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प्रस्तावनााः नगरपालिका क्षते्रलित्र वातावरणमतै्री ववकास आविम्वन गरै्द नागररकको स्वच्छ र स्वस्थ 
वातावरणमा बााँच्न पाउने हकिाई सनुनश्चित गनन र वातावरणीय जोखिम न्यनूीकरण गनन स्थानीय सरकार 
सञ्िािन ऐन, २०७४ को र्दफा १०२ को उपर्दफा (२) र पााँििाि नगरपालिकाको वातावरण सरंक्षण ऐन, 
२०७५ को र्दफा २८ िे दर्दएको अधिकार प्रयोग गरी पााँििाि नगर कायनपालिकािे रे्दहायका ननयमहरु 
बनाएको छ । 

परिच्छेद - १ 

प्रािम्भिक 

१. सकं्षक्षप्त नाम र प्रारम्ि : (१) यी ननयमहरुको नाम "पााँििाि नगरपालिकाको वातावरण सरंक्षण 
ननयमाविी २०७५" रहेको छ । 

(२) यो ननयमाविी स्थानीय राजपत्रमा प्रकालित िएको लमनतरे्दखि प्रारम्ि हुनेछ । 
२. पररिाषा : ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथन निागेमा यस ननयमाविीमा;- 



(क) "ऐन" िन्नािे 'पााँििाि नगरपालिकाको वातावरण सरंक्षण ऐन, २०७५' सम्झनपुछन । 
(ि) "सम्बश्न्ित ननकाय" िन्नािे ऐन वा यस ननयमाविीमा उश्लिखित कामसाँग सम्बश्न्ित सघं 
वा प्ररे्दि स्तरको कुन ैमन्त्रािय सम्झन ुपछन । 

(ग) "क्षेत्र" िन्नािे वातावरणीय प्रिाव मलूयाङ्कन गननको िाधग ननयम ४ बमोश्जम ननिानरण 
गररएको क्षेत्र सम्झनपुछन । 

(घ) "प्रनतवेर्दन" िन्नािे प्रारश्म्िक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रिाव मलूयाङ्कन 
सम्बन्िी प्रनतवेर्दन सम्झनपुछन । 

(ङ) "कायनसिूी" िन्नािे प्रनतवेर्दन तयार गननको िाधग ननयम ५ बमोश्जम स्वीकृत कायनसिूी 
सम्झनपुछन । 
(ि) "उद्योग" िन्नािे अनसुिूी - ७ मा तोककए बमोश्जमका उद्योग सम्झनपुछन । 
(छ) "ननरीक्षक" िन्नािे ऐनको र्दफा १२ बमोश्जम ननयकु्त वा तोककएको वातावरण ननरीक्षक 
सम्झनपुछन । 
(ज) "प्रयोगिािा" िन्नािे ऐनको र्दफा १५ बमोश्जम स्थापना गररएको वा तोककएको प्रयोगिािा 
सम्झनपुछन । 
(झ) "कोष" िन्नािे ऐनको र्दफा १७ बमोश्जम स्थापना गररएको वातावरण सरंक्षण कोष सम्झन ु
पछन । 

(ञ) "सञ्िािक सलमनत" िन्नािे ननयम ३८ बमोश्जम गठन िएको कोष सञ्िािक सलमनत 
सम्झनपुछन । 
(ट) "क्षनतपनूत न" िन्नािे ननयम ४४ बमोश्जम ननिानरण गररएको क्षनतपनूत न सम्झन ुपछन । 

(ठ) "नगरपालिका" िन्नािे पााँििाि नगरपालिका सम्झन ुपछन । 
 

पररच्छेर्द - २ 

प्रारश्म्िक वातावरणीय परीक्षण तथा वातावरणीय प्रिाव मलूयांकन 
३. प्रारश्म्िक वातावरणीय परीक्षण तथा वातावरणीय प्रिाव मलूयांकन गनुनपनने : प्रस्तावकि े
अनसुिूी-१ मा उलिेि िएका प्रस्तावहरुको प्रारश्म्िक वातावरणीय परीक्षण र अनसुिूी-२ मा 
उलिेि िएका प्रस्तावहरुको वातावरणीय प्रिाव मलूयांकन गनुन पननेछ । 
४. वातावरणीय प्रिाव मलूयांकनको िाधग क्षेत्र ननिानरण (स्केवपङ्ग) गनुनपनने : (१) वातावरणीय 
प्रिाव मलूयांकन गनुन पनने कुन ैप्रस्तावको सम्बन्िमा प्रस्तावकिे प्रस्ताव कायानन्वयन हुने क्षते्रको 
ववद्यािय, अस्पताि, स्वास््य िौकी तथा सरोकारवािा व्यश्क्त वा ससं्थािाई सो प्रस्तावको 



कायानन्वयनबाट वातावरणमा पनन सक्ने प्रिावको सम्बन्िमा लिखित सझुाव दर्दनको िाधग पन्र 
दर्दनको अवधि तोकी  स्थानीय स्तरको कुन ैएक समािारपत्रमा सिूना प्रकालित गनुनपननेछ । 

 (२) उपननयम (१) बमोश्जमको सिूना प्रकालित िएपनछ सो सम्बन्िमा कसकैो राय सझुाव 
िए त्यसरी सिूना प्रकािन िएको लमनतिे पन्र दर्दनलित्र सम्बश्न्ित प्रस्तावकिाई आ्नो राय 
सझुाव दर्दन सककनेछ । यसरी राय सझुाव दर्दनेिे त्यसको जानकारी नगरपालिकािाई समेत दर्दन 
सक्नेछ । 
 (३) उपननयम (२) बमोश्जम प्राप्त राय सझुाव समेत सिंग्न गरी प्रस्तावकिे सो 
प्रस्तावको कायानन्वयनबाट वातावरणको के कस्तो क्षेत्रमा कस्तो प्रिाव पर्दनछ सो उलिेि गरी क्षते्र 
ननिानरणको िाधग नगरपालिका समक्ष ननवेर्दन दर्दन ुपननेछ । 

 (४) उपननयम (३) बमोश्जम ननवेर्दन प्राप्त िएपनछ नगरपालिकािे ननवेर्दनसाथ सिंग्न 
कागजात जााँिबझु गरी क्षेत्र ननिानरण सम्बन्िमा आ्नो राय सदहत सो ननवेर्दन नगर 
कायनपालिकामा पेि गनुन पननेछ । यो राय सदहतको ननवेर्दन नगरपालिकािे सम्बश्न्ित ननकायमा 
समेत पठाउन सक्नेछ।  

 (५) उपननयम (४) बमोश्जम क्षते्र ननिानरणको िाधग कुन ै ननवेर्दन प्राप्त िएमा 
नगरपालिकािे सो ननवेर्दनसाथ सिंग्न कागजात जााँिबझु गरी प्रस्ताववत वा सिंोधित रुपमा क्षते्र 
ननिानरण गरी दर्दन ुपननेछ । 
 

५. प्रारश्म्िक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रिाव मलूयांकनको िाधग कायनसिूी स्वीकृत 
गनुनपनने : (१) प्रारश्म्िक वातावरणीय परीक्षण गनुन पनने प्रस्तावको हकमा प्रस्तावकिे सोको 
प्रनतवेर्दनको िाधग अनसुिूी- ३ बमोश्जमको ढााँिामा कायनसिूी बनाई सो कायनसिूी नगरपालिका र 
सम्बश्न्ित ननकायबाट स्वीकृत गराउन ुपननेछ । 

 (२) वातावरणीय प्रिाव मलूयांकन गनुन पनने प्रस्तावको हकमा प्रस्तावकिे सोको 
प्रनतवेर्दनको िाधग ननयम ४ बमोश्जम नगरपालिकाि े ननिानरण गरेको क्षते्र समेतको आिारमा 
अनसुिूी- ४ बमोश्जमको ढााँिामा कायनसिूी बनाई सो कायनसिूी नगरपालिकाबाट स्वीकृत गराउन ु
पननेछ । 

 तर कुन ैप्रस्ताविे वातावरणीय प्रिाव मलूयांकन गनुन पनने प्रस्तावको प्रनतवेर्दन तयारीको 
िाधग ननयम ४ बमोश्जमको क्षेत्र ननिानरण र कायनसिूी बनाई सम्बश्न्ित ननकायको राय सदहत 
नगरपालिकामा एकैपटक पठाएमा नगरपालिकािे एकै पटक क्षते्र ननिानरण र कायनसिूी स्वीकृत 
गरी दर्दन सक्नेछ । 
 



 (२क) कुन ैप्रस्तावकको परूक वातावरणीय प्रिाव मलूयांकन गनुनपनने िएमा प्रस्तावकिे क्षते्र 
ननिानरण र कायनसिूी स्वीकृत गराउने प्रकिया बाहेक यस ननयमाविी बमोश्जमको अन्य सब ै
प्रकिया परूा गनुनपननेछ ।  

 स्पष्टीकरण : यस ननयमाविीको प्रयोजनको िाधग परूक वातावरणीय प्रिाव मलूयांकन 
िन्नािे एकपटक स्वीकृत िई सकेको वातावरणीय प्रिाव मलूयांकन सम्बन्िी प्रस्तावमा आंलिक 
रुपमा िौनतक पवूानिार, डिजाईन वा स्वरुप पररमाजनन गनने, सरंिना स्थानान्तरण वा फेरवर्दि गनने, 
वन क्षेत्र वा आयोजनाको क्षमता थप गननको िाधग पेि िएको प्रस्ताव उपर पनुाः गररने 
वातावरणीय प्रिाव मलूयांकन सम्झनपुछन । 

 

६. पनु: कारवाही गनुनपनने : (१) प्रस्तावकिे यस ननयमाविी बमोश्जम प्रारश्म्िक वातावरणीय 
परीक्षणको प्रनतवेर्दन तयार गरेकोमा ऐनको र्दफा ६ को उपर्दफा २ बमोश्जम सो प्रस्ताव साथ प्राप्त 
प्रनतवेर्दन जााँिबझु गर्दान प्रस्तावको वातावरणीय प्रिाव मलूयांकन समेत गनुन पनने गरी 
नगरपालिकािे ठहर गरेमा प्रस्तावकिे वातावरणीय प्रिाव मलूयांकन प्रनतवेर्दन तयार गनन परूा 
गनुनपनने यस ननयमाविी बमोश्जमको सब ैप्रकिया परूा गनुन पननेछ ।  

 (२) यो ननयमाविी जारी हुन ुअनघ सम्बश्न्ित ननकाय वा स्थानीय तहमा प्रनतवेर्दन पेि 
गरी प्रस्ताव स्वीकृत गराई कायानन्वयन गरै्द आएका प्रस्तावकहरुिे पनन यो ननयमाविी िाग ू
िएपनछ वातावरणीय प्रिाव मलूयांकन प्रनतवेर्दन तयार गनन परूा गनुनपनने यस ननयमाविी 
बमोश्जमको सब ैप्रकिया अननवायन रुपमा परूा गनुन पननेछ । 

 
७. प्रारश्म्िक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रिाव मलूयांकनको िाधग प्रनतवेर्दन तयार गनने : 

 (१) प्रस्तावकिे ननयम ५ बमोश्जम स्वीकृत िएको कायनसिूीको आिारमा अनसुिूी-५ 
बमोश्जमको ढााँिामा प्रारश्म्िक वातावरणीय परीक्षण र अनसुिूी -६ बमोश्जमको ढााँिामा 
वातावरणीय प्रिाव मलूयांकन सम्बन्िी प्रनतवेर्दन तयार गनुन पननेछ । 

 (२) उपननयम (१) बमोश्जम प्रनतवेर्दन तयारीको लसिलसिामा प्रारश्म्िक वातावरणीय 
परीक्षण गनुन पनने प्रस्तावको सम्बन्िमा प्रस्तावकिे प्रस्ताव कायानन्वयन हुने विा तथा सरोकार 
राख्न ेव्यश्क्त वा ससं्थािाई प्रस्तावको कायानन्वयनबाट वातावरणमा पनन सक्ने प्रिावको सम्बन्िमा 
पन्र दर्दनलित्र लिखित राय सझुाव दर्दनको िाधग नगरपालिका, ववद्यािय, अस्पताि र स्वास््य 
केन्रमा सिूना टााँस गरी मिुुलका तयार गननेछ र सोही बमोश्जमको पन्र दर्दने सिूना स्थानीय 
स्तरको कुन ैएक समािारपत्रमा समेत प्रकािन गनुन पननेछ । यसरी सिूना प्रकािन िएपनछ सो 



सम्बन्िमा कुन ैराय सझुाव प्राप्त हुन आएमा सो राय सझुाव समेतिाई प्रनतवेर्दनमा समावेि गनुन 
पननेछ ।  

 तर वातावरणीय प्रिाव मलूयांकन सम्बन्िी प्रनतवरे्दन तयारीको लसिलसिामा प्रस्तावकि े
प्रस्ताव कायानन्वयन हुने ईिाकामा एक पटक प्रस्ताव बारेमा सावनजननक सनुवुाईको आयोजना गरी 
राय सझुाव सकंिन गनुन पननेछ ।  

 (३) कुन ैप्रस्तावकको क्षेत्र ननिानरण र कायनसिूी स्वीकृत िईसकेको तर वातावरणीय प्रिाव 
मलूयांकन प्रनतवेर्दन पेि िई नसकेको अवस्थामा सो प्रस्तावको कुन ै ववषयमा पररवतनन आउने 
िएमा पररवतनन हुने ववषय र त्यसको प्रिाविाई समेत प्रस्तावकिे वातावरणीय प्रिाव मलूयांकन 
प्रनतवेर्दनमा समावेि गरी पेि गनुन पननेछ । 
 

८. प्रस्ताव स्वीकृनतको िाधग पेि गनुन पनने : ऐनको र्दफा ५ बमोश्जम कुन ैप्रस्ताव कायानन्वयन गनन 
िाहने प्रस्तावकिे ननयम ७ बमोश्जम तयार िएको प्रनतवेर्दनको पन्र प्रनत र विा कायानियको 
लसफाररस समेत सिंग्न गरी उक्त प्रस्ताव स्वीकृनतका िाधग नगरपालिका समक्ष पेि गनुनपननेछ ।  

 तर प्रस्तावकिे परूक वातावरणीय प्रिाव मलूयांकन प्रनतवेर्दन स्वीकृनतको िाधग पेि गर्दान 
थप प्रिाववत हुने क्षेत्रको सम्बश्न्ित विा कायानियको लसफाररस समेत सिंग्न गनुन पननेछ । 

 

 

९. प्रस्ताव कायानन्वयन गनन स्वीकृनत दर्दन सक्ने : (१) ननयम ८ बमोश्जम कुन ैप्रस्ताव प्राप्त िएमा 
नगरपालिकािे सो प्रस्ताव साथ सिंग्न प्रनतवेर्दन जााँिबझु गननेछ र जााँिबझु गर्दान त्यस्तो 
प्रस्ताविे वातावरणमा उलिेिनीय प्रनतकूि प्रिाव पानने नरे्दखिएमा प्रारम्िीक वातावरणीय पररक्षण 
मात्र गरे हुने प्रस्तावको सम्बन्िमा सो प्रस्ताव प्राप्त िएको लमनतिे एक्काईस दर्दन लित्र आफैँ िे 
स्वीकृनत दर्दनेछ र वातावरणीय प्रिाव मलूयांकन गनुन पनने प्रस्तावको सम्बन्िमा आ्नो राय र 
प्रनतवेर्दनको र्दि प्रनत सिंग्न गरी प्रस्ताव प्राप्त िएको एक्काईस दर्दन लित्र सम्बश्न्ित ननकायमा 
पठाउन ुपननेछ । 

 (२) उपननयम (१) बमोश्जम प्रस्ताव प्राप्त िएमा सो प्रस्ताव साथ प्राप्त प्रनतवेर्दनका 
सम्बन्िमा राय सझुाव दर्दनको िाधग नगरपालिकािे स्थानीय स्तरको कुन ै एक समािारपत्रमा 
सावनजननक सिूना प्रकािन गरी सो प्रनतवेर्दन आफैँ िे उतार गरी िजैान वा अध्ययन गननको िाधग 
सवनसािारणिाई तीन दर्दनको समय दर्दनेछ । 
 (३) उपननयम (२) बमोश्जम प्रनतवेर्दनका सम्बन्िमा सवनसािारण व्यश्क्त वा ससं्थाको कुन ै
राय सझुाव िएमा त्यसरी प्रनतवेर्दन पदहिो पटक प्रकािन िएको लमनतिे तीन दर्दन लित्र 
सम्बश्न्ित व्यश्क्त वा ससं्थािे आ्नो राय सझुाव नगरपालिकामा पठाई सक्न ुपननेछ । 



 (४) उपननयम (३) बमोश्जम कुन ैराय सझुाव प्राप्त िएमा सो राय सझुाव र ऐनको र्दफा 
६ को उपर्दफा (४) बमोश्जम कुन ै सलमनत गठन गररएकोमा सो सलमनतिे दर्दएको राय सझुाव 
समेतको आिारमा प्रनतवेर्दन जााँिबझु गर्दान त्यस्तो प्रस्ताविे वातावरणमा उलिेिनीय प्रनतकूि 
प्रिाव पानने नरे्दखिएमा नगरपालिकािे प्रस्ताव कायानन्वयन गनन स्वीकृनत दर्दनेछ । 

 (५) उपननयम (४) बमोश्जम स्वीकृनत दर्दाँर्दा नगरपालिका समक्ष प्रस्ताव प्राप्त िएको 
लमनतिे साठी दर्दन लित्र दर्दई सक्न ुपननेछ । 
 (६) उपननयम (५) बमोश्जमको म्यार्दलित्र वविषे कारण परी स्वीकृनत दर्दन नसकेमा 
नगरपालिकािे उक्त समय समाप्त िएको लमनतिे तीस दर्दन लित्र प्रस्ताव कायानन्वयन गनन 
स्वीकृनत दर्दनेछ । 
 
९क. प्रस्तावको क्षेत्र ननिानरण (स्कोवपङ्ग), प्रनतवेर्दन तयारी तथा स्वीकृनत सम्बन्िी वविषे 
व्यवस्थााः (१) यस ननयमाविीमा अन्यत्र जुनसकैु कुरा िेखिएको िए तापनन राश्ष्िय गौरवका 
आयोजना, राश्ष्िय ववपद् वा प्राकृनतक प्रकोपको व्यवस्थापनसाँग सम्बश्न्ित आयोजना वा 
नगरपालिकािे तत्काि कायानन्वयन गनुन पनने िनी तोकेको योजना, आयोजना वा कायनिमसाँग 
सम्बश्न्ित प्रस्तावको क्षते्र ननिानरण (स्कोवपङ्ग) गनने, प्रनतवेर्दन तयार गनने र प्रस्तावको स्वीकृनत 
गनने कायन रे्दहाय बमोश्जमको समयावधि लित्र सम्पन्न गनुनपननेछाः 
 (क) ननयम ४ को उपननयम (१) बमोश्जम सझुाव लिने कायन सात दर्दन, 

 (ि) ननयम ४ को उपननयम (२) बमोश्जम राय सझुाव दर्दने कायन सात दर्दन, 

 (ग) ननयम ७ को उपननयम (२) बमोश्जम राय सझुाव दर्दने तथा सिूना प्रकािन गनने कायन 
    सात दर्दन, 

 (घ) ननयम ११ को उपननयम (१) बमोश्जम प्रस्ताव स्वीकृत गनने वा प्रस्ताव स्वीकृनतको       
    िाधग प्रनतवेर्दन पठाउन ेकायन पााँि दर्दन, 

 (ङ) ननयम ११ को उपननयम (२) बमोश्जम राय सझुाव लिनको िाधग सिूना प्रकािन गनने 
    कायन सात दर्दन,  

 (ि) ननयम ११ को उपननयम (३) बमोश्जम राय सझुाव दर्दने कायन र्दि दर्दन,  

 (छ) ननयम ११ को उपननयम (५) बमोश्जम प्रस्ताव स्वीकृनत दर्दने कायन बीस दर्दन । 

 स्पष्टीकरणाः यस ननयमको प्रयोजनको िाधगाः 
(क) "राश्ष्िय गौरवको आयोजना" िन्नािे नेपाि सरकारिे राश्ष्िय गौरवका आयोजना िनी 
तोकेका आयोजना सम्झनपुछन । 



(ि) "ववपद् वा प्राकृनतक प्रकोप व्यवस्थापनसाँग सम्बश्न्ित आयोजना" िन्नािे प्रस्तावसाँग 
सम्बश्न्ित मन्त्रािय वा नगरपालिकािे ववपद् वा प्राकृनतक प्रकोपको व्यवस्थापनसाँग सम्बश्न्ित 
आयोजना िनी तोकेको योजना, आयोजना वा कायनिम सम्झनपुछन । 

 

९ि. परूक वातावरणीय प्रिाव मलूयांकनको िाधग ननवेर्दन दर्दन ुपननेाः एकपटक स्वीकृत िई सकेको 
प्रस्तावमा परूक वातावरणीय प्रिाव मलूयांकन गनुनपनने र त्यसबाट वातावरणमा उलिेिनीय 
प्रनतकूि प्रिाव पनने नरे्दखिएमा प्रस्तावकिे त्यस्तो प्रस्तावको परूक वातावरणीय प्रिाव 
मलूयांकनका िाधग पररवतनन गनुन परेको कारण र वातावरणमा पनन सक्ने असरहरुका बारेमा 
ववचिेषण गरी वातावरणीय पररसिूक बमोश्जमको तिुनात्मक तालिका र अन्य आवचयक पषु््याईँ 
सदहत परूक वातावरणीय प्रिाव मलूयांकनको िाधग नगरपालिकामा ननवेर्दन दर्दनपुननेछ । 

 

९ग. सम्बश्न्ित ननकायमा लसफाररस गनुन पननेाः (१) ननयम ९ि बमोश्जम पनन आएको ननवेर्दन 
जााँिबझु गर्दान परूक वातावरणीय प्रिाव मलूयांकन गनन उपयकु्त रे्दखिएमा नगरपालिकािे परूक 
वातावरणीय प्रिाव मलूयांकन गनने अनमुनतका िाधग कायनपालिकामा लसफाररस गनुनपननेछ । 

 (२) ननयम ९ि. मा जुनसकैु कुरा िेखिएको िए तापनन यो ननयमाविी िाग ू िएपनछ 
एकपटक स्वीकृत िइसकेको वातावरणीय प्रिाव मलूयांकनमा केही िौनतक पवूानिार, डिजाईन, 
क्षमता वा स्वरुप पररमाजनन गनने, सरंिना स्थानान्तरण वा फेरवर्दि गनने, रुि कटान सखं्यामा 
थप गनुनपनने िए तापनन परूक वातावरणीय प्रिाव मलूयांकन गनुनपनने अवस्था नरे्दखिएमा 
नगरपालिकािे सो प्रस्तावको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना स्वीकृनतको िाधग सम्बश्न्ित 
ननकायमा समेत लसफाररस गनुन पननेछ । 

९घ. अनमुनत दर्दन सक्नेाः (१) ननयम ९ग. को उपननयम (१) बमोश्जम परूक वातावरणीय प्रिाव 
मलूयांकन गनुनपनने अवस्था रे्दखिएमा नगरपालिकाि े रे्दहायका अवस्थामा सो प्रस्तावको परूक 
वातावरणीय प्रिाव मलूयांकन गनन अनमुनत दर्दन सक्नेछ ;  

 (क) आयोजनाको कुन ै िौनतक सरंिनात्मक इकाई ववस्तार वा स्थानान्तरण गर्दान सो 
इकाई स्वीकृत वातावरणीय प्रिाव मलूयांकन प्रनतवेर्दनमा उश्लिखित प्रिाववत क्षेत्रलित्र पनने िएमा, 
 (ि) स्वीकृत वातावरणीय प्रिाव मलूयांकन प्रनतवेर्दनमा उश्लिखित वनक्षेत्रको र्दि प्रनतित 
िन्र्दा बढी क्षते्र थप हुने िएमा,  

 (ग) अन्य पररवनत नत सरंिना वा इकाईको कारणि ेएकसय जनासम्म जनसखं्याको स्थायी 
बसोबास स्थानान्तरण वा पनुवानस गनुन पनुन अवस्था िएमा, 



 तर अन्य पररवनत नत सरंिना वा इकाईको कारणिे एकसय जना िन्र्दा बढी जनसखं्याको 
स्थायी बसोबास, स्थानान्तरण वा पनुवानस गनुनपनने अवस्थामा पनुाः वातावरणीय प्रिाव मलूयांकन 
गनुन पननेछ । 

 (घ) समग्रमा वातावरण र जैववक ववववितामा उलिेिनीय प्रनतकुि प्रिाव नपनने िएमा । 

 (२) उपननयम (१) को िण्ि (घ) बमोश्जम समग्रमा वातावरण र जैववक ववववितामा 
उलिेिनीय प्रनतकुि प्रिाव पनने वा नपनने िन्ने ववषयको ननणनय नगरपालिकािे गननेछ । 

 

९ङ. वातावरणीय व्यवस्थापन योजना स्वीकृत गनन सक्नेाः ननयम ९ग. को उपननयम (२) बमोश्जम 
स्वीकृनतका िाधग प्राप्त िएको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना सम्बन्िी कागजातहरु अध्ययन 
गर्दान परूक वातावरणीय प्रिाव मलूयांकन गनुनपनने अवस्था नरे्दखिएमा नगरपालिकािे थप प्रिाव र 
सो को न्यनूीकरणको उपाय सदहतको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना स्वीकृत गनन सक्नेछ । 
९ि. प्रिावको क्षनत न्यनूीकरण गनुनपननेाः यस ननयमाविी बमोश्जम परूक वातावरणीय प्रिाव 
मलूयांकन गर्दान वातावरणमा नकारात्मक असर पनन सक्ने रे्दखिएमा प्रस्तावकिे त्यस्तो प्रकारको 
क्षनत आ्न ैििनमा न्यनूीकरण गनुनपननेछ । 
१०. प्रनतवेर्दन पािन गनुनपननेाः प्रस्तावकिे प्रस्ताव कायानन्वयन गर्दान प्रनतवेर्दनमा उलिेि िए 
बमोश्जमका कुराहरु, नगरपालिका र सम्बश्न्ित ननकाय वा मन्त्राियि े तोककदर्दएका ितनहरु 
अननवायन रुपमा पािन गनुन पननेछ । 
११. अनगुमन तथा मलूयांकन : (१) प्रस्तावको कायानन्वयनबाट वातावरणमा पनने प्रिावको अनगुमन 
तथा मलूयांकन नगरपालिकािे गननेछ । 

 (२) उपननयम (१) बमोश्जम अनगुमन तथा मलूयांकन गर्दान प्रस्ताव स्वीकृत हुाँर्दा तोककएको 
ितनमा उलिेि गररएका प्रिाव िन्र्दा बढी प्रिाव परेको रे्दखिएमा नगरपालिकाि ेत्यस्ता प्रिावहरु 
हटाउन वा हटाउने उपायहरु अविम्बन गनन प्रस्तावकिाई आवचयक ननर्दनेिन दर्दनेछ र त्यस्तो 
ननर्दनेिनको पािना गनुन सम्बश्न्ित प्रस्तावकको कतनव्य हुनेछ । 

 (३) उपननयम (२) बमोश्जम प्रस्तावकिाई दर्दएको ननर्दनेिनको जानकारी नगरपालिकािे 
सम्बश्न्ित ननकायिाई दर्दन ुपननेछ । 

१२. वातावरणीय परीक्षण गरी अध्यावधिक राख्नुपनने : नगरपालिकािे वातावरणीय प्रिाव मलूयांकन 
गनुनपनने प्रस्ताव कायानन्वयन िई सेवा, ववतरण वा उत्पार्दन िरुु िएको र्दईु वषनपनछ त्यस्तो 
प्रस्तावको कायानन्वयनबाट वातावरणमा पनन गएको प्रिाव, त्यस्तो प्रिाविाई कम गनन अपनाइएका 
उपाय आदर्दको वातावरणीय परीक्षण गरी अध्यावधिक रुपमा राख्न ुपननेछ । 
 

पररच्छेर्द - ३ 



प्रर्दषूणको रोकथाम तथा ननयन्त्रण 

 
१३. मापर्दण्ि ववपरीत फोहोरमिैा ननष्कािन गनन नहुने : नगरपालिकािे स्थानीय राजपत्रमा सिूना 
प्रकािन गरी तोककदर्दएको मापर्दण्ि ववपरीत हुने गरी कसिेै पनन कुन ैयाश्न्त्रक सािन, औद्योधगक 
प्रनतष्ठान वा अन्य ठाउाँबाट ध्वनन, ताप, रेडियोिमी ववककरण तथा फोहोरमिैा ननष्कािन गनन 
गराउन हुाँरै्दन । 
 

१४. अस्थायी वा प्रर्दषुण ननयन्त्रण प्रमाणपत्र सम्बन्िी व्यवस्था : (१) अनसुिूी ७ मा उलिेि िए 
बमोश्जमका हाि सिंािन िई रहेका उद्योगिे यो ननयमाविी प्रारम्ि िएको लमनतिे ४५ दर्दन 
लित्र, यो ननयमाविी प्रारम्ि हुन ुपवून र्दतान िई उत्पार्दन िरुु निएका उद्योग वा यो ननयमाविी 
प्रारम्ि िएपनछ र्दतान हुने उद्योगिे उत्पार्दन िरुु गरेको लमनतिे ३० दर्दनलित्र सम्बश्न्ित 
उद्योगको ववस्ततृ वववरण उलिेि गरी अस्थायी प्रर्दषुण ननयन्त्रण प्रमाणपत्र लिन नगरपालिका 
समक्ष ननवेर्दन दर्दनपुननेछ । यसरी ननवेर्दन प्राप्त िएमा नगरपालिकािे सो ननवेर्दन उपर जााँिबझु 
गरी आवचयकता अनसुार उद्योग सञ्िािन हुने विाको सझुाव समेत लिाँर्दा त्यस्तो उद्योग 
सञ्िािन गर्दान वातावरणमा उलिेिनीय प्रनतकुि प्रिाव पनने नरे्दिेमा वा त्यस्तो प्रिाव कम वा 
ननयन्त्रण गनन सककने िएमा त्यस्तो ननवेर्दन प्राप्त िएको लमनतिे साठी दर्दन लित्र ननवेर्दकिाई 
एक वषनको ननलमत्त अस्थायी प्रर्दषुण ननयन्त्रण प्रमाणपत्र दर्दनेछ । 

 (२) उपननयम (१) मा जुनसकैु कुरा िेखिएको िए तापनन यो ननयमाविी प्रारम्ि िएपनछ 
र्दतान हुने उद्योगिे ननयम ४ बमोश्जम क्षेत्र ननिानरण गनने लसिलसिामा वा ननयम ७ बमोश्जम 
प्रनतवेर्दन तयार गनने लसिलसिामा सम्बश्न्ित विाको सझुाव प्राप्त गररसकेको िए नगरपालिकाि े
उपननयम (१) बमोश्जम उद्योग सञ्िािन गर्दान वातावरणमा पनने प्रिावको सम्बन्िमा पनु: विाको 
सझुाव लिनपुनने छैन । 

 (३) ननयम १३ बमोश्जम स्थानीय राजपत्रमा सिूना प्रकािन गरी कुन ैउद्योगको ध्वनी, 
ताप, रेडियोिमी ववककरण तथा फोहरमिैा सम्बन्िी मापर्दण्ि तोककएको रहेछ िने त्यस्ता 
उद्योगिाई यसरी मापर्दण्ि तोककएको लमनतिे ६ मदहना लित्र ऐनको र्दफा १५ बमोश्जम स्थापना 
गररएका वा तोककएका प्रयोगिािाबाट परीक्षण गराई नगरपालिकािे तीन वषनको िाधग स्थायी 
प्रर्दषूण ननयन्त्रण प्रमाणपत्र दर्दनपुननेछ । 
 (४) उपननयम (१) र (३) बमोश्जम तोककएको म्यार्दलित्र अस्थायी वा स्थायी प्रर्दषूण 
ननयन्त्रण प्रमाणपत्र ववतरण गनन नसककएमा नगरपालिकािे उक्त म्यार्द समाप्त िएको लमनति े
थप तीन मदहना लित्र त्यस्तो प्रमाणपत्र दर्दन सक्नेछ । 



 (५) उपननयम (१) र (३) बमोश्जम अस्थायी वा स्थायी प्रर्दषूण ननयन्त्रण प्रमाणपत्र दर्दाँर्दा 
नगरपालिकािे त्यस्तो उद्योगहरुिे पािन गनुनपनने गरी आवचयकता अनसुार रे्दहायका सब ैवा कुन ै
ितनहरु तोक्न सक्नेछाः 
(क) प्रर्दषुण कम गनन वा ननयन्त्रण गनन आवचयक उपकरणहरु ननिानररत समयमा जिान गनने, 
(ि) जिान िएका प्रर्दषूण ननयन्त्रण उपकरणहरुको उधित प्रयोग गनने , 

(ग) ननिानररत समयमा मात्र उद्योग सञ्िािन गनने, 
(घ) कुन ैउद्योग हाता लित्र कुन ैकाम गररएबाट प्रर्दषूण िएकोमा सो काम रोक्का गननको िाधग 
िास उपायहरु अविम्बन गनने, 
(ङ) कुन ैउद्योगको काम कारवाहीबाट उद्योग हाता बादहर प्रर्दषूण िएमा सो काम कारवाहीिाई 
ननयन्त्रण गननको िाधग िास उपायहरु अविम्बन गनने, 
(ि) अनगुमनको िाधग आवचयक पनने उपकरणहरु ननश्चित समयमा उपिब्ि गराउने, 

(छ) नगरपालिकािे उद्योगको प्रकृनत अनसुार आवचयक सम्झी तोककदर्दएका अन्य ितन 
बमोश्जमका काम गनने, 
 (६) उपननयम (१) बमोश्जमको अस्थायी प्रर्दषूण ननयन्त्रण प्रमाणपत्र प्रत्येक एक वषनमा र 
उपननयम (३) बमोश्जमको स्थायी प्रर्दषूण ननयन्त्रण प्रमाणपत्र प्रत्येक तीन वषनमा नवीकरण 
गराउन ुपननेछ । 
 (७) यस ननयम बमोश्जम पाएको अस्थायी वा स्थायी प्रर्दषूण ननयन्त्रण प्रमाणपत्रमा 
उश्लिखित ितनहरु सबिेै रे्दख्न ेगरी उद्योग सञ्िािन िएको ठाउाँमा राख्नु पननेछ । 

 (८) नगरपालिकािे यस ननयम बमोश्जम प्रमाणपत्र पाएका उद्योगहरुको नामाविी 
अद्यावधिक रुपमा रािी सो नामाविी सम्बश्न्ित ननकायिाई उपिब्ि गराउन ुपननेछ । 

 

१५. प्रर्दषूण गरेमा वा फोहरमिैा ननष्कािन गरेमा उजूरी गनन सक्नेाः कुन ै व्यश्क्त, ससं्था वा 
उद्योगिे ऐन वा यस ननयमाविी बमोश्जम तोककएको ितन वा मापर्दण्ि अनरुुप प्रर्दषूण ननयन्त्रण 
नगरेमा वा फोहरमिैा ननष्कािन गरेमा सो कायनबाट प्रिाववत व्यश्क्त तथा ससं्थाि े
नगरपालिकामा उजूर गनन सक्नेछ ।  

 

 यस ननयमिे तोककएको ितन वा मापर्दण्ि अनरुुप प्रर्दषूण ननयन्त्रण नगनने वा फोहरमिैा 
ननष्कािन गनने कायन गनने उद्योगबाट प्रिाववत व्यश्क्त तथा ससं्थािाई सम्बश्न्ित ननकायमा उजरू 
गनन बािा परेको माननने छैन ।  

 



१६. प्रर्दषूण ननयन्त्रण गनन वा फोहरमिैा ननष्कािन नगनन सिूना गनने : (१) नगरपालिकाि े
जााँिबझुको लसिलसिामा वा ननयम १५ बमोश्जम उजुरी परी जााँिबझु गर्दान कुन ैव्यश्क्त, ससं्था वा 
उद्योगिे ऐन र यस ननयमाविी बमोश्जम तोककएको ितन वा मापर्दण्ि अनरुुप प्रर्दषूण ननयन्त्रण 
नगरेको वा फोहरमिैा ननष्कािन गरेको रे्दखिएमा त्यस्तो व्यश्क्त, ससं्था वा उद्योगिाई 
नगरपालिकािे त्यस्तो ितन वा मापर्दण्ि अनरुुप प्रर्दषूण ननयन्त्रण गनन वा फोहरमिैा ननष्कािन 
नगननको िाधग तरुुन्त सिूना गनुन पननेछ । 

 (२) उपननयम (१) बमोश्जम सम्बश्न्ित व्यश्क्त ससं्था वा उद्योगिाई सिूना दर्दाँर्दा रे्दहायका 
कुन ैवा सब ैकाम तरुुन्त गनुन िनी समयावधि तोकी नगरपालिकािे आरे्दि दर्दन सक्नेछ:- 

(क) प्रर्दषूण ननयन्त्रण गनने वा फोहरमिैा ननष्कािन नगनने सम्बन्िमा तरुुन्त अविम्बन गनुनपनने 
कुराहरु, 

(ि) कुन ैउपकरण वा सािन प्रयोग गनन, सञ्िािन गनन वा त्यस्तो उपकरणमा सिुार गनन, 
(ग) प्रयोग वा सञ्िािन गररएका कुन ैवा सब ैउपकरण प्रयोग वा सञ्िािन नगनन, 
(घ) ननश्चित अनगुमन कायनिम अविम्बन गरी आफू समक्ष प्रनतवेर्दन पेि गनन िगाउन, 

(ङ) प्रर्दषूण ननयन्त्रण गनन तथा फोहरमिैा ननष्कािन नगनन ववलिन्न ककलसमका वकैश्लपक 
उपायहरु अविम्बन गनन, 
(ि) वातावरण व्यवस्थापन प्रणािी ववकलसत गरी सो को जानकारी दर्दन िगाउन,  

(छ) प्रर्दषूणको ननयन्त्रण तथा फोहरमिैा ननष्कािन सम्बन्िी कायनमा रोक िगाउने ववषयमा 
उपयकु्त सम्झकेो अन्य कायन गनन िगाउन । 
१७. ितनहरु पररवतनन गनन सक्नेाः (१) प्रर्दषूण कम गनने वा ननयन्त्रण गनने सम्बन्िमा ननयम १४ 
को उपननयम (५) बमोश्जम तोककएका ितनहरुमा केही पररवतनन गरी अन्य उपायहरु अविम्बन गनन 
उपयकु्त िएमा उद्योगिे सोही व्यहोरा िुिाई नगरपालिका समक्ष ननवेर्दन दर्दन सक्नेछ । 

 (२) उपननयम (१) बमोश्जम प्राप्त ननवेर्दन जााँिबझु गर्दान ननवेर्दनमा उलिेि िए बमोश्जम 
प्रर्दषूण कम वा ननयन्त्रण गनन अन्य उपायहरु अविम्बन गनन सककने रे्दखिएमा नगरपालिकाि े
ननवेर्दकको माग बमोश्जम केही ितनहरु पररवतनन गरी अन्य उपायहरु अविम्बन गनन स्वीकृनत दर्दन 
सक्नेछ । 
 

१८. नगरपालिका आफैँ िे सरसफाई सम्बन्िी काम गनन सक्ने : (१) कुन ै व्यश्क्त, ससं्था वा 
उद्योगिे ऐन वा यस ननयमाविीमा तोककएको ितन वा मापर्दण्ि ववपरीत फोहरमिैा ननष्कािन 
नगनने सिूना गर्दान पनन फोहरमिैा ननष्कािन गरेको कारणिे सवनसािारणमा प्रनतकुि असर पनन 
गएमा नगरपालिकािे आ्न ैििनमा त्यस्तो फोहरमिैा हटाउन सक्नछे । 



 
 (२) उपननयम (१) बमोश्जम नगरपालिकाि ेकुन ैठाउाँ बाट फोहरमिैा हटाउाँ र्दा िागेको ििन र 
सो काम गरे वापतको थप पच्िीस प्रनतित रकम त्यस्तो फोहरमिैा ननष्कािन गनने व्यश्क्त, 
ससं्था वा उद्योगसाँग प्रिलित काननू बमोश्जम सरकारी बााँकी सरह असिू उपर गननेछ । 

 
 

पररच्छेर्द ३ क 

ईँटा उद्योगको व्यवस्थापन 
१९क. ईँटा उद्योग र्दतान गनन रोक िगाइनेाः (१) नगरपालिका क्षेत्रलित्र नयााँ ईँटा उद्योगको र्दतान र 
सञ्िािनमा रोक िगाइनेछ । 

(२) मापर्दण्ि परूा गनुनपनने: यो ननयमाविी िाग ूहुनअुनघ र्दतान िई ईँटा उत्पार्दन कायन गरै्द आएका 
ईँटा उद्योगिे उद्योग व्यवसायको ननरन्तरताको िाधग नगरपालिकाबाट पनुाः स्वीकृनत वा अनमुनत 
लिनपुननेछ ।  

(३) उपर्दफा (२) बमोश्जम व्यवसायिाई ननरन्तरता दर्दने स्वीकृनत प्राप्त गननको िाधग ईँटा 
उद्योगिे अनसुिूी -८ बमोश्जमको मापर्दण्ि परूा गरेको हुनपुछन । 

(४) तोककएको मापर्दण्ि परूा नगनने ईँटा उद्योगको सञ्िािनमा नगरपालिकािे तत्काि रोक 
िगाउन सक्नछे । मापर्दण्ि परूा गनन अटेर गरेमा नगरपालिकािे यस्ता ईँटा उद्योगको र्दतान वा 
नवीकरण न ैिारेज गनन सक्नेछ ।  

 (५) यो ननयम प्रारम्ि हुन ुअनघ प्रिलित काननू बमोश्जम ईँटा उत्पार्दन गरै्द आएका वा 
त्यस्तो व्यवसाय गनन सम्बश्न्ित ननकायबाट स्वीकृनत वा अनमुनत पाएका ईँटा उद्योगीिे यो 
ननयमाविी प्रारम्ि िएको लमनतिे साठी दर्दन लित्र उपननयम (२) बमोश्जमको मापर्दण्ि परूा गरी 
नगरपालिकािाई जानकारी गराउन ुपननेछ । 
 

१९ि. नगरपालिकाको राय लिन सक्नेाः (१) कुन ैईँटा उद्योगीिे आ्नो उद्योग नवीकरण वा र्दतान 
गननको िाधग स्वीकृनत वा अनमुनत लिन कुन ै ननवेर्दन गरेमा विा कायानियिे त्यस्तो उद्योग 
नवीकरण, र्दतान गनन वा सो ववषयको स्वीकृनत वा अनमुनत दर्दन ुअनघ नगरपालिकाको राय लिन ु
पननेछ । 

 

१९ग. र्दतान वा स्वीकृनतको जानकारी गराउन ुपननेाः (१) विा कायानियिे ईँटा उद्योगको रुपमा कुन ै
व्यश्क्त वा ससं्थाको कारोबार र्दतान गरेको वा सो गनन स्वीकृनत वा अनमुनत दर्दएको लमनतिे पन्र 
दर्दनलित्र सो कुराको जानकारी नगरपालिकािाई गराउन ुपननेछ । 



 

 (२) यो ननयम प्रारम्ि हुनु अनघ ईँटा उद्योग र्दतान गरेका वा सो कायन गनन स्वीकृनत वा 
अनमुनत लिएका ईँटा उद्योगीको वववरण विा कायानियिे यो ननयम प्रारम्ि िएको लमनतिे तीस 
दर्दन लित्र नगरपालिकािाई उपिब्ि गराउन ुपननेछ । 

 

१९घ. ितन पािना गनुन पनने : (१) ईँटा उद्योगीिे ईँटा उत्पार्दन तथा व्यवसाय गर्दान अनसुिूी - ९ 
बमोश्जमको ितनहरु पािना गनुनपननेछ । 

 (२) ईँटा उद्योगीिे उपननयम (१) बमोश्जमको ितनहरु पािना गरे नगरेको सम्बन्िमा 
नगरपालिकािे ननरीक्षक िटाई त्यस्तो कामको ननरीक्षण गराउन सक्नेछ । 

 (३) उपननयम (२) बमोश्जम ननरीक्षण गर्दान कुन ै ईँटा उद्योगिे उपननयम (१) बमोश्जम 
तोककएको ितन उिघंन गरेको रे्दखिएमा ननरीक्षकिे सो कुराको प्रनतवरे्दन नगरपालिका समक्ष पिे 
गनुनपननेछ । 

 (४) उपननयम (३) बमोश्जम ननरीक्षकबाट प्राप्त िएको प्रनतवेर्दन जााँिबझु गर्दान ईँटा 
उद्योगिाई कुन ैननर्दनेिन दर्दन आवचयक रे्दखिएमा नगरपालिकािे त्यस्तो उद्योगिाई अवधि तोकी 
ितन पािा गनन ननर्दनेिन दर्दनेछ । 

 (५) उपननयम (४) बमोश्जम दर्दइएको अवधिलित्र कुन ैईँटा उद्योगिे ितन बमोश्जम आ्नो 
काममा सिुार नगरेमा नगरपालिकािे त्यस्तो ईँटा उद्योग तरुुन्त बन्र्द गराई त्यस्तो ईँटा 
उद्योगीिाई ऐन बमोश्जम सजाय गनन सक्नेछ । 

 

 

 

 

 
पररच्छेर्द - ४ 

ननरीक्षकको योग्यता तथा काम, कतनव्य र अधिकार सम्बन्िी 
२०. ननरीक्षकको योग्यतााः ननरीक्षक पर्दमा ननयकु्त हुनको िाधग िादहने न्यनूतम िकै्षक्षक योग्यता 
ननजामनत सेवाको सम्बश्न्ित सेवा समहू सम्बन्िी ननयमहरुमा उलिेि िए बमोश्जम हुनेछ । 

२१. काम कारवाही रोक्का राख्न सक्नेाः (१) ननरीक्षकिे ऐनको र्दफा ११ बमोश्जम जााँिबझुको 
लसिलसिामा ऐन वा यस ननयमाविी ववपरीत िए गरेको कुन ैकाम कारवाई तरुुन्त रोक्का गनुन 
पनने िएमा सम्िव िए सम्म नगरपालिकाको अनमुनत लिई रोक्का गनुन पननेछ र त्यसरी अनमुनत 
लिन सम्िव निएमा त्यस्तो काम कारवाही रोक्का रािी सो कुराको जानकारी यथािक्य नछटो 
नगरपालिकािाई दर्दन ुपननेछ । 



२२. ननरीक्षकिे जााँिबझुको प्रनतवेर्दन पेि गनुन पननेाः (१) ननरीक्षकिे ऐनको र्दफा ११ बमोश्जम 
ननरीक्षण गररसकेपनछ ननरीक्षणमा रे्दखिएका कुराहरुको ववस्ततृ वववरण सदहत जााँिबझु प्रनतवेर्दन 
नगरपालिका समक्ष पेि गनुन पननेछ ।  

 (२) उपननयम (१) बमोश्जम प्रनतवेर्दन प्राप्त िएपनछ नगरपालिकािे सो सम्बन्िमा 
रे्दहायको कुन ैवा सब ैकाम गनन सक्नेछाः 
(क) ऐन वा यस ननयमाविी ववपरीत प्रर्दषूण गनने वा फोहर मिैा ननष्कािन गनने व्यश्क्त, ससं्था 
वा प्रस्तावकिाई उपश्स्थत गराई बयान गराउने, 

(ि) कुन ैसयंन्त्र, औजार, मेलिनरी, माि सामान आदर्द जााँिबझु गराउने, 

(ग) जााँिबझु पचिात कुन ैसयंन्त्र, औजार, मेलिनरी आदर्दको प्रयोगमा रोक िगाउने, 

(घ) प्रर्दषूणको रोकथाम तथा फोहरमिैाको ननष्कािन नगनन उपयकु्त सम्झकेो कुन ैआरे्दि दर्दने, 

 

२३. स्थानीय प्रिासनिे सहयोग गनुनपननेाः ननरीक्षणको लसिलसिामा कसिैे ननरीक्षकिाई बािा 
ववरोि गरेमा वा ननरीक्षण गनन जााँर्दा बि प्रयोग गनुन पनने िई ननरीक्षकिे प्रहरीको सहयोग माग 
गरेमा स्थानीय प्रिासनिे ननरीक्षकिाई आवचयक प्रहरी उपिब्ि गराउन ु पननेछ । यस कायनको 
िाधग आवचयकता अनसुार नगर प्रहरी पररिािन गनन सककनेछ । 

 

२४. ननरीक्षकिाई सजाय हुनेाः ननरीक्षकि े ऐन वा यस ननयमाविी बमोश्जम आ्नो कतनव्य 
पािनाको लसिलसिामा जानी जानी वा बर्दननयत साथ कुन ैकाम गरी कसिैाई हानी नोक्सानी 
पयुानएमा ननजिाई प्रिलित काननू बमोश्जम सजाय हुनेछ । 

 

 

 

पररच््र्द - ५ 
राश्ष्िय सम्पर्दा र वातावरण सरंक्षण क्षते्रको सरंक्षण 

२५. पश्ञ्जका तयार गर्दान अपनाउनपुनने कायनववधिाः (१) नगरपालिकाि ेपश्ञ्जकामा समावेि गररने 
वस्त,ु स्थि, वनस्पनत, जीवजन्त ुआदर्द उलिेि गरी सवनसािारणको जानकारीको िाधग सिूना 
प्रकािन गनुन पननेछ । 
 (२) उपननयम (१) बमोश्जम प्रकालित सिूनामा उलिेि िएका वस्त,ु स्थि, वनस्पनत, 
जीवजन्त ुआदर्दको सम्बन्िमा कसकैो कुन ैप्रनतकिया िए त्यस्तो सिूना प्रकािन िएको लमनतिे 
तीस दर्दनलित्र नगरपालिकामा उजूर गनन सककनेछ । 



 (३) उपननयम (२) बमोश्जम कुन ैउजुरी परेमा सो उजूरी उपर छानबबन गरी र कुन ैउजूरी 
नपरेमा तीस दर्दनको म्यार्द समाप्त िएपनछ नगरपालिकािे पश्ञ्जका तयार गनुनपननेछ । 

 

२६. धिन्ह तथा लसमाना राख्नु पननेाः (१) नगरपालिकािे पश्ञ्जकामा समावेि िएका वस्त ु वा 
स्थिको पदहिानको िाधग त्यस्तो वस्त ु तथा स्थिमा आवचकता अनसुार धिन्ह तथा लसमाना 
राख्नुपननेछ । 
 (२) उपननयम (१) बमोश्जम राखिएको धिन्ह तथा लसमाना सम्बन्िी वववरण र सो साँग 
सम्बश्न्ित नक्सा नगरपालिकािे अद्यावधिक रुपमा रािी सोको जानकारी सम्बश्न्ित ननकायिाई 
समेत दर्दन ुपननेछ । 
 

२७. हानी नोक्सानी गनन नहुनेाः नगरपालिकाको स्वीकृनत वेगर कसिेै पनन पश्ञ्जकामा समावेि 
िएका वा राश्ष्िय सम्पर्दा लित्रका वस्त,ु स्थि, वनस्पनत, जीव जन्त ुआदर्दका सम्बन्िमा रे्दहायका 
कुन ैकाम गनुन गराउन ुहुाँरै्दनाः-  

(क) कुन ै वस्त,ु स्थि, वनस्पनत, जीवजन्त ुआदर्द हटाउन, फेरबर्दि गनन वा त्यसिाई नोक्सान 
पगु्ने कुन ैकाम गनन, 
(ि) कुन ैवस्त,ु स्थि वनस्पनत, जीवजन्त ुआदर्द कसिैाई उपहार दर्दन वा हकछािी बेिबबिन गनन 
वा हस्तान्तरण गनन 
(ग) कुन ैवस्त,ु स्थि, वनस्पनत, जीवजन्त ुआदर्द बबग्रने वा नालसने गरी अन्य कुन ैकाम गनन । 
 

२८. उजूरी गनन सककनेाः (१) पश्ञ्जकामा समावेि िएका वा राश्ष्िय सम्पर्दा लित्रका वस्त,ु स्थि, 
वनस्पनत, जीवजन्त ुआदर्दको कसिेै ननयम २७ मा िेखिए ववपरीत हानी नोक्सानी हुने कुन ैकाम 
गरे गराएमा सो ववषयमा जो सकैुिे नगरपालिकामा उजरूी दर्दन सक्नेछ । 
 (२) उपननयम (१) बमोश्जम उजूरी परी जााँिबझु गर्दान वा नगरपालिका आफैँ िे जााँिबझुको 
लसिलसिामा पश्ञ्जकामा समावेि िएका वस्त,ु स्थि, वनस्पनत, जीवजन्त ु आदर्दको हानी 
नोक्सानी िएको रे्दखिएमा सो कायन तरुुन्त रोक्नपुछन । 

 

२९. वातावरण सरंक्षण क्षेत्रमा गनन नपाइने कामाः (१) कसिै े पनन वातावरण सरंक्षण क्षते्र लित्र 
रे्दहायका कुन ैकाम गनन गराउन हुाँरै्दन :- 

(क) प्राकृनतक सम्पर्दा वा सौन्र्दयनपरक श्स्थनतिाई बबगानन, नास्न, ित्काउन, हटाउन, छेक्न वा अरु 
कुन ैककलसमिे हानी नोक्सानी पयुानउन, 



(ि) कुन ैपनन वन्यजन्तकुो िररर्द, ववकि, व्यापार गनन, लिकार गनन तथा त्यस्ता वन्य जन्तिुाई 
क्षनत पयुानउन 

(ग) जैववक ववववितािाई प्रनतकुि असर पगु्ने ककलसमको कुन ैकाम गनन,  

(घ) कुन ैपनन वनस्पनत का्न, ढालन, हटाउन, छेक्न, उिलेन तथा वनस्पनतिाई हानी नोक्सानी 
हुने ककलसमका काम गनन, 
(ङ) ऐनतहालसक तथा सांस्कृनतक महत्वका स्थिहरु बबगानन, फेनन, नास्न, हटाउन, ित्काउन वा 
त्यस्ता स्थिहरुमा कुन ैपोष्टर वा त्यस्त ैअन्य कागजात वा धित्रहरु टााँस्न वा अरु कुन ैप्रकारिे 
हानी हुने काम गनन 
(ि) कुन ैनर्दी, िोिा नािा, झरना, िहरे, पोिरी, कुण्ि, ताि वा पानीको स्रोतमा ववद्यतुीय िार 
(करेन्ट) प्रयोग गनन र वनस्पनतजन्य वा अन्य कुन ैककलसमको हानीकारक रसायन पर्दाथन प्रयोग 
गनन,  

(छ) कुन ैपनन ककलसमको घरपािवुा जनावरहरुबाट जननकृनत (जेनेदटक मकेअप) मा पररवतनन गनन, 
(ज) िानी िन्न वा कुन ैिननज पर्दाथन, ढंुगा, माटो, कङ्किट वा अन्य पर्दाथन हटाउन, 

(झ) होटि, िज, सावनजननक यातायात, स्वास््यिौकी, ववद्यािय, कुटी वा अन्य यस्त ैककलसमका 
सेवाहरु सञ्िािन गनन, 
(ञ) नगरपालिकाबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृनत बेगर वातावरण सरंक्षण क्षते्रमा प्रवेि 
गनन, 
(ट) वातावरण सरंक्षण क्षते्रमा िगाइएको तारबार, धिन्ह, सकेंत वा अन्य कुन ै धिजवस्तहुरुिाई 
हानी नोक्सानी पयुानउन, 

 

 (२) उपननयम (१) मा जनुसकैु कुरा िेखिएको िए तापनन वातावरण सरंक्षण क्षते्रको 
व्यवस्थापन तथा ववकासको िाधग नगरपालिकाि े स्वीकृनत दर्दएका कुन ै कायनहरु गनन सो 
उपननयममा िेखिएको कुन ैकुरािे बािा पयुानएको माननने छैन । 

 

३०. स्वीकृनत वेगर अनसुन्िान गनन नहुनेाः कुन ैपनन ववरे्दिी सघं ससं्था वा नतनीहरुसाँग आवद्ि 
व्यश्क्त वा ससं्थाि े नगरपालिका र सम्बश्न्ित ननकायको पवून स्वीकृनत वेगर नगरपालिका क्षेत्र 
लित्रको कुन ै पनन ठाउाँमा कुन ै जीव, श्जवाणु र वनस्पनतको नमनूा सकंिन गनन तथा जवैवक 
वववविताको अनसुन्िान सम्बन्िी कुन ैकायन गनन गराउन हुाँरै्दन । 

 

३१. स्वीकृनतको िाधग ननवेर्दन दर्दनपुननेाः (१) कुन ैपनन ववरे्दिी सघं ससं्था वा नतनीहरुसाँग आबद्ि 
व्यश्क्त वा ससं्थाि े नगरपालिका लित्रको कुन ैठाउाँमा कुन ैजीव, श्जवाण ु र वनस्पनतको नमनूा 



सकंिन गनन र जैववक वववविताको अनसुन्िान सम्बन्िी कुन ैकायन गनन िाहेमा त्यसको उद्रे्दचय 
िुिाई स्वीकृनतको िाधग नगरपालिका समक्ष ननवेर्दन दर्दन ुपननेछ ।  

 (२) उपननयम (१) बमोश्जम कुन ै ननवेर्दन पनन आएमा नगरपालिकािे सो सम्बन्िमा 
आवचयक जााँिबझु गननेछ र जााँिबझुबाट कुन ैजीव, श्जवाणु तथा वनस्पनतको नमनूा सकंिन गनन 
तथा जैववक वववविताको अनसुन्िान सम्बन्िी कुन ैकायन गनन दर्दन मनालसब रे्दखिएमा आवचयक 
ितनहरु तोकी स्वीकृनत दर्दन ुपननेछ । 

 (३) उपननयम (२) बमोश्जम स्वीकृनत दर्दइएको जानकारी नगरपालिकाि े सम्बश्न्ित 
ननकायिाई गराउन ुपननेछ । 

 

३२. ितन ववपरीत काम गनन नहुनेाः (१) ननयम ३१ बमोश्जम स्वीकृनत प्राप्त व्यश्क्त वा ससं्थाि े
कुन ै जीव, श्जवाणु र वनस्पनतको नमनूा सकंिन तथा जवैवक वववविताको अनसुन्िान गर्दान 
नगरपालिकािे तोककदर्दएका ितन ववपरीत हुने गरी कुन ैकाम कारवाही गनन हुाँरै्दन । 

 

 (२) उपननयम (१) ववपरीत कसिेै कुन ै काम गरेको रे्दखिएमा नगरपालिकाि े सो काम 
तरुुन्त रोक्न ुपननेछ । 
 

पररच्छेर्द - ६ 
प्रयोगिािा सम्बन्िी व्यवस्था 

३३. गणुस्तरयकु्त प्रयोगिािा मात्र तोककनेाः ऐनको र्दफा १४ को उपर्दफा १ बमोश्जम गरैसरकारी 
क्षेत्रमा सञ्िािन िएका प्रयोगिािाहरु तोक्र्दा गणुस्तरयकु्त प्रमाणपत्र पाएका प्रयोगिािाहरु मात्र 
तोककने छन ्। 
३४. प्रयोगिािाको काम, कतनव्य र अधिकाराः (१) ऐनमा िेखिएरे्दखि बाहेक प्रयोगिािाको अन्य 
काम, कतनव्य र अधिकार रे्दहाय बमोश्जम हुनेछाः 
(क) वातावरणको सरंक्षण तथा प्रर्दषूण ननयन्त्रण सम्बन्िमा नगरपालिकाबाट परीक्षण गनन अनरुोि 
गररएका धिज वा वस्तिुाई प्राथलमकता दर्दई परीक्षण गनने, 
(ि) वविषे ककलसमको प्रर्दषूण फैलिएको कारणबाट वातावरणमा गम्िीर असर पनन गएको रे्दखिएमा 
 नगरपालिकािे तोककदर्दएको समयावधिलित्र त्यस्तो प्रर्दषूण सम्बन्िमा जााँि गरी 
 नगरपालिका समक्ष प्रनतवेर्दन पेि गनने । 

 

(२) उपननयम (१) को (िण्ि ि) बमोश्जम प्रर्दषूण जााँि गनने प्रववधि निएका प्रयोगिािािे 
नगरपालिकाको अनरुोिमा अन्य प्रयोगिािाबाट त्यस्तो प्रर्दषूणको जााँि गराउन ुपननेछ । 



 

३५. अको प्रयोगिािाबाट जााँि गराउन सककनेाः नगरपालिकािे एउटा प्रयोगिािाबाट जााँि िएको 
प्रर्दषूणको स्तर आवचयकता अनसुार अको प्रयोगिािाबाट समेत जााँि गराउन सक्नेछ । 

 

३६. प्रयोगिािाबाट गररएको जााँि प्रकािन गनन सक्नेाः नगरपालिकाि ेयस ननयमाविी बमोश्जम 
प्रयोगिािाबाट जााँि गराएको प्रर्दषूणको स्तर सवनसािारणको जानकारीको िाधग प्रकािन गनन 
सक्नेछ । 
३७. प्रयोगिािाको सिूी अद्यावधिक राख्नुपननेाः नगरपालिकािे सरकारी तथा गरै सरकारी क्षेत्रमा 
स्थापना िएका गणुस्तरयकु्त प्रयोगिािाहरुको सिूी तयार गरी अद्यावधिक रुपमा राख्नु पननेछ । 

 

पररच्छेर्द - ७ 

कोष सञ्िािन सम्बन्िी व्यवस्था 
३८. सञ्िािक सलमनतको गठन सम्बन्िी व्यवस्थााः (१) वातावरण सरंक्षण कोषको व्यवस्था, 
सञ्िािन र रेिरे्दि समेतको काम गननको िाधग रे्दहायका सर्दस्यहरु रहेको एक कोष सञ्िािक 
सलमनत गठन हुनेछाः 
(क) प्रमिु प्रिासकीय अधिकृत  - अध्यक्ष 

(ि) िेिा अधिकृत           - सर्दस्य 

(ग) प्रनतननिी, नेपाि उद्योग वाखणज्य महासघं  - सर्दस्य 

(घ) वातावरणववद्हरु वा वातावरण सम्बन्िी गरै सरकारी ससं्थाका प्रनतननिीहरु मध्येबाट एकजना 
सर्दस्य 

 

 (२) उपननयम (१) को िण्ि घ बमोश्जमको सर्दस्यको मनोनयन नगरपालिकािे गननेछ र 
ननजको पर्दावधि र्दईु वषनको हुनेछ । 

 (३) सञ्िािक सलमनतको बठैक सम्बन्िी कायनववधि सञ्िािक सलमनत आफैँ िे ननिानरण 
गरे बमोश्जम हुनेछ । 
 

३९. सधिवािय र प्रिासकीय ििन सम्बन्िी व्यवस्थााः (१) सञ्िािक सलमनतको सधिवाियको 
काम नगरपालिकाि ेगननेछ । 

 (२) सञ्िािक सलमनतको सधिवाियको िाधग प्रिासकीय ििनको रकम नगरपालिकाको 
बजेटबाट व्यहोररनेछ । 
 



४०. कोषको व्यवस्थापन र सञ्िािनाः (१) कोषिाई आवनतन (ररिलवीङ्ग) कोषको रुपमा सञ्िािन 
गररनेछ । 
(२) कोषमा जम्मा िएको रकम सञ्िािक सलमनतिे तोकेको बैंकमा िाता िोिी जम्मा गररनेछ । 

(३) उपननयम (२) बमोश्जम िोलिएको िाताको सञ्िािन सञ्िािक सलमनति े तोके बमोश्जम 
हुनेछ । 

 

४१. कोषको प्रयोगाः कोषमा जम्मा िएको रकम वातावरणको सरंक्षण, प्रर्दषूणको रोकथाम तथा 
ननयन्त्रण र राश्ष्िय सम्पर्दाको सरंक्षणसाँग सम्बश्न्ित ववषयमा र रे्दहायका काममा सञ्िािक 
सलमनतिे ननणनय गरे बमोश्जम ििन गररनेछाः 
(क) वातावरणको सरंक्षण, प्रर्दषूणको रोकथाम तथा ननयन्त्रण र राश्ष्िय सम्पर्दाको सरंक्षण र 
त्यस्ता कायनका िाधग जनिेतना अलिवदृ्दर्द गनन प्रिावकारी िलूमका िेलने ससं्थािाई आवचयक 
ववत्तीय, िौनतक र प्राववधिक सहयोग उपिब्ि गराउन े

(ि) वातावरणीय लिक्षा, तािीम, अध्ययन, अनसुन्िान सम्बन्िी काममा आवचयक आधथनक 
सहयोग पयुानउने, 

(ग) वातावरणको सरंक्षण, प्रर्दषूणको रोकथाम तथा ननयन्त्रण र राश्ष्िय सम्पर्दाको सरंक्षणमा 
उलिेिनीय योगर्दान पयुानउने व्यश्क्त वा ससं्थािाई परुस्कारको व्यवस्था गनने, 
(घ) वातावरणको सरंक्षण, प्रर्दषूणको रोकथाम तथा ननयन्त्रण र राश्ष्िय सम्पर्दाको सरंक्षण 
सम्बन्िमा ननयलमत कायनिममा नपरेको योजना तजूनमा तथा कायनिम कायानन्वयन गनने,  

 

४२. िेिा व्यवस्थााः कोषको आय व्ययको िेिा प्रिलित काननू बमोश्जम राखिनेछ । 

४३. वावषनक प्रनतवेर्दन प्रकािन गनुनपननेाः सञ्िािक सलमनतिे वषनिरी गरेको काम कारवाहीको 
वावषनक प्रनतवेर्दन सवनसािारणको जानकारीको िाधग सावनजननक रुपमा प्रकािन गनन पननेछ । 

 

पररच्छेर्द - ८ 
क्षनतपनूत न तथा अन्य व्यवस्था 

४४. क्षनतपनूत न िराउन ननवेर्दन दर्दन सक्नेाः (१) ऐनको र्दफा २१ बमोश्जम कसिेै कुन ै व्यश्क्त, 
ससं्था वा प्रस्तावकसाँग क्षनतपनूत न िराउन िाहेमा त्यस्तो व्यश्क्त, ससं्था वा प्रस्तावकिे गरेको कुन ै
कामबाट ननवेर्दकिाई के कस्तो क्षनत पगु्न गएकोिे कनत क्षनतपनूत न िराउन िाहेको हो सो व्यहोरा 
िुिाई नगरपालिकाको न्यानयक सलमनत समक्ष ननवेर्दन दर्दन सक्नेछ । 

 (२) उपननयम (१) बमोश्जम कुन ैननवेर्दन प्राप्त िएमा न्यानयक सलमनति ेसो ननवेर्दन र 
आवचयकता अनसुार सम्बद्ि ठाउाँको वस्तशु्स्थनत समेतको जााँिबझु गरी सो हानी नोक्सानी पनन 



गएको प्रमाखणत िएमा मिेलमिापको माध्यमबाट सम्बश्न्ित व्यश्क्त वा ससं्थािाई मनालसब 
माकफकको क्षनतपनूत न िराई दर्दन ु पननेछ । यसरी ननिानरण गरेको क्षनतपनूत नको रकम उधित र 
मनालसब हुनपुननेछ । 

  तर, क्षनतपनूत नको बबषयमा मेिलमिाप हुन नसके वववार्द ननरुपणको िाधग न्यानयक सलमतिे 
आ्नो राय सदहत अन्य ननकायमा पठाउन ुपननेछ । 
 (३) उपर्दफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा िेखिएको िएतापनन क्षनतपनूत न दर्दिाउने सम्बन्िमा 
प्रिाववत व्यश्क्त वा ससं्थािे िाहेमा लसिै अन्य ननकायमा ननवेर्दन दर्दन बािा परेको माननने छैन 
। 

 

४५. ननिानररत समयमा क्षनतपनूत न रकम बझुाउन ु पननेाः (१) ननयम ४४ उपननयम (२) बमोश्जम 
क्षनतपनूत नको रकम ननिानरण िएको लमनतिे तीस दर्दन लित्र सम्बश्न्ित व्यश्क्त, ससं्था वा 
प्रस्तावकिे क्षनतपनूत नको रकम सम्बश्न्ित व्यश्क्त वा ससं्थािाई बझुाउन ुपननेछ । 

 (२) उपननयम (१) बमोश्जमको म्यार्द लित्र क्षनतपनूत नको रकम बझुाउन नसकेको मनालसव 
माकफकको कारण जनाई सम्बश्न्ित व्यश्क्त, ससं्था वा प्रस्तावकिे म्यार्द थपको िाधग ननवेर्दन 
गरेमा र त्यसरी ननवेर्दनमा उलििे िएको कारण मनालसव रे्दखिएमा न्यानयक सलमनति े एक 
पटकको िाधग बढीमा तीस दर्दनको म्यार्द थप गररदर्दन सक्नेछ । 

 

४६. जायजेथाबाट क्षनतपनूत न असिू उपर गररनेाः (१) ननयम ४५ बमोश्जमको म्यार्द लित्र सम्बश्न्ित 
व्यश्क्त, ससं्था वा प्रस्तावकिे क्षनतपनूत नको रकम नबझुाएमा सो म्यार्द नाघेको तीन मदहनालित्र 
क्षनतपनूत न पाउने व्यश्क्त वा ससं्था वा प्रस्तावकको जायजेथा िुिाई क्षनतपनूत न असिू उपर गरी 
पाउन न्यानयक सलमनत समक्ष ननवेर्दन गनन सक्नेछ । 
 (२) उपननयम (१) बमोश्जम कुन ैननवेर्दन परेमा न्यानयक सलमनतिे क्षनतपनूत न बझुाउन ुपनने 
व्यश्क्त, ससं्था वा प्रस्तावकको जायजेथा प्रिलित काननू बमोश्जम लििाम बबिी गरी क्षनतपनूत नको 
रकम िराई दर्दई बााँकी रकम प्रिलित काननूको ररत पयुानई लिन आए सम्बश्न्ित व्यश्क्त, ससं्था 
वा प्रस्तावकिाई कफतान दर्दन ुपननेछ । 

 

४७. कारवाही गनन सक्नेाः (१) कुन ैव्यश्क्त वा ससं्थािे ऐन र यस ननयमाविी बमोश्जम प्रारश्म्िक 
वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रिाव मलूयांकन सम्बन्िी प्रस्ताव स्वीकृत नगराई कुन ैकायन 
गरेमा नगरपालिकािे त्यस्तो कायनमा तत्काि रोक िगाउन सक्नेछ ।   

 (२) कुन ैउद्योगिे ननयम १४ बमोश्जम प्रमाणपत्र नलिई उद्योग सञ्िािन गरेमा वा कुन ै
व्यश्क्त, ससं्था वा उद्योगिाई ननयम १६ बमोश्जम प्रर्दषूण ननयन्त्रण गनन वा फोहरमिैा 



ननष्कािन नगनने सिूना गर्दान पनन प्रर्दषूण ननयन्त्रण नगरेमा वा फोहरमिैा ननष्कािन गरेमा 
ऐनको र्दफा २२ बमोश्जम सजाय गनने अधिकारी नगरपालिका हुनेछ । 
 (३) कसिैे ननयम २२ को उपननयम (२) बमोश्जम दर्दइएको आरे्दि बमोश्जम कुन ैकाम 
नगरेमा वा स्वीकृनत नलिई वा तोककएको ितन ववपरीत कुन ैकाम गरेमा सजाय गनने अधिकारी 
नगरपालिका हुनेछ ।  

 (४) कसिैे पश्ञ्जकामा समावेि िएका वा राश्ष्िय सम्पर्दा लित्रका वस्त,ु स्थि, वनस्पनत, 
जीवजन्त ुआदर्दको हानी नोक्सानी हुने कुन ै कायन गरेमा ऐन बमोश्जम सजाय गनने अधिकारी 
नगरपालिका हुनेछ ।  

 (५) कसिैे यस ननयममा माधथ िखेिएरे्दखि बाहेकका ऐन वा अन्य ननयमाविी ववपरीतको 
कुन ैकाम गरेमा ऐनको र्दफा २२ बमोश्जम सजाय गनने अधिकारी नगरपालिका हुनेछ । 

 

४८. वातावरण सम्बन्िी वविषेज्ञको नामाविीाः नगरपालिकािे वातावरणको सम्बन्िमा वविषे ज्ञान 
तथा अनिुव िएका व्यश्क्तहरुको नामाविी अद्यावधिक गरी राख्नपुननेछ । 
 

४९. अधिकारी तोककएकोाः (१) ऐनको र्दफा ११ को उपर्दफा ६ को प्रयोजनको िाधग नगर 
कायनपालिकाको ननणनय अश्न्तम हुनेछ । 

५०. अधिकार प्रत्यायोजनाः (१) नगरपालिकािे यस ननयमाविी बमोश्जम आफूिाई प्राप्त 
अधिकारहरु मध्ये आवचयकतानसुार केही अधिकार सम्बश्न्ित विा कायानिय, आफू मातहतको 
अन्य िािा वा कुन ैअधिकृत कमनिारीिाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ । 
(२) विा कायानियिे यस ननयमाविी बमोश्जम आफूिाई प्राप्त अधिकारहरु मध्ये आवचयकतानसुार 
केही अधिकार कुन ैकमनिारीिाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ । 

 तर, विा कायानियिे नगरपालिकामा आ्नो राय पठाउने कुराको हकमा अधिकार 
प्रत्यायोजन गनने छैन । 

५१. यस ै ननयमाविी बमोश्जम हुनेाः यस ननयमाविीमा िेखिए जनत कुरामा यस ै ननयमाविी 
बमोश्जम र अन्यमा प्रिलित काननू बमोश्जम हुनेछ । 

५२. अनसुिूीमा हेरफेर तथा थपघट गनन सक्नेाः नगरपालिकािे स्थानीय राजपत्रमा सिूना प्रकािन 
गरी आवचयकता अनसुार अनसुिूीमा हेरफेर तथा थपघट गनन सक्नेछ । 

 

 
 

 



  



अनुसूची - १ 

(ननयम ३ सँग सभबम्धित) 
प्रािम्भिक वाताविणीय पिीक्षण गनु ुपने प्रस्तावहरु 

(अ) वन के्षत्र 

१.  २५ देखि १०० हेक्टिसभमको के्षत्रफलमा एकल प्रजानतका स्वेदशी ववरुवा एउटै ब्लकमा वकृ्षािोपण गने । 

२.  सभबम्धित ठाउँमा पिीक्षण िई वकृ्षािोपणको लागग उपयुक्त िएका आयानतत प्रजानतका ववरुवाहरू ५ हेक्टिदेखि ५० 
 हेक्टिसभमका के्षत्रफलमा एउटै ब्लकमा वकृ्षािोपण गन े। 

३.  १० देखि ५० हेक्टिसभम के्षत्रफलको वन कवुललयती वनको रूपमा ददने । 

४.  सिकािद्वािा वन अनुसधिानको प्रयोजनार् ुवावषकु १५ देखि ३० हेक्टि के्षत्रफल सभमको िाम्रिय वन सिपट कटान गन े 

५.  िाम्रिय ननकुञ्ज, वधयजधतु आिक्ष तर्ा संिक्षण के्षत्र ि वाताविण सिंक्षण के्षत्र स्र्ापना गने वा ववस्ताि गने । 

६.  संिक्षक्षत जलािाि के्षत्रको व्यवस्र्ापन योजना तजुमुा गन े। 

७.  १० हेक्टििधदा बढीको के्षत्रफलमा नया ँवनस्पनत उद्यान, वन ववउ वगैँचा ि गचडियािाना ननमाुण गने । 

८.  ववलिधन प्रजानतका आयानतत जङ्गली जनाविहरु प्रनतस्र्ापना गन े।                                              
९.  सावजुननक बुट्यान के्षत्रमा जडिबुटी ि सुगम्धित वनस्पनतको व्यावसानयक उ्पादनको लागग जडिबुटी केधद्र  स्र्ापना गन े 

१०.  १० कक. लम. िधदा बढी वन पर् ि १० कक. लम. िधदा लामो अग्नी िेिा ननमाुण गने । 

११.  वन के्षत्र वा वन के्षत्र िएि वहने नदी, िोलाहरुबाट दैननक १०० घनलमटि िधदा बढी बालुवा, ढुङ्गा, ग्रािेल ि माटो 
 सङ्कलन गन े। 

१२.  वन के्षत्रबाट कोइला ि अधय िननजजधय पदार् ुननकाल्ने । 

१३.  ननिपेक्ष गरिबीको िेिामुननका समहू माफुत सञ्चाललत ५० हेक्टििधदा बढी वन कवुललयती वनको रुपमा ददने । 

१४.  वनसँग सभबम्धित सिकािी ननकाय बाहेक अधय ननकायहरुबाट कायाुधवयन हुन ेप्रस्तावको लागग ५ हेक्टिसभमको वन 
 के्षत्र लित्रको वनस्पनत हटाउन ेकाय ुगने । 

१५.  ५०० देखि ७५० हेक्टिसभमको वन के्षत्र एउटै समुदायलाई व्यवस्र्ापन गन ुहस्ताधतिण गने। 

१६.  वन तर्ा संिक्षक्षत के्षत्र व्यवस्र्ापन योजनामा वन पैदाविको परिमाण उल्लेि निएको अवस्र्ामा एउटै वन के्षत्र वा िेिै 
 वन के्षत्रबाट एक पटक वा पटक पटक गिी प्रनत प्रजानत वावषकु १०–१०० मे. टनसभम बोक्रा खिक्ने प्रजानतका वन 
 पैदावि सङ्कलन गने । 

१७.  वन के्षत्र ि वाताविण संिक्षण के्षत्रमा १० देखि ५० शयैासभमका रिसोटु,  होटल ि सफािी तर्ा साना िालका लशक्षण 
 संस्र्ा, अस्पताल वा नेपाल सिकािको वनसँग सभबम्धित ननकाय बाहेक अधय ननकायबाट हुन सक्न ेननमाुण काय ुगने  

१८.  स्वीकृत वन काययुोजना बमोम्जम ५ हेक्टििधदा बढी के्षत्रबाट कटान िएका रुिको जिा, ठुटा ननकाल्ने । 

१९.  एललयन (Alien) तर्ा इधिेलसि (Invasive) जङ्गली प्राणी तर्ा वनस्पनतको स्र्ापना लगायत  (Introduced)  म्ज.एम.ओ.  
 (Genetically Modified Organism)  ि एल.एम.ओ.(Living Modified Organism) प्रिाववत प्रजानत एवं प्रववगिको स्र्ापना, प्रशािण 
 तर्ा अनुसधिान सभबम्धि काय ुगने । 

 

(आ) उद्योग के्षत्र 

(क) 
१.  ब्लेम्डिङ्ग प्रकक्रयाबाट मददिा उ्पादन गने तर्ा दैननक ५ लाि ललटिसभम क्षमता िएको उमाल्ने ि फमेधटेशन 
 सुवविायुक्त डिम्स्टलिी स्र्ापना गने । 

२.  दैननक १०० मे. टनसभम उ्पादन क्षमता िएको एलसि, अल्काली ि प्रार्लमक िसायन उद्योगहरू स्र्ापना गने । 

३.  दैननक १०,००० वग ुकफटसभम छाला प्रशोिन गने । 

४.  कुककङ्ग, नेचुिल ग्यास रिकफललङ्ग, कफललङ्ग उ्पादन–ववतिण गने उद्योग स्र्ापना गन े। 

५.  ढुङ्गा क्रलसङ्ग उद्योग स्र्ापना गने । 



६.  श्रङृ्गाि सामान बाहेकका िङ्ग िोगन उद्योग स्र्ापना गने । 

७.  दैननक १०,००० ललटििधदा बढी क्षमता िएको दगु्ि प्रशोिन उद्योग स्र्ापना गन े। 

८.  ब्लेम्डिङ्ग, रिप्रोसेलसङ्ग वा रिक्लामेशन प्रकक्रयाबाट लुब्रिकेधटस ्उ्पादन गने उद्योग स्र्ापना गने । 

९.  फोम उ्पादन उद्योग स्र्ापना गने । 

१०.  ड्राइ वा वेट सले (व्यािी) उ्पादन गने उद्योग स्र्ापना गन े। 

११.  दैननक ३००० मे. टन सभम िाँिसािी वा गचनी उ्पादन गन ेउद्योग स्र्ापना गन े। 

१२.  पिभपिागत घिेल,ु उद्योग बाहेकका िागो कपिा िङ्गाई, छपाइ वा िलुाई उद्योग (गलैंचा समते) स्र्ापना गने । 

१३.  पिभपिागत घिेलु उद्योग बाहेक दैननक १०० मे. टन सभम उ्पादन क्षमता िएको पल्प वा कागज उद्योग स्र्ापना 
 गने । 

१४.  वावषकु २ किोि गोटासभम उ्पादन क्षमता िएको इटा, टायल आदद उद्योग स्र्ापना गने । 

१५. चुनढंुगा वा म्क्लंकिमा आिारित दैननक ३ हजाि मेदिक टनसभम उ्पादन क्षमता िएको म्क्लंकि वा लसमेधट उद्योग 
 स्र्ापना गने । 

१६.  दैननक ५०० मे. टन सभम चनु उ्पादन उद्योग स्र्ापना गन े। 

१७.  औषगि उद्योग स्र्ापना गने ि दैननक ५० मे. टन सभम औषिीको लागग प्रािम्भिक क्भपाउडि (Bulk Drugs)  संश्लेषण  

 (Formulation)  गने । 

१८.  दैननक ५ म.े टन िधदा बढी प्लाम्रटक उ्पादन गने उद्योग (िेि गएको प्लाम्रटकको कच्चा पदार्मुा आिारित) 
 स्र्ापना गने । 

१९.  पाईप लाइन बाहेक व्यापारिक प्रयाजनका लागग प्रनत सेकेडि १० ललटििधदा बढी दिले पानी प्रशोिन गने उद्योग 
 स्र्ापना गने । 

 

(ि) मेलसन, औजाि ि उपकिणमा रु. १० लाििधदा बढी लगानी हुन ेदेहायका उद्योगहरू स्र्ापना गने :– 

१.  टायि, ट्युब्स ि िबि प्रशोिन तर्ा उ्पादन । 

२.  फाउडड्री । 

३.  ब्रबटुलमन तर्ा ब्रबटुलमन इमल्सन । 

४.  दैननक ५० मे. टनसभम हाि, लसङ ि िुिको िासायननक प्रशोिन गन े। 

५.  आयुवेददक औषिी । 

६.  ५० किोिसभम म्स्र्ि पूँजी लगानी हुने (लसलिल काय ुि मशेीनिी) िानीमा आिारित उद्योग स्र्ापना गने । 

७.  दैननक ५० मे. टनसभम फेिस तर्ा नन ्फेिस (रििोललङ्ग, रिमोम्ल्टङ्ग ि फेब्रिकेशन बाहेक) प्रािम्भिक स्मेम्ल्टङ्ग गिी 
 िातु उ्पादन गन े। 

८.  वावषकु ५ हजािदेखि ५० हजाि क्यूंववक कफटसभम काठ प्रयोग गन ेसःलमल स्र्ापना गन े। 

 

(इ) िानी के्षत्र 

१.  २५ देखि १०० जनासभम स्र्ायी बसोबास स्र्ानाधतिण वा पुनवाुस गिी िानी उ्िनन ्गने । 

२.  िेडियोिमी िातुहरु बाहेक अधय िातुहरु उ्पादन गन ुगरिने िूलमगत उ्िनन ्िए दैननक २०० टनसभम ि सतही 
 उ्िनन ्िए दैननक ४०० टन सभम उ्िनन ्काय ुगन े। 

३.  एस्वेस्टस बाहेक अिातु िननज उ्पादन गन ुगरिने िूलमगत उ्िनन ्िए दैननक २०० टनसभम ि सतही उ्िनन ्िए 
 दैननक ४,८०० मेदिक टनसभम उ्िनन ्काय ुगने । 

४.  िकेोिेदटि ढुङ्गा (जस्तैः – Marble, Granite, Amphibolite/Polished Stone) सङ्कलन तर्ा उ्पादन गने । 

५.  सािािण ननमाुणमिुी ढुङ्गा, बालुवा, ग्रािेल, औद्योगगक माटो ि सािािण माटाको उ्िनधका लागग दैननक ३०० क्य.ुलम. 
 सभम उ्िनन ्काय ुगने । 



६.  दैननक १ लाि घनलमटिसभम प्राकृनतक ग्याँस (Biogenic Natural Gas) उ्पादन काय ुगने । 

 

(ई) सिक के्षत्र 

१. देहायका नया ँसिकहरू ननमाुण गनेः– 

(क) शहिी सिकहरू 

(ि) लित्री सिकहरू 

२.  ५ देखि ५० कक. लम. सभमको िज्जुमाग ुननमाुण गने । 

३.  १ देखि ५ कक. लम. सभमको केबलु काि माग ुननमाुण गन े। 

४.  प्रमुि पुलहरू ननमाुण गने । 

५.  सिक प्रयोजनको लागग सुरुङहरू बनाउने । 

६.  िाम्रिय िाजमाग ुतर्ा सहायक सिकहरूको स्तिवदृ्गि, पुनस्र्र्ापना तर्ा पुनः ननमाुण गन े। 

 

(उ) आवास, िवन तर्ा शहिी ववकास के्षत्र 

१.  ५,००० वगलुमटि के्षत्रफलिधदा मागर् १०,००० वगलुमटि के्षत्रफलसभमको Built Up Area वा  Floor Area िएको Residential, 

 Commercial and Their Combination  को िवन ननमाुण गने । 

२.  १,००० देखि २,००० जनासभम एकैपटक आगमन तर्ा ननगमन हुन ेलसनेमा हल, गर्एटि, Community Hall, Stadium, Concert 

 Hall, Spot Complex ननमाुण गन े।  

३.  १ हेक्टिदेखि ४ हेक्टिसभमको के्षत्रमा आवास ववकास गने । 

४.  १० हेक्टिदेखि १०० हेक्टिसभमको जग्गा ववकास आयोजना सञ्चालन गने । 

५.  १० हेक्टििधदा मागर् Hard Surface Pavement (जस्तै – Dry Port, Bus Park, Parking Lot आदद) ननमाुण गने । 

६.  २०,००० कयू. लमटििधदा मागर् माटो पनुे तर्ा माटो काटी Site Develop गने । 

७.  १० तल्ला वा २५ लमटििधदा मागर् १६ तल्ला वा ५० लमटिसभमका िवनहरु ननमाुण गने । 

 

(ऊ) जलस्रोत ि ऊजा ुके्षत्र 

१.  ववद्युत लाईन ननमाुण अधतगतुः 

(क)  १३२ के.िी. वा सोिधदा बढी क्षमताको ववद्युत प्रसािण लाइन ननमाणु गने । 

(ि)  ववद्यमान २२० के.िी. वा सोिधदा बढी क्षमताको ववद्युत प्रसािण लाइनबाट ट्याप गिी नयाँ आउटिोि सवस्टेशन 
 ननमाुण गने । 

१क.  यस ननयमावलीमा अधयत्र जसुुकै कुिा लेखिएको िए तापनन ववद्यतु प्रशािण लाइन ननमाुण गदाु जनतसुकै वन के्षत्र 
 उपयोग गनु ुपन ेिए तापनन प्रािम्भिक वाताविणीय पिीक्षण मात्र पयाुप्त हुनेछ । ति यसिी ववद्युत प्रशािण लाइन 
 ननमाुण गदाु रुि कटान गनु ुपिेमा एक रुि  कटान िएकोमा ्यसको धयूनतम पच्चीसको अनुपातमा रुि िोपेि 
 हुकाुएको हुन ुपनेछ । 

 

२. ववद्युत उ्पादन अधतगतुः 
(क)  १ मेगावाटदेखि ५० मेगावाट क्षमतासभमको जलववद्युत उ्पादन आयोजना ननमाुण गन े। 

(ि)  १ मेगावाटदेखि ५ मेगावाट क्षमतासभमको िननज तेल वा ग्याँसबाट ववद्युत उ्पादन आयोजना सञ्चालन गन े। 

 



३.  लसचंाईको नया ँप्रणाली अधतगतु :- 

(क)  २५ देखि ५०० हेक्टिसभमको के्षत्र लसँचाई गने । 

(ि)  लििालो पािा ि पवतुीय के्षत्रमा २५ देखि २०० हेक्टिसभमको के्षत्र लसँचाई गन े। 

४.  लसँचाईको पुनरु्र्ान प्रणाली अधतगतुः– 

(क)  ववद्यमान प्रणाली अधतगतुका लसचँाई आयोजनाहरुमा नयाँ हेिवक्र्स ननमाुण वा मलू नहि परिवतनु हुने कुन ैपनन 
 पुनरु्र्ान आयोजना सञ्चालन गने । 

५. २५ जनादेखि १०० जनासभम स्र्ायी बसोबास िएका जनसंख्या ववस्र्ावपत गने कुनै पनन जलस्रोत ववकास काय ु। 

६.  १० कक.लम. िधदा बढी लभबाईको नदी ननयधत्रणको काय ुगन े। 

 

(ऊ१) नवीकिणीय उजाु के्षत्रः- 
(क)  १ मेगावाटदेखि १० मेटावाट क्षमतासभमको सौय ुउजाुबाट ववद्युत उ्पादन आयोजना सञ्चालन गने । 

(ि)  १ मेगावाटदेखि १० मेटावाट क्षमतासभमको वायु उजाुबाट ववद्युत उ्पादन आयोजना सञ्चालन गने । 

(ग)  ०.५ मेगावाटदेखि २ मेटावाट क्षमतासभमको जैववक उजाुबाट ववद्युत उ्पादन आयोजना सञ्चालन गने । 

 

(ए) पयटुन के्षत्र:- 

१.  ५० शैयादेखि १०० शैयासभमको होटल स्र्ापना ि सञ्चालन गन े। 

२.  ववद्यमान ववमानस्र्लको के्षत्रफल र्प्ने । 

३.  माछा वा अधय जलचि िएको कुनै नदी वा तालमा इम्ञ्जन जडित उपकिण ि इधिन ज्वलन गिी याुम्ङटङ काय ु
 सञ्चालन गने । 

४.  तालमा स्र्ापना हुने हाउस बोट (तैिने घि) सञ्चालन गने । 

 

(ऐ) िानेपानी के्षत्रः-  

१.  २०० हेक्टिसभमको के्षत्रमा फैललएको वषाुदको पानी सङ्कलन गने तर्ा सोही के्षत्रफलमा िएका पानीका स्रोतहरूको प्रयोग 
 गने । 

२.  सेफ इल्ि १ क्यूसेकसभमको सतही पानीको स्रोत ि पानीको ५० प्रनतशतसभम सुख्िा समयमा आपूनत ुगने । 

३.  प्रनत सेकेडि २५ ललटि िधदा बढीको दिले पानी प्रशोिन गने । 

४.  िूलमगत पानीको स्रोत ववकासका लागग कूल एक्यूफिको ५० प्रनतशतसभम रिचाज ुगने । 

५.  सुरुङ ननमाुण गिी िानेपानी सञ्चालन गन े। 

६.  िानेपानी आयोजना सञ्चालन गनकुो लागग २५ देखि १०० जनासभम जनसखं्या ववस्र्ापन गने । 

७.  पानीको श्रोतको मागर्ल्लो िागमा ५०० जनसखं्यासभमको बसोबास गिाउने । 

८.  पाँच हजािदेखि बीस हजािसभमको जनसंख्यालाई िानेपानी आपूनत ुगने । 

९.  दश हजािदेखि एक लािसभम माननसहरूलाई िानेपानी आपूनत ुगिी नया ँस्रोत जोड्ने । 

१०.  १ कक. लम. िधदा बढीको रििि िेननङ्ग एडि िाइिसनु ्सभबधिी काम गन े। 

११.  दिटमेधट सदहतको ढल ननकास लसरटम समावशे िएका िानेपानी आयोजना सञ्चालन गने । 

 

(ओ) फोहोि मैला व्यवस्र्ापन के्षत्रः- 
१.  घि एवं आवास के्षत्रहरूबाट ननस्कने फोहोिमैलाको सभबधिमा देहायको काम गन:े- 

(क)  वावषकु १,००० देखि ५,००० टनसभम फोहोिमैला जलमनमा िने । 

(ि)  ५ देखि १० हेक्टिसभमको के्षत्रमा फैललएको िाधसफि स्टेशन ि रिसोस ुरिकोििी एरिया सभबधिी काम । 



(ग)  ५ देखि १० हेक्टिसभमको के्षत्रमा फैललएको िसायन, याम्धत्रक वा जैववक तरिकाबाट फोहोिमैला छनौट, केलाउन,े तह 
 लगाउने ि पनुः प्रयोग गन े। 

(घ)  ५ देखि १० हेक्टिसभमको के्षत्रमा फैललएको कभपोरट प्लाडट सभबधिी काम गने । 

(ङ)  ५० लाििधदा बढी लागतको ढल ननकास आयोजना सञ्चालन गन े। 

 

(औ) कृवष के्षत्र :- 

१.  पहािमा १ हेक्टिसभम ि तिाईमा ५ हेक्टिसभम िाम्रिय वन फिानी गिी कृवषको लागग प्रयोग गन े। 

२.  ननमाुण सभबधिी देहायको काम गने । 

(क)  ३०,००० वटािधदा बढी पंक्षी जानत पाल्नको लागग ननमाुण काय ुगन े। 

(ि)  १,००० वटािधदा बढी ठूला चौपायाहरू पाल्नको लागग ननमाुण काय ुगने । 

(ग)  ५००० वटािधदा बढी साना चौपायाहरू (िेिा, बाख्रा) पाल्नको लागग ननमाुण काय ुगने । 

(घ)  ०.५ हेक्टििधदा बढी के्षत्रमा कृवष र्ोक बजाि स्र्ापना गन े। 

(ङ)  इजाजत प्राप्त बिशाला ननमाुण गने । 

३.  भयाद नाघेका ववषादीको (सूगचत ववषादीहरूको हकमा मात्र) िडिािण तर्ा ववसननु गन े। 

४.  िासायननक मल (इनअगाुननक फदटुलाईजि) ि िासायननक ववषादद (इनअगाुननक पेम्धटसाईट) उ्पादन, संश्लेषण 
 (फमूलेुशन), रिप्याकेम्जङ, िडिािण तर्ा डिस्पोजल गन े। 

५.  केलमकल फदटुलाईजि (ब्लेम्डिङ्ग) तर्ा ककटनाशक औषिी (ब्लेम्डिङ्ग) उ्पादन गन ेउद्योग स्र्ापना गने । 

 

(अं) स्वास््य के्षत्र :- 

१.  २५ दखि १०० शैयासभमको अस्पताल वा नलसङु्ग होम वा गचकक्सा व्यवसाय (अध्ययन अध्यापन समेत) सञ्चालन गन े

 (अः) िडि (अ) देखि (अ)ं सभम उल्लेखित ि सो िधदा कम स्तिका प्रस्तावहरु तर्ा अनुसूची–२ मा उल्लेखित 
 प्रस्ताविधदा कमस्तिका प्रस्तावहरु बाहेक पाँच किोि रुपैयाँदेखि पच्चीस किोि रुपैयाँसभम लागत लाग्ने कुन ैववकास 
 काय,ु िौनतक कक्रयाकलाप वा ि–ूउपिोगको परिवतनु गने कुनै योजना, आयोजना वा कायकु्रम सञ्चालन गने ।  

  



 

अनुसूची २ 

(ननयम ३ सँग सभबम्धित) 
वाताविणीय प्रिाव मूल्याङ्कन गनु ुपने प्रस्तावहरू 

 

(अ) वन के्षत्र 

१.  १०० िोपनीिधदा बढीको के्षत्रफलमा एकल प्रजानतका स्वदेशी ववरुवा एउटै ब्लकमा वकृ्षािोपण गने । 

२.  सभबम्धित ठाउँमा पिीक्षण िई वकृ्षािोपणको लागग उपयुक्त िएका आयानतत प्रजानतका ववरुवाहरू ५० िोपनीिधदा बढी  

 के्षत्रफलमा वकृ्षािोपण गन े। 

३.  ५० हेक्टििधदा बढी के्षत्रफलको वन कबुललयती वनको रूपमा ददने । 

४.  सिकािद्वािा वन अनुसधिानको प्रयोजनार् ुवावषकु ३० हेक्टििधदा बढीका िाम्रिय वन सिपट कटान गने । 

५.  कच्चा पदार्कुो लागग वनमा आिारित ि प्रशोिन ववगि प्रयोग हुन ेवन के्षत्रको १ कक. लम.लित्र स्र्ापना गने िोम्जन ि 
 टपेडटाइन, िबि, प्लाइउि ि िेननि, इटा तर्ा टायल, सूनत ुक्र्ा ि काठमा आिारित सलाई, पल्प ि कागज उद्योग, दाउिा 
 बढी िपत गने अलैंची लगायत मध्यम ि ठूला गचया उद्योग तर्ा लौठसल्ला ि िूप उद्योग स्र्ापना गने । 

६.  फोहोि तर्ा प्रदषूण फाल्न,े जडिबुटी ि सुगम्धित वनस्पनतको व्यावसानयक तर्ा औद्योगगक प्रशोिन गने । 

७.  वन के्षत्र, िाम्रिय ननकुञ्ज, आिक्ष तर्ा संिक्षक्षत के्षत्र, मध्यवती के्षत्र, लसमसाि के्षत्र ि वाताविण संिक्षण के्षत्रमा ५० 
 शैयािधदा बढीका रिसोटु, होटेल ि सफािी तर्ा मध्यम ि ठूला िालका लशक्षण संस्र्ा, अस्पताल ि उद्योग स्र्ापना वा 
 अधय ननमाुण काय ुगने । 

८.  वन तर्ा संिक्षण के्षत्र व्यवस्र्ापन योजना वन पैदाविको परिमाण उल्लेि निएको अवस्र्ामा एक म्जल्लाबाट एउटै वन 
 के्षत्र वा िेिै वन के्षत्रबाट एक पटक वा पटक पटक  गिी प्रनत प्रजापनत वावषकु ५० मे. टनिधदा बढीका जिा खिक्ने 
 प्रजानतका वन पैदावाि सङ्कलन गने । 

९.  वन तर्ा संिक्षण के्षत्र व्यवस्र्ापन योजनामा वन पैदावािको परिमाण उल्लेि निएको अवस्र्ामा एक म्जल्लाबाट एउटै 
 वन के्षत्र वा िेिै वन के्षत्रबाट एक पटक वा पटक पटक गिी प्रनत प्रजानत वावषकु १०० म.े टनिधदा बढीका बोक्रा खिक्ने 
 प्रजानतका वन पैदावाि सङ्कलन गने । 

१०.  प्रचललत कानून अनुसाि सङ्कलन गन ुप्रनतवधि नलगाइएका एउटै वन के्षत्र वा िेिै वन के्षत्र वा एक वा िेिै लसजनमा 
 जिा ि बोक्रा प्रजानत, साललसि, रिठ्ठा ि अमला, तेधदपुात, िोलाुपात, तेजपात लगायत काठ बाहेकका वन पैदावाि एक 
पटक  वा पटक पटक गिी प्रनत प्रजानत वावषकु १०० टनिधदा बढी एक म्जल्लाबाट सङ्कलन गन े। 

११.  प्रचललत कानून अनुसाि प्रशोिन गिी साित्व ननकाली ननकासी गन ुपाइन ेप्रजानतहरुको हकमा एउटै वन के्षत्र वा िेिै 
 वन के्षत्र वा एक वा िेिै लसजनमा एक म्जल्लाबाट प्रनत प्रजानत ५० टन िधदा बढी वन पैदावाि सङ्कलन गन े। 

१२.  वनसँग सभबम्धित सिकािी ननकाय बाहेक अधय ननकायहरुबाट कायाुधवयन हुन ेप्रस्तावको लागग ५ हेक्टििधदा बढीको 
 वन के्षत्र कटान गन े। 

१३. ७५० हेक्टििधदा बढीको वन के्षत्र एउटै समुदायलाई व्यवस्र्ापन गन ुहस्ताधतिण गन े। 



 

(आ) उद्योग के्षत्र 

१.  दैननक ५ लाि ललटििधदा बढी क्षमता िएको उमाल्ने ि फमेधटेसन सुवविायुक्त बुि्अिी तर्ा वाइनिी स्र्ापना गन े। 

२.  दैननक १०० मे. टनिधदा बढी उ्पादन क्षमता िएको कोिोलसि, एलसि, अ्काली जस्ता प्रार्लमक िसायन उ्पादन 
 (साइदिक, टािटननक, एसेदटक एलसि जस्ता बाहेक) गने । 

३.  दैननक १०,००० वग ुकफटिधदा बढी छाला प्रशोिन गन े। 

४.  रु. ५० किोि िधदा बढी म्स्र्ि पूँजी लगानी हुने (लसलिल काय ुि मेलशनिी) िानीमा आिारित उद्योग स्र्ापना गने । 

५.  पेिोल िसायननक उ्पादन तर्ा प्रशोिन (डिजेल, मट्दटतेल, लुब्रिकेधटस,् प्लाम्रटक, लसधर्ेदटक,िबि आदद) गने । 

६.  दैननक ५० टनिधदा मागर् फेिस तर्ा नधफेिस (रििोललङ्ग, रिमेम्ल्टङ्ग ि फेब्रिकेशन बाहेक) प्रािम्भिक स्मेम्ल्टङ्ग गिी 
 िातु उ्पादन गन े। 

७.  दैननक ३,००० मे. टन िधदा बढी िाँिसािी वा गचनी उ्पादन गन ेउद्योग स्र्ापना गन े। 

८. चुनढंुगा वा म्क्लंकिमा आिारित दैननक ३ हजाि म.े टन िधदा बढी उ्पादन क्षमता िएको म्क्लंकि वा लसमेधट उद्योग 
 स्र्ापना गने । 

९.  दैननक ५०० मे. टन िधदा बढी उ्पादन क्षमता िएको चुन उद्योग स्र्ापना गन े। 

१०.  एस्वेस्टस उ्पादन गने । 

११.  िेडियो ववककिण ननरकाशन हुन े(धयूम्क्लयि/एटोलमक प्रशोिन) उद्योग स्र्ापना गने । 

१२.  दैननक ५० मे. टनिधदा बढी औषगिको लागग प्रािम्भिक कभपाउडि (Bulk Drugs) संश्लेषण (Formulation) गने । 

१३.  अनत घातक (Extremely Hazardous) पदार् ुजस्त ैःः आइसोनाइट, मकुिी कभपाडि आदद उ्पादन गन े। 

१४. नेपाली सेना वा नेपाल प्रहिीले स्र्ापना वा उ्पादन गने बाहेकका गोली, गट्ठा, बारुद लगायतका ब्रबस्फोटक पदार् ु
 उ्पादन गने । 

१५.  दैननक १०० मे. टनिधदा बढी उ्पादन क्षमता िएको पल्प वा कागज उद्योग स्र्ापना गने । 

१६.  वावषकु २ किोि गोटािधदा बढी उ्पादन क्षमता िएको इटा टायल उद्योग स्र्ापना गन े। 

१७.  दैननक ५० मे. टन िधदा मागर् हाि, लसङ ि िुिको िासायननक प्रशोिन गने । 

१८.  बावषकु ५० हजाि क्यूववक कफटिधदा बढी काठ प्रयोग गने सःलमल स्र्ापना गने । 

 

(इ) िानी के्षत्र 

१.  िानी उ्िनन ्गनकुो लागग १०० जना िधदा बढी जनसखं्याको स्र्ायी बसोबास,स्र्ानाधतिण वा पनुवाुस गन े। 

२.  िानी उ्िनन कायकुो लागग :- 

(क)  सबै िेडियोिमी िातुहरुको उ्पादन गन ुउ्िनन ्काय ुगने । 

(ि)  अधय िातुहरु उ्पादन गन ुिूलमगत उ्िनन ्िए दैननक २०० टनिधदा बढी ि सतही उ्िनन ्िए दैननक १,२०० 
 टनिधदा बढी उ्िनधको काय ुगने । 

(ग)  अिात ुिननज उ्पादन गन ुगरिने िूलमगत उ्िनन ्िए दैननक २०० मेदिक टनिधदा बढी ि सतही उ्िनन ्िए 
 दैननक ४,८०० मेदिक टनिधदा बढी उ्िनधको काय ुगने । 

(घ)  सािािण ननमाुणमिुी ढुङ्गा, िकेोिेदटि ढुङ्गा, बालुवा, ग्रािेल ि औद्योगगक माटोकोः ेउ्िनधका लागग दैननक ३०० 
 क्यु.लम. िधदा बढी उ्िनन ्काय ुगने । 

(ङ)  कोईला तर्ा मट्दटकोईला उ्पादन गन ुगरिने िूलमगत उ्िनन ्िए दैननक २०० टनिधदा बढी ि सतही उ्िनन ्िए 
 दैननक ४०० टनिधदा बढी उ्िनन ्काय ुगने । 

(च)  दैननक १ लाि घनलमटििधदा बढी प्राकृनतक ग्याँस (Biogenic Natural Gas) उ्पादन काय ुगने । 

(छ)  पेिोललयम पदार्कुो उ्िनन ्ि प्रशोिन सभबधिी काय ुगन े। 

(ज)  नदी नाला सतहबाट दैननक २५० घनलमटि िधदा बढी बालुवा, ग्रािेल (गगिाां माटो ) ननकाल्न े। 

 ति नदी नाला सतहबाट ववकास ननमाुणका लागग आवश्यक पने िोिा, ढुङ्गा, बालुवा, गगट्टी, ग्रािेल (गगिाु), माटो 



 ननकाल्नको लागग प्रािम्भिक वाताविणीय पिीक्षण मात्र गिे पुग्नेछ । 

 

(ई) सिक के्षत्र 

१. देहायका सिकहरू ननमाुण गन े;– 

(क) िाम्रिय िाजमाग ु

(ि) प्रमुि सहायक सिकहरू 

२. ५० कक. लम. िधदा लामो िज्जमुाग ुननमाुण गने । 

३. ५ कक. लम. िधदा लामा केबुलकाि माग ुननमाुण गने । 

 

(उ) आवास, िवन तर्ा शहिी ववकास के्षत्र 

१.  १०,००० वगलुमटि के्षत्रफलिधदा मागर्को Built Up Area वा Floor Area िएको Residential, Commercial and Their Combination को 
 िवन ननमाुण गने । 

२.  २,००० जनािधदा बढी एकै पटक आगमन तर्ा ननगमन हुने लसनेमा हल, गर्एटि,Community Hall, Stadium, Concert Hall, 

 Spot Complex  ननमाुण गने । 

३.  ४ हेक्टििधदा बढी के्षत्रमा आवास ववकास गने । 

४.  १०० हेक्टििधदा मागर्को जग्गा ववकास आयोजना सञ्चालन गने । 

५.  १६ तल्ला वा ५० लमटि िधदा मागर्का िवनहरु ननमाुण गने । 

 

(ऊ) जलस्रोत ि ऊजा ुके्षत्र 

१.  ५० मेगावाटिधदा बढी क्षमताको जलववद्युत उ्पादन आयोजना ननमाुण गन े। 

२.  ववद्युत उ्पादन अधतगतु :- 

(क)  १ मेगावाटिधदा बढीको कोइला वा आणववक ववद्युत उ्पादन आयोजना सञ्चालन गने । 

(ि)  ५ मेगावाटिधदा बढीको िननज तले वा ग्याँसबाट ववद्युत उ्पादन आयोजना सञ्चालन गने । 

४.  लसचंाईको नया ँप्रणाली अधतगतु :- 

(क)  उप्यका ि टािमा ५०० हेक्टििधदा बढीको के्षत्र लसचंाई गने । 

(ग)  लििालो पािा ि पवतुीय के्षत्रमा २०० हेक्टि िधदा बढी के्षत्र लसचंाई गने । 

५.  १०० जनािधदा बढी स्र्ायी बसोबास िएका जनसखं्या ववस्र्ावपत गने कुनै पनन जलस्रोत ववकास काय ुगने । 

६.  वहुउद्देश्यीय जलाशयको ननमाुण गने । 

७.  एउटा जलािाि के्षत्रबाट अको जलािाि के्षत्रमा पानी फकाुई (इधटि बलेसन वाटि िाधसफि) उपयोग गन े। 

(ऊ१)  नवीकिणीय उजाु के्षत्र : 

(क)  १० मेटावाटिधदा बढी क्षमताको सौय ुउजाुबाट ववद्युत उ्पादन आयोजना सञ्चालन गने। 

(ि)  १० मेटावाटिधदा बढी क्षमताको वायु उजाुबाट ववद्युत उ्पादन आयोजना सञ्चालन गन े। 

(ग)  २ मेटावाटिधदा बढी क्षमताको जैववक उजाुबाट ववद्युत उ्पादन आयोजना सञ्चालन गने । 

 

(ए) पयटुन के्षत्र 

१. १०० शैयािधदा बढीको होटल ननमाुण, स्र्ापना ि सञ्चालन गने । 

२.  नयाँ ववमानस्र्ल ननमाुण गन े। 

 



(ऐ) िानेपानी के्षत्र 

१.  २०० हेक्टि िधदा बढी के्षत्रमा फैललएको वषाुदको पानी संकलन गन ेतर्ा सोही के्षत्रफलमा िएको पानीका स्रोतहरुको 
 प्रयोग गने । 

२.  सेफ इल्ि १ क्युववकिधदा बढी सतही पानीको स्रोत ि सो पानीको स्रोतको सभपूण ुिाग सुख्िा समयमा आपूनत ुगने । 

३.  िूलमगत पानीको स्रोत ववकासका लागग कूल एक्यूफिको ५० प्रनतशत िधदा बढी रिचाज ुगन े। 

४.  िानेपानी आयोजना सञ्चालन गनकुो लागग १०० जनािधदा बढी जनसंख्या ववस्र्ावपत गन े। 

५.  पानीको स्रोतको मागर्ल्लो िागमा ५०० जनािधदा बढीको जनसंख्या बसोबास गिाउने । 

६.  पचास हजाि िधदा बढी जनसंख्यालाई िानेपानी आपूनत ुगने । 

७.  एक लाि िधदा बढी माननसहरूलाई िानेपानी आपूनत ुगिी नयाँ स्रोत जोड्न े। 

८.  जैववक एवं िासायननक प्रदषूणहरू हुने पोयधट ि नन ्पोयधट स्रोतहरू वा नतनबाट प्रिाववत हुन सक्न ेिूलमगत 
 जलस्रोतको ओिि माइननङ्ग गने । 

९.  प्रनत सेकेडि २५ ललटििधदा बढी पानीको स्रोत उपयोग गन ेिानेपानी स्रोत सभबधिी बहुउद्देश्यीय आयोजना सञ्चालन 
 गने । 

(ओ) फोहोि मैला व्यवस्र्ापन के्षत्र 

१.  १०,००० िधदा बढी जनसंख्यालाई टेवा प¥ुयाउने उद्देश्यले सञ्चालन हुने फोहोिमलैा व्यवस्र्ापन काय ुगने । 

२.  घि एवं आवास के्षत्रहरूबाट ननस्कने फोहोिमैलाको सभबधिमा देहायको काम गनेः 
(क)  वावषकु ५,००० टन िधदा बढी फोहोिमैला जलमनमा िन े। 

(ि)  १० हेक्टििधदा बढी के्षत्रमा फैललएको िाधसफि स्टेशन ि रिसोस ुरिकोििी एरिया सभबधिी काम गन े। 

(ग)  १० हेक्टििधदा बढी के्षत्रमा फैललएको िसायन, याम्धत्रक वा जैववक तरिकाबाट फोहोिमैला छनौट, केलाउने, तह लाउन ेि 
 पुनः प्रयोग गने । 

(घ) १० हेक्टििधदा बढी के्षत्रमा फैललएको कभपोरट प्लाधट सभबधिी काम गने । 

(ङ)  कभतीमा १०,००० जनसंख्या िएको शहिी के्षत्रबाट ननस्कने फोहोिमलैा गाड्न ेकाम गन े। 

३.  देहायको प्रकृनत ि जुनसकैु स्तिका ितिापूण ुफोहोिमलैा सभबधिी देहायका ननमाुण सभबधिी काम गनेः– 

(क)  फोहोिमैला संयधत्र ननमाुण । 

(ि)  फोहोिमैला रिकोििी प्लाधट ननमाणु । 

(ग)  फोहोिमैला िन,े र्ुपान ेवा गाड्ने ठाउँको ननमाुण । 

(घ)  फोहोिमैला िडिािण गने ठाउँको ननमाुण । 

(ङ)  फोहोिमैला दिटमेडट सुवविाको ननमाुण । 

४.  घातक फोहोि पदार् ुसभबधिी देहायका काम गनेः– 

(क)  २५ वषिुधदा बढी आिा आय ुिएको कुनै पनन िेडियोिमी वस्तुहरूको ननरकाशन ि व्यवस्र्ापन गन े। 

(ि)  पचास लेर्ल िोज िएको कुनै पनन िेडियोिमी वस्तुहरुको ननरकाशन ि व्यवस्र्ापन गन े। 

(ग)  कभतीमा २५ शैया िएको स्वास््य केधद्र  वा अस्पताल वा नलसङु्ग होमबाट ननस्कने जैववक घातक पदार्हुरूको अम्धतम 
 ननरकाशन व्यवस्र्ापन गन े। 

(घ)  कुनै पनन घातक पदार्लुाई िरम वा पुनः प्रयोग गनकुो लागग १ हेक्टि वा सोिधदा बढी के्षत्रफल जलमन ि ऊजा ु
 सभबधिी कुनै काम गने । 

 

(औ) कृवष के्षत्र 

१.  १ हेक्टििधदा बढी सिकािी वन फिानी गिी कृवषको लागग प्रयोग गने । 

२.  कृवषयोग्य िूलममा शहिीकिण गन े। 

३.  जीवनाशक ववषादी (सूगचत ववषादीहरुको हकमा मात्र) प्लाडट स्र्ापना गने । 

 



(अं) स्वास््य के्षत्र 

१.  १०० शैयािधदा बढीको अस्पताल वा नलसङु्ग होम वा गचकक्सा व्यवसाय (अिययन÷अध्यापन समेत) संचालन गन े। 

 

(अः) देहायको के्षत्रमा कुनै प्रस्ताव कायाुधवयन गने िएमा– 

१.  ऐनतहालसक, साँस्कृनतक तर्ा पुिाताम््वक के्षत्र । 

२.  िाम्रिय ननकुञ्ज, वधयजधतु आिक्ष ि संिक्षण के्षत्र । 

 ति िाम्रिय ननकुञ्ज, वधयजधतु आिक्ष, सीमसाि ि संिक्षण के्षत्रका नदी नाला सतहबाट ववकास ननमाणुका लागग 
 आवश्यक पन ेिोिा, ढुङ्गा, बालुवा, गगट्टी, ग्रािेल (गगिाु), माटो ननकाल्नको लागग प्रािम्भिक वाताविणीय पिीक्षण मात्र गिे 
 पुग्नेछ । 

३.  सावजुनकक िानेपानी आपूनतकुा मखु्य स्रोतहरु िहेको के्षत्र । 

 

(अः१) िडि (अ) देखि िडि (अं) सभम उम्ल्लखित ि सोिधदा कमस्तिका प्रस्तावहरु तर्ा अनुसूची –१ मा उम्ल्लखित ि सोिधदा 
कमस्तिका प्रस्तावहरु बाहेक पच्चीस किोि रुपैयाँिधदा बढी लागत लाग्ने कुनै ववकास काय,ु िौनतक कक्रयाकलाप वा ि–ूउपयोगको 
परिवतनु गने कुन ैयोजना, आयोजना वा कायकु्रम सञ्चालन गने ।  

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



अनुसूची– ३ 

(ननयम ५ सँग सभबम्धित) 
प्रािम्भिक वाताविणीय पिीक्षणको कायसुचूी 

१. प्रनतवेदन तयाि गने व्यम्क्त वा ससं्र्ाको नाम ि ठेगानाः 

२. प्रस्तावको, – 

(क) सामाधय परिचय 

(ि) प्रस्तावको साधदलिकुता 
३. प्रनतवेदन तयाि गदाु अपनाउन ुपने ववगि 

४. प्रनतवेदन तयाि गदाु ववचाि गन ुपने नीनत, ऐन, ननयम तर्ा ननदेलशकाहरू 

५. प्रनतवेदन तयाि गदाु लाग्ने– 

(क) समय 

(ि) अनमुाननत बजटे 

६. प्रस्ताव कायाुधवयन गदाु वाताविणमा पने िास प्रिाव– 

(क) सामाम्जक–आगर्कु 

(ि) साँस्कृनतक–िौनतक 

(ग) िसायननक 

(घ) जैववक 

  

७. प्रस्ताव कायाुधवयनका ववकल्पहरू– 

(क) डिजाइन 

(ि) आयोजना स्र्ल 

(ग) प्रववगि ि सञ्चालन ववगि, समय तालीका, प्रयोग हुने कच्चा पदार् ु

(घ) अधय कुिाहरू 

८. प्रस्तावको कायाुधवयनबाट वाताविणमा पने प्रिावको िोकर्ामका कुिाहरू 

९. प्रस्ताव कायाुधवयन गदाु अनगुमन गनु ुपने कुिाहरू 

१०. अधय आवश्यक कुिाहरू । 

 

 

 



अनुसूिी–४ 

(ननयम ५ सँग सभबम्धित) 

वाताविणीय प्रिाव मूल्याङ्कनको कायसुूची 

१. प्रनतवेदन तयाि गने व्यम्क्त वा संस्र्ाको नाम ि ठेगानाः 
२. प्रस्तावको सामाधय परिचय 

३. प्रनतवेदन तयाि गदाु आवश्यक पने त्यांक ि त्यांकहरू संकलन ववगि 

४. प्रनतवेदन तयाि गदाु ववचाि गनुपुने नीनत, ऐन, ननयम ि ननदेलशकाहरू, 

५. प्रनतवेदन तयाि गदाु लाग्ने, – 

(क) समय 

(ि) अनुमाननत िच ु

(ग) आवश्यक पने ववशषेज्ञ 

६. प्रनतवेदन तयाि गनकुो लागग ननिाुिण गरिएको क्षेत्र 

७. प्रनतवेदन कायाुधवयन गदाु वाताविणमा पने प्रिावहरू – 

(क) सामाम्जक–आगर्कु 

(ि) साँस्कृनतक–िौनतक 

(ग) िसायननक 

(घ) जैववक 

८. प्रस्ताव कायाुधवयनका अधय ववकल्पहरू – 

(क) डिजाइन 

(ि) आयोजना स्र्ल 

(ग) प्रववगि ि सञ्चालन ववगि, समय तालीका, प्रयोग हुने कच्चा पदार् ु

(घ) वाताविण व्यवस्र्ापन प्रणाली 
(ङ) प्रस्ताव कायाुधवयन गदाु उ्पधन हुने जोखिम स्वीकाि गन ुसककने वा नसककने 
(च) अधय कुिाहरू 

९. प्रस्ताव कायाुधवयन गदाु देखिने नकािा्मक प्रिावहरू हटाउने उपायहरू 

१०. प्रस्तावको लागत प्रनतफलको ववविण 

११. प्रस्ताव कायाुधवयन गदाु अनुगमन गनु ुपने कुिाहरू 

१२. प्रनतवेदन तयाि गदाु उल्लेि गनु ुपने साधदलिकु सूचना, सधदि ुसूची, परिलशरट, नक्सा,   
फोटो,गचत्र, तालीका, चाटु, ग्राफ ि प्रश्नावलीहरू 



अनुसूिी– ५ 

(ननयम ७ सँग सभबम्धित) 
प्रािम्भिक वाताविणीय पिीक्षण सभबधिी प्रनतवेदन तयाि गदाु िुलाउनु पने कुिाहरू 

१. प्रनतवेदन तयाि गने व्यम्क्त वा संस्र्ाको नाम ि ठेगानाः 

२. प्रस्तावको सािांशः (प्रस्तावको कायाुधवयनबाट वाताविणमा पन ुसक्ने प्रिावका सभबधिमा देहायका कुिाहरू 
संक्षेपमा उल्लेि गने) 

(क) प्रस्तावको उद्देश्य, 

(ि) ि–ूउपयोगमा पने असि, 

(ग) वाताविणमा पने प्रनतकूल प्रिाव, मानव जीवनमा पने असि, जनसंख्याको चाप, 

(घ) स्र्ानीय गचज वस्तुमा हुने क्षनत, 

(ङ) अधय आवश्यक कुिाहरू । 

३. प्रस्तावको सभबधिमा देहायका कुिा स्परट िुलाउनु पनेः– 

(क) प्रस्तावको ककलसम 

(१) प्रशोिन गने 

(२) उ्पादन गने 

(३) जिान गने 

(४) सलिसु िलेलििी 

(५) अधय 

(ि) िलेलििी गने िए के कस्तो वस्तु िलेलििी गने 

(ग) प्रस्तावको– 

(१) जिान क्षमता 

(२) प्रनतददन वा वष ुकनत घडटा सञ्चालन हुने 

(घ) प्रयोग गरिने सामाग्री (परिमाण ि वष ुउल्लेि गने) 

(ङ) प्रस्ताव कायाुधवयन हँुदा ननरकासन हुने (कनत समय सञ्चालन हँुदा कनत परिमाणमा 
ननरकासन हुने हो) िुलाउनु पने । 

(१) ठोस 

(२) तिल 



(३) हावा 

(४) ग्यास 

(५) ध्वनन 

(६) िूलो 

(७) अधय 

(च) प्रयोग हुने ऊजाुकोः– 

(१) ककलसम 

(२) स्रोत 

(३) िपत हुने परिमाण (प्रनतघडटा, ददन ि वषमुा) 

(छ) जनशम्क्तको आवश्यकता कनत पने 

(ज) प्रस्ताव कायाुधवयन गनु आवश्यक पने 

(१) कुल पूँजी 

(२) चालु पूँजी 

(३) जलमनको क्षेत्रफल 

(४) िवन ि नतनका ककलसम 

(५) मेलसनिी औजाि 

(६) अधय 

(ि)प्रस्ताव कायाुधवयन हुने क्षेत्रको ववस्ततृ ववविणः 

(१) नक्सा 

(२) सो क्षेत्र ि वरिपरिको जनसंख्या ि बसोबासको म्स्र्नत 

(३) प्रस्ताव कायाुधवयन हुने क्षेत्रको आसपासमा कुनै संवेदनशील गचज वा वस्तु िहेको िए 
्यस्ता गचज वस्तुको ववविण 

(४) हालको म्स्र्नत 

(५) पानीको स्रोत 

(६) फोहोिमैला ङयाँक्ने वा प्रशोिन गने व्यवस्र्ा 

(७) प्रस्ताव कायाुधवयन हुने ठाउँमा आवात जावत गने बाटो 

(ञ) उ्पादन प्रकक्रया 



(ट) प्रववगिको ववविण 

(ठ) अधय आवश्यक कुिाहरू 

४. प्रस्ताव कायाुधवयन गदाु वाताविणमा पने प्रिावहरू– 

(क) सामाम्जक, आगर्कु ि साँस्कृनतक क्षेत्रमा पने प्रिाव 

(१) मानव स्वास््यमा पने प्रिाव 

(२) िेती योग्य जलमनको क्षय 

(३) वन जंगलको क्षय 

(४) सामाम्जक, साँस्कृनतक ि िालमकु मूल्य माधयतामा हुने परिवतनु 

(५) अधय 

(ि) जैववक प्रिावहरू 

(१) जनसंख्या 

(२) वनस्पनत तर्ा जीवजधतु 

(३) प्राकृनतक वासस्र्ान ि समुदाय 

(ग) िौनतक प्रिावहरू 

(१) जलमन 

(२) वायुमडिल 

(३) पानी 

(४) ध्वनन 

(५) मानव ननलमतु वस्तुहरू 

(६) अधय 

५. प्रिाव कायाुधवयनका ववकल्पहरू– 

(१) डिजाइन 

(२) आयोजना स्र्ल 

(३) प्रकक्रया, समय–ताललका 

(४) प्रयोग हुने कच्चा पदार् ु

(५) अधय कुिाहरू 

६. प्रस्तावको कायाुधवयन गदाु वाताविणमा पने प्रिावलाई कम वा िोकर्ाम गने उपायहरू 



७. प्रस्ताव कायाुधवयन गदाु अनुगमन गनु ुपने कुिाहरू 

 ८. अधय आवश्यक कुिाहरू 

द्र रटव्यः– प्रनतवेदन तयाि गदाु आवश्यकतानुसाि त्यांक, नक्सा, गचत्र, तालीका, चाटु, ग्राफ आदद 
संलग्न गनु ुपने छ । 

  



अनुसूिी– ६ 

(ननयम ७ साँग सम्बश्न्ित) 

 

वातावरणीय प्रिाव मूलयाङ्कन प्रनतवेर्दन तयार गर्दान िुिाउनु पनने कुराहरू 

१. प्रनतवेर्दन तयार गनने व्यश्क्त वा संस्थाको नाम र ठेगानााः 

२. प्रस्तावको सारांिाः (प्रस्तावको कायानन्वयनबाट वातावरणमा पनन सक्ने प्रिावका सम्बन्िमा रे्दहायका कुराहरू 
उलिेि गनने) 
(क) प्रस्तावको उद्रे्दचय, 

(ि) िू–उपयोगमा पनने असर, 

(ग) वातावरणमा पनने प्रनतकूि प्रिाव, मानव जीवनमा पनने असर, जनसंख्याको िाप, 

(घ) स्थानीय धिज वस्तुमा हुने क्षनत, 

(ङ) अन्य आवचयक कुराहरू । 

३. प्रनतवेर्दनको सारांिाः वातावरणीय प्रिाव मूलयाङ्कन सम्बन्िी प्रनतवेर्दनमा उलिेि िएका कुराहरूको संक्षक्षप्त 
वववरण । 

४. प्रस्तावको वववरणाः 
(क) प्रस्तावको प्रववधिक, िौगोलिक, वातावरणीय, आधथनक, सामाश्जक, सााँस्कृनतक तथा िौनतक पक्ष उलिेि गनने । 

(ि) प्रस्तावको कायानन्वयनको प्रत्येक िरणमा गररने कायनहरूको उद्रे्दचय, कायननीनत तथा कायनतािीका उलिेि गनने । 

५. प्रस्तावको आिारिूत जानकारीाः प्रस्तावको प्रकृनत अनुसार मूलयाङ्कन गररने क्षेत्रको ि–ूिौनतक, सााँस्कृनतक, जैववक 
तथा सामाश्जक, आधथनक पररश्स्थनतका साथै प्रस्ताव सञ्िािन हुनु िन्र्दा पदहिा हुन सक्ने कुनै पररवतननका बारेमा 
आिारिूत जानकारी उलिेि गनने । उपिब्ि हुन नसक्ने कुनै त्यांक तथा अध्ययनिे समे्न नसक्ने ववषय 
वस्तुहरू िए सो पनन उलिेि गनने । 

६. वातावरणीय प्रिावको पदहिानाः प्रस्ताव कायानन्वयन गर्दान वातावरणको रे्दहायका क्षेत्रमा पनन सक्ने अनुकूि तथा 
प्रनतकूि प्रिावहरूको उलिेि गनने तथा सम्िव िएसम्म समय र कायनतािीका अनुसार सम्िाववत प्रिावहरूको 
अनुमान गनने र पररमाण तोक्नेाः– 

(क) प्रस्तावको कायानन्वयनबाट िािर्दायी वा प्रनतकूि प्रिाव पनने समय र िौगोलिक क्षेत्र । 

(ि) प्रस्तावको कायानन्वयनबाट ननष्कािन हुने फोहोरमैिा र प्रर्दषूणका प्रिावहरू । 

(ग) प्रस्तावको कायानन्वयनबाट वातावरणमा पनने प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष र समग्र (कुमुिेटीि) 
प्रिावहरू । 

७. प्रस्तावको ववकलप ववचिेषणाः रे्दहायको ववषयमा ववचिेषण गनुन पननेाः– 

(क) प्रस्तावको डिजाइन, आयोजना स्थि, प्रववधि र सञ्िािन ववधि, समय तालिका, प्रयोग हुने 

कच्िा पर्दाथन आदर्दको ववषयमा । 

(ि) प्रस्ताव कायानन्वयन गर्दान आवचयक पनने श्स्थर पूाँजी र िािू पूाँजी, स्थानीय अनुकूिता, संस्थागत तालिम र 



सुपररवेक्षणको आवचयकताहरूका आिारमा तुिना गनने र सम्िव िएसम्म प्रत्येक वैकश्लपक उपायको वातावरणीय 
िागत प्रनतफि तथा आधथनक महत्वको बारेमा । 

(ग) प्रस्ताव कायानन्वयन गर्दान पनने अलपकािीन, मध्यकािीन र र्दीघनकािीन प्रनतकूि असरहरू । 

(घ) प्रस्ताव कायानन्वयन गर्दान प्रयोग हुने ऊजान र त्यस्तो ऊजान बित गनन अपनाइने उपायहरू । 

(ङ) प्रस्ताव कायानन्वयन नगरेमा हुन सक्ने पररणामको ववचिेषण । 

८. वातावरणीय प्रिाव कम गनने उपायहरूाः 
(क) वातावरणमा प्रनतकूि प्रिाव पानन सक्ने सबै कियाकिापहरूको िाधग अपनाउनु पनने व्यावहाररक सुरक्षात्मक 
उपायहरू उलिेि गनने । 

(ि) सुरक्षात्मक उपायहरूद्वारा वातावरणमा पनने प्रिाव पूणन रूपमा हटाउन नसककने िएमा क्षनतपूनतनका सम्बन्िमा 
उलिेि गनने । अन्य सम्िाववत ववकलपहरूसाँग तुिना गरी सुरक्षाका उपायहरू ििनका दृश्ष्टकोणबाट कनतको 
प्रिावकारी छन ्िन्ने कुराका ववचिेषण गनने । 

(ग) अन्य सम्िाववत ववकलपहरूसाँग तुिना गरी सुरक्षाका उपायहरू ििनका दृश्ष्टकोणबाट कनतको प्रिाव परेका छन ्
िन्ने कुरामा ववचिेषण गनने । 

९. वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाका सम्बन्िमा उलिेि गनने । 

१०. नीनतगत तथा कानुनी व्यवस्थाको समीक्षााः प्रस्तावको प्रकृनत र स्तरका आिारमा सम्बश्न्ित नीनत तथा ऐन 
ननयमहरूको समीक्षा गनने । कुनै नीनत तथा कानुनी व्यवस्थामा सुिार गनुन पनने िए सो उलिेि गनने । 

११. प्रस्तावको अनुगमनाः प्रस्तावको कायानन्वयनबाट वातावरणमा पनने प्रिावका सम्बन्िमा गररने अनुगमनको 
तररका, अनुगमन गनने ननकाय र समय–तालिका, अनुगमन तथा मूलयाङ्कनका सूिक आदर्द उलिेि गनने । 

१२. वातावरणीय परीक्षणको ढााँिा तथा त्यसको साथनकताका बारेमा उलिेि गनने । 

१३. सन्र्दिन सामग्रीहरूाः प्रनतवेर्दन तयार गर्दान उद्ितृ गररएका सन्र्दिनहरूको प्रकािन सम्बन्िी सूिी ननम्नलिित 
आिारमा बनाउनेाः– 

(क) िेिक, 

(ि) प्रकालित िएको लमनत, 

(ग) उद्ितृ गररएका सामग्रीको िीषनक, 

(घ) उद्ितृ गररएका प्रकािन वा पबत्रकाको नाम, 

(ङ) वषन, िण्ि, अंक आदर्द (िएको िण्िमा), 

(ि) पषृ्ठ 

१४. पररलिष्टका रे्दहायका कुराहरू समावेि गननेाः 
(क) ि–ूबनोट, िौगोलिक श्स्थनत, िू–उपयोग, ि–ूक्षमता र अध्ययनसाँग सम्बश्न्ित नक्साहरू, 

(ि) सम्िव िएसम्म प्रस्ताव कायानन्वयन स्थि तथा त्यस वररपररका क्षेत्रहरूको हवाई फोटोहरू, 

(ग) स्थिगत अनुसन्िानका िाधग प्रयोग गररएका प्रचनाविी वा ववषयवस्तुको सूिी, 
(घ) िाटन तथा धित्रहरू जस्ता वातावरणीय प्रिाव मूलयाङ्कनसाँग सम्बश्न्ित कुराहरू, 

(ङ) जिवायु तथा हावापानी सम्बन्िी त्यांक (समयको आिारमा िमबद्ि गरी), 
(ि) प्रस्ताव कायानन्वयन स्थिका वनस्पनत तथा जीवजन्तुको त्यांक, 



(छ) िौगलिनक तथा जोखिम मलूयाङ्कन त्यांक (प्राप्त गनन सककने िएमा), 
(ज) उपिब्ि हुन सक्ने िएमा आयोजना सञ्िािन गनुन अनघ र पनछका हावा र पानीको गुणस्तर तथा ध्वनीको 
स्तर सम्बन्िी जानकारी, 
(झ)वातावरण प्रिाव मूलयाङ्कनसाँग सान्र्दलिनक म्यादिक्स वा िमबद्ि रेिाधित्र, 

(ञ) नक्िा, स्िाइि, रेकिनहरू तथा लिडियो कफलम जस्ता सहायक श्रव्य दृचय सामग्री, 
(ट) बािी िगाउने तररका, पिुपािन, माटोको गुण, रासायननक मि प्रयोग गनने मात्रा सम्बन्िी त्यांक, 

(ठ) अध्ययन प्रनतवेर्दन तयार गर्दान प्रयोग गररएका लिखित सामग्रीहरूको सन्र्दिन सूिी, 
(ि) आमश्न्त्रत व्यश्क्तहरू तथा सहिागीहरूको सूिी तथा सम्बश्न्ित संस्थाहरू बीिको छिफि, िेिा र बैठकको 
रेकिनहरू तथा छिफि र अनुगमनको छोटो जानकारी, 
(ढ) वातावरणीय प्रिाव मूलयाङ्कन प्रनतवेर्दनको तयारीमा संिग्न अध्ययन टोिीको व्यश्क्त तथा संस्थाहरूको 
नामाविी, 
(ण) अध्ययनको िममा सम्पकन  गररएका व्यश्क्त तथा संस्थाहरूको नाम, ठेगाना र टेलिफोन नम्बर । 

  



अनुसूिी– ७ 

(ननयम १४ को उपननयम (१) साँग सम्बश्न्ित) 

 

प्रर्दषूण ननयन्त्रण प्रमाणपत्र लिनु पनने उद्योगहरू 

१. ब्िेश्ण्िङ्ग प्रकियाबाट मदर्दरा उत्पार्दन गनने तथा उमालने र फमनेन्टेिन सुवविायुक्त डिश्स्टिरी सम्बन्िी । 

२. फमनेन्टेिन सुवविायुक्त ब्रुअरी र वाईनरी सम्बन्िी । 

३. कोरोलसि, एलसि, अलकािी जस्ता प्राथलमक रसायन उत्पार्दन सम्बन्िी (साइदिक, टारटररक, एसेदटक, एलसि जस्ता 
बाहेक) । 

४. छािा प्रिोिन गनने । 

५. इिेक्िो प्िेदटङ्क तथा ग्यालिनाइश्जङ्ग सम्बन्िी । 

६. कुककङ्ग, नेिुरि ग्यााँस ररकफलिङ्ग, कफलिङ्ग, उत्पार्दन–ववतरण गनने । 

७. ढंुगा िलसङ्ग सम्बन्िी । 

८. रंग रोगन सम्बन्िी । 

९. र्दगु्ि प्रिोिन सम्बन्िी । 

१०. ब्िेश्ण्िङ्ग, ररप्रोसेलसङ्ग वा ररक्िामेिन प्रकियाबाट िुबब्रकेन्टस ्उत्पार्दन गनने । 

११. फोम उत्पार्दन सम्बन्िी । 

१२. ड्राइ वा वेट सेि (व्यादि) उत्पार्दन गनने । 

१३. िााँिसारी वा धिनी उत्पार्दन गनने । 

१४. परम्परागत घरेिु उद्योग बाहेकका िागो कपिा रङ्गाई, छपाई वा िुिाई (गिैंिासमेत) सम्बन्िी । 

१५. परम्परागत घरेिु उद्योग बाहेकका पलप वा कागज सम्बन्िी । 

१६. इटा, टायि आदर्द सम्बन्िी । 

१७. िुन ढंुगा वा श्क्िड्ढरमा आिाररत लसमेन्ट सम्बन्िी । 

१८. िुन उत्पार्दन सम्बन्िी । 

१९. औषधि सम्बन्िी । 

२०. केलमकि फदटनिाइजर (ब्िेश्ण्िङ्ग) तथा कीटनािक पर्दाथन (ब्िेश्ण्िङ्ग) उत्पार्दन गनने । 

२१. प्िाश्ष्टक (िेर गएको प्िाश्ष्टकको कच्िा पर्दाथनमा आिाररत) सम्बन्िी । 

२२. सिाई सम्बन्िी । 

२३. अटो वकन िप (२ पाङ्गे्र बाहेक) सम्बन्िी । 

२४. कोइिाबाट कोक, विकेट आदर्द उत्पार्दन तथा प्रिोिन सम्बन्िी) । 

२५. प्िाश्ष्टक प्रोसेलसङ्ग (िेर गएको पर्दाथन प्रोसेस गनने बाहेक) सम्बन्िी । 

२६. टायर ्युब्स र रबर प्रिोिन तथा उत्पार्दन गनने । 

२७. साबुन (डिटरजेन्ट, श्क्िननङ्ग स्याम्पुसमेत) सम्बन्िी । 

२८. फोटो प्रोसेलसङ्ग सम्बन्िी । 

२९. फाउण्ड्री सम्बन्िी । 

३०. िुरोट, बबिी, सूती, पान मसिा उत्पार्दन गनने । 

३१. पिु बििािा सम्बन्िी । 



३२. ग्िास (कााँि) सम्बन्िी । 

३३. िाद्य प्रिोिन सम्बन्िी । 

३४. िातुगत (ररमेश्लटङ्ग, रररोलिङ्ग तथा फेविकेिन समेत) सम्बन्िी । 

३५. ववटुलमन तथा ववटुलमन इमलसन सम्बन्िी । 

३६. कोलि स्टोरेज सम्बन्िी । 

३७. िागो कताई सम्बन्िी । 

३८. वनस्पनत घ्यू, तिे सम्बन्िी । 

३९. जडिबुटी प्रिोिन सम्बन्िी । 

४०. हाि, लसगं र िुरबाट ववलिन्न वस्तु उत्पार्दन सम्बन्िी । 

४१. रोश्जन टपनेन्टाइन, िेननएर तथा कत्था सम्बन्िी । 

४२. माछा मासु प्रिोिन सम्बन्िी । 

४३. प्याकेश्जङ पर्दाथन उत्पार्दन सम्बन्िी । 

४४. पिुपंक्षीको र्दाना सम्बन्िी । 

४५. मेलिन िप सम्बन्िी । 

४६. वेश्लिङ प्रकिया बाहेकको केलमकि फदटनिाइजर, कीटनािक पर्दाथन उत्पार्दन सम्बन्िी । 

४७. रु. ५ करोि िन्र्दा बढी श्स्थर पूाँजी िगानी हुने िानीमा आिाररत उद्योग सम्बन्िी । 

४८.पेिो रसायननक उत्पार्दन तथा प्रिोिन (डिजेि, म्दटतिे, िुविकेन्टस ्प्िाश्ष्टक, लसन्थेदटक रबरआदर्द उत्पार्दन गनने) 
। 

४९.फेरस तथा नन ्फेरस (रररोलिङ्ग, ररमश्लटङ्ग र फेविकेिन बाहेक) प्रारश्म्िक स्मेश्लटङ्ग गरी िातु उत्पार्दन । 

५०. एस्वेस्टस उत्पार्दन गनने । 

५१. रेडियो ववककरण ननष्कािन हुने (न्यूश्क्ियर र एटोलमक प्रिोिन) सम्बन्िी । 

५२. औषधिको िाधग प्रारश्म्िक कम्पाउण्ि (Bulk Drugs) उत्पार्दन गनने । 

५३. अनत घातक (Extremely hazardous) पर्दाथन जस्तैाः आइसोसाइनाइट, मकन री कम्पाउण्ि आदर्द सम्बन्िी । 

५४. गोिीगठ्ठा, बारुर्द िगायतका ववष्फोटक पर्दाथन उत्पार्दन गनने । 

५५. हािको रासायननक प्रिोिन सम्बन्िी । 
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अनुसूिी– ८ 

(ननयम १९क. को उपननयम (२) साँग सम्बश्न्ित) मापर्दण्ि 

पाँचिाल नगिपाललका क्षेत्रलित्र ईटा उद्योगबाट ननस्कने िुवाँ तर्ा गचभनीको उचाईका सभबधिमा देहाय 
 बमोम्जमको मापदडि लागू गरिएको छः 

 (Standard on Emission and Stack Height for Brick Industry) 

S.N. Types of Kiln Suspended Particular Matter 

(Maximum Limit) (mg/Nm3) 

Height of Stack 

(Minimum limit) (meter) 

1 Bull's Trench Kiln, Forced 

Draft (Fixed Chimney) 

350 17 

2 Bull's Trench Kiln, Natural 

Draft (Fixed Chimney) 

500 30 

3 Hoffmann Kiln, Forced Draft 350 17 

4  Hoffman Kiln, Natural Draft 500 30 

5 Vertical Shaft Brick Kiln 

(VSBK) 

250 15 

6 Hybrid Hoffmann Kiln (HHK) 200 7 

7 Tunnel Kiln 100 10 

 

NOTES: 

1. Emission sample shall represent both charging and non-charging conditions. 

2. Particulate matter (PM) results to be normalized at 4% CO2 as below  

PM (normalized)= (PM(Measured)*4%) measured CO2 

3. Sampling port shall be located at the height more than 2 times a chimney diameter (inner diameter of 

chimney at the base) from upper surface of duct. For the rectangular cross section the equivalent diameter 

(De) will be calculated from the following equation to determine upstream distance. 

De= 2LW / (L+W) 

Where L=length and W= width 

4. Above standard shall be applicable for all kind of fuel. 

 

 

  



अधय मापदडिहरु 

१) घनावस्ती १००० (एक हजार) वा सो िन्र्दा बढी जनसंख्या वा २०० (र्दईु सय) वा सो िन्र्दा बढी घरिरुी एक ठाउाँमा केश्न्रत ि ै
बसोबास गरररहेको क्षेत्रबाट कम्तीमा १ ककिोलमटर टाढा उद्योग रहनपुनने; 

२) अस्पताि, स्वास््यिौकी, ववद्यािय, मश्न्र्दर पानीको मुहान प्राकृनतक स्रोत आदर्दको क्षेत्र ईँटा ि्टा रहेको स्थानबाट कम्तीमा १ 
ककिोलमटर टाढा हुनपुननेछ । 

३) ईँ्टा ि्टाको कारण प्रकरण न ं१ मा उलिेखित संवेर्दनिीि क्षेत्रमा वातावरणीय असर नपरेको हुनपुनने वा त्यसबाट हुन सक्ने 
वातावरणीय जोखिम न्यनूीकरण सम्बश्न्ि पयानप्त व्यवस्था गरेको हुन ुपनने ।  

४) ईटा ि्टाबाट ननस्कने ििुो िवुााँको असरिाई ननस्कृय पानने व्यवस्था गरेको हुन ुपनने । 
५) ि्टाको केन्र ववन्र्दबुाट कश्म्तमा २०० र्दईुसय कफटको रेडियसको जग्गा उद्योगिे प्रयोग गनने व्यवस्था गनुन पननेछ । यसको 

िाधग सम्बश्न्ित नापी कायानियबाट प्रमाखणत िैआएको नक्सामा ४०० (िार सय) कफट िम्बाई र ४०० (िार सय) कफट िौिाईको 
एउटै िक्िाको जग्गा उपिब्ि हुनपुननेछ । जग्गा िािामा लिई उद्योग ििाउाँर्दा जग्गा बहाि सम्झौता िएको हुनपुननेछ । 

६) ईँटा ि्टा वन क्षेत्रबाट कश्म्तमा १ कक. लम. टाढा रहन ुपननेछ । वन सम्बश्न्ि कुराका हकमा वन तथा ि ू संरक्षण मन्त्रािय, वन 
वविाग र सम्बश्न्ित श्जलिा वन कायानियिे ननिानररत गरेको सीमा उिंघन गनन पाइने छैन ।  

७) सावनजननक स्थि, पाटी, पौवा, बाटो, इनार आदर्दिाई हानी नोक्सानी नपगु्ने गरी उद्योग सञ्िािन गनुनपननेछ 

८) उद्योग सञ्िािन गर्दान उद्योगमा िैरहेको काम कारवाहीिाई मिू सिकबाट नरे्दखिने गरी सञ्िािन गनुन पननेछ । 
९) धिम्नी बालर्दा ननस्कने ििुो िवुााँिे स्थानीय वातावरणमा प्रनतकूि असर पनने िएकोिे त्यस प्रिाविाई बादहर ननस्कन नदर्दनको 

िाधग अननवायन रुपमा पानी छककन ने प्रववधि जिान गनुनपननेछ ।  

१०) परम्परागत धिम्नीको प्रयोगको स्टामा नयााँ प्रणािीबाट वातावरणीय प्रर्दषूण कम हुने प्रबबधि जिान गरी ईँटा पोलने कायन 
गनुनपननेछ ।  

११) उद्योग सञ्िािन गनुन अनघ माटो कटान योजना पेि गनुन पननेछ । उद्योग सञ्िािन गर्दान ि ूउपयोगमा  प्रनतकुि असर नपनने 
कुराको ववचवालसिो आिार हुन ुपनने ।  

१२) ईँटा बनाउन माटो िन्र्दा त्यहााँ वररपरीको पानीको कुिो नबबग्रन वा निश्त्कने तररकािे माटो उत्िनन ्गनुन पननेछ । 
१३) ईँटा ि्टाबाट ननस्कने ठोस फोहोर मिैाहरुिाई उद्योगी आफैँ िे ईफेश्क्टि रुपमा नष्ट गनुनपननेछ ।  

१४) टुटेफुटेका ईँटाहरु, अन्य ठोस फोहोरमैिा आदर्दिाई उपयोगी ढंगिे वेष्ट गनुनपननेछ । 
१५) मानव प्रयोगबाट िएको फोहोरमैिािाई से्टी ्यांकी अननवायन रुपमा बनाएको हुनपुननेछ । 
१६) ईटाको िण्िारण गनन पयानप्त स्थानको व्यवस्था गरेको हुन ुपनने ।  

 

 

 

  



                                                                            

अनुसूिी– ९ 

(ननयम १९घ. को उपननयम (१) साँग सम्बश्न्ित ितनहरु 

१. ईटाको उत्पार्दन तथा िण्िारण गर्दान वातावरणीय प्रर्दषूण हुन नदर्दन प्रिलित वातावरण सम्बन्िी कानूनिे तोकेको 
ितनहरु पािना गनुनपनने 

२. वातावरण सम्बन्िी प्रिलित ऐन, ननयम तथा नगरपालिकाको वातावरण संरक्षण ऐन, ननयमाविी, समय समयमा 
नगरपालिकाबाट जारी गररएका मापर्दण्ि र ितनहरुको पूणन रुपमा पािना गनुनपननेछ 

३. ईटाको उत्पार्दन र वविी ववतरण गर्दान हुन सक्ने आकश्स्मक जोखिमको व्यवस्थापनको िाधग अलपकािीन र 
र्दीघनकािीन योजना बनाई िागू गनुन पनने 

४. उद्योगबाट उत्पार्दन हुन ेईँटा पोलन अनधिकृत रुपमा र्दाउराको प्रयोग गनन पाइन ेछैन ।  
५. ईँटा पोलन गुणस्तरीय इन्िनको प्रयोग गनुनपननेछ  
६. स्थानीय श्रम िीप र सािनमा आिाररत उद्योग सञ्िािन गनुनपननेछ । 
७. प्रस्ताववत उद्योग स्थापना र सञ्िािन गर्दान ध्वनन प्रर्दषुण गनन पाइने छैन । 
८. कामर्दार कमनिारीबाट ्यााँककने दर्दसा वपसाव तथा िानपान आदर्दबाट प्रनतकुि असर हुनबाट जोगाउन ेश्जम्मेवारी 

उद्योगीको हुनेछ ।  

९. स्थानीय कच्िा पर्दाथनको अधिकतम प्रयोग िएको हुन ुपनने  

१०. उद्योगबाट ननस्कन ेमाटोमा लमलसएको ढुङ्गा वा ग्रािेि तथा प्रयोग गनन नलमलने माटो िाई आसपासको िालिो 
जलमन पुनने, बाटो बनाउने जस्ता कायनमा प्रयोग गनुनपननेछ  

११. कामर्दारिे प्रयोग गनने िौिाियका िाधग से्टी ्यांकी बनाउने र अन्य ककलसमिे हुने िेर गइरहेका पर्दाथन 
्यााँक्नको िाधग उद्योगकै िािी जग्गामा िािि िनी पुनने व्यवस्था गनुन पननेछ । 

१२. उद्योगबाट ईँटा उत्पार्दन गनन कच्िा पर्दाथन तथा सहायक कच्िा पर्दाथन ढुवानी गनन तथा तयारी ईँटा ढुवानी गर्दान 
कच्िी सिक बबग्रने िश्त्कने सम्िावना िएकोिे आवचयकता अनुसार बबगे्र ित्केको बाटो ममनत गनने श्जम्मेवारी 
उद्योगको हुनेछ ।  

१३. उद्योगको कायानिय तथा आवास के्षत्रको आसपासमा रुि ववरुवा तथा फुिहरु िगाई वातावरणिाई स्वच्छ 
राख्नुपननेछ । 

१४. हावािे िुलिा रुपमा रहेको ििुो उिाउन सक्न ेिएकोिे त्यस्तो ििुो उड्न ेसम्िावना रहेको समयमा बालटीबाट वा 
पाइपबाट आवचयकता अनुसार पानी छकन ने व्यवस्था गनुन पननेछ । 

१५. वातावरणमा पनने प्रनतकूि असर न्यूनीकरण गनन Mitigation Meaesures मा उलिेखित उपायहरु पािना गनुन पननेछ । 
१६. स्थानीय व्यश्क्तहरुिाई रोजगारी उपिब्ि गराउने ववषयिाई प्राथलमकतामा राख्नुपननेछ । 
१७. वातावरणमा प्रनतकूि असर नपनने गरी उद्योग सञ्िािन गनुन पननेछ । 
१८. सावनजननक स्थि, पाटी, पौवा, बाटो, इनार आदर्दिाई हानी नोक्सानी नपुयानई उद्योग सञ्िािन गनुनपननेछ । 
१९. स्थानीय बालसन्र्दािाई बािा नपुयानइ उद्योग सञ्िािन गनुनपननेछ । बािा परी ववरोि हुन आएमा ननयमानुसार 

सम्बश्न्ित ननकायको स्वीकृनत लिई उद्योग अन्यत्र ठाउाँसारी गनुन पननेछ वा बन्र्द गनुन पननेछ । 
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