाङ्कन गिी 
सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि तनकार् सिक्ष तसफारिस गनुय पननछ ।  

   (७) उपतनर्ि (६) बिोशजिको तसफारिसका आिाििा सभबशन्त्िि 
िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि तनकार्ले िार् िथा तसफारिस सवहि कार्यसूची स्िीकृतिका 
लातग िन्त्त्रालर् सिक्ष पेश गनुय  पननछ ।      

   (८) उपतनर्ि (२) बिोशजि िन्त्त्रालर्को अतिकािक्षेत्र तभत्र पनन 
अनसूुची-१ ि अनसूुची- २ बिोशजिको क्षेत्रसँग सभबशन्त्िि प्रस्िािको कार्यसूची 
स्िीकृतिका लातग िन्त्त्रालर् सिक्ष पेश भएिा िन्त्त्रालर्ले तनर्ि ४३ को उपतनर्ि 
(१) को खण्ड (क) बिोशजिको िूल्र्ाङ्कन िथा तसफारिस सतिति गठन गनुय पननछ 
ि उक्त सितिले िूल्र्ाङ्कन गिी िन्त्त्रालर्लाई तसफारिस गनुय पननछ । 
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   (९) उपतनर्ि (२) बिोशजि िन्त्त्रालर्को अतिकािक्षेत्र तभत्र पनन 
अनसूुची-३ सँग सभबशन्त्िि क्षेत्रको प्रस्िािको िािेिा प्रस्िािकले िन्त्त्रालर् सिक्ष 
पेश गिेको कार्यसूची िा उपतनर्ि (३) बिोशजि सभबशन्त्िि स्थानीर् िहले िार् 
िथा तसफारिस सवहि िन्त्त्रालर्िा पेश गिेको कार्यसूची  िा उपतनर्ि (७) 
बिोशजि सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि तनकार्ले िार् िथा तसफारिस सवहि 
िन्त्त्रालर्िा पेश गिेको कार्यसूची स्िीकृतिका लातग तनर्ि ४ को उपतनर्ि (५) 
बिोशजि क्षेत्र तनिायिणको लातग िन्त्त्रालर्िा गठन भएको सभबशन्त्िि प्रस्िािको 
िूल्र्ाङ्कन िथा तसफारिस सतितिले िूल्र्ाङ्कन गिी िन्त्त्रालर् सिक्ष तसफारिस गनुय 
पननछ ।  

    (१०) उपतनर्ि (७) िा उपतनर्ि (९) बिोशजिको तसफारिसका 
आिाििा िन्त्त्रालर्ले त्र्स्िो कार्यसूचीलाई पनुिािलोकन गिी प्रस्िाविि िा 
संशोतिि रुपिा ऐनको दफा ५ को उपदफा (२) िा िोवकएको अितितभत्र स्िीकृि 
िा अस्िीकृि गननछ । 

  (११) उपतनर्ि (५) िा उपतनर्ि (१०) बिोशजि गिेको तनणयर्को 
कार्ायन्त्िर्नका लातग िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि तनकार्ले 
ित्काल सभबशन्त्िि प्रस्िािकलाई जानकािी गिाउन ुपननछ ।  

(१२) िन्त्त्रालर् बाहेका अन्त्र् िन्त्त्रालर् िा तनकार्को तसफारिसको 
आिाििा िन्त्त्रालर्ले उपतनर्ि (१०) बिोशजि तनणयर् गिेको भए िन्त्त्रालर्ले 
सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि तनकार्लाई सिेि त्र्स्िो तनणयर् 
कार्ायन्त्िर्नका लातग ित्काल जानकािी गिाउन ुपननछ। 

६.  िापदण्ड एिं गणुस्िि कार्ि गनन िथा क्षतिपूतिय भिाउन ेसभबन्त्िी व्र्िस्थाः (१) 
ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) अनसुाि नेपाल सिकाि िा प्रदेश सिकािले 
तनिायिण गिेको िापदण्ड एिं गणुस्िि कार्ि हनु ेगिी प्रस्िािकले अनसूुची-१० 
िा िोवकए बिोशजिको विज्ञ िहेको पिािशयदािाबाट िािाििणीर् अध्र्र्न प्रतििेदन 
िर्ाि गिाउन ुपननछ ।  

   (२) उपतनर्ि (१) बिोशजिको िापदण्ड एिं गणुस्िि कार्ि 
नभएको पाइएिा िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि तनकार्ले ऐनको 
दफा ६ को उपदफा (२) बिोशजिको अिति सभिको लातग कालोसूचीिा िाख्नछे।  

   (३) प्रस्िािसँग सिोकाि िाख्न े सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि 
तनकार्ले िािाििणीर् प्रभाि िूल्र्ाङ्कनका लातग क्षेत्र तनिायिण प्रतििेदन, कार्यसूची 
ि िािाििणीर् प्रभाि िूल्र्ाङ्कन प्रतििेदन िन्त्त्रालर् सिक्ष पेश गदाय िा स्थानीर् 
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िहले क्षेत्र तनिायिण प्रतििेदन, कार्यसूची ि िािाििणीर् अध्र्र्न प्रतििेदन िन्त्त्रालर् 
सिक्ष पेश गदाय उक्त प्रतििेदनहरु हेिी जाँची परििाजयन गनुयपनन भएिा सो सिेि 
गिाई सोको पषु्ट्याई सिेि संलग्न गिी तसफारिस साथ पठाउन ुपननछ ।   

   (४) ऐनको दफा ६ विपरिि प्रदेश सिकािले तनिायिण गिेको िापदण्ड 
एिं गणुस्िि पालना नगिी पिािशयदािाले प्रतििेदन पेश गिी प्रस्िािकलाई क्षति 
पगुिेा के कस्िो क्षति पगु्न गएकोले के कति क्षतिपूतिय भिाउन चाहेको हो सो 
व्र्होिा खलुाई सभबशन्त्िि प्रस्िािकले िन्त्त्रालर्को अतिकाि क्षेत्र तभत्र पनन विषर्िा 
िन्त्त्रालर् सिक्ष ि अन्त्र् िन्त्त्रालर् िा तनकार्को अतिकािक्षेत्र तभत्र पनन भएिा 
सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि तनकार् सिक्ष तनिेदन ददन सक्नेछ । 

   (५) उपतनर्ि (४) बिोशजि कुनै तनिेदन प्राप्त भएिा पन्त्र ददन तभत्र 
सो तनिेदनका विषर्िा तनणयर् गनय िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि 
तनकार्ले आिश्र्किा अनसुाि सभबशन्त्िि प्रस्िािक सिेिको संलग्निा िहने गिी 
सभबशन्त्िि विज्ञहरु िहेको एक जाँचबझु सतिति गठन गनय सक्नेछ ।  

   (६) उपतनर्ि (५) बिोशजि गदठि सतितिले जाँचबझु गिी 
प्रस्िािकलाई पगु्न गएको क्षतिको वकतसि, परििाण, असि ि प्रभािको र्वकन गिी 
कस्िो प्रकािको क्षति भिाउन ुपनन हो सो सिेि खलुाई पन्त्र ददन तभत्रिा िन्त्त्रालर् 
िा सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि तनकार्िा प्रतििेदन पेश गनुय पननछ ।  

   (७) उपतनर्ि (६) बिोशजि पेश हनु आएको प्रतििेदनका आिाििा 
िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि तनकार्ले साठी ददन तभत्र 
प्रस्िािकलाई क्षतिपूतिय िकि भिाउन प्रतििेदन पेश गनन पिािशयदािालाई आदेश ददन ु
पननछ । 

७.  िािाििणीर् अध्र्र्न प्रतििेदन िर्ाि गनुयपननः (१) प्रस्िािकले तनर्ि ५ बिोशजि 
स्िीकृि भएको कार्यसूचीका आिाििा संशक्षप्त िािाििणीर् अध्र्र्नको लातग 
अनसूुची-११, प्रािशभभक िािाििणीर् पिीक्षणको लातग अनसूुची-१२ ि कार्यसूची ि 
क्षेत्र तनिायिणका आिाििा िािाििणीर् प्रभाि िूल्र्ाङ्कनको लातग अनसूुची-१३ 
बिोशजिको ढाँचािा प्रतििेदन िर्ाि गनुय पननछ ।  

   (२) उपतनर्ि (१) बिोशजि प्रतििेदन िर्ािीको तसलतसलािा 
िािाििणीर् अध्र्र्न गनुय पनन प्रस्िािको सभबन्त्ििा प्रस्िाि कार्ायन्त्िर्न हनु े
स्थानीर् िह िथा त्र्स क्षेत्रका शैशक्षक संस्था, स्िास््र् संस्था िथा सिोकाििाला 
व्र्शक्त िा संस्थालाई सो प्रस्िािको कार्ायन्त्िर्नबाट पनय सक्न ेप्रभािको सभबन्त्ििा 
दश ददन तभत्र तलशखि सझुाि ददनको लातग सभबशन्त्िि स्थानीर् िह िथा त्र्स 
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क्षेत्रका शैशक्षक संस्था, स्िास््र् संस्था िथा सिोकाििाला व्र्शक्त िा संस्थािा 
अनसूुची -१४ िा िोके बिोशजिको सूचना टाँस गिी अनसूुची-१५ बिोशजिको 
ढाँचािा िचुलु्का िर्ाि गनुय पननछ ि सोही बिोशजिको दश ददन े सूचना िाविर् 
दैतनक िा स्थानीर् पतत्रकािा सिेि प्रकाशन गनुय पननछ ।  

   (३) उपतनर्ि (२) बिोशजिको सूचना प्रकाशशि भएपतछ सो 
सभबन्त्ििा कसैको िार् सझुाि भए त्र्सिी सूचना प्रकाशन भएको तितिले दश 
ददन तभत्र सभबशन्त्िि प्रस्िािक िा सूचनािा उल्लेशखि सभबशन्त्िि तनकार्लाई 
आफ्नो िार् सझुाि ददन सवकने छ । सो सभबन्त्ििा कुनै िार् सझुाि प्राप्त हनु 
आएिा उक्त िार् सझुाि सिेिलाई प्रतििेदनिा सभबोिन गनुय पननछ ।  

   (४) प्रस्िािकले िािाििणीर् अध्र्र्न प्रतििेदन िर्ािीको 
तसलतसलािा प्रस्िाि कार्ायन्त्िर्न हनुे प्रभाविि क्षेत्रिा प्रस्िािको बािेिा साियजतनक 
सनुिुाईको आर्ोजना गिी िार् सझुाि संकलन गनुय पननछ । प्रतििेदनिा त्र्स्िो 
साियजतनक सनुिुाईको उपशस्थति ि तनणयर्को अतभलेख, िशस्िि िथा श्रब्र्दृष्ट्र् 
सािग्री संलग्न गनुय पननछ । साियजतनक सनुिुाई गदाय प्रस्िािकले प्रभाविि हनुे 
स्थानीर् सिदुार्, आददिासी जनजािी, िातियक सिदुार्, िन उपभोक्ता सिूह ि 
स्थानीर् िहका तनिायशचि पदातिकािीलाई सिेि सहभागी गिाउन ुपननछ ।  

   (५) उपतनर्ि (४) बिोशजि साियजतनक सनुिुाईको आर्ोजना गदाय 
प्रस्िािको कार्ायन्त्िर्नबाट सबभन्त्दा बढी प्रभाविि हनु े जोशखििा िहेका 
जनसिदुार्को आिाज आउन नसक्ने अिस्थाको तसजयना भएिा लशक्षि सिूहसँग 
छलफल सिेि गनुय पननछ । प्रस्िािकले विकास आर्ोजनाले सिेट्ने क्षेत्रको 
आिाििा एकभन्त्दा बढी स्थानिा सिेि साियजतनक सनुिुाईको आर्ोजना गनुय पननछ 
। प्रस्िािकले प्रस्िािको िािाििणीर् प्रभािको विषर्िा साियजतनक सनुिुाईको 
सिर्, स्थान ि विषर्िा प्रचािप्रसाि गनय स्थानीर् सञ्चाि िाध्र्ि (पतत्रका, िेतडर्ो, 
एफ.एि., साियजतनक सूचना टाँस) को प्रर्ोग गनुय पननछ ।  

   (६) संशक्षप्त िािाििणीर् अध्र्र्न ि प्रािशभभक िािाििणीर् पिीक्षण 
गनुयपनन कुनै प्रस्िािको हकिा कार्यसूची स्िीकृि भएको ि िािाििणीर् प्रभाि 
िूल्र्ाङ्कन गनुय पनन कुनै प्रस्िािको हकिा क्षेत्र तनिायिण ि कार्यसूची स्िीकृि भई 
सकेको दईु बषयतभत्र सो सभबन्त्िी प्रतििेदन िर्ाि गिी स्िीकृतिको लातग िन्त्त्रालर् 
िा सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि तनकार् सिक्ष पेश गनुय पननछ ।  

   (७) उपतनर्ि (६) बिोशजि िोवकएको दईु बषयको सिर्ाितििा 
प्रस्िािको िािाििणीर् अध्र्र्न प्रतििेदन पेश हनु नसकेिा प्रतििेदन पेश गनय 
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नसक्नकुो कािण ि आिाि सिेि खोली प्रस्िािकले पनुः भर्ाद थपको लातग 
तनिेदन ददएिा िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि तनकार्ले एक 
िषयको अििी थप गरिददन सक्नेछ ।  

   (८) कुनै प्रस्िािको क्षेत्र तनिायिण प्रतििेदन ि कार्यसूची स्िीकृि भई 
िािाििणीर् िूल्र्ाङ्कन प्रतििेदन पेश भई नसकेको अिस्थािा त्र्स्िो प्रस्िािको 
प्रभाविि क्षेत्र बाहेक कुनै विषर्िा परििियन हनु े भएिा परििियन हनुे विषर् ि 
त्र्स्को प्रभािलाई सिेि प्रस्िािकले िािाििणीर् अध्र्र्न प्रतििेदन गनुय पननछ ि 
त्र्सिी थप गरिएको विषर्िस्ि ुसिेि सिािेश गिी क्षेत्र तनिायिण प्रतििेदन ि 
कार्यसूची सिेि संशोिन गिी िािाििणीर् अध्र्र्न प्रतििेदन साथ पेश गनुय पननछ।  

८.  प्रतििेदन स्िीकृतिको लातग पशे गनुयपननः (१) िन्त्त्रालर्को अतिकािक्षते्र तभत्र पनन 
विषर्सँग सभबशन्त्िि प्रस्िाि भए स्िीकृि क्षेत्र तनिायिण प्रतििेदन ि कार्यसूचीका 
आिाििा तनर्ि ७ बिोशजि िर्ाि भएको प्रतििेदन स्िीकृतिका लातग िन्त्त्रालर् 
सिक्ष पेश गनुय पननछ ।  

     (२) िन्त्त्रालर् बाहेकका अन्त्र् िन्त्त्रालर् िा तनकार्को अतिकािक्षेत्र 
तभत्र पनन विषर्सँग सभबशन्त्िि प्रस्िाि भए सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि 
तनकार्ले स्िीकृि गिेको कार्यसूचीका आिाििा आिाििा तनर्ि ७ बिोशजि िर्ाि 
भएको प्रतििेदन स्िीकृतिका लातग सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि तनकार् 
सिक्ष पेश गनुय पननछ । 

 (३) उपतनर्ि (२) बिोशजि सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि 
तनकार्िा प्राप्त भएको प्रतििेदन अनसूुची-३ सँग सभबशन्त्िि भए सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् 
िा सभबशन्त्िि तनकार्ले ऐन ि र्स तनर्िािलीिा िोवकएको प्रकृर्ा पूिा स्िीकृतिका 
लातग िन्त्त्रालर् सिक्ष पेश गनुय पननछ ।  

 (४) स्थानीर् िहको अतिकािक्षेत्र तभत्र पनन विषर्सँग सभबशन्त्िि 
प्रस्िाि भए स्िीकृि क्षेत्र तनिायिण प्रतििेदन ि कार्यसूचीका आिाििा आिाििा 
तनर्ि ७ बिोशजि िर्ाि भएको प्रतििेदन स्िीकृतिका लातग िन्त्त्रालर् सिक्ष पेश 
गनुय पननछ ।  

 (५) उपतनर्ि (४) बिोशजि िन्त्त्रालर्िा प्राप्त भएको प्रतििेदन 
अनसूुची-१ ि अनसुचुी-२ सँग सभबशन्त्िि भए िन्त्त्रालर्ले स्िीकृतिका लातग 
सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा तनकार्िा पठाउन ुपननछ ।  

      (६) र्स तनर्ि बिोशजि िािाििणीर् अध्र्र्न प्रतििेदन िन्त्त्रालर् िा 
सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि तनकार्िा स्िीकृतिका लातग पेश गदाय साियजतनक 
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सनुिुाई सभपन्न भएको तिति पश् चाि देहार् बिोशजिका कागजाि संलग्न िाखी 
पेश पननछः  

(क) तनर्ि ७ को उपतनर्ि (२) बिोशजिको सूचना टाँसको 
कागजाि, बिोशजिको सूचना टाँसको िचुलु्का ि सूचना 
प्रकाशशि िाविर् दैतनक िथा स्थानीर् दैतनक पतत्रका, 

(ख) सूचना उपि कसैको िार् सझुाि प्राप्त भएको भए िा 
नभएको सभबन्त्ििा जानकािी गिाएको कागजाि, 

(ग) तनर्ि ७ को उपतनर्ि (४) बिोशजि साियजतनक सनुिुाई 
भएको प्रिाशणि गनन कागजाि ि तनणयर् सवहिको अनसूुची-
४ बिोशजिको प्रतििेदन, 

(घ) संशक्षप्त िािाििणीर् अध्र्र्न ि प्रािशभभक िािाििणीर् 
पिीक्षणको प्रतििेदन भए स्िीकृि कार्यसूचीको प्रतितलपी 
ि िािाििणीर् प्रभाि िूल्र्ाङ्कन भए स्िीकृि कार्यक्षेत्रगि 
प्रतििेदन ि कार्यसूचीको प्रतितलपी, 

(ङ) िािाििणीर् अध्र्र्न प्रतििेदन िर्ािीिा संलग्न िहेका 
विषर्विज्ञको र्ोग्र्िा प्रिाशणि गनन प्रिाशणि कागजाि 
सवहिको िैर्शिक विििण,  

(च) िािाििणीर् अध्र्र्न प्रतििेदन िर्ािीिा संलग्न िहेका 
विज्ञहरुको हस्िाक्षि भएको  पिािशयदािायको Declaration 

पत्र, 
(छ) अनसूुची-१६ बिोशजिको ढाँचािा सभबशन्त्िि स्थानीर् िह  

ि सिोकाि िाख्न ेविषर्गि कार्ायलर्को तसफारिस पत्र । 
     

९.  अध्र्र्न प्रतििेदन स्िीकृि गननः (१) िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा 
सभबशन्त्िि तनकार्िा तनर्ि ८ बिोशजि संशक्षप्त िािाििणीर् अध्र्र्न प्रतििेदन 
प्राप्त भएिा तनर्ि ४३ को उपतनर्ि (१) को खण्ड (क) बिोशजि गदठि सतितिले 
ऐनको दफा ९ बिोशजि जाँचबझु गननछ ि जाँचबझु गदाय त्र्स्िो प्रस्िािले 
िािाििणिा प्रतिकूल प्रभाि पानन नदेशखएिा संशक्षप्त िािाििणीर् अध्र्र्न िात्र गिे 
हनुे प्रस्िािको सभबन्त्ििा ऐनको दफा ९ को उपदफा (४) िा िोवकएको अितििा 
िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि तनकार्िा स्िीकृतिको लातग 
तसफारिस गननछ ि त्र्सिी तसफारिस प्राप्त भएिा ित्काल िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि 
िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि तनकार्ले प्रतििेदन स्िीकृि गनुय पननछ ।  
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   (२) िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि तनकार्िा तनर्ि 
८ बिोशजि प्रािशभभक िािाििणीर् पिीक्षण प्रतििेदन प्राप्त भएिा तनर्ि ४३ को 
उपतनर्ि (१) को खण्ड (क) बिोशजि गदठि सतितिले ऐनको दफा ९ बिोशजि 
जाँचबझु गननछ ि जाँचबझु गदाय त्र्स्िो प्रस्िािले िािाििणिा प्रतिकूल प्रभाि पानन 
नदेशखएिा प्रािशभभक िािाििणीर् पिीक्षण िात्र गिे हनु े प्रस्िािको सभबन्त्ििा 
ऐनको दफा ९ को उपदफा (४) िा िोवकएको अितििा िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि 
िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि तनकार्िा स्िीकृतिको लातग तसफारिस गननछ ि त्र्सिी 
तसफारिस प्राप्त भएिा ित्काल िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि 
तनकार्ले प्रतििेदन स्िीकृि गनुय पननछ ।  

   (३) सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि तनकार् िथा स्थानीर् िह िा 
िन्त्त्रालर्को अतिकािक्षेत्र तभत्र पनन विषर्सँग सभबशन्त्िि तनर्ि ८ बिोशजिको 
िािाििणीर् प्रभाि िूल्र्ाङ्कन प्रतििेदन िन्त्त्रालर्िा प्राप्त भएिा त्र्स्िो प्रतििेदनका 
सभबन्त्ििा िार् सझुाि तलनका लातग िन्त्त्रालर्ले िाविर् स्ििको कुनै एक दैतनक 
सिाचािपत्र ि िेिसाइटिा साियजतनक सूचना प्रकाशन गिी त्र्स्िो प्रतििेदन आफैले 
उिाि गिी लैजान िा अध्र्र्न गनयको लातग सियसािािणलाई दश ददनको सिर् 
ददन ुपननछ । प्रकाशशि सूचना बिोशजिको प्रतििेदनका सभबन्त्ििा सियसािािण 
व्र्शक्त िा संस्थाको कुनै िार् सझुाि भएिा त्र्सिी सूचना प्रकाशन भएको तितिले 
दश ददनतभत्र सभबशन्त्िि व्र्शक्त िा संस्थाले आफ्नो िार् सझुाि सूचना िन्त्त्रालर्िा 
पठाइ सक्न ुपननछ ।  

      (४) प्रस्िाि बिोशजिको क्षते्र तनिायिण प्रतििेदन ि कार्यसूची स्िीकृतिको 
लातग िूल्र्ाङ्कन गिी िन्त्त्रालर्िा तसफारिस गनय तनर्ि ४३ को उपतनर्ि (१) को 
खण्ड (ख) बिोशजि गठन भएको सभबशन्त्िि सतितिले उपतनर्ि (३) बिोशजिको 
प्रतििेदनका सभबन्त्ििा आिश्र्क देखेिा प्रस्िाि कार्ायन्त्िर्न हनु ेक्षेत्रको स्थलगि 
तनिीक्षण, अिलोकन ि अनगुिन गिी आिश्र्क ि्र्ाङ्क संकलन गिेि प्रस्िाि उपि 
आिश्र्क सझुाि ददन सक्नेछ ि त्र्सिी जाँचबझु गदाय त्र्स्िो प्रस्िािले 
िािाििणिा प्रतिकूल प्रभाि पानन नदेशखएिा ऐनको दफा ९ को उपदफा (४) िा 
िोवकएको अितििा िन्त्त्रालर्िा स्िीकृतिको लातग तसफारिस गननछ ि त्र्स्िो 
तसफारिसका आिाििा िन्त्त्रालर्ले ित्काल प्रतििेदन स्िीकृि गनुय पननछ । 

 (५) ऐनको दफा ९ को उपदफा (५) बिोशजि िोवकएको अितितभत्र 
विशेष कािण पिी प्रतििेदन स्िीकृि गनय नसकेिा आिाि ि कािण खलुाई त्र्स्िो 
सिर् सिाप्त भएको तितिले पन्त्र ददन तभत्र प्रतििेदन स्िीकृि गननछ ।  
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 (६) उपतनर्ि (४) िा उपतनर्ि (५) बिोशजि स्िीकृि भएको 
प्रतििेदनको कार्ायन्त्िर्नको लातग ित्कालै सभबशन्त्िि प्रस्िािकलाई तलशखि 
जानकािी ददन ुपननछ ।  

(७) िन्त्त्रालर् बाहेकका अन्त्र् िन्त्त्रालर् िा तनकार् िा स्थानीर् 
िहबाट प्राप्त भएको भए उपतनर्ि (४) िा उपतनर्ि (५) बिोशजि स्िीकृि भएको 
प्रतििेदनको कार्ायन्त्िर्नका लातग ित्कालै सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि 
तनकार् िा सभबशन्त्िि स्थानीर् िहलाई तलशखि जानकािी ददन ुपननछ ।    

१०. व्र्िस्थापन र्ोजना सभबन्त्िी व्र्िस्थाः संशक्षप्त िािाििणीर् अध्र्र्न िा प्रािशभभक 
िािाििणीर् पिीक्षण िा िािाििणीर् प्रभाि िूल्र्ाङ्कन प्रतििेदनिा उल्लेशखि 
िािाििणीर् व्र्िस्थापन र्ोजनाको कार्ायन्त्िर्नको सभबन्त्ििा प्रस्िािकले हिेक 
आतथयक िषय सिाप्त भएको एक िवहना तभत्रिा िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् 
िा सभबशन्त्िि तनकार् सिक्ष पेश गनुय पननछ ।   

११. पूिक िािाििणीर् अध्र्र्न गनुयपननः (१) ऐनको दफा ११ को उपदफा (३) बिोशजि 
पूिक िािाििणीर् अध्र्र्नको लातग िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा 
सभबशन्त्िि तनकार्ले देहार्को अिस्थािा त्र्स्िो प्रस्िािको पूिक िािाििणीर् 
अध्र्र्न गनय अनिुति ददन सक्नेछः  

(क)  िािाििणीर् अध्र्र्न प्रतििेदन स्िीकृि भएको कुनै 
आर्ोजनाको भौतिक पूिायिाि, तडजाइन िा स्िरुपिा 
केही परििाजयन िा परििियन गनुय पिेिा, संिचना 
स्थानान्त्ििण िा फेिबदल गनुय पनन भएिा, 

  िि, आर्ोजनाको लागि िवृि गदाय, आर्ोजनाको 
भौतिक पूिायिाि, तडजाइन िा स्िरुपिा परििाजयन िा 
परििियन, क्षििा िा उदे्दश्र् थप नहनुे अिस्था भएिा 
पूिक िािाििणीर् अध्र्र्न प्रतििेदन गनुयपनन छैन ।    

(ख)  स्िीकृि िािाििणीर् अध्र्र्न प्रतििेदनिा उल्लेशखि 
िन क्षेत्रको दश प्रतिशि सभि क्षते्र थप हनु ेभएिा 
िा जैविक विविििाको वहसािले िहत्िपूणय क्षेत्रिा पनन 
भएिा,  

  िि, दश प्रतिशि भन्त्दा बढी िन क्षेत्र थप गनुय 
पनन भएिा िा रुख कटान गनुय पनन भएिा पनुः 
िािाििणीर् अध्र्र्न गनुय पननछ।  
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(ग)  अन्त्र् परिितियि संिचना िा एकाईको कािणले एक 
सर् जना सभि जनसं्र्ाको स्थार्ी बसोबास 
स्थानान्त्ििण िा पनुिायस गनुयपनन अिस्था भएिा, 

  िि, अन्त्र् परिितियि संिचना िा एकाईको 
कािणले एक सर् जना भन्त्दा बढी जनसं्र्ाको स्थार्ी 
बसोबास, स्थानान्त्ििण िा पनुिायस गनुय पनन अिस्थािा 
िथा आर्ोजनाको प्रभाविि क्षेत्र परििियन भएिा पनुः 
िािाििणीर् अध्र्र्न गनुय पननछ ।  

   (२) उपतनर्ि (१) बिोशजि प्रस्िािकले पूिक िािाििणीर् 
अध्र्र्नका लातग अनिुति प्राप्त गिेिा िािाििणीर् प्रभाि िूल्र्ाङ्कनको हकिा क्षेत्र 
तनिायिण ि कार्यसूची, संशक्षप्त िािाििणीर् अध्र्र्न िथा प्रािशभभक िािाििणीर् 
पिीक्षणको हकिा कार्यसूची संशोिन गिाई स्िीकृतिको लातग पेश गदाय ऐन िथा 
र्स तनर्िािलीले िोके बिोशजिको अन्त्र् सबै प्रवक्रर्ा पूिा गनुय पननछ । 

   (३) प्रस्िािकले उपतनर्ि (२) बिोशजि क्षेत्र तनिायिण ि कार्यसूची 
स्िीकृतिका लातग पेश गदाय संशोिन गनुय पनन विषर्िस्िकुो अध्र्र्न गिी सोको 
संशोतिि क्षेत्र तनिायिण प्रतििेदन ि कार्यसूची िात्र पेश गनुय पननछ ।  
     

   (४) र्स तनर्ििा अन्त्र्त्र जनुसकैु कुिा लेशखएको भए िापतन 
आर्ोजना कार्ायन्त्िर्नको क्रििा रुख कटान सं्र्ा थप गनुय पनन भएिा िन्त्त्रालर् 
िा सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि तनकार्ले त्र्स्िो प्रस्िािको तनर्ि १० 
बिोशजिको िािाििणीर् व्र्िस्थापन र्ोजना स्िीकृति गनुय पननछ ।  
  

१२. प्रतििेदनको पालना गनुयपननः (१) प्रस्िािकले स्िीकृि प्रतििेदन अनसुाि प्रस्िाि 
कार्ायन्त्िर्न गदाय प्रतििेदनिा उल्लेख भए बिोशजिको विषर् ि िन्त्त्रालर् िा 
सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि तनकार्ले िोकेको शिय अतनिार्य रुपले पालना 
गनुय पननछ । 

   (२) प्रस्िािकले िािाििणीर् अध्र्र्न प्रतििेदन स्िीकृि भएको 
तितिले बढीिा दईु बषय तभत्र प्रस्िाि कार्ायन्त्िर्न प्रािभभ गनुय पननछ ।  

      (३) उपतनर्ि (२) बिोशजिको अितितभत्र प्रस्िाि कार्ायन्त्िर्न 
प्रािभभ हनु नसक्न ेअिस्था भएिा प्रस्िािकले आिाि ि कािण खोली िािाििणीर् 
अध्र्र्न प्रतििेदन स्िीकृि गनन िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि तनकार् सिक्ष तलशखि 
तनिेदन ददन ुपननछ ।  
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(४) उपतनर्ि (३) बिोशजि तनिेदन प्राप्त भएिा औशचत्र्िाको 
आिाििा िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि तनकार्ले दईु बषय 
अिति थप गनय सक्नेछ ।      

 

परिच्छेद -३ 

प्रदषुणको िोकथाि िथा तनर्न्त्त्रण सभबन्त्िी ब्र्िस्था 
 

१३. प्रदषुण तनर्न्त्त्रण सभबन्त्िी व्र्िस्थाः (१) प्रदषुण तनर्न्त्त्रणका सभबन्त्ििा ऐनको 
दफा १५ बिोशजि प्रदेश सिकािले प्रदेश िाजपत्रिा सूचना प्रकाशशि गिेको 
िोकेको िापदण्डका अतिरिक्त तनभन व्र्िस्थाहरु अबलभबन गनुय पननछः 

(क)  प्रदषुण तनर्न्त्त्रणका लातग िन्त्त्रालर्ले प्रदेश 
िाजपत्रिा सूचना प्रकाशन गिी कुनै स्थान विशेष 
िोकी तनशश् चि पदाथय, इन्त्िन, औजाि, र्न्त्त्र िा 
उपकिणको प्रर्ोग िा िािाििणिा प्रतिकूल प्रभाि 
पानन अन्त्र् कृर्ाकलापहरुिा िोक लगाउन 
सक्नेछ।  

(ख)  िन्त्त्रालर्ले प्रदेश िाजपत्रिा सूचना प्रकाशन गिी 
कुनै तनशश् चि पदाथयको आर्ाि िथा प्रर्ोगिा 
परििाणात्िक बन्त्देज सिेि लगाउन सक्नेछ ।  

(ग)  प्रदषुण न्त्रू्नीकिण गनय सघाउ परु् र्ाउने िैकशल्पक 
पदाथय, इन्त्िन, औजाि, र्न्त्त्र िा उपकिणको 
प्रर्ोगका लातग िन्त्त्रालर्ले आिश्र्क काििाही 
गनय सक्नेछ ।  

(घ)  फोहोििैला तनर्न्त्त्रणका सभबन्त्ििा स्थानीर् िहले 
फोहोििैलाको प्रकृति अनसुाि कुवहने, पनुः प्रर्ोग 
गनय सवकन,े पनुः चक्रण गनय सवकन ेि जोशखिपूणय 
पदाथयको रुपिा िगीकिण गिी त्र्सको उशचि 
व्र्िस्थापन गनुय पननछ ।  

(ङ)  कुनै व्र्शक्त, संस्था िा उद्योगले ऐन िा र्स 
तनर्िािलीिा िोवकएको शिय िा िापदण्ड विपरिि 
फोहोििैला तनष्ट्काशन नगनय सूचना िा तनदनशन 
गदाय पतन फोहोििैला तनष्ट्काशन गिेको कािणले 
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जनस्िास््र् िथा िािाििणिा प्रतिकूल प्रभाि पनय 
गएिा प्रदेश सिकाि िा स्थानीर् िहले आफ्नै 
खचयिा त्र्स्िो फोहोििैला हटाउन ुपननछ ।  

(च)  खण्ड (ङ) बिोशजि प्रदेश सिकाि िा स्थानीर् 
िहले कुनै ठाउँबाट फोहोििैला हटाउँदा लागकेो 
खचयिा पचास प्रतिशि िकि थप गिी त्र्स्िो 
फोहोििैला तनष्ट्काशन गनन व्र्शक्त, संस्था िा 
उद्योगसँग प्रचतलि कानून बिोशजि सिकािी बाकँी 
सिह असूल उपि गननछ ।  

   (२) ऐनको दफा १६ को उपदफा (२) बिोशजिको व्र्िस्था 
कार्ायन्त्िर्न गनुय सभबशन्त्िि सिोकाििालाको कियब्र् हनुेछ ि सिोकाििालाले उक्त 
व्र्िस्था कार्ायन्त्िर्न नगिेको पाइएिा अतिकाि प्राप्त अतिकािीलाई प्रचतलि कानून 
बिोशजि काििाही गनय िािा पगुकेो िातनन ेछैन ।  

१४. जोशखिपूणय पदाथयको ओसािपसािः  (१) जोशखिपूणय पदाथयको संकलन, प्रशोिन, 
भण्डािण ि ओसािपसािको आिाि ि िापदण्ड िन्त्त्रालर्ले प्रदेश िाजपत्रिा सूचना 
प्रकाशन गिी िोक्न सक्नेछ ।  

   (२) उपतनर्ि (१) बिोशजि जोशखिपूणय पदाथय ओसािपसाि ि 
विसजयनको आिाि ि िापदण्ड िर्ाि गदाय बासेल िहासन्त्िीिा उल्लेशखि 
प्राििानहरुको विपरिि िोक्न पाइन ेछैन ।  

१५. जोशखिपूणय पदाथयको व्र्िस्थापनः  (१) जोशखिपूणय पदाथयको संकलन, भण्डािण, 
प्रशोिन, विक्री विििण, विसजयन, ओसािपसाि गनन व्र्शक्त िा संस्थाले सो कार्य 
गनुयपूिय िन्त्त्रालर्बाट अनिुति तलन ुपननछ ि सोका लातग अनसूुची-१७ िा उल्लेख 
भए बिोशजिको ढाँचािा फािि भिी तनिेदन ददन ुपननछ । 

(२) उपतनर्ि (१) बिोशजिको तनिेदन पेश हनु आएिा िन्त्त्रालर्ले 
आिश्र्क जाँचबझु गिी अनिुति ददन उपर्कु्त देशखएिा आिश्र्क शियहरु िोकी 
अनसूुची-१८ िा उल्लेख भए बिोशजिको ढाँचािा अनिुतिपत्र प्रदान गनुय पननछ।  

(३) उपतनर्ि (२) बिोशजि ददइन ेअनिुति पत्रको भर्ाद दईु बषयको 
हनुेछ ि सो अिति सवकए पश् चाि व्र्शक्त िा संस्थाले निीकिणका लातग 
िन्त्त्रालर्िा तनिेदन ददन ुपननछ ।  

(४) अनिुति तलई जोशखिपूणय पदाथयको संकलन, भण्डािण, प्रशोिन, 

विक्री विििण, विसजयन िा ओसािपसाि गनन व्र्शक्त िा संस्थाले अनसूुची-१९ िा 
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िोवकए बिोशजिको ढाँचािा विििण िर्ाि गिी प्रत्रे्क आतथयक िषय सवकएको िीस 
ददनतभत्र िन्त्त्रालर् सिक्ष पेश गनुय पननछ।  

(५) अनिुति प्राप्त व्र्शक्त िा संस्थाले िोवकएको शियहरुको पालना 
नगिेको िा जोशखिपूणय पदाथयको व्र्िस्थापन नगिेको पाइएिा िन्त्त्रालर्ले उक्त 
व्र्शक्त िा संस्थालाई व्र्िस्थापन गनय आदेश ददन सक्नेछ ि सो आदेशको पालना 
सिेि नगिेको अिस्थािा सो व्र्शक्त िा संस्थालाई ऐन बिोशजिको जरििाना गिी 
उपतनर्ि (२) बिोशजि ददइएको अनिुति पत्र िन्त्त्रालर्ले खािेज गनय सक्नेछ ।  

(६) जोशखिपूणय पदाथयलाई विसजयन गनुयपूिय त्र्स्िो जोशखिपूणय 
पदाथयको प्रर्ोग गनन व्र्शक्त िा संस्थाले िानि स्िास््र्, जीिजन्त्ि,ु िािाििणिा 
असि नपनन गिी भण्डािण गनुय पननछ । 

(७) उपतनर्ि (६) बिोशजि भण्डािण भएका जोशखिपूणय पदाथयको 
िगीकिण िथा विसजयनका आिाि ि िापदण्ड िन्त्त्रालर्ले प्रदेश िाजपत्रिा सूचना 
प्रकाशन गिी िोक्नेछ । 

१६. प्रर्ोगशालाको संचालन ि व्र्िस्थापनः  (१) ऐनको दफा २० बिोशजि प्रदेशिा 
िारू्, जल, जतिन, ध्ितन प्रदषुण तनर्न्त्त्रण सभबन्त्िी जाँच िथा पिीक्षण गनय 
प्रर्ोगशालाको स्थापना गरिनेछ । त्र्सिी स्थापना गरिने प्रर्ोगशाला एकीकृि 
प्रर्ोगशालाको अििािणा बिोशजि स्थापना गरिनेछ । 

   (२) उपतनर्ि (१) बिोशजि स्थापना भएको प्रर्ोगशाला कार्य 
संचालन विति (Standard Operating Procedure) िर्ाि गिी संचालन गनुय पननछ। 
प्रर्ोगशालाको संचालन िथा व्र्िस्थापन सभबन्त्िी अन्त्र् व्र्िस्था कार्यवितििा 
िोवकए बिोशजि हनुेछ । 

       (३) उपतनर्ि (१) बिोशजि प्रदेश सिकािले प्रर्ोगशालाको स्थापना 
नगिे सभि नेपाल सिकािले िान्त्र्िा ददएको प्रदेशको कुनै प्रर्ोगशालालाई 
िन्त्त्रालर्ले प्रदेश िाजपत्रिा सूचना प्रकाशन गिी िोक्न सक्नेछ । 

 (४) कुनै प्रदषुण जाँच गनन प्रविति प्रदेश तभत्र िा देशतभत्र उपलब्ि 
हनु नसकेिा िा आिश्र्क पिेिा िन्त्त्रालर्ले नेपाल सिकािको अनिुति तलई 
विदेश शस्थि िान्त्र्िाप्राप्त प्रर्ोगशालाबाट त्र्स्िो प्रदषुणको जाँच गिाउन सक्नेछ।  

 (५) नेपाल सिकािको िान्त्र्िा प्राप्त प्रर्ोगशाला िा प्रदेश सिकािले 
स्थापना गिेको प्रर्ोगशालाले कुनै प्रदषुण जाँच गनय नसक्ने भएिा नेपाल सिकािले 
िान्त्र्िा ददएको कुनै पतन प्रर्ोगशालाबाट िा नेपाल तभत्र प्रदषुणको जाँच गनय 
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सभभि नहनुे देशखएिा सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि तनकार्िा सोको जानकािी 
गिाउन ुपननछ ।  

 (६) उपतनर्ि (५) बिोशजि जानकािी प्राप्त भएिा सभबशन्त्िि 
िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि तनकार्ले नेपाल सिकाि सिक्ष अनिुति तलनका लातग 
िन्त्त्रालर् सिक्ष अनिुोि गिेिा िन्त्त्रालर्ले िु् र्िन्त्त्री िथा िशन्त्त्रपरिषद्को 
कार्ायलर् िाफय ि नेपाल सिकािको अनिुति तलई विदेश शस्थि िान्त्र्िा प्राप्त 
प्रर्ोगशालाबाट त्र्स्िो प्रदषुणको जाँच गिाउन अनिुति ददन सक्नेछ।  

१७. अको प्रर्ोगशालाबाट जाचँ गिाउन सवकनःे  िान्त्र्िा प्राप्त एउटा प्रर्ोगशालाबाट 
जाँच भएको प्रदषुणको निूनाका सभबन्त्ििा िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा 
सभबशन्त्िि तनकार्ले पनुःजाँच गनय आिश्र्क ठानेिा आिश्र्किा अनसुाि अको 
प्रर्ोगशालाबाट िा नेपाल सिकािको अनिुतििा विदेश शस्थि िान्त्र्िा प्राप्त 
प्रर्ोगशालाबाट सिेि पिीक्षण गिाउन सक्नेछ ।  

१८. प्रर्ोगशालाबाट गरिएको पिीक्षण नतिजा प्रकाशन गनय सक्नःे  िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि 
िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि तनकार्ले र्स तनर्िािली बिोशजि िान्त्र्िा प्राप्त 
प्रर्ोगशालाबाट जाँच गिाएको प्रदषुणको निूना पिीक्षण नतिजा प्रकाशन गनय 
सक्नेछ । 

१९. प्रर्ोगशालाको सूची अद्याितिक िाख्न ु पननः  िन्त्त्रालर्ले सिकािी, तनजी िथा 
गैिसिकािी क्षेत्रिा स्थापना भएका प्रर्ोगशालाको सूची िर्ाि गिी अद्याितिक 
रुपिा िाख्न ुपननछ ि त्र्स्िो सूची अद्याितिक गनन िन्त्त्रालर्ले कुनै िा सिै स्थानीर् 
िहलाई लेखी पठाउन सक्नेछ। 

२०. निूना संकलन, अध्र्र्न, जाचँ, पिीक्षण िा विश्लषेण सभबन्त्िी व्र्िस्थाः  (१) 
िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि तनकार्ले कुनै उद्योग, 
कलकािखाना, र्न्त्त्र, सिािी सािन जस्िा र्ाशन्त्त्रक उपकिण िा अन्त्र् कुनै 
वकतसिबाट उत्सजयन िा तनष्ट्काशन हनुे िा हनु सक्न ेप्रदषुण िथा फोहोििैलाको 
शस्थति र्वकन गनुय पननछ ।  

   (२) उपतनर्ि (१) बिोशजिको कार्य सभपादनको लातग सञ्चातलि 
उद्योग, कलकािखाना, र्न्त्त्र, सिािी सािन जस्िा र्ाशन्त्त्रक उपकिणहरु िा अन्त्र् 
कुनै वकतसिबाट उत्सजयन िा तनष्ट्काशन हनु े िा हनु सक्ने प्रदषुण िथा 
फोहोििैलाको निूना संकलन गनुय पननछ ।  
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   (३) उपतनर्ि (२) बिोशजि िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा 
सभबशन्त्िि तनकार्ले संकलन गिेको निूना तनर्ि १६ को उपतनर्ि (१) ि (३) 
बिोशजि िोवकएका प्रर्ोगशालाबाट पिीक्षण गनन गिाउने व्र्िस्था तिलाउन ुपननछ।  

   (४) निूनाको पिीक्षण ि विश् लेषण पश् चाि सोको नतिजा अद्याितिक 
गनन व्र्िस्था िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि तनकार्ले तिलाउन ु
पननछ ।  

   (५) निूना परिक्षणको नतिजा संिेदनशशलिाको आिाििा प्रकाशन, 

प्रसािण सिेि गनय सवकनेछ । 

   (६) िन्त्त्रालर्ले प्रत्रे्क दईु बषयिा प्रदेशको िािाििणीर् अिस्थाको 
अध्र्र्न गिी सोको प्रतििेदन प्रकाशन गनुय पननछ ।   

२१. प्रदूषण तनर्न्त्त्रण प्रिाणपत्र सभबन्त्िी व्र्िस्थाः  (१) िािाििणीर् अध्र्र्न प्रतििेदन 
स्िीकृि गिाई संचालनिा िहेका उद्योगले ऐनको दफा २५ बिोशजि प्रदषुण 
तनर्न्त्त्रण प्रिाण पत्र प्राप्त गनयको लातग उद्योगको विस्ििृ कार्य प्रकृर्ा, प्रदषुणका 
स्रोिहरु िथा प्रदषुण तनर्न्त्त्रणका लातग अपनाइएका उपार्हरु सभबन्त्िी विििण िर्ाि 
गिी िन्त्त्रालर्िा आिेदन ददन ुपननछ ।  

   िि, िािाििणीर् अध्र्र्न गनुय नपनन उद्योगहरुले सिेि प्रदषुण 
तनर्न्त्त्रण प्रिाणपत्र तलन चाहेिा आिेदन ददन सक्नेछन ्। 

   (२) उपतनर्ि (१) बिोशजि आिेदन गदाय त्र्स्िो उद्योगबाट 
तनष्ट्काशन हनु ेफोहोिपानी, ििुाँिलुो िथा ध्ितन पतछल्लो िीन िवहनातभत्र पिीक्षण 
गिी िर्ाि गरिएको प्रतििेदन सिेि संलग्न गनुय पननछ ि र्सिी पिीक्षण गदाय प्रदेश 
सिकािले लागू गिेका प्रदषुण तनर्न्त्त्रण सभबन्त्िी सिै प्रकािका िापदण्डको पालना 
गिेको हनु ुपननछ ।  

   (३) उपतनर्ि (१) बिोशजि आबेदन प्राप्त भए पश् चाि जाँचबझु 
गनयको लातग िन्त्त्रालर्ले एक टोली गठन गिी िा िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि 
िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि तनकार् िािहि िहेका शजल्लाशस्थि सभबशन्त्िि 
कार्ायलर्लाई उद्योगको स्थलगि अनगुिन गनय लगाई त्र्स्िो उद्योगले प्रदषुण 
तनर्न्त्त्रण गिेको िा नगिेको जाँचबझु गनुय पननछ ।  जाँचबझुको क्रििा टोलीले 
आिश्र्किा बिोशजि उद्योगबाट तनष्ट्काशन भएको फोहोिपानी, िुँिा, िलुो िथा 
ध्ितन िथा अन्त्र् वकतसिको प्रदषुणको िात्रा पनुः पिीक्षण गनय सक्नेछ । 
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   (४) उपतनर्ि (३) बिोशजि स्थलगि अनगुिन पश् चाि उद्योगको 
संचालनबाट िािाििणिा प्रतिकूल असि पिेको िा नपिेको सभबन्त्ििा िन्त्त्रालर्िा 
र्वकन िार्सवहि प्रतििेदन पेश गनुय पननछ ।  

   (५) उपतनर्ि (४) बिोशजिको प्रतििेदनका आिाििा िन्त्त्रालर्ले 
त्र्स्िो उद्योगलाई सशिय िा तनशिय िीन िषय अितिको लातग अनसूुची-२० 
बिोशजिको प्रदषुण तनर्न्त्त्रण प्रिाणपत्र उपलब्ि गिाउन सक्नेछ ।  

   (६) प्रदषुण तनर्न्त्त्रण प्रिाणपत्र प्राप्त गिेका उद्योगले प्रदषुण तनर्न्त्त्रण 
प्रिाण पत्र प्राप्त गिेको तितिले हिेक छ/छ िवहनािा फोहोि पानी, ििुाँ, िलुो िथा 
ध्ितन िथा अन्त्र् वकतसिको प्रदषुण िापन गिी िन्त्त्रालर् सिक्ष पिीक्षण प्रतििेदन 
पेश गनुय पननछ ।  

   (७) उपतनर्ि (६) बिोशजिको पिीक्षण प्रतििेदनिा प्रदषुणको िात्रा 
िोवकएको िापदण्ड भन्त्दा बढी भएको पाइएिा त्र्स्िो उद्योगले िीन िवहनातभत्र 
आिश्र्क सिुाि गिी िोवकएको िापदण्ड तभत्र ल्र्ाउन ुपननछ ि सोको परिक्षण 
प्रतििेदन िन्त्त्रालर् सिक्ष पेश गनुय पननछ ।  

   (८) उपतनर्ि (६) ि (७) बिोशजि पिीक्षण प्रतििेदन पेश नगिेिा 
िा उपतनर्ि (७) बिोशजि िीन िवहना पश् चाि पतन प्रदषुणको िात्रा िोवकएको 
िापदण्ड भन्त्दा बढी पाइएिा िा कुनै पतन सिर् उद्योगले िापदण्डको उल्लङ्घन 
गिी िािाििणिा असि पिेको पाइएिा त्र्स्िो उद्योगले प्राप्त गिेको प्रदषुण 
तनर्न्त्त्रण प्रिाणपत्र िन्त्त्रालर्ले खािेज गनय सक्नेछ ।  

   (९) प्रदषुण तनर्न्त्त्रण प्रिाण पत्रको भर्ाद सिाप्त भए पश् चाि उद्योगले 
ऐन ि र्स तनर्ि बिोशजिको प्रकृर्ा अपनाई पनुः प्रदषुण तनर्न्त्त्रण प्रिाण पत्र प्राप्त गनय 
सक्नेछ।  

   (१०) प्रदेश सिकािले प्रदेश िाजपत्रिा सूचना प्रकाशन गिी िोकेका 
उद्योगलाई तनशश् चि सिर्सीिा िोकी प्रदषुण तनर्न्त्त्रण प्रिाण पत्र अतनिार्य गनय 
सक्नेछ ।  

   (११) र्स तनर्ि बिोशजि प्रदषुण तनर्न्त्त्रण प्रिाणपत्र प्राप्त गिेका 
उद्योगको विििण िन्त्त्रालर्ले अद्याितिक रुपिा िाख्न ुपननछ ।  

   (१२) प्रदषुण तनर्न्त्त्रण प्रिाण पत्र प्राप्त गिेका उद्योगले आफूले गनन 
प्रचािप्रसाििा प्रदषुण तनर्न्त्त्रण प्रिाण पत्रको विषर्लाई सिेि सिािेश गनय 
पाउनेछ।  
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   (१३) प्रदषुण तनर्न्त्त्रण प्रिाण पत्रका सभबन्त्ििा िन्त्त्रालर्ले विशेष 
लोगो िर्ाि गिी प्रर्ोगको इजाजि ददन सक्नेछ ।     

२२. िािाििण तनिीक्षक सभबन्त्िी अन्त्र् व्र्िस्थाः (१) ऐनको दफा २७ को उपदफा 
(१) को अतिरिक्त िािाििण तनिीक्षकको काि, कियब्र् ि अतिकाि देहार् बिोशजि 
हनुेछः  

(क) िािाििण तनिीक्षकले ऐनको दफा २७ को उपदफा (२) बिोशजि 
जाँचबझुको तसतलसलािा ऐन िा र्स तनर्िािली विपिीि भए गिेको 
कुनै काि काििाही िरुुन्त्ि िोक्का गनुय पनन भएिा सभभि भएसभि 
िन्त्त्रालर् ि सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि तनकार्को अनिुति 
तलई िोक्का गनुय पननछ ि त्र्सिी अनिुति तलन सभभि नभएिा त्र्स्िो 
काि काििाही िोक्का िाखी सो कुिाको जानकािी अविलभब िन्त्त्रालर् 
िा सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि तनकार्लाई ददन ुपननछ ।  

(ख) खण्ड (क) बिोशजि िािाििण तनिीक्षकले कुनै काि काििाही िोक्का 
िाख्न ुपिेको िा िाखेको जानकािी प्राप्त भएिा िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि 
िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि तनकार्ले सो सभबन्त्ििा िरुुन्त्ि जाचँबझु गनय 
लगाई उपर्कु्त आदेश ददन ुपननछ ।  

(ग) िािाििण तनिीक्षकले तनिीक्षण गरिसके पतछ तनिीक्षणिा देशखएका 
कुिाहरुको विस्ििृ विििण सवहि जाँचबझु प्रतििेदन िन्त्त्रालर् िा 
सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि तनकार्िा उपलब्ि गिाउन ु
पननछ।  

२३. सिुक्षा तनकार्को सहर्ोग तलन सक्नःे तनिीक्षणको तसलतसलािा कसैले िािाििण 
तनिीक्षकलाई बािा वििोि गिेिा िा तनिीक्षण गनय बल प्रर्ोग गनुय पनन भएिा 
िािाििण तनिीक्षकले सिुक्षा तनकार्को सहर्ोग तलन सक्नेछ ।  
  

परिच्छेद - ४ 
जलिारू् परििियन सभबन्त्िी ब्र्िस्था 

 

२४. जानकािी उपलब्ि गिाउन ुपननः  (१) जलिारू् परििियनको अिस्था ि र्सका असि 
िथा जोशखिका विषर्िा िन्त्त्रालर्ले हिेक पाँच/पाँच बषयिा प्रादेशशक प्रतििेदन 
प्रकाशशि गनुय पननछ ।  
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   (२) उपतनर्ि (१) बिोशजिको प्रादेशशक प्रतििेदन िर्ाि गनयका 
लातग आिश्र्क सूचना िथा ि्र्ाङ्क सभबशन्त्िि विषर्गि िन्त्त्रालर् िा तनकार्ले 
िन्त्त्रालर्लाई उपलब्ि गिाउन ुपननछ । 

   (३) उपतनर्ि (१) बिोशजि प्रकाशशि प्रतििेदनको आिाििा नेपाल 
सिकािको सहर्ोगिा प्रदेश सिकाि ि स्थानीर् िहले जलिारू् परििियन व्र्िस्थापन 
सभबन्त्िी र्ोजना िजुयिा ि प्राथतिकीकिण गनय सक्नेछ ।  

   (४) जलिारू् परििियन न्त्रू्नीकिण िथा अनकूुलन सभबन्त्िी भए गिेका 
कार्यको िावषयक रुपिा स्थानीर् िहले िन्त्त्रालर्लाई ि िन्त्त्रालर्ले नेपाल 
सिकािको िािाििण हेनन िन्त्त्रालर्लाई प्रगति विििण उपलब्ि गिाउन ुपननछ ।  

      (५) र्स तनर्ि बिोशजि गैिसिकािी िथा अन्त्र् कुनै संघ संस्थाले 
जलिारू् परििियन न्त्रू्नीकिण िथा अनकूुलन सभबन्त्िी भए गिेका कािको विििण 
िन्त्त्रालर्िा उपलब्ि गिाउन ुपननछ ।     

२५. अनकूुलन र्ोजना बनाउन सक्नःे  िन्त्त्रालर्ले स्थानीर् िहसँगको सहकार्यिा 
अनकूुलन र्ोजना बनाई हिेक दश बषयिा िजुयिा िथा अद्याितिक गनुय पननछ ।
    

२६. न्त्रू्नीकिणका कार्यहरु गनुय पननः  (१) सभबशन्त्िि विषर्गि िन्त्त्रालर्को सिन्त्िर्िा 
हरििगहृ ग्र्ाँस उत्सजयन गनन र्ािार्ाि, ऊजाय, उद्योग, कृवष, िन िथा भ ूउपर्ोग 
लगार्िका क्षेत्र ि फोहोििैलाको आिाि िह  िर्ाि गिी प्रत्रे्क दश/दश बषयिा 
िन्त्त्रालर्ले अद्याितिक गनुय पननछ ।  

   (२) ऐनको दफा ३० को अतिरिक्त देहार् बिोशजिका न्त्रू्नीकिणका 
कार्य िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि तनकार्ले गनुय पननछः  

(क)  हरििगहृ ग्र्ाँस उत्सजयन न्त्रू्नीकिणका लातग स्िच्छ 
ऊजाय, विद्यिुीर् र्ािार्ि ि ऊजाय वकफार्िी प्रवितिको 
प्रर्ोगिा प्राथतिकिा ददन ुपननछ ।  

(ख)  ऊजाय, उद्योग, कृवष, िन िथा भ-ूउपर्ोग ि 
फोहोििैलाबाट हनु े हरििगहृ ग्र्ाँस उत्सजयन 
न्त्रू्नीकिण गनन कार्यहरु गनुय पननछ ।  

(ग)  हरििगहृ ग्र्ाँस उत्सजयनका सिै स्रोिहरुिा उत्सजयन 
न्त्रू्नीकिणका आिश्र्क व्र्िस्थाहरु लागू  गनय 
िन्त्त्रालर्ले िापदण्ड जािी गनुय पननछ ।  

(घ)  तनर्ि २५ बिोशजिका अनकूुलनका र्ोजनाहरुिा 
सिेि हरििगहृ ग्र्ाँस उत्सजयन न्त्रू्नीकिण 
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कार्यक्रिहरुलाई प्राथतिकिा ददई प्रभािकािी रुपिा 
कार्ायन्त्िर्न गिाउन ुपननछ ।  

(ङ)  हरििगहृ ग्र्ाँस उत्सजयन न्त्रू्नीकिणका लातग नेपाल 
सिकािले प्रतििििा जनाएका अन्त्ििायविर् िहासन्त्िी, 
सन्त्िी, अतभसन्त्िी, सभझौिाको प्रभािकािी रुपिा 
कार्ायन्त्िर्न गनुय गिाउन ुपननछ ।  

२७. काबयन ब्र्ापाििा भाग तलन सक्नःे  (१) काियन व्र्ापाििा भाग तलन प्रदेश सिकािले 
नेपाल सिकािले जािी गिेको प्रचतलि कानून, कार्यविति, तनदन शशका ि िापदण्डले 
तनिायिण गिेको प्रकृर्ा अपनाई काियन व्र्ापाििा भाग तलन सक्नेछ ।  

   (२) उपतनर्ि (१) बिोशजि काबयन व्र्ापाििा भाग तलदा काबयन व्र्ापािबाट 
प्राप्त हनु ेिकिको पाँच प्रतिशि िकि कोषिा जभिा गनुय पननछ।     

 
परिच्छेद - ५ 

िाविर् सभपदा, जैविक विविििाको संिक्षण िथा िािाििण संिक्षण क्षते्र सभबन्त्िी ब्र्िस्था 
 

२८. िाविर् सभपदाको अतभलेख िथा संिक्षणः  (१) ऐनको दफा ३३ बिोशजि 
सिोकाििाला तनकार्ले अतभलेखिा सिािेश गनन िस्ि,ु स्थल, िनस्पति, जीिजन्त्ि ु
आदद उल्लेख गिी सियसािािणको जानकािीको लागी सूचना प्रकाशन गनुय पननछ। 

   (२) उपतनर्ि (१) बिोशजि प्रकाशशि सूचनािा उल्लेख भएका िस्ि,ु 

स्थल, िनस्पति, जीिजन्त्ि ु आददको सभबन्त्ििा कसैको कुनै िार् प्रतिवक्रर्ा भए 
त्र्स्िो सूचना प्रकाशन भएको तितिले िीस ददनतभत्र सिोकाििाला तनकार्िा तनिेदन 
ददन सक्नेछ । 

   (३) उपतनर्ि (२) बिोशजि कुनै तनिेदन पिेिा जाँचबझु गिी िीस 
ददनको भर्ाद सिाप्त भएपतछ सिोकाििाला तनकार्ले अतभलेख िर्ाि गनुय पननछ। 

   (४) उपतनर्ि (३) बिोशजि अतभलेखिा सिािेश भएका िस्ि ुिा 
स्थलको पवहचानको लातग त्र्स्िो िस्ि ुिा स्थलिा आिश्र्किा अनसुाि शचन्त्ह 
िथा तसिाना िाख्न ुपननछ ।  

   (५) उपतनर्ि (४) बिोशजि िाशखएको शचन्त्ह िथा तसिाना सभबन्त्िी 
विििण ि सोसँग सभबशन्त्िि नक्सा सिोकाििाला तनकार्ले अद्याितिक रुपिा िाख्न ु
पननछ । 
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   (६) सिोकाििाला तनकार्ले अतभलेखिा सिािेश भएका िाविर् 
सभपदाको संिक्षण ि व्र्िस्थापनको लातग सालबसाली रुपिा बजेट िथा कार्यक्रि 
स्िीकृि गिी कार्ायन्त्िर्न गनुय पननछ । 

   (७) सिोकाििाला तनकार्ले िाविर् सभपदाको तनर्तिि अनगुिन गिी 
बावषयक प्रतििेदन िर्ाि गिी सोको जानकािी िन्त्त्रालर्लाई सिेि ददन ुपननछ ।  

२९. हानी नोक्सानी गनय नहनुःे  सिोकाििाला तनकार्को स्िीकृति विना कसैले पतन 
अतभलेखिा सिािेश भएका िा िाविर् सभपदा क्षेत्र तभत्रका िस्ि,ु स्थल, िनस्पति, 

जीिजन्त्ि ुआददका सभबन्त्ििा देहार्का कुनै काि गनुय गिाउन ुहदैुनः 
(क) कुनै िस्ि,ु स्थल, िनस्पति, जीिजन्त्ि,ु आदद हटाउन, फेिबदल 

गनय िा त्र्सलाई नोक्सान पगु्न ेकुनै काि गनय, 
(ख) कुनै िस्ि,ु स्थल, िनस्पति, जीिजन्त्ि ुआदद कसैलाई उपहाि 

ददन िा हकछाडी बेचतबखन गनय िा हस्िान्त्ििण गनय, 
(ग) अतभलेखिा सिािेश भएका कुनै जीिजन्त्िहुरुलाई नोक्सान 

परु् र्ाउने वकतसिका अन्त्र् जीिजन्त्ि ु िाविर् सभपदा संिक्षण 
क्षेत्रिा प्रिेश गिाउन, 

(घ) कुनै िस्ि,ु स्थल, िनस्पति, जीिजन्त्ि ुआदद तबग्रन ेिा नातसन े
गिी अन्त्र् कुनै काि गनय िा गिाउन । 

३०. उजिुी गनय सवकनःे  (१) अतभलेखिा सिािेश भएका िाविर् सभपदा तभत्रका िस्ि,ु 

स्थल, िनस्पति, जीिजन्त्ि ुआददिा कसैले तनर्ि २९ िा लेशखए विपरिि हानी 
नोक्सानी हनुे कुनै काि गिे गिाएिा त्र्स्िो विषर्िा जोसकैुले सिोकाििाला तनकार्िा 
उजिुी ददन सक्नेछ ।  

   (२) उपतनर्ि (१) बिोशजि उजिुी पिी जाँचबझु गदाय िा 
सिोकाििाला तनकार् आफैले जाँचबझुको तसलतसलािा अतभलेखिा सिािेश भएका 
िस्ि,ु स्थल, िनस्पति, जीिजन्त्ि ुआददको हानी नोक्सानी भएको देशखएिा त्र्स्िो 
कार्य अतबलभब िोकी प्रचतलि कानूनले िोकेको तनकार् सिक्ष काििाहीको लातग 
पठाउन ुपननछ ।  

३१. िािाििण संिक्षण सभबन्त्िी विशेष व्र्िस्थाः (१) ऐनको दफा ३४ अनसुाि कार्ि 
गरिने िािाििण संिक्षण क्षेत्रको विषर्िा प्रस्िाि स्िीकृि गनयका लातग 
सिोकाििाला तनकार्ले प्रस्िाि िर्ाि गिी िन्त्त्रालर्िा पेश गनुय पननछ । 
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   (२) उपतनर्ि (१) बिोशजि प्राप्त प्रस्िािका विषर्िा िन्त्त्रालर्ले 
आिश्र्क जाँचबझु गिी प्रस्िाविि िा संशोतिि प्रस्िाि स्िीकृतिको लातग प्रदेश 
सिकाि सिक्ष पेश गनुय पननछ । 

   (३) उपतनर्ि (२) बिोशजि प्रस्िाि प्राप्त भएको िीन िवहनातभत्र 
प्रदेश सिकािले प्रस्िाविि िािाििण संिक्षण क्षेत्र कार्ि गनन प्रस्िाि स्िीकृि गिी 
त्र्स्िो सूचना प्रदेश िाजपत्रिा प्रकाशन गननछ । 

   (४) उपतनर्ि (३) बिोशजि प्रस्िाि स्िीकृि गनुय पूिय प्रदेश सिकािले 
आिश्र्क ठानेिा विज्ञ सिेि िहेको कार्यदल बनाई त्र्स्िो कार्यदलबाट सझुाि 
तलन सक्नेछ ।  

   (५) उपतनर्ि (३) बिोशजि कार्ि गरिएको िािाििण संिक्षण 
क्षेत्रको व्र्िस्थापनका लातग ऐनको दफा ३४ को उपदफा (७) बिोशजि 
सिोकाििाला तनकार्ले कार्यर्ोजना स्िीकृि गिी प्रचतलि कानून बिोशजि स्थानीर् 
सिदुार्लाई व्र्िस्थापनको शजभिेिािी सभुपन सक्नेछ । 

   (६) उपतनर्ि (५) बिोशजि स्थानीर् सिदुार्लाई व्र्िस्थापनको 
शजभिेिािी सशुभपएिा त्र्सबाट प्राप्त हनु आएको िनुाफाको कशभििा चातलस प्रतिशि 
िकि प्रदेश सिकािको कोषिा जभिा गनुय पननछ । 

३२. िािाििण संिक्षण क्षते्रिा गनय नपाइन ेकािः  (१) कसैले पतन िािाििण संिक्षण 
क्षेत्रतभत्र देहार्का कुनै काि गनय गिाउन हुँदैनः 

(क) प्राकृतिक सभपदा िा सौन्त्दर्यपिक शस्थतिलाई 
विगानय, नास्न, भत्काउन, हटाउन, छेक्न िा अरु 
कुनै वकतसिले हानी नोक्सानी परु् र्ाउन, 

(ख) ऐतिहातसक िथा साँस्कृतिक िहत्िका स्थलहरु 
तबगानय, फेनय, नास्न, हटाउन, भत्काउन िा त्र्स्िा 
स्थलहरुिा कुनै पोस्टि िा त्र्स्िै अन्त्र् कागजाि 
िा शचत्रहरु टाँस्न िा अरु कुनै प्रकािले हानी हनुे 
काि गनय, 

(ग)  कुनै नदी, खोला नाला, झिना, खहिे, पोखिी, 
कुण्ड, िाल िा पानीको स्रोििा विद्यिुीर् िाि 
(किेन्त्ट) प्रर्ोग गनय ि िनस्पतिजन्त्र् िा अन्त्र् कुनै 
वकतसिको हातनकािक िसार्न पदाथय प्रर्ोग गनय, 
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(घ) कुनै पतन वकतसिको घिपालिुा जनाििहरुबाट 
जननकृति (जेनेवटक िेकअप) िा परििियन गनय, 

(ङ) खानी खन्न िा कुनै खतनज पदाथय, ढुङ्गा, िाटो, 
कशरक्रट िा अन्त्र् पदाथय हटाउन, 

(च) होटल, लज, साियजतनक र्ािार्ाि, स्िास््र् चौकी, 
विद्यालर्, कुटी िा अन्त्र् र्स्िै वकतसिका सेिा 
सञ्चालन गनय, 

(छ) िािाििण संिक्षण क्षेत्रिा लगाइएको िािबाि, 

शचन्त्ह, संकेि िा अन्त्र् कुनै चीज िस्िहुरुलाई हानी 
नोक्सानी परु् र्ाउने ।  

   (२) उपतनर्ि (१) िा जनुसकैु कुिा लेशखएको भए िापतन िािाििण 
संिक्षण क्षेत्रको व्र्िस्थापन िथा विकासको लातग सिोकाििाला तनकार्ले स्िीकृति 
ददएका कुनै कार्यहरु गनय र्स तनर्ििा लेशखएको कुनै कुिाले बािा परु् र्ाएको 
िातनने छैन । 

 

परिच्छेद -६ 
िािाििण संिक्षण कोष सभबन्त्िी ब्र्िस्था 

३३. िािाििण संिक्षण कोष सञ्चालक सतितिको गठन सभबन्त्िी व्र्िस्थाः (१) ऐनको 
दफा ३५ बिोशजिको कोषको व्र्िस्थापन, सञ्चालन ि िेखदेख सिेिको कार्य 
गनयको लातग देहार्का सदस्र् िहेको एक िािाििण संिक्षण कोष सञ्चालक सतिति 
गठन हनुेछः 

(क) सशचि, िन्त्त्रालर्   -अध्र्क्ष 

(ख)  कशभििा अतिकृिस्िि निौं िहको अतिकृि,  
िु् र्िन्त्त्री िथा िशन्त्त्रपरिषदको कार्ायलर् -सदस्र् 

(ग)  कशभििा अतिकृिस्िि निौं िहको अतिकृि, आतथयक िातिला 
िथा र्ोजना िन्त्त्रालर्   -सदस्र् 

(घ)  कशभििा अतिकृिस्िि निौं िहको अतिकृि,उद्योग िाशणज्र् 
िथा आपूतियसँग सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् -सदस्र् 

(ङ)  कशभििा अतिकृिस्िि निौं िहको अतिकृि,भौतिक पूिायिाि 
विकास सँग सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर्  -सदस्र् 

(च)  कशभििा अतिकृिस्िि निौं िहको अतिकृि,शशक्षा, स्िास््र् 
िथा कृषी सँग सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् -सदस्र् 
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(छ) िािाििणविदहरु िध्रे्बाट एकजना िवहला सवहि दइुजना 
       -सदस्र् 

(ज) िन िथा िािाििणसँग सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर्को िहाशाखा 
प्रिखु िा िन्त्त्रालर्को सशचिले िोकेको अतिकृिस्ििको 
कियचािी    -सदस्र् सशचि 

   (२) उपतनर्ि (१) को खण्ड (छ) बिोशजिको सदस्र्को िनोनर्न 
िन्त्त्रालर्ले गननछ ि तनजको पदाििी दईु बषयको हनुेछ । 

   (३) सञ्चालक सतितिको बैठक सभबन्त्िी अन्त्र् कार्यविति सञ्चालक 
सतितिले तनिायिण गिे बिोशजि हनुछे । 

३४. सशचिालर् ि प्रशासतनक खचय सभबन्त्िी व्र्िस्थाः (१) सञ्चालक सतितिको 
सशचिालर्को काि िन्त्त्रालर्ले गननछ । 

   (२) सञ्चालक सतितिको सशचिालर्को लातग प्रशासतनक खचयको 
िकि िन्त्त्रालर्को बजेटबाट व्र्होरिने छ । 

३५. कोषको सञ्चालनः (१) कोषलाई आितिय (रििशल्भङ्ग) कोषको रुपिा सञ्चालन 
गरिनेछ । 

   (२) कोषिा जभिा भएको िकि सञ्चालक सतितिले िोकेको नपेाल 
िाि बैंकबाट इजाजि प्राप्त ''क'' िगयको बैंकिा खािा खोली जभिा गरिनेछ । 

   (३) उपतनर्ि (२) बिोशजि खोतलएको खािाको सञ्चालन सञ्चालक 
सतितिले िोके बिोशजि हनुेछ । 

३६. कोषको प्रर्ोगः (१) कोषिा जभिा भएको िकि िािाििणको संिक्षण, प्रदषुणको 
िोकथाि िथा तनर्न्त्त्रण ि िाविर् सभपदाको संिक्षणसँग सभबशन्त्िि विषर्िा ि 
देहार्को काििा सञ्चालक सतितिले तनणयर् गिे बिोशजि खचय गरिनेछः 

(क) िािाििणको संिक्षण, प्रदषुणको िोकथाि िथा 
तनर्न्त्त्रण ि िाविर् सभपदाको संिक्षण ि त्र्स्िा 
कार्यका लातग जनचेिना अतभिवृि गनय प्रभािकािी 
भतूिका खेल्न ेसंस्थालाई आिश्र्क वििीर्, भौतिक 
ि प्रावितिक सहर्ोग उपलब्ि गिाउने, 

(ख) िािाििणीर् शशक्षा, िातलि, अध्र्र्न, अनसुन्त्िान 
सभबन्त्िी काििा आिश्र्क आतथयक सहर्ोग 
परु् र्ाउन,े 
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(ग) िािाििणको संिक्षण, प्रदषुणको िोकथाि िथा 
तनर्न्त्त्रण ि िाविर् सभपदाको संिक्षणिा उल्लेखनीर् 
र्ोगदान परु् र्ाउने व्र्शक्त िा संस्थालाई पिुस्कािको 
व्र्िस्था गनन, 

(घ) िािाििणको संिक्षण, प्रदषुणको िोकथाि िथा 
तनर्न्त्त्रण ि िाविर् सभपदाको संिक्षण सभबन्त्ििा 
तनर्तिि कार्यक्रििा नपिेको र्ोजना िजुयिा िथा 
कार्यक्रि कार्ायन्त्िर्न गनन, 

(ङ) िािाििण प्रदषुण अध्र्र्न एिं न्त्रू्नीकिण सभबन्त्िी प्रवितिको 
प्रर्ोग गनन । 

   (२) उपतनर्ि (१) बिोशजि संचालक सतितिले तनणयर् गदाय प्रदषुण 
िा जलिारू् परििियनको असिबाट बढी जोशखििा िहेको क्षेत्रिा िहेका सिभन्त्दा 
बढी प्रभाविि हनुे िवहला, अपाङ्गिा भएका व्र्शक्त, िालिातलका, जेष्ठ नागरिक ि 
आतथयक रुपिा विपन्न सिदुार्लाई विशेष प्राथतिकिािा िाखी त्र्स्िो क्षेत्रिा 
कार्यक्रि संचालन गनय कशभििा िीस प्रतिशि िकि छुयाउन ुपननछ । 

३७. लेखा व्र्िस्थाः कोषको आर्-ब्र्र्को लेखा प्रचतलि कानून बिोशजि िाखी प्रचतलि 
कानून बिोशजि लेखापिीक्षण गिाउन ुपननछ । 

३८. बावषयक प्रतििेदनः सञ्चालक सतितिले िषयभिी गिेको काि कािबाहीको िावषयक 
प्रतििेदन साियजतनक गनुय पननछ ।  

 

परिच्छेद -७ 
क्षतिपूतिय सभबन्त्िी व्र्िस्था  

३९. क्षतिपूतिय भिाउन तनिेदन ददन सक्नःे (१) ऐनको दफा ४२ िथा दफा ४४ बिोशजि 
कसैले कुनै व्र्शक्त, संस्था िा प्रस्िािसँग क्षतिपूतिय भिाउन चाहेिा त्र्स्िो व्र्शक्त, 

संस्था िा प्रस्िािकले गिेको कुनै कािबाट तनिेदकलाई के कस्िो क्षति पगु्न 
गएको ि के  कति क्षतिपूतिय भिाउन चाहेको हो त्र्स्िो व्र्होिा खलुाई िन्त्त्रालर् 
िा सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि तनकार् सिक्ष तनिेदन ददन सक्नेछ। 

   (२) उपतनर्ि (१) बिोशजि कुनै तनिेदन प्राप्त भएिा त्र्स्िो 
तनिेदनका विषर्िा तनणयर् गनय िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि 
तनकार्ले आिश्र्किा अनसुाि सभबि ठाउँको िस्िशुस्थति सिेिको जाँचबझु गनय 
पीतडि पक्षको सिेि संलग्निा िहने गिी सभबशन्त्िि विज्ञहरु िहेको एक जाँचबझु 



खण्ड ४) अतिरिक्ताङ्क २२ प्रदेश िाजपत्र भाग २ तिति २०७७।०४।०८ 

 

29 
 

सतिति गठन गनय सक्नेछ ि तनिेदन प्राप्त भएको पन्त्र ददनतभत्र र्स्िो सतिति गठन 
गरि सक्न ुपननछ ।  

   (३) उपतनर्ि (२) बिोशजि गदठि जाँचबझु सतितिले प्राप्त तनिेदनका 
सभबन्त्ििा आिश्र्किा अनसुाि सभबशन्त्िि ठाउँको िस्िशुस्थति हेिी िार् सवहिको 
प्रतििेदन िीस ददन तभत्र िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि तनकार्िा 
बझुाई सक्न ुपननछ । त्र्स्िो प्रतििेदनिा जाँचबझु सतितिले पीतडि पक्षलाई पगु्न 
गएको क्षतिको वकतसि, परििाण, असि ि प्रभािको र्वकन गिी कस्िो प्रकािको 
क्षतिपूतिय भिाउन ु पनन हो सोको आिाि िर् गिेि िात्र क्षतिपूतिय तनिायिण गनुय 
पननछ।  

   (४) क्षतिपूतिय तनिायिण सभबन्त्ििा उपतनर्ि (२) बिोशजि गदठि 
सतितिलाई सभबशन्त्िि व्र्शक्त, संस्था िा प्रस्िािकलाई आफू सिक्ष उपशस्थि गिाई 
िर्ान गिाउन,े कुनै कागजाि, उपकिण, र्न्त्त्र आदद पेश गनय लगाउन,े प्रदषुण, ध्ितन, 

िाप िा फोहोि िैलाको तसजयना िा तनष्ट्काशन गिेको ठाउँिा प्रिेश गिी जाँचबझु 
गनन अतिकाि हनुेछ ।  

   (५) उपतनर्ि (३) बिोशजि जाँचबझु सतितिबाट प्राप्त भएको 
प्रतििेदनका आिाििा िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि तनकार्ले 
साठी ददन तभत्र क्षतिपूतियका विषर्िा तनणयर् गरिसक्न ुपननछ ि त्र्सको जानकािी 
क्षतिपूतिय कसबाट भिाउन ेहो सो पक्षलाई गिाइ सक्न ुपननछ ।  
   

   (६) ऐनको दफा ४२ को उपदफा (४) ििोशजि गठन हनुे सतितिले 
र्स तनर्िािलीिा भएको प्रकृर्ा बिोशजि क्षतिपूतिय भिाउन प्रतििेशन पेश गनुय 
पननछ ।  

४०. तनिायरिि सिर्िा क्षतिपूतिय िकि बझुाउन ुपननः (१) तनर्ि ३९ बिोशजि क्षतिपूतियको 
िकि तनिायिण भएको तितिले िीस ददन तभत्र सभबशन्त्िि व्र्शक्त, संस्था िा 
प्रस्िािकले क्षतिपूतियको िकि सभबशन्त्िि तनिेदकलाई बझुाउन ुपननछ ।  

   (२) उपतनर्ि (१) बिोशजिको भर्ाद तभत्र क्षतिपूतियको िकि 
बझुाउन नसकेको िनातसब िावफकको कािण जनाई सभबशन्त्िि व्र्शक्त, संस्था िा 
प्रस्िािकले भर्ाद थपको लातग तनिेदन गिेिा ि त्र्सिी तनिेदनिा उल्लेख भएको 
कािण िनातसि देशखएिा िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि तनकार्ले एक पटकको लातग 
िढीिा िीस ददनको भर्ाद थप गरि ददन सक्नेछ । 

४१. जार्जेथाबाट क्षतिपूतिय असूल उपि गरिनःे (१) तनर्ि ४० बिोशजिको भर्ादतभत्र 
सभबशन्त्िि व्र्शक्त, संस्था िा प्रस्िािकले क्षतिपूतियको िकि नबझुाएिा सो भर्ाद 
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नाघेको एक िवहनातभत्र क्षतिपूतिय पाउन े तनिेदकले त्र्स्िो व्र्शक्त, संस्था िा 
प्रस्िािकको जार्जेथा खलुाई क्षतिपूतिय असलु उपि गिी पाउन िन्त्त्रालर् िा 
सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि तनकार् सिक्ष तनिेदन ददन सक्नेछ । 

   (२) उपतनर्ि (१) बिोशजि कुनै तनिेदन पिेिा िन्त्त्रालर् िा 
सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि तनकार्ले क्षतिपूतिय िझुाउन ुपनन व्र्शक्त, संस्था 
िा प्रस्िािकको जार्जेथा प्रचतलि कानून बिोशजि तललाि तबक्री गिी क्षतिपूतियको 
िकि भिाई ददई बाँकी िकि प्रचतलि कानूनको िीि परु् र्ाई तलन आए सभबशन्त्िि 
व्र्शक्त, संस्था िा प्रस्िािकलाई वफिाय ददन ुपननछ ।     

 

परिच्छेद -८ 
विविि 

४२. िािाििण संिक्षण र्ोजना िजुयिा गनुय पननः ऐनको दफा ३४ को उपदफा (१) 
बिोशजि कार्ि गरिएको िािाििण संिक्षण क्षेत्रको अनसूुची-२१ बिोशजिको 
ढाँचािा िािाििण संिक्षण र्ोजना िर्ाि गनुय पननछ । 

४३. सतिति गठन सभबन्त्िी व्र्िस्थाः (१) ऐनको दफा ८ िा बिोशजिको संर्ोजक 
िहने गिी िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि तनकार्िा िािाििणीर् 
अध्र्र्न प्रतििेदनको िूल्र्ाङ्कन िथा तसफारिस गनय गठन हनु े सतितििा देहार् 
बिोशजिका अन्त्र् सदस्र्हरु िहनेछनः 

(क) संशक्षप्त  िािाििणीर् अध्र्र्न ि प्रािशभभक 
िािाििणीर् पिीक्षण प्रतििेदनको हकिा 
(१) प्रस्िािसँग सभबशन्त्िि िहाशाखा प्रिखु िा 

शाखा प्रिखु  -सदस्र् 

(२) कानून अतिकृि भएको भए कानून अतिकृि
   -सदस्र् 

(३)  आिश्र्किा अनसुािको विषर्विज्ञ िढीिा 
िीन जना  -सदस्र् 

(४)  िािाििण शाखा हेनन अतिकृिस्ििको कियचािी 
िा सो नभएको अिस्थािा  कार्ायलर् प्रिखुले 
िोकेको अतिकृिस्ििको कियचािी   

                           -सदस्र् सशचि 

(ख) िािाििणीर् प्रभाि िूल्र्ाङ्कन प्रतििेदनको हकिाः 
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(१)  स्िीकृतिका लातग िन्त्त्रालर् सिक्ष पेश 
भएका प्रत्रे्क प्रस्िािको िेग्ला िेग्लै सतिति 
गठन गनुय पननछ ।  

(२) उपखण्ड (१) बिोशजिको सतितिले नै क्षेत्र 
तनिायिण प्रतििेदन, कार्यसूची ि िािाििणीर् 
प्रभाि िूल्र्ाङ्कन प्रतििेदन स्िीकृतिको लातग 
तसफारिस गननछ । 

(३) िािाििणीर् अध्र्र्न प्रतििेदन स्िीकृि 
भएसँगै सभबशन्त्िि प्रस्िािको लातग गदठि 
सतिति स्ििः विघटन हनुेछ । 

(४)  िािाििणीर् प्रभाि िूल्र्ाङ्कन प्रतििेदन 
स्िीकृतिको लातग तसफारिस गनन सभबशन्त्िि 
तनकार् िथा स्थानीर् िहले सिेि उपखण्ड 
(१) बिोशजिको सतिति गठन गनय सक्नेछ 
ि सोही सतितिको तसफारिसका आिाििा के्षत्र 
तनिायिण प्रतििेदन, कार्यसूची ि िािाििणीर् प्रभाि 
िूल्र्ाङ्कन प्रतििेदन िन्त्त्रालर्िा पेश गनुय पननछ। 

(२) र्स तनर्ि बिोशजि िािाििणीर् अध्र्र्न प्रतििेदन िूल्र्ाङ्कन सतितिका लातग 
आिश्र्क पनन विषर्विज्ञको नािािली अद्याितिक गिी िाख्न ुपननछ । 

(३) र्स तनर्ि बिोशजि गठन भएको सतितिको कार्य सञ्चालन गदाय लाग्ने सभपूणय 
खचय प्रस्िािकले व्र्होनुय पननछ । 

४४. नदीजन्त्र् पदाथयको व्र्िस्थापनः िािाििण संिक्षण ि प्रदषुण तनर्न्त्त्रण िथा िोकथािका 
लातग नदीजन्त्र् पदाथयको उत्खनन,् संकलन, भण्डािण ि ओसािपसाि सभबन्त्ििा प्रदेश 
सिकािले तनिायिण गिेको िापदण्डका आिाििा िर्ाि गरिएको कार्यविति बिोशजि हनुेछ। 

४५. अनगुिन िथा तनिीक्षणः (१) ऐनको दफा ४८ िा उल्लेशखि व्र्िस्था अनसुाि िन्त्त्रालर् 
िा सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि तनकार्ले अनगुिन िथा तनिीक्षण गदाय प्रस्िाि 
स्िीकृि हुँदाका बखिको िािाििणीर् अध्र्र्न प्रतििेदनिा उल्लेशखि प्रभािभन्त्दा िढी प्रभाि 
पिेको देशखएिा िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि तनकार्ले त्र्स्िो प्रभाि 
हटाउन िा हटाउने उपार्हरु अिलभबन गनय प्रस्िािकलाई आिश्र्क तनदनशन ददनेछ ि 
त्र्स्िो तनदनशनको पालना गनुय सभबशन्त्िि प्रस्िािकको कियब्र् हनुेछ । 
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   (२) सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि तनकार्ले प्रत्रे्क आतथयक िषयिा 
स्िीकृि गिेको संशक्षप्त िािाििणीर् अध्र्र्न ि प्रािशभभक िािाििणीर् पिीक्षण प्रतििेदनको 
विििण सवहिको अनगुिन िथा िूल्र्ाङ्कनको िावषयक प्रतििेदन आतथयक िषय सिाप्त भएको 
एक िवहनातभत्र िन्त्त्रालर्िा पठाउन ुपननछ ।  

   (३) प्रस्िािकले प्रस्िािको तनिायण िथा सञ्चालन गनन चिणिा प्रत्रे्क छ 
/छ िवहनािा स्िः अनगुिन गनुय पननछ ि सो अनगुिनको प्रतििेदन िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि 
िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि तनकार्िा पेश गनुय पननछ । 

   (४) ऐनको दफा ४८ को उपदफा (१) ि (२) अनसुाि ऐन, र्स तनर्िािली, 
तनदन शशका, कार्यविति िा िापदण्डको कार्ायन्त्िर्न भए नभएको सभबन्त्ििा गरिने अनगुिन 
िथा तनिीक्षणका लातग देहार्का व्र्िस्थाहरु अिलभबन गनुय पननछः 

(क) अनगुिन िथा तनिीक्षणका लातग सालिसाली रुपिा 
कार्यर्ोजनाको िजुयिा गनन। 

(ख) खण्ड (क) को र्ोजना अनसुाि आिश्र्क पनन जनशशक्त ि 
खचयको लेखाजोखा गिी िावषयक बजेट िथा कार्यक्रि 
स्िीकृि गिाउने । 

(ग) अनगुिन िथा तनिीक्षण प्रतििेदन अनसूुची-२२ बिोशजिको 
ढाँचािा िर्ाि गिी सालिसाली रुपिा आतथयक िषय सिाप्त 
भएको दईु िवहनातभत्र एकीकृि िावषयक प्रतििेदन साियजतनक 
गनन । 

(घ) खण्ड (ग) बिोशजिको प्रतििेदनद्वािा औल्र्ाइएका सझुाि 
िथा तसफारिसहरुको प्राथतिकिा ि अतनिार्यिाका आिाििा 
सभबि तनकार्ले कार्ायन्त्िर्न गनन ।  

   स्पविकिणः सभबि तनकार्ले भन्नाले अनगुिन प्रतििेदनले सझुाि कार्ायन्त्िर्न 
गनयको लातग शजभिेिािी देखाएको तनकार् सभझनपुदयछ । 

४६. पिुस्काि िा प्रशंसा पत्र प्रदान गनय सक्नःे िािाििण संिक्षण, प्रदषुणको िोकथाि िथा 
तनर्न्त्त्रण ि िाविर् सभपदाको संिक्षण सभबन्त्िी विषर्िा उल्लेखनीर् र्ोगदान परु् र्ाउने 
व्र्शक्त िा संस्थालाई िन्त्त्रालर्ले कदि स्िरुप नगद पिुस्काि ि प्रशंसा पत्र प्रदान गनय 
सक्नछे ।  

४७. िािाििण सभबन्त्िी विशेषज्ञको नािािलीः िन्त्त्रालर्ले िािाििणको के्षत्रिा विशेष ज्ञान िथा 
अनभुि भएका व्र्शक्तहरुको नािािली अद्याितिक गिी िाख्न ुपननछ। 
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४८. प्रस्िािक ि स्िीकृतिकिाय फिक हनुपुननः (१) र्स तनर्िािलीिा अन्त्र्त्र जनुसकैु कुिा 
लेशखएको भए िापतन िािाििणीर् अध्र्र्न प्रतििेदनको प्रस्िािक ि स्िीकृतिकिाय फिक 
फिक हनुपुननछ । 

   (२) स्थानीर् िह आफै प्रस्िािक भई गरिने संशक्षप्त िािाििणीर् अध्र्र्न ि 
प्रािशभभक िािाििणीर् पिीक्षण सभबन्त्िी प्रतििेदन ऐन िथा तनर्िािली बिोशजिको प्रकृर्ा 
पूिा गिी स्िीकृतिको लातग िन्त्त्रालर् सिक्ष पेश गनुय पननछ।  

४९. िन्त्त्रालर्ले सहजीकिण गनय सक्नःे कुनै िािाििणीर् प्रभाि िूल्र्ाङ्कन गनुयपनन प्रस्िािको 
प्रतििेदन िर्ािीको लातग र्स तनर्िािली बिोशजिको के्षत्र तनिायिण प्रतििेदन ि कार्यसूची 
बनाई प्रस्िािकले एकै पटक पेश गिेिा िा सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर् िा सभबशन्त्िि तनकार् िा 
स्थानीर् िहले आफ्नो िार् सवहि एकसाथ िन्त्त्रालर्िा पेश गिेिा िन्त्त्रालर्ले िार् सिािेश 
गिी के्षत्र तनिायिण प्रतििेदन ि कार्यसूची एकसाथ स्िीकृि गनय सक्नेछ ।  

५०. विवििः र्ो तनर्िािली प्रािभभ हनुअुशघ प्रचतलि कानून बिोशजि प्रािशभभक िािाििणीर् 
पिीक्षण िा िािाििणीर् प्रभाि िूल्र्ाङ्कन प्रतििेदन स्िीकृि गिाई संचालनिा िहेका आर्ोजना 
िा कार्यक्रि िा उद्योग िथा कलकािखानाले प्रचतलि कानून ि ऐन िथा र्स तनर्िािलीिा 
िोवकए बिोशजिको अितििा िािाििणीर् अध्र्र्न प्रतििेदन अद्याितिक गिाउन ुपननछ । 

५१. अनसूुची हेिफेि िथा थपघट गनय सक्नःे िन्त्त्रालर्ले प्रदेश िाजपत्रिा सूचना प्रकाशन गिी 
आिश्र्किा अनसुाि अनसूुचीिा हेिफेि िथा थपघट गनय सक्नेछ । 

५२. िचाउः र्ो तनर्िािली प्रािभभ हनु ुअशघ प्रचतलि कानून बिोशजि भए गिेको काि काििाही 
र्सै तनर्िािली बिोशजि भए गिेको िातननेछ ।  
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 अनसूुची - १ 
तनर्ि ३ को उपतनर्ि (१), (२), (६), तनर्ि ५ को उपतनर्ि (१), (२), (४), तनर्ि 

५ को उपतनर्ि (८) ि तनर्ि ८ को उपतनर्ि (५) सँग सभबशन्त्िि 

संशक्षप्त िािाििणीर् अध्र्र्न गनुय पनन प्रस्िािहरु 

(अ) िन क्षते्र 

1. १० देशख ५० हेक्टि सभिको क्षेत्रफलिा एकल प्रजातिका स्िदेशी विरुिा एउटै ब्लकिा 
िृक्षािोपण     गनन । 

2. सभबशन्त्िि ठाउँिा पिीक्षण भई िृक्षािोपणको लातग उपर्कु्त भएका आर्ातिि प्रजातिका 
विरुिाहरु १० हेक्टिसभिको क्षेत्रफलिा एउटै ब्लकिा बकृ्षािोपण गनन । 

3. २० हेक्टिसभि क्षेत्रफलिा नर्ाँ िनस्पति उद्यान, िन विउ बगैंचा, प्राणी उद्यान (शचतडर्ाखाना), 
िन्त्र्जन्त्ि ुपालन िथा िन्त्र्जन्त्ि ुपनुस्थायपना केन्त्र तनिायण गनन ।  

4. वितभन्न प्रजातिका आर्ातिि जङ्गली जनाििहरु िन क्षेत्रिा छोड्ने । 

5. िन क्षेत्र, िध्र्ििी क्षेत्र, संिक्षण क्षेत्र िा िािाििण संिक्षण क्षेत्रतभत्र िहेका प्रत्रे्क नदी, 
खोलाबाट दैतनक ५० घनतिटिसभि बालिुा, ढुङ्गा, ग्राभेल ि िाटो संकलन गनन । 

6. १ हेक्टिसभिको िन क्षेत्र अन्त्र् प्रर्ोजनको लातग प्रर्ोग गनन ।  

7. एक शजल्लाबाट बावषयक ५ िे. टनसभि खोटो सङ्कलन गनन ।  
8. िन संिक्षण क्षेत्र, िध्र्ििी क्षेत्र, संिक्षण क्षेत्र िथा िािाििण संिक्षण क्षेत्रिा तनजी जग्गा 

बाहेक अन्त्र्त्र प्रदेश सिकाि, स्थानीर् िहद्वािा उपभोक्ता सिूह िाफय ि तनिायण िथा संचालन 
हनेु आर्ोजना तनिायण गनय।  

9. आनिंुशशक स्रोि िातथको पहँचु, उपर्ोग ि लाभको बाँडफाँड गनन ।  

10. ििाईिा २० हेक्टिसभि ि पहाडिा ५ हेक्टि सभि क्षेत्रफलको िन क्षेत्र व्र्िसावर्क 
कबतुलर्िी िनको रुपिा ददने ।  

11. िन अनसुन्त्िानको प्रर्ोजनाथय िावषयक १५ हेक्टि क्षेत्रफलसभिको िाविर् िथा प्रादेशशक िन 
सिपट कटान गनन।  

12. ५ वक.ति. देशख १० वक.ति. सभि लभबाईको िन पथ िा अग्नी िेखा तनिायण गनन । 

13. देहार्का प्रस्िािहरुः  

(क)  िन संिक्षण क्षेत्र, िध्र्ििी क्षेत्र, संिक्षण क्षेत्र िथा  िािाििण संिक्षण क्षेत्रबाट भएि 
िग्ने नदीनालाको सिहबाट व्र्िसावर्क प्रर्ोजन िाहेक आर्ोजना संचालक आफैले 
संचालन गनन विकास तनिायणका लातग आिश् र्क पनन िालिुा, ढुङ्गा, ग्राभेल ि िाटो 
दैतनक ५० घन तिटि सभि तनकाल्ने कार्य । 
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(ख)  िन संिक्षण क्षेत्र, िध्र्ििी क्षेत्र, संिक्षण क्षेत्र िथा  िािाििण संिक्षण क्षेत्रिा िहेका 
तनजी िाहेकका जग्गािा नेपाल सिकाि, प्रदेश सिकाि िा स्थानीर् िहले उपभोक्ता 
सिूह िाफय ि तनिायण िथा संचालन गनन आर्ोजना । 

(ग)  तनजी जग्गािा िहेको िालिुा, ढुङ्गा, ग्राभेल ि िाटो व्र्िसावर्क प्रर्ोजनको लातग 
तनकाल्ने कार्य । 

(आ) उद्योग क्षते्र 

1. १ किोड देशख ५ किोड रुपैर्ाँसभि िेतसन उपकिणिा लगानी भएको िकय शप (िियि सभभाि 
गनन सिेि) स्थापना िथा सञ्चालन गनन । 

2. िन क्षेत्र िाहेकका अन्त्र् स्थानिा १० हेक्टि सभिको क्षेत्रिा औद्योतगक ग्राि स्थापना गनन  । 

3. सािािण तनिायणिखुी ढुङ्गा, डेकोिेवटभ ढुङ्गा, ग्राभेल, औद्योतगक िाटो ि सािािण िाटो उत्खननको 
लातग दैतनक ५० घन तिटिसभि उत्खनन ्गनन । 

4. दैतनक २५ िेविक टनसभि िालिुा प्रशोिन िा वफिवफिे उद्योग स्थापना गनन । 
(इ) सडक िथा जल र्ािार्ाि क्षते्र 

1. १०० तिटि लभबाई सभिको पलु तनिायण गनय ।  
2. स्थानीर् सडक तनिायण गनय । 

3. १५ वकलोतिटि सभिको जलर्ात्रा सञ्चालन गनय । 

(ई) आिास, भिन िथा बस्िी विकास ि शहिी विकास क्षते्र 

1. ७ देशख १० िल्ला िा १५.५ देशख २५ तिटिसभि उचाईका भिनहरु तनिायण गनन ।  
2. ३००० देशख ५००० िगयतिटि क्षेत्रफलसभिको Built Up Area  िा  Floor Area भएको Residential  

िा  Commercial िा संर्कु्त भिन तनिायण गनन । 

3. ५०० देशख १००० जनासभि एकै पटक आगिन िथा तनगिन हनेु तसनेिा हल, तथएटि, 
Community Hall, Stadium, Concert Hall, Sport Complex, Party Palace तनिायण गनन । 

4. ५ देशख १० हेक्टिसभिको जग्गा विकास आर्ोजना सञ्चालन गनन ।  
5. १ देशख ५ हेक्टिसभि Hard Surface Pavement (Dry Port, Bus Park, Parking Lot आदद) तनिायण गनन। 

6. ५ हजाि तलटि देशख १० हजाि तलटि सभि दैतनक पानीको प्रर्ोग हनेु भिन तनिायण िथा संचालन 
गनय । 

7. १०० के.शज. देशख ५०० के.शज. सभि दैतनक फोहोििैला उत्पादन हनेु भिन तनिायण िथा 
संचालन गनय । 

(उ) पर्यटन क्षते्रः 
1. २५ देशख ५० िेड सभिको होटल, रिसोटय िथा सािदुावर्क होटेल तनिायण, स्थापना िथा संचालन 

गनन । 
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(ऊ) ऊजाय, जलस्रोि िथा तसंचाई क्षते्र 

1. ६६ के.तभ. सभिको विद्यिु प्रसािण लाइन आर्ोजनाको लातग िन क्षेत्र प्रर्ोग गनुय पनन भएिा । 

2. १०० हेक्टिसभि तलफ्ट तसंचाई आर्ोजना तनिायण गनन । 

3. जल िथा िौसि िापन केन्त्र ि िौसिी िाडाि स्थापना कार्य गदाय िन क्षेत्र प्रर्ोग गनुयपनन भएिा। 

(ए) स्िास््र् क्षते्र 

1. १६ देशख २५ शैर्ासभिको अस्पिाल, नसयङ होि, पोली शक्लतनक िा शचवकत्सा व्र्िसार् संचालन 
गनन। 

(ऐ) शशक्षा क्षते्र 

1. ५० शैर्ा सभिको शशक्षण अस्पिाल संचालन गनन । 

(ओ) खानी क्षते्र 

1. सािािण तनिायणिखुी ढुङ्गा, ग्राभेल, औद्योतगक िाटोको लातग दैतनक ५० घन तिटि सभि उत्खनन ्
गनन । 

2. िनक्षेत्र भन्त्दा बाहेकको क्षेत्रको प्रत्रे्क नदी, खोला सिहबाट दैतनक १०० घन तिटिसभि 
बालिुा, ग्राभेल, तगखाय ि िाटो तनकाल्ने । 
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अनसूुची - २ 
(तनर्ि ३ को उपतनर्ि (१), (२), (६), तनर्ि ५ को उपतनर्ि (१), (२), (४), 

(८), तनर्ि ८ को उपतनर्ि (५) सँग सभबशन्त्िि) 

प्रािशभभक िािाििणीर् पिीक्षण गनुय पनन प्रस्िािहरु 

(अ) िन क्षते्र 

1. ििाईिा ५० हेक्टिभन्त्दा िढी देशख ५०० हेक्टिसभि ि पहाडिा ५० 
हेक्टिभन्त्दा िढी देशख २५० हेक्टिसभिको क्षेत्रफलिा एकल प्रजातिका 
स्िदेशी विरुिा एउटै ब्लकिा िकृ्षािोपण गनन । 

2. सभबशन्त्िि ठाउँिा पिीक्षण भई िकृ्षािोपणको लातग उपर्कु्त भएका आर्ातिि 
प्रजािीका विरुिाहरु ििाईिा १० हेक्टि भन्त्दा बढी देशख ५० हेक्टिसभि 
ि पहाडिा १० हेक्टि भन्त्दा बढी देशख २५ हेक्टिसभिका क्षेत्रफलिा एउटै 
ब्लकिा िकृ्षािोपण गनन। 

3. २० हेक्टि भन्त्दा बढीको क्षेत्रफलिा नर्ा ँिनस्पति उद्यान, िन िीउ बगैंचा, 
प्राणी उद्यान (शचतडर्ाखाना) ि िन्त्र्जन्त्ि ुपालन िथा िन्त्र्जन्त्ि ुपनुस्थायपना 
केन्त्र तनिायण गनन।  

4. सिकािद्वािा व्र्िशस्थि िन, सािदुावर्क िन, कबतुलर्िी िन, संिशक्षि िन, 

िध्र्ििी क्षेत्र, तसिसाि क्षेत्र िा संिक्षण क्षेत्र भएि बहन े प्रत्रे्क नदी, 
खोलाबाट दैतनक ५० घनतिटिभन्त्दा बढी िालिुा, ढुङ्गा, ग्राभेल ि िाटो 
संकलन गनन।    

5. १ हेक्टि देशख ५ हेक्टिसभिको िन क्षेत्र अन्त्र् प्रर्ोजनको लातग प्रर्ोग 
गनन।  
 िि र्ो तनर्िािली प्रािभभ हनु ु भन्त्दा अशघ िन क्षेत्रिा सडकको 
िर्ाक िर्ाि भएको हकिा उक्त सडकको स्ििोन्निी गदाय थप हनुे िा 
क्षेत्रको क्षेत्रफल िात्र गणना गनुय पननछ। 

6. एक शजल्लाबाट िावषयक ५ िे. टन भन्त्दा बढी खोटो संङ्कलन गनन ।  

7. ििाईिा २० हेक्टि भन्त्दा बढी देशख १०० हेक्टिसभि ि पहाडिा ५ 
हेक्टभन्त्दा िढी देशख ५० हेक्टिसभि क्षेत्रफलको िन व्र्िसावर्क 
कबतुलर्िी िनको रुपिा ददने ।  

8. िन अनसुन्त्िानको प्रर्ोजनाथय िावषयक १५ हेक्टि भन्त्दा िढीदेशख ३० हेक्टि 
क्षेत्रफलसभिको िाविर् िथा प्रादेशशक िन सिपट कटान गनन ।  

9. १० वक.ति. भन्त्दा बढी लभबाईको िन पथ िा अग्नी िेखा तनिायण गनन । 
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10. िन संिक्षण क्षेत्र ि िािाििण संिक्षण क्षेत्र स्थापना िा विस्िाि गनन ।  

11. तसिसाि क्षेत्र िथा संिशक्षि जलािाि क्षेत्रको व्र्िस्थापन कार्यर्ोजना िर्ाि 
गनन ।  

12. देहार् अनसुािको िन पैदािाि संकलन गनन गिी शजल्ला तभत्रको पञ्चिषीर् 
िन कार्यर्ोजना िा िन संिक्षण क्षेत्र िा िािाििण संिक्षण क्षते्रको 
कार्यर्ोजना िर्ाि गनन ।  

(क)  िावषयक ५० िेविक टनसभि जिा िथा गानो संकलन गनन, 
(ख)  िावषयक १५० िेविक टन सभि बोक्रा संकलन गनन, 
(ग)  िावषयक १५० िेविक टनसभि पाि िा डाँठ संकलन गनन, (सालतसड, 

रिठ्ठा ि अिला, िेन्त्दपुाि, भोलायपाि, िेजपाि बाहेक) 

(घ)  बावषयक १५० िेविक टनसभि फूल ि भिुा संकलन गनन, 
(ङ)  िावषयक २०० िेविक टनसभि फल ि बीज संकलन गनन, 
(च)  िावषयक १५० िेविक टनसभि तबरुिा संकलन गनन, 
(छ)  िावषयक २०० िेविक टनसभि गि, िेशजन (सल्लाको खोटो बाहेक) 

लोहिान संकलन गनन, 
(ज)  िावषयक २ लाख घनफीट भन्त्दा बढी काठ उत्पादन िथा संकलन 

गनन।  

13. साियजतनक बयुान क्षेत्रिा जतडबटुी िा सगुशन्त्िि िनस्पतिको व्र्िसावर्क 
उत्पादनको लातग जतडबटुी केन्त्र स्थापना गनन ।  

14. प्रचतलि कानून अनसुाि प्रशोिन गिी सािित्ि तनकाली तनकासी गनय पाइने 
प्रजािीहरुको हकिा एक शजल्लाबाट प्रति प्रजािी २० देशख १०० टनसभि 
िन पैदािाि संकलन गनन।  

15. िन क्षेत्र, संिक्षण क्षेत्र तभत्रको िन क्षेत्र, िध्र्ििी क्षेत्र  तभत्रको िन क्षेत्र, 

तसिासाि क्षेत्र िा िािाििण संिक्षण क्षेत्र तभत्रको िन क्षेत्रिा २५ 
शैर्ासभिको रिसोटय िा होटल, २५ शैर्ासभिको अस्पिाल िा २५ कोठा 
सभिको शशक्षण संस्था तनिाणय कार्य िथा संचालन गनन ।  

16. स्िीकृि िन कार्यर्ोजना बिोशजि ५ हेक्टिभन्त्दा बढी क्षेत्रबाट कटान भएका 
रुखको जिा, ठुटा तनकाल्ने ।  

17. बाह्य (एक्जोवटक) िथा तिचाहा (इन्त्भेतसभ) जङ्गली प्राणी िथा िनस्पतिको 
स्थापना (Introduced) लगार्ि शज.एि.ओ. ( Genetically Modified 
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Organism) ि एल.एि.ओ. (Living Modified Organism) प्रभाविि प्रजाति एिं 
प्रवितिको स्थापना, प्रशािण िथा अनसुन्त्िान सभबन्त्िी कार्य गनन । 

18. िैज्ञातनक िन व्र्िस्थापन िा त्र्स्िै प्रकािको िन व्र्िस्थापन प्रणाली लागू 
गिी सोको कार्यर्ोजना कार्ायन्त्िर्न गनन ।  

19. िन क्षेत्रिा पर्ायपर्यटन संचालन गनन ।  

20. देहार्का प्रस्िािहरुः 
(क) िध्र्ििी क्षेत्र तभत्र विद्यिु प्रसािण लाइन िा विद्यिु प्रसािण लाइनबाट 

याप गिी नर्ाँ आउटडोि सिस्टेशन तनिायण कार्य ।  

(ख) िन संिक्षण क्षेत्र, संिक्षण क्षेत्र, िध्र्ििी क्षेत्र िा िािाििण संिक्षण 
क्षेत्रतभत्र १० िेघािाट सभिको जलविद्यिु आर्ोजना िा १३२ के.तभ. 
िा सोभन्त्दा कि भोल्टेज स्ििका विद्यिु प्रसािण िा विििण लाइन िा 
सो अन्त्िगयिका सिस्टेशन तनिायण कार्य। 

 
 

(आ) उद्योग क्षते्र 

1. दैतनक १०,००० तलटिभन्त्दा बढी क्षििाको दूग्ि प्रशोिन (दूिको परिकाि 
सिेि) उद्योग स्थापना गनन ।  

2. दैतनक ५ िेविक टन भन्त्दा बढी िाछा, िास ुप्रशोिन गनन उद्योग स्थापना 
गनन ।  

3. १००० िेविक टन भन्त्दा बढी भण्डािण क्षििा भएको कोल्ड स्टोिेज स्थापना गनन । 

4. पिभपिागि भेटेिीनिी औषिी बाहेकका भेटेिीनिी भ्र्ाशक्सन िथा औषिी 
उत्पादन गनन उद्योग स्थापना गनन । 

5. दैतनक १० िेविक टनभन्त्दा बढी फलफूल िा ििकािीको प्रशोिन गनन 
उद्योग स्थापना गनन । 

6. दैतनक २ देशख १० िेविक टनसभि प्राङ्गारिक िल उत्पादन गनन उद्योग स्थापना गनन । 

7. िासार्तनक िल उत्पादन, संश् लेषण (फिुयलेशन), सशभिश्रण (ब्लेशण्डङ्ग), 
प्र्ाकेट िा तडब्बाबन्त्दी (प्र्ाकेशजङ/क्र्ातनङ्ग/रिप्र्ाकेशजङ्ग) भण्डािण (स्टोि) 
िथा तडस्पोजल सभबन्त्िी कार्य िथा उद्योग स्थापना गनन । 

8. शजिनाशक विषादी उत्पादन, संश् लेषण (फिुयलेशन), सशभिश्रण (ब्लेशण्डङ्ग), 
प्र्ाकेट िा तडब्बाबन्त्दी (प्र्ाकेशजङ/क्र्ातनङ्ग/रिप्र्ाकेशजङ्ग) भण्डािण (स्टोि) 
िथा तडस्पोजल सभबन्त्िी कार्य िथा उद्योग स्थापना गनन 
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9. ब्लेशन्त्डङ प्रवक्रर्ाबाट िददिा उत्पादन गनन िा दैतनक ५ लाख तलटिसभि 
क्षििा भएको उिाल्ने ि फिनन्त्टेशन सवुििार्कु्त तडशस्टलिी, ब्रअुिी िथा 
िाइनिी उद्योग स्थापना गनन । 

10. काबोनेटेड िा ननकाबोनेटेड बे्रभिेज, जसु आदद उत्पादन गनन उद्योग स्थापना 
गनन । 

11. िनस्पति घ्रू् िा खान ेिेल उत्पादन गनन उद्योग स्थापना गनन ।  

12. दैतनक १ िेविक टनभन्त्दा िढी शचर्ा, कफी, जतडबटुी आदद प्रशोिन गनन 
उद्योग स्थापना गनन । 

13. दैतनक ३००० िेविक टनसभि खाँडसािी िा शचनी उत्पादन गनन उद्योग स्थापना गनन । 

14. दैतनक १० िेविक टन भन्त्दा बढी खाद्य पदाथय उत्पादन गनन उद्योग स्थापना 
गनन ।  

15. दैतनक २५ िेविक टनसभि हाड, तसंग िा खिु प्रशोिन गनन उद्योग स्थापना 
गनन । 

16. दैतनक १५,००० िगय वफटसभि छाला प्रशोिन गनन उद्योग स्थापना गनन । 

17. पाइपलाइन बाहेक व्र्ापारिक प्रर्ोजनको लातग प्रति सेकेन्त्ड १० तलटिभन्त्दा 
बढीको दिले पानी प्रशोिन गनन उद्योग स्थापना गनन । 

18. कुवकङ्ग (एल.वप.शज.) ग्र्ाँस, बार्ोग्र्ाँस, नेचिुल ग्र्ाँसको उत्पादन, भण्डािण, 
वफतलङ्ग, रिवफतलङ्ग गनन उद्योग स्थापना गनन । 

19. काियन डाइअक्साइड, अशक्सजन, नाईिोजन, ऐतसवटतलन (Acetylene) आदद 
उत्पादन िथा रिवफतलङ्ग गनन उद्योग स्थापना गनन । 

20. बावषयक ३ किोड गोटासभि उत्पादन क्षििा भएको पोलेको इटा, टार्ल 
आदद बनाउने उद्योग स्थापना गनन । 

21. दैतनक १० हजाि भन्त्दा बढी  Compressed Bricks, Hollow Bricks/Blocks 
उत्पादन गनन उद्योग स्थापना गनन । 

22. दैतनक १ हजाि िेविक टनसभि क्षििाको क्रसि उद्योग स्थापना गनन । 

23. दैतनक २५ िेविक टनभन्त्दा बढी बालिुा प्रशोिन गनन िा वफिवफिे उद्योग 
स्थापना गनन। 

24. दैतनक १०० िेविक टनसभि उत्पादन क्षििा भएको एतसड ि अल्काली 
उत्पादन गनन उद्योग स्थापना गनन । 

25. Zink Oxide उत्पादन गनन उद्योग स्थापना गनन । 

26. शृ्रङ्गाि सािान बाहेकका िङ्ग िोगन उत्पादन गनन उद्योग स्थापना गनन । 
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27. Chemical (Plasticizer, Chlorine, Sodium Hypo-Chlorite आदद), Glue, 

Adhesives आदद बनाउन ेउद्योग स्थापना गनन । 

28. ब्लेशन्त्डङ, रिप्रोसेतसङ िा रिक्लािेशन प्रवक्रर्ाबाट लतुब्रकेन्त्टस ्उत्पादन गनन 
उद्योग स्थापना गनन । 

29. ब्लेशण्डङ प्रवक्रर्ाबाट विटुतिन िथा विटुतिन इिल्सनको उत्पादन िथा 
रिवफतलङ्ग गनन उद्योग स्थापना गनन । 

30. Mosquito Repellent (झोल, क्िाईल, याबलेट, लोसन आदद) िपु आदद 
उत्पादन गनन उद्योग स्थापना गनन । 

31. दैतनक ५ िेविक टनभन्त्दा बढी तडटिजेन्त्ट स्र्ाभप,ु तलशक्िड शक्लनि, शक्लतनङ्ग 
पाउडि, स्र्ातनटाइजि, फे्रसनि आदद उत्पादन गनन उद्योग स्थापना गनन । 

32. दैतनक १ िेविक टन भन्त्दा बढी साबनु उत्पादन गनन उद्योग स्थापना गनन। 

33. ब्र्ािी (ड्राई िा िेट िा तलतथर्ि आर्ोन) उत्पादन गनन उद्योग स्थापना 
गनन। 

34. दैतनक ५० िेविक टनसभि (ड्राई िा िेट) ब्र्ािी रिसाइशक्लङ्ग गनन उद्योग 
स्थापना गनन। 

35. Metal, non-metal, प्लाविक िथा अन्त्र् वकतसिका पदाथयहरुको रिसाइशक्लङ्ग 

गनन उद्योग स्थापना गनन ।  

36. दैतनक ५ िेविक टनसभि फोि उत्पादन उद्योग (फोिको प्रर्ोग गिी २ 
िेविक टन भन्त्दा बढी िस्ि ुउत्पादन गनन उद्योग सिेि) स्थापना गनन ।  

37. पिभपिागि घिेल ुउद्योग बाहेकका दैतनक १०० िेविक टनसभि उत्पादन 
क्षििा भएको पल्प िा कागज उद्योग स्थापना गनन । 

38. दैतनक १ िेविक टन भन्त्दा बढी स्टेशनिी सािान (पेन, डटपेन, तससाकलि, 

कापी, िशजस्टि आदद) उत्पादन गनन उद्योग स्थापना गनन । 

39. दैतनक ५ िेविक टनभन्त्दा बढी प्र्ाकेशजङ्ग (कोरुगटेेड बक्स, काडयबोडय आदद) 
उत्पादन गनन उद्योग स्थापना गनन । 

40. पिभपिागि घिेल ुउद्योग बाहेकका िागो िथा कपडा िङ्गाई िा िलुाई िा 
छपाई गनन उद्योग (गलैचा, पशस्िना सिेि) स्थापना गनन । 

41. दैतनक ५ िेविक टनभन्त्दा बढी िागो प्रर्ोग गिी कपडा उत्पादन गनन उद्योग 
स्थापना गनन। 

42. शस्पतनङ्ग तिल स्थापना गनन । 

43. जटु उद्योग स्थापना गनन । 
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44. Coir Rope िा  Coir Mattress उत्पादन गनन उद्योग स्थापना गनन । 

45. चनुढंुगा िा शक्लंकििा आिारिि दैतनक ३ हजाि िेविक टनसभि उत्पादन 
क्षििा भएको शक्लंकि िा तसिेन्त्ट उद्योग स्थापना गनन । 

46. दैतनक ३ हजाि िेविक टनसभि चनु उत्पादन क्षििा भएको उद्योग स्थापना 
गनन । 

47. दैतनक १० िेविक टनभन्त्दा बढी उत्पादन क्षििा भएको िा २० किोड 
देशख २ अबय रुपैर्ाँसभि िेतसन उपकिणिा लगानी हनु ेखतनजजन्त्र् पदाथय 
प्रशोिन गनन उद्योग स्थापना गनन । 

48. औषिी उद्योग स्थापना गनन िा दैतनक ५० िेविक टनसभि औषिीको लातग 
प्रािशभभक कभपाउण्ड (Bulk Drugs) संष्ट्लेषण (Formulation) गनन उद्योग 
स्थापना गनन । 

49. दैतनक ५०० वकलोग्राि भन्त्दा बढी आर्िुनददक औषिी उत्पादन गनन उद्योग 
स्थापना गनन। 

50. दैतनक ५ िेविक टन भन्त्दा बढी प्लाविकका सािान (पाइप, वफवटङ्ग, र्ानय, 
Wrapper, आदद उत्पादन गनन सवहि) उत्पादन गनन उद्योग (खेि गएको 
प्लाविकको कच्चा पदाथय िा Virgin Granules, Resin, Compound िा 
आिारिि) स्थापना गनन । 

51. टार्ि, टर्बु्स ि िबि प्रशोिन िथा उत्पादन गनन उद्योग स्थापना गनन ।  

52. पनुािो टार्ि िथा प्लाविक प्रशोिन गिी इन्त्िन (िेल) तनकाल्न ेउद्योग स्थापना गनन । 

53. एनोडाइशजङ्ग, इलेक्िोप्लेवटङ्ग िथा ग्र्ाल्भनाइशजङ्ग गनन उद्योग (सनु चादँीिा 
Plating गनन घिेल ुउद्योग बाहेक) स्थापना गनन । 

54. िोतलङ्ग तिल उद्योग स्थापना गनन । 

55. दैतनक १० िेविक टनभन्त्दा बढी कट्टलेुन्त्थ गनन िथा भाँडा बनाउन ेउद्योग 
स्थापना गनन। 

56. दैतनक ५० िेविक टनभन्त्दा बढी उत्पादन क्षििा भएको फाउण्ड्री उद्योग 
स्थापना गनन। 

57. दैतनक ५०० िेविक टनसभि प्रािशभभक स्िेशल्टङ्ग गिी फेिस िथा नन ्फेिस 
िस्ि ुउत्पादन गनन उद्योग स्थापना गनन । 

58. दैतनक ७५० िेविक टन सभि िाि ु रििेशल्टङ्ग िा रििोतलङ्ग िा ऐलोवर्ङ्ग 
(Alloying) गनन उद्योग स्थापना गनन । 
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59. १० िेविक टनभन्त्दा बढी िेटल िथा नन ्िेटलबाट फ्र्ातब्रकेशन (स्टक्चि 
सिेि) गनन उद्योग स्थापना गनन । 

60. गाडी, िोटि साइकल, अटोरिक्सा आदद िथा दैतनक १०० थान भन्त्दा बढी 
साइकल रिक्सा (इन्त्िन िा विद्यिु प्रर्ोग नगिी) एसेभबतलङ्ग गनन उद्योग 
स्थापना गनन । 

61. १ किोड रुपैर्ा ँभन्त्दा बढीको िेतसन उपकिण प्रर्ोग गिी इलेशक्िकल िथा 
इलेक्िोतनक्स सािानहरु एसेिशब्लङ्ग गनन उद्योग स्थापना गनन । 

62. १ किोड रुपैर्ा ँभन्त्दा बढीको िेतसन उपकिण प्रर्ोग गिी इलेशक्िकल िथा 
इलेक्िोतनक्स सािान एसेभबतलङ्ग गनन उद्योग स्थापना गनन ।  

63. दैतनक १ िेविक टन भन्त्दा बढी तबजलुीको िाि (िार्रिङ्ग िथा प्रसािणको 
लातग) उत्पादन गनन उद्योग स्थापना गनन । 

64. िेतसन उपकिणिा ५ किोड रुपैर्ाँभन्त्दा बढी लगानी भएको िकय शप (िियि 
सभभाि गनन सिेि) स्थापना गनन । 

65. िेतसन उपकिणिा ५ किोड रुपैर्ाभँन्त्दा बढी लगानी गनन तनिायण सभबन्त्िी 
कार्य गनन उद्योगको स्टोिेज र्ाडय स्थापना गनन । 

66. सबै प्रकािका ग्र्ाँस तसतलण्डि उत्पादन गनन उद्योग स्थापना गनन । 

67. उद्योगले आफ्नो प्रर्ोगको लातग ५ देशख ४० िेगािाटसभि निीकिणीर् 
ऊजाय प्रविति (सौर्य, िार्,ु जैविक आदद) Cogeneration, DG Set बाट विद्यिुीर् 
ऊजाय उत्पादन गनन कार्य। 

68. उद्योगले आफ्नो िापीर् ऊजाय प्रर्ोजनको लातग बार्ोिास, कोइलाबाट 
सञ्चालन हनु ेग्र्ाँतसफार्ि जडान गिी सञ्चालन गनन । 

69. िावषयक २५ हजािदेशख ५ लाख घन वफटसभि काठ प्रर्ोग गनन सःतिल 
स्थापना गनन। 

70. दैतनक ५०० क्रू्विक वफटभन्त्दा बढी काठ प्रर्ोग गिी झ्र्ाल ढोका 
लगार्िका फतनयचि सािान उत्पादन गनन उद्योग स्थापना गनन । 

71. िोशजन, टपनन्त्टाइन िथा कत्था उत्पादन गनन उद्योग स्थापना गनन । 

72. बावषयक २ लाख घन वफटसभि काठ िा काठजन्त्र् पदाथय प्रर्ोग गिी भेतनर्ि, 
प्लाइउड, प्लाइबोडय आदद िनाउन ेउद्योग स्थापना गनन । 

73. दैतनक ५ िेविक टनभन्त्दा बढी बासँ िथा बेिका सािानहरु उत्पादन गनन 
उद्योग स्थापना गनन । 
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74. दैतनक ५०० वकलोग्राि भन्त्दा बढी सूतियजन्त्र् पानिसलाहरु उत्पादन गनन 
उद्योग स्थापना गनन । 

75. चिुोट िथा तबडी उत्पादन (सूतिय ड्राई गनन सिेि) गनन उद्योग स्थापना गनन। 

76. Extraction, Distillation आदद प्रवितिबाट सगुशन्त्िि िेल उत्पादन गनन उद्योग 
स्थापना गनन। 

77. दैतनक १० वकलो तलटिभन्त्दा बढी बार्ोतडजेल उत्पादन गनन उद्योग स्थापना 
गनन । 

78. Solvent Extraction प्रवक्रर्ाबाट खाने िेल बाहेक अन्त्र् िेल उत्पादन गनन 
उद्योग स्थापना गनन । 

79. सलाई उत्पादन गनन उद्योग स्थापना गनन । 

80. अिय प्रशोतिि िेल, फोतसल फ्रू्ल प्रर्ोग गिी दैतनक २०० िेविक टनसभि 
पेिोतलर्ि पदाथय उत्पादन गनन उद्योग स्थापना गनन । 

81. दैतनक ५ तलटि भन्त्दा बढी Chemical  िथा Reagent प्रर्ोग हनु ेDiagnosis 

Lab स्थापना गनन । 

82. काँच प्रशोिन गनन उद्योग स्थापना गनन । 

83. दैतनक १ िेविक टन भन्त्दा बढी पश ुपन्त्छीको दाना उत्पादन गनन उद्योग स्थापना गनन। 

84. दैतनक २०० जोिभन्त्दा बढी जिुा िथा चप्पल उत्पादन गनन उद्योग स्थापना गनन । 

85. दैतनक १ लाखभन्त्दा बढी पषृ्ठ छपाई गनन वप्रशन्त्टङ्ग प्रसे सञ्चालन गनन। 

86. दैतनक १०० िेविक टन भन्त्दा बढी Cargo Handling गनन उद्योग स्थापना 
गनन । 

87. अस्फाल्ट ब्र्ाशचङ्ग प्लान्त्ट स्थापना एिं सञ्चालन गनन । 

88. सपयदंश उपचािको लातग औषिी िनाउने उद्योग स्थापना ि सञ्चालन गनन । 

89. कभप्रू्टि, सफ्टिेर्ि, विद्यिुीर् उपकिणहरु प्रर्ोग गिी सफ्टिेर्ि िर्ािी, 
अनलाइन सेिा, इन्त्टिनेट, िेतडर्ो, केबलु नटेिकय  जस्िा प्रकृतिका सेिा ददने 
कार्य िथा िातलि, पिािशय जस्िा कार्यहरु बाहेक २५ किोड देशख २ अबय 
रुपैर्ाँसभि िेतसन उपकिणिा लगानी हनु ेउद्योग।  

(इ) सडक िथा जल र्ािार्ाि क्षते्र 

1. १०० तिटिभन्त्दा बढी लभबाईका पलुहरु तनिायण गनन । 

2. २५ वक.ति. सभि लभबाई हनु ेनर्ाँ सडक तनिायण गनन । 

3. ५ देशख ५० वक.ति. सभिको िञ्जिुागय तनिायण गनन । 

4. १ देशख ५ वक.ति. सभिको केबलु काि िागय तनिायण गनन । 
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5. १० वकलोतिटि भन्त्दा बढी ५० वकलोतिटि सभि लभबाईको िाविर् िाजिागय िा प्रादेशशक 
िाजिागय िा सहार्क सडकहरुको चौडाई िवृि हनु ेगिी स्िििवृि, पनुस्थापना िा पनुः तनिायण 
गनन । 

6. सडक प्रर्ोजनको लातग १ देशख ३ वक.ति. सभि सरुुङ बनाउने । 

7. चािपारग्र ेसिािी सञ्चालन हनुे आकाशे पलु (फ्लाई ओिि) तनिायण गनन । 

8. साियजतनक र्ािार्ािको लातग िोनो िेलिागय सञ्चालन गनन । 

9. १५ वकलोतिटि भन्त्दा िढीको जलर्ात्रा सञ्चालन गनय । 

(ई) आिास, भिन िथा बस्िी विकास ि शहिी विकास क्षते्र 

1. ११ िल्ला िा २५ तिटिभन्त्दा िढी १६ िल्ला िा ५० तिटिसभिका उचाई 
भएका भिन तनिायण गनन । 

2. ५००० भन्त्दा बढी १०००० िगयतिटि क्षेत्रफलसभिको Built Up Area िा 
Floor Area भएको Residential, Commercial िा Residential and Commercial 

दिैु प्रकृतिको संर्कु्त भिन तनिायण गनन । 

3. १००० भन्त्दा िढी देशख २००० जनासभि एकैपटक आगिन िथा तनगिन 
हनुे तसनेिा हल, तथएटि, Community Hall, Stadium, Concert Hall, Sport 

Complex, Party Palace तनिायण गनन । 

4. १ देशख ५ हेक्टि सभिको क्षेत्रिा आिास विकास गनन । 

5. १० देशख १०० हेक्टिसभिको जग्गा आर्ोजना सञ्चालन गनन । 

6. ५ हेक्टिभन्त्दा िढी Hard Surface Pavement (Dry Port, Bus Park, Parking Lot 
आदद) तनिायण गनन । 

7. २०००० घन तिटिभन्त्दा बढी िाटो पनुन िथा िाटो काटी Site Develop गनन। 

8. १० हजाि तलटि देशख २० हजाि तलटि सभि दैतनक पानीको प्रर्ोग हनुे भिन 
तनिायण िथा सञ्चालन गनय । 

(उ) ऊजाय, जलस्रोि िथा तसंचाई क्षते्र 

१. विद्यिु प्रसािण लाईन ि सबस्टेशन तनिायण अन्त्िगयिः 
(क) १३२ के.भी. िा सोभन्त्दा बढी क्षििाको विद्यिु प्रसािण लाइन 

तनिायण गनन । 

(ख) विद्यिान २२० के.तभ. िा सोभन्त्दा बढी क्षििाको विद्यिु प्रसािण 
लाइनबाट याप गिी नर्ाँ आउटडोि सिस्टेशन तनिायण गनन । 

२. विद्यिु उत्पादन अन्त्िगयिः 
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(क) १ िेगािाट देशख ५० िेगािाट क्षििासभिको जलविद्यिु उत्पादन 
आर्ोजना तनिायण गनन । 

(ख) १ िेगािाट देशख ५ िेगािाट क्षििा सभिको खतनज िेल िा 
ग्र्ाँसबाट विद्यिु उत्पादन आर्ोजना सञ्चालन गनन । 

(ग) १५०० घन तिटि भन्त्दा बढी क्षििाको बार्ो ग्र्ाँस प्लान्त्ट तनिायण गनन । 

३. तसँचाईको नर्ा ँप्रणाली अन्त्िगयिः 
 (क) ििाई िा तभत्री ििेशिा २०० देशख २००० हेक्टिसभिको क्षेत्र 

तसँचाई गनन। 

 (ख) पहाडी उपत्र्का ि टाििा २५ देशख ५०० हेक्टिसभिको क्षेत्र तसँचाई गनन। 

 (ग) पहाडी तभिालो पाखा ि पियिीर् क्षेत्रिा २५ देशख २०० 
हेक्टिसभिको क्षेत्र तसँचाई गनन । 

 (घ) १०० हेक्टि भन्त्दा िढीको तलफ्ट तसंचाई आर्ोजना तनिायण गनन ।  

 

४. तसँचाईको पनुरुत्थान प्रणाली अन्त्िगयिः 
 (क) विद्यिान प्रणाली अन्त्िगयिका तसँचाई आर्ोजनािा नर्ाँ हेडिक्सय तनिायण 

िा िूल नहि परििियन हनुे कुनै पतन पनुरुत्थान आर्ोजना सञ्चालन 
गनन। 

५.  २५ जना देशख १०० जनासभि स्थार्ी िसोिास भएका जनसं्र्ा 
विस्थावपि गनन कुनै पतन जलस्रोि विकास कार्य गनन।  

६.  १० वक.ति. भन्त्दा बढी लभबाईको नदी तनर्न्त्त्रणको कार्य गनन । 

७. निीकिणीर् ऊजाय क्षते्रः 
(क) १ देशख १० िेगािाट क्षििा सभिको सौर्य ऊजायबाट विद्यिु उत्पादन 

आर्ोजना सञ्चालन गनन । 

(ख) १ देशख १० िेगािाट क्षििासभिको िारू् ऊजायबाट विद्यिु उत्पादन 
आर्ोजना सञ्चालन गनन । 

(ग) ०.५ देशख २ िेगािाट क्षििासभिको जैविक ऊजायबाट विद्यिु 
उत्पादन आर्ोजना सञ्चालन गनन । 

(घ) शचनी उद्योग क्षेत्रतभत्रको उख ु पेतलसकेपतछ तनशस्कन े खोस्टा 
(Bagasse) बाट विद्यिु सहउत्पादन (Cogeneration) हनुे आर्ोजना 
संचालन गनन । 

(ऊ) पर्यटन क्षते्रः 
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1. ५१ शैर्ादेशख १०० शैर्ासभिको होटल िा रिसोटय तनिायण, स्थापना िथा 
सञ्चालन गनन। 

2. विद्यिान वििानस्थलको क्षेत्रफल थप्ने । 

3. िाछा िा अन्त्र् जलचि भएको कुनै नदी िा िालिा इशञ्जन जतडि उपकिण ि 
इन्त्िन ज्िलन गिी र् र्ाशफ्टङ्ग कार्य िा कु्रज िा िोटिबोट सञ्चालन गनन । 

4. िाल िा जलाशर्िा स्थापना हनु ेहाउस बोट (िैिने घि) सञ्चालन गनन । 

5. साहतसक पर्यटनसँग सभबशन्त्िि पर्यटकीर् उपजहरु संचालन गनन । 

(ए) खानपेानी क्षते्र 

1. १०० देशख ५०० हेक्टिसभिको क्षेत्रिा फैतलएको िषायिको पानी संकलन 
गनन िथा सोही क्षेत्रफलिा भएका पानीका स्रोिहरुको प्रर्ोग गनन । 

2. सेफ इल्ड १०० तलटि प्रति सेकेण्ड (LPS) भन्त्दा बढीको सिही पानीको 
स्रोि ि पानीको ५० देशख ७५ प्रतिशिसभि सु् खा सिर्िा आपूतिय गनन । 

3. प्रति सेकेण्ड १०० तलटि भन्त्दा बढीको दिले पानी प्रशोिन गनन । 

4. भतूिगि पानीको स्रोि विकासका लातग कूल एक्रू्फिको ५० देशख ७५ 
प्रतिशिसभि रिचाजय गनन । 

5. १ देशख ३ वक.ति. सभिको सरुुङ तनिायण गिी खानपेानी आर्ोजना सञ्चालन 
गनन । 

6. खानेपानी आर्ोजना सञ्चालन गनयको लातग २५ देशख १०० जना सभि 
जनसं्र्ा विस्थापन गनन । 

7. खानेपानीको स्रोिको िातथल्लो भागिा ५०० जनसं्र्ा सभिको बसोबास 
गिाउने । 

8. ५० हजािदेशख २ लाखसभिको जनसं्र्ालाई खानपेानी आपूतिय गनन । 

9. ५० हजािदेशख २ लाखसभिको जनसं्र्ालाई खानपेानी आपूतिय गिी नर्ाँ स्रोि जोड्ने। 

10. १ वक.ति. भन्त्दा बढीको डाइभसयन सभबन्त्िी काि गनन । 

11. विटिेन्त्ट सवहिको ढल तनकास तसिि सिािेश भएका खानेपानी आर्ोजना 
सञ्चालन गनन। 

(ऐ)  फोहोििैला व्र्िस्थापनः 
घि एिं आिास क्षेत्रहरुबाट तनस्कने फोहोििैलाको सभबन्त्ििा देहार्को काि 
गननः 

(क) िावषयक १००० देशख ५००० टन सभि फोहोििैला 
जतिनिा भनन । 
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(ख) ५ देशख १० हेक्टिसभिको क्षेत्रिा फैतलएको िान्त्सफि 
स्टेशन ि रिसोसय रिकोभिी एरिर्ा सभबन्त्िी काि गनन । 

(ग) ५ देशख १० हेक्टिसभिको क्षेत्रिा फैतलएको िसार्न, 
र्ाशन्त्त्रक िा जैविक िरिकाबाट फोहोििैला छनौट गनन, केलाउन,े 
िह लगाउन ेि पनुः प्रर्ोग गनन । 

(घ) ५ देशख १० हेक्टिसभिको क्षेत्रिा फैतलएको कभपोि 
प्लान्त्ट सभबन्त्िी काि गनन । 

(ङ) ५ एि.एल.डी. (MLD) क्षििाभन्त्दा बढीको ढल 
व्र्िस्थापन आर्ोजना सञ्चालन गनन । 

(च) ५०,००० सभि जनसं्र्ालाई टेिा परु् र्ाउने उदे्दश्र्ले 
सञ्चालन हनुे ढल तनकास, सिसफाई ि फोहििैला 
व्र्िस्थापन कार्य गनन । 

 

(ओ) कृवष क्षते्रः 
1. पहाडिा १ हेक्टिसभि ि ििाईिा ५ हेक्टिसभि िन क्षेत्र कृवषको लातग 

प्रर्ोग गनन। 

2. तनिायण सभबन्त्िी देहार्को काि गननः 
(क)  ३०००० िटा भन्त्दा बढी पंक्षी जािी पाल्नको लातग तनिायण कार्य 

गनन । 

(ख)  १००० िटा भन्त्दा बढी ठूला चौपार्ा पाल्नको लातग 
तनिायण कार्य गनन। 

(ग)  ५००० िटा भन्त्दा बढी साना चौपार्ा (भेडा, बाख्रा जस्िा) 
पाल्नको लातग तनिायण कार्य गनन । 

(घ) २००० िटा भन्त्दा बढी बङ्गुि/सुँगिु पाल्नको लातग तनिायण 
कार्य गनन। 

(ङ)  िहानगिपातलका ि उपिहानगिपातलका क्षेत्र अन्त्िगयिका 
ििाईिा १ हेक्टिभन्त्दा बढी िथा अन्त्र् ठाउँिा ०.५ 
हेक्टिभन्त्दा बढी क्षेत्रिा कृवष थोक बजाि स्थापना गनन । 

(च) िावषयक २५ किोड भन्त्दा बढी िाछाको भिूा उत्पादन गनय 
ह्याचिीका लातग पोखिी तनिायण गनन ।  
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(छ) पशपुन्त्छी िोग अन्त्िेषण िथा तनर्न्त्त्रण सभबन्त्िी दैतनक 
२,००० भन्त्दा बढी निूना संकलन िथा पिीक्षण कार्यको 
लातग प्रर्ोगशाला तनिायण गनन। 

(ज)  अनिुति प्राप्त बिशाला तनिायण गनन । 

(झ) प्र्ािेन्त्ट ि ग्रान्त्ड प्र्ािेन्त्ट कुखिुा पालन िथा ह्याचिी 
संचालन गनय तनिायण गनन । 

3. भर्ाद नाघकेा विषादीको (सूशचि विषादीको हकिा िात्र) भण्डािण िथा 
विसजयन गनन। 

 

(औ) स्िास््र् क्षते्र 

1. २६ देशख १०० शैय्र्ा सभिको अस्पिाल, नतसयङ्ग होि िा शचवकत्सा 
व्र्िसार् सञ्चालन गनन । 

(अं) शशक्षा क्षते्र 

1. ५१ भन्त्दा बढी १०० शैय्र्ा सभिको शशक्षण अस्पिाल सञ्चालन गनन । 

(अः) खानी क्षते्र 

1. १०० जनासभि स्थार्ी बसोबास स्थानान्त्ििण िा पनुबायस गिी खानी 
उत्खनन ्गनन। 

2. िेतडर्ोििी िाि ुबाहेक अन्त्र् िाि ुउत्पादन गनय गरिने भतूिगि उत्खनन ्
भए दैतनक १००० टनसभि ि सिही उत्खनन ् भए दैतनक २००० 
टनसभि उत्खननको कार्य गनन। 

3. अिाि ुखतनज उत्पादन गनय गरिन ेभतूिगि उत्खनन ्भए दैतनक २००० 
टनसभि ि सिही उत्खनन ्भए दैतनक ४८०० िेविक टनसभि उत्खननको 
कार्य गनन ।  

4. सािािण तनिायणिखुी ढुङ्गा, डेकोिेवटभ ढुङ्गा, बालिुा, ग्राभेल, औद्योतगक 
िाटो ि सािािण िाटोको उत्खननको लातग दैतनक ५० भन्त्दा िढी देशख 
५०० घन तिटिसभि उत्खननको कार्य गनन । 

5. कोइला िथा िवट्टकोइला उत्पादन गनय गरिने भतूिगि उत्खनन भए दैतनक 
१००० टन ि सिही उत्खनन भए दैतनक २००० टनसभि उत्खननको 
कार्य गनन ।  
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6. दैतनक २ लाख घन तिटिसभि प्राकृतिक ग्र्ाँस िा Biogenic Natural Gas 
उत्पादन कार्य गनन।  

7. िनक्षेत्र भन्त्दा बाहेकको क्षेत्रको प्रत्रे्क नदी, खोला सिहबाट दैतनक १०० 
घनतिटि भन्त्दा बढी ३०० घनतिटिसभि बालिुा, ग्राभेल, तगखाय ि िाटो 
तनकाल्ने । 
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अनसूुची - ३ 
(तनर्ि ३ को उपतनर्ि (१), (२), (५), (६), तनर्ि ४ को उपतनर्ि (३), (४), 

(५), तनर्ि ५ को उपतनर्ि (१), (२), (३), (६), (९) ि तनर्ि ८ को 
उपतनर्ि (३) सँग सभबशन्त्िि) 

िािाििणीर् प्रभाि िूल्र्ाङ्कन गनुयपनन प्रस्िािहरु 

(अ) िन क्षते्र 

1. ििाईिा ५०० हेक्टिभन्त्दा बढी ि पहाडिा २५० हेक्टिभन्त्दा बढीको 
क्षेत्रफलिा एकल प्रजातिका स्िदेशी विरुिा एउटै ब्लकिा िकृ्षािोपण गनन । 

2. सभबशन्त्िि ठाउँिा पिीक्षण भई िकृ्षािोपणको लातग उपर्कु्त भएका आर्ातिि 
प्रजािीका विरुिाहरु ििाईिा ५० हेक्टिभन्त्दा बढी ि पहाडिा २५ हेक्टिभन्त्दा 
बढी क्षेत्रफलिा एउटै ब्लकिा िकृ्षािोपण गनन ।  

3. विद्यिु प्रसािण लाइन बाहेक अन्त्र् प्रर्ोजनको लातग ५ हेक्टिभन्त्दा बढी िन 
क्षते्र प्रर्ोग गनन । 

4. ििाईिा १०० हेक्टि भन्त्दा बढी ि पहाडिा ५० हेक्टि भन्त्दा बढी क्षते्रफलको 
िन व्र्िसावर्क कबतुलर्िी िनको रुपिा ददने ।  

5. िन अनसुन्त्िानको प्रर्ोजनाथय िावषयक ३० हेक्टिभन्त्दा बढी क्षेत्रफल सभिको 
िाविर् िथा प्रादेशशक िन सिपट कटान गनन ।  

6. देहार् अनसुािको िन पैदािाि संकलन गनन गिी शजल्ला तभत्रको पञ्चिषीर् िन 
कार्यर्ोजना, िन संिक्षण क्षेत्र िा िािाििण संिक्षण क्षेत्रको व्र्िस्थापन र्ोजना 
िा कार्यर्ोजना  िर्ाि गनन ।  

(क)  िावषयक ५० िेविक टनभन्त्दा बढी जिा िथा गानो संकलन गनन, 
(ख)  िावषयक १५० िेविक टनभन्त्दा बढी बोक्रा संकलन गनन, 
(ग)  िावषयक १५० िेविक टन भन्त्दा बढी पाि डाँठ संकलन गनन, 

(सालतसड, रिठ्ठा ि अिला, िेन्त्दपुाि, भोलायपाि, िेजपाि बाहेक) 

(घ)  बावषयक १५० िेविक टन भन्त्दा बढी फूल ि भिुा संकलन गनन, 
(ङ)  िावषयक २०० िेविक टन भन्त्दा बढी फल ि बीज संकलन गनन, 
(च)  िावषयक १५० िेविक टन भन्त्दा बढी तबरुिा संकलन गनन, 
(छ)  िावषयक २०० िेविक टन भन्त्दा बढी गि, िेशजन (सल्लाको खोटो 

बाहेक) लोहिान संकलन गनन ।    
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7. प्रचतलि कानून अनसुाि प्रशोिन गिी सािित्ि तनकाली तनकासी गनय पाइने 
प्रजातिहरुको हकिा एक शजल्लाबाट प्रति प्रजाति १०० टन भन्त्दा बढी िन 
पैदािाि सङ्कलन गनन । 

8. िन क्षेत्र, िन संिक्षण क्षेत्र, संिक्षण क्षेत्रको िन क्षेत्र, िध्र्ििी क्षेत्रको िन क्षेत्र, 

तसिसाि क्षेत्र िा िािाििण संिक्षण क्षेत्रको िन क्षेत्रिा २५ शैर्ा भन्त्दा बढीका 
होटल, रिसोटय ि अस्पिाल िा २५ कोठा भन्त्दा बढीको शशक्षण संस्था तनिायण 
गनन। 

9. िन क्षेत्रिा फोहोि िैला फाल्न, ल्र्ाण्डवफल्ड साइट तनिायण िथा सञ्चालन गनन।  

(आ) उद्योग क्षते्र  

1. दैतनक ५ लाख तलटि भन्त्दा बढी क्षििा भएको उिाल्ने ि फिनन्त्टेशन 
सवुििार्कु्त तडशस्टलिी, ब्रअुिी िथा िाइनिी उद्योग स्थापना गनन ।  

2. दैतनक ३००० िेविक टन भन्त्दा बढी खाँडसािी िा शचनी उत्पादन गनन 
उद्योग स्थापना गनन । 

3. दैतनक २५ िेविक टन भन्त्दा बढी हाड, तसंग ि खिु प्रशोिन गनन उद्योग स्थापना गनन । 

4. दैतनक १५,००० िगय वफट भन्त्दा बढी छाला प्रशोिन गनन उद्योग स्थापना 
गनन ।  

5. िावषयक ३ किोड गोटाभन्त्दा बढी उत्पादन क्षििा भएको पोलेको इटा, टार्ल 
आदद बनाउन ेउद्योग स्थापना गनन ।  

6. दैतनक १००० िेविक टनभन्त्दा बढी क्षििाको क्रसि उद्योग स्थापना गनन।  

7. दैतनक १०० िेविक टन भन्त्दा बढी उत्पादन क्षििा भएको एतसड ि 
अल्काली उत्पादन गनन उद्योग स्थापना गनन ।  

8. ब्लेशण्डङ्ग प्रवक्रर्ा बाहेकबाट विटुतिन िथा विटुतिन इिल्सनको उत्पादन गनन 
उद्योग स्थापना गनन ।  

9. ब्लेशण्डङ्ग प्रवक्रर्ा बाहेकबाट िसार्तनक िल उत्पादन गनन उद्योग स्थापना 
गनन ।  

10. दैतनक १० िेविक टन भन्त्दा बढी प्राङ्गारिक िल उत्पादन गनन उद्योग 
स्थापना गनन।  

11. ब्लेशण्डङ्ग प्रवक्रर्ा बाहेकबाट वकटनाशक पदाथय उत्पादन गनन उद्योग स्थापना 
गनन । 

12. दैतनक ५० िेविक टन (ड्राई िा िेट) भन्त्दा बढी ब्र्ािी रिसाईशक्लङ्ग गनन 
उद्योग स्थापना गनन । 
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13. दैतनक ५ िेविक टन भन्त्दा बढी फोि उत्पादन उद्योग (फोिको प्रर्ोग गिी 
बस्ि ुउत्पादन गनन उद्योग सिेि) स्थापना गनन ।  

14. दैतनक १०० िे. टन भन्त्दा बढी उत्पादन क्षििा भएको पल्प िा कागज 
उद्योग स्थापना गनन । 

15. चनुढंुगा िा शक्लंकििा आिारिि दैतनक ३००० िेविक टन भन्त्दा बढी 
उत्पादन क्षििा भएको शक्लंकि िा तसिेन्त्ट उद्योग स्थापना गनन ।  

16. दैतनक ३००० िेविक टन भन्त्दा बढी चनु उत्पादन क्षििा भएको उद्योग 
स्थापना गनन ।  

17. २ अबय रुपैर्ा भन्त्दा बढी िेतसन उपकिणिा लगानी हनु ेखतनजजन्त्र् पदाथय 
प्रशोिन गनन उद्योग स्थापना गनन । 

18. दैतनक ५० िेविक टन भन्त्दा बढी औषिीको लातग प्रािशभभक कभपाउण्ड 
(Bulk Drugs) संश्लषेण (Formulation) गनन उद्योग स्थापना गनन ।  

19. दैतनक ५०० िेविक टन भन्त्दा बढी प्रािशभभक स्िेशल्टङ्ग गिी फेिस िथा 
नन ्फेिस बस्ि ुउत्पादन गनन उद्योग स्थापना गनन । 

20. दैतनक ७५० िेविक टन भन्त्दा बढी िाि ुरििेशल्टङ्ग िा रििोतलङ्ग िा ऐलोवर्ङ्ग 
(Alloying) गनन उद्योग स्थापना गनन । 

21. उद्योगले आफ्नो प्रर्ोगको लातग ४० िेगािाट भन्त्दा बढी निीकिणीर् ऊजाय 
प्रविति (सौर्य, िार्,ु जैविक आदद) Cogeneration, DG Set बाट विद्यिुीर् 
ऊजाय उत्पादन गनन कार्य गनन।  

22. िावषयक ५ लाख घन वफटभन्त्दा बढी काठ प्रर्ोग गनन सःतिल स्थापना गनन।  

23. िावषयक २ लाख घन वफटभन्त्दा बढी काठ िा काठजन्त्र् पदाथय प्रर्ोग गिी 
भेतनर्ि, प्लाईउड, प्लाईबोडय आदद बनाउने उद्योग स्थापना गनन ।  

24. अिय प्रशोतिि िेल, फोतसल फ्र्लु प्रर्ोग गिी दैतनक २०० िेविक टन भन्त्दा 
बढी पेिोतलर्ि पदाथय उत्पादन गनन उद्योग स्थापना गनन ।  

25. अति घािक पदाथय जस्िैः आइसोनाइट, िकय िी कभपाउण्ड उत्पादन गनन 
उद्योग स्थापना गनन ।  

26. िेतडर्ो विवकिण तनष्ट्काशन हनु े (न्त्रू्शक्लर्ि/एटोतिक प्रशोिन) उद्योग 
स्थापना गनन । 

27. पेिोतलर्ि पाईपलाईन तनिायण गनय ।  

28. कभप्रू्टि, सफ्टिेर्ि, विद्यतुिर् उपकिणहरु प्रर्ोग गिी सफ्टिेर्ि िर्ािी, 
अनलाईन सेिा, ईन्त्टिनेट, िेतडर्ो, केबलु नेटिकय  जस्िा प्रकृतिका सेिा ददने 



खण्ड ४) अतिरिक्ताङ्क २२ प्रदेश िाजपत्र भाग २ तिति २०७७।०४।०८ 

 

54 
 

कार्य िथा िातलि, पिािशय जस्िा कार्यहरु बाहेक रु. २ अबयभन्त्दा बढी 
िेतसन उपकिणिा लगानी हनुे उद्योग । 

29. जीिनाशक विषादी (सूशचि विषादीहरुको हकिा िात्र) प्लाण्ट स्थापना गनन। 

30. दैतनक १० िेविक टन भन्त्दा बढी प्राङ्गारिक िल उत्पादन गनन उद्योग 
स्थापना गनन।  

(इ) सडक क्षते्र  

1. २५ वक. ति. भन्त्दा बढी लभबाई हनुे कुनै पतन नर्ा ँसडक तनिायण गनन ।  

2. ५० वक. ति. भन्त्दा लािो िञ्जुिागय तनिायण गनन ।  

3. ५ वक. ति. भन्त्दा लािो केबलु काि िागय तनिायण गनन ।  

4. सडक प्रर्ोजनको लातग ३ वक.ति. भन्त्दा बढी लभबाईको सरुुङ्ग बनाउने । 

5. साियजतनक र्ािार्ािको लातग िेलिागय तनिायण िथा सञ्चालन गनन ।  

6. ५० वक.ति. भन्त्दा बढी लभबाईको िाविर् िथा प्रादेशशक िाजिागय िा सहार्क 
सडकको सडकहरुको चौडाई िवृि हनुे गिी स्िििवृि, पनुस्थायपना िा पनुतनयिायण 
गनन । 

(ई) आिास, भिन िथा बस्िी विकास ि शहिी विकास क्षते्र  

1. १६ िल्ला िा ५० तिटि भन्त्दा बढी उचाई भएका भिन तनिायण गनन । 

2. १०,००० िगयतिटि क्षेत्रफलभन्त्दा बढीको Built Up Area िा Floor Area 

भएको Residential, Commercial िा Residential and Commercial दिैु 
प्रकृति भएको संर्कु्त भिन तनिायण गनन ।  

3. २,००० जना भन्त्दा बढी एकै पटक आगिन िथा तनगिन हनुे तसनिेा हल, 

तथएटि, Community Hall, Stadium, Concert Hall, Spot Complex, Party 

Palace तनिायण गनन।  

4. ५ हेक्टिभन्त्दा बढी क्षेत्रिा आिास विकास गनन ।  

5. १०० हेक्टिभन्त्दा बढीको जग्गा आर्ोजना सञ्चालन गनन ।  

6. २० हजाि तलटि भन्त्दा बढी दैतनक पानीको प्रर्ोग हनुे भिन तनिायण िथा 
सञ्चालन गनन।  

7. कृवषर्ोग्र् भतूििा शहिीकिण गनन । 

(उ) जलस्रोि ि ऊजाय क्षते्र  

1. विद्यिु ्उत्पादन अन्त्िगयि: 
(क) ५० िेगािाटभन्त्दा बढी क्षििाको जलविद्यिु ्उत्पादन आर्ोजना तनिायण 

गनन। 
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(ख)  १ िेगािाटभन्त्दा बढीको कोइला िा आणविक विद्यिु ्उत्पादन आर्ोजना 
सञ्चालन गनन । 

(ग)  ५ िेगािाटभन्त्दा बढीको खतनज िेल िा ग्र्ाँसबाट विद्यिु ् उत्पादन 
आर्ोजना सञ्चालन गनन ।  

2. तसंचाइको नर्ाँ प्रणाली अन्त्िगयि: 

(क)  ििाई ि तभत्री ििेशिा २,००० हेक्टिभन्त्दा बढीको क्षेत्र तसंचाइ 
गनन ।  

(ख)  पहाडी उपत्र्का ि टाििा ५०० हेक्टिभन्त्दा बढीको क्षेत्र 
तसंचाइ गनन ।  

(ग)  पहाडी तभिालो पाखा ि पियिीर् क्षेत्रिा २०० हेक्टि भन्त्दा बढी 
क्षेत्र तसंचाइ गनन ।  

3. १०० जनाभन्त्दा बढी स्थार्ी बसोबास भएका जनसं्र्ा विस्थावपि गनन कुनै 
पतन जलस्रोि विकास कार्य गनन ।  

4. बहउुदे्दश्र्ीर् जलाशर्को तनिायण गनन ।  

5. एउटा जलािाि क्षेत्रबाट अको जलािाि क्षेत्रिा पानी फकायई (इन्त्टि बेतसन 
िाटि िान्त्सफि) उपर्ोग गनन ।  

6. निीकिणीर् ऊजाय क्षेत्र: 
(क) १० िेगा िाट भन्त्दा बढी क्षििाको सौर्य ऊजायबाट विद्यिु ्

उत्पादन आर्ोजना सञ्चालन गनन। 

(ख) १० िेगा िाट भन्त्दा बढी क्षििाको िार् ु ऊजायबाट विद्यिु ्
उत्पादन आर्ोजना सञ्चालन गनन ।  

(ग) २ िेगा िाट भन्त्दा बढी क्षििाको जैविक ऊजायबाट विद्यिु ्
उत्पादन आर्ोजना सञ्चालन गनन ।  

(ऊ) पर्यटन क्षते्र  

1. १०० शैर्ा भन्त्दा बढीको होटल िा रिसोटय तनिायण, स्थापना ि सञ्चालन गनन ।  

2. नर्ाँ वििानस्थल तनिायण गनन ।  
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(ए) खानपेानी क्षते्र  

1. ५०० हेक्टि भन्त्दा बढी क्षेत्रिा फैतलएको िषायिको पानी संकलन गनन िथा 
सोही क्षेत्रफलिा भएको पानीका स्रोिहरुको प्रर्ोग गनन ।  

2. सेफ इल्ड १०० एल. वप. एस. (LPS)भन्त्दा बढी सिही पानीको स्रोि ि 
सो पानीको ७५ प्रतिशि भन्त्दा बढी सु् खा सिर्िा आपूतिय गनन ।  

3. भतूिगि पानीको स्रोि विकासका लातग कूल एक्रू्फिको ७५ प्रतिशि भन्त्दा 
बढी रिचाजय गनन ।  

4. खानेपानी आर्ोजना सञ्चालन गनयको लातग १०० जनाभन्त्दा बढी जनसं्र्ा 
विस्थावपि गनन ।  

5. ३ वक. ति. भन्त्दा बढीको सरुुङ्ग तनिायण गिी खानेपानी आर्ोजना सञ्चालन 
गनन । 

6. खानेपानीको स्रोिको िातथल्लो िटीर् भागिा ५०० जनाभन्त्दा बढीको 
जनसं्र्ा बसोबास गिाउन े।  

7. २ लाख भन्त्दा बढी जनसं्र्ालाई खानेपानी आपूतिय गनन ।  

8. २ लाख भन्त्दा बढी जनसं्र्ालाई खानेपानी आपूतिय गिी नर्ाँ स्रोि जोड़ने।  

9. जैविक एिं िासार्तनक प्रदूषणहरू हनुे स्रोि िा तिनबाट प्रभाविि हनु सक्न े
भतूिगि जलस्रोिको उपर्ोग गनन ।  

10. प्रति सेकेण्ड ५०० तलटिभन्त्दा बढी पानीको स्रोि उपर्ोग गनन खानेपानी 
स्रोिसभबन्त्िी बहउुदे्दश्र्ीर् आर्ोजना सञ्चालन गनन ।  

11. साियजतनक खानपेानीका आपूतियका िु् र् स्रोििा कार्ायन्त्िर्न गरिने कुनै प्रस्िाि ।  
(ऐ) फोहििैला व्र्िस्थापन क्षते्र  

1. घि एिं आिास क्षेत्रबाट तनस्कने फोहििैलाको सभबन्त्ििा देहार्को काि गननः  

(क)  िावषयक ५,००० टन भन्त्दा बढी फोहििैला जतिनिा भनन ।  

(ख)  १० हेक्टिभन्त्दा बढी क्षेत्रिा फैतलएको िान्त्सफि स्टेशन ि रिसोसय 
रिकोभिी एरिर्ा सभबन्त्िी काि गनन ।  

(ग)  १० हेक्टि भन्त्दा बढी क्षेत्रिा फैतलएको िसार्न, र्ाशन्त्त्रक िा 
जैविक िरिकाबाट फोहििैला छनौट, केलाउन,े िह लाउने ि पनुः 
प्रर्ोग गनन ।  

(घ)  १० हेक्टि भन्त्दा बढी क्षेत्रिा फैतलएको कभपोि प्लान्त्ट सभबन्त्िी काि 
गनन।  
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(ङ)  कभिीिा १०,००० जनसं्र्ा भएको शहिी क्षेत्रबाट तनस्कन े
फोहििैला गाड्ने काि गनन ।  

(च) ५ एि.एल.डी. (MLD) भन्त्दा बढी क्षििाको ढल व्र्िस्थापन 
आर्ोजना संचालन गनन । 

(छ)  ५०,००० भन्त्दा बढी जनसं्र्ालाई टेिा परु् र्ाउन े उदे्दश्र्ले 
सञ्चालन हनुे ढल तनकास, सिसफाई ि फोहििैला व्र्िस्थापन 
कार्य गनन।  

2. देहार्को प्रकृति ि जनुसकैु स्ििका खििापूणय फोहििैला सभबन्त्िी देहार्का 
तनिायण सभबन्त्िी काि गननः 

(क) फोहििैला संर्न्त्त्र तनिायण ।  

(ख) फोहििैला रिकोभिी प्लान्त्ट तनिायण ।  

(ग) फोहििैला भनन, थपुानन िा गाड्ने ठाउँको तनिायण ।  

(घ) फोहििैला भण्डािण गनन ठाउँको तनिायण ।  

(ङ) फोहििैला विटिेण्ट सवुििाको तनिायण ।  

3. जोशखिपूणय फोहि पदाथय सभबन्त्िी देहार्का काि गनन: 
(क) २५ िषयभन्त्दा बढी आिा आर् ुभएको कुनै पतन िेतडर्ोििी िस्िकुो 

तनष्ट्काशन ि व्र्िस्थापन गनन ।  

(ख) पचास लेथल डोज भएको कुनै पतन िेतडर्ोििी िस्िहुरुको तनष्ट्काशन 
ि व्र्िस्थापन गनन ।  

(ग)  कभिीिा २५ शैय्र्ा भएको स्िास््र् केन्त्र िा अस्पिाल िा नतसयङ्ग 
होिबाट तनस्कने जैविक जोशखपूणय पदाथयहरूको अशन्त्िि तनष्ट्काशन 
व्र्िस्थापन गनन ।  

(घ)  कुनै पतन हातनकािक पदाथयलाई भष्ट्ि िा पनुःप्रर्ोग गनयको लातग १ 
हेक्टि िा सोभन्त्दा बढी क्षेत्रफलको जतिन प्रर्ोग गनन ि ऊजाय 
सभबन्त्िी कुनै काि गनन।  

(ओ) कृवष क्षते्र  

पहाडिा १ हेक्टिभन्त्दा बढी ि ििाईिा ५ हेक्टिभन्त्दा बढी िन क्षेत्र कृवषको 
लातग प्रर्ोग गनन ।  

 

(औ) स्िास््र् क्षते्र 

१०० शैय्र्ाभन्त्दा बढीको अस्पिाल िा नतसयङ्ग होि िा शचवकत्सा व्र्िसार् 
संचालन गनन।  
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(अं) शशक्षा क्षते्र  

१०० शैय्र्ाभन्त्दा बढीको शशक्षण अस्पिाल संचालन गनन ।  

(अः) खानी क्षते्र  

1. खानी उत्खनन ्गनयको लातग १०० जना भन्त्दा बढी जनसं्र्ाको स्थार्ी बसोबास 
स्थानान्त्ििण िा पनुबायस गनन। 

2. खानी उत्खनन ्कार्यको लातगः 
(क) सिै िेतडर्ोििी िािकुो उत्पादन गनय उत्खनन ्कार्य गनन ।  

(ख) अन्त्र् िाि ुउत्पादन गनय भतूिगि उत्खनन ्भए दैतनक १,००० टन 
भन्त्दा बढी ि सिही उत्खनन ् भए दैतनक २,००० टन भन्त्दा बढी 
उत्खननको कार्य गनन ।  

(ग) अिाि ुखतनज उत्पादन गनय गरिने भतूिगि उत्खनन ्भए दैतनक २,००० 
िेविक टन भन्त्दा बढी ि सिही उत्खनन ्भए दैतनक ४,८०० िेविक 
टन भन्त्दा बढी उत्खननको कार्य गनन । 

(घ) सािािण तनिायणिूखी ढुङ्गा, डेकोिेवटभ ढुङ्गा, बालिुा, ग्राभेल, औद्योतगक 
िाटो ि सािािण िाटोको उत्खननको लातग दैतनक ५०० घनतिटि 
भन्त्दा बढी उत्खनन कार्य गनन ।  

(ङ) कोइला िथा िवट्टकोइला उत्पादन गनय गरिन े भतूिगि उत्खनन ् भए 
दैतनक १,००० टन भन्त्दा बढी ि सिही उत्खनन ्भए दैतनक २,००० 
टन भन्त्दा बढी उत्खनन ्कार्य गनन । 

(च) दैतनक २ लाख घन तिटिभन्त्दा बढी प्राकृतिक ग्र्ाँस िा Biogenic 

Natural Gas उत्पादन कार्य गनन ।  

(छ) पेिोतलर्ि पदाथयको उत्खनन ्ि प्रशोिन सभबन्त्िी कार्य गनन ।  

(ज)  िनक्षेत्र भन्त्दा बाहेकको क्षत्रको प्रत्रे्क नदी, खोला सिहबाट दैतनक 
३०० घन तिटि भन्त्दा बढी बालिुा, ग्राभेल, तगखाय िाटो तनकाल्न े।  
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अनसूुची - ४ 
(तनर्ि ३ को उपतनर्ि (७) सँग सभबशन्त्िि) 

साियजतनक सनुिुाईको प्रतििदेनको ढाचँा 
श्री ................................. 

................................. 
1. पषृ्ठभतूि (संचातलि र्ोजना िथा कार्यक्रिको विििण सवहि) 
2. प्रस्िािकको नािः 
3. साियजतनक सनुिुाई गनन संघसंस्था िथा व्र्शक्तको नािः 
4. साियजतनक सनुिुाई गनुयको िू्र् उदे्दश्र्ः 
5. साियजतनक सनुिुाईको अितिः 
6. साियजतनक सनुिुाईिा प्रर्ोग भएका विति िथा प्रवक्रर्ाः 
7. सनुिुाईको तसिाः 
8. सभपन्न गरिएका िु् र् िु् र् वक्रर्ाकलापहरुः 
9. साियजतनक सनुिुाईिाट प्राप्त उपलब्िी िथा नतिजाहरु (प्रर्ोग भएका प्रत्रे्क 

विति िथा प्रवक्रर्ाबाट प्राप्त नतिजालाई एक आपसिा तभडाएि िु् र् िु् र् 
नतिजाहरु उल्लेख गनन) 

 सिल पक्षहरुः 
 सिुाि गनुयपनन पक्षहरुः 
 उदाहिणीर् कार्यहरुः 

10. िहृि छलफल कार्यक्रिको विििणः 
 (क) तिति   (ख) स्थानः (ग) सिर्ः 

11. उपशस्थि तनकार्, विषर्गि कार्ायलर्, गैिसिकािी संस्था आददको विििणः  
12. आिभेलािा उठेका शजज्ञासाहरु सवहि सभबोिन गनुयपनन िु् र् िु् र् 

विषर्हरूः 
13. साियजतनक सनुिुाईिा उठेका िदु्दाका बािेिा कार्यक्रि संचालकको प्रतिवक्रर्ा 

ि प्रतििििाः 
साियजतनक सनुिुाईिा उठेका िदु्दालाई सभबोिन गनय चाल्नपुनन कदिहरु ि सझुािहरुः 
 

प्रस्िािककोः 
नािः    दस्िखिः   

 तितिः 
 

रिब्र्ः प्रतििेदन पेश गदाय साियजतनक सनुिुाईलाई पवुि गनन कागजाि, श्रव्र्दृष्ट्र् सािग्रीहरु सिेि प्रतििेदनसाथ पेश 
गनुय पननछ ।  
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अनसूुची - ५ 
(तनर्ि ४ को उपतनर्ि (१), तनर्ि ८ को उपतनर्ि (६) को खण्ड (ग) सँग 

सभबशन्त्िि) 

क्षते्र तनिायिण सभबन्त्िी साियजतनक सूचनाको ढाचँा 
........आर्ोजनाको िािाििणीर् प्रभाि िूल्र्ाङ्कन प्रतििेदन िर्ािीको लातग क्षेत्र 

तनिायिणसभबन्त्िी 
 साियजतनक सूचना 

( प्रकाशशि तिति . ... ...) 

....... प्रदेश........ शजल्लाहरु...........नगिपातलका/गाउँपातलकािा ...........(प्रस्िािकको 
नाि उल्लेख गनन) द्वािा तनभन बिोशजिको प्रस्िाि कार्ायन्त्िर्न गनय लातगएको छ । 

 

प्रस्िािकको नाि ि ठेगाना ...............(नाि), .......................(ठेगाना),  

................... (ई-िेल).............(फोन नं.) 

प्रस्िािको व्र्होिा .......आर्ोजनाको िु् र् विशेषिा उल्लेख गनन 
प्रभाि पनय सक्ने 

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

िडाहरु 

 

िातथ उशल्लशखि प्रस्िािको िािाििणीर् प्रभाि िूल्र्ाङ्कन (EIA) अध्र्र्न सभबन्त्िी क्षेत्र 
तनिायिण (Scoping) गनन क्रििा सो क्षेत्रहरुको भौतिक िथा िसार्तनक प्रणाली, जैविक 
प्रणाली, सािाशजक-आतथयक प्रणाली ि  सांस्कृतिक प्रणालीिा के कस्िो प्रभाि पदयछ भनी 
र्वकन गनय सो स्थानको न. पा./गा.पा. िथा त्र्स क्षेत्रका विद्यालर्, अस्पिाल, स्िास््र् 
चौकी िथा सिोकाििाला व्र्शक्त िा संस्थाको तलशखि िार् सझुाि तलन आिश्र्क भएकोले 
र्ो साियजतनक सूचना प्रकाशन भएको तितिले १० (दश) ददन तभत्र तनभन ठेगानािा आई 
पगु्ने गिी तलशखि िार् सझुाि उपलब्ि गिाई ददन ुहनु अनिुोि गरिन्त्छ । 

 

िार् सझुािको लातग पत्राचाि गनन ठेगानाहरुः 
प्रस्िािकको नाि ि 

ठेगाना 
..............(नाि), ............(ठेगाना), ............(ई-

िेल)................. (फोन नं.) 

पिािशयदािाको नाि ि 
ठेगाना 

..............(नाि), ............(ठेगाना), ............(ई-

िेल)................. (फोन नं.) 
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अनसूुची - ६ 

(तनर्ि ४ को उपतनर्ि (३), (४) ि (५) सँग सभबशन्त्िि) 

िािाििणीर् प्रभाि िूल्र्ाङ्कनको क्षते्र तनिायिण प्रतििेदन ढाचँा 
(आििण पषृ्ठको ढाचँा) 

प्रस्िािको शशषयक, प्रतििेदन िर्ाि गनन व्र्शक्त िा संस्थाको नाि ि ठेगाना (प्रतििेदनको 
शरुुिा नै उक्त प्रतििेदन पेश गरिने तनकार्को नाि ि ठेगाना (टेतलफोन, फ्र्ाक्स ि इिेल 
आदद सवहि) उल्लेख गिी प्रतििेदनको शरुु पषृ्ठिा तनभन ढाँचािा प्रस्ििु गनय सवकने छ) 

................................... (प्रस्िािको नाि) को 

िािाििणीर् प्रभाि िूल्र्ाङ्कन प्रतििेदनको क्षेत्र तनिायिण प्रतििेदन  

प्रतििेदन पेश गरिने तनकार्को नाि ि ठेगानाः 

िाफय ि (तनकार्को नाि ि ठेगाना): 

प्रस्िािक 

............... (प्रस्िािकको नाि ि ठेगाना) 

.............. िवहना ................. िषय 
 

प्रस्िािको प्रकृति ि त्र्ससँग सभबशन्त्िि क्षते्र हेिी देहार्का कुिा स्पि खलुाउन ुपनन 

विषर्सूची (Table of Content) 

संशक्षप्त रुप (Acronyms/Abbreviations) 

परिच्छेद-१:  प्रतििेदन िर्ाि गननको नाि ि ठेगाना  

 १.१ प्रस्िािकको नाि, ठेगाना, इिेल ि फोन नं. 
 १.२ पिािशयदािाको नाि, ठेगाना, इिेल ि फोन नं.   

परिच्छेद-२:  परिचर् 

 २.१ भतूिका 
 २.२ प्रस्िािको सािान्त्र् जानकािी 
 २.३ क्षेत्र तनिायिणको उद्देश्र्  

 २.४ प्रस्िािको सान्त्दतभयकिा 
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 २.५ कानूनी औशचत्र्िा 
 २.6 स्थान/अिशस्थति ि पहुँच  

 २.7 प्रकृति/वकतसि 

 २.8 प्रस्िाि कार्ायन्त्िर्न हनु ेक्षेत्रको सािान्त्र् आतथयक सािाशजक विििण 

२.9 संिचनाहरुको जानकािी ि अिर्िहरुः (Salient Features हरु प्रि 
रुपिा स्थलगि अिस्थाको नक्सासँग िेल खान े वहसाबले प्रस्ििु 
गनुयपनन) 

२.१0 प्रस्िाि/आर्ोजना सभबन्त्िी वक्रर्ाकलापहरुः (तनिायण पूिय, तनिायणको 
चिणिा ि सञ्चालन िथा िियि सभभािको चिणिा) 

 २.१1 तनिायण िथा संचालन र्ोजना 
२.१1.१  जग्गाको क्षेत्रफल, जग्गाको प्रकाि ि स्िातित्ि 

(िातलकाको रुपिा) 

२.१1.२ आिश्र्क जनशशक्त, तनिायण सािग्री (परििाण ि स्रोि), 
तनिायण िातलका, प्रर्ोग हनु ेऊजायको वकतसि (स्रोि, खपि 
हनुे परििाण), प्रर्ोग हनुे प्रविति, Associated/Ancillary 

facilities 

२.११.३ आर्ोजना कार्ायन्त्िर्न िातलका 
 २.१२ अन्त्र् थप विििण 

परिच्छेद-३:  क्षते्र तनिायिण प्रतििेदन िर्ाि गदाय अिलभबन गनुयपनन विति 

 ३.१ सन्त्दभय सािग्रीको पनुिािलोकन (Literature Review) 

 ३.२ प्रभाविि क्षेत्र तनिायिण (Impact Area Delineation) 

३.३ सूचना प्रकाशनः क्षेत्र तनिायिण सभबन्त्िी सूचना र्सैसाथ संलग्न 
अनसूुची-५ को ढाँचा अनरुुप हनुपुदयछ ।  

३.४ स्थलगि अध्र्र्न, सिोकाििाला (Stakeholder) को पवहचान ि 
सिोकाििालाहरुसँग छलफल िथा पिािशय 
३.४.१  भौतिक िथा िासार्तनक िािाििण ि्र्ाङ्क संकलन ि 

विश्लषेण वितिः walkthrough /direct observation, water, 

air, noise, soil sampling and analysis, public 

consultations and relevant methods, sediment 

simulation models 

३.४.२ जैविक िािाििण ि्र्ाङ्क संकलन ि विश्लषेण वितिः 
Reconnaissance survey, walkthrough/direct 



खण्ड ४) अतिरिक्ताङ्क २२ प्रदेश िाजपत्र भाग २ तिति २०७७।०४।०८ 

 

63 
 

observation, transect survey, sampling method/census, 

focus group discussion, Key informant interview or 

other relevant 

३.४.३ सािाशजक-आतथयक िािाििण सभबन्त्िी ि्र्ाङ्क संकलन ि 
विश्लषेण वितिः 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 

३.४.४  सिोकाििालाहरुको पवहचान/विश्लषेण विति 

३.४.५ पिािशय/सहभातगिाः General consultancy/Focus Group 

Discussions 

३.४.६ श्रब्र्दृष्ट्र् विति  

३.४.७ Case Study   

परिच्छेद-४:  प्रतििेदन िर्ाि गदाय विचाि गनुय पनन नीति, िणनीति, ऐन, तनर्ि, 
तनदन शशका, िापदण्ड, सशन्त्ि सभझौिा   

(प्रस्िािको प्रकृति ि त्र्ससँग सभबशन्त्िि क्षेत्र हेिी पनुिािलोकन गनुय पनन) 

 प्रतििेदन िर्ाि गदाय पनुिािलोकन गरिन ेदफा÷तनर्ि÷खण्ड आदद ि 
सभबशन्त्िि बुदँा 

 बुदँा सभबशन्त्िि विििण 

संवििान 
  

नीति 
  

िणनीति   

ऐन 
  

तनर्िािली   

तनदन शशका   

 िापदण्ड 
  

सशन्त्ि 
सभझौिाहरु 

  

 

परिच्छेद-५: विद्यिान िािाििणीर् अिस्था  
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 प्रस्िािले प्रभाि पानय सक्ने भौतिक िथा िासार्तनक, जैविक, सािाशजक-आतथयक ि 
सांस्कृतिक िस्िशुस्थतिको बािेिा आिािभिू जानकािी (न्त्रू्निि चेकतलििा भएिा 
ि्र्ाङ्क आिश्र्क पनन) 

िातलका 
वितभन्न क्षते्रहरु ि आिश्र्क आिािभिू ि्र्ाङ्क िा विििणका वकतसि   

अिर्ि 

(Components) 

प्र्ािातिटि (Parameter)  आिश्र्क विििण 

भौतिक िथा िासार्तनक िािाििण 
जलिार्/ुिौसि 

 

िषाय  
िापक्रि  
सापेशक्षक आरिा   
िार्कुो गति ि ददशा  
िारू्िण्डलीर् चाप  

जल िथा 
जलािाि क्षेत्र  

नदी  
िाल  
अन्त्र् जलस्रोि  
जलािाि क्षेत्र  
पानीको िहाि िथा डीस्चाजय  
बाढी   
वहििाल विष्ट्फोटको अिस्था  
भतूिगि पानीको बहािको अिस्था  

भ-ूगभय चट्टान ि िाटोको वकतसि  
भगूतभयर् बनािट/संिचना  
भगूतभयर् जोशखि (earthquake, 

avalanche, debris flow and 

faultlines)  

 

पवहिो, भ-ूक्षर्  
भिूी (Land) भगौतलक बनािट   ि भतूि शस्थििा 

(Topography and land stability ) 
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अिर्ि 

(Components) 

प्र्ािातिटि (Parameter)  आिश्र्क विििण 

भ-ूउपर्ोग ि ल्र्ान्त्डकभि 
(Landuse and landcover) 

 

पानीको गणुस्िि सिही, उपसिही ि जतिन ितुनको 
पानीको गणुस्िि (Surface, 

subsurface and groundwater 

quality)  

िापिान, पी.एच. ि अन्त्र् 
प्र्ािातिटिहरू (Temperature, pH 

and other parameters ) 

 

िार्कुो गणुस्िि 
ि ध्ितनको स्िि 

िार्कुो गणुस्िि  
ध्ितनको अिस्था  

जैविक िािाििण 
िनस्पति िनको वकतसि 

जलिार्कुो आिाििा 
िनस्पतिको आिाििा 

 

िनको स्िातित्ि; िन व्र्िस्थापन ि 
संिक्षणको अिस्था; ि शजिकोपाजयन 

 

प्रजािीहरुको विििण  

-िनस्पतिका प्रिखु प्रजातिहरु 

-जतडिटुी िथा गैह्रकाष्ठ िन पैदािि  

-तिचहा प्रजािी (Invasive Species)  

-Ethnobotany का दृविले 
िहत्िपूणय प्रजातिहरु 

-जलीर् िनस्पतिहरु 

-प्रजातिहरुको शस्थति (Species 

status) 

 

 कृवष जैविक-विविििा (Agro-

biodiversity) 
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अिर्ि 

(Components) 

प्र्ािातिटि (Parameter)  आिश्र्क विििण 

 संिेदनशील प्राकृतिक िासस्थान ि 
जैविकविविििा हटस्पटहरू 
(Sensitive Natural Habitats and 

Biodiversity Hotspots ) 

 

 सािाशजक-आतथयक आकंलन 
(Socio-Economic Assessment ) 

 

जीिजन्त्ि ु जीिजन्त्िहुरुको विििण 

 स्िनिािी 
 चिाहरु 

 सिीसपृ 

 जलचिहरु 

 अन्त्र् 

 

 प्रजातिहरुको शस्थति (Species 

status), प्रजातिहरुको विचिण, 

कोरिडोि ि  िासस्थानको अिस्था 

 

 जीिजन्त्िहुरुको संिक्षण ि 
व्र्ािस्थापनको अिस्था 

 

सािाशजक-आतथयक िथा सांस्कृतिक 
जनसांश्र्क 
विििण 

जनसं्र्ा  
जन्त्ि, ितृ्रू्को अिस्था  
लैंतगक विििण  
उिेि सिूह  
जाि  
ििय  
पेशा  
घिििुी  
बसाई सिाई  
जोशखि ि सीिान्त्िकृि जनसं्र्ा 
(Vulnerable and marginalized 

population) 
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अिर्ि 

(Components) 

प्र्ािातिटि (Parameter)  आिश्र्क विििण 

शशक्षा शैशक्षक संस्थाको सं्र्ा ि वकतसि    
साक्षििा दि  
शैशक्षक शस्थति  

स्िास््र् ि 
सिसफाई 

स्िास््र् शस्थति  
िोगका प्रकाि  
स्िास््र् संस्थाहरुको अिस्था  
खानेपानीको अिस्था  
शौचालर्को अिस्था  
फोहििैला व्र्िस्थापनको अिस्था  

भौतिक÷सािदुा
वर्क पूिायिाि 

र्ािार्ाि पूिायिाि  
ऊजाय आपूतिय   
सञ्चाि (टेतलफोन, हलुाक, 
टेतलतभजन, इन्त्टिनेट सेिा) 

 

खानेपानी  
बजाि  
तसंचाई प्रणाली  
उद्योग÷कलकािखाना  

आतथयक िोजगािी÷पेशा÷व्र्िसार्  
जग्गाको स्िातित्ि  
कृवष उत्पादन  
पशपुालन  
आर् आजयन ि खचय  
अन्त्र् उत्पादन  

जलउपर्ोग कृवष, आिोदप्रिोद (Recreation) 
अन्त्र् प्रर्ोजनको लातग जल उपर्ोग  

 

उपल्लो ि िल्लोिटीर् जल 
उपर्ोगको अिस्था 

 

संस्कृति ऐतिहातसक ि साँस्कृतिक ििोहिहरु  
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अिर्ि 

(Components) 

प्र्ािातिटि (Parameter)  आिश्र्क विििण 

साँस्कृतिक िहत्िका खलुास्थलहरु  
िातियक स्थलहरु  
सांस्कृतिक िान्त्र्िा, चालचलन ि 
पिभपिा 

 

भाषा स्थानीर् भाषाहरु ि बोल्ने सिदुार्  
िाि ृभाषा बोल्ने सिदुार्  

चाडपिय ि अन्त्र् 
प्रथाहरु 

प्रिखु चाडपिय ि सिािोहहरु  
अशन्त्िि संस्काि गनन स्थल ि 
प्रचलन  

 

 

परिच्छेद-६: क्षते्र तनिायिणको लातग अध्र्र्निा संलग्न विज्ञले पवहचान गिेको ि सभबशन्त्िि 
सिोकाििालाहरुले िथा िी सिालहरुको औशचत्र्िाको आिाििा प्राथतिकिा तनिायिण 

 अध्र्र्निा संलग्न विज्ञहरुले पवहचान गिेका िथा सिोकाििालाहरुले उठाएका भौतिक, 

जैविक, सािाशजक, आतथयक सांस्कृतिक िािाििणीर् सिालहरुको छुट्टा छुटै्ट सूची िर्ाि गनुय पननछ ि  
र्सिी छुयाईएका सूचीबाट औशचत्र्िा ि सान्त्दतभयकिा खलुाई िािाििणीर् सिालहरुको प्राथतिकिा 
तनिायिण गिी अशन्त्िि सूची िर्ाि गनुय पननछ । र्सिी अशन्त्िि सूची िर्ाि गदाय सिोकाििालाहरुले उल्लेख 
गिेका सिालिध्रे् कुनै सिाल सिािेश नभएिा सो सिािेश नहनुकुा कािण उल्लेख गनुय पननछ । 

परिच्छेद-७: सिालहरुको पवहचान 
सिालहरुको पवहचान देहार् बिोशजि गनुय पननछ 

 सिोकाििालाहरुले पवहचान गिेका सिालहरु 

 अध्र्र्न टोलीले पवहचान गिेका सिालहरु 

 प्राथतिकीकिण गरिएका सिालहरु  

 प्राथतिकीकिण गरिएका सिालहरु देहार्को िातलका बिोशजि उल्लेख गनुय 
पननछ । 

चिणहरु सकािात्िक सिालहरु नकािात्िक सिालहरु 

तनिायण पूिय चिण   
भौतिक िथा िासार्तनक   
जैविक    



खण्ड ४) अतिरिक्ताङ्क २२ प्रदेश िाजपत्र भाग २ तिति २०७७।०४।०८ 

 

69 
 

सािाशजक-आतथयक   
सांस्कृतिक   

तनिायण चिण   

भौतिक िथा िासार्तनक   

जैविक    

सािाशजक-आतथयक   

सांस्कृतिक   

संचालनको चिण 
  

भौतिक िथा िासार्तनक   

जैविक   

सािाशजक-आतथयक   

सांस्कृतिक    

सन्त्दभय सिाग्रीः APA  6th Edition 

अनसूुचीहरु 
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अनसूुची - ७ 
(तनर्ि ३ को उपतनर्ि (३), तनर्ि ५ को उपतनर्ि (१) ि (२) सँग सभबशन्त्िि) 

संशक्षप्त िािाििणीर् अध्र्र्नको कार्यसूची 
 

(आििण पषृ्ठको ढाचँा) 
 

............................. (प्रस्िािको नाि) को 
संशक्षप्त िािाििणीर् अध्र्र्न प्रतििेदनको कार्यसूची 

 

प्रतििेदन पेश गरिने तनकार्को नाि ि ठेगानाः 
 
 

प्रस्िािक 

............... (प्रस्िािकको नाि ि ठेगाना) 

.............. िवहना ................. िषय 
 

विषर्सूची (Table of Content) 

संशक्षप्त रुप (Acronyms/Abbreviations) 

परिच्छेद-१: प्रतििेदन िर्ाि गननको नाि ि ठेगाना  

 १.१ प्रस्िािकको नाि, ठेगाना, इिेल ि फोन नं. 
 १.२ पिािशयदािाको नाि, ठेगाना, इिेल ि फोन नं.  

1.३    संशक्षप्त िािाििणीर् अध्र्र्नको उदेश्र्  

1.४    संशक्षप्त िािाििणीर् अध्र्र्नको औशचत्र् 

परिच्छेद-२:  परिचर् 

 २.१ भतूिका 
 २.२ प्रस्िािको सािान्त्र् जानकािी 
   2.3   प्रस्िािको उद्देश्र् 

 २.४ प्रस्िािको सान्त्दतभयकिा 
    २.५       स्थान/अिशस्थति ि पहुँच 

 २.६ प्रकृति/वकतसि 

    २.७   प्रस्िािको Salient Features को सन्त्दभयिा विििण 

 परिच्छेद-३: प्रतििेदन िर्ाि गदाय अपनाउन ुपनन विति 
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 ३.१  सन्त्दभय सािग्रीहरुको पनुिािलोकन 

३.२ स्थलगि अध्र्र्न (र्स अन्त्िगयि भौतिक िथा िसार्तनक, जैविक, 
सािाशजक-आतथयक, साँस्कृतिक िािाििणीर् अध्र्र्नका लातग प्रर्ोग 
गरिने वितिहरु स्पि रुपिा लेख्न ुपननछ) 

परिच्छेद-४: प्रतििेदन िर्ाि गदाय विचाि गनुयपनन नीति, ऐन, तनर्ि िथा तनदन शशकाहरु 

परिच्छेद-५: प्रतििेदन िर्ाि गदाय लाग्न े

(क) सिर् 

(ख) अनिुातनि बजेट 

परिच्छेद-६: प्रस्िाि कार्ायन्त्िर्न गदाय िािाििणिा पनन खास प्रभाि 

(क) भौतिक िथा िासार्तनक 

(ख) जैविक 

(ग) आतथयक-सािाशजक 

(घ) साँस्कृतिक 

परिच्छेद-७: प्रस्िाि कार्ायन्त्िर्नका विकल्पहरु 

(क) तडजाइन 

(ख) आर्ोजना स्थल 

(ग) प्रविति ि सञ्चालन विति, सिर् िातलका, प्रर्ोग हनुे कच्चा 
पदाथय 

(घ) अन्त्र् कुिाहरु 

परिच्छेद-८:  प्रस्िािको कार्ायन्त्िर्नबाट िािाििणिा पनन प्रभािको िोकथािका कुिाहरु 

परिच्छेद-९:  प्रस्िाि कार्ायन्त्िर्न गदाय अनगुिन गनुय पनन कुिाहरु 

परिच्छेद-१०: अन्त्र् आिश्र्क कुिाहरु  

सन्त्दभय सिाग्रीः APA  6th Edition 

अनसूुचीहरु  
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अनसूुची - ८ 
(तनर्ि ३ को उपतनर्ि (३), तनर्ि ५ को उपतनर्ि (१), (२) सँग सभबशन्त्िि) 

प्रािशभभक िािाििणीर् पिीक्षणको कार्यसूची 
 

(आििण पषृ्ठको ढाचँा) 
............................. (प्रस्िािको नाि) को 

प्रािशभभक िािाििणीर् परिक्षण अध्र्र्नको कार्यसूची 
प्रतििेदन पेश गरिने तनकार्को नाि ि ठेगानाः  

 

प्रस्िािक 

............... (प्रस्िािकको नाि ि ठेगाना) 

.............. िवहना ................. िषय 
विषर्सूची (Table of Content) 

संशक्षप्त रुप (Acronyms/Abbreviations) 

परिच्छेद-१ : प्रतििेदन िर्ाि गननको नाि ि ठेगाना  

१.१ प्रस्िािकको नाि, ठेगाना, इिेल ि फोन नं. 
१.२ पिािशयदािाको नाि, ठेगाना, इिेल ि फोन नं.  

1.३    प्रािशभभक िािाििणीर् परिक्षणको उदेश्र्  

1.४    प्रािशभभक िािाििणीर् परिक्षणको औशचत्र् 

परिच्छेद-२:  परिचर् 

 २.१ भतूिका 
 २.२ प्रस्िािको सािान्त्र् जानकािी 
    2.3   प्रस्िािको उद्देश्र् 

 २.४ प्रस्िािको सान्त्दतभयकिा 
 २.५ स्थान/अिशस्थति ि पहुँच 

 २.६ प्रकृति/वकतसि 

 २.७ प्रकृति/वकतसि 

 २.८ प्रस्िाि कार्ायन्त्िर्न हनु ेक्षेत्रको सािान्त्र् आतथयक सािाशजक विििण 

२.९ संिचनाहरुको जानकािी ि अिर्िहरुः (Salient Features) (प्रि रुपिा 
स्थलगि अिस्थाको नक्सासँग िेल खान ेवहसाबले प्रस्ििु गनुयपनन) 

२.१० प्रस्िाि/आर्ोजना सभबन्त्िी वक्रर्ाकलापहरुः (तनिायण पूिय, तनिायणको 
चिणिा ि सञ्चालन िथा िियि सभभािको चिणिा) 
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 २.११ तनिायण िथा संचालन र्ोजना 
२.११.१  जग्गाको क्षेत्रफल, जग्गाको प्रकाि ि स्िातित्ि 

(िातलकाको रुपिा) 

२.११.२  आिश्र्क जनशशक्त, तनिायण सािग्री (परििाण ि स्रोि), 
तनिायण िातलका, प्रर्ोग हनु ेऊजायको वकतसि (स्रोि, खपि 
हनुे परििाण), प्रर्ोग हनु ेप्रविति, Associated/Ancillary 

facilities  

२.११.३ आर्ोजना कार्ायन्त्िर्न िातलका 
 २.१२ अन्त्र् थप विििण 

परिच्छेद-३: प्रतििेदन िर्ाि गदाय अपनाउन ुपनन विति 

३.१  सन्त्दभय सािग्रीहरुको पनुिािलोकन 

३.२ स्थलगि अध्र्र्न (र्सिा भौतिक िथा िसार्तनक, जैविक, सािाशजक-
आतथयक, सासँ्कृतिक िािाििणीर् अध्र्र्नका लातग प्रर्ोग गरिने वितिहरु 
स्पि रुपिा लेख्न ुपननछ) 

परिच्छेद-४: प्रतििेदन िर्ाि गदाय विचाि गनुयपनन नीति, ऐन, तनर्ि िथा तनदनशशकाहरु 

परिच्छेद-५: प्रतििेदन िर्ाि गदाय लाग्ने 

(क) सिर् 

(ख) अनिुातनि बजेट 

परिच्छेद-६: प्रस्िाि कार्ायन्त्िर्न गदाय िािाििणिा पनन खास प्रभािः 
(क)  भौतिक िथा िासार्तनक 

(ख)  जैविक 

(ग)  आतथयक-सािाशजक 

(घ)  साँस्कृतिक 

परिच्छेद-७: प्रस्िाि कार्ायन्त्िर्नका विकल्पहरु 

(क) तडजाइन 

(ख) आर्ोजना स्थल 

(ग) प्रविति ि सञ्चालन विति, सिर् िातलका, प्रर्ोग हनेु कच्चा पदाथय 
(घ) अन्त्र् कुिाहरु 

परिच्छेद-८:  प्रस्िािको कार्ायन्त्िर्नबाट िािाििणिा पनन प्रभािको िोकथािका कुिाहरु 

परिच्छेद-९ : प्रस्िाि कार्ायन्त्िर्न गदाय अनगुिन गनुय पनन कुिाहरु 

परिच्छेद-१० : अन्त्र् आिश्र्क कुिाहरु  

सन्त्दभय सिाग्रीः APA  6th Edition 

अनसूुचीहरु  
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अनसूुची - ९ 
(तनर्ि ५ को उपतनर्ि (१), (२) ि (३) सँग सभबशन्त्िि) 

िािाििणीर् प्रभाि िूल्र्ाङ्कनको कार्यसूची 
 

(आििण पषृ्ठको ढाचँा) 
 

............................. (प्रस्िािको नाि) को 
िािाििणीर् प्रभाि िूल्र्ाङ्कन प्रतििेदनको कार्यसूची 

.......................................... 
प्रतििेदन पेश गरिने तनकार्को नाि ि ठेगानाः 

िाफय ि (तनकार्को नाि ि ठेगाना): 
 

प्रस्िािक 

............... (प्रस्िािकको नाि ि ठेगाना) 

.............. िवहना ................. िषय 
विषर्सूची (Table of Content) 

संशक्षप्त रुप (Acronyms/Abbreviations) 

परिच्छेद-१ : प्रतििेदन िर्ाि गनन व्र्शक्त िा संस्थाको नाि ि ठेगाना 
१.१ भतूिका 
१.२ प्रस्िािकको नािः 
 पत्राचाि गनन पूणय ठेगानाः 
 टेतलफोनः    फ्र्ाक्सः 
 इिेलः 
१.३ पिािशयदािा संस्था िा व्र्शक्तः 
 संस्था िा व्र्शक्तको नािः 
 पत्राचाि गनन पूणय ठेगानाः 
 टेतलफोनः    फ्र्ाक्सः 
 इिेलः 
१.४ ToR को उद्देश् र्ः 
१.५ EIA को उद्देश्र्ः 
१.६ EIA को औशचत्र्िाः 

परिच्छेद-२ :प्रस्िािको बािेिा जानकािी 
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२.१  प्रस्िािको सािान्त्र् परिचर्ः 
२.२  प्रस्िािको उद्देश्र् ि सान्त्दतभयकिाः (र्सिा प्रस्िािको उद्देश्र्, 

आिश्र्किा ि औशचत्र्िा खलुाउन ुपननछ।) 

२.३  स्थान/अिशस्थति ि पहुँच 

२.४  प्रकृति/वकतसि 

२.५ संिचनाहरुको जानकािी ि अिर्िहरु (Components/Salient 

Features) प्रि रुपिा स्थलगि अिस्थाको नक्साङ्कनसँग िेल खान े
वहसाबले प्रस्ििु गनुयपनन।) 

२.६  प्रस्िाि/आर्ोजना सभबन्त्िी वक्रर्ाकलापहरूः (तनिायण पूिय, तनिायणको 
चिणिा ि सञ्चालन िथा िियि सभभािको चिणिा) 

 २.७  तनिायण र्ोजना 
  २.७.१ आिश्र्क जग्गाको क्षेत्रफलः 
  २.७.२  जग्गाको प्रकाः तनजी/सिकािी/िन क्षेत्र आदद 

 २.८  प्रस्िाि/आर्ोजनाको लातग आिश्र्किाः 
  २.८.१ आिश्र्क जनशशक्त 

  २.८.२ तनिायण सािग्री, परििाण ि स्रोि 

  २.८.३ तनिायण िातलका 
  २.८.४  प्रर्ोग हनुे ऊजाय वकतसि, स्रोि, खपि हनुे परििाण 

 २.८.५  प्रर्ोग हनुे प्रविति Associated/ancillary facility 

२.8.6 प्रस्िाि कार्ायन्त्िर्न िातलका 
  २.८.७ अन्त्र् थप विििण 

परिच्छेद-३ : आिश्र्क ि्र्ाङ्क ि संकलन गनय अपनाइन ेविति  

३.१ प्रतििेदन िर्ाि गदाय आिश्र्क पनन ि्र्ाङ्कः 
३.१.१  भौतिक िथा िासार्तनक िािाििणः 
३.१.२ जैविक िािाििण 

३.१.३ सािाशजक-आतथयक  

३.१.४  साँस्कृतिक िािाििण 

वितभन्न क्षते्रहरु ि आिश्र्क आिािभिू ि्र्ाङ्क िा विििणका वकतसि   
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अिर्ि 

(Components) 

प्र्ािातिटि (Parameter)  आिश्र्क विििण 

भौतिक िथा िासार्तनक िािाििण 
जलिार्/ुिौसि 

 

िषाय  
िापक्रि  
सापेशक्षक आरिा   
िार्कुो गति ि ददशा  
िारू्िण्डलीर् चाप  

जल िथा 
जलािाि क्षेत्र  

नदी  
िाल  
अन्त्र् जलस्रोि  
जलािाि क्षेत्र  
पानीको िहाि िथा डीस्चाजय  
बाढी   
वहििाल विष्ट्फोटको अिस्था  
भतूिगि पानीको बहािको 
अिस्था 

 

भ-ूगभय चट्टान ि िाटोको वकतसि  
भगूतभयर् बनािट/संिचना  
भगूतभयर् जोशखि (earthquake, 

avalanche, debris flow and 

faultlines)  

 

पवहिो, भ-ूक्षर्  
भिूी (Land) भगौतलक बनािट   ि भतूि 

शस्थििा (Topography and 

land stability ) 

 

भ-ूउपर्ोग ि ल्र्ान्त्डकभि 
(Landuse and landcover) 
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अिर्ि 

(Components) 

प्र्ािातिटि (Parameter)  आिश्र्क विििण 

पानीको गणुस्िि सिही, उपसिही ि जतिन 
ितुनको पानीको गणुस्िि 
(Surface, subsurface and 

groundwater quality)  

िापिान, पी.एच. ि अन्त्र् 
प्र्ािातिटिहरू (Temperature, 

pH and other parameters ) 

 

िार्कुो गणुस्िि 
ि ध्ितनको स्िि 

िार्कुो गणुस्िि  
ध्ितनको अिस्था  

जैविक िािाििण 
िनस्पति िनको वकतसि 

जलिार्कुो आिाििा 
िनस्पतिको आिाििा 

 

िनको स्िातित्ि; िन 
व्र्िस्थापन ि संिक्षणको 
अिस्था; ि शजिकोपाजयन 

 

प्रजािीहरुको विििण  

-िनस्पतिका प्रिखु प्रजातिहरु 

-जतडिटुी िथा गैह्रकाष्ठ िन 
पैदािि  

-तिचहा प्रजािी (Invasive 

Species)  

-Ethnobotany का दृविले 
िहत्िपूणय प्रजातिहरु 

-जलीर् िनस्पतिहरु 

-प्रजातिहरुको शस्थति (Species 

status) 

 

 कृवष जैविक-विविििा (Agro-

biodiversity) 
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अिर्ि 

(Components) 

प्र्ािातिटि (Parameter)  आिश्र्क विििण 

 संिेदनशील प्राकृतिक िासस्थान 
ि जैविकविविििा हटस्पटहरू 
(Sensitive Natural Habitats 

and Biodiversity Hotspots ) 

 

 सािाशजक-आतथयक आकंलन 
(Socio-Economic 

Assessment ) 

 

जीिजन्त्ि ु जीिजन्त्िहुरुको विििण 

 िन्त्र्जन्त्ि ु

 चिाहरु 

 सिीसपृ 

 जलचिहरु 

 अन्त्र् 

 

 प्रजातिहरुको शस्थति (Species 

status), प्रजातिहरुको विचिण, 

कोरिडोि ि  िासस्थानको 
अिस्था 

 

 जीिजन्त्िहुरुको संिक्षण ि 
व्र्ािस्थापनको अिस्था 

 

सािाशजक-आतथयक िथा सांस्कृतिक 
जनसांश्र्क 
विििण 

जनसं्र्ा  
जन्त्ि, ितृ्रू्को अिस्था  
लैंतगक विििण  
उिेि सिूह  
जाि  
ििय  
पेशा  
घिििुी  
बसाई सिाई  
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अिर्ि 

(Components) 

प्र्ािातिटि (Parameter)  आिश्र्क विििण 

जोशखि ि सीिान्त्िकृि जनसं्र्ा 
(Vulnerable and marginalized 

population) 

 

शशक्षा शैशक्षक संस्थाको सं्र्ा ि 
वकतसि   

 

साक्षििा दि  
शैशक्षक शस्थति  

स्िास््र् ि 
सिसफाई 

स्िास््र् शस्थति  
िोगका प्रकाि  
स्िास््र् संस्थाहरुको अिस्था  
खानेपानीको अिस्था  
शौचालर्को अिस्था  
फोहििैला व्र्िस्थापनको 
अिस्था 

 

भौतिक÷सािदुावर्
क पूिायिाि 

र्ािार्ाि पूिायिाि  
ऊजाय आपूतिय   
सञ्चाि (टेतलफोन, हलुाक, 
टेतलतभजन, इन्त्टिनेट सेिा) 

 

खानेपानी  
बजाि  
तसंचाई प्रणाली  
उद्योग÷कलकािखाना  

आतथयक िोजगािी÷पेशा÷व्र्िसार्  
जग्गाको स्िातित्ि  
कृवष उत्पादन  
पशपुालन  
आर् आजयन ि खचय  
अन्त्र् उत्पादन  
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अिर्ि 

(Components) 

प्र्ािातिटि (Parameter)  आिश्र्क विििण 

जलउपर्ोग कृवष, आिोदप्रिोद (Recreation) 
अन्त्र् प्रर्ोजनको लातग जल 
उपर्ोग  

 

उपल्लो ि िल्लोिटीर् जल 
उपर्ोगको अिस्था 

 

संस्कृति ऐतिहातसक ि साँस्कृतिक 
ििोहिहरु 

 

साँस्कृतिक िहत्िका 
खलुास्थलहरु 

 

िातियक स्थलहरु  
सांस्कृतिक िान्त्र्िा, चालचलन ि 
पिभपिा 

 

भाषा स्थानीर् भाषाहरु ि बोल्न े
सिदुार् 

 

िाि ृभाषा बोल्ने सिदुार्  
चाडपिय ि अन्त्र् 
प्रथाहरु 

प्रिखु चाडपिय ि सिािोहहरु  
अशन्त्िि संस्काि गनन स्थल ि 
प्रचलन  

 

 

३.२ ि्र्ाङ्क संकलन गनय अपनाइन ेवितिः 
३.२.१ सन्त्दभय सािग्रीहरुको पनुिािलोकनः 

३.२.१.१ भ ू िनोट, भौगोतलक शस्थति, भ ू उपर्ोग, भ ू क्षििा ि 
अध्र्र्नसँग सभबशन्त्िि नक्शाहरु, 

३.२.१.२ सभभि भएसभि प्रस्िाि कार्ायन्त्िर्न स्थल िथा त्र्स 
िरिवपिका क्षेत्रहरुको हिाई फोटोहरु, 

३.२.१.३ प्रस्िाि कार्ायन्त्िर्न स्थलका िनस्पति िथा जीिजन्त्िकुो 
ि्र्ाङ्क, 
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३.२.१.४ भौगतभयक िथा जोशखि िूल्र्ाङ्कन ि्र्ाङ्क (प्राप्त गनय सवकने 
भएिा), 

३.२.१.५ उपलब्ि हनु सक्ने भएिा आर्ोजना सञ्चालन गनुय अशघ ि 
पतछका हािा ि पानीको गणुस्िि िथा ध्ितनको स्िि 
सभबन्त्िी जानकािी, 

३.२.१.६ िािाििण प्रभाि िूल्र्ाङ्कनसँग सान्त्दतभयक भर्ाविक्स िा 
क्रिबि िेखा शचत्र, 

३.२.१.७ अध्र्र्न प्रतििेदन िर्ाि गदाय प्रर्ोग गरिएका तलशखि 
सािग्रीहरुको सन्त्दभय सूची । 

३.२.२ स्थलगि अध्र्र्नः (र्स अन्त्िगयि भौतिक िािाििण, जैविक 
िािाििण ि सािाशजक, आतथयक, साँस्कृतिक, िािाििणीर् 
अध्र्र्नका लातग प्रर्ोग गरिने वितिहरु स्पि रुपिा उल्लेख 
गनुय पननछ ।) 

३.२.२.१ भौतिक िािाििणिा अपनाउन ुपनन ितिः 
३.२.२.१.१ Walkthrough/Direct Observation 

३.२.२.१.२ हािा, पानी ि िाटोको निूना संकलन 

३.२.२.१.३ ध्ितनको िह िापन 

३.२.२.२ जैविक िािाििणिा अपनाउनपुनन वितिः 
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 सािाशजक, आतथयक, साँस्कृतिक िािाििणिा अपनाउन ुपनन 
वितिः 

३.२.२.३.१ Walkthrough/Direct Observation 

३.२.२.३.२ सिोकाििालासँग छलफल 

३.२.२.३.३ Focus Group Discussion 

३.२.२.३.४ Key Informant Interview 

३.२.२.३.५ Group Discussion 

परिच्छेद-४ : प्रतििेदन िर्ाि गदाय अध्र्र्न गरिन ेनीति, िणनीति, ऐन, तनर्ि, तनदन शशका, 
िापदण्ड, सशन्त्ि सभझौिा   
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प्रतििेदन िर्ाि गदाय पनुिािलोकन गनुयपनन नीति, ऐन, तनर्ि ि तनदन शशकाहरुः 
४.१ नेपालको संवििान 

४.२ प्रस्िािसँग सभबशन्त्िि नीति, िणनीतिहरु 

४.३ प्रस्िािसँग सभबशन्त्िि आितिक र्ोजनाहरु 

४.४ प्रस्िािसँग सभबशन्त्िि ऐनहरु 

४.५ प्रस्िािसँग सभबशन्त्िि तनर्िािलीहरु 

४.६ प्रस्िािसँग सभबशन्त्िि तनदन शशकाहरु 

४.७ प्रस्िािसँग सभबशन्त्िि िािाििणीर् िथा अन्त्र् िापदण्डहरु 

४.८ प्रस्िािसँग सभबशन्त्िि अन्त्ििायविर् सन्त्िी, सभझौिाहरु 

 

परिच्छेद- ५ : प्रतििेदन िर्ाि गदाय लाग्न ेसिर्, बजेट िथा जनशशक्त 

५.१ सिर् 

५.२ अनिुातनि बजेट 

५.३ विज्ञ जनशशक्तः अध्र्र्न दलका सभपूणय सदस्र्हरुको नाि, ठेगाना, 
सभपकय  नं. िथा दस्िखि । 

परिच्छेद-६ : क्षते्र तनिायिण प्रतििेदनिा पवहचान गिी प्राथतिवककिण गरिएका सिालहरु  

६.१ सिोकाििालाहरुले उठाएका सिालहरु 

६.२ अध्र्र्न दलले देखेका सिालहरु 

६.३ िािाििणीर् प्रभाि िूल्र्ाङ्कन प्रतििेदन िर्ाि पानय प्राथतिकीकिण गरिएका 
सिालहरु 

६.४ सिोकाििालाहरुले उठाएका िि प्राथतिकीकिणिा नपिेका सिालहरु 
हटाउनकुो औशचत्र् 

परिच्छेद-७ : प्रस्िाि कार्ायन्त्िर्नबाट िािाििणिा पनन प्रभािहरुको िूल्र्ाङ्कन विति 

७.१ प्रभाि पवहचान, आकँलन, िह तनिायिण ि उल्लेखनीर्िाको 
िूल्र्ाङ्कनका विति िथा औजािहरुः (परिच्छेद ६ िा उल्लेशखि 
सिालहरुको आिाििा प्रभाि पवहचान, आकँलन, िह तनिायिण ि 
उल्लेखनीर्िाको िूल्र्ाङ्कन गनन विति िथा औजािहरुको ब्र्ा्र्ा 
गनुय पननछ ।) 

७.२ प्रभाि पवहचान, आकँलन, िह तनिायिण ि उल्लेखनीर्िाको 
िूल्र्ाङ्कन गनन क्रििा देहार्को िातलका बिोशजि गनुय पननछः 

सकािात्िक प्रभािहरु 

तनिायण पूियको चिण  
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भौतिक िथा िासार्तनक  

जैविक  

सािाशजक-आतथयक   

साँस्कृतिक   

तनिायण चिण 

भौतिक िथा िासार्तनक  

जैविक  

सािाशजक-आतथयक   

साँस्कृतिक   

संचालन चिण 

भौतिक िथा िासार्तनक  

जैविक  

सािाशजक-आतथयक   

साँस्कृतिक   

नकािात्िक प्रभािहरु 

तनिायण पूियको चिण 
भौतिक िथा िासार्तनक  

जैविक  

सािाशजक-आतथयक   

साँस्कृतिक   

तनिायण चिण  

भौतिक िथा िासार्तनक  

जैविक  

सािाशजक-आतथयक   

साँस्कृतिक   

संचालन चिण  

भौतिक िथा िासार्तनक  

जैविक  

सािाशजक-आतथयक   

साँस्कृतिक  
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परिच्छेद-८ : प्रस्िाि कार्ायन्त्िर्नका विकल्पहरु 

८.१ आर्ोजना निन्त्दाको शस्थति  

८.२ आर्ोजनाको प्रकाि  

८.३ िनक्षेत्रको प्रर्ोग 

८.४ आर्ोजनाको तडजाइन स्थल, प्रविति ि संचालन विति 

८.५ सिर् िातलका 
८.६ प्रर्ोग गरिने कच्चा पदाथय  

 

परिच्छेद-९ : प्रस्िाि कार्ायन्त्िर्नबाट िािाििणिा पनन सकािात्िक प्रभाि बढाउन,े 
नकािात्िक प्रभाि हटाउन ेउपार्हरु 

९.१ तनिोिात्िक (Preventive) 

९.२ सिुािात्िक (Corrective) 

९.३ क्षतिपूतिय (Compensatory) 

परिच्छेद-१० : िािाििणीर् व्र्िस्थापन र्ोजना 
सकािात्िक प्रभाि िढोििी िातलका 

क्र.सं. सकिा
त्िक 
प्रभािहरु 

सकिात्ि
क प्रभाि 
बढोििी
का 
उपार्हरु 

कार्ायन्त्िर्न 
स्थल 

कार्ायन्त्िर्
न सिर् 

स
भभा
विि 
खचय 

कार्ायन्त्िर्न 
गनन संस्था 

कैवफर्ि 

        

        

        

नकािा
त्िक 
प्रभाि 
न्त्रू्नीक
िण 
िातल
का 

क्र.सं. 

नकािा
त्िक 
प्रभािहरु 

नकािात्ि
क प्रभाि 
न्त्रू्नीकि
णका 
उपार्हरु 

कार्ायन्त्िर्न 
स्थल 

कार्ायन्त्िर्
न सिर् 

सभभा
विि 
खचय 

कार्ायन्त्िर्न 
गनन संस्था 

कैवफर्ि 
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परिच्छेद-११ : िािाििणीर् अनगुिनको र्ोजना 
क्र.सं
. 

अनगुिन
का 
िापकहरु 

अनगुिन
का 
सूचकाङ्कह
रु 

उपा
र् 

स्था
न / 
सि
र् 

कार्यिातल
का 

अनिुातन
ि खचय 

अनगुि
न गनन 
संस्था 

आिाििेखा अनगुिन (Baseline Monitoring) 
        

        

अनपुालक अनगुिन (Compliance Monitoring) 

        

        

प्रभाि अनगुिन (Impact Monitoring)  

        

        

 

परिच्छेद-१२ : िािाििणीर् पिीक्षण 

 (र्स अन्त्िगयि िािाििणीर् पिीक्षण कवहले ि कुन तनकार्ले गनन भने्न 
व्र्होिा उल्लेख गनुय पननछ ।) 

परिच्छेद-१३: अनसुचुीहरु  

 कार्यसूचीको अनसुचुीिा विषर्िस्िहुरु देहार् बिोशजि हनु ुपननछः 
o नक्साहरु 

o शचत्रहरु 

o प्रर्ोग गरिने चेकतलिहरु 

o प्रश्नािलीहरु 

o सूचना 
o सूचना टाँस गिेको प्रिाण, िचुलु्काहरु 

परिच्छेद-१४ : िािाििणीर् प्रभाि िूल्र्ाङ्कन प्रतििेदनको रुपिेखा/विषर्सूचीः अनसूुची १३ 
को ढाँचा अनसुािको विषर् सूचीहरु सिािेश गनुय पननछ ।  
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अनसूुची - १० 
(तनर्ि ६ को उपतनर्ि (१) सँग सभबशन्त्िि) 

िािाििणीर् अध्र्र्न प्रतििेदन िर्ाि पानन विज्ञहरू 

1. िािाििण विज्ञान, िािाििण व्र्िस्थापन िा िािाििण इशञ्जतनर्रिङ्ग विषर्िा 
न्त्रू्निि स्नािकोिि उपाति हातसल गिी कशभििा िीन िटा िािाििणीर् 
अध्र्र्न प्रतििेदन िर्ािीिा संलग्न भएको व्र्शक्त । 

2. प्रस्िािसँग सभबशन्त्िि प्रिखु विषर्िा न्त्रू्निि स्नािकोिि उपाति हातसल 
गिी कभिीिा िीनिटा िािाििणीर् अध्र्र्न प्रतििेदन िर्ािीिा संलग्न भएको 
व्र्शक्त ।  

3. प्राकृतिक स्रोि व्र्िस्थापन, िन विज्ञान, जीि विज्ञान िा िनस्पति विज्ञान 
विषर्िा न्त्रू्निि स्नािकोिि उपाति हातसल गिी कशभििा िीन िटा 
िािाििणीर् अध्र्र्न प्रतििेदन िर्ािीिा संलग्न भएको व्र्शक्त ।  

4. तसतभल, आवकय टेक्ट, िेकातनकल िा केतिकल इशञ्जतनर्रिङ्ग, हाइड्रोलोजी, भ-ू
गभय शास्त्र, भ-ूविज्ञान, भौतिक शास्त्र, िसार्न शास्त्र, िाइतनङ्ग इशञ्जतनर्रिङ्ग िा 
िेटलशजयक इशञ्जतनर्रिङ्ग विषर्िा स्नािकोिि उपाति हातसल गिेको व्र्शक्त।  

5. प्राणी शास्त्र िा िनस्पति शास्त्रिा िा सकु्ष्ि जीि विज्ञानिा स्नािकोिि उपाति 
हातसल गिेको व्र्शक्त ।  

6. सिाज शास्त्र, िानि शास्त्र िा अथयशास्त्रिा स्नािकोिि उपाति हातसल गिेको 
व्र्शक्त।  

7. िािाििण कानूनिा स्नािकोिि उपाति हातसल गिेको व्र्शक्त ।  

8. प्रर्ोगशालािा िैज्ञातनक पिीक्षण गिी ि्र्ाङ्क विश् लेषण गिी प्रतििेदन िर्ािी 
गनुय पनन प्रस्िािको हकिा त्र्स्िो पिीक्षण गनन विषर्सँग सभबशन्त्िि स्नािक 
उपाति प्राप्त गिी कभिीिा ३ (िीन) िषयको कार्य अनभुि भएको व्र्शक्त ।   

9. क्रिसं्र्ा (३) देशख (७) सभि उशल्लशखि शैशक्षक उपािी नभएको िि 
त्र्सिध्रे् कुनै विषर्िा स्नािक उपािी हातसल गिी िािाििणीर् अध्र्र्न 
प्रतििेदन िर्ािी कार्यिा कशभििा ५ (पाँच) िषयको कार्य अनभुि भएको 
व्र्शक्त ।  

रिब्र्ः  
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(१)  उल्लेशखि विज्ञहरु िध्रे्बाट देहार्को िािाििणीर् अध्र्र्न प्रतििेदन िर्ाि गनय 
देहार् बिोशजिको सदस्र् िहेको अध्र्र्न दल िहनेछः 

(क)  संशक्षप्त िािाििणीर् अध्र्र्न प्रतििेदनको हकिा क्रिसं्र्ा (१) ि 
(२) प्रत्रे्कबाट एक एक जना विज्ञ िहने गिी कशभििा िीन जना 
सदस्र् ।  

(ख)  प्रािशभभक िािाििणीर् पिीक्षणको हकिा क्रिसं्र्ा (१), (२) ि (३) 
प्रत्रे्कबाट एक एक जना विज्ञ िहने गिी कशभििा चाि जना सदस्र्।  

(ग)  िािाििणीर् प्रभाि िूल्र्ाङ्कनको हकिा क्रिसं्र्ा (१), (२) ि (३) 
प्रत्रे्कबाट एक एक जना विज्ञ िहने गिी कशभििा पाँच जना सदस्र्। 
  

(२)  िन िथा जैविक विविििा क्षेत्र प्रभाविि हनु ेगिी कार्ायन्त्िन गनन प्रस्िािको हकिा 
िन विज्ञान िा प्राकृतिक स्रोि व्र्िस्थापनिा स्नािकोिि उपाति हातसल गिेको 
व्र्शक्तलाई अतनिार्य रुपिा अध्र्र्न दलिा सिािेश गनुय पननछ ।  

(३)  िािाििणीर् अध्र्र्न प्रतििेदन िर्ाि गदाय आिश् र्किा अनसुाि भाषा विज्ञलाई 
पिािशयदािाको रुपिा अध्र्र्न दलिा सिािेश गनय सवकनेछ । 

(४)  िािाििणीर् अध्र्र्न प्रतििेदन पशे गदाय सो अध्र्र्निा संलग्न विषर्गि 
विज्ञहरुको र्ोग्र्िा ि अनभुि खलु्ने प्रिाशणि कागजाि सिेि सिािेश गनुय पननछ। 
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अनसूुची - ११ 
(तनर्ि ७ को उपतनर्ि (१) सँग सभबशन्त्िि) 

संशक्षप्त िािाििणीर् अध्र्र्न सभबन्त्िी प्रतििेदन िर्ाि गदाय खलुाउन ुपनन कुिाहरू 

(आििण पषृ्ठको ढाचँा) 
 

............................. (प्रस्िािको नाि) को 
संशक्षप्त िािाििणीर् अध्र्र्न प्रतििेदन 

 

प्रतििेदन पेश गरिने तनकार्को नाि ि ठेगानाः 
 

प्रस्िािक 

............... (प्रस्िािकको नाि ि ठेगाना) 

.............. िवहना ................. िषय 
 

नपेाली भाषािा कार्यकािी सािंश 

अंग्रजेी भाषािा कार्यकािी सािंश 
विषर्सूची (Table of Content) 

संशक्षप्त रुप (Acronyms/Abbreviations) 

परिच्छेद-१: प्रतििेदन िर्ाि गननको नाि ि ठेगाना  

१.१ प्रस्िािकको नाि, ठेगाना, इिेल ि फोन नं. 
१.२ पिािशयदािाको नाि, ठेगाना, इिेल ि फोन नं. 
१.३    अध्र्र्न टोली ि स्िघोषणा 
1.४    संशक्षप्त िािाििणीर् अध्र्र्नको उदेश्र्  

1.५    संशक्षप्त िािाििणीर् अध्र्र्नको औशचत्र् 

1.6    अध्र्र्नको सीिा िथा सभबशन्त्िि अन्त्र् कुिाहरु 

 

परिच्छेद-२: परिचर् 

 २.१ भतूिका 
 २.२ प्रस्िािको संशक्षप्त जानकािी 
 २.३    प्रस्िािको उद्देश्र्  

 २.४ प्रस्िािको सान्त्दतभयकिा 
    २.५ स्थान/अिशस्थति ि पहुँच 
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 २.६ प्रकृति/वकतसि 

 २.७ आर्ोजनाको Salient Features को सन्त्दभयिा विस्ििृ विििण  

    २.८    प्रस्िाि कार्ायन्त्िर्न हनु ेक्षेत्रको विस्ििृ विििण   

 

परिच्छेद-३: अध्र्र्नको ि्र्ाकं संकलन ि विश्वषेणको विति 

परिच्छेद-४: प्रतििेदन िर्ाि गदाय विचाि गनुय पनन नीति, िणनीति,  ऐन, तनर्ि, तनदन शशका, 
िापदण्ड,  सशन्त्ि सभझौिा  

परिच्छेद-५: विद्यिान िािाििणीर् अिस्था 
परिच्छेद-6: प्रस्िाि कार्ायन्त्िर्न गदाय िािाििणिा पनन प्रभािहरूः र्स अन्त्िगयि तनिायण 

चिण ि संचालनको चिणको अलग अलग रुपिा विषर्गि क्षेत्रहरुको 
अिर्िहरु सिेि सिेटी उल्लेशखि िातलका बिोशजिको प्रभाि उल्लेख 
गनन (आर्ोजनाको तनिायण पूियको चिणिा सिेि कृर्ाकलापहरु संचालन 
हनुे भएिा सो सिेिको प्रभािहरु उल्लेख गनन)  

सकािात्िक प्रभाि नकािात्िक प्रभाि 

विषर्गि क्षेत्र 

प्रभािहरुको 
विश्लषेणात्िक 

विििणको आिाििा 
प्रभािहरुको जानकािी 

विषर्गि क्षेत्र 

प्रभािहरुको 
विश्लषेणात्िक 
विििण ि 
प्रभािहरुको 
जानकािी 

भौतिक िथा 
िासार्तनक  

 भौतिक िथा 
िासार्तनक  

 

जैविक  जैविक  

सािाशजक-
आतथयक 

 सािाशजक-आतथयक  

सांस्कृतिक  सांस्कृतिक  

 

परिच्छेद-7: प्रस्िाि कार्ायन्त्िर्नका विकल्पहरू 

(क) तडजाइन 

(ख) आर्ोजना स्थल 

(ग) प्रविति ि सञ्चालन विति, सिर् िातलका, प्रर्ोग हनु ेकच्चा पदाथय 
(घ) अन्त्र् कुिाहरु 
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परिच्छेद-8:  िािाििणीर् प्रभाि न्त्रू्नीकिणका उपार्हरु ि िािाििणीर् व्र्िस्थापन 
र्ोजनाः र्स अन्त्िगयि तनिायण चिण ि संचालनको चिणको अलग अलग 
रुपिा प्रस्िािले विषर्गि क्षेत्रहरुको अिर्िहरु पानन प्रभाि सिेि उल्लेख 
गरि उल्लेशखि िातलका बिोशजिको िािाििणीर् व्र्िस्थापन र्ोजना 
सवहिको  िािाििण  प्रभाि न्त्रू्नीकिणका कृर्ाकलापहरु उल्लेख गनन 
(आर्ोजनाको तनिायण पूियको चिणिा सिेि कृर्ाकलापहरु संचालन हनु े
भएिा सो सिेि उल्लेख गनन)  

  

विषर्गि 
क्षते्र 

सकािात्िक 
प्रभाि 

सकािात्िक 
प्रभािको 
बढोििीका 
कृर्ाकलापह
रु 

कस
िी 
गनन 

कवह
ले 
गनन 

कस
ले 
गनन 

अनिुातन
ि 
जनशशक्त
, बजेट, 
सिर् 

अनगुि
न िथा 
िूल्र्ाङ्क
न गनन 
तनकार् 

भौतिक 

िथा 
िासार्तन
क क्षेत्र 

       

जैविक 
क्षेत्र 

       

सािाशज
क-
आतथयक 
क्षेत्र 

       

सांस्कृति
क क्षेत्र 

       

विषर्गि 
क्षते्र 

नकािात्ि
क प्रभाि 

नकािात्िक 
प्रभािको 
न्त्रू्नीकिण
का 
कृर्ाकलापह
रु 

कस
िी 
गनन 

कवह
ले 
गनन 

क
स्ले 
गनन 

अनिुातन
ि 
जनशशक्त
, बजेट, 
सिर् 

अनिुग
न िथा 
िूल्र्ाङ्क
न गनन 
तनकार् 
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भौतिक 

िथा 
िासार्तन
क क्षेत्र 

       

जैविक 
क्षेत्र 

       

सािाशज
क-
आतथयक 
क्षेत्र 

       

सांस्कृति
क क्षेत्र 

       

परिच्छेद-9: िािाििणीर् अनगुिन 

परिच्छेद-10: तनष्ट्कषय िथा सझुाि 

सन्त्दभय सिाग्रीः APA  6th Edition 

अनसूुचीहरु 

रिव्र्ः प्रतििेदन िर्ाि गदाय आिश्र्किानसुाि ि्र्ांक, नक्सा, शचत्र, िालीका, चाटय, ग्राफ 
आदद संलग्न गनुय पनन छ ।  
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अनसूुची - १२ 
(तनर्ि ७ को उपतनर्ि (१) सँग सभबशन्त्िि) 

प्रािशभभक िािाििणीर् पिीक्षणसभबन्त्िी प्रतििेदन िर्ाि गदाय खलुाउन ुपनन कुिाहरू 

(आििण पषृ्ठको ढाचँा) 
.................. (प्रस्िािको नाि) को 

प्रािशभभक िािाििणीर् परिक्षण प्रतििेदन 

 

प्रतििेदन पेश गरिने तनकार्को नाि ि ठेगानाः 
 

प्रस्िािक 

............... (प्रस्िािकको नाि ि ठेगाना) 

.............. िवहना ................. िषय 
 

नपेाली भाषािा कार्यकािी सािंश 

अंग्रजेी भाषािा कार्यकािी सािंश 
विषर्सूची (Table of Content) 

संशक्षप्त रुप (Acronyms/Abbreviations) 

परिच्छेद-१: प्रतििेदन िर्ाि गननको नाि ि ठेगाना  

१.१ प्रस्िािकको नाि, ठेगाना, इिेल ि फोन नं. 
१.२ पिािशयदािाको नाि, ठेगाना, इिेल ि फोन नं. 
१.३    अध्र्र्न टोली ि स्िघोषणा 
1.४    संशक्षप्त िािाििणीर् अध्र्र्नको उदेश्र्  

1.५    संशक्षप्त िािाििणीर् अध्र्र्नको औशचत्र् 

1.6    अध्र्र्नको सीिा िथा सभबशन्त्िि अन्त्र् कुिाहरु 

परिच्छेद-२: परिचर् 

 २.१ भतूिका 
 २.२ प्रस्िािको संशक्षप्त जानकािी 
 २.३    प्रस्िािको उद्देश्र्  

 २.४ प्रस्िािको सान्त्दतभयकिा 
    २.५ स्थान/अिशस्थति ि पहुँच 

 २.६ प्रकृति/वकतसि 
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२.७  संिचनाहरुको जानकािी ि अिर्िहरु (Components/Salient 

Features)  प्रि रुपिा स्थलगि अिस्थाको नक्साङ्कनसँग िेल खान े
वहसाबले प्रस्ििु गनुयपनन।) 

२.८  प्रस्िाि/आर्ोजना सभबन्त्िी वक्रर्ाकलापहरूः (तनिायण पूिय, तनिायणको 
चिणिा ि सञ्चालन िथा िियि सभभािको चिणिा) 

२.९  तनिायण र्ोजना 
२.९.१  आिश्र्क जग्गाको क्षेत्रफलः 
२.९.२ जग्गाको प्रकािः तनजी/साियजतनक/िन क्षेत्र आदद 

२.१०   प्रस्िाि/आर्ोजनाको लातग आिश्र्किाः 
२.१०.१ आिश्र्क जनशशक्त 

२.१०.२ तनिायण सािग्री, परििाण ि स्रोि 

२.१०.३   तनिायण िातलका 
२.१०.४ प्रर्ोग हनुे ऊजाय वकतसि, स्रोि, खपि हनु ेपरििाण, 

२.१०.५ प्रर्ोग हनुे प्रविति Associated/ancillary facility 

2.10.6 प्रस्िाि कार्ायन्त्िर्न िातलका 
२.१०.७ अन्त्र् थप विििण 

परिच्छेद-३: अध्र्र्नको ि्र्ाकं संकलन ि विश्वषेणको विति 

३.१ प्रतििेदन िर्ाि गदाय आिश्र्क पनन ि्र्ाङ्क 

३.१.१ भौतिक िथा िासार्तनक िािाििणः 
भ-ूिनोट, भौगोतलक शस्थति, भ-ूउपर्ोग, भ-ूक्षििा ि अध्र्र्नसँग 
सभबशन्त्िि नक्शाहरु, भौगतभयक िथा जोशखि िूल्र्ाङ्कन ि्र्ाङ्क (प्राप्त गनय 
सवकने भएिा), उपलब्ि हनु सक्न ेभएिा आर्ोजना सञ्चालन गनुय अशघ 
िाटो, हािा ि पानीको गणुस्िि िथा ध्ितनको स्िि सभबन्त्िी जानकािी 

३.१.2 जैविक िािाििण 

प्रस्िाि कार्ायन्त्िर्न स्थलका िनस्पति िथा जीिजन्त्िकुो ि्र्ाङ्क ि शस्थिी 
३.१.3 सािाशजक-आतथयक िािाििण 

३.१.4 सांस्कृतिक िािाििण 

3.2 प्रतििेदन िर्ाि गदाय आिश्र्क पनन विति 

         ३.2.1 सन्त्दभय सािग्रीको पनुिािलोकन (Literature Review) 

3.2.2 स्थलगि अध्र्र्नः (र्स अन्त्िगयि भौतिक िथा िासार्तनक 
िािाििण, जैविक िािाििण, ि सािाशजक-आतथयक ि 
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साँस्कृतिक िािाििणीर् अध्र्र्नका लातग प्रर्ोग गरिन े
वितिहरु स्पि रुपिा उल्लेख गनुय पननछ) 

३.२.२.१ भौतिक िािाििणिा अपनाउन ुपनन वितिः 
 Walkthrough/Direct Observation 

 हािा, पानी ि िाटोको निूना संकलन 

 ध्ितनको िह िापन 

३.२.२.2 जैविक िािाििणिा अपनाउनपुनन वितिः 
 Walkthrough/Direct Observation, Indirect Sign 

Survey, Camera Trap 

 Sampling 

 Transect Walk, Point Count 

 Key Informant Interview 

३.२.2.3 सािाशजक-आतथयक, सासँ्कृतिक िािाििणिा 
अपनाउन ुपनन वितिः 
 Walkthrough/Direct Observation 

 सिोकाििालासँग छलफल 

 Focus Group Discussion 

 Key Informant Interview 

 Group Discussion 

परिच्छेद-४: प्रतििेदन िर्ाि गदाय विचाि गनुय पनन नीति, िणनीति,  ऐन, तनर्ि, तनदन शशका, 
िापदण्ड,  सशन्त्ि सभझौिा  

परिच्छेद-५: विद्यिान िािाििणीर् अिस्था 
परिच्छेद-६: प्रस्िाि कार्ायन्त्िर्न गदाय िािाििणिा पनन प्रभािहरू: 
(क) भौतिक िथा िासार्तनक प्रभािहरू  

(१) जतिन  

(२) िार्िुण्डल  

(३) पानी  
(४) ध्ितन  

(५) िानि तनतियि िस्िहुरू  

(६) अन्त्र्  

(ख) जैविक प्रभािहरू  

(१) िनस्पति िथा जीिजन्त्ि ु 

(२) प्राकृतिक िासस्थान ि सिदुार् 

(३) कृवष जैविक विविििा 
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(ग) सािाशजक - आतथयक क्षेत्रिा पनन प्रभाि  

(१) िानि स्िास््र्िा पनन प्रभाि  

(२) सािाशजक वििाद िथा द्वन्त्द्व 

(३) बसाइसािाई बाट पनन असि  

(४) अल्पसं्र्क, आददिासी, जनजाति, सीिान्त्िकृि िथा िवहलािा पनन प्रभाि  

(५) खेिी र्ोग्र् जतिनको उत्पादनिा क्षर्  

(६) शजिकोपाजयनिा प्रभाि  

(७) आगलागी िथा अन्त्र् प्रकोपको प्रभाि   

(८) अन्त्र्  

(घ) सांस्कृतिक क्षेत्रिा पनन प्रभाि  

(१) संस्कृतिक ि िातियक िूल्र् िान्त्र्िािा हनु ेपरििियन   

(२) सांस्कृतिक िथा प्राकृतिक सभपदािा पनन प्रभाि 

(४) सांस्कृतिक भ-ूपरिति (Cultural Landscape) िा पनन प्रभाि 
 (५) अन्त्र् 

िातथ उल्लेशखि प्रभािहरुको िािाििणीर् प्रभािका िह तनिायिण तनभन िातलका बिोशजि 
उल्लेख गनुय पनन  

प्रस्िािबाट िािाििणिा पनय सक्न ेप्रभािको परििाण, सीिा ि सिर्ािति बिोशजि 
परििाण (उच्च/िहृि-६०; िध्र्ि-२०; तनभन-१०), सीिा (क्षेत्रीर्-६०, स्थानीर्-
२०; स्थलगि-१०) ि अिति (दीघयकालीन २० ; िध्र्ि-१०; अल्पकातलन-५) 
वकटान गनुयपदयछ 

प्रस्िाि
का 
कार्यहरु 

िािाििणी
र् प्रभाि 

प्रभािको िह तनिायिण ज
भिा 
अंक 

प्रभािको 
तसशग्नवफके
न्त्स 
(Impact 

Significan

ce) प्रत्
र्क्ष

 

अप्र
त्र्

क्ष 

अन
कुू
ल 

प्रति
कू
ल 

परि
िा
ण 

सी
िा

 

अि
ति

 

तनिायण पिुयको 
चिण 

         

भौतिक िथा 
िासार्तनक  
िािाििण 
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१          

२          

जैविक िािाििण          

१          

२          

सािाशजक-

आतथयक 
िािाििण 

         

१          

२          

तनिायणको चिण          

भौतिक िथा 
िासार्तनक  
िािाििण 

         

१          

२          

जैविक िािाििण          

१          

२          

सािाशजक-

आतथयक 
िािाििण 

         

१          

२          

सांस्कृतिक 
िािाििण 

         

१          

२          

संचालनको चिण          
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भौतिक िथा 
िासार्तनक  
िािाििण 

         

१          

२          

जैविक िािाििण          

१          

२          

सािाशजक-

आतथयक 
िािाििण 

         

१          

२          

सांस्कृतिक 
िािाििण 

         

१          

२          

प्रभािहरुको स्िि अनसुाि िर् गरिएको अंकिान जोडी हिेक प्रभािको कूल अंकिान लेख्न ु
पननछ ि प्राप्त कूल अंकको आिाििा प्रभािको तसशग्नवफकेन्त्स सिेि उल्लेख गनुय पननछ । 

 

 

परिच्छेद-७:प्रस्िाि कार्ायन्त्िर्नका विकल्पहरू: 
(१) तडजाइन 

(२) आर्ोजना स्थल  

(३) प्रवक्रर्ा, सिर्-िातलका  

(४) प्रर्ोग हनुे कच्चा पदाथय  

(५) अन्त्र् कुिाहरू  

परिच्छेद-8: िािाििणीर् प्रभाि न्त्रू्नीकिणका उपार्हरु ि िािाििणीर् व्र्िस्थापन 

र्ोजनाः  र्स अन्त्िगयि तनिायण चिण ि संचालनको चिणको अलग अलग रुपिा प्रस्िािले 
विषर्गि क्षेत्रहरुको अिर्िहरु पानन प्रभाि सिेि उल्लेख गरि उल्लेशखि 
िातलका बिोशजिको िािाििणीर् व्र्िस्थापन र्ोजना सवहिको  िािाििण  
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प्रभाि न्त्रू्नीकिणका कृर्ाकलापहरु उल्लेख गनन (आर्ोजनाको तनिायण पूियको 
चिणिा सिेि कृर्ाकलापहरु संचालन हनुे भएिा तनिायण पूिय चिणको सिेि 
उल्लेख गनन)  

विषर्गि 
क्षते्र 

सकािात्ि
क प्रभाि 

सकािात्ि
क प्रभािको 
बढोििीका 
कृर्ाकलाप
हरु 

के 
के 
ग
नन 

कस
िी 
गनन 

कवह
ले 
गनन 

कस
ले 
गनन 

अनिुा
तनि 
जनश
शक्त, 
बजेट, 
सिर् 

अनगुि
न िथा 
िूल्र्ाङ्क
न गनन 
तनकार् 

भौतिक 

िथा 
िासार्तन
क क्षेत्र 

        

जैविक 
क्षेत्र 

        

सािाशज
क-
आतथयक 
क्षेत्र 

        

सांस्कृति
क क्षेत्र 

        

विषर्गि 
क्षते्र 

नकािात्ि
क प्रभाि 

नकािात्िक 
प्रभािको 
न्त्रू्नीकिण
का 
कृर्ाकलाप
हरु 

के 
के 
ग
नन 

कस
िी 
गनन 

कवह
ले 
गनन 

क
स्ले 
गनन 

अनिुा
तनि 
जनश
शक्त, 
बजेट, 
सिर् 

अनिुग
न िथा 
िूल्र्ाङ्क
न गनन 
तनकार् 

भौतिक 

िथा 
िासार्तन
क क्षेत्र 
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जैविक 
क्षेत्र 

        

सािाशज
क-
आतथयक 
क्षेत्र 

        

सांस्कृति
क क्षेत्र 

        

 

विषर्गि 
क्षते्र 

सकािात्िक 
प्रभाि 

सकािात्िक 
प्रभािको 
बढोििीका 
कृर्ाकलापह
रु 

कस
िी 
गनन 

कवह
ले 
गनन 

कस
ले 
गनन 

अनिुातन
ि 
जनशशक्त
, बजेट, 
सिर् 

अनगुि
न िथा 
िूल्र्ाङ्क
न गनन 
तनकार् 

भौतिक 

िथा 
िासार्तन
क क्षेत्र 

       

जैविक 
क्षेत्र 

       

सािाशज
क-
आतथयक 
क्षेत्र 

       

सांस्कृति
क क्षेत्र 

       

विषर्गि 
क्षते्र 

नकािात्ि
क प्रभाि 

नकािात्िक 
प्रभािको 
न्त्रू्नीकिण
का 

कस
िी 
गनन 

कवह
ले 
गनन 

क
स्ले 
गनन 

अनिुातन
ि 
जनशशक्त
, बजेट, 
सिर् 

अनिुग
न िथा 
िूल्र्ाङ्क
न गनन 
तनकार् 
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कृर्ाकलापह
रु 

भौतिक 

िथा 
िासार्तन
क क्षेत्र 

       

जैविक 
क्षेत्र 

       

सािाशज
क-
आतथयक 
क्षेत्र 

       

सांस्कृति
क क्षेत्र 

       

 

र्स्िो िातलका आर्ोजनाको तनिायण पूिय, तनिायण िथा सञ्चालन चिणका लातग अलग अलग 
रुपिा उल्लेख गनुय पननछ ।  

परिच्छेद-9: िािाििणीर् अनगुिन 

परिच्छेद-10: तनष्ट्कषय िथा सझुाि 

सन्त्दभय सिाग्रीः APA  6th Edition 

अनसूुचीहरु 

रिव्र्ः प्रतििेदन िर्ाि गदाय आिश्र्किानसुाि ि्र्ांक, नक्सा, शचत्र, िालीका, चाटय, 
ग्राफ आदद संलग्न गनुय पनन छ ।  
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अनसूुची - १३ 
(तनर्ि ७ को उपतनर्ि (१) सँग सभबशन्त्िि) 

िािाििणीर् प्रभाि िूल्र्ाङ्कन प्रतििेदन िर्ाि गदाय खलुाउन ुपनन कुिाहरू 

िािाििणीर् प्रभाि िूल्र्ाङ्कन प्रतििेदनको ढाचँा 

प्रस्िािको शशषयक, प्रतििेदन िर्ाि गनन व्र्शक्त िा संस्थाको नाि ि ठेगाना (प्रतििेदनको 
शरुुिा नै उक्त प्रतििेदन पेश गरिने तनकार्को नाि ि ठेगाना (टेतलफोन, फ्र्ाक्स ि इिेल 
आदद सवहि) उल्लेख गिी प्रतििेदनको शरुु पषृ्ठिा तनभन ढाँचािा प्रस्ििु गनय सवकने छ) 

................ (प्रस्िािको नाि) को 

िािाििणीर् प्रभाि िूल्र्ाङ्कन प्रतििेदन 

प्रतििेदन पेश गरिने तनकार्को नाि ि ठेगानाः 
 

िाफय ि (तनकार्को नाि ि ठेगाना): 

प्रस्िािक 

............... (प्रस्िािकको नाि ि ठेगाना) 

.............. िवहना ................. िषय 
 

प्रतििेदनको कार्यकािी सािाशं: िािाििणीर् प्रभाि िूल्र्ाङ्कन प्रतििेदनका हिेक अध्र्ार्का 
िु् र् िु् र् कुिाहरु सिािेश गिी िु् र् पाठको र्थेि जानकािी ददन ेगिी सिल भाषािा 
प्रतििेदनको पूणय पाठको सािांश नपेाली ि अंग्रजेी भाषािा एकरुपिा हनुे गिी लेख्न ुपननछ  
(५ पषृ्ठसभि) 

विषर् सूचीः प्रतििेदनिा उल्लेख गिीए अनसुािका अध्र्ार्हरु ि िी अध्र्ार् अन्त्िगयिका 
शीषयक िथा उपशीषयकहरु पषृ्ठ सं्र्ासवहि लेख्न ुपननछ । र्सो गदाय प्रतििेदन पढ्ने जो 
कोहीले पतन प्रतििेदनको पूणय पाठले सिािेश गिेका कुिाहरु एक साथ सशजलै हेनय 
सक्नेछ। (पषृ्ठ आिश्र्किा अनसुाि) 

प्रतििेदनिा प्रर्ोग गरिएका छोटकिी शब्दहरु (Acronyms and Abbreviations): 

प्रतििेदनिा प्रर्ोग भएका छोटो रुपका शब्दहरु ि तिनको पूणयरुप र्हाँ लेख्न ुपननछ । 
(पषृ्ठ आिश्र्किा अनसुाि)  

अध्र्ार् १ (बढीिा २ पषृ्ठ) 
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1. प्रतििेदन िर्ाि गनन व्र्शक्तको िा संस्थाको नाि ि ठेगानाः 

(क)  प्रस्िािकको पूिा नाि, ठेगाना, ईिेल ि फोन नं सवहि  

(ख)  पिािशयदािाको पूिा नाि, ठेगाना, ई िेल ि फोन नं सवहि (पिािशयदािा 
तनर्कु्त गरिएको अिस्थािा िात्र लाग हनुे)  

(ग)  िािाििणीर् प्रभाि िूल्र्ाङ्कनको औशचत्र्  

(घ)  िािाििणीर् प्रभाि िूल्र्ाङ्कनको उदे्दश्र् (आिा पषृ्ठ)  

(ङ)  अध्र्र्नको सीिा िथा सभबशन्त्िि अन्त्र् कुिाहरुः िािाििणीर् िूल्र्ाङ्कन 
आर्ोजनाको िहिा गरिने स्थान विशेषको अध्र्र्न भएको ि कुनै पतन 
आर्ोजनाको क्षेत्र सीतिि हनु ेभएकाले र्स प्रकािको अध्र्र्नको सीतिििा 
हनु्त्छ । 

अध्र्ार् २ (बढीिा ७ पषृ्ठ) । 

2. प्रस्िािको परिचर्ः प्रतििेदनको पवहलो अध्र्ार्को रुपिा प्रस्िािसंग सभबशन्त्िि ि 
स्थलगि रुपिा जानकािी ददने विविि प्रकािका सूचना सिािेश गिी देहार्का शीषयक 
ि उपशीषयक अन्त्िगयि िही र्ो अध्र्ार् िर्ाि गनय सवकन ेछ । 

क)  भतूिकाः भतूिका विषर् प्रिेश भएकाले प्रस्िािको बािेिा स्पि जानकािी 
हनुे गिी र्स प्रकािको प्रस्िािको पषृ्ठभतूि लगार्ि प्रस्िाि कार्ायन्त्िर्नको 
उद्देश्र्, आिश्र्किा िथा औशचत्र्िा आदद कुिाहरुलाई र्स उप-शीषयक 
अन्त्िगयि उल्लेख गनुय पननछ ।  

ख)  प्रस्िािको विििणः आर्ोजना (प्रस्िाि) को अिशस्थति, पहचु, प्रस्िािका 
संिचनागि अिर्िहरु, तनिायण िथा संचालन चिणका कृर्ाकलापहरु, 
प्रस्िाि कार्ायन्त्िर्न िातलका, आर्ोजनाका लातग आिश्र्क तनिायण 
सािाग्री, ऊजाय इन्त्िन आपूतिय, कच्चा पदाथय, जनशशक्त, जग्गा, तनिायण 
िातलका ि आर्ोजनाका सहार्क संिचनाहरु जस्िै तनिायण तसविि आदद।  

ग)  प्रस्िािको उद्दशे्र् 

घ)    प्रस्िािको सान्त्दतभयकिा 

अध्र्ार् ३ (बढीिा १० पषृ्ठ) 
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3. प्रतििेदन िर्ाि गदाय अपनाइएको वितिः प्रस्िाि कार्ायन्त्िर्न हनु ेक्षते्रको स्थलगि 
अध्र्र्न गदाय िा अन्त्र् सन्त्दभय सािग्री संकलन/अध्र्र्न गदाय कुन-कुन िरिका 
अपनाई िािाििणका विविि पक्ष भौतिक िथा िासार्तनक, जैविक, सािाशजक-आतथयक 
एिं सांस्कृतिकिा (ि्र्ांक सकंलन गरिएको हो, सबै वितिहरु तनभनानसुाि िगीकिण 
गिी प्रस्ििु प्रतििेदनिा उल्लेख गनुय पदयछ । 

क)    सभबशन्त्िि प्रकाशशि िा अप्रकाशशि सािग्री/प्रतििेदनको पनुिािलोकन  

ख)    प्रस्िािको प्रभाि क्षेत्र तनिायिण (प्रत्र्क्ष ि अप्रत्र्क्ष) 
 
 

ग)  प्रस्िाि कार्ायन्त्िर्न हनु ेक्षेत्रको नक्साको अध्र्र्न िथा विश्लषेण  

घ)  चेकतलि/भर्ाविक्स िथा प्रश्नािलीको तनिायण गिी आिाििेखा िथा अन्त्र् 
आिश्र्क ि्र्ाकं संकलन  

ङ)  स्थलगि अध्र्र्नः आर्ोजना क्षेत्रको अिलोकन िथा फोटो शखच्न,े निूना 
संकलन गनन, चेकतलि िथा प्रश्नािली भनन आदद ।  

च)  संकतलि निूना (िाटो, पानी आदद) को प्रर्ोगशालािा विश्लषेण  

छ)  प्राप्त ि्र्ांकहरुको विश्लषेण 

ज)  प्रभािको पवहचान, आंकलन िथा उल्लेखनीर् प्रभािको िूल्र्ाङ्कन गदाय 
अपनाइएको विति 

झ)  िस्र्ौदा प्रतििेदनको िर्ािी  

ञ)  सािायजतनक पिािशय, छलफल, अन्त्ििकृर्ा ि सनुिुाई आदद  

ट)  साियजतनक सूचना िथा सूचना संप्रषेण ि सझुाि संकलन  

ठ)  सझुाि सिािेश गिी अशन्त्िि प्रतििेदनको िर्ािी 

अध्र्ार् ४ (बढीिा १५ पषृ्ठ) 

4. प्रस्िािसँग सभबशन्त्िि नीति, कानून िथा िापदण्डः कुनै पतन क्षेत्रको प्रस्िाि कार्ायन्त्िर्न 
गदाय आकवषयि हनु ेिा हनु सक्न ेनीति, कार्यनीति, कानून, िापदण्ड िथा पनुिािलोकन 
ि कार्ायन्त्िर्न हनु ेप्रस्िािको सन्त्दभयिा उपर्ुयक्त संिचनाहरुको सान्त्दतभयकिा उल्लेख 
गनुय उपर्कु्त हनुेछ । प्रस्िािको क्षेत्र तनिायिण ि कार्यसूची स्िीकृि हुँदा उक्त 
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कार्यसूचीिा कानूनी संिचनाहरु उल्लेख हनुे हनुाले तिनलाई तनभनानसुाि िगीकिण 
गिी विश्लषेण गनय सवकनेछ । 

(क)  संवििानः 

(ख)  आितिक र्ोजना, नीति िथा िणनीति/कार्यनीतिहरु: नेपाल सिकािले िर् 
गिेका सभबशन्त्िि क्षेत्रका नीति िथा िणनीतिहरु ि कार्ायन्त्िर्न हनु े
प्रस्िािसँग र्स्िा नीति िथा िणनीतिको सभबन्त्ि (सकािात्िक िा 
नकािात्िक) स्पि खलुाउन ुउपर्कु्त हनुेछ ।  

ग)  ऐन िथा तनर्िालीः कुनै पतन क्षेत्रको प्रस्िािसँग प्रत्र्क्ष सिोकाि िाख्न े
िािाििणसँग सभबशन्त्िि िाविर् कानूनहरु ि नेपाल पक्षिाि भएका 
अन्त्ििायविर् कानूनहरु र्दद आकवषयि हनुे भए त्र्स्िा कानूनहरु कुन 
हदसभि आकवषयि हनुेछन ्भनी प्रतििेदनिा उल्लेख गनुय पदयछ । साथै, 

प्रस्िािको कार्ायन्त्िर्निा र्स्िा कानूनहरु बािक हनु ेिा नहनु ेिथा प्रस्िाि 
कार्ायन्त्िर्न हनु सक्न ेिा नसक्न ेबािेिा स्पि खलुाउन ुपननछ ।  

घ)  िापदण्ड, तनदन शशका िथा ददग्दशयनः कुनै पतन क्षेत्रको प्रस्िाि कार्ायन्त्िर्न 
हनुे क्षेत्रको भौतिक-िासार्तनक िािाििण (जस्िैः- पानी, हािा, ध्ितन 
आदद) संग सभबशन्त्िि िापदण्डहरु प्रतििेदनिा सिािेश गनुय पदयछ िाकी 
प्रस्िाि कार्ायन्त्िर्न अशघ ि कार्ायन्त्िर् तनिायण िथा संचालन) को क्रििा 
िािाििणका र्ी अिर्िहरुको गणुिा हनु सक्न ेपरििियन िथा तिनको 
न्त्रू्नीकिणको उपार्हरु शरुुिै चर्न गनय सवकनेछ । प्रस्िािसंग सभबशन्त्िि 
तनदन शशका िथा ददग्दशयनहरु पतन पर्ायप्त िात्रािा पनुिािलोकन गिी 
प्रतििेदनिा प्रस्ििु गनुयपदयछ । र्स्िो पनुिािलोकनले प्रतििेदन िर्ाि 
गनय िागयदशयन पतन गननछ ।  

(ङ) अन्त्ििायविर् सशन्त्ि सभझौिाहरु 

(िाथी उल्लेशखि प्रस्िािसँग सभबशन्त्िि नीति, कानून िथा िापदण्डहरुको पिुािािलोकन 
सभबन्त्ििा िातलका बिोशजि उल्लेख गनुय पनन) 

 प्रतििेदन िर्ाि गदाय पनुिािलोकन गरिन ेदफा÷तनर्ि÷खण्ड आदद ि 
सभबशन्त्िि बुदँा 

 बुदँा सभबशन्त्िि विििण 

संवििान 
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नीति 
  

   

िणनीति   

ऐन 
  

तनर्िािली   

तनदन शशका   

 िापदण्ड 
  

सशन्त्ि 
सभझौिाहरु 

  

 

अध्र्ार् ५ (बढीिा २० पषृ्ठ) 

5. विद्यिान िािाििणीर् अिस्थाः कुनै पतन प्रस्िाि कार्ायन्त्िर्न गदाय आर्ोजना प्रभाविि 
क्षेत्रको िािाििणका अिर्िहरु भौतिक), िासार्तनक, जैविक, सािाशजक-आतथयक िथा 
सांस्कृतिक िािाििणिा प्रभाि पनय सक्ने भएको हदुा आर्ोजना प्रभाविि क्षेत्रको 
विद्यिान िािाििणीर् अिस्था स्पि हनु ेआिाि ि परििाणात्िक ि्र्ांक संकलन 
गिी प्रस्ििु गनुय पदयछ। र्स अन्त्िगयि आर्ोजना प्रभाविि शजल्ला (आिश्र्किानसुाि), 
नगिपातलका ि गाँउपातलकाहरुको िडा ि आर्ोजना प्रभाविि स्थलको ि्र्ांक संकलन 
गनुय पननछ ।  

५.१  भौतिक िािाििणः क्षेत्रतनिायिण प्रतििेदनको विद्यिान िाििािणीर् 
अिस्थाको ढाँचाको िातलकािा उल्लेशखि भौतिक िािाििणका 
विििणहरुको ि्र्ांक संकलन गिी विस्ििृ रुपिा व्र्ा्र्ा गनयपननछ  

क) भ-ूउपर्ोग  

भ-ूउपर्ोगको वकतसि ओगटेको क्षेत्र ओगटेको क्षेत्र प्रतिशििा 
   

   

   

 

ख) भगूभय 

आर्ोजनाको क्षेत्र विद्यिान भौगतभयक जोशखि कैवफर्ि 
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ग) जल िथा िौसि 

  प्र्ािातिटि (Parameter) परििाण ि एकाई कैवफर्ि 

औषि िारू् िापक्रि   

बावषयक औषि अतिकिि 
िापक्रि 

  

बावषयक औषि न्त्रू्निि 
िापक्रि 

  

औषि िषाय   

आर्ोजना क्षेत्रका िु् र् 
नदीहरु 

  

औषि बहाि   

अतिकिि बहाि   

आर्ोजना क्षेत्रको हािापानी   

 

घ) िारू्, जल िथा ध्ितनको गणु 

  प्र्ािातिटि 
(Parameter) 

सूचकहरु िान िापदण्ड 
बिोशजिको 
रिफिेन्त्स िेञ्ज 

िारू्को गणुस्िि वप एि १०   

वप एि २.५   

काियन िोनोक्साइड   

वट एस एस   

अन्त्र्   

पानीको गणुस्िि वट एस एस   

वट तड एस   

घतुलि अशक्सजन   

तस ओ डी   
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तब ओ डी   

वप एच   

कन्त्डशक्टतभटी   

कुल नाइिेट   

अन्त्र्   

िाटोको अिस्था वप एच    

टेक्चि   

अन्त्र्    

   

ध्ितनको अिस्था िरिपरिको ध्ितनको 
परििाण 

  

Equivalent Noise 

Level 

  

५.२ जैविक िािाििण 

क) आर्ोजना क्षेत्रको िन सभपदाको सूची 

िनको नाि िनको वकतसि आर्ोजना क्षेत्रबाट दिुी 
   

   

   

ख) िनस्पतिको सूची 

स्थानीर् 
नाि 

िैज्ञातनक 
नाि 

परििाि CITES IUCN नेपाल 
सिकाि 

      

      

      

ग) प्रिखु गैह्र काष्ठ िनस्पतिहरुः 

स्थानीर् नाि िैज्ञातनक नाि  उपर्ोग 

   

   

   

घ) जीिजन्त्िकुो सूची 
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स्थानीर् नाि िैज्ञातनक 
नाि 

परििाि CITES IUCN नेपाल 
सिकाि 

स्िनिािी      

      

सिीसपय      

      

िाछा/अन्त्र् 
जलचि 

     

अन्त्र्      

५.३ सािाशजक आतथयक ि सासँ्कृतिक िािाििण 

िशस्िको नाि  

आर्ोजना स्लथसँगको दूिी  

स्थानीर् िह ि िडा  

जभिा घिििुी  

औषि घिििुी सं्र्ा  

िवहला परुुष अनपुाि  

जािी ि िातियक सभप्रदार्  

िातियक स्थलहरु   

सांस्कृतिक िथा प्राकृतिक सभपदा  

साँस्कृतिक िीतिरििाजहरु  

शैशक्षक स्िि (प्रतिशि) 
प्रिेशशका 
स्नािक 

स्नािकोिि 

 

शैशक्षक संस्थाहरु 

प्राथतिक 

तनभन िाध्र्तिक 

उच्च िाध्र्तिक 

कलेज एिं विश्वविद्यालर् 

 

स्िास््र् ि सिसफाईको अिस्था 
स्थानीर् रुपिा देशखने िोगहरु 
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स्िास््र् संस्थाहरु 

िोजगािी (प्रतिशि) एिं आर्स्िि  

सीिान्त्िकृि सिूह  

उद्योग ि र्सका वकतसिहरु  

पूिायिािहरु  

सडक ि र्सका वकतसि  

जग्गा जतिनको िूल्र्  

साियजतनक सवुििाहरु  

बसाइसिाईको शस्थति  

बजाि ि र्सको शस्थति  

सभभाब्र् विकास केन्त्रहरु  

भौतिक ि जैविक िािाििणसभबन्त्िी वफल्ड 
सभन कशभििा Seasons सिािेश भएको हनु ु
पननछ 

 

 

अध्र्ार् ६ (िढीिा १५ पषृ्ठ) 

6. प्रस्िािको विकल्प विश् लेषणः िािाििणीर् िूल्र्ाङ्कनको प्रवक्रर्ाले प्रस्िािको विकल्पको 
खोजी गदयछ । प्रस्िाि कार्ायन्त्िर्न बाहेक अरु विकल्प नै नभएको शस्थतििा पतन 
प्रस्िाि कार्ायन्त्िर्न गनन अििािणा तभत्र िही विकल्पहरुको अध्र्र्न गिी प्रस्िाि गनुय 
पननछ ि प्रस्िाविि विकल्पहरुको कार्ायन्त्िर्नबाट िािाििणिा पनन अनकूुल ि प्रतिकूल 
प्रभािहरुको िलुनात्िक आकलन गनुयपछय । 

विकल्पहरु अनकूुल िािाििणीर् प्रभाि प्रतिकूल िािाििणीर् प्रभाि 

विकल्प १ 

तडजाइन   

आर्ोजना स्थल   

भ ूिनौट   

अपनाईने प्रविति   

संचालन विति   

सिर् िातलका   

कच्चा पदाथय   
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िन िथा सिकािी जग्गाको 
प्रर्ोग 

  

प्रतिकूल असिहरु   

विकल्प २ 

तडजाइन   

आर्ोजना स्थल   

भ ूिनौट   

अपनाईने प्रविति   

संचालन विति   

सिर् िातलका   

कच्चा पदाथय   

िन िथा सिकािी जग्गाको 
प्रर्ोग 

  

प्रतिकूल असिहरु   

विकल्प ३ 

तडजाइन   

आर्ोजना स्थल   

भ ूिनौट   

अपनाईने प्रविति   

संचालन विति   

सिर् िातलका   

कच्चा पदाथय   

िन िथा सिकािी जग्गाको 
प्रर्ोग 

  

प्रतिकूल असिहरु   

 

अध्र्ार् ७ (िढीिा २० पषृ्ठ) 

7. प्रस्िाि कार्ायन्त्िर्न गदाय िािाििणिा पनन प्रभािहरु िथा संिक्षणका उपार्ः प्रस्िाि 
कार्ायन्त्िर्न गदाय िािाििणिा पनन प्रभािहरुलाई तनभनानसुाि िगीकिण गिी प्रभािको 
पवहचान, आकलन िथा तिनको उल्लेखनीर्िा स्पि प्रस्ििु गनुय पदयछः 
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प्रस्िाि कार्ायन्त्िर्न गदाय िािाििणिा पनन प्रभाि 

भौतिक प्रभािहरु 

 पनन प्रभािहरु िह तनिायिण, परििाण, सीिा, 
सिर्ािति, प्रत्र्क्ष, अप्रत्र्क्ष 
(reversible/irreversible) 

१. जतिन   

२. िारू्िण्डल   

३. पानी   

४. ध्ितन   

५. िानि तनतियि 
बस्िहुरु 

  

६. अन्त्र्   

जैविक प्रभािहरु 

१. िन/जंगलको क्षर्   

२. िनस्पति   

३. जीिजन्त्ि ु   

४. प्राकृतिक िासस्थान   

५. कृवष जैविक विविििा   

सािाशजक-आतथयक  क्षते्रिा पनन प्रभािहरु 

१. जनसं्र्ा   

२. सिदुार्   

३. खेिीर्ोग्र् जतिनको 
उत्पादनिा क्षर् 

  

४. िानि स्िास््र्िा पनन 
प्रभाि 

  

५. सािाशजक िूल्र् 
िान्त्र्िािा हनुे परििियन 

  

६. आतथयक प्रभाि   

७. अन्त्र्   
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सासँ्कृतिक क्षते्रिा पनन प्रभािहरु 

१. संस्कृतिक ि िातियक िूल्र् 
िान्त्र्िा 

  

२. सांस्कृतिक िथा प्राकृतिक 
सभपदा 

  

३. सांस्कृतिक भ-ूपरिति 
(Cultural Landscape)  

  

4. अन्त्र्    

 

र्सिी प्रस्ििु गदाय प्रतिकूल प्रभािको साथै अनकूुल प्रभािलाई पतन उल्लेख गनुय 
पदयछ ि प्रतिकूल प्रभािलाई न्त्रू्न गनन िफय  बढी ध्र्ान ददन ुपछय । र्सिी प्रतिकूल िथा 
अनकूुल प्रभािहरुको िूल्र्ाकंन गदाय प्रस्िािको कार्ायन्त्िर्न गदाय हनु सक्ने फाइदा िेफाइदा 
बािे अतिकिि जानकािी प्राप्त हनुछे । स्िीकृि कार्यसूचीको आिाििा अध्र्र्न गरिएको 
विद्यिान िािाििणीर् अिस्थािा प्रस्िाि कार्ायन्त्िर्नबाट पनय सक्न ेप्रभािहरुको अिति, 

प्रकाि ि संिेदनशीलिा सवहरुपिा प्रस्ििु गनुय पदयछ । र्सैगिी प्रत्र्क्ष िा अप्रत्र्क्ष, 

संिक्षण उपार्बाट हटाउन िा घटाउन सवकन ेिा नसवकन ेखालिा प्रभाि पवहचान एिं 
आकँलन गिी प्रतििेदनिा र्स्िा प्रभािको उल्लेखनीर्िा स्पि उल्लेख गनुय पदयछ । 

कुनै पतन क्षेत्रको प्रस्िाि कार्ायन्त्िर्न गदाय िािाििणिा पनय सक्न ेप्रतिकूल प्रभािलाई 
हटाउन िा न्त्रू्न गनय विशेष ध्र्ान ददन ुपनन भएकाले पवहचान िथा आंकलन गरिएका 
प्रतिकूल प्रभािहरुलाई प्रतििेदनिा छोटकिीिा िि प्रि हनु ेगिी उल्लेख गनुय पदयछ । 
न्त्रू्नीकिणका उपार्हरु भौतिक िथा िासार्तनक, जैविक, सािाशजक-आतथयक िथा 
सांस्कृतिक िािाििणका क्षेत्रिा प्रस्िािको तनिायण िथा संचालन अिस्थाको लातग भनी 
िगीकिण गिी प्रभािको तसशग्नवफकेन्त्स (Impact Significance) सिेि उल्लेख गिी 
प्रतििेदनिा तनभनानसुािको भर्ाविक्सिा प्रस्ििु गनय सवकनेछ। 

 

िातलकाः िािाििणीर् प्रभािका िह तनिायिण ि न्त्रू्नीकिणका उपार्हरु 

(प्रस्िािबाट िािाििणिा पनय सक्न ेप्रभािको परििाण, सीिा ि सिर्ािति अनसुाि परििाण 
(उच्च/िहृि-६०; िध्र्ि-२०; तनभन-१०), सीिा (क्षेत्रीर्-६०, स्थानीर्-२०; स्थलगि-
१०) ि अिति (दीघयकालीन-२० ; िध्र्ि-१०; अल्पकातलन-५) वकटान गनुयपदयछ)  
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प्रस्िाि
का 
कार्यहरु 

िािाििणी
र् प्रभाि 

प्रभािको िह तनिायिण ज
भिा 
अंक 

प्रभािको 
तसशग्नवफके
न्त्स 
(Impact 

Significan

ce) प्रत्
र्क्ष

 

अप्र
त्र्

क्ष 

अन
कुू
ल 

प्रति
कू
ल 

परि
िा
ण 

सी
िा

 

अि
ति

 

तनिायण पूियको 
चिण 

         

भौतिक िथा 
िासार्तनक  
िािाििण 

         

१          

२          

जैविक िािाििण          

१          

२          

सािाशजक-

आतथयक 
िािाििण 

         

१          

२          

तनिायणको चिण          

भौतिक िथा 
िासार्तनक  
िािाििण 

         

१          
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२          

जैविक िािाििण          

१          

२          

सािाशजक-

आतथयक 
िािाििण 

         

१          

२          

सांस्कृतिक 
िािाििण 

         

१          

२          

संचालनको चिण          

भौतिक िथा 
िासार्तनक  
िािाििण 

         

१          

२          

जैविक िािाििण          

१          

२          

सािाशजक-

आतथयक 
िािाििण 
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१          

२          

सांस्कृतिक 
िािाििण 

         

१          

२          

 

प्रभािहरुको स्िि अनसुाि िर् गरिएको अंकिान जोडी हिेक प्रभािको कूल अंकिान लेख्न ु
पननछ ि प्राप्त कूल अंकको आिाििा प्रभािको तसशग्नवफकेन्त्स सिेि उल्लेख गनुय पननछ । 
साथै िातथ उल्लेशखि िातलका बिोशजिको िािाििणीर् प्रभािका िह तनिायिणको 
भर्ाविसको  सट्टा  तनिायण पूिय, तनिायण िथा सञ्चालनको चिणिा कुनै पतन  प्रस्िाि 
(आर्ोजना) ले भौतिक िथा िासार्तनक, जैविक, सािाशजक-आतथयक िथा सांस्कृतिक 
िािाििणिा पानन प्रभािहरुको विश्लषेण Inferential Statistics (Regression analysis or 

Others) प्रर्ोग गिेि सिेि प्रभािको तसशग्नवफकेन्त्स (Impact Significance) अनिुान गनय 
सवकने छ । 

अध्र्ार् ८ (बढीिा १० पषृ्ठ) 

8. अनकूुल प्रभाि अतिकिि अतभिवृि गनन िथा प्रतिकूल प्रभाि न्त्रू्न गनन उपार्हरुः कुनै 
पतन प्रस्िाििा सकािात्िक प्रभािलाई अतिकिि गनय िथा अनकूुल प्रभािलाई न्त्र्नु 
गनय के-कस्िा िािाििण संिक्षणका कार्यहरु अिलभबन गनुय पदयछ, िी सबै उपार्हरु 
प्रतििेदनिा उल्लेख गनुय पदयछ:  

८.१  उल्ले्र् प्रतिकूल प्रभािहरुलाई हटाउने िा न्त्रू्न गनन उपार्हरुलाई ३ 
प्रकािले िगीकिण गनय सवकनेछ ।  

क)  क्षतिपूतियका उपार्हरुको अिलभबन (Compensatory Measures) : 

कि गनय िा हटाउन नसवकने खालका प्रतिकूल प्रभािहरुको 
क्षतिपूतियका उपार्हरुिा विशेष गिी देहार्का वक्रर्ाकलापहरु 
सिािेश हनुपुछयः  

१) क्षतिग्रस्ि प्राकृतिक स्रोिहरुको पनुयस्थापना 

२) हटाइने िस्िीहरुको पनुिायस  
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३) प्रभाविि व्र्शक्तलाई क्षतिपूतिय  

ख)  सिुािात्िक उपार्हरुको अिलभबन (Corrective measure): प्रतिकूल 
प्रभािहरुलाई कि गिेि स्िीकािर्ोग्र् िहसभि ल्र्ाउनका लातग 
सिुािात्िक उपार्हरु प्रर्ोग गनुय पदयछ । 

प्रस्िाि कार्ायन्त्िर्न गदाय अपनाउन ुपनन सिुािात्िक उपार्हरु तनभन 
बिोशजि छनः  

१)  प्रदूषण तनर्न्त्त्रण उपकिणहरुको जडान  

२)  प्रदूवषि पानी उपचाि गनन संर्न्त्त्रको तनिायण  

३)  बाँि िथा िटिन्त्ििा िाछाहरु आिािजािि गनय सक्ने 
बाटो (Fish ladder) को तनिायण ।  

ग)  प्रतििोिात्िक उपार्हरुको अिलभबन (Preventive measures): 

तनभनतलशखि प्रतििोिात्िक उपार्हरुको अिलभबनद्वािा केही गभभीि 
खालका प्रभािहरुलाई त्र्स्िा प्रभािहरु देखा पनय थाल्न ुअगातड नै 
कि गनय िा तनिूयल गनय सवकन्त्छ ।  

१)  स्िास््र् शशक्षा कार्यक्रिको कार्ायन्त्िर्न  

२)  जनचेिना कार्यक्रिको थालनी 

३)  सािाशजक सहर्ोग अतभिवृिकिणका उपार्हरु उपिोक्त 
संिक्षणका उपार्हरु भौतिक, जैविक, सािाशजक-आतथयक 
िथा सांस्कृतिक िािाििणका क्षेत्रिा प्रस्िािको तनिायण िथा 
संचालन अिस्थाको लातग भनी िगीकिण गनुयपदयछ । र्सो 
गदाय प्रस्िािको कुन कुन अिस्थािा र्ी उपार्हरु अिलभबन 
गिीन ुपनन हो भने्न कुिा सशजलोसंग थाहा पाउन सवकन्त्छ। 
र्ी संिक्षणका उपार्हरुलाई कार्ायन्त्िर्न गनन (प्रस्िािक) 
को शजभिेिािी सिेि वकटान गिी प्रतििेदनिा तनभनानसुािको 
भर्ाविक्सिा प्रस्ििु गनय सवकनेछ 

िातलकाः अनकूुल प्रभाि अतिकिि िथा प्रतिकूल प्रभाि न्त्रू्निि गनन उपार्को कार्ायन्त्िर्न 
िथा लाग्न ेअनिुातनि िकि ि कार्ायन्त्िर्नको शजभिेिािी 
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विषर्गि 
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साँस्कृति
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जैविक 
क्षेत्र 

       

सािाशज
क-
आतथयक 
क्षेत्र 

       

सांस्कृति
क क्षेत्र 

       

आर्ोजनाको तनिायण पूियको चिणिा सिेि कृर्ाकलापहरु संचालन हनु ेभएिा तनिायण पूिय 
चिणको सिेि संलग्न गरि र्स्िो िातलका आर्ोजनाको तनिायण पूिय, तनिायण िथा सञ्चालन 
चिणका लातग अलग अलग रुपिा उल्लेख गनुय पननछ ।  

अध्र्ार् ९ (बढीिा १० पषृ्ठ) 

९. िािाििणीर् अनगुिनः कुनै पतन प्रस्िाि कार्ायन्त्िर्न गदाय िािाििणिा पनय 
सक्न ेप्रभािहरुको अनगुिन तनभन उदे्दश्र् प्रातप्तका लातग गरिन्त्छः 

क)  काननुले िोकेका तसिाभन्त्दा बढी िात्रािा प्रभाि पनय नददन, 

ख)  िािाििणीर् प्रभाि कि गनय अपानाइएका उपार्हरु िािाििणीर् प्रभाि 
िूल्र्ाङ्कन प्रतििेदनिा उल्लेख भएअनसुाि कार्ायन्त्िर्न भएका छन ्वक छैनन ्
भने्न कुिा जाचँ्न,  

ग)  सभभाविि िािाििणीर् क्षतिबािे सिर्िै सचेि गिाउन, 

घ)  पवहचान गरिएका िथा आंकतलि प्रभाि िास्िविकिासँग कति नशजक छन ्
भने्न जानकािी तलन । 

अनगुिनका प्रकािहरुः 

िािाििणीर् प्रभािको अनगुिन देहार्को अिस्थािा तनभन प्रकािले गनुय पदयछः  

क)  प्रािशभभक अिस्थाको अनगुिन (Baseline Monitoring): प्रस्िाविि 
प्रस्िािको तनिायण कार्य शरुु गनुयभन्त्दा अगािै तनिायण स्थल ि ििपिका 
आिािभिू िािाििणीर् पक्षहरुको सिनक्षण गिीन ुपदयछ । र्सले गदाय 
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अनगुिनको तसलतसलािा प्रािशभभक अिस्थाको िलुनािा िािाििणीर् 
पक्षहरुिा भएको परििियन िािेिा थाहा पाउन सवकन्त्छ ।  

ख)  प्रभाि अनगुिन (Impact Monitoring): प्रस्िाि कार्ायन्त्िर्नबाट भएका 
िािाििणीर् परििियनहरु पिा लगाउन आर्ोजना तनिायण ि संचालनका 
क्रििा त्र्स क्षेत्रको जनस्िास््र् लगार्ि पर्ायििणीर्, सािाशजक ि 
आतथयक अिस्थाका सूचकहरुको िूल्र्ाङ्कन गनुयपदयछ ।  

ग)  तनर्िपालन अनगुिन (Compliance Monitoring): र्स अन्त्िगयि 
प्रस्िािकले िािाििण संिक्षण सभबशन्त्ि तनिायरिि िापदण्डहरुको पालना 
गिेको छ भने्न कुिा सतुनशिि गनय िािाििणीर् गणुस्ििका विशेष 
सूचकहरु िा प्रदूषणको अिस्था िािेिा आितिक िा लगािाि रुपिा 
अनगुिन गिी अतभलेख िाख्न ुपदयछ ।  

िािाििणीर् अनगुिनका सूचकहरु (Indicators): प्रस्िाि कार्ायन्त्िर्न 
हनुे क्षेत्रको आिािभिू ि्र्ांक, पवहचान िथा आंकलन गरिएका अनकूुल 
िा प्रतिकूल प्रभाि एिं िािाििण संिक्षणका उपार्हरुलाई ध्र्ान ददई 
प्रस्िािकले पालना गनुयपनन ि िािाििणीर् प्रभािको प्रभािकािीिाको 
अनगुिन गनय सूचकहरु प्रतििेदनिा उल्लेख गनुयपदयछ । जस्िैः कृवष 
क्षेत्रको प्रस्िाि कार्ायन्त्िर्न गदाय प्रस्िाििाट जैविक विविििा, िाटोको 
गणु, भकू्षर्को िात्रा, जनस्िास््र् आददिा प्रभाि पनय सक्ने हुँदा र्स्िो 
पक्षलाई सभिोिन गनन गिी अनगुिनका सूचकहरु छनौट गिी 
प्रतििेदनिा सिािेश गनुयपदयछ ।  

अनगुिनको वितिः उल्लेशखि अनगुिनका प्रत्रे्क सूचकलाई कुन 
विति/िरिकाबाट अनगुिन गनन हो प्रतििेदनिा खलुाउन ु आिश्र्क 
हनुेछ। र्स्िा वितिहरु भिपदो, सशजलो ि आर्ोजना स्थलिा कार्यिि 
जनशशक्तले अिलभबन गनय सक्ने खालको हनुपुदयछ ।  

अनगुिनको लातग सिर् िातलकाः आर्ोजना तनिायण ि संचालनका वितभन्न 
अिस्थािा अनगुिन गनुयपनन भएकाले सूचकको प्रकृति हेरि िािाििणीर् 
अनगुिन गनन सिर् िातलका प्रतििेदनिा उल्लेख गनुय पदयछ। 

अनगुिन गनन तनकार्ः िािाििण संिक्षण ऐन िथा िािाििण संिक्षण 
तनर्िािलीिा उल्लेख भए अनसुाि िािाििणीर् अनगुिनको लातग 
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सभबशन्त्िि तनकार् िा िन्त्त्रालर् शजभिेिाि हनुेछ । र्स अथयिा कृवष 
क्षेत्रसंग सभबशन्त्िि प्रस्िािको हकिा कृवष क्षेत्र हेनन िन्त्त्रालर्ले अनगुिन 
गननछ ।त्र्सै गरि ऊजायसँग सभबशन्त्ििको हकिा ऊजाय क्षेत्र हेनन 
िन्त्त्रालर्ले अनगुिन गननछ । प्रस्िािक आफैले पतन कुनै न कुनै 
सूचक अनगुिन गनय सक्नेछ, जसले गदाय कुनै प्रतिकूल प्रभािलाई िरुुन्त्िै 
हटाउन िा न्त्रू्न गनय सवकनेछ । प्रतििेदनिा कुन कुन सूचक क-
कसले अनगुिन गनन भने्न प्रि खलुाउन ुपननछ । सािािण िथा घरिघरि 
गिीनपुनन अनगुिन प्रस्िािकले गिेको खण्डिा प्रभाि न्त्रू्नीकिण तछटो 
ि कि खचयिा गनय सवकनेछ । प्रस्िािको अनगुिन गनन शजभिेिािी 
प्रस्िािककोिा तनहीि िहनेछ । िि सो अनगुिनको प्रतििेदन िातथ 
सपुरििेक्षण सभबशन्त्िि िन्त्त्रालर्ले गननछ ।  

अनगुिनको लातग अनिुातनि िकि (Monitoring Cost): प्रस्िाि 
कार्ायन्त्िर् तनिायण ि संचालनको सिर्िा वितभन्न सूचकहरुको अनगुिन 
गनय आिशर्क पनन िकि पतन प्रतििेदनिा खलुाउन ुपदयछ ि र्स िकि 
प्रस्िािकले िातै्र व्र्होनन हो िा अन्त्र् स्रोिबाटपतन व्र्होरिन ेहो, सो पतन 
उल्लेख गनुय पदयछ । 

िातलकाः िािाििणीर् अनगुिन र्ोजना  

अनगुिनका 
प्रकाि 

अनगुिनका 
सूचकहरु 

अनगुिनको 
विति 

स्थान सिर् अनिुातनि 
िकि 

अनगुिन 
गनन 
तनकार् 

प्रािशभभक अिस्थाको अनगुिन 

१       

२       

प्रभाि अनगुिन  

१       

२       

तनर्िपालन अनगुिन 
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१       

२       

 

अध्र्ार् १० (बढीिा ५ पषृ्ठ) 

१०. िािाििणीर् पिीक्षण 

 १०.१ िािाििणीर् पिीक्षणका वकतसि 

१. तनणयर् िहको पिीक्षण  

२. कार्ायन्त्िर्न पिीक्षण  

३. कार्यको प्रभािकारििा पिीक्षण 

४. आर्ोजना प्रभाि पिीक्षण  

५. आंकलन गरिएको प्रविति पिीक्षण 

६. िािाििणीर् प्रभाि िूल्र्ाङ्कन प्रकृर्ा पिीक्षण  

१०.२  िािाििणीर् पिीक्षणिा सािान्त्र्िर्ा िीन पक्ष संलग्न हनु ेगदयछन ्

o पिीक्षक  

o पिीशक्षि पक्ष (प्रस्िाि) संग सिोकाि भएको 
o िेस्रो पक्ष  

१०.३  स्िेशच्छक िा बाध्र्कािी पिीक्षणको लातग संलग्न पक्ष िा संस्थाको आिाििा 
िािाििणीर् पिीक्षण आन्त्िरिक िा बाह्य हनु सक्छ ।  

o आन्त्िरिक पिीक्षण  

o बाह्य पिीक्षण  

o बाध्र्कािी पिीक्षण 

o स्िैशच्छक पिीक्षण  

१०.४  िािाििणीर् पिीक्षण प्रतििेदनको ढाँचाः पिीक्षणको उदे्दश्र् ि क्षेत्र अनसुाि 
प्रतििेदनको ढाँचा फिक हनु सक्छ िथावप र्सलाई िकय संगि रुपिा देहार् 
अनसुाि प्रस्ििु गरिएको छः  

अध्र्ार् १ कार्यकािी सािांश 
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अध्र्ार् २ पिीक्षण प्रशासतनक एिं पिीक्षण कार्यको विििण, आर्ोजना 
स्थलिा गरिएका अन्त्ििायिा, पिीक्षण गनन पक्ष एिं पिीक्षणका क्षेत्र 
ि विति र्ो अध्र्र्निा सिािेश गनुय पछय । साथै िािाििणीर् 
अनगुिन, पिीक्षणसँग सभबशन्त्िि ि्र्ाङ्क िथा विििण पतन सिािेश 
गनुय पननछ । 

अध्र्ार् ३ पिीक्षणको पूणय विििण 
अध्र्ार् ४ आर्ोजना सभबन्त्ििा पालना गनुय पनन सझुािहरु एिं सिुािात्िक 

कार्यहरु 
अनसूुचीहरु सभबशन्त्िि ि्र्ाङ्क एिं विििण 
परिक्षण गनन 
सिूहिा सिािेश 
हनुपुनन जनशशक्त 

 

प्रावितिकहरु प्रस्िािसँग विषर् तिल्ने विज्ञ 
 िािाििण विज्ञ 
 भौतिक, जैविक, सािाशजक-आतथयक, सांस्कृतिक विज्ञ 
 प्रस्िािको क्षेत्र, वकतसि ि र्सले पािेको प्रभािहरुको गाशभभर्यिाको 

आिाििा थप अन्त्र् विज्ञहरु 
िािाििणीर् 
पिीक्षणको लातग 
चेकतलि 

 

१. भौतिक िथा 
िासार्तनक 
पक्ष 
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ो स्र
ोि
 

 

१ िारू्को गणु 

  

      

२ पानीको गणु         
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३ ध्ितनको 
िात्रा         

४ भ-ूउपर्ोग         

५ जलस्रोि         

२. जैविक पक्ष 

 विििण 

आ
र्ो
जन
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क
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सूच
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ङ्कक

ो स्र
ोि
 

 

१ िन जंगल         

२ िनस्पति         

३ जीिजन्त्ि ु         

४ गैह्रकाष्ठ 

        

५ िाछा         
६ दलुयभ एिं 

संकटापन्न 
प्रजाति 

        

७ संिक्षण क्षेत्र 

        

8 कृवष जैविक 
विविििा         

३. सािाशजक-आतथयक िथा साँस्कृतिक पक्ष 
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१ शशक्षा         

२ कृवष         

३ िोजगािी         

४ बसाइसिाई         

५ स्िा्र् ि 
सिसफाई         

६ िािाििणीर् 
सौन्त्दर्यिा 

        

७ लैवङ्गक 
सिाल         

८ िातियक 
िथा 
साँस्कृतिक 
शस्थति         

९ सािाशजक 
शस्थति         

 

अध्र्ार् ११ (बढीिा ४ पषृ्ठ) 

११.  तनष्ट्कषय िथा सझुािः  

११.१  अध्र्र्नको तनष्ट्कषयः िािाििण संिक्षणका उपार्हरु ि िािाििणीर् 
अनगुिनको कार्ायन्त्िर्नको पक्षिा प्रस्िािकको प्रतििििा िथा अन्त्र् 
अध्र्र्नको आिश्र्किा पनन नपनन आदद प्रष्ट्याई तनष्ट्कषयिा िाख्न ुउपर्कु्त 
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हनेुछ । अध्र्र्नको तनष्ट्कषय ि पनुिािलोकन सतितिको िार् सझुाि अनसुाि 
िािाििण प्रभाि िूल्र्ाङ्कनिा शियहरु सिािेश गरिनेछ ।  

११.२.  सझुािः िािाििणीर् प्रभाि िूल्र्ाङ्कन प्रतििेदन िर्ाि पादाय प्रस्िािकले 
पिािशयदािाको सहर्ोग तलएको ि पिािशयदािाले सझुाि ददएको भए पतन 
प्रतििेदनिा त्र्स्िो सझुाि िाखी स्िीकृतिको लातग पेश गनय तिल्दैन, वकनवक 
िािाििण संिक्षण ऐन िथा तनर्िािली बिोशजि प्रस्िािकले नै प्रतििेदन िर्ाि 
गिी पेश गनुय पदयछ । र्सिा सझुाि हैन, प्रस्िािकको प्रतििििा झशल्कन ुपदयछ। 
प्रस्िाि कार्ायन्त्िर्न गदाय अन्त्र् संस्था िा तनकार्बाट आिश्र्क पनन सहर्ोगलाई 
उल्लेख गनय सवकनेछ । प्रस्िाि कार्ायन्त्िर्निा कुनै नीति, कानून िा िापदण्डले 
िािा परु्ाउने अिस्था आएिा त्र्स्िा िािालाई कसिी फुकाउन सवकन्त्छ भने्न 
िािेिा िार् ददन सवकनेछ ।  

सन्त्दभय सािाग्रीः प्रतििेदन िर्ाि गदाय उिृि गरिएका सन्त्दभय सािग्रीहरुको प्रकाशन सभबन्त्िी 
सूची APA 6th Edition को आिाििा तनभन तलशखि बनाउनेः  

(क) लेखक 

(ख) (प्रकाशशि भएको तिति) 

(ग) उिृि गरिएका सािग्रीको शीषयक 

(घ) उिृि गरिएका प्रकाशन िा पतत्रकाको नाि 

(ङ) िषय, खण्ड, अंक आदद (भएको खण्डिा) 

(च) पषृ्ठ  

ढाँचाः लेखकहरु (प्रकाशशि भएको बषय) उिृि गरिएका सािग्रीको शीषयक । उिृि 
गरिएका प्रकाशन िा पतत्रकाको नाि, िषय, खण्ड (अंक), पषृ्ठहरु।  

 

अनसूुचीः अनसूुचीिा देहार्का कुिाहरु सिािेश गनन: 

(क)  भ-ूिनोट, भौगोतलक शस्थति, भ-ूउपर्ोग, भ-ूक्षििा ि अध्र्र्नसँग 
सभबशन्त्िि नक्शाहरु ि फोटोग्राफहरु,  

(ख)  सभभि भएसभि प्रस्िाि कार्ायन्त्िर्न स्थल िथा त्र्स िरिपरिका 
के्षत्रहरुको हिाई फोटोहरु,  

(ग)  स्थलगि अनसुन्त्िानका लातग प्रर्ोग गरिएका प्रश्निाली िा विषर् िस्िकुो 
सूची,  
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(घ)  चाटय, िथा शचत्रहरु जस्िा िािाििणीर् प्रभाि िूल्र्ाकंनसगँ सभबशन्त्िि 
कुिाहरु,  

(ङ)  जलिार् ुिथा हािापानी सभबन्त्िी ि्र्ांक (सिर्को आिाििा क्रिबि 
गिी),  

(च)  प्रस्िाि कार्ायन्त्िर्न स्थलका िनस्पति िथा जीिजन्त्िकुो ि्र्ांक  

(छ)  भौगतभयक िथा जोशखि िूल्र्ाकंन ि्र्ांक (प्राप्त गनय सवकने भएिा),  

(ज)  उपलब्ि हनु सक्ने भएिा आर्ोजना सन्त्चालन गनुय अशघ ि पतछका हािा 
ि पानीको गणुस्िि िथा ध्ितनको स्ििसभबन्त्िी जानकािी,  

(झ)  िािाििण प्रभाि िूल्र्ाकंन सान्त्दतभयक भर्ाविक्स िा क्रिबि िेखाशचत्र,  

(ञ)  नक्शा, स्लाइड, िेकडयहरु िथा तभतडर्ो वफल्िजस्िा सहार्क श्रव्र् दृश्र् 
सािग्री,  

(ट)  बाली लगाउने िरिका, पशपुालन, िाटोको गणु, िासार्तनक िल, प्रर्ोग 
गनन िात्रासभबन्त्िी ि्र्ांक  

(ठ)  आिशन्त्त्रि व्र्शक्तहरुिथा सहभातगिाहरुको सूची िथा सभबशन्त्िि 
संस्थाहरुबीचको छलफल, भेला ि बैठकको िेकडयहरु िथा छलफल ि 
अनगुिनको छोटो जानकािी,  

(ड)  िािाििणीर् प्रभाि िूल्र्ाकंन प्रतििेदनको िर्ािीिा संलग्न अध्र्र्न 
टोलीको व्र्शक्त िथा संस्थाहरुको नािािली,  

(ढ)  अध्र्र्नको क्रििा सभपकय  गरिएका व्र्शक्त िथा संस्थाहरुको नाि, 

ठेगाना ि टेतलफोन नभबिहरु, 

(ण)  प्रस्िािक ि अध्र्र्न टोलीको स्िंर् घोषणापत्र,  

(ि)  अध्र्र्नसभबन्त्िी साियजतनक सूचना, िचुलु्का, तसफारिसपत्र, तलशखि 
िार्सझुािहरु, साियजतनक पिािशय बैठक ि साियजतनक सनुिुाईसंग 
सभबशन्त्िि कागजपत्रहरु ।  

     पनुिः िािाििणीर् अध्र्र्नका कुनै पतन दस्िािेजहरु नेपाली भाषाको लातग 
र्तुनकोड (कातलिाटी फन्त्ट) िा अङ्गजेी भाषाको लागी Times New Roman िा 
टापइ गिी लेशखएको हनु ुपननछ । फण्ट साइज १२ ि िलिातथ १-१ ईन्त्च, 

बार्ा ँ१.२ इन्त्च ि दार्ा ँ१ इन्त्च खाली िाखी पानाका दिैुिफय  वप्रन्त्ट गिी स्पाइिल 
व्र्ाशण्डंग गिेको हनु ुपननछ । 
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अनसूुची - १४ 
(तनर्ि ७ को उपतनर्ि (२) सँग सभबशन्त्िि) 

िािाििणीर् अध्र्र्न प्रतििेदन िर्ािी सभबन्त्िी साियजतनक सूचनाको ढाचँा 

...आर्ोजनाको संशक्षप्त िािाििणीर् अध्र्र्न/प्रािशभभक िािाििणीर् पिीक्षण/िािाििणीर् प्रभाि 
िूल्र्ाङ्कन प्रतििेदन िर्ािी सभबन्त्िी साियजतनक सूचना 

(प्रकाशशि तिति .......) 

...... प्रदेश....... शजल्लाहरु..........नगिपातलका/गाउँपातलकािा.....िडा नं. .... (प्रस्िािकको 
नाि उल्लेख गनन) द्वािा तनभन बिोशजिको प्रस्िाि कार्ायन्त्िर्न गनय लातगएको छ ।  

प्रस्िािकको नाि ि ठेगाना ......... (नाि), ............... (ठेगाना) ....... (इ-
िेल) ............ (फोन नं.) 

प्रस्िािको व्र्होिा आर्ोजनाको िु् र् विशेषिाको विषर्िस्ि ुउल्लेख गनन 

प्रभाि पनय सक्ने 
शजल्ला/न.पा./गा.पा./िस्िी 

............ शजल्ला .........न.पा./गा.पा ......... 
िडाहरु......... िस्िी 

 

िातथ उल्लेशखि प्रस्िािको संशक्षप्त िािाििणीर् अध्र्र्न/प्रािशभभक िािाििणीर् 
पिीक्षण/िािाििणीर् प्रभाि िूल्र्ाङ्कन सभबन्त्िी प्रतििेदन िर्ािी गनन क्रििा सो के्षत्रहरुको 
भौतिक िथा िासार्तनक प्रणाली, जैविक प्रणाली, सािाशजक-आतथयक प्रणाली ि सांस्कृतिक प्रणाली 
प्रणालीिा के कस्िो प्रभाि पदयछ भनी र्वकन गनय सो स्थानको न. पा./गा.पा. िथा त्र्स 
के्षत्रका विद्यालर्, अस्पिाल, स्िास््र् चौकी िथा सिोकाििाला व्र्शक्त िा संस्थाको तलशखि िार् 
सझुाि तलन आिश्र्क भएकोले र्ो साियजतनक सूचना प्रकाशन भएको तितिले १० (दश) 
ददनतभत्र तनभन ठेगानािा आई पगु्ने गिी तलशखि िार् सझुाि उपलब्ि गिाई ददन ुहनु अनिुोि 
गरिन्त्छ ।  

िार् सझुािको लातग पत्राचाि गनन ठेगानाहरुः  

प्रस्िािकको नाि ि ठेगाना ......... (नाि), ............... (ठेगाना) ....... (इ िेल) 
............ (फोन नं.) 

पिािशयदािाको नाि ि ठेगाना ......... (नाि), ............... (ठेगाना) ....... (इ िेल) 
............ (फोन नं.) 
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अनसूुची - १५ 
(तनर्ि ४ को उपतनर्ि (१), तनर्ि ७ को उपतनर्ि (२), तनर्ि ८ को खण्ड (क) 

सँग सभबशन्त्िि) 

 

सूचना टासँको िचुलु्का 
 

तलशखिि.्..........................(प्रस्िािकको नाि ि ठेगाना) िहेको 
.........................(आर्ोजनाको नाि) को िािाििणीर् प्रभाि िूल्र्ाङ्कनको क्षेत्र 
तनिायिण/संशक्षप्त िािाििणीर् अध्र्र्न/प्रािशभभक िािाििणीर् पिीक्षण/िािाििणीर् प्रभाि 
िूल्र्ाङ्कन प्रतििेदन िर्ाि गनयको लातग प्रदेश िािाििण संिक्षण ऐन िथा तनर्िािली 
बिोशजि साियजतनक सूचनाको प्रतितलपी थान १ (एक) र्स 
........शजल्ला...........न.पा./गा.पा., िडा नं....... िा आज तिति............गिे ददनको 
..........बजे हािीहरुको िोहिििा टाँस गरि र्ो िचुलु्का सवहछाप गरिददर्ौं । 

िपतसलः 

........... शजल्ला........... न.पा.ि गा.पा., िडा नं....... बस्ने िषय..........को ............ 

........शजल्ला.............. न.पा.िगा.पा., िडा नं....... बस्ने िषय..........को ............. 

 

 

इति सभिि.्.........साल................िवहना.........गिे िोज..............शभुि ्
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अनसूुची - १६ 
(तनर्ि ८ को उपतनर्ि (६) को खण्ड (छ) सँग सभबशन्त्िि) 

तसफारिस-पत्रको ढाचँा 

कार्ायलर्को छाप      
 कार्ायलर्को फोन नं. 

                                      कार्ायलर्को नाि, ठेगाना                                     तितिः                      

विषर्ः िार्/सझुाि सवहि तसफारिस गरिएको बािे । 

श्री ..................कार्ायलर्/िन्त्त्रालर् 

ठेगाना ................................... िा 

श्री ..........................(प्रस्िािक)  

ठेगाना..................................... 

प्रस्ििु विषर्िा .......... कार्ायलर्को/िन्त्त्रालर्को तिति .............. प्रकाशशि सूचना ि/िा 
................ तितिको साियजतनक सनुिुाई अनसुाि कार्ायन्त्िर्न हनेु...........विषर्को प्रस्िािबाट 
र्स के्षत्रिा तनभनानसुािको िािाििणीर् प्रभाि पनय जाने देशखन्त्छ ।  

(क) सकािात्िक प्रभाि   (ख) नकािात्िक प्रभाि  

उल्लेशखि प्रभािको आिाििा सकािात्िक प्रभािलाई िढोििी ि नकािात्िक प्रभािलाई 
न्त्रू्नीकिण गनन िािाििणीर् व्र्िस्थापनको र्ोजना कार्ायन्त्िर्न गदाय उल्लेशखि प्रस्िािको 
सकािात्िक प्रभाि बढी हनेु िा नकािात्िक प्रभाि िेिै देशखएकोले उल्लेशखि प्रस्िाि तनभन 
आिाििा कार्ायन्त्िर्न गनय िा नगनय तिल्ने व्र्होिा उल्लेख गिी र्ो तसफारिस गरिएको छ । 

प्रस्िाि कार्ायन्त्िर्न गनय तिल्ने आिाि  प्रस्िाि कार्ायन्त्िर्न गनय नतिल्ने आिाि 
१...........................................  १........................................... 
२........................................... िा २...........................................   

३........................................... ३........................................... 
दस्िखिः 
नािः 
पद: 

िोद्याथयः 
श्री.................................कार्ायलर्/िन्त्त्रालर्  
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अनसूुची - १७ 
(तनर्ि १५ को उपतनर्ि (१) सँग सभबशन्त्िि) 

जोशखिपूणय पदाथयको संकलन, भण्डािण, प्रशोिन, विवक्र विििण, विसजयन ि ओसािपसाि 
गनयको लातग भनन आिेदन फािि 

 

इजाजि प्राप्त िा निीकिण गनय आिेदन ददनकेोः  

१. नाि ि ठेगानाः  

२. इजाजि खोशजएको क्षेत्रः  

  क) संकलन ख) ओसािपसाि ग) भण्डािण घ) प्रशोिन ङ) विसजयन   

च) अन्त्र् 

३. निीकिणको हकिा पवहले प्राप्त गिेको इजाजि सं्र्ा ि तितिः  

४. प्रस्िाविि कार्य गनय िोवकएको स्थानको ठेगानाः  

५. प्रस्िाविि स्थानको िािाििणीर् शस्थतिः  

६. जोशखिपूणय पदाथयको प्रातप्त/आर्ािको स्रोिः 

७. जोशखिपूणय पदाथयको िासार्तनक परिचर्ः  

८. जोशखिपूणय पदाथयको अनिुातनि परििाणः  

९. वक्रर्ाकलापको विस्ििृ विििण:  

१०. प्रर्ोग हनुे उपकिणको (प्रकाि, क्षििा, सं्र्ा आदद) विस्ििृ विििण: 
 

 

हस्िाक्षिः 

पदः  

तितिः 
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अनसूुची - १८ 
(तनर्ि १५ को उपतनर्ि (२) सँग सभबशन्त्िि) 

जोशखिपूणय पदाथयको संकलन/भण्डािण/प्रशोिन/विक्री विििण/विसजयन/ओसािपसाि 
गनयको लातग ईजाजि-पत्र  

 

                                                  तितिः  

 

श्री ...................................... लाई ........................... क्षेत्रिा जोशखिपूणय 
पदाथयको उत्पादन/संकलन/ओसािपसाि/भण्डािण/प्रशोिन/विक्री विििण/विसजयन गनय 
र्ो ईजाजि ददइएको  छ । र्ो इजाजि पत्रको तिति .............. सभि कार्ि िहनेछ। 

जोशखिपूणय पदाथयको विििणः 

१. 

२. 

३.  

शियहरुः 

१. 

२. 

३. 

४. 

हस्िाक्षिः 

पद:  

तितिः 
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अनसूुची - १९ 
(तनर्ि १५ को उपतनर्ि (४) सँग सभबशन्त्िि) 

 

अनिुति प्राप्त व्र्शक्त िा संस्थाले प्रत्रे्क आ.ब. िा िन्त्त्रालर्िा विििण अद्याितिक गदाय 
खलुाउन ु पनन विििण 

१. उत्पादकको नाि ि ठेगानाः  

२. इजाजिपत्रको जािी तितिः  

३. जोशखिपूणय पदाथयको विस्ििृ विििण: 
क) भौतिक अिस्थाः  

ख) िासार्तनक अिस्थाः 
ग) कूल परििाण (आर्ािन/िौल)  

४. जोशखिपूणय पदाथयको भण्डािण ि प्रशोिनकोः 
क) भण्डािणको तिति ि ििीकाः 
ख) प्रशोिनको तिति ि ििीकाः  

५. जोशखिपूणय पदाथयको ओसािपसािः 
क) प्र्ाकेशजङ्ग गनन व्र्शक्त िा संस्थाको नाि ि ठेगानाः  

ख) ओसाि पसाि गरिने जोशखिपूणय पदाथयको प्र्ावकङ्गको प्रकाि:  

ग) विसजयन गरिने स्थानसभि परु् र्ाउने ओसािपसािको वकतसिः 
घ) ओसाि पसािको तितिः  

६. जोशखिपूणय पदाथयको विसजयनको विििण: 
क) विसजयनको प्रकािः  

ख) विसजयन गरिने स्थानः  

ग) विसजयन गरिने ििीकाः  

घ) विसजयनिा संलग्न व्र्शक्त िा संस्थाः  

७. िािाििणीर् अिस्थाको ि्र्ाङ्कः  

क) ि्र्ाङ्क संकलन गरिएको तितिः  

ख) भतूिगि जलको विश्लषेणः  

ग) िाटोको विश्लषेणः  

घ) िार्कुो विश्लषेणः  

ङ) जैविक िािाििणको विििणः  

च) अन्त्र्ः 
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अनसूुची - २० 

(तनर्ि २१ को उपतनर्ि (५) सँग सभबशन्त्िि) 

प्रदूषण तनर्न्त्त्रण प्रिाण-पत्रको निूना 

प्रदेश सिकाि 

उद्योग, पर्यटन िन िथा िािाििण िन्त्त्रालर्  

प्रदेश नं. १, वििाटनगि। 

प्रदूषण तनर्न्त्त्रण प्रिाण-पत्र 

                                                                                           तितिः 

प्रदेश िािाििण संिक्षण तनर्िािली, २०७६ को तनर्ि २१ अनसुाि तिति 
............................ तनकार्िा दिाय भई ............... 
गाउँपातलका/नगिपातलका/उपिहानगिपातलका/िहानगिपातलका िडा नं. ....... को ....... 
स्थानिा संचालनिा िहेको ........... प्रा. तल./उद्योग/संस्थालाई प्रदूषण तनर्न्त्त्रणका लातग 
गिेका सकािात्िक कृर्ाकलापलाई कदि गदै र्ो प्रदूषण तनर्न्त्त्रण प्रिाण-पत्र प्रदान 
गरिएको छ । 

र्ो प्रिाण पत्र तिति ............ सभि कार्ि िहनेछ । 

शियहरुः 

१. 

२. 

३. 

प्रिाण-पत्र जािी गनन अतिकािीको 

नािः  

हस्िाक्षिः 

पदः  

तितिः 
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अनसूुची - २१ 
(तनर्ि ४२ सँग सभबशन्त्िि) 

िािाििण संिक्षण र्ोजनाको ढाचँा 

१. र्ोजनाको पषृ्ठभतूिः  

२. र्ोजनाको उद्देश्र्ः  

३. संिक्षणका िागयदशयक तसद्दान्त्िहरुः  

४. र्ोजनाले सिेट्न ेक्षेत्र: 
(क) भौतिक (ख) जैविक  (ग) सािाशजक -आतथयक  (घ) सांस्कृतिक     

(ङ) िाजनीतिक (च) भौगोतलक  (छ) जनशशक्त  

५. सान्त्दतभयक नीति, ऐन, तनर्िािली, तनदन शशकाहरु  

६. संिक्षण र्ोजना ढाँचाः 
विषर्गि क्षते्र संिक्षणका 

कृर्ाकलापह
रु 

के के 
गनन 

कसिी 
गनन 

कवहले 
गनन 

कसले 
गनन 

अनिुातनि 
जनशशक्त, 
बजेट, सिर् 

अनगुिन 
िथा 
िूल्र्ाङ्कन 

भौतिक क्षेत्र        

जैविक क्षत्र        

सािाशजक-
आतथयक क्षेत्र 

       

साँस्कृतिक 
क्षेत्र 

       

अन्त्र्        

 

७. अपेशक्षि प्रतिफल/उपलशब्िहरुः 
(क) भौतिक क्षेत्रिा प्राप्त हनु े 

(ख) सािाशजक-आतथयक क्षेत्रिा प्राप्त हनुे  

(ग) जैविक क्षेत्रिा प्राप्त हनुे  

(घ) अथयिन्त्त्रिा प्राप्त हनु े

(ङ) अन्त्र् क्षेत्रिा प्राप्त हनुे  

८. प्रतििेदन  

९. विविि 
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अनसूुची - २२ 
(तनर्ि ४४ को उपतनर्ि (४) को खण्ड (ग) सँग सभबशन्त्िि) 

अनगुिन िथा तनिीक्षण प्रतििेदनको ढाचँा 

(१) अनगुिन िथा तनिीक्षण प्रतििेदनको कार्यकािी सािांशः  

(२) अनगुिन िथा तनिीक्षणिा संलग्न संस्था िथा विज्ञहरूको विििणः  

(३) अनगुिन िथा तनिीक्षणको विति िथा प्रर्ोग भएका उपकिणहरुको विििणः  

(४) अनगुिन िथा तनिीक्षणका आिािहरू: 
(क) ऐन, तनर्ि, कार्यविति, िापदण्ड  

(ख) स्िीकृि िािाििणीर् अध्र्र्न प्रतििेदन  

(ग) अनगुिन गरिने उद्योग, कलकािखाना, र्न्त्त्रजस्िा विषर्संग सभबशन्त्िि 
सान्त्दतभयक आदेश  

(घ) अनगुिन गरिने उद्योग, कलकािखाना, र्न्त्त्रको र्थाथय शस्थतिको विििण  

(५) अनगुिन िथा तनिीक्षणका िापदण्डः 
(क) िार्कुो शस्थति  

(ख) जलीर् शस्थति  

(ग) िाटोको शस्थति  

(घ) ध्ितनको शस्थति  

(ङ) जोशखिर्कु्त पदाथयको शस्थति  

(च) प्रदूषण तनर्न्त्त्रको अिस्था 
(छ) िानि स्िास््र् सिुक्षाको अिस्था  

(६) िािाििणीर् जोशखिको अिस्थाः 
(क) िार् ुप्रदूषणको िात्रा, फैलािट ि अितिको र्थाथय शस्थति  

(ख) जलीर् प्रदूषणको िात्रा, फैलािट ि अितिको र्थाथय शस्थति  

(ग) जीिजन्त्ि िथा िनस्पतििा पिेको िा पनय सक्न ेप्रतिकूल असिको शस्थति 

(घ) िानि स्िास््र्िा पिेको िा पनय सक्ने प्रतिकूल असि िथा प्रभािको 
शस्थति  

(७) िािाििणीर् जोशखि न्त्रू्नीकिण गनय तलएका उपार्हरुको लेखाजोखा (पर्ायप्त र्ा 
अपर्ायप्त के छ सो सिेि उल्लेख गनुयपनन)  

(८)  िािाििणीर् जोशखि न्त्रू्नीकिण गनयका लातग आगािी ददनिा चातलन ुपनन कदिहरुः 
(क) नीतिगि/कानूनी/र्ोजनागि/कार्यक्रिगि  

(ख) पालना/सिुािात्िक/क्षतिपूतिय/प्रतिस्थापन/हटाउन े
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प्रदेश सिकाि¸ आन्त्िरिक िातिला िथा कानून िन्त्त्रालर्¸ प्रदेश नं. १¸ वििाटनगििा िदुरि। 

website:- moial.p1.gov.np 

(ग) दण्डात्िक  

(९)  तसफारिस, सझुाि िथा तनष्ट्कषयः 
(१०) सान्त्दतभयक दस्िािेहरू, तनणयर्हरुः 

 
 
 
 
 

स्िीकृि तितिः- २०७७/०४/०८ 
 

आज्ञाले, 

सन्त्जीि कुिाि िाई 

प्रदेश सशचि 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१३६ 


