
1 

 

प्रदेश भित्रको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बरे्को ववधेयक, २०७६ 

प्रस्तावर्ााः र्ागररकको स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणमा बााँच्र् पाउरे् अभधकारको संरक्षण गर्न, 
वातावरण र ववकासबीच समचुचत सन्तलुर् कायम गर्न, औद्योभगकरण, जलवायू पररवतनर् लगायतका 
कारणबाट प्रकृभत, वातावरण र जैववक वववववधतामा परे् प्रभतकूल वातावरणीय प्रिाव न्यूर्ीकरण गर्न 
र प्राकृभतक स्रोतको समचुचत उपयोग र व्यवस्थापर्बाट वातावरण संरक्षण गर्न कारू्र्ी व्यवस्था 
गर्न वाञ्छर्ीय िएकोले, 

प्रदेश सिाले यो ऐर् बर्ाएको छ । 

पररच्छेद–१ 

प्रारचम्िक 

१. संचक्षप्त र्ाम र प्रारम्िाः (१) यस ऐर्को र्ाम “प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐर्, २०७६” 

रहेको छ । 

  (२) यो ऐर् तरुुन्त प्रारम्ि हरेु्छ । 

२.  पररिाषााः ववषय वा प्रसंगले अको अथन र्लागेमा यस ऐर्मा:–  

(क) “अर्कूुलर्” िन्नाले जलवाय ु पररवतनर्को संिाव्य असर र जोचिमको 
आााँकलर् गरी थप हार्ी र्ोक्सार्ी रोकथाम वा न्यूर्ीकरण गरे् कायन सम्झर् ु
पछन। 

(ि) “जलवाय ु पररवतनर्” िन्नाले लामो समयको अन्तरालमा प्राकृभतक रुपमा हरेु् 

जलवायकुो उतारचढावका अलावा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा मार्वीय कृयाकलापले 

वायमुण्डलको बर्ोटमा हरेु् फेरबदलका कारण पथृ्वीको जलवायमुा क्रमश: देिा परे् 

पररवतनर् सम्झर् ुपछन। 

(ग) “जैववक ववववधता” िन्नाले पाररचस्थभतक य प्रणाली (ोकोभसस्टम) को 
ववववधता, प्रजातीय ववववधता (स्पेभसज डाोिरभसटी) तथा आर्वुांचशक ववववधता 
(जेरे्वटक डाोिरभसटी) सम्झर्पुछन । 
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(घ)  “तोवकएको” वा “तोवकए बमोचजम” िन्नाले यस ऐर् अन्तगनत बरे्को भर्यममा 
तोवकएको वा तोवकए बमोचजम सम्झर्पुछन । 

(ङ) “र्दीजन्य पदाथन” िन्नाले र्दी, िोला, िोल्सी, िहरे, बाढी पवहरोले बगाई ल्याई 

र्दी, िोल्सा र िहरेको वकर्ार तथा आसपासका वर् क्षेत्र वा सावनजभर्क जग्गा वा र्दी 
उकास क्षेत्र वा भर्जी जग्गामा भथभिएको ढंुगा, िािेल, वालवुा, भगट्टी, भमस्कट, 

भमस्कट, गेिार्, माटो सम्झर् ुपछन । 

(ङ)  “भर्ष्काशर्” िन्नाले ध्वर्ी, ताप वा फोहर मैला फाल्रे्, थपुारे् वा भर्ष्काशर् 
गरे् कायन सम्झर्पुछन । 

(च) “प्रदूषण” िन्नाले वातावरणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले पररवतनर् गरी 
वातावरणमा उल्लेिर्ीय ह्रास ल्याउरे्, क्षभत पयुानउरे् वा वातावरणको लािदायी 
वा उपयोगी प्रयोजर्मा हार्ी र्ोक्सार्ी पयुानउरे् वक्रयाकलाप सम्झर्पुछन । 

(छ) “प्रदेश सरकार” िन्नाले प्रदेश रं् ३ को सरकारलाई जर्ाउाँछ । 

(ज) “प्रस्ताव” िन्नाले ववद्यमार् वातावरणीय अवस्थामा पररवतनर् ल्याउर् प्रचभलत 
कारू्र् बमोचजम सञ्चालर् गरररे् वा अर्मुभत प्राप्त ववकास कायन, िौभतक 
वक्रयाकलाप वा ि–ूउपयोगको पररवतनर् गरे् कुरै् योजर्ा, आयोजर्ा वा कायनक्रम 
सञ्चालर् गरे् सम्बन्धमा तयार गररएको प्रस्ताव सम्झर्पुछन ।  

(झ) “प्रस्तावक” िन्नाले आयोजर्ा वा पररयोजर्ा वा कायनक्रमहरूको प्रस्तावको 
स्वीकृभतको लाभग भर्वेदर् ददरे् र त्यस्तो प्रस्ताव कायानन्वयर् गर्न स्वीकृभत प्राप्त 
व्यचि, सरकारी, अधन सरकारी वा गैर सरकारी भर्काय वा संस्था सम्झर्पुछन ।  

(ञ) “प्रारचम्िक वातावरणीय परीक्षण” िन्नाले कुरै् प्रस्ताव कायानन्वयर् गदान सो 
प्रस्तावले वातावरणमा उल्लेिर्ीय प्रभतकूल प्रिाव पारे् वा र्पारे्, त्यस्तो 
प्रिावलाई कुरै् उपायद्वारा हटाउर् वा कम गर्न सवकरे् वा र्सवकरे् सम्बन्धमा 
यक र् गर्न तयार गरररे् ववश्लेषणात्मक अध्ययर् तथा मूल्यांकर् सम्बन्धी 
प्रभतवेदर् सम्झर्पुछन ।  
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(ट) “फोहर मैला” िन्नाले वातावरणमा ह्रास आउरे् गरी भर्ष्काशर् गररएको 
तरल, ठोस, ग्यासं, लेदो, धूवााँ, धूलो, वववकरणयिु तत्व वा पदाथन वा त्यस्तै 
प्रकारका अन्य वस्तहुरु सम्झर्पुछन ।  

(ठ) “मन्त्रालय” िन्नाले प्रदेश सरकारको वातावरण हेरे् मन्त्रालय सम्झर्पुछन 
। 

(ड) “वातावरण” िन्नाले प्राकृभतक, सांस्कृभतक र सामाचजक प्रणालीहरु, आभथनक 
तथा मार्वीय वक्रयाकलापहरु र वयर्का अवयवहरु तथा ती अवयवहरुको 
बीचको अन्तरवक्रया तथा अन्तर सम्बन्ध सम्झर्पुछन । 

(ढ) "वातावरयीय अध्ययर् प्रभतवेदर्" िन्नाले संचक्षप्त वातावरणीय अध्ययर्, 

प्रारचम्िक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कर् सम्बन्धमा तयार 

गररएको प्रभतवेदर् सम्झर् ुपछन। 

(ण) “वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकर्” िन्नाले कुरै् प्रस्तावको कायानन्वयर् गदान सो 
प्रस्तावले वातावरणमा उल्लेिर्ीय प्रभतकूल प्रिाव पारे् वा र्पारे्, त्यस्तो 
प्रिावलाई कुरै् उपायद्वारा हटाउर् वा कम गर्न सवकरे् वा र्सवकरे् सम्बन्धमा 
यक र् गर्न तयार गरररे् ववस्ततृ अध्ययर् तथा मूल्यांकर् सम्बन्धी प्रभतवेदर् 
सम्झर्पुछन ।  

(त) “सम्पदा” िन्नाले प्रदेशको प्राकृभतक, सांस्कृभतक, ऐभतहाभसक, परुाताचत्वक, 

वैज्ञाभर्क, आध्याचत्मक, सौन्दयनपरक वा सामाचजक दृविबाट मार्व जाभतका लाभग 
महत्वपूणन माभर्रे् वातावरणसंग सम्बचन्धत कुरै् पभर् वस्त,ु स्थल, वर्स्पभत तथा 
जीव जन्त ुसम्झर्पुछन । 

(थ) "संचक्षप्त वातावरणीय अध्ययर् प्रभतवेदर्" िन्नाले  कुरै् प्रस्तावको कायानन्वयर् 

गदान त्यसबाट वातावरणमा परे् प्रभतकूल प्रिाव भर्राकरण वा न्यूर्ीकरण गर्नको लाभग 

अवलम्बर् गरे् उपायको सम्बन्धमा संचक्षप्त रुपमा गरररे् अध्ययर् सम्झर् ुपछन । 

(द) “संरक्षण” िन्नाले वातावरण तथा सम्पदाको सरुक्षा, स्याहार, सम्िार, सम्बधनर्, 

व्यवस्थापर् तथा सदपुयोग सम्झर्पुछन ।  
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पररच्छेद–२ 

वातावरणीय अध्ययर् प्रभतवेदर् संबचन्ध व्यवस्था 

३.  वातावरणीय अध्ययर् गरी प्रभतवेदर् तयार गर्ुनपरे्ाः (१) प्रस्तावकले कुरै् प्रस्ताव वा 
आयोजर्ा वा पररयोजर्ा वा कायनक्रम सन्चालर् गर्ुनपूवन अर्सुचुी÷१ मा उल्लेचित 
प्रस्तावहरुको प्रारचम्िक वातावरणीय परीक्षण गरी अर्सुचुी÷६ वमोचजमको ढााँचामा 
प्रभतवेदर् तयार गर्ुन परे्छ । 

(२) प्रस्तावकले कुरै् प्रस्ताव वा आयोजर्ा वा पररयोजर्ा वा कायनक्रम सन्चालर् 
गर्ुनपूवन अर्सुचुी÷२ मा उल्लेचित प्रस्तावहरुको वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकर् गरी 
अर्सुचुी÷८ वमोचजमको ढााँचामा प्रभतवेदर् तयार गर्ुन परे्छ । 

(३) प्रस्तावकले कुरै् प्रस्ताव वा आयोजर्ा वा पररयोजर्ा वा कायनक्रम सन्चालर् 
गर्ुनपूवन अर्सुचुी ÷३ मा उल्लेचित प्रस्तावहरुको संचक्षप्त वातावरणीय अध्ययर् गरी 
अर्सुचुी÷५ वमोचजमको ढााँचामा प्रभतवेदर् तयार गर्ुन परे्छ । 

(४) प्रस्तावकले यस ऐर् बमोचजम वातावरणीय अध्ययर् प्रभतवेदर् तयार गदान रे्पाल 

सरकार वा प्रदेश सरकारले भर्धानरण गरेको मापदण्ड एवं गणुस्तर कायम हरेु् गरी तयार गर्ुन 
परे्छ।  

४. प्रभतवेदर् स्वीकृत गर्ुनपरे्: (१) यो ऐर् प्रारम्ि िएपभछ कसैले पभर् प्रचभलत कार्रु् 
वमोचजम वा यस दफा वमोचजम तयार गररएको वातावरणीय प्रभतवेदर् स्वीकृत र्गराई 
कुरै् पभर् प्रस्ताव वा आयोजर्ा वा पररयोजर्ा वा कायनक्रम वा प्रस्ताव कायानन्वयर् गर्न 
गराउर् हुाँदैर् । 

(२) दफा ३ वमोचजम वातावरणीय अध्ययर् गरी तयार गरीएको प्रभतवेदर् 
स्वीकृभतका लाभग देहायको भर्काय समक्ष पेश गर्ुन परे्छ । 

(क) प्रदेशसंग संबचन्धत प्रस्तावको वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकर् प्रभतवेदर्को 
हकमा प्रस्तावसंग सम्बचन्धत मन्त्रालयको राय सवहत मन्त्रालय समक्ष । 

(ि) स्थार्ीय तहसंग संबचन्धत प्रस्तावको वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकर् 
प्रभतवेदर्को हकमा  चजल्ला समन्वय सभमतीको राय सवहत मन्त्रालय समक्ष । 
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(ग) प्रदेशसंग संबचन्धत प्रस्तावको संचक्षप्त वातावरणीय अध्ययर् र प्रारचम्िक 
वातावरणीय परीक्षणको हकमा प्रस्तावसंग संबचन्धत मन्त्रालय समक्ष । 

(घ) स्थार्ीय तहसंग संबचन्धत प्रस्तावको संचक्षप्त वातावरणीय अध्ययर् र 
प्रारचम्िक वातावरणीय परीक्षणको हकमा चजल्ला समन्वय सभमती वा स्थार्ीय 
कार्रु्ले तोकेको भर्काय समक्ष । 

(३) दफा ३ बमोचजम कुरै् प्रस्ताव कायानन्वयर् गरे् सन्दिनमा तयार गररएको 
वातावरणीय अध्ययर् प्रभतवेदर् प्राप्त िएमा प्रभतवेदर् स्वीकृत गरे् भर्कायले सो उपर 
आवश्यक जाााँचबझु गर्ुन परे्छ। 

(४) उपदफा (१) बमोचजम प्राप्त वातावरणीय अध्ययर् प्रभतवेदर् जाााँचबझु गरी 
राय सझुाव ददर्कोलाभग प्रभतवेदर् स्वीकृत गरे् भर्कायले त्यस्तो प्रस्तावसााँग सम्बचन्धत  
सरोकारवाला भर्कायका प्रभतभर्भध तथा आवश्यिा अर्सुार ववषय ववज्ञ समेत सहेको 
सभमती गठर् गर्न सक्रे्छ ।   

(५) उपदफा (१) बमोचजम प्राप्त वातावरणीय अध्ययर् प्रभतवेदर् जाााँचबझु गदान 
त्यस्तो प्रस्तावको सम्बन्धमा थप वातावरणीय अध्यय गर्ुनपरे् देचिएमा प्रभतवेदर् स्वीकृत 
गरे् भर्कायले प्रस्तावकलाई संचक्षप्त वातावरणीय अध्ययर्को हकमा प्रारचम्िक 
वातावरणीय परीक्षण र प्रारचम्िक वातावरणीय परीक्षणको हकमा वातावरणीय प्रिाव 
मूल्याङ्कर् गर्न गराउर् आदेश ददर् ुपरे्छ । 

(६) उपदफा (४) बमोचजम ददईएको आदेश बमोचजम प्रस्तावकले थप अध्ययर् 
गरी सोको प्रभतवेदर् पेश गर्ुन परे्छ । 

(७) यस दफा बमोचजम जााँचबझु गदान त्यस्तो प्रस्ताव कायानन्वयर्बाट 
वातावरणमा उल्लेिर्ीय प्रभतकुल प्रिाव परे् र्देचिएमा प्रभतवेदर् स्वीकृत गरे् भर्कायले 
आवश्यकता अर्सुार प्रस्तावकले पालर्ा गर्ुनपरे् शतन तोक  त्यस्तो वातावरणीय अध्ययर् 
प्रभतवेदर् स्वीकृत गरी प्रस्ताव कायानन्वयर्का लाभग स्वीकृती ददरे्छ । 

(८) प्रदेश सरकारबाट सञ्चालर्हरेु् आयोजर्ा वा पररयोजर्ा वा कायनक्रमको  
वातावरणीय अध्ययर् सम्बन्धी कायन प्राथभमकता रािी सम्पन्न गर्ुनपरे्छ । 
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(९) वातावरणीय अध्ययर् प्रभतवेदर् स्वीकृती सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए 
बमोचजम हरेु्छ । 

५.  ववकल्पको ववश्लषेण गर्ुनपरे्: (१) प्रस्तावकले वातावरणीय अध्ययर् प्रभतवेदर्मा त्यस्तो 
प्रस्ताव कायानन्वयर् गदान वातावरणमा पर्न सक्रे् प्रभतकुल प्रिाव र त्यसको न्यूर्ीकरणको 
लाभग अपर्ाउर् सक्रे् ववभिन्न ववकल्पहरुको ववश्लेषण गरी त्यस्ता ववकल्पमध्ये प्रस्ताव 

कायानन्वयर् गर्न उपयिु हरेु् ववकल्प र सो ववकल्प कायानन्वयर् गर्न सक्रे् आधार र कारण 

सवहत भसफाररस गर्ुन परे्छ। 

(२) उपदफा (१) बमोचजम वातावरणीय अध्ययर् प्रभतवेदर् तयार गदान प्रस्तावकले 

आयोजर्ा कायानन्वयर् गदान वातावरणमा पर्न सक्रे् प्रारचम्िक, मध्यकालीर् एवं दीघनकालीर् 

प्रभतकूल प्रिाव र त्यसको न्यूर्ीकरणको लाभग अवलम्बर् गर्ुन परे् ववभध तथा प्रकृया समेत 

उल्लेचित गर्ुन परे्छ । 

६.  क्षते्र  भर्धानरण तथा कायनसूची : (१) यस ऐर् बमोचजम कुरै् प्रस्तावको वातावरणीय अध्ययर् 

प्रभतवेदर् तयार गर्ुनपूवन  प्रस्तावकले प्रभतवेदर् स्वीकृत गरे् भर्कायबाट त्यस्तो प्रस्तावको 
संचक्षप्त वातावरणीय अध्ययर् र प्रारचम्िक वातावरणीय परीक्षणको हकमा कायनसूची र 

वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कर्को हकमा क्षेत्र भर्धानरण र कायनसूची स्वीकृत गराउर् ुपरे्छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोचजमको क्षेत्र भर्धानरण र कायनसूची तयार गरे् तथा स्वीकृत गरे् 

सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोचजम हरेु्छ। 

७.  वातावरणीय व्यवस्थापर् योजर्ा : (१) प्रस्तावकले वातावरणीय अध्ययर् प्रभतवेदर् 
स्वीकृतीका लाभग पेशगदान तोवकए बमोचजम वातावरणीय व्यवस्थापर् योजर्ा तयार गरी 
संगै पेशगर्ुन परे्छ ।  

(२) प्रस्तावकले उपदफा (१) बमोचजम वातावरणीय व्यवस्थापर् योजर्ा तयार गदान 
वातावरणीय प्रभतकूल प्रिाव न्यूर्ीकरणका उपायहरु मध्ये कुर् कुर् उपायहरु आयोजर्ा 
भर्मानणको क्रममा र कुर् कुर् उपायहरु आयोजर्ा सम्पन्न िएपभछ वा आयोजर्ा कायानन्वयर्को 
क्रममा अवलम्बर् गरे् हो, सो समेत उल्लेचित गर्ुन परे्छ।  
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(३) प्रस्तावकले उपदफा (२) बमोचजम वातावरणीय व्यवस्थापर् योजर्ामा उल्लेचित 

गरेका वातावरणीय प्रभतकूल प्रिाव न्यूर्ीकरणका उपायहरु प्रिावकारी िएको र्देचिएमा 
मन्त्रालय वा प्रस्ताव स्वीकृत गरे् भर्कायले अन्य प्रिावकारी उपाय अवलम्बर् गर्न 
आवश्यक भर्देशर् ददर् सक्रे्छ र त्यसरर ददएको भर्देशर् कायानन्वयर् गदान लाग्रे् िचन 
प्रस्तावकले व्यहोर्ुन परे्छ।  

(४) प्रस्तावकले उपदफा (१) बमोचजम तयार गरेको वातावरणीय व्यवस्थापर् योजर्ा 
कायानन्वयर्को लाभग स्पि कायन योजर्ा बर्ाई सो बमोचजम कायानन्वयर् गर्ुन परे्छ र सोको 
प्रगभत वववरण आयोजर्ा कायानन्वयर् सरुु िएपभछ प्रत्येक छ मवहर्ामा प्रस्ताव स्वीकृत गरे् 
भर्काय समक्ष पेश गर्ुन परे्छ। 

८.  पूरक वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कर् गर्ुनपरे्: (१) दफा ४ बमोचजम वातावरणीय प्रिाव 

मूल्याङ्कर् प्रभतवेदर् स्वीकृत िएको कुरै् आयोजर्ाको िौभतक पूवानधार, भडजाईर् वा स्वरुपमा 
केही पररमाजनर् गर्ुन परेमा, संरचर्ा स्थार्ान्तरण वा फेरबदल गर्ुन परेमा, वर् क्षेत्र थप गर्ुन 
परेमा वा आयोजर्ाको क्षमता ववृि गर्ुन परेमा त्यस्तो कायन गदान वातावरणमा प्रभतकूल प्रिाव 

परे् वा र्परे्, त्यस्तो प्रिावलाई कुरै् उपायद्वारा भर्राकरण वा न्यूर्ीकरण गर्न सवकरे् वा 
र्सवकरे् सम्बन्धमा यवकर् गर्न प्रस्तावकले पूरक वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कर् गर्ुन परे्छ।  

(२) उपदफा (१) बमोचजम पूरक वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कर् गर्नको लाभग 

प्रस्तावकले आयोजर्ाको ववभिन्न अवयवमा पररवतनर् गर्ुन परेको कारण तथा त्यसबाट 

वातावरणमा पर्न सक्रे् प्रभतकूल असरका बारेमा ववश्लेषण गरी वातावरणीय पररसूचक 

बमोचजमको तलुर्ात्मक ताभलका र अन्य आवश्यक पषु्याई सवहत भर्वेदर् ददर् ुपरे्छ।  

तर मन्त्रालयले प्रस्तावकलाई पूरक वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कर् अध्ययर् प्रभतवेदर् 

पेश गर्न आदेश ददएकोमा प्रस्तावकले भर्वेदर् ददर् ुपरे् छैर्।  

(३) उपदफा (२) बमोचजम प्राप्त भर्वेदर् उपर जाााँचबझु गदान व्यहोरा मर्ाभसब देचिएमा 
मन्त्रालयल पूरक वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कर् अध्ययर् अर्मुभत ददर् सक्रे्छ।  

(४) पूरक वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कर् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोचजम 

हरेु्छ।  
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९.  सेवा सरुु िएपभछ वातावरणीय परीक्षण गरे्: (१) प्रस्तावकले यस ऐर् बमोचजम 
वातावरणीय अध्ययर् गर्ुन परे् प्रस्तावको कायानन्वयर् सरुु गरी सेवा वा वस्त ुउत्पादर् 
वा ववतरण सरुु गरेको दईु वषन ििुार् िएको भमभतले छ मवहर्ा भित्र त्यस्तो प्रस्तावको 
कायानन्वयर्बाट वातावरणमा परेको प्रभतकूल प्रिाव, त्यस्ता प्रिावलाई कम गर्न 
अपर्ाएको उपाय तथा त्यस्तो उपायको प्रिावकाररता र न्यूर्ीकरण हरु् र्सकेको वा 
आाँकलर् रै् र्िएको प्रभतकूल प्रिाव उत्पन्न िएकोमा सो समेतको ववश्लेषण गरी 
वातावरणीय परीक्षण प्रभतवेदर् तयार गरी प्रभतवेदर् स्वीकृत गरे् भर्कायमा पेश गर्ुन 
परे्छ।  

(२) उपदफा (१) बमोचजमको वातावरणीय परीक्षण प्रभतवेदर् सम्बन्धमा 
प्रभतवेदर् स्वीकृत गरे् भर्कायले आवश्यक अध्ययर् गरी वातावरणमा परे् प्रभतकूल 
प्रिावलाई न्यूर्ीकरण गर्न अपर्ाईएको उपाय प्रयाप्त िएको र्देचिएमा त्यस्तो प्रभतकूल 
प्रिाव भर्राकरण वा न्यूर्ीकरण गर्न प्रस्तावकलाई उपयिु आदेश ददर् सक्रे्छ ।  

(३) उपदफा (२) बमोचजमको आदेश कायानन्वयर् गर्ुन प्रस्तावकको कतनव्य 
हरेु्छ।  

1०.  प्रस्ताव कायानन्वयर्मा रोक लगाउर् सक्रे्: (१) कसैले यस ऐर् बमोचजम वातावरणीय 
अध्ययर् प्रभतवेदर् स्वीकृत र्गराई वा स्वीकृत वातावरणीय अध्ययर् प्रभतवेदर् िन्दा 
ववपरीत हरेु् गरी प्रस्ताव कायानन्वयर् गरेमा मन्त्रालय वा वातावरण भर्रीक्षकले त्यस्तो 
आयोजर्ा कायानन्वयर् गर्न तत्काल रोक लगाउर् सक्रे्छ।  

(२) उपदफा (१) बमोचजम आयोजर्ा कायानन्वयर् गर्न रोक लगाईएकोमा 
त्यसरी रोक लगाईएको कारणबाट प्रस्तावकलाई कुरै् क्षभत पगु्र् गएमा प्रस्तावकले सो 
बापत क्षभतपूभतनको दाबी गर्न पाउरे् छैर्।  

(३) उपदफा (१) मा जरु्सकैु कुरा लेचिएको िए तापभर् कायानन्वयर्मा रोक 
लगाईएको आयोजर्ाको प्रस्तावकले यस ऐर् बमोचजम वातावरणीय अध्ययर् प्रभतवेदर् 
स्वीकृत गराएमा वा स्वीकृत वातावरणीय अध्ययर् प्रभतवेदर् बमोचजम आयोजर्ा 
कायानन्वयर्मा सधुार गरेमा उपदफा (१) बमोचजम लगाएको रोक मन्त्रालयले फुकुवा 
गर्न सक्रे्छ।  
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1१.  मन्त्रालयले वातावरणीय अध्ययर् गर्न सक्रे्: (१) मन्त्रालय आफैं ले कुरै् क्षेत्र वा स्थार्को 
र्क्साङ्कर् गरी सो क्षेत्रको वातावरणीय अध्ययर् गर्न सक्रे्छ । 

(२) मन्त्रालय आफैं ले गरेको वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कर् प्रभतवेदर्को स्वीकृभत 
प्रदेश सरकारबाट हरेु्छ । 

पररच्छेद–३ 

प्रदषुण भर्यन्त्रण संबचन्ध व्यवस्था 

१२.  प्रदषुण भर्यन्त्रणाः (१) प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचर्ा प्रकाशर् गरी कुरै् सवारी साधर्, 

यन्त्र, उपकरण, औद्योभगक प्रभतष्ठार्, होटेल, रेिुरेन्ट वा अन्य स्थार् वा मालवस्त ुवा कुरै् 

कृयाकलापबाट हरेु् प्रदूषण वा जोचिमपूणन फोहर भर्ष्कासर् वा उत्सजनर्बाट हरेु् असर 

न्यूर्ीकरण वा भर्राकरण गर्नको लाभग प्रचभलत कार्रु् वमोचजम भर्धानररत मापदण्डको 
अलावा थप मापदण्ड भर्धानरण गर्न सक्रे्छ।  

(२) कसैले पभर् वातावरणमा उल्लेिर्ीय प्रभतकुल प्रिाव पारे् गरी वा जर्जीवर् 
र जर्स्वास्थ्यका लाभग ितरा हरु्सक्रे् वकभसमले प्रदषुण सृजर्ा गर्न वा प्रचभलत कार्रु् 
वा प्रदेश सरकारबाट भर्धानररत मापदण्ड ववपरीत कुरै् याचन्त्रक साधर्, औद्योभगक 
प्रभतष्ठार् वा अन्य ठाउाँबाट ध्वर्ी, ताप, रेभडयोधमी वववकरण तथा फोहरमैला भर्ष्काशर् 
गर्न, गराउर् हुाँदैंर् । 

(३) कुरै्पभर् सवारी साधर्, यन्त्र, उपकरण, औद्योभगक प्रभतष्ठार्, होटेल, रेिुरेन्ट वा 
अन्य स्थार् वा मालवस्त ुवा कुरै् कृयाकलापबाट भर्ष्कासर् हरेु् प्रदूषण वा जोचिमपूणन फोहर 
वा अन्य फोहर व्यवस्थापर् गरे् चजम्मा प्रदषुक वा व्यवसायी स्वमंको हरेु्छ ।  

(४) उपदफा (१) ववपरीत कसैले कुरै् कायन गरी वातावरणमा उल्लेिर्ीय 
प्रभतकूल प्रिाव पारेको देचिएमा मन्त्रालयले तत ्सम्बन्धमा आवश्यक शतनहरु तोक्र् 
वा त्यस्तो कायन गर्न र्पाउरे् गरी रोक लगाउर् सक्रे्छ र यस्तो प्रदषुण भर्यन्त्रण वा 
फोहरमैला व्यवस्थापर् गदान लाग्रे् िचन संबचन्धत प्रदषुकबाट असलुउपर गरररे्छ । 

(५) कुरै् वकभसमको पदाथन, ोन्धर्, औजार वा संयन्त्रको प्रयोगबाट वातावरणमा 
उल्लेिर्ीय प्रभतकूल प्रिाव परेको वा परे् देचिएमा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा 
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सूचर्ा प्रकाशर् गरी त्यस्तो पदाथन, ोन्धर्, औजार वा संयन्त्रको प्रयोगमा बन्देज लगाउर् 
सक्रे्छ । 

(६) सवारी साधर् सञ्चालर्हुाँदा उत्सजनर् हरेु् फोहरमैला संबचन्धत सवारी धभर् 
वा सवारी सञ्चालकलेरै् व्यवस्थापर् गर्ुन परे्छ । संबचन्धत सवारी धभर् वा सवारी 
सञ्चालकले व्यवस्थापर् र्गरी जथािावव फालेमा तोवकए वमोचजम जररवार्ा हरेु्छ । 

 (७) प्रदूषण भर्यन्त्रण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोचजम हरेु्छ । 

१३.  प्लाविकको व्यवस्थापर्: (१) प्रदेशभित्र प्लाविकजन्य उद्योग दतान तथा संचालर् गर्न 
चाहरे्ले मन्त्रालयबाट पूवन स्वीकृती भलर्पुरे्छ । 

  (२) प्रदेशभित्र संचालर्मा रहेका प्लाविकजन्य सामािी उत्पादर् गरे् उद्योग 
तथा प्रदेश बावहरबाट आयाभतत प्लाविकजन्य सामािी वा प्लाविकजन्य सामािीले 
प्याकेचजङ्ग गररएका सामार् तथा मालवस्त ु भबवक्रगरे् व्यवसायीले प्लाविक फोहोर 
व्यवस्थापर्का लाभग तोवकए वमोचजमको शलु्क बझुाउर् ुपरे्छ । 

  (३) उपदफा (२) वमोचजम प्राप्त रकमबाट प्रदेश सरकारले तोवकए वमोचजम 
प्लाविकजन्य सामािीको परु्प्रयोग (ररसाईवकभलङ्ग) गरी सामािी उत्पादर् गरे् उद्योगलाई 
सहभुलयत ददर् सक्रे्छ। 

  (४) प्रदेशलाई प्लाविक व्यवचस्थत प्रदेशको रुपमा ववकासगर्न प्रदेश सरकार 
तथा संबचन्धत स्थार्ीय तहले प्लाविक प्रयोग तथा व्यवस्थापर् मापदण्ड बर्ाई लाग ु
गर्न सक्रे्छ । 

  (५) कसैले पभर् प्रयोगमा आईसकेपभछको प्लाविक वा प्लाविकजन्य वस्त ु
जथािवव फाल्र् ुहुाँदैर् ।कसैले जथािावव फालेमा तोवकए वमोचजम जररवार्ा हरेु्छ ।  

१४. प्रभतबन्ध लगाउर् सक्रे्: (१) प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचर्ा प्रकाशर् गरी 
वातावरणमा उल्लेिर्ीय प्रभतकुल प्रिाव पारे् वा जर्जीवर् र जर्स्वास्थ्यका लाभग 
ितरा हरु्सक्रे् वकभसमले प्रदषुण सृजर्ा गर्नसक्रे् उद्योग व्यवसाय तथा अन्य सेवा 
स्थापर्ा तथा संचालर् गर्न प्रभतबन्ध लगाउर् सक्रे्छ । 
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(२) प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचर्ा प्रकाशर् गरी कुरै् िास प्रकारको 
ोन्धर्ले संचालर् हरेु् िास प्रकार र िास स्वाभमत्वका सवारी साधर् संचालर्मा 
प्रभतबन्ध लगाउर् सक्रे्छ ।  

(३) प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचर्ा प्रकाशर् गरी कुरै् िास प्रकृभतका 
प्लािीकजन्य वस्त ुवा सामािीको प्रयोगमा प्रभतबन्ध लगाउर् सक्रे्छ ।  

१५.  प्रयोगशालाको स्थापर्ााः (१) वातावरण संरक्षण तथा प्रदूषण भर्यन्त्रका लाभग प्रदषुण 
जााँच तथा मापर्गर्न प्रदेश सरकारले रे्पाल सरकारले स्थापर्ा गरेका प्रयोगशाला वा 
तोवकए वमोचजका मापदण्ड परुा गरेका अन्य प्रयोगशाला प्रयोग गर्न वा आाँफै 
प्रयोगशालाको स्थापर्ा गर्न सक्रे्छ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजमका स्थापर्ा िएका प्रयोगशालाको काम, कतनव्य र 
अभधकार देहाय बमोचजम हरेु्छ । 

(क) वातावरणको संरक्षण तथा प्रदूषण भर्यन्त्रण सम्बन्धमा मन्त्रालय वा 
सम्बचन्धत भर्कायबाट परीक्षण गर्न अर्रुोध गररएका चचज वा वस्तलुाई 
प्राथभमकता ददई परीक्षण गरे्, 

(ि) ववशेष वकभसमको प्रदूषण फैभलएको कारणबाट वातावरणमा गम्िीर असर 
पर्न गएको देचिएमा मन्त्रालयले तोवकददएको समयावभध भित्र त्यस्तो प्रदूषण 
सम्बन्धमा जााँच गरी मन्त्रालय समक्ष प्रभतवेदर् पेश गरे् । 

(ग) तोवकए वमोचजमका अन्य काम गरे् । 

(३) मन्त्रालयले उपदफा (१) बमोचजमका प्रयोगशालाबाट जााँच गराएको 
प्रदूषणको स्तर सवनसाधारणको जार्कारीको लाभग प्रकाशर् गर्न सक्रे्छ । 

१६.  र्मूर्ा संकलर् गर्न ददर् ु परे्ाः (१) कुरै् पभर् उद्योग, कारिार्ा, यन्त्र, सवारी साधर्, 

आददबाट सृजर्ा वा भर्ष्काशर् हरेु् वा हरु् सक्रे् प्रदूषण, ध्वर्ी, ताप तथा फोहर मैलाको 
अध्ययर्, प्रदषुणको कारणले मरेका जीवजन्त ुवा वर्स्पभतको र्मरु्ा परीक्षण वा ववश्लेषण 
गर्नको लाभग सम्बचन्धत व्यचि, संस्था वा प्रस्तावकले मन्त्रालयबाट अभधकार प्राप्त 
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व्यचि वा संस्थालाई आवश्यकता अर्सुार त्यस्ता वस्त ुवा पदाथनको र्मूर्ा संकलर् 
गर्न ददर् ुपरे्छ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजम र्मूर्ा सङ्कलर्, सोको अध्ययर्, जाााँच, परीक्षण वा ववश्लेषण 

सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोचजम हरेु्छ। 

१७.  जोचिमको व्यवस्थापर्: (१) प्रदेश सरकारले वातावरणीय प्रदषुण तथा जलवाय ु

पररवतनर्बाट हरु् सक्रे् प्रभतकूल असर तथा जोचिमको व्यवस्थापर् गरे् प्रयोजर्को लाभग 
सरकारी, गैर सरकारी तथा अन्य सावनजभर्क भर्काय एवं भर्जी क्षेत्रबाट कायानन्वयर् गरररे् 

क्षेत्रगत र्ीभत, रणर्ीभत वा कायनयोजर्ामा प्रभतकूल असर तथा जोचिम न्यूर्ीकरणको लाभग 

अवलम्बर् गर्ुनपरे् उपायका सम्बन्धमा आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्रे्छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोचजम आदेश जारी गदान प्रदेश सरकारले प्राथभमकताका क्षेत्र 

तोक्र् सक्रे्छ।  

(३) वातावरणीय प्रदषुण तथा जलवाय ुपररवतनर्बाट हरु्सक्रे् प्रभतकूल असर तथा 
जोचिम न्यूर्ीकरण सम्बन्धमा शहरी तथा िामीण क्षेत्रमा कायानन्वयर् गर्ुन परे् ववषयहरुको 
प्राथभमकता भर्धानरण गर्नको लाभग प्रदेश सरकारले आवश्यक मापदण्ड भर्धानरण गरी 
कायानन्वयर्मा ल्याउर् सक्रे्छ।  

(४) वातावरणीय प्रदषुण तथा जलवाय ुपररवतनर्बाट हरु्सक्रे् प्रभतकूल असर तथा 
जोचिम न्यूर्ीकरणका लाभग तोवकएका ववषयगत क्षेत्रमा आवश्यक परे् प्रववभधको ववकास गर्न 
प्रदेश सरकारले आवश्यक र्ीभतगत एवं प्राववभधक मापदण्ड भर्धानरण गर्न सक्रे्छ। 

(५) जलवाय ुपररवतर्र्को प्रभतकूल असर र जोचिमबाट बच्र्का लाभग प्रदेश स्तरमा 
मन्त्रालयले र स्थार्ीय स्तरमा स्थार्ीय तहले अर्कूुलर् योजर्ा बर्ाई कायानन्वयर् गर्ुन परे्छ 
।  

(६) उपदफा (५) बमोचजमको अर्कूुलर् योजर्ा बर्ाउाँदा जलवाय ु पररवतनर्को 
असरबाट बढी जोचिममा परे् मवहला, अपाङ्गता िएका व्यचि, बालबाभलका, जेष्ठ र्ागररक र 

आभथनक रुपमा ववपन्न समदुायलाई ववशेष प्राथभमकता ददर् ुपरे्छ । 
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१८:  शहरी ववकासमा वातावरणीय मापदण्ड: (१) प्रदेश सरकारले वातावरण संरक्षण, प्रदषुण 
भर्यन्त्रण तथा िववष्यमा आईपरे् वातावरणीय जोचिम न्यूभर्करणका लाभग हाल 
िईरहेका शहर तथा र्यााँ ववकासहरेु् शहरलाई समेत लचक्षतगरी वातावरणीय मापदण्ड 
वर्ाई लाग ुगरे्छ । 

  (२) उपदफा (१) एक वमोचजमको मापदण्डको पालर्ा गर्ुन सो शहरी क्षेत्रमा 
बसोबास गरे् व्यचि र संबचन्धत स्थार्ीय तहको अभर्वायन दावयत्व हरेु्छ ।  

1९. आदेश जारी गर्नसक्रे्: (१) प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचर्ा प्रकाशर् गरी 
वातावरण संरक्षणका दृविले पूवन सावधार्ी अपर्ाउर् ुपरे् ववषयका सम्बन्धमा आवश्यक 
आदेश जारी गर्न सक्रे्छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोचजम जारी िएको आदेश उल्लङ्गर् गरे् व्यचि वा 
संस्थालाई मन्त्रालयले एकलाि रुपैयाााँसम्म जररबार्ा गर्न सक्रे्छ । 

पररच्छेद–४ 

वातावरण भर्रीक्षक संबचन्ध व्यवस्था 

२०.  वातावरण भर्रीक्षकको व्यवस्था: (१) प्रदूषण कम गरे्, हटाउरे् वा भर्यन्त्रण गरे् कामका 
लाभग प्रदूषण भर्यन्त्रण तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी मापदण्डको पररपालर्ा िए र्िएको 
सम्बन्धमा अर्गुमर् तथा भर्रीक्षण गर्न र वातावरणीय अध्ययर् प्रभतवेदर् अर्सुार गर्ुन परे् 
कामहरु प्रिावकारी रुपले गर्न गराउर् मन्त्रालय र अन्तरगतका कायानलयहरुमा 
आवश्यिा अर्सुार वातावरण भर्रीक्षकहरु रहरे् छर् ्। 

(२) उपदफा (१) वमोचजमको कामकालाभग मन्त्रालयले मातहतका प्राववभधक 
अभधकृत कमनचारीलाई वातावरण भर्रीक्षकको काम गरे्गरी तोक्र् सक्रे्छ ।  

(३) उपदफा (१) वमोचजमको कामकालाभग स्थार्ीय तहले आफ्र्ो कुरै् 
अभधकृत कमनचारीलाई वातावरण भर्रीक्षकको काम गरे्गरी तोक्र् सक्रे्छ ।  

२१. वातावरण भर्रीक्षकको काम, कतनव्य र अभधकार: (१) वातावरण भर्रीक्षकको काम, 

कतनव्य र अभधकार देहाय बमोचजम हरेु्छ । 
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(क) प्रदूषण कम गरे्, हटाउरे् वा भर्यन्त्रण गरे् कायन िए र्िएको भर्रीक्षण 
गरे्,   

(ि) कुरै् ठाउाँबाट ध्वर्ी, धुाँवा, ताप वा फोहर मैला भर्ष्काशर् गरे र्गरेको 
सम्बन्धमा भर्रीक्षण गरे्,   

(ग) प्रस्ताव कायानन्वयर् गरे् स्वीकृभत ददंदा तोवकएका शतनहरु बमोचजम काम 
िए र्िएको जााँचबझु तथा भर्रीक्षण गरे्,   

(घ) िण्ड (क), (ि) र (ग) बमोचजम भर्रीक्षण गदान देचिएका कुराहरुको 
प्रभतवेदर् मन्त्रालय वा स्थार्ीय तह वा तोवकएको अभधकारी समक्ष पेश गरे् । 

(ङ) यस ऐर् अन्तरगत पालर्ा गर्ुनपरे् ववषय वा शतनहरु पालर्ा गरे र्गरेको 
अर्गुमर् तथा भर्ररक्षण गरे् । 

(च) तोवकए बमोचजमका अन्य कामहरु गरे् । 

(२) भर्रीक्षण गरे् भसलभसलामा वातावरण भर्रीक्षकले सम्बचन्धत व्यचि, संस्था 
वा प्रस्तावकलाई पूवन सूचर्ा ददई कुरै् घर, जग्गा, िवर्, कारिार्ा, उद्योग, सवारी साधर्, 

औद्योभगक संयन्त्र, औजार, मेचशर्री, जीव, वस्त,ु अभिलेि, कागजात वा अन्य मालसामार् 
वा वस्तहुरुको भर्रीक्षण, परीक्षण वा जााँचबझु गर्न सक्रे्छ । 

(३) भर्रीक्षणको भसलभसलामा वातावरण भर्रीक्षकलाई सम्बचन्धत व्यचि, संस्था 
वा प्रस्तावकले आवश्यक सहयोग गर्ुनका साथै माग गरेको वववरण उपलब्ध गराउर् ु
परे्छ । 

(४) बमोचजम वातावरण भर्रीक्षकले भर्रीक्षण गर्न जााँदा कुरै् व्यचि वा संस्थाले 
भर्रीक्षण गर्न र्ददएमा वा भर्रीक्षणमा असहयोग गरेमा वा भर्ररक्षणमा बाधा ववरोध 
उत्पन्न गरेमा वा मागेको वववरण वा जार्कारी र्ददएमा त्यस्ता व्यचि वा संस्थालाई 
वातावरण भर्रीक्षकले पााँच हजार देचि बीसहजार रुपैयााँसम्म जररवार्ा गर्न सक्रे्छ । 
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(५) उपदफा (४) बमोचजम वातावरण भर्रीक्षकले गरेको जररवार्ा उपर चचत्त 
र्बझु्रे् व्यचिले देहायको कायानलयमा उजरुी गर्न सक्रे्छ र त्यस्तो उजरुीमा देहायको 
कायानलयले गरेको भर्णनय अचन्तम हरेु्छ । 

(क) मन्त्रालय र मातहतका कायानलयको वातावरण भर्रीक्षकले गरेको भर्णनयको 
हकमा मन्त्रालय । 

(ि) स्थार्ीय तहको वातावरण भर्रीक्षकले गरेको भर्णनयको हकमा संबचन्धत 
स्थार्ीय तह । 

२२. स्थार्ीय प्रशासर्ले सहयोग गर्ुन परे्ाः भर्रीक्षणको भसलभसलामा भर्रीक्षकले प्रहरीको 
सहयोग माग गरेमा वा कसैले भर्रीक्षकलाई बाधा ववरोध गरी बल प्रयोग गर्ुन परे् िएमा 
स्थार्ीय प्रशासर्ले भर्रीक्षकलाई आवश्यक प्रहरी उपलब्ध गराउर् ुपरे्छ । 

पररच्छेद–५ 

वातावरण संरक्षण संबचन्ध व्यवस्था 

२३.  वातावरण संरक्षण क्षते्र कायम गरे् : (१) प्रदेश सरकारले वातावरण संरक्षणका दृविले 
अभत महत्वपूणन माभर्रे् प्राकृभतक सम्पदा, सौन्दयनपरक स्थल, दलुनि वन्यजन्त,ु वर्स्पभत 
वा जैववक ववववधतायिु स्थल वा ऐभतहाभसक वा सांस्कृभतक महत्वको स्थललाई प्रदेश 
राजपत्रमा सूचर्ा प्रकाशर् गरी वातावरण संरक्षण क्षते्र कायम गर्न सक्रे्छ । 

(२) कसैले पभर् वातावरण संरक्षण क्षेत्रभित्र देहायका कुरै् काम गर्न गराउर् 
हुाँदैर् । 

(क) प्राकृभतक सम्पदा वा सौन्दयनपरक चस्थभतलाई भबगार्न, र्ास्र्, ित्काउर्, 

हटाउर्, छेक्र् वा अरु कुरै् वकभसमले हार्ी र्ोक्सार्ी परुायाउर्, 

(ि) कुरै् पभर् वर्स्पभत वा रुि काट्र्, ढाल्र् हटाउर्, छेक्र्, उिेल्र् तथा 
वर्स्पभतलाई हार्ी र्ोक्सार्ी हरेु् वकभसमका काम गर्न, 

(ग) जैववक ववववधतालाई प्रभतकूल असर पगु्रे् वकभसमको कुरै् काम गर्न, 
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(घ) कुरै्पभर् वन्यजन्तलुाई क्षभत परुाउर् वा मार्न वा वन्यजन्तकुो िररद भबक्र  
वा व्यापार वा चशकार गर्न   

(ङ) ऐभतहाभसक तथा सांस्कृभतक महत्वका स्थलहरू भबगार्न, फेर्न, र्ास्र्, हटाउर्, 

ित्काउर् वा त्यस्ता स्थलहरूमा कुरै् पोिर वा त्यस्तै अन्य कागजात वा 
चचत्रहरू टााँस्र् वा अरु कुरै् प्रकारले हार्ी हरेु् काम गर्न,  

(च) कुरै् र्दी, िोला र्ाला, झरर्ा, िहरे, पोिरी, कुण्ड, ताल वा पार्ीको बहाव 
पररवतनर् गर्न 

(छ) कुरै् र्दी, िोला र्ाला, झरर्ा, िहरे, पोिरी, कुण्ड, ताल वा पार्ीको स्रोतमा    
ववद्यतुीय धार (करेन्ट) प्रयोग गर्न र वर्स्पभतजन्य वा अन्य कुरै् वकभसमको 
हाभर्कारक रसायर् पदाथन प्रयोग गर्न  

(ज) कुरै् र्दी, िोला, र्ाला, झरर्ा, िहरे, पोिरी, कुण्ड, तालबाट र्दीजन्य पदाथन 
उत्िर्र् वा संकलर् गर्न 

(झ) िार्ी िन्न वा कुरै् िभर्ज पदाथन, ढुङ्गा, माटो, कचरक्रट वा अन्य पदाथन 
हटाउर्, 

(ञ) ि÷ूस्िलर् वा ि÷ूक्षयहरेु् कुरै् काम गर्न गराउर् 

(झ) होटल, लज, सावनजभर्क यातायात वा अन्य यस्तै वकभसमका सेवाहरू 
सञ्चालर् गर्न, 

(ट) जोचिमपूणन फोहर भर्स्करे् वा वातावरणमा प्रदषुण गराउरे् िालका कुरै् 
उद्योग धन्दा सञ्चालर् गर्न 

(ठ) वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा लगाोएको तारबार, चचन्ह, संकेत वा अन्य कुरै् 
चचजवस्तहुरूलाई हार्ी र्ोक्सार्ी परुाउर् । 

(ड) मन्त्रालयबाट अभधकार प्राप्त अभधकारीको स्वीकृभत बेगर वातावरण संरक्षण 
क्षेत्रमा प्रवेश गर्न, 
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(३) उपभर्यम (२) मा जरु्सकैु कुरा लेचिएका िए तापभर् वातावरण संरक्षण 
क्षेत्रको संरक्षण व्यवस्थापर् तथा ववकासको लाभग मन्त्रालयले स्वीकृभत ददएका कुरै् 
कायनहरू गर्न सो उपभर्यममा लेचिएको कुरै् कुराले बाधा परुाएको माभर्रे् छैर् । 

२४.  र्दी संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) कसैले पभर् र्दीको वहाव पररवतनर् वा ि÷ूस्िलर् 
वा अत्यभधक गवहराई वा अत्यभधक दोहर् हरेु्गरी र्दीजन्य पदाथन उत्िर्र् वा संकलर् 
गर्न गराउर् हुाँदैर् । 

  (२) र्दीजन्य पदाथनको अत्यभधक दोहर्रोक्र् र अत्यभधक दोहर्बाट 
वातावरणमा पर्नसक्रे् सम्िाववत जोचिम न्यूभर्करणका लाभग प्रदेश सरकारले प्रदेश 
राजपत्रमा सूचर्ा प्रकाशर् गरी कुरै् र्दीको केही िाग वा संपूणन िागगबाट भर्चित 
अवभधिरी र्दीजन्य पदाथन संकलर् गर्न र्पाउरे् गरी रोक लगाउर् सक्रे्छ र यस्तो 
सचुर्ाको म्याद थपघट गर्न समेत सक्रे्छ। 

  (३) उपदफा (२) वमोचजम रोक लगाएको र्दीमा र्दीजन्य पदाथन भबवक्र 
ववतरणगर्न कसैले ठेक्का लगाएमा त्यस्तो ठेक्का स्वत: रद्द हरेु्छ ।  

२५.  संरक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्थााः (१) प्रदेश सरकारले कुरै् सडक, िवर्, र्दी व्यवस्थापर्, 

शहरी योजर्ा वा अन्य कुरै् िौभतक पूवानधार भर्मानण गदान सम्बचन्धत सरोकारवाला 
भर्कायसाँगको समन्वयमा कुरै् क्षेत्र ववशेषलाई िुला वा हररयाली क्षेत्रको रुपमा तोक्र् 
सक्रे्छ । 

(२) प्रदेश सरकारले उपदफा (१) बमोचजम कायम गररएको िुला वा हररयाली 
क्षेत्रभित्र त्यस्तो क्षेत्रलाई हाभर् र्ोक्सार्ी हरेु् कुरै् पभर् काम गर्न र्पाउरे् गरी रोक 
लगाउर् सक्रे्छ । 

(३) प्रदेश सरकारले कुरै् क्षेत्र वा स्थार् ववशेषमा अत्यभधक वातावरणीय प्रदूषण, 

िाूःस्िलर्, प्राकृभतक सम्पदाको अत्यभधक दोहर् वा प्राकृभतक ववपचत्त हरु् गई जर्स्वास्थ्य 
वा वातावरणमा र्कारात्मक असर परेको वा परे् सम्िावर्ा देचिएको अवस्थामा 
सम्बचन्धत स्थार्ीय तहको परामशनमा त्यस्तो क्षेत्र वा स्थार्लाई वातावरणीय दृविले 
संवेदर्शील क्षेत्र तोक  वातावरणीय सन्तलुर्, व्यवस्थापर् वा वातावरणीय परु्नस्थापर्ाको 
लाभग कुरै् उपयिु आदेश ददर् वा योजर्ा बर्ाई कायानन्वयर् गर्न सक्रे्छ । 
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(४) प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचर्ा प्रकाशर् गरी कुरै् हाभर्कारक वा 
जोचिमयिु पदाथन वा फोहरमैला िण्डारण वा ववसजनर् गररएको स्थार् वा अन्य कारणले 
अत्यभधक वातावरण प्रदूषण िएको स्थार्लाई प्रदूषणजन्य क्षेत्र तोक  सवनसाधारणको 
आवत जावतमा रोक लगाउर् सक्रे्छ ।  

(५) उपदफा (४) बमोचजमका क्षेत्रको जोचिम घटाउर् सझुाएका सझुावहरु 
कायानन्वयर् गर्ुन र सावनजभर्क सरुक्षाको प्रबन्ध भमलाउर् स्थार्ीय सरकारको समेत 
दावयत्व रहरे्छ ।  

(६) उपदफा (४) बमोचजमको स्थार्मा वातावरणीय दृविले सधुार िई त्यस्तो 
क्षेत्रलाई संवेर्दशील क्षेत्र वा प्रदषुणजन्य क्षेत्रको रुपमा कायम रािीराख्न आवश्यक 
र्िएमा प्रदेश सरकारले त्यस्तो स्थार्लाई संवेदर्शील क्षेत्र वा प्रदषुणजन्य क्षेत्रको 
सचुीबाट हटाउर् सक्रे्छ । 

२६.  सम्पदाको संरक्षणाः (१) प्रदेशभित्र रहेका सम्पदाको संरक्षण गर्ुन प्रदेश सरकार र 
सम्बचन्धत स्थार्ीय तहको कतनव्य हरेु्छ । 

(२) सम्बचन्धत स्थार्ीय तहले आफ्र्ो स्थार्ीय तहभित्र रहेका ववश्व सम्पदा 
सूचीमा परेका लगायत सबै सम्पदाको पचिका तथा वववरण तयार गरर अभिलेि राख्नर् ु
परे्छ र सो को एकप्रभत प्रदेश सरकारमा पठाउर् ुपरे्छ । 

(३) उपदफा (२) बमोचजमको पचिका तथा वववरणमा समावेश सम्पदालाई 
प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सचुर्ा प्रकाचशत गरी ववशेक्ष सम्पदा घोषणा गर्न सक्रे्छ । 

(४) उपदफा (२) बमोचजमको पचिका तथा वववरणमा समावेश िएका वस्त,ु 

स्थल, वर्स्पभत, जीवजन्त ुआदद सम्पदाहरुको संरक्षण तोवकए बमोचजम हरेु्छ । 

पररच्छेद–६ 

जररवार्ा र क्षभतपूभतन संबचन्ध व्यवस्था 

२७.  जररबार्ा: (१) कसैले वातावरणीय अध्ययर् र्गराई वा स्वीकृत प्रभतवेदर्को ववपररत 
हरेु्गरी कुरै् प्रस्ताव वा योजर्ा कायानन्वयर् गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो कायन तरुुन्त रोक  
देहाय वमोचजमको जररवार्ा गरे्छ र वातावरणीय अध्ययर् प्रभतवेदर् स्वीकृत र्गराएकोमा 
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प्रभतवेदर् स्वीकृत गराउर् र प्रभतवेदर् ववपरीतको कायन िएकोमा सो कायनलाई सधुार गर्न आदेश 

ददरे्छ ।  

(क) संचक्षप्त वातावरणीय अध्ययर् प्रभतवेदर् स्वीकृत गराउर् ुपरे् प्रस्तावको हकमा 
त्यस्तो प्रभतवेदर् स्वीकृत र्गराई वा स्वीकृत प्रभतवेदर्को ववपरीत हरेु् गरी कुरै् प्रस्ताव 

कायानन्वयर् गरेमा पाााँचलाि रुपैयाााँसम्म जररवार्ा,  

(ि) प्रारचम्िक वातावरणीय पररक्षण प्रभतवेदर् स्वीकृत र्गराई वा स्वीकृत प्रभतवेदर्को 
ववपरीत हरेु् गरी कुरै् प्रस्ताव कायानन्वयर् गरेमा दशलाि रुपैयाााँसम्म जररवार्ा,  

(ग) वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कर् प्रभतवेदर् स्वीकृत गराउर् ु परे् प्रस्तावको हकमा 
त्यस्तो प्रभतवेदर् स्वीकृत र्गराई वा स्वीकृत प्रभतवेदर्को ववपरीत हरेु् गरी कुरै् प्रस्ताव 

कायानन्वयर् गरेमा पचासलाि रुपैयाााँ सम्म जररवार्ा,  

(२) मन्त्रालयले उपदफा (१) बमोचजमको ददएको आदेश बमोचजमको कायन र्िएमा 
उपदफा (१) बमोचजम गररएको जररबार्ाको तेब्बर जररबार्ा गरी आदेश पालर्ा र्गदानसम्म 
प्रस्ताव वा योजर्ा कायानन्वयर्मा रोक लगाउरे्छ । 

 (३) उपदफा उपदफा (१) र (२) वमोचजको जररवार्ा गर्नका लाभग मन्त्रालय 
वा अन्तरगतको कायानलयको वातावरण भर्ररक्षकले मन्त्रालयमा र स्थार्ीय तह 
अन्तरगतको वातावरण भर्ररक्षकले स्थार्ीय तहको कायनपाभलकाको भसफाररशसाथ 
मन्त्रालयमा पठाउर् ुपरे्छ । 

(४) उपदफा (१) मा उल्लेचित ववषय बाहेक कसैले यो ऐर् वा यस ऐर् 
अन्तरगत बरे्को भर्यम, भर्देचशका, कायनववभध वा मापदण्ड ववपरीतका कुरै् कायन गरेमा 
मन्त्रालय वा स्थार्ीय तहले त्यस्तो कायनगर्न बन्देज लगाई, तीर्लाि रुपैयाााँसम्म 
जररबार्ा गरी, दईु मवहर्ाभित्र यो ऐर् र यस ऐर् बमोचजम बरे्को भर्यम, भर्देचशका, 
कायनववभध वा मापदण्ड बमोचजमको कायन गर्न आदेश ददर् सक्रे्छ।  

(५) उपदफा (४) वमोचजम ददएको आदेश बमोचजम कायन र्गरेमा उपदफा (४) 

बमोचजम गररएको जररबार्ाको तेब्बर जररबार्ा गरी यो ऐर् र यस ऐर् बमोचजम बरे्को 
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भर्यम, भर्देचशका, कायनववभध वा मापदण्डको पालर्ा र्गदान सम्म मन्त्रालयले वा स्थार्ीय 
उद्योग वा व्यवसाय वा अन्य सेवा संचालर्मा रोक लगाउरे्छ। 

(६)  कसैले मन्त्रालयको स्वीकृभत ववर्ा दफा २३ को उपदफा (२) वमोचजमको 
काम गरेमा मन्त्रालयले तीर्लाि रुपैयाााँसम्म जररबार्ा गरी प्रचभलत कार्रु् वमोचजम 
कारवाहीका लाभग सम्वचन्धत भर्कायमा लेचि पठाउरे्छ ।  

(७) उपदफा (६) वमोचजम गरेको जररवार्ाले प्रचभलत कार्रु् वमोचजम कारवाही 
हरु् बाधा परुाएको माभर्रे् छैर् । 

(८)  कसैले दफा २४ को उपदफा (१) वमोचजमको कामगरेमा सम्बचन्धत 
चजल्ला समन्वय सभमभतले दईुलाि रुपैयाााँसम्म जरीवार्ार् गर्न सक्रे्छ र उत्िर्र् वा 
संकलर् वा ढुवार्ीमा प्रयोग िएको मेचशर्री औजार वा सवारी साधर् जफतगर्न वा सो 
जफत र्गरी पचासहजार रुपैयााँ देचि पााँचलाि रुपैयााँसम्म थप जररवार्ा गर्न सक्रे्छ 
। 

 (९)  कसैले दफा २४ को उपदफा (२) वमोचजम संकलर्मा रोक लगाएको 
र्दीबाट र्दीजन्य पदाथन संकलर्को कामगरेमा उपदफा (८) वमोचजको जरीवार्ामा थप 
पााँचलाि रुपैयााँसम्म जररवार्ा हरेु्छ । 

२८. परु्रावेदर्: यस ऐर् बमोचजम मन्त्रालय वा स्थार्ीय तहले गरेको भर्णनय उपर चचत्त 
र्बझु्रे् पक्षले पैंतीस ददर्भित्र उच्च अदालतमा परु्रावेदर् गर्न सक्रे्छ।  

२९. क्षभतपूभतन िराईददरे्ाः (१) कसैले प्रचभलत ऐर्, कारू्र् वा यस ऐर् अन्तगनत बरे्को भर्यम 
वा भर्देचशका ववपरीत प्रदूषण, ध्वर्ी, ताप वा हाभर्कारक फोहरमैला उत्सजनर् वा 
भर्ष्काशर् गरेको वा कुरै् दघुनटर्ाजन्य प्रदूषणका कारणबाट कुरै् व्यचि वा संस्थालाई 
कुरै् हाभर् र्ोक्सार्ी पगु्र् गएमा त्यस्तो कामबाट पीभडत व्यचि वा संस्थाले आफूलाई 
पगु्र् गएको क्षभत बापत प्रचभलत कार्रु् वमोचजम क्षभतपूभतन िराई पाउर् भर्वेदर् ददर् 
सक्रे्छ । 

(२) उपदफा (५) बमोचजमको भर्वेदर् उपर जााँचबझु गरी क्षभतपूभतन िराईददरे् 
संबचन्ध व्यवस्था प्रचभलत कार्रु् वमोचजम हरेु्छ । 
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पररच्छेद–७ 

ववववध 

३०.  प्रदषुण शलु्क लाग्रे्: वातावरणमा प्रदषुण फैलाउरे् वकभसमका वस्तकुो उत्पादर् तथा 
व्यापार व्यवसाय गरे्ले प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सचुर्ा प्रकाचशत गरी तोवकददए 
वमोचजमको प्रदषुण भर्यन्त्रण शलु्क भतर्ुन परे्छ । 

३१.  वातावरण संरक्षण ववज्ञ समूह गठर् गर्न सक्रे्ाः वातावरण संरक्षण सम्बन्धी ववषयमा 
प्रदेश सरकारलाई र्ीभतगत मागनदशनर् र राय सल्लाह ददर् तथा ववभिन्न भर्कायहरुबीच 
समन्वय समेत गर्नको लाभग प्रदेश सरकारले वातावरण सम्बन्धी ववशेषज्ञ तथा प्रदेश 
सिामा प्रभतभर्भधत्व गरे् राजरै्भतक दलका प्रभतर्ीधीहरुको समेत प्रभतभर्भधत्व रहरे् गरी 
प्रदेश वातावरण संरक्षण ववज्ञ समूहको गठर् गर्न सक्रे्छ । 

३२.  सहभुलयत तथा सवुवधा प्रदार् गर्न सक्रे्ाः वातावरण संरक्षणमा सकारात्मक प्रिाव पारे् 
कुरै् उद्योग, व्यवसाय, प्रववभध वा प्रकृयालाई प्रोत्सावहत गर्न प्रदेश सरकारले िास 
सहभुलयत तथा सवुवधा प्रदार् गर्न सक्रे्छ । 

३३. अभधकार प्रत्यायोजर्ाः मन्त्रालयले यस ऐर् बमोचजम आफूलाई प्राप्त अभधकार मध्ये 
आवश्यकता अर्सुार केही अभधकार प्रदेश सरकारको कुरै् भर्काय, वातावरण भर्रीक्षक 
वा कुरै् अभधकृत कमनचारीलाई प्रत्यायोजर् गर्न सक्रे्छ । 

३४. भर्यम बर्ाउरे् अभधकाराः प्रदेश सरकारले यस ऐर्को कायानन्वयर्को लाभग आवश्यक 
भर्यम बर्ाउर् सक्रे्छ । 

३५. भर्देचशका, कायनववभध तथा मापदण्ड बर्ाउरे् अभधकाराः (१) प्रदेश सरकारले यस ऐर्को 
कायानन्वयर्को लाभग आवश्यक कायनववभध, भर्देचशका तथा मापदण्ड बर्ाउर् सक्रे्छ । 

(२) स्थार्ीय तहले यस ऐर्को कायानन्वयर्को लाभग आवश्यक कायनववभध, 
भर्देचशका तथा मापदण्ड बर्ाउर् सक्रे्छ । 

३६. प्रचभलत कारू्र् बमोचजम हरेु् : यस ऐर्मा लेचिएको कुरामा यसै बमोचजम र अरुमा प्रचभलत 

कारू्र् बमोचजम हरेु्छ ।  
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अर्सूुची – १ 

(दफा ३ को उपदफा (१) साँग सम्बचन्धत) 

प्रारचम्िक वातावरणीय परीक्षण गर्ुन परे् प्रस्तावहरु 

१. प्रचभलत संचघय वातावरण संरक्षण ऐर्ले प्रारचम्िक वातावरणीय परीक्षण गर्ुन परे् 
िभर् तोकेका प्रस्तावहरु 

२. ५ हेक्टर िन्दा कम वर्क्षेत्र प्रयोग गरी संचालर् हरेु् आयोजर्ा वा प्रस्ताव 

३. दार्ा उद्योग 

 

 

 

अर्सूुची – २ 

(दफा ३ को उपदफा (२) साँग सम्बचन्धत) 

वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कर् गर्ुन परे् प्रस्तावहरु 

१. प्रचभलत संचघय वातावरण संरक्षण ऐर्ले वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कर् गर्ुन परे् िभर् 
तोकेका प्रस्तावहरु 

 

 

 

 

 

 

अर्सूुची – ३ 

(दफा ३ को उपदफा (३) साँग सम्बचन्धत) 

संचक्षप्त वातावरणीय परीक्षण गर्ुन परे् प्रस्तावहरु 

१. अर्सुचुच–१ र अर्सुचुच–२ मा र्परेका वातावरणमा उल्लेख्य प्रिाव पारे् प्रस्तावहरु 

२. प्रचभलत संचघय वातावरण संरक्षण ऐर्ले संचक्षप्त वातावरणीय परीक्षण गर्ुन परे् िभर् 
तोकेका प्रस्तावहरु 
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                                   अर्सूुची– ४ 

(दफा ६ को उपदफा (१) साँग सम्बचन्धत) 

संचक्षप्त वातावरणीय परीक्षण र प्रारचम्िक वातावरणीय परीक्षणको कायनसूची 
 

१. प्रभतवेदर् तयार गरे् व्यचि वा संस्थाको र्ाम र ठेगार्ा ःाः 
२. प्रस्तावको, – 

(क) सामान्य पररचय 

(ि) प्रस्तावको सान्दभिनकता 
३. प्रभतवेदर् तयार गदान अपर्ाउर् ुपरे् ववभध 

४. प्रभतवेदर् तयार गदान ववचार गर्न परे् र्ीभत, ऐर्, भर्यम तथा भर्देचशकाहरू 

५. प्रभतवेदर् तयार गदान लाग्रे्– 

(क) समय 

(ि) अर्मुाभर्त बजेट 

७. प्रस्ताव कायानन्वयर् गदान वातावरणमा परे् िास प्रिाव– 

(क) सामाचजक–आभथनक 

(ि) सााँस्कृभतक–िौभतक 

(ग) रसायभर्क 

(घ) जैववक 

८. प्रस्ताव कायानन्वयर्का ववकल्पहरू– 

(क) भडजाोर् 

(ि) आयोजर्ा स्थल 

(ग) प्रववभध र सञ्चालर् ववभध, समय तालीका, प्रयोग हरेु् कच्चा पदाथन 
(घ) अन्य कुराहरू 

९. प्रस्तावको कायानन्वयर्बाट वातावरणमा परे् प्रिावको रोकथामका कुराहरू 

१०. प्रस्ताव कायानन्वयर् गदान अर्गुमर् गर्ुन परे् कुराहरू 

११. अन्य आवश्यक कुराहरू । 

 

  



24 

 

अर्सूुची– ५ 

(दफा ३ को उपदफा (३) साँग सम्बचन्धत) 

संचक्षप्त वातावरणीय परीक्षण प्रभतवेदर् तयार गदान िलुाउर् ुपरे् कुराहरू 

 

१. प्रभतवेदर् तयार गरे् व्यचि वा संस्थाको र्ाम र ठेगार्ा  

२. प्रस्तावको सामान्य पररचय 

३. प्रस्तावको कायानन्वयर् गरे् भर्काय र कायानन्वयर् अवभध 

४. प्रस्ताव कायानन्वयर् गदान वातावरणमा परे् िास प्रिाव– 

(क) सामाचजक–आभथनक 

(ि) सााँस्कृभतक–िौभतक 

(ग) रसायभर्क 

(घ) जैववक 

५. प्रस्ताव कायानन्वयर्का ववकल्पहरू– 

६. प्रस्तावको कायानन्वयर्बाट वातावरणमा परे् प्रिावको रोकथामका कुराहरू 

७. प्रस्ताव कायानन्वयर् गदान अर्गुमर् गर्ुन परे् कुराहरू 

८. अन्य आवश्यक कुराहरू । 
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अर्सूुची– ६ 

(दफा ३ को उपदफा (१) साँग सम्बचन्धत) 

प्रारचम्िक वातावरणीय परीक्षण सम्बन्धी प्रभतवेदर् तयार गदान िुलाउर् ुपरे् 
कुराहरू 

१. प्रभतवेदर् तयार गरे् व्यचि वा संस्थाको र्ाम र ठेगार्ााः 
२. प्रस्तावको सारांशाः (प्रस्तावको कायानन्वयर्बाट वातावरणमा पर्न सक्रे् 
प्रिावका सम्बन्धमा देहायका कुराहरू संक्षेपमा उल्लेि गरे्) 

(क) प्रस्तावको उद्देश्य, 

(ि) ि–ूउपयोगमा परे् असर, 

(ग) वातावरणमा परे् प्रभतकूल प्रिाव, मार्व जीवर्मा परे् असर, जर्संख्याकोचाप, 

(घ) स्थार्ीय चचज वस्तमुा हरेु् क्षभत, 

(ङ) अन्य आवश्यक कुराहरू । 

३. प्रस्तावको सम्बन्धमा देहायका कुरा स्पि िुलाउर् ुपरे्ाः– 

(क) प्रस्तावको वकभसम 

(१) प्रशोधर् गरे् 

(२) उत्पादर् गरे् 

(३) जडार् गरे् 

(४) सभिनस डेभलिरी 
(५) अन्य 

(ि) डेभलिरी गरे् िए के कस्तो वस्त ुडेभलिरी गरे् 

(ग) प्रस्तावको– 

(१) जडार् क्षमता 
(२) प्रभतददर् वा वषन कभत घण्टा सञ्चालर् हरेु् 

(घ) प्रयोग गरररे् सामािी (पररमाण र वषन उल्लेि गरे्) 

(ङ) प्रस्ताव कायानन्वयर् हुाँदा भर्ष्कासर् हरेु् (कभत समय सञ्चालर् हुाँदा कभत 
पररमाणमा भर्ष्कासर् हरेु् हो) िुलाउर् ुपरे् । 

(१) ठोस     (२) तरल 

(३) हावा     (४) ग्यास 
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(५) ध्वभर्     (६) धूलो 
(७) अन्य 

(च) प्रयोग हरेु् ऊजानकोाः– 

(१) वकभसम 

(२) स्रोत 

(३) िपत हरेु् पररमाण (प्रभतघण्टा, ददर् र वषनमा) 

(छ) जर्शचिको आवश्यकता कभत परे् 

(ज) प्रस्ताव कायानन्वयर् गर्न आवश्यक परे् 

(१) कुल पूाँजी 
(२) चाल ुपूाँजी 
(३) जभमर्को क्षेत्रफल 

(४) िवर् र भतर्का वकभसम 

(५) मेभसर्री औजार 

(६) अन्य 

(झ)प्रस्ताव कायानन्वयर् हरेु् क्षेत्रको ववस्ततृ वववरणाः 

(१) र्क्सा 
(२) सो क्षेत्र र वररपररको जर्संख्या र बसोबासको चस्थभत 

(३) प्रस्ताव कायानन्वयर् हरेु् क्षेत्रको आसपासमा कुरै् संवेदर्शील चचज वा वस्त ु
रहेको िए त्यस्ता चचज वस्तकुो वववरण 

(४) हालको चस्थभत 

(५) पार्ीको स्रोत 

(६) फोहोरमैला फ्यााँक्रे् वा प्रशोधर् गरे् व्यवस्था 
(७) प्रस्ताव कायानन्वयर् हरेु् ठाउाँमा आवात जावत गरे् बाटो 
(ञ) उत्पादर् प्रवक्रया 
(ट) प्रववभधको वववरण 

(ठ) अन्य आवश्यक कुराहरू 

४. प्रस्ताव कायानन्वयर् गदान वातावरणमा परे् प्रिावहरू– 

(क) सामाचजक, आभथनक र सााँस्कृभतक क्षेत्रमा परे् प्रिाव 
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(१) मार्व स्वास्थ्यमा परे् प्रिाव 

(२) िेती योग्य जभमर्को क्षय 

(३) वर् जंगलको क्षय 

(४) सामाचजक, सााँस्कृभतक र धाभमनक मूल्य मान्यतामा हरेु् पररवतनर् 

(५) अन्य 

(ि) जैववक प्रिावहरू 

(१) जर्संख्या 
(२) वर्स्पभत तथा जीवजन्त ु

(३) प्राकृभतक वासस्थार् र समदुाय 

(ग) िौभतक प्रिावहरू 

(१) जभमर् 

(२) वायमुण्डल 

(३) पार्ी 
(४) ध्वभर् 

(५) मार्व भर्भमनत वस्तहुरू 

(६) अन्य 

५. प्रिाव कायानन्वयर्का ववकल्पहरू– 

(१) भडजाोर् 

(२) आयोजर्ा स्थल 

(३) प्रवक्रया, समय–ताभलका 
(४) प्रयोग हरेु् कच्चा पदाथन 
(५) अन्य कुराहरू 

६. प्रस्तावको कायानन्वयर् गदान वातावरणमा परे् प्रिावलाई कम वा रोकथाम गरे् 
उपायहरू 

७. प्रस्ताव कायानन्वयर् गदान अर्गुमर् गर्ुन परे् कुराहरू 

८. अन्य आवश्यक कुराहरू 

द्रिव्याः– प्रभतवेदर् तयार गदान आवश्यकतार्सुार तथ्यांक, र्क्सा, चचत्र, तालीका, 
चाटन, िाफ आदद संलग्र् गर्ुन परे् छ ।  
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अर्सूुची–७ 

(दफा ६ को उपदफा (१) साँग सम्बचन्धत) 

वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कर्को कायनसूची 
 

१. प्रभतवेदर् तयार गरे् व्यचि वा संस्थाको र्ाम र ठेगार्ााः 
२. प्रस्तावको सामान्य पररचय 

३. प्रभतवेदर् तयार गदान आवश्यक परे् तथ्यांक र तथ्यांकहरू संकलर् ववभध 

४. प्रभतवेदर् तयार गदान ववचार गर्ुनपरे् र्ीभत, ऐर्, भर्यम र भर्देचशकाहरू, 

५. प्रभतवेदर् तयार गदान लाग्रे्, – 

(क) समय    (ि) अर्मुाभर्त िचन 
(ग) आवश्यक परे् ववशेषज्ञ 

६. प्रभतवेदर् तयार गर्नको लाभग भर्धानरण गररएको क्षेत्र 

७. प्रभतवेदर् कायानन्वयर् गदान वातावरणमा परे् प्रिावहरू– 

(क) सामाचजक–आभथनक   (ि) सााँस्कृभतक–िौभतक 

(ग) रसायभर्क    (घ) जैववक 

८. प्रस्ताव कायानन्वयर्का अन्य ववकल्पहरू– 

(क) भडजाोर् 

(ि) आयोजर्ा स्थल 

(ग) प्रववभध र सञ्चालर् ववभध, समय तालीका, प्रयोग हरेु् कच्चा पदाथन 
(घ) वातावरण व्यवस्थापर् प्रणाली 
(ङ) प्रस्ताव कायानन्वयर् गदान उत्पन्न हरेु् जोचिम स्वीकार गर्न सवकरे् वा 
र्सवकरे् 

(च) अन्य कुराहरू 

९. प्रस्ताव कायानन्वयर् गदान देचिरे् र्कारात्मक प्रिावहरू हटाउरे् उपायहरू 

१०. प्रस्तावको लागत प्रभतफलको वववरण 

११. प्रस्ताव कायानन्वयर् गदान अर्गुमर् गर्ुन परे् कुराहरू 

१२. प्रभतवेदर् तयार गदान उल्लेि गर्ुन परे् सान्दभिनक सूचर्ा, सन्दिन सूची, पररचशि, 

र्क्सा, फोटो चचत्र, तालीका, चाटन, िाफ र प्रश्नावलीहरू 
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अर्सूुची– ८ 

(दफा ३ को उपदफा (२) साँग सम्बचन्धत) 

वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कर् प्रभतवेदर् तयार गदान िलुाउर् ुपरे् कुराहरू 

१. प्रभतवेदर् तयार गरे् व्यचि वा संस्थाको र्ाम र ठेगार्ााः 
२. प्रस्तावको सारांशाः (प्रस्तावको कायानन्वयर्बाट वातावरणमा पर्न सक्रे् प्रिावका 
सम्बन्धमा देहायका कुराहरू उल्लेि गरे्) 

(क) प्रस्तावको उद्देश्य, 

(ि) ि–ूउपयोगमा परे् असर, 

(ग) वातावरणमा परे् प्रभतकूल प्रिाव, मार्व जीवर्मा परे् असर, जर्संख्याको चाप, 

(घ) स्थार्ीय चचज वस्तमुा हरेु् क्षभत, 

(ङ) अन्य आवश्यक कुराहरू । 

३. प्रभतवेदर्को सारांशाः वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कर् सम्बन्धी प्रभतवेदर्मा उल्लेि 
िएका कुराहरूको संचक्षप्त वववरण । 

४. प्रस्तावको वववरणाः 
(क) प्रस्तावको प्रववभधक, िौगोभलक, वातावरणीय, आभथनक, सामाचजक, सााँस्कृभतक तथा 
िौभतक पक्ष उल्लेि गरे् । 

(ि) प्रस्तावको कायानन्वयर्को प्रत्येक चरणमा गरररे् कायनहरूको उद्देश्य, कायनर्ीभत 
तथा कायनतालीका उल्लेि गरे् । 

५. प्रस्तावको आधारितू जार्कारीाः प्रस्तावको प्रकृभत अर्सुार मूल्याङ्कर् गरररे् 
क्षेत्रको ि–ूिौभतक, सााँस्कृभतक, जैववक तथा सामाचजक, आभथनक पररचस्थभतका साथै 
प्रस्ताव सञ्चालर् हरु् ुिन्दा पवहला हरु् सक्रे् कुरै् पररवतनर्का बारेमा आधारितू 
जार्कारी उल्लेि गरे् । उपलब्ध हरु् र्सक्रे् कुरै् तथ्यांक तथा अध्ययर्ले समेट्र् 
र्सक्रे् ववषय वस्तहुरू िए सो पभर् उल्लेि गरे् । 

६. वातावरणीय प्रिावको पवहचार्ाः प्रस्ताव कायानन्वयर् गदान वातावरणको देहायका 
क्षेत्रमा पर्न सक्रे् अर्कूुल तथा प्रभतकूल प्रिावहरूको उल्लेि गरे् तथा सम्िव 
िएसम्म समय र कायनतालीका अर्सुार सम्िाववत प्रिावहरूको अर्मुार् गरे् र 
पररमाण तोक्रे्ाः– 
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(क) प्रस्तावको कायानन्वयर्बाट लािदायी वा प्रभतकूल प्रिाव परे् समय र िौगोभलक 
क्षेत्र । 

(ि) प्रस्तावको कायानन्वयर्बाट भर्ष्काशर् हरेु् फोहोरमैला र प्रदूषणका प्रिावहरू 
। 

(ग) प्रस्तावको कायानन्वयर्बाट वातावरणमा परे् प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष र समि 
(कुमलेुटीि) प्रिावहरू । 

७. प्रस्तावको ववकल्प ववश्लेषणाः देहायको ववषयमा ववश्लेषण गर्ुन परे् छ । 

(क) प्रस्तावको भडजाोर्, आयोजर्ा स्थल, प्रववभध र सञ्चालर् ववभध, समय ताभलका, 
प्रयोग हरेु् कच्चा पदाथन आददको ववषयमा । 

(ि) प्रस्ताव कायानन्वयर् गदान आवश्यक परे् चस्थर पूाँजी र चालू पूाँजी, स्थार्ीय 
अर्कूुलता, संस्थागत ताभलम र सपुररवेक्षणको आवश्यकताहरूका आधारमा तलुर्ा 
गरे् र सम्िव िएसम्म प्रत्येक वैकचल्पक उपायको वातावरणीय लागत प्रभतफल 
तथा आभथनक महत्वको बारेमा । 

(ग) प्रस्ताव कायानन्वयर् गदान परे् अल्पकालीर्, मध्यकालीर् र दीघनकालीर् प्रभतकूल 
असरहरू । 

(घ) प्रस्ताव कायानन्वयर् गदान प्रयोग हरेु् ऊजान र त्यस्तो ऊजान बचत गर्न अपर्ाोरे् 
उपायहरू । 

(ङ) प्रस्ताव कायानन्वयर् र्गरेमा हरु् सक्रे् पररणामको ववश्लेषण । 

८. वातावरणीय प्रिाव कम गरे् उपायहरूाः 
(क) वातावरणमा प्रभतकूल प्रिाव पार्न सक्रे् सबै वक्रयाकलापहरूको लाभग अपर्ाउर् ु
परे् व्यावहाररक सरुक्षात्मक उपायहरू उल्लेि गरे् । 

(ि) सरुक्षात्मक उपायहरूद्वारा वातावरणमा परे् प्रिाव पूणन रूपमा हटाउर् र्सवकरे् 
िएमा क्षभतपूभतनका सम्बन्धमा उल्लेि गरे् । अन्य सम्िाववत ववकल्पहरूसाँग तलुर्ा 
गरी सरुक्षाका उपायहरू िचनका दृविकोणबाट कभतको प्रिावकारी छन्िन्ने कुराका 
ववश्लेषण गरे् । 

(ग) अन्य सम्िाववत ववकल्पहरूसाँग तलुर्ा गरी सरुक्षाका उपायहरू िचनका 
दृविकोणबाट कभतको प्रिाव परेका छन्िने्न कुरामा ववश्लेषण गरे् । 

९. वातावरणीय व्यवस्थापर् योजर्ाका सम्बन्धमा उल्लेि गरे् । 
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१०. र्ीभतगत तथा कार्रु्ी व्यवस्थाको समीक्षा ःाः प्रस्तावको प्रकृभत र स्तरका 
आधारमा सम्बचन्धत र्ीभत तथा ऐर् भर्यमहरूको समीक्षा गरे् । कुरै् र्ीभत तथा 
कार्रु्ी व्यवस्थामा सधुार गर्ुन परे् िए सो उल्लेि गरे् । 

११. प्रस्तावको अर्गुमर् ःाः प्रस्तावको कायानन्वयर्बाट वातावरणमा परे् प्रिावका 
सम्बन्धमा गरररे् अर्गुमर्को तररका, अर्गुमर् गरे् भर्काय र समय–ताभलका, 
अर्गुमर् तथा मूल्याङ्कर्का सूचक आदद उल्लेि गरे् । 

१२. वातावरणीय परीक्षणको ढााँचा तथा त्यसको साथनकताका बारेमा उल्लेि गरे् 
। 

१३. सन्दिन सामिीहरूाः प्रभतवेदर् तयार गदान उिृत गररएका सन्दिनहरूको प्रकाशर् 
सम्बन्धी सूची भर्म्र्भलित आधारमा बर्ाउरे्ाः– 

(क) लेिक, 

(ि) प्रकाचशत िएको भमभत, 

(ग) उिृत गररएका सामिीको शीषनक, 

(घ) उिृत गररएका प्रकाशर् वा पभत्रकाको र्ाम, 

(ङ) वषन, िण्ड, अंक आदद (िएको िण्डमा), 

(च) पषृ्ठ 

१४. पररचशिका देहायका कुराहरू समावेश गरे्ाः 
(क) ि–ूबर्ोट, िौगोभलक चस्थभत, ि–ूउपयोग, ि–ूक्षमता र अध्ययर्साँग सम्बचन्धत 
र्क्साहरू, 

(ि) सम्िव िएसम्म प्रस्ताव कायानन्वयर् स्थल तथा त्यस वररपररका क्षेत्रहरूको 
हवाई फोटोहरू, 

(ग) स्थलगत अर्सुन्धार्का लाभग प्रयोग गररएका प्रश्नावली वा ववषयवस्तकुो सूची, 
(घ) चाटन तथा चचत्रहरू जस्ता वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कर्साँग सम्बचन्धत कुराहरू, 

(ङ) जलवाय ुतथा हावापार्ी सम्बन्धी तथ्यांक (समयको आधारमा क्रमबि गरी), 

(च) प्रस्ताव कायानन्वयर् स्थलका वर्स्पभत तथा जीवजन्तकुो तथ्यांक, 

(छ) िौगभिनक तथा जोचिम मूल्याङ्कर् तथ्यांक (प्राप्त गर्न सवकरे् िएमा), 

(ज) उपलब्ध हरु् सक्रे् िएमा आयोजर्ा सञ्चालर् गर्ुन अचघ र पभछका हावा र 
पार्ीको गणुस्तर तथा ध्वर्ीको स्तर सम्बन्धी जार्कारी, 
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(झ)वातावरण प्रिाव मूल्याङ्कर्साँग सान्दभिनक म्याविक्स वा क्रमबि रेिाचचत्र, 

(ञ) र्क्शा, स्लाोड, रेकडनहरू तथा भिभडयो वफल्म जस्ता सहायक श्रव्य दृश्य 
सामिी, 
(ट) बाली लगाउरे् तररका, पशपुालर्, माटोको गणु, रासायभर्क मल प्रयोग गरे् मात्रा 
सम्बन्धी तथ्यांक, 

(ठ) अध्ययर् प्रभतवेदर् तयार गदान प्रयोग गररएका भलचित सामिीहरूको सन्दिन 
सूची, 
(ड) आमचन्त्रत व्यचिहरू तथा सहिागीहरूको सूची तथा सम्बचन्धत संस्थाहरू 
बीचको छलफल, िेला र बैठकको रेकडनहरू तथा छलफल र अर्गुमर्को छोटो 
जार्कारी, 
(ढ) वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कर् प्रभतवेदर्को तयारीमा संलग्र् अध्ययर् टोलीको 
व्यचि तथा 
संस्थाहरूको र्ामावली, 
(ण) अध्ययर्को क्रममा सम्पकन  गररएका व्यचि तथा संस्थाहरूको र्ाम, ठेगार्ा र 
टेभलफोर् र्म्बर । 


