विस्तृत आयोजना प्रततिेदन तयार गने सम्बन्धी मागगदर्गन, २०७७
(Detailed Project Report Preparation Directives)

प्रदेश सरकार
मख्
ु यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालय
गण्डकी प्रदेश, पोखरा

विस्तृत आयोजना प्रततिेदन तयार गने सम्बन्धी मागगदर्गन, २०७७
गण्डकी प्रदे र् सरकारबाट स्थानीय तहहरूलार्ग उपलब्ध गरार्ने वित्तीय हस्तान्तरण अनुदान अन्तगगत
कायागन्ियन गररने आयोजनाहरूको सञ्चालनाथग माग गररने प्रस्तािको ढााँचामा एकरूपता कायम गनग, विस्तृत
आयोजना प्रततिेदन तयार गने कामलार्ग कम खर्चगलो, सहज र सरल बनाउन यस सम्बन्धी मागगदर्गन बनार्
लागु गररएको छ ।

१.

सं र्िप्त नाम र प्रारम्भः यस मागगदर्गनको नाम “विस्तृत आयोजना प्रततिेदन तयार गने सम्बन्धी
मागगदर्गन, २०७७” रहेको छ ।

२.

पररभाषाः विषय िा प्रसं गले अको अथग नलागेमा यस मागगदर्गनमाः-,
क) “अनुदान” भन्नाले प्रदे र् वित्त व्यिस्थापन ऐन,2075 को दफा ५, ६ र ७ मा व्यिस्था गररएको
क्रमर्ः सर्तग, समपुरक र विर्ेष अनुदान सम्झनु पछग ।
ख) “आयोजना” भन्नाले प्रदे र् सरकारले स्थानीय तहलार्ग उपलब्ध गराउने अनुदानमा सञ्चालन गररने
विकास सम्बन्धी योजना तथा कायगक्रम भन्ने सम्झनु पछग।
ग) “ऐन” भन्नाले प्रदे र् वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०75 सम्झनु पछग ।
घ) “कायगवितध” भन्नाले बजेट तथा कायगक्रम कायागन्ियन सम्बन्धी एकीकृत कायगवितध, २०७७ सं झनु
पछग ।
ङ) “मन्रालय” भन्नाले आतथगक मातमला तथा योजना मन्रालय सम्झनु पछग ।
च) "िातािरणीय अध्ययन" भन्नाले िातािरण सं रिण तनयमािली, २०७७ को तनयम ३ मा उल्ले र्खत
सं र्िप्त िातािरणीय अध्ययन, प्रारं तभक िातािरणीय परीिण िा िातािरणीय प्रभाि मूल्यााँकन
सम्झनु पछग ।
छ) "विस्तृत आयोजना प्रततिेदन (तडपीआर)" भन्नाले आयोजनाको र्गन्जीतनयररङ्ग प्रततिेदन, िातािरण
सं रिण ऐन २०७६ र िातािरण सं रिण तनयमािली २०७७ मा व्यिस्था भएबमोर्जम गनुप
ग ने
िातािरणीण अध्ययन एिं सामार्जक, आतथगक प्रभाि र असरको सं भावित मूल्यााँकन सवहतको
एकीकृत विस्तृत आयोजना प्रततिेदन सम्झनु पछग।
ज) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउाँपातलका, नगरपातलका, उप महानगरपातलका र महानगरपातलका सम्झनु
पछग ।
झ) “िेर” भन्नाले स्थानीय तहले प्रस्ताब पेर् गनग सक्ने विषयगत िेरहरू सम्झनु पछग ।

३.

मागगदर्गनका उद्देश्यः (१) ऐन को दफा ५, ६ र ७ को व्यिस्था कायागन्ियनका लातग सञ्चालन
गररने आयोजनाहरूको स्थानीय तहले पेर् गने प्रस्तािको ढााँचामा एकरूपता कायम गनग, विस्तृत

आयोजना प्रततिेदन तयार गने कामलार्ग कम खर्चगलो, सहज र सरल बनाउन साथै बजेट तथा
कायगक्रम कायागन्ियन सम्बन्धी एकीकृत कायगवितध, २०७७ को दफा ९ (४) साँग सम्बर्न्धत
अनुसूची -१ मा रहेको ढााँचालार्ग सरलीकृत बनाउने उद्देश्यले यो मागगदर्गन तजुम
ग ा गररएको छ।

४.

विषय िेरअनुसार आयोजना प्रस्ताब भनुपग ने वििरण र भने तररकाः दफा ३ मा उल्ले र्खत ढााँचामा
आयोजना प्रस्ताि तयार गनुप
ग ने सम्बन्धमा विषयगत िेरअनुसार यो मागगदर्गनको अनुसूची -१
को ढााँचामा आयोजना प्रस्ताि तयार गरी पेर् गनुप
ग नेछ ।

५.

विस्तृत आयोजना प्रततिेदनमा समेवटनु पने विषयः (क) स्थानीय तहहरूले अनुदानका लातग प्रदे र्
सरकार समि पेर् गनुप
ग ने प्रस्तािमा बजेटको पररमाणका आधारमा दे हायअनुसारको विषयहरू
समेवटएको हुनपु नेछः
(१) िेरगत

(Sector wise)

विश्लेषणः विस्तृत आयोजना प्रततिेदनमा आयोजनाको (सडक,

तसं चार्ग, खानेपानी आदद) िेरगत विश्लेषण गररएको हुनपु नेछ ।
(२) आयोजनाको पररचयः विस्तृत आयोजना प्रततिेदनमा आयोजनाको पररचय समािेर् हुनपु नेछ
।आयोजनाको विगतमा गररएका अध्ययन प्रततिेदन (गुरूयोजना, विस्तृत सभे िण) उपलब्ध
भएमा उक्त प्रततिेदनमा उर्ल्लर्खत नाम, ठे गाना स्पष्ट रूपमा वकटान गररएको हुनपु नेछ ।
(३) आयोजनाको अध्ययन तथा सभेिणः आयोजना तनमागण पूि ग आयोजना स्थलको विस्तृत
अध्ययन गरी सम्बर्न्धत विज्ञहरूबाट सभे िण सामग्री / औजारहरूको प्रयोग गरी सभे िण गररएको
हुनपु नेछ ।
(४) विस्तृत र्र्न्जतनयररङ्ग तडजार्नः सभे िण पश्चात उपलब्ध तथयांकहरूका आधारमा रही
आयोजनाको विस्तृत र्र्न्जतनयररङ्ग तडजार्गन तयार बनाउनु पनेछ ।
(५) विस्तृत लागत अनुमानः आयोजना स्थलको विस्तृत सभे िणका आधारमा गररएको तडजार्नमा
रही र्र्न्जनीयररङ्ग नम्र्ग, दर रे ट (उपलब्ध भएसम्म र्जल्ला दररे ट, नभएमा अन्य सरकारी
तनकायले प्रयोग गरररहेको दररे ट समेतलार्ग आधार मान्न सवकने) अनुसार आयोजनामा लाग्ने
सामग्रीहरू, ज्यामीहरूको आिश्यक सं ख्याको आधारमा विस्तृत लागत अनुमान तयार गररएको
हुनपु नेछ ।
(६) आतथगक र वित्तीय विश्लेषणः आयोजना तनमागणमा आिश्यक आतथगक र वित्तीय पिको
ाँ लन सवहत स्पष्टरूपमा विश्लेषण गररएको
भविष्यमा आउन सक्ने वित्तीय जोर्खमको आक
हुनपु नेछ।

(७) िातािरणीय प्रभाि विश्लेषणः आयोजना तनमागण पूि ग आयोजनाको तनमागणले आउनसक्ने
ाँ लन गरी िातािरण सं रिण तनयमािली, २०७७ को तनयम ३
िातािरणीय जोर्खमको आक
अनुसूची १, २, ३ मा उल्ले ख भएअनुसारको िातािरणीय अध्ययन गनुप
ग नेछ ।
(८) सामार्जक प्रभाि विश्लेषणः आयोजना तनमागण पूि ग आयोजनाको तनमागणले आउनसक्ने
ाँ लन गरी सं भावित समस्या समाधानको उपायहरू
सामार्जक सााँस्कृततक पिमा पने प्रभािको आक
कायगयोजनामा समािेर् गराएको हुनपु नेछ ।
(९) विस्तृत वित्तीय लगानी योजनाः विस्तृत आयोजनाको प्रततिेदनमा आयोजनाको विस्तृत
वित्तीय लगानी योजना समािेर् गररएको हुनपनेछ ।
(१०) विस्तृत खररद योजनाः आयोजना तनमागणमा आिश्यक खररद प्रकृया सम्पन्न गनग लाग्ने
समय सवहत सरसामान खररद िा आयोजना तसं गैको विस्तृत खररद योजना तयार गनुप
ग नेछ ।
(११) विस्तृत कायागन्ियन योजनाः आयोजना तनमागणमा आिश्यक वक्रयाकलापहरू जस्तै जग
खन्ने, रड बााँध्ने, ढलान आदद कायगको समयाितध सवहतको विस्तृत कायागन्ियन योजना समािेर्
गररएको हुनपु नेछ ।
(१२) संचालन तथा ममगत ढााँचाः आयोजना कायागन्ियन हुन ु पूि ग नै आयोजना तनमागण पश्चातको
ाँ लन गरी आयोजना सं चालन कायगवितध (जस्तै ः ठे क्का, उपभोक्ता सतमतत र अमानत) तथा
आक
ममगत ढााँचा तयार गरी वकटान गररएको हुनपु दगछ ।
(१३) जोर्खम व्यिस्थापन योजनाः आयोजना तनमागण पूि ग भविष्यमा आउन सक्ने वितभन्न
जोर्खमहरू (जस्तै ः खानेपानी आयोजना तफग मुहान वििाद, मुहान सुक्ने, पवहरो जाने आदद,
सडक आयोजनामा मुआब्जा, बाढी पवहरो, सं चालनमा रहे का आयोजनाहरू जस्तै तसं चार्, खानेपानी
ाँ लन गरी त्यसलार्ग व्यिस्थापन गनग जोर्खम
र्त्याददमा पुग्नजाने सं भावित ितत आदद) आक
व्यिस्थापन योजना र सो कायागन्ियनका लातग वित्तीय भार र समयािधी सवहतको विस्तृत
आयोजना प्रततिेदन तयार गररएको हुनपु नेछ ।

६.

प्रचतलत कानून बमोर्जम हुनःे प्रचतलत कानूनसाँग यो मागगदर्गन बार्झएमा बार्झएको हदसम्म
प्रचतलत कानून लागु हुनेछ ।

अनूसूची-१ (क)
पूिागधार विकासको िेर तफग स्थानीय तहले प्रदे र् सरकार मन्रालय समि आयोजना माग गदाग पेर्
गनुप
ग ने वििरणको ढााँचा
............... / नगर / गाउाँ कायगपातलकाको कायागलय
....................... .......................... ......................
गण्डकी प्रदे र्, नेपाल
सर्तग / समपुरक / विर्ेष अनुदानमा आधाररत आयोजना प्रस्ताि फाराम
क) सडक पूिागधारः
१. सडक तनमागण स्थलको अिस्था र साधारण वििरण
१.१ सडकको नामः
१.२ र्जल्लाः
१.३ सडकले छु ने स्थानीय तहहरः ................................................
१.४ आयोजनाको वकतसमः (क) नयााँ सडक तनमागण (ट्रयाक खोल्ने) ...... (ख) स्तरोन्नतत ....
१.५ सडक सं केत नं. ... .... .......
१.६ सडकले जोडने खण्डहरः ट्रयाक खोल्ने .......वक.तम. ग्राभेल........वक.तम., कालो परे ..... वक.मी.
२. सामान्य ईर्न्जतनयररङ तबिरण
२.१ हाल िस्तीबाट नर्जकको सडक सम्म पुग्न लाग्ने समयः

...........घण्टा

२.२ हाल सडक सं चालन समयः ...........मवहना
२.३ सडकसाँग जोतडने मुख्य सडकहरको नाम र वकतसमः ........र्जल्ला सडक,..........राजमागग
२.४ आयोजना तनमागणमा
(क) स्थानीय सामाग्रीको उपलब्धताः ढुं गा / बालुिा / तगटी
(ख) उपलब्ध हुने स्थानः ........... ग) तनमागण आयोजना स्थल र तनमागण सामग्री उपलब्ध हुने स्थान
बीचको दुरीः ..... (वक.मी.)
२.५ (क) आयोजनाको र्ुरिात चेनेज तबन्दुः .......वक.तम.
(ख) आयोजनाको अर्न्तम चेनेज तबन्दुः......... वक.तम.
२.६ सडक र िरपरको माटो, चट्टानको ितगगकरणः नरम माटो/ ग्राभेल/ नरम चट्टान/ कडा चट्टान
३. सामार्जक तथा आतथगक पिको तबिरणः
३.१ आयोजनाबाट प्रत्यि लाभार्न्ित घरधुरी सं ख्याः

पररिार सं ख्याः ........, जनसं ख्याः ......

३.२ पैदल वहं डेर ३० तमनेटतभरमा तनमागणाधीन सडकमा पुग्ने जनसं ख्या ...

३.३ आयोजनाबाट लाभार्न्ित

जनसं ख्याः .. दतलत, ... आददिासी, ..... वपछतडएको िगग, ..... जम्मा

३.४ बाह्रैमास सडकसाँग पहुाँच हुने जनसं ख्याः
३.५ सडक सं जालमा पने अत्यािश्यक स्िास्थय सेिाको पहुाँचमा अिरोध हुने/ नहुनेः
३.६ बावषगक ईकाई घरपररिार आम्दानीः (गत आ.ब.को) .......
३.७ प्रतत के.र्ज. खाद्यान्न मूल्यः
चामलः (मन्सुली) र....... /के.र्ज.

दालः र....... /के.र्ज.

गहुः र....... /के.र्ज.

सागसब्जीः र....... /के.र्ज.

मकैः र....... /के.र्ज.

खानेतेलः र....... /तल.

३.८ सामान ढु िानी भाडाः र......./के.र्ज./ प्रतत वक.मी.
३.९ यारु भाडाः............../ वक.तम.
३.१० सडकमा गुडने दै तनक सिारी सं ख्याः

ट्रक ....., बस ..., ट्रयाक्टर...., हलुका सिारी .............

३.११ सडक सं जालमा पने अत्यािश्यक सेिा प्रदायक सामार्जक सं घ- सं स्थाहरः
..........अस्पताल, ........स्िास्थ चौकी, ............तबद्यालय, .........क्याम्पस, ........स्थानीय तह,

.........सदरमुकाम, ........कृवष केन्र,...........बजार केन्र
४. िातािरणीय पिको तबिरणः
४.१ सडक तनमागणले ऐततहातसक तथा पूरातार्त्िक सं रचनालाई नोक्सानः पने /नपने
४.२ सडक पूल तनमागण स्थल िातािरणीय जोर्खम (पैह्रो, भूस्खलन र भू-िय) तथा सं रर्ित िेरमाः पने

/नपने
४.३ िन िेरबाट सडक जाने भए सडकले छु ने िनः
(क) सामुदावयक िन ...... हे . (ख) सं रर्ित

िेर ..... हे . ग) राविय बनः ....... हे .

४.४ सडक तनमागणले गदाग तनम्न पिहरमा असर गने /नगने
(क) भूिय, भूस्खलन, पैह्रोः..........
(ख) स्थानीय िातािरणमा प्रदू षणः......
(ग) मानि बर्स्त स्थानान्तरणः .........
ाँ सं लग्न कागजातहर र मुख्य मुख्य तबिरणहरः
५. आयोजनासग
५.१ आयोजनास्थलको तबस्तृत तडजाईन, ड्रईङ, लागत अनुमान सवहतको पुस्तकहर तयारः भएको /नभएको
५.२ आयोजनाको अनुमातनत लागतः
५.३ सडक लम्बाईः .........वक.मी.
५.४ सडक सं चालन पश्चात यातायात सं चालन हुने समयः..........मवहना

५.५ आयोजना तनमागणमाः
(क) स्थानीय सामाग्रीको प्रयोगः ....... घ.मी. ढुं गा, ........घ.मी. बालुिा,...... घ.मी. गीटी,..........
(ख) स्थानीय कामदारहरको प्रयोगः .........दि, ...............अदि
५.६ रोजगारीको तसजगनाः..........ददन/ िषग
५.७ पयागिरणमा पने असरलाई न्यू न गनग तबस्तृत सभे िणमा अबलम्बन गररएका उपायहरः
.............बगग तम. िायो र्गन्जीतनयररङ्ग, .......घ.तम., तारजालीमा ढुं गा भने कायग, ............
५.८ प्रदे र्बाट अनुदान माग गने सम्बन्धमा गरे को तनणगयको प्रतततलवपः
सम्पकग व्यर्क्तको तबिरणः
नामः
ठे गानाः
फोन नं.

फाराम भने तररकाः
१. सडक तनमागण स्थलको अिस्था र साधारण वििरणः
१.१ यसमा प्रस्ताि गररएको सडकको नाम भन्नाले स्थानीयमा प्रचतलत िा र्जल्ला यातायात गुरयोजना
(District Trasportation Master Plan) िा स्थानीय तहमा भएको अतभले ख अनुसारको सडक नामलाई
बुझाउाँछ ।
१.२ सडकले जोडने स्थानीय तह भन्नाले सडकको र्ुर तबन्दु र अन्त भएको तबन्दु तभरको भूगोलमा अबर्स्थत
हुने स्थानीय तहको भूगोललाई जनाउाँछ ।
१.३ सडक सं केत नं. भन्नाले

DTMP/ स्थानीय तहले सडक सं जालको गुर आयोजना बनाउदा ददईएको

सं केत नं. भनेर बुझ्नु पदगछ ।
१.६ सडकले जोडने सडक खण्डहर भन्नाले हाल सडकको कतत वक.तम. खण्ड कच्ची (माटोको सतह
भएको)/ ग्राभेल (रोडा तबछाईएको)/ कालोपरे (अलकरा रार्खएको) रहे को छ सो को अबस्थालाई
बुझाउाँछ।
२. सामान्य ईर्न्जतनयररङ तबिरण
२.१ ितगमान अबस्थामा यातायात सं चालनको अबस्था भए सिारी साधनको प्रयोगबाट सडक खण्ड पार गनग
लाग्ने समय र यातायातको ब्यबस्था नभए सडक खण्ड पार गनग पैदल यारालाई लाग्ने समयलार्ग बुझाउाँछ
।
२.२ तबद्यमान अबस्थामा बषगमा कतत मवहना यातायात सं चालन सुचार हुन्छ उल्ले ख गनुग पनेछ ।
२.३ प्रस्तावित सडक तनमागणले जोडने मूख्य मूख्य सडकहरको जस्तै ः स्थानीय सडक, र्जल्ला सडक,
राजमागगलाई बुझाउाँछ ।

२.४ स्थानीय सामग्रीको उपलब्धता भन्नाले सडक तनमागण हुने स्थान िरपर पाईने स्थानीय सामाग्रीहर जस्तै
ढुं गा, माटो, बालुिा, तगट्टी आदीलाई बुझाउाँछ । उपलब्धता हुने स्थान भन्नाले सडक तनमागणमा आिश्यक
गुणस्तरीय स्थानीय सामाग्री पाईने स्थान भनेर जनाउाँछ । नर्जकै गुणस्तरीय स्थानीय सामग्रीको अभाि भएमा
सो स्थान टाढा भएमा दू री उल्ले ख गनुग पनेछ ।
२.५ आआयोजना कायागन्ियन हुने र्ुर र अर्न्तमको चेनेज तबिरण भन्नाले वक.तम. लाई बुझाउाँछ । जस्तै ः
१०+३०० भन्नाले १० वक.तम. र ३०० मी. बुझाउाँछ ।
ाँ ाको सहायताले
२.६ सडक र िरपरको माटो, चट्टानको बतगगकरण भन्नाले बतगमान अबस्थामा आख
छु ट्टयाईएको माटो िा चट्टानको प्रकारलाई बुझाउाँछ ।
३. सामार्जक तथा आतथगक पिको तबिरणः
३.१ आयोजनाबाट लाभार्न्ित जनसं ख्या भन्नाले सडक तनमागणबाट प्रत्यि लाभ तलन सक्ने सडकको प्रभाि
िेर (zone of influence) को भूगोलमा बसेको जनसं ख्यालाई बुझाउाँछ ।
३.२ आयोजनाबाट लाभार्न्ित जनसं ख्या भन्नाले राज्यको सेिा सुतबधाको सहज रपमा प्राप्त गनग नसवक
अलर्ग्गएको समूदाय जो सडकको प्रभाि िेर (zone of influence) तभर बसेको जनसं ख्यालाई बुझाउाँछ।
३.३ आयोजनाबाट लाभार्न्ित घरपररिार सं ख्याले प्रत्यि लाभ पाउने सडकले सेिा प्रदान गने स्थानीय
तहहरमा अिर्स्थत घरपररिारलाई बुझाउाँछ ।
३.४ बावषगक ईकाई घरपररिार आम्दानी भन्नाले सरदर ईकाई घरपररिारको बावषगक आयलाई बुझाउाँछ ।
३.५ सडक तनमागण पूि ग तबतभन्न खाद्यान्नको मूल्य भन्नाले प्रचतलत वकनबेच हुने मूल्यलाई जनाउाँछ ।
३.६ सामान ढु िानी भाडा भन्नाले तबद्यमान अबस्थामा सिारी साधनहर जस्तै र्जप, ट्रयाक्टर, बस, ट्रक
आददमा सामान ढु िानी गदाग लाग्ने िा र्जल्ला यातायात ब्यिस्था सतमततले तोकेको भाडाबाट तनकाले को
सरदर भाडालाई जनाउाँछ भने यारु भाडा भन्नाले प्रतत ब्यर्क्त प्रतत वक.तम. दू री याराको लातग आिश्यक
रकम भन्ने बुझाउाँछ ।
३.७ सडकमा गुड्ने दै तनक सिारी सं ख्या (ADT) भन्नाले सरदर दै तनक गुडने सिारीलाई बुझाउाँछ ।
३.८ सडक सं चालनले सडकको प्रभाि िेरतभरका अत्याबश्यक सेिा प्रदायक सामुदावयक सं घ सं स्थाहर
जस्तै ः अस्पताल, स्िास्थय चौकी, तबद्यालय, क्याम्पस, स्थानीय तह, सदरमुकाम, कृवष केन्र, बजार केन्र कतत
िटा सं स्थालाई से िा ददन्छ सं ख्या उल्ले ख गनुग पनेछ ।
४. िातािरणीय पिको तबिरणः
४.१ सडक तनमागण गदाग भतबष्यमा ऐततहातसक तथा पूरातार्त्िक सं रचनालाई नोक्सान पुग्ने÷नपुग्ने तनगक्योल
गरर उल्लेख गनुग पदगछ ।
४.२ सडक तनमागण स्थल र नर्जक िातािरणीय जोर्खम (पैह्रो, भूस्खलन र भूिय ) भएको िा भतबष्यमा
भतबतब्य हुन सक्ने िा कुनै सं रर्ित िेर (तनकुञ्ज, तबर्ेष िेर) मा पने भए स्पष्ट उल्ले ख गनुग पनेछ ।

४.३ सडक जाने स्थानमा िन (सामुदावयक/ सं रर्ित/ कबुतलयती) िेरमा पने िा नपने स्पष्ट खुलाई पेर् गनुग
पनेछ ।
४.४ सडक तनमागणले ितगमान स्थानीय िातािरणमा प्रदू षण (जस्तै ः सडक तनमागणको चरणमा तनमागण िेर
िरपर हुने धू लोको कारणले हुने िायु प्रदू षण, ठू ला औजारका प्रयोगले हुने ध्िनी प्रदू षण ) साथै मानि बस्ती
स्थानान्तरणमा के कस्तो असर गछग िा गदै न यवकन गरर उल्ले ख गनुग पनेछ ।
५. आयोजनासग सं लग्न कागजातहर र मुख्य मुख्य तबिरणहरः
५.१ सडक तनमागणस्थलको तबस्तृत सभे िण गरर तडजाईन तयार गरर तबस्तृत लागत अनुमान सवहतको ररपोट
(Detailed Project Report) तयार भएको हुन ु पदगछ । DPR भएको िा नभएको तनिेदनमा उल्ले ख गनुग
पनेछ ।
५.२ सडक तनमागण पश्चात बषगमा कतत मवहना यातायात सं चालन हुन सक्छ खुलाउनु पनेछ ।
५.३ म्एच ् मा समािेर् भए अनुसार सडक तनमागणको लातग आिश्यक स्थानीय तनमागण सामाग्री के कतत
प्रयोग हुन्छ ( जस्तै ः ढुं गा, गीटी, बालुिा, काठ, माटो ) को पररमाण, आिश्यक दि, अदि कामदार साथै सो
आआयोजनाले स्थानीयमा तसगजना गरे को रोजगारी ददन प्रतत बषगको तथयाङ उल्ले ख गनुग पनेछ ।
५.४ आयोजनाको तनमागणले पयागिरणमा पनग जाने िा भतबष्यमा पनग सक्ने खतरालाई न्यू तनकरण गनग तबस्तृत
सभे िणमा के कस्ता उपायहरको (बायो ईर्न्जतनयररङ अन्तगगत घास÷रख रोप्ने कायग, तभरालो सतह जोगाउन
ददईने टे िा पखागल आदद) अबलम्िन गररएका छन मूख्य मूख्य उपायहर म्एच ् मा भएको उल्ले ख गनुग
पनेछ।
५.५ प्रदे र्बाट समपूरक अनुदान माग गने सम्बन्धमा गरे को तनणगयको प्रतततलपीसाथ सडक पूल माग गने
उपभोक्ता सतमततको सम्पकग ब्यर्क्तको नाम, ठे गाना र फोन नं. तनिेदनमा उल्ले ख गनुग पनेछ ।
ख. सडक पुलः
१. सडक पूल तनमागण स्थलको अिस्था र साधारण वििरणः
१.१ सडक पूलको नामः
१.२ र्जल्लाः
१.३ पूलले जोडने स्थानीय तहः .................बायााँ वकनारा, ..........................दायााँ वकनारा.................
१.४ नदी/ खोलाको नामः ...........
१.५ पूलले छु ने सडकको नामः
१.६ सडक सं केत नं. .....
१.७ सडक पूलले जोडने सडकः .......वक.तम. ग्राभे ल,........वक.तम. कालो परे
२. सामान्य ईर्न्जतनयररङ तबिरण
२.१ सडक पूलले जोडने सडकमा आिश्यक जम्मा सडक पूल सं ख्याः
२.२ सडक पूलले जोडने सडकहरको नाम र वकतसमः ........र्जल्ला सडक,..........राजमागग

२.३ आिश्यक एप्रोच सडकको लम्बाईः ........मी.दायााँ र ...... बायााँ
२.४ आयोजना तनमागणमा
(क) स्थानीय सामाग्रीको उपलब्धताः ढुं गा/बालुिा/गीटी
(ख) उपलब्धता हुने स्थानः ...........
२.५ नदी/खोलाको उच्चतम गवहराईः ......मी.
२.६ दुई वकनारा/तबचको लम्बाईः ........मी.
२.७ नदी/खोला वकनाराको माटो/चट्टानको ितगगकरणः
(क) दायााँ वकनाराः नरम माटो/ग्राभेल/नरम चट्टान/कडा चट्टान
(ख) बायााँ वकनाराः नरम माटो/ग्राभेल/नरम चट्टान/कडा चट्टान
३. सामार्जक तथा आतथगक पिको तबिरणः
३.१ आयोजनाबाट लाभार्न्ित जनसं ख्याः
३.२ आयोजनाबाट लाभार्न्ित DAG जनसं ख्याः
३.३ बाह्रैमास सडक सग २-४ घण्टामा पहुंच हुने जनसं ख्याः
३.४ सडक सं जालमा पने अत्यािश्यक स्िास्थय सेिाको पहुाँचमा अिराध हुने/नहुने
३.५ आयोजनाबाट लाभार्न्ित घरधू री सं ख्याः
३.६ बावषगक ईकाई घरधू री आम्दानीः .......
३.७ प्रतत के.र्ज. खाद्यान्न मूल्यः
चामलः र......./के.र्ज.

दालः र......./के.र्ज.

गहुः र......./के.र्ज.

सागसब्जीः र......./के.र्ज.

मकैः र......./के.र्ज.

ते लः र......./तल.

३.८ सामान ढु िानी भाडाः र......./के.र्ज.
३.९ यारु भाडाः
३.१० सडकमा गुडने दै तनक सिारी सं ख्याः

ट्रक ....., बस .........., ट्रयाक्टर ........, हलुका सिारी

...............
३.११ सडक सं जालमा पने अत्याबश्यक सेिा प्रदायक सामार्जक सं घ सं स्थाहरः
..........अस्पताल, ........स्िास्थ चौकी, ............विद्यालय, .........क्याम्पस, ........स्थानीय तह,

.........सदरमुकाम, ........कृवष केन्र,...........बजार केन्र
४. (िातािरण सं रिण तनयमािली, २०७७ को तनयम ३ मा गररएको व्यिस्था अनुसार BEA िा IEE िा

EIA गनुपग ने हो यकीन गरी सोहीअनुसार गनुपग ने ।)
४.१ सडक पूल तनमागणले ऐततहातसक तथा पूरातार्त्िक सं रचनालाई नोक्सानः पने /नपने

४.२ सडक पूल तनमागण स्थल िातािरणीय जोर्खम (पैह्रो, भूस्खलन र भूिय) तथा सं रर्ित िेरमाः पने

/नपने
४.३ िन िेरमा जग पने/नपनेः..................
(क) सामुदावयक िन (ख) सं रर्ित

िेर ग.

४.४ सडक पूल तनमागणले गदाग तनम्न पिहरमा असर गने /नगने
(क) पानीको िहािमा पररितगनः..........
(ख) पानीको गुणस्तरमा पररितगनः.......
(ग) स्थानीय िातािरणमा प्रदू षणः......
(घ) मानि बर्स्त स्थानान्तरणः .........
५. आयोजनासग सं लग्न कागजातहर र मुख्य मुख्य तबिरणहरः
५.१ आयोजनास्थलको माटो पररिण, तबस्तृत तडजाईन, ड्रईङ, लागत अनुमान सवहतको पुस्तकहर तयारः
भएको /नभएको
५.२ आयोजनाको अनुमातनत लागतः
५.३ सडक पूल लम्बाईः .........मी.
५.४ सडक पूल सं चालन पश्चात यातायात सं चालन हुने समयः..........मवहना
५.५ आयोजना तनमागणमा
(क) स्थानीय सामग्रीको प्रयोगः ....... घ.मी. ढुं गा, ........घ.मी. बालुिा,...... घ.मी. गीटी,..........
(ख) स्थानीय कामदारहरको प्रयोगः .........दि, ...............अदि
५.६ रोजगारीको तसगजनाः..........ददन/ िषग
५.७ पयागिरणमा पने असरलाई न्यू न गनग तबस्तृत सभे िणमा अबलम्बन गररएका उपायहरः
.............बगग तम. बायो र्गर्न्जतनयररङ्ग, .......घ.तम. तारजालीमा ढुं गा भने कायग, अन्य ............
५.८ प्रदे र्बाट अनुदान माग गने सम्बन्धमा गरे को तनणगयको प्रतततलपीः
सम्पकग व्यर्क्तको तबिरणः
नामः
ठे गानाः
फोन नं.
फारम भने तररकाः
१. सडक पूल तनमागण स्थलको अिस्था र साधारण तबिरण
१.१ यसमा प्रस्ताि गररएको सडक पूलको नाम भन्नाले नदी/ खोलाको िा स्थानीयमा प्रचतलत नाम भनेर
बुझ्नु पदगछ ।

१.२ सडक पूलले जोडने स्थानीय तह भन्नाले सडक पूलकको िायााँ र दायााँ जग अबर्स्थत हुने स्थानीय
तहको भूगोललाई जनाउाँछ ।
१.३ नदी /खोलाको नाम भन्नाले स्थानीय रपमा प्रचतलत नदी/खोलाको नामलाई जनाउछ ।
१.४ सडक पूलले छु ने सडकको नाम भन्नाले र्जल्ला यातायात गुरयोजना (DTMP) िा स्थानीय तहमा
भएको अतभले ख अनुसारको सडक नामलाई बुझाउछ ।
१.५ सडक सं केत नं. भन्नाले

DTMP/स्थानीय तहले सडक सं जालको गुर आयोजना बनाउदा ददईएको

सं केत नं. भनेर बुभ्नु पदगछ ।
१.६ सडक पूलले जोडने सडक खण्डहर भन्नाले हाल सडकको कतत वक.तम. खण्ड कच्ची (माटोको सतह
भएको)/ ग्राभेल (रोडा तबछाईएको) /कालोपरे (अलकरा रार्खएको) रहे को छ सो को अबस्थालाई बुझाउछ
।
२. सामान्य ईर्न्जतनयररङ तबिरण
२.१ सडक पूलले जोडने सडकमा आिश्यक जम्मा सडक पूल सं ख्याले त्यो सडकमा आिश्यक जम्मा अन्य
पूलहरको सं ख्यालाई जनाउाँछ ।
२.२ सडक पूलले जोडने सडकहरको नाम भन्नाले एक िा एक भन्दा बढी सडकहरलाई उपराक्त सडक
पूलले सेिा प्रदान गरे को भन्ने बुर्झन्छ । सडकको वकतसम भन्नाले स्थानीय सडक/र्जल्ला सडक/ राजमागगलाई
बुझाउाँछ ।
२.३ एप्रोच सडकको लम्बाई भन्नाले पूलको दायााँ र बायााँ पूलको स्लाबसम्म यातायात सिारीहर
सहजरपमा पुग्नको लातग तनमागण गररने कंवक्रटको बाटोलाई जनाउाँछ ।
२.४ स्थानीय सामाग्रीको उपलब्धता भन्नाले नदी/ खोला िा पूल तनमागण हुने स्थान िरपर पाईने स्थानीय
सामाग्रीहर जस्तै ढुं गा, माटो, बालुिा, गीटी आदीलाई बुझाउाँछ । उपलब्धता हुने स्थान भन्नाले पूल
तनमागणका लातग आिश्यक गुणस्तरीय स्थानीय सामाग्री पाईने स्थान भनेर जनाउाँछ । नर्जकै गुणस्तरीय
स्थानीय सामाग्रीको अभाि भएमा सो स्थान टाढा भएमा दू री उल्ले ख गनुग पनेछ ।
२.५ नदी िा खोलाको उच्चतम गवहराई भन्नाले पानीको बहाि भएको चौडाईको मध्य तबन्दु (पानीको उच्च
गवहराई) बाट बषागको बेला उच्चतम पानीको बहाि हुाँदा सम्मको भागको ठाडो उचाईलाई जनाउाँछ । उक्त
उचाई तबगतमा भएको उच्च पानीको बहािले वकनारामा छोडे को सं केतलाई तलएर तुलना गरी उच्च
मापनलाई अनुमान गरी तनक्योल गनग सवकनेछ ।
२.६ दुई वकनारा तबचको लम्बाई भन्नाले सम्भावित पूल तनमागण स्थलमा पानीको उच्चतम बहाि हुदा नदी
िा खोलाले ओगटे को चौडाई भनेर बुभ्नु पछग ।
ाँ ाको सहायताले
२.७ नदी िा खोला वकनाराको माटो/ चट्टानको बतगगकरण भन्नाले बतगमान अबस्थामा आख
छु ट्टयाईएको माटो िा चट्टानको प्रकारलाई बुझाउाँछ ।
३. सामार्जक तथा आतथगक पिको तबिरणः

३.१ आयोजनाबाट लाभार्न्ित जनसं ख्या भन्नाले सडक पूल तनमागणबाट प्रत्यि लाभ तलन सक्ने सडक
पूलको प्रभाि िेर (Zone of Influence) लाई बुझाउाँछ ।
३.२ आयोजनाबाट लाभार्न्ित जनसं ख्या भन्नाले राज्यको सेिा सुतबधाको सहज रपमा प्राप्त गनग नसकी
अलर्ग्गएको समूदाय जो सडक पूलको प्रभाि िेर (Zone of Influence) तभर बसेको जनसं ख्यालाई
बुझाउाँछ ।
३.३ आयोजनाबाट लाभार्न्ित घरधू री सं ख्याले प्रत्यि लाभ पाउने पूलको दाया/बाया िा सो पूलले प्रदान
गने स्थानीय तहहरमा अबर्स्थत घरधू रीलाई बुझाउाँछ ।
३.४ बावषगक ईकाई घरधू री आम्दानी भन्नाले सरदर ईकाई घरधू रीको बावषगक आयलाई बुझाउाँछ ।
३.५ सडक पूल तनमागण पूि ग तबतभन्न खाद्यान्नको मूल्य भन्नाले प्रचतलत वकनबेच हुने मूल्यलाई जनाउाँछ ।
३.६ सामान ढु िानी भाडा भन्नाले तबद्यमान अबस्थामा सिारी साधनहर जस्तै र्जप, ट्रयाक्टर, बस, ट्रक
आददमा सामान ढु िानी गदाग लाग्ने िा र्जल्ला यातायात ब्यबस्था सतमततले ताकेको भाडाबाट तनकाले को
सरदर भाडालाई जनाउाँछ ।
४. िातािरणीय पिको तबिरणः
(िातािरण सं रिण तनयमािली, २०७७ को तनयम ३ मा गररएको व्यिस्था अनुसार BEA िा IEE िा EIA
गनुप
ग ने हो यकीनगरी सोहीअनुसार गनुप
ग ने ।)
४.१ सडक पूल तनमागण गदाग भविष्यमा ऐततहातसक तथा पूरातार्त्िक सं रचनालाई नोक्सान पुग्ने/ नपुग्ने
तनक्योल गरी उल्ले ख गनुग पदगछ ।
४.२ सडक पूल तनमागण स्थल िातािरणीय जोर्खम (पैह्रो, भू-स्खलन र भू-िय ) भएको िा भविष्यमा
भवितब्य हुन सक्ने िा कुनै सं रर्ित िेर (तनकुञ्ज, तबर्ेष िेर) मा पने भए स्पष्ट उल्ले ख गनुग पनेछ ।
४.३ सडक पूलको जग पने स्थानमा िन (सामुदावयक/सं रर्ित/कबुतलयती) िेरमा पने िा नपने स्पष्ट खुलाई
पेर् गनुग पनेछ ।
४.४ सडक पूल तनमागणले ितगमान पानीको बहाि (जस्तै ः नदी वकनाराको सुरिाले गदाग पानीको बहाि िेर
कम भई जतमनको ियीकरण गने पानीको र्र्क्त बढ्छ) , गुणस्तर (जस्तै ः पूल तनमागणको चरण िा तनमागण
पश्चात तल्लो तटीय िेरमा खानेपानीको गुणस्तरमा ह्रास ), स्थानीय िातािरणमा प्रदूषण (जस्तै ः पूल तनमागणको
चरणमा तनमागण िेर िरपर हुने धू लाको कारणले हुने िायु प्रदू षण, ठू ला मेर्र्नको प्रयोगले हुने ध्िनी प्रदू षण
साथै मानि बस्ती स्थानान्तरणमा के कस्तो असर गछग िा गदै न यकीन गरर उल्ले ख गनुग पनेछ ।
५. आयोजनासं ग सं लग्न कागजातहर र मुख्य- मुख्य तबिरणहरः
५.१ सडक पूल तनमागणस्थलको तबस्तृत सभे िण गरी पूलको दायााँ र बायााँ पने जगहरको अतनिायग रपमा
माटोको पररिण (Soil Boring Test) भएको हुन ु पदगछ । उपरोक्त ररपोट अनुसार पूलको तडजार्गन तयार
गरर तबस्तृत लागत अनुमान सवहतको ररपोट (Detailed Project Report- DPR) तयार भएको हुन ु पदगछ
। DPR भएको िा नभएको तनिेदनमा उल्ले ख गनुग पनेछ ।

५.२ सडक पूल तनमागण पश्चात बषगमा कतत मवहना यातायात सं चालन हुन सक्छ खुलाउनु पनेछ ।
५.३ DPR मा समािेर् भए अनुसार पूल तनमागणको लातग आिश्यक सथातनय तनमागण सामाग्री के कतत प्रयोग
हुन्छ ( जस्तै ः ढुं गा, गीटी, बालुिा, काठ, माटो ) को पररमाण, आिश्यक दि, अदि कामदार साथै सो
आयोजनाले स्थानीयमा तसगजना गरे को रोजगारी ददन प्रतत बषगको तथयाङ उल्लेख गनुग पनेछ ।
५.४ आयोजनाको तनमागणले पयागिरणमा पनग जाने िा भतबष्यमा पनग सक्ने खतरालाई न्यू तनकरण गनग तबस्तृत
सभे िणमा के कस्ता उपायहरको (बायो-ईर्न्जतनयररङ अन्तगगत घााँस/ रख रोप्ने कायग, तभरालो सतह जोगाउन
ददईने टे िा पखागल आदद) अबलम्िन गररएका छन् मूख्य मूख्य उपायहर DPR मा भएको उल्लेख गनुग पनेछ
।
५.५ प्रदे र्बाट अनुदान माग गने सम्बन्धमा गरे को तनणगयको प्रतततलवप साथ सडक पूल माग गने उपभोक्ता
सतमततको सम्पकग ब्यर्क्तको नाम, ठे गाना र फोन नं. तनिेदनमा उल्ले ख गनुग पनेछ ।
ग. तसंचाईः
१. तसं चाई आयोजना तनमागण स्थलको अिस्था र साधारण तबिरणः
१.१ तसं चाई आयोजनाको नामः
१.२ र्जल्लाः
१.३ तसं चाई आयोजनाले सेिा ददने स्थानीय तहहरः ................................................
१.४ आयोजनाको वकतसमः
१.४.१ नयााँ तसचार् नहर तनमागणः (क) नयााँ सतह प्रणाली (ख) सतह प्रणालीको सुधार, तबस्तार (ग) नयााँ
प्रवितध/ तलफ्ट तसं चाई प्रणाली (घ) भूतमगत तसं चाई प्रणाली
१.५ जल उपभोक्ता सं स्था दताग भएको/नभएको (जलश्रोत तनयमािली २०५०, तनयम ३, ४ अनुसार).......
२. सामान्य ईर्न्जतनयररङ तबिरण
२.१ नदी /खोलाको नामः
२.२ सुख्खा मौसममा न्यू नतम पानीको बहािः ......क्यू सेक
२.३ आयोजनाबाट खुद तसर्चं त िेरफलः .......हे क्टर
२.४ खुद जम्मा कमाण्ड िेरफलः ..... हे क्टर
२.५ सातबकको कमाण्ड िेरफलः ..... हे क्टर
२.६ नयााँ तबस्तार हुने कमाण्ड िेरफलः ..... हे क्टर
२.७ आयोजना तनमागणमा
(क) स्थानीय सामाग्रीको उपलब्धताः ढुं गा/बालुिा/गीटी
(ख) उपलब्धता हुने स्थानः ........... दुरीः .... वक.मी. ग) ढु िानी गने साधनः .......
२.८ (क) आयोजनाको मूल नहरको लम्बाई ......वक.तम. (ख) र्ाखा तबतरण प्रणालीको कूल लम्बाई
२.९ बााँधको हेडिक्सग वकतसमः (क) पक्की (ख) ग्यातबयन िाल (ग) ........

२.१० मूल/ र्ाखा नहरको चट्टान ितगगकरणः नरम माटो/ ग्राभेल/ नरम चट्टान/ कडा चट्टान
३. सामार्जक तथा आतथगक पिको तबिरणः
३.१ तसं चाई आयोजनाबाट लाभार्न्ित घरधू री सं ख्याः
३.२ तसं चाई आयोजनाबाट लाभार्न्ित जनसं ख्याः
३.३ तसं चाई आयोजनाबाट लाभार्न्ित DAG जनसं ख्याः
३.४ बाह्रैमास तसं चाई तसं र्चत िेरफलः .......हे क्टर
३.५ तसं चाई आयोजनाबाट लाभार्न्ित घरधू री सं ख्याः
३.६ बावषगक सरदर प्रतत हेक्टर आम्दानीः .......
३.६ तसं चाई आयोजना तनमागण पूि ग हुने बाली सघनता प्रततर्तः...........
३.७ तसं चाई आयोजना तनमागण पश्चात हुने बाली सघनता प्रततर्तः...........
४. िातािरणीय पिको तबिरणः
४.१ तसं चाई आयोजना तनमागणले ऐततहातसक तथा पूरातार्त्िक सं रचनालाई नोक्सानः पने /नपने
४.२ तसं चाई आयोजना तनमागण स्थल िातािरणीय जोर्खम (पैह्रो, भू-स्खलन र भू-िय) तथा सं रर्ित िेरमाः
पने /नपने
४.३ िन िेरबाट तसचाई मूख्य नहर/ र्ाखा नहर/ कूलो जाने भए तसचाई आयोजनाले छु ने िनः
(क) सामुदावयक िन (ख) सं रर्ित

िेर ग.

४.४ तसं चाई आयोजना तनमागणले गदाग तनम्न पिहरमा असर गने /नगने
(क) भू-िय, भू-स्खलन, पैह्रोः..........
(ख) स्थानीय िातािरणमा प्रदू षणः......
(ग) मानि बस्ती स्थानान्तरणः .........
५. आयोजनासग सं लग्न कागजातहर र मुख्य मुख्य तबिरणहरः
५.१ आयोजना स्थलको तबस्तृत तडजाईन, ड्रईङ, लागत अनुमान सवहतको पुस्तकहर (DPR) तयारः भएको /
नभएको
५.२ आयोजनाको अनुमातनत लागतः र.............................
५.३ प्रततफल लागत दर (BC Ratio):
५.४ लगानी उठ्ती दर (EIRR):
५.५ मूख्य नहर लम्बाईः .........मी.
५.६ र्ाखा नहर लम्बाईः .........मी.
५.७ प्रर्ाखा नहर लम्बाईः .........मी.
५.८ आयोजना तनमागणमा
(क) स्थानीय सामागी्रको प्रयोगः ....... घ.मी. ढुं गा, ........घ.मी. बालुिा,...... घ.मी. गीटी,..........

(ख) स्थानीय कामदारहरको प्रयोगः .........दि, ...............अदि
५.९ रोजगारीको तसगजनाः..........ददन/ िषग
५.१० पयागिरणमा पने असरलाई न्यू न गनग तबस्तृत सभे िणमा अबलम्बन गररएका उपायहरः
.............बगग तम. Bio-Engg., ...............घ.तम. तारजालीमा ढुं गा भने कायग, ............
५.११ प्रदे र्बाट अनुदान माग गने सम्बन्धमा गरे को तनणगयको प्रतततलपीः
सम्पकग ब्यर्क्तको तबिरणः
ज.उ.स.को अध्यिको नामः
ठे गानाः
फोन नं. ………

फारम भने तररकाः
१. तसं चाई तनमागण स्थलको अिस्था र साधारण तबिरण
१.१ यसमा प्रस्ताि गररएको तसं चाई आयोजनाको नाम भन्नाले स्थानीयमा प्रचतलत िा जल उपभोक्ता सं स्था
दतागमा िा स्थानीय तहमा भएको अतभले ख अनुसारको तसचाई आयोजनाको नामलाई बुझाउछ ।
१.२ तसं चाई आयोजनाले सेिा ददने स्थानीय तह भन्नाले तसं चाई आयोजनाको प्रततफल प्राप्त गने भूगोलमा
अबर्स्थत हुने स्थानीय तहको भूगोललाई जनाउाँछ ।
१.३ आयोजनाको वकतसम भन्नाले नयााँ आयोजना िा तबगतमा तनमागण भई स्तरोन्नती गनुप
ग ने भन्नेलाई बुझाउाँछ।
जतमनको सतहमा पानी बग्ने नहरलाई सतह प्रणाली, नयााँ प्रतबतध अन्तगगत सौयग उजाग िा तबद्युत उजागबाट हुने
तलफ्ट प्रतबतधलाई बुझाउाँछ। भूतमगत तसं चाई प्रणाली भन्नाले तबतभन्न उजागको प्रयोगले जतमन मुतनको पानीलाई
सतहमा ल्याई तसं चाई गने प्रणाली भनेर बुभ्नु पछग ।
१.६ जलश्रोत तनयमािली २०५०, तनयम ३,४ अनुसार जल उपभोक्ता सं स्था दताग भएको/नभएको स्पष्टसं ग
खुलाउनु पनेछ ।
२. सामान्य ईर्न्जतनयररङ तबिरण
२.१नदी/खोलाको नाम भन्नाले तसं चाई आयोजनामा तसं र्चत गनग प्रयोग हुने पानी आउने नदी िा खोलाको
नामलाई बुझाउाँछ ।
२.२ तसं चाई आयोजनाको श्रोत सुख्खा मौसममा प्रतत सेकेन्ड कतत घन तमटर (Discharge) छ, आयोजनाले
कतत िेरफललाई तसं र्चत गछग (खुद तसं र्चत), जम्मा कमाण्ड िेरफल र साविकको कमाण्ड िेरफल साथै
भविष्यमा विस्तार हुन सक्ने िेरफल समेत उल्ले ख गनुग पनेछ ।
२.३ स्थानीय सामाग्रीको उपलब्धता भन्नाले तसचाई आयोजनाको तनमागण हुने स्थान िरपर पाईने स्थानीय
सामाग्रीहर जस्तै ढुं गा, माटो, बालुिा, तगट्टी आददलाई बुझाउाँछ । उपलब्धता हुने स्थान भन्नाले तसचाई आयोजना

तनमाणगमा आिश्यक गुणस्तरीय स्थानीय सामाग्री पाईने स्थान भनेर जनाउाँछ । नर्जकै गुणस्तरीय स्थानीय
सामाग्रीको अभाि भएमा सो स्थान टाढा भएमा दू री उल्ले ख गनुग पनेछ ।
२.४ आयोजनाको मूल नहर भन्नाले बाधपतछ र्ुर भएर र्ाखा तबतरण प्रणाली सम्मको लम्बाईलाई बुझाउाँछ
। र्ाखा तबतरण नहर भन्नाले मूल नहरको अर्न्तम तबन्दुबाट र्ुर भई तसचाई गने जग्गाको लातग तबतरण
गने कूलो सम्मको लम्बाईलाई बुझाउाँछ ।
२.५ बााँधको वकतसम भन्नाले पक्की (cement concrete), ग्यावियन जाली भरे र बनाईको, ढुं गा र माटोबाट
बनाईएको कच्ची बााँधलाई बुझाउाँछ ।
ाँ ाको सहायताले छु ट्टयाईएको
२.६ मूल/र्ाखा नहरको माटो/चट्टानको बतगगकरण भन्नाले बतगमान अिस्थामा आख
माटो िा चट्टानको प्रकारलाई बुझाउाँछ ।
३. सामार्जक तथा आतथगक पिको तबिरणः
३.१ आयोजनाबाट लाभार्न्ित घरधू री सं ख्याले तसं चाई आयोजनाको पानीले तसं र्चत गरी उत्पादनमा प्रत्यि
लाभ पाउने स्थानीय तहहरमा अिर्स्थत घरधू रीलाई बुझाउाँछ ।
३.२ तसं चाई आयोजनाबाट लाभार्न्ित जनसं ख्या भन्नाले तसं चाई आयोजनाको तनमागणबाट प्रत्यि लाभ तलन
सक्ने तसं चाई आयोजनाको प्रभाि िेर (zone of influence) को भूगोलमा बसेको जनसं ख्यालाई बुझाउाँछ।
३.३ आयोजनाबाट लाभार्न्ित Disadvantaged जनसं ख्या भन्नाले राज्यको सेिा सुतबधाको सहज रपमा
प्राप्त गनग नसवक अलर्ग्गएको समूदाय जो तसं चाई आयोजनाको प्रभाि िेर (zone of influence) तभर
बसेको जनसं ख्यालाई बुझाउाँछ।
३.४ बाह्रैमास तसचाई तसं र्चत िेरफल भन्नाले बतगमान अबस्थामा बाह्रै मवहना तसं चाई सुतबधा पुग्ने िेरफललाई
बुझाउाँछ साथै बावषगक सरदर प्रतत हे क्टर आम्दानी भन्नाले उब्जनीबाट तोवकएको िेरफलमा बषगभरी भएको
आम्दानीलाई बुझाउाँछ।
३.५ तसं चाई आयोजना तनमागण पूि ग र पश्चात हुने बाली सघनता कतत प्रततर्त छ स्पष्टसाँग उल्ले ख गनुग
पनेछ।
४. िातािरणीय पिको तबिरणः
(िातािरण सं रिण तनयमािली, २०७७ को तनयम ३ मा गररएको व्यिस्था अनुसार BEA िा IEE िा EIA
गनुप
ग ने हो यकीन गरी सोहीअनुसार गनुप
ग ने ।)
४.१ तसं चाई आयोजना तनमागण गदाग भविष्यमा ऐततहातसक तथा पूरातार्त्िक सं रचनालाई नोक्सान पुग्ने/नपुग्ने
तनक्योल गरी उल्ले ख गनुग पदगछ ।
४.२ तसं चाई आयोजना तनमागण स्थल र नर्जक िातािरणीय जोर्खम (पैह्रो, भू-स्खलन र भू-िय ) भएको िा
भविष्यमा भवितब्य हुन सक्ने िा कुनै सं रर्ित िेर (तनकुञ्ज, तबर्ेष िेर) मा पने भए स्पष्ट उल्ले ख गनुग
पनेछ।

४.३ तसं चाई आयोजना जाने स्थानमा िन (सामुदावयक/सं रर्ित/कबुतलयती) िेरमा पने िा नपने स्पष्ट
खुलाई पेर् गनुग पनेछ ।
४.४ तसं चाई आयोजना तनमागणले ितगमान स्थानीय िातािरणमा प्रदू षण (जस्तै ः तसं चाई बााँध, नहर तनमागणको
चरणमा तनमागण िेर िरपर हुने धू लोको कारणले हुने िायु प्रदू षण, ठू ला औजारका प्रयोगले हुने ध्िनी प्रदू षण
) साथै मानि बस्ती स्थानान्तरणमा के कस्तो असर गछग िा गदै न यवकन गरर उल्ले ख गनुग पनेछ ।
ाँ सं लग्न कागजातहर र मुख्य मुख्य तबिरणहरः
५. आयोजनासग
५.१ तसं चाई आयोजना तनमागणस्थलको तबस्तृत सभे िण गरर बााँधको (पक्की) जगहरको अतनिायग रपमा
माटोको पररिण (Soil boring test) भएको हुन ु पदगछ । उपरोक्त ररपोट अनुसार तसं चाई आयोजनाको
तडजाईन तयार गरर तबस्तृत लागत अनुमान सवहतको ररपोट (Detailed Project Report) तयार भएको
हुन ु पदगछ । DPR भएको िा नभएको तनिेदनमा उल्ले ख गनुग पनेछ ।
५.२ तसं चाई आयोजना तनमागणको तडजाईन अनुसार लागत अनुमान र प्रततफलबाट प्रततफल लागत दर (BC

Ratio), लगानी उठ्ती दर (EIRR), मूख्य/ र्ाखा/ प्रर्ाखा नहरको लम्बाई खुलाउनु पनेछ ।
५.३ DPR मा समािेर् भए अनुसार तसं चाई आयोजना तनमागणको लातग आिश्यक स्थानीय तनमागण सामाग्री
के कतत प्रयोग हुन्छ ( जस्तै ः ढुं गा, गीटी, बालुिा, काठ, माटो ) को पररमाण, आिश्यक दि, अदि कामदार
साथै सो आयोजनाले स्थानीयमा तसगजना गरे को रोजगारी ददन प्रतत बषगको तथयाङ उल्ले ख गनुग पनेछ ।
५.४ तसं चाई आयोजनाको तनमागणले पयागिरणमा पनग जाने िा भतबष्यमा पनग सक्ने खतरालाई न्यू तनकरण गनग
तबस्तृत सभे िणमा के कस्ता उपायहरको (बायो ईर्न्जतनयररङ अन्तगगत घााँस/ रख रोप्ने कायग, तभरालो सतह
जोगाउन ददईने टे िा पखागल आदी ) अबलम्िन गररएका छन् मूख्य मूख्य उपायहर DPR मा भएको उल्लेख
गनुग पनेछ ।
५.५ प्रदे र्बाट अनुदान माग गने सम्बन्धमा गरे को तनणगयको प्रतततलपीसाथ तसं चाई आयोजना माग गने जल
उपभोक्ता सतमततको सम्पकग

ब्यर्क्तको नाम, ठे गाना र फोन नं. तनिेदनमा उल्ले ख गनुग पनेछ ।

घ. खानेपानी आयोजना माग फारम:
१. खानेपानी आयोजना तनमागण स्थलको अिस्था र साधारण तबिरण:
१.१ खानेपानी आयोजनाको नामः
१.२ र्जल्लाः
१.३ खानेपानी आयोजनाले सेिा ददने स्थानीय तहहरः .........................................
१.४ खानेपानी आयोजनाको वकतसमः
(क) नयााँ खानेपानी ग्रातभवट आयोजना तनमागण (ख) स्तरोन्नतत (ग) नयााँ प्रवितध/ तलफ्ट प्रणाली
१.५ खानेपानी उपभोक्ता सं स्था दताग प्रमाण पर भएको/ नभएको (खानेपानी तनयमािली २०५५, तनयम ५ र
६): .......
२. सामान्य ईर्न्जतनयररङ तबिरण

२.१ खानेपानी श्रोतको नामः
२.२ सुख्खा मौसममा न्यू नतम पानीको बहािः ......ली./से.
२.३ आयोजना तनमागणमा
(क) स्थानीय सामाग्रीको उपलब्धताः ढुं गा/बालुिा/तगट्टी
(ख) उपलब्ध हुने स्थानः ..........., दुरीः .... वक.मी., ढु िानीको साधनः ............
२.४ (क) आयोजनाको बााँध (हे डिक्सग) र्ुरिात चेनेज तबन्दुः .......वक.तम. (ख) आयोजनाको मूख्य पाईप
लाईनको अर्न्तम चेनेज तबन्दुः ......वक.तम.
२.७ बााँध (हे डिक्सग) र मूख्य/सहायक पाईप लाईनको माटो/चट्टानको ितगगकरणः नरम माटो/ग्राभेल/नरम
चट्टान/कडा चट्टान
३. सामार्जक तथा आतथगक पिको तबिरणः
३.१ खानेपानी आयोजनाबाट लाभार्न्ित जनसं ख्याः
३.२ खानेपानी आयोजनाबाट लाभार्न्ित DAG जनसं ख्याः
३.३ खानेपानी आयोजनाबाट लाभार्न्ित घरधू री सं ख्याः

घरपररिार सं ख्याः

३.५ बावषगक प्रतत ईकाई घरपररिार आम्दानीः .......
३.६ खानेपानी आयोजना तनमागण पूि ग खानेपानी तलन जान आउन लाग्ने समयः........घण्टा
४. िातािरणीय पिको तबिरणः
४.१ खानेपानी आयोजना तनमागणले ऐततहातसक तथा पूरातार्त्िक सं रचनालाई नोक्सानः पने /नपने
४.२ खानेपानी आयोजना तनमागण स्थल िातािरणीय जोर्खम (पैह्रो, भू-स्खलन र भू-िय) तथा सं रर्ित
िेरमाः पने/ नपने
४.३ िन िेरबाट खानेपानीको मूख्य/र्ाखा पाईप लाईन जाने भए खानेपानी आयोजनाले छु ने िनः
(क) सामुदावयक िन (ख) सं रर्ित

िेर ग.

४.४ खानेपानी आयोजना तनमागणले गदाग तनम्न पिहरमा असर गने /नगने
(क) भू-िय, भू-स्खलन, पैह्रो: ..........
(ख) स्थानीय िातािरणमा प्रदू षणः......
(ग) मानि बर्स्त स्थानान्तरणः .........
ाँ सं लग्न कागजातहर र मुख्य मुख्य तबिरणहरः
५. आयोजनासग
५.१ खानेपानी आयोजना स्थलको तबस्तृत तडजाईन, ड्रईङ, लागत अनुमान सवहतको पुस्तकहर तयारः भएको

/नभएको
५.२ आयोजनाको अनुमातनत लागतः
५.३ तनमागण हुने पानी सं कलन र्न्टे क सं ख्याः
५.४पानी जम्मा गने ररजगभ्िायर ट्ााँकी सं ख्याः

ल.

चौ.

उ.

(........घ.मी.)

५.५मूख्य पाईप लाईनको लम्बाईः .........मी.
५.६ र्ाखा पाईप लाईनको लम्बाईः .........मी.
५.७ र्ाखा पाईप लाईनको लम्बाईः .........मी.
५.८ धारा सं ख्याः.......िटा
५.९ आयोजना तनमागणमाः
(क) स्थानीय सामाग्रीको प्रयोगः ....... घ.मी. ढुं गा, ........घ.मी. बालुिा,...... घ.मी. गीटी,..........
(ख) स्थानीय कामदारहरको प्रयोगः .........दि, ...............अदि
५.१० रोजगारीको तसगजनाः..........ददन/िषग
५.११ पयागिरणमा पने असरलाई न्यू न गनग तबस्तृत सभे िणमा अबलम्बन गररएका उपायहरः
.............बगग तम. Bio-Engg., .......घ.तम. तारजालीमा ढुं गा भने कायग, ............
५.१२ प्रदे र्बाट अनुदान माग गने सम्बन्धमा गरे को तनणगयको प्रतततलपीः
सम्पकग व्यर्क्तको तबिरणः
नामः
ठे गानाः
फोन नं. …….
फाराम भने तररका
१. खानेपानी आयोजना तनमागण स्थलको अिस्था र साधारण वििरणः
१.१ यसमा प्रस्ताि गररएको खानेपानी आयोजनाको नाम भन्नाले स्थानीय बोलीमा प्रचतलत िा खानेपानी
उपभोक्ता सं स्था दताग िा स्थानीय तहमा भएको अतभले ख अनुसारको खानेपानी आयोजनाको नामलाई
बुझाउाँछ।
१.२ खानेपानी आयोजनाले सेिा ददने स्थानीय तह भन्नाले खानेपानी आयोजनाको सुविधा प्राप्त गने भूगोलमा
अिर्स्थत हुने स्थानीय तहको भूगोललाई जनाउाँछ ।
१.३ खानेपानी आयोजनाले सेिा ददने स्थानीय तहहर भन्नाले आयोजनाको कायागन्ियनले स्िच्छ खानेपानी
सेिा प्राप्त गने स्थानीय तहलाई बुभ्नु पछग ।
१.४ खानेपानी आयोजनाको वकतसम भन्नाले नयााँ आयोजना िा तबगतका तनमागण भई स्तरोन्नती गनुप
ग ने
भन्नेलाई बुझाउाँछ । जतमनको सतहमा गुरत्ि आकषगणले पानी बग्ने प्रणालीलाई ग्रातभवट प्रणाली, नयााँ प्रतबतध
अन्तगगत सौयग उजाग िा तबद्युत उजागबाट हुने तलप्ट प्रतबतधलाई बुझाउाँछ ।
१.५ खानेपानी तनयमािली २०५५, तनयम ५ र ६ अनुसार खानेपानी उपभोक्ता सं स्था दताग भएको/नभएको
ाँ खुलाउनु पनेछ ।
स्पष्टसग
२. सामान्य ईर्न्जतनयररङ वििरण

२.१ खानेपानी श्रोतको नाम भन्नाले खानेपानी आयोजनामा वपउनको लातग प्रयोग हुने पानी आउने मूल,
भूतमगत पानीको श्रोत, नदी िा खोलाको नामबाट खानेपानी उपभोक्ता सं स्था दताग भएको नामलाई बुझाउाँछ
।
२.२ खानेपानी आयोजनाको श्रोत सुख्खा मौसममा प्रतत सेकेन्ड कतत तलटर (Discharge) छ उल्ले ख गनुग
पनेछ ।
२.३ स्थानीय सामाग्रीको उपलब्धता भन्नाले खानेपानी आयोजना तनमागण हुने स्थान िरपर पाईने स्थानीय
सामाग्रीहर जस्तै ढुं गा, माटो, बालुिा, गीटी आदीलाई बुझाउाँछ । उपलब्धता हुने स्थान भन्नाले खानेपानी
आयोजना तनमाणगमा आिश्यक पने गुणस्तरीय स्थानीय सामाग्री पाईने स्थान भनेर जनाउाँछ । नर्जकै
गुणस्तरीय स्थानीय सामाग्रीको अभाि भएमा सो स्थान टाढा भएमा दू री उल्ले ख गनुग पनेछ ।
२.४ आयोजनाको बााँधको र्ुर चेनेज र मूख्य पाईप लाईनको चेनेज उल्ले ख गनुग पनेछ । र्ुर र
अर्न्तमको चेनेज तबिरण भन्नाले वक.तम. लाई बुझाउाँछ । जस्तै ः १०+३०० भन्नाले १० वक.तम. र ३००
मी. बुझाउाँछ।
२.५ बााँध (हे डिक्सग),मूख्य/सहायक पाईप लाईनको माटो/चट्टानको ितगगकरण भन्नाले बतगमान अबस्थामा
आखााँको सहायताले छु ट्टयाईएको माटो िा चट्टानको प्रकारलाई बुझाउाँछ ।
३. सामार्जक तथा आतथगक पिको तबिरणः
३.१ आयोजनाबाट लाभार्न्ित जनसं ख्या भन्नाले खानेपानी आयोजना तनमागणबाट प्रत्यि लाभ तलन सक्ने
खानेपानी आयोजनाको प्रभाि िेर (Zone of Influence) को भूगोलमा बसे को जनसं ख्यालाई बुझाउाँछ ।
३.२ आयोजनाबाट लाभार्न्ित DAG जनसं ख्या भन्नाले राज्यको सेिा सुतबधाको सहज रपमा प्राप्त गनग नसवक
अलर्ग्गएको समूदाय जो खानेपानी आयोजनाको प्रभाि िेर (Zone of Influence) तभर बसेको
जनसं ख्यालाई बुझाउाँछ ।
३.३ आयोजनाबाट लाभार्न्ित घरधू री सं ख्याले प्रत्यि लाभ पाउने खानेपानी आयोजनाले सेिा प्रदान गने
स्थानीय तहहरमा अबर्स्थत घरधू रीलाई बुझाउाँछ ।
३.४ बावषगक ईकाई घरधू री आम्दानी भन्नाले सरदर ईकाई घरधू रीको बावषगक आयलाई बुझाउाँछ ।
३.५ खानेपानी आयोजना तनमागण पूि ग अबस्थामा खानेपानी तलन र जान लाग्ने समय जोडे र राख्नु पनेछ ।
४. िातािरणीय पिको तबिरणः
(िातािरण सं रिण तनयमािली, २०७७ को तनयम ३ मा गररएको व्यिस्था अनुसार BEA िा IEE िा EIA
गनुप
ग ने हो यकीनगरी सोहीअनुसार गनुप
ग ने ।)
४.१ खानेपानी आयोजना तनमागण गदाग भतबष्यमा ऐततहातसक तथा पूरातार्त्िक सं रचनालाई नोक्सान
पुग्ने/नपुग्ने तनक्योल गरी उल्ले ख गनुग पदगछ ।

४.२ खानेपानी आयोजना तनमागण स्थल र नर्जक िातािरणीय जोर्खम (पैह्रो, भू-स्खलन र भू-िय ) भएको
िा भतबष्यमा भतबतब्य हुन सक्ने िा कुनै सं रर्ित िेर (तनकुञ्ज, तबर्ेष िेर) मा पने भए स्पष्ट उल्ले ख गनुग
पनेछ ।
४.३ खानेपानी आयोजना जाने स्थानमा िन (सामुदावयक/सं रर्ित/कबुतलयती) िेरमा पने िा नपने स्पष्ट
खुलाई पेर् गनुग पनेछ ।
४.४ खानेपानी आयोजना तनमागणले ितगमान स्थानीय िातािरणमा प्रदू षण (जस्तै ः खानेपानी आयोजनाको बाध,
पाईप गाडन खाडल खन्ने कायगले गदनग तनमागण िेर िरपर हुने धू लोको कारणले हुने िायु प्रदू षण, ठू ला
औजारका प्रयोगले हुने ध्िनी प्रदू षण ) साथै मानि बस्ती स्थानान्तरणमा के कस्तो असर गछग िा गदै न
यवकन गरी उल्ले ख गनुग पनेछ ।
५. आयोजनासं ग सं लग्न कागजातहर र मुख्य मुख्य तबिरणहरः
५.१ खानेपानी आयोजना तनमागणस्थलको तबस्तृत सभे िण र तडजाईन तयार गरी तबस्तृत लागत अनुमान
सवहतको ररपोट (Detailed Project Report ) तयार भएको हुन ु पदगछ । DPR भएको िा नभएको
तनिेदनमा उल्लेख गनुग पनेछ ।
५.२ खानेपानी आयोजना तनमागणको तडजाईन अनुसार लागत अनुमान, मूख्य पाईप लाईन, र्ाखा पाईप लाईन
र तबतरण पाईप लाईनको लम्बाई साथै धारा सं ख्या स्पष्टसग खुलाउनु पनेछ ।
५.३ DPR मा समािेर् भए अनुसार खानेपानी आयोजना तनमागणको लातग आिश्यक स्थानीय तनमागण सामाग्री
के कतत प्रयोग हुन्छ ( जस्तै ः ढुं गा, तगट्टी, बालुिा, काठ, माटो) को पररमाण, आिश्यक दि, अदि कामदार
साथै सो आयोजनाले स्थानीयमा तसजगना गरे को रोजगारी ददन प्रतत बषगको तथयाङ उल्ले ख गनुग पनेछ ।
५.४ खानेपानी आयोजनाको तनमागणले पयागिरणमा पनग जाने िा भतबष्यमा पनग सक्ने खतरालाई न्यू तनकरण
गनग तबस्तृत सभे िणमा के कस्ता उपायहरको (बायो-ईर्न्जतनयररङ अन्तगगत घााँस, रख रोप्ने कायग, तभरालो
सतह जोगाउन ददईने टे िा पखागल आदद) अबलम्िन गररएका छन् मूख्य मूख्य उपायहर DPR मा उल्ले ख
भएको हुनपु नेछ ।
५.५ प्रदे र्बाट अनुदान माग गने सम्बन्धमा गरे को तनणगयको प्रतततलवपसाथ खानेपानी आयोजना माग गने
खानेपानी उपभोक्ता सतमततको सम्पकग

ब्यर्क्तको नाम, ठे गाना र फोन नं. तनिेदनमा उल्ले ख गनुग पनेछ ।

अनुसूची-१ (ख)
(सामार्जक िेर तफग)
स्थानीय तहले प्रदे र् मन्रालय समि आयोजना / कायगक्रम माग गदाग पेर् गनुप
ग ने वििरण सम्बन्धी ढााँचा
१.

अनुदान माग गने स्थानीय तहरसं स्थाको नाम र ठे गानाः ....... ......

२.

आयोजना/ कायगक्रमको नामः ...............

३.

आयोजनार कायगक्रम कायागन्ियन हुने स्थानको िडा नं र गाउाँ, टोलः ................

४.

सम्पकग व्यर्क्तको फोन नं ....

५.

आयोजना/ कायगक्रमको उद्देश्यः ..............

६०

आयोजना/ कायगक्रमका मुख्य वक्रयाकलापः .......

७.

आयोजना/ कायगक्रमबाट लाभार्न्ित हुने सम्भावित जनसं ख्याः ........ म. ..... पु. ......

८.

आयोजना/ कायगक्रमबाट तसजगना हुने अनुमातनत रोजगारको सं ख्याः ....... .....

९.

आयोजना कायगक्रम सम्पन्न गनग लाग्ने अनुमातनत कूल लागतः .... ...

१०.

कूल लागतमा साझेदारीको वहस्सा िा रकमः

क.

स्थानीय तहः र. ...

ख.

प्रदे र् सरकार र. ....

ग.

अन्य भए (खुलाउने) र. ... ..... ...

११.

आयोजना /कायगक्रम सम्पन्न गनग लाग्ने समयाितधः

क.

सुर हुने तमततः .................. ख. सम्पन्न हुने तमततः .............

१२.

आयोजना/ कायगक्रम कायागन्ियन एिम् सम्पन्न भए पतछ प्राप्त हुने लाभ

ई-मेल ठे गानाः ...........

िा प्रततफल. ........

नामः ............................ ............. ..................
पदः .............. ................. ..................
दस्तखतः ......... .............. ................ .............
तमततः ....... .............. .................. ....................
सं लग्न गनुग पने कागजातः
क) स्थानीय तहको तनणगय सं बन्धी पर,
ख) प्रावितधकद्वारा प्रमार्णत आयोजनाको लागत अनुमान,
फाराम भने तररकाः
(१)

आयोजना माग गने स्थानीय तहर सं स्थाको नाम र ठे गाना उल्ले ख गनुप
ग छग ।

(२)

आयोजना/ कायगक्रमको नाम उल्ले ख गनुप
ग छग ।

(३)

आयोजना/ कायगक्रम कायागन्ियन हुने स्थान रहे को िडा नं. / टोलको नाम उल्ले ख गनुग पदगछ ।

(४)

आयोजना / कायगक्रम सम्बन्धमा सम्पकग गनग तोवकएको व्यर्क्तको फोन नम्बर िा मोिार्ल नम्बर

िा मेल ठे गाना उल्लेख गनुप
ग छग ।
(५)

आयोजना/ कायगक्रमको उद्देश्य उल्ले ख गनुप
ग छग, जसमा आयोजनाद्वारा पञ्चिषीय योजनाले तनददगष्ट

ाँ ाको आधारमा उद्देश्य
गरे का आतथगक, सामार्जक, पूिागधार विकास, र्ासकीय जस्ता पिमा पुर्याउन सक्ने िुद
तनधागरण गरी उल्लेख गनुप
ग छग ।
(६)

आयोजना/ कायगक्रमको कायागन्ियन चरणमा गररने मुख्य मुख्य वक्रयाकलाप / काम उल्ले ख गनुप
ग छग।

(७)

आयोजना तथा कायगक्रमले पुर्याउने लाभका आधारमा कायागन्ियनका चरणमा र सम्पन्न भर्सकेपतछ

लाभार्न्ित हुने जनसं ख्या उल्ले ख गनुप
ग छग, जसमा मवहला र पुरषको सं ख्या समेत खुलाउनु पछग ।
(८)

आयोजना/ कायगक्रम तसजगना हुने रोजगारी तथा स्िरोजगारी बारे उल्लेख गनुप
ग छग ।

(९)

आयोजना/ कायगक्रम कायागन्ियन दे र्ख सम्पन्न हुाँदा लाग्ने कुल बजेट उल्ले ख गनुप
ग छग ।

(१०) कुल लागतमा साझेदारीता सम्बन्धमा (क) स्थानीय तहले गने खचग रकम, (ख) प्रदे र् सरकारबाट
हुने लगानी, (ग) नेपाल सरकारले गने रकमको पररणाम उल्ले ख गनुप
ग छग साथै (घ) आयोजना/ कायगक्रमको
लातग बजेट व्यहोने अन्य स्रोत भएमा सो स्पष्ट खुलाउनु पदगछ ।
(११) आयोजना/ कायगक्रम स्िीकृत भएको अिस्थामा कायगक्रम कायागन्ियनको सम्बन्धमा
(क) सुर हुने तमतत (साल, मवहना र गते ) स्पष्ट साँग उल्ले ख गने (ख) आयोजनार कायगक्रम सम्पन्न हुने
तमतत स्पष्ट साँग उल्लेख गनुप
ग नेछ ।
(१२) आयोजना/कायगक्रम कायागन्ियन एिम् सम्पन्न भए पतछ आयोजना िा कायगक्रमबाट प्राप्त हुने लाभ िा
लाभार्न्ित समूहलाई प्राप्त गने सहुतलयत, सुविधा साथै आयोजना कायगक्रमबाट हातसल हुने प्रततफल उल्ले ख
गनुप
ग दगछ ।
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वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ मा भएका अिुसूचीहरूः
अनुसूची-१

ाँ सम्बर्न्धत)
(तनयम ३ सग
संर्िप्त िातािरणीय अध्ययन गनुग पने प्रस्ताि
(क) िन िेर :
(१) १० दे र्ख ५० हे क्टरसम्मको िेरफलमा एकल प्रजाततका स्िदे र्ी विरिा एउटै ब्लकमा िृिारोपण
गने,
(२) सम्बर्न्धत ठाउाँमा परीिण भई िृिारोपणको लातग उपयुक्त भएका आयाततत प्रजाततका तबरिा १०
हेक्टरसम्मको िेरफलमा एउटै ब्लकमा िृिारोपण गने,
(३) २० हेक्टरसम्म िेरफलमा नयााँ बनस्पतत उद्यान, िन-बीउ बगैंचा िा प्राणी उद्यान (र्चतडयाखाना)
तनमागण गने,
(४) आयाततत जङ्गली जनािर िन िेरमा छाड्ने, िन िेर, मध्यिती िेर िा सं रिण िेरतभर रहे का प्रत्येक
नदी, खोलाबाट दै तनक ५० घन तमटरसम्म बालुिा, ढु ङ्गा, ग्राभेल र माटो सङ्कलन गने,
(६) १ हेक्टरसम्मको िन िेर अन्य प्रयोजनको लातग प्रयोग गने,
(७) एक र्जल्लाबाट िावषगक ५ मेवट्रक टनसम्म खोटो सङ्कलन गने,
(८) मध्यिती िेर, िन सं रिण िेर, सं रिण िेर िा िातािरण सं रिण िेरमा तनजी जग्गाबाहे क अन्यर
नेपाल सरकार, प्रदे र् सरकार िा स्थानीय तहले उपभोक्ता समूह माफगत तनमागण तथा सञ्चालन गने आयोजना
तनमागण गने,
(९) आनुिांर्र्क स्रोत मातथ पहुाँच, उपयोग र लाभको बााँडफााँड गने,
(१०) तराईमा २० हे क्टरसम्म र पहाडमा ५ हेक्टरसम्म िेरफलको िन िेर व्यािसावयक कबुतलयती
िनको रूपमा ददने,
(११) नेपाल सरकारले िन अनुसन्धान प्रयोजनका लातग िावषगक १५ हेक्टर िेरफलसम्मको राविय िन
सरपट कटान गने,
(१२) ५ दे र्ख १० वकलोतमटर सम्म लम्बाईको िन पथ िा अग्नी रे खा तनमागण गने,
(१३) दे हायका प्रस्तािहर :
(क) िन सं रिण िेर, सं रिण िेर, मध्यिती िेर, िातािरण सं रिण िेर िा रामसारमा सूचीकृत सीमसार
िेरबाट भएर बग्ने नदीनालाको सतहबाट व्यािसावयक प्रयोजन बाहे क आयोजना सञ्चालक आफैले सञ्चालन
गने विकास तनमागणका लातग आिश्यक पने बालुिा, ढु ङ्गा, ग्राभेल र माटो दै तनक ५० घनतमटरसम्म तनकाल्ने
कायग ।

(ख) िन सं रिण िेर, सं रिण िेर, मध्यिती िेर िा िातािरण सं रिण िेरमा रहे का तनजी बाहेकका
जग्गामा नेपाल सरकार, प्रदे र् सरकार िा स्थानीय तहले उपभोक्ता समूह माफगत तनमागण तथा सञ्चालन गने
आयोजना ।
(ख) स्िास्थय िेर : १६ दे र्ख २५ र्ैय्यासम्मको अस्पताल, नतसगङ्ग होम िा र्चवकत्सा व्यिसाय सञ्चालन गने
।
(ग) पयगटन िेर : २५ दे र्ख ५० बेडसम्मको होटल िा ररसोटग तनमागण, स्थापना तथा सञ्चालन गने ।
(घ) सडक िेर :

(१) १०० तमटर लम्बाईसम्मको पुल तनमागण गने,
(२) स्थानीय सडक तनमागण गने ।
ाँ ार् िेर :
(ङ) ऊजाग, जलस्रोत तथा तसच
(१) १०० हे क्टरसम्म तलफ्ट तसाँचार् आयोजना तनमागण गने,
(२) ६६ के.भी. सम्मको विद्युत ् प्रसारण लार्न आयोजनाका लातग िन िेर प्रयोग गने ,
(३) जल तथा मौसम मापन केन्र िा मौसमी राडार स्थापना कायग गदाग िन िेर प्रयोग गने ।
(च) आिास, भिन तथा बस्ती विकास र र्हरी विकास िेर :
(१) ७ दे र्ख १० तल्ला िा १५.५ दे र्ख २५ तमटरसम्म उचार्का भिन तनमागण गने,
(२) ३,००० दे र्ख ५,००० िगगतमटर िेरफलसम्मको Built Up Area िा Floor Area भएको आिासीय,
ु भिन तनमागण गने ,
व्यािसावयक िा आिासीय र व्यािसावयक दुिै प्रकृतत भएको सं यक्त

(३) ५०० दे र्ख १,००० जनासम्म एकैपटक आगमन तथा तनगमन हुने तसनेमा हल, तथएटर, सामुदावयक
भिन, रङ्गर्ाला, कन्सटग हल, स्पोटगस कम्प्ले क्स तनमागण गने,

(४) ५ दे र्ख १० हे क्टरसम्मको जग्गा आयोजना सञ्चालन गने,
(५) १ दे र्ख ५ हे क्टरसम्म Hard Surface Pavement (Dry Port, Bus Park, Parking Lot आदद) तनमागण
गने,
(६) ५,००० दे र्ख १०,००० तलटरसम्म दै तनक पानीको प्रयोग हुने भिन तनमागण तथा सञ्चालन गने ।
(छ) उद्योग िेर :
(१) मेतसन उपकरणमा १ दे र्ख ५ करोड रपैयााँसम्म लगानी भएको िकगर्प (ममगत सम्भार गने समेत)
स्थापना तथा सञ्चालन गने ,
(२) िन िेर बाहेक अन्य स्थानमा १० हेक्टरसम्मको िेरमा औद्योतगक ग्राम स्थापना गने,
(३) साधारण तनमागणमुखी ढु ङ्गा, डे कोरे वटभ ढु ङ्गा, बालुिा, ग्राभेल, औद्योतगक माटो र साधारण माटो उत्खनन्को
लातग दै तनक ५० घन तमटरसम्म उत्खनन् कायग गने,

(४) नदी नाला सतहबाट दै तनक १०० घनतमटर सम्म बालुिा, ग्राभेल, तगखाग माटो तनकाल्ने ।
(ज) र्र्िा िेर : ५० र्ैय्यासम्मको र्र्िण अस्पताल सञ्चालन गने ।
(झ) खानी िेरः
(१) दै तनक २५ मेवट्रक टनसम्म बालुिा प्रर्ोधन गने,
(२) साधारण तनमागणमुखी ढु ङ्गा, ग्राभेल, औद्योतगक माटोको लातग दै तनक ५० घन तमटरसम्म उत्खनन् गने ।
अनुसूची-२
ाँ सम्बर्न्धत)
(तनयम ३ सग
प्रारर्म्भक िातािरणीय परीिण गनग पने प्रस्ताि
(क) िन िेर :
(१) तराईमा ५० हे क्टर भन्दा बढी दे र्ख ५०० हेक्टरसम्म र पहाडमा ५० हेक्टर भन्दा बढी दे र्ख २५०
हेक्टरसम्मको िेरफलमा एकल प्रजाततका स्िदे र्ी तबरिा एउटै ब्लकमा िृिारोपण गने,
(२) सम्बर्न्धत ठाउाँमा परीिण भई िृिारोपणको लातग उपयुक्त भएका आयाततत प्रजाततका तबरिा तराईमा
१० हेक्टर भन्दा बढी दे र्ख ५० हे क्टरसम्म र पहाडमा १० हेक्टर भन्दा बढी दे र्ख २५ हेक्टरसम्मको
िेरफलमा एउटै ब्लकमा िृिारोपण गने,
(३) तराईमा २० हे क्टर भन्दा बढी दे र्ख १०० हेक्टरसम्म र पहाडमा ५ हे क्टर भन्दा बढी दे र्ख ५०
हेक्टरसम्म िेरफलको व्यािसावयक िन कबुतलयती िनको रूपमा ददने,
(४) नेपाल सरकारले िन अनुसन्धान प्रयोजनको लातग िावषगक १५ हेक्टर भन्दा बढी दे र्ख ३० हे क्टर
िेरफलसम्मको राविय िन सरपट कटान गने,

(५) राविय तनकुञ्ज, िन्यजन्तु आरि, मध्यिती िेर, िन सं रिण िेर, सं रिण िेर िा िातािरण सं रिण िेर
स्थापना िा विस्तार गने ,
(६) २० हेक्टरभन्दा बढीको िेरफलमा नयााँ बनस्पतत उद्यान, िन-बीउ बगैंचा र प्राणी उद्यान
(र्चतडयाखाना) तनमागण गने,
(७) राविय तनकुञ्ज, िन्यजन्तु आरि, र्र्कार आरि, तसमसार िेर िा सं रर्ित जलाधार िेरको व्यिस्थापन
कायगयोजना तयार गने,
(८) दे हायको पररमाणमा िन पैदािार सङ्कलन गने गरी र्जल्ला तभरको पञ्चिषीय िन कायगयोजना, मध्यिती
िेर िा सं रिण िेरको व्यिस्थापन योजना िा बन सं रिण िेरको कायगयोजना तयार गने :
(क) िावषगक ५० मेवट्रक टनसम्म जरा तथा गानो सङ्कलन गने,
(ख) िावषगक १५० मेवट्रक टनसम्म बोक्रा सङ्कलन गने,

(ग) बावषगक १५० मेवट्रक टनसम्म पात िा डााँठ सङ्कलन गने (सालतसड, ररठ्ठा र अमला, ते न्दुपात, भोलागपात,
तेजपात बाहेक),
(घ) िावषगक १५० मेवट्रक टनसम्म फूल िा भ ुिा सङ्कलन गने,
(ङ) िावषगक २०० मेवट्रक टनसम्म फल िा बीज सङ्कलन गने,
(च) िावषगक १५० मेवट्रक टनसम्म तबरिा सङ्कलन गने,
(छ) िावषगक २०० मेवट्रक टनसम्म गम, रे र्जन (सल्लाको खोटो बाहे क) िा लोहिान सङ्कलन गने,
(ज) िावषगक २ लाख घन वफट भन्दा बढी काठ उत्पादन तथा सङ्कलन गने,
(९) सािगजतनक बुट्ान िेरमा जतडबुटी िा सुगर्न्धत िनस्पततको व्यािसावयक उत्पादनको लातग जतडबुटी
केन्र स्थापना गने,
(१०) प्रचतलत कानून अनुसार प्रर्ोधन गरी सारतत्त्ि तनकाली तनकासी गनग पार्ने प्रजाततको हकमा एक
र्जल्लाबाट प्रतत प्रजातत २० दे र्ख १०० टनसम्म िन पैदािर सङ्कलन गने,
(११) सरकारद्वारा व्यिर्स्थत िन, सामुदावयक िन, कबुतलयती िन, िन सं रिण िेर, मध्यिती िेर, सीमसार
िेर िा सं रिण िेर भएर बहने प्रत्येक नदी, खोलाबाट दै तनक ५० घन तमटरभन्दा बढी बालुिा, ढु ङ्गा,
ग्राभेल र माटो सङ्कलन गने,
(१२) १ दे र्ख ५ हे क्टरसम्मको िन िेर अन्य प्रयोजनको लातग प्रयोग गने,
तर यो तनयमािली प्रारम्भ हुन ु अर्घ िन िेरमा सडकको ट्रयाक तयार भएको हकमा सो सडकको
स्तरोन्नतत गदाग थप हुने िन िेरको िेरफल मार गणना गनुग पनेछ ।
(१३) िन िेर, सं रिण िेर तभरको िन िेर, मध्यिती िेर तभरको िन िेर, तसमसार िेर िा िातािरण
सं रिण िेर तभरको िन िेरमा २५ बेडसम्मको ररसोटग िा होटल, २५ र्ैय्यासम्मको अस्पताल िा २५
कोठा सम्मको र्र्िण सं स्था तनमागण गने ,
(१४) स्िीकृत िन कायगयोजना बमोर्जम ५ हेक्टरभन्दा बढी िेरबाट कटान भएका रखको जरा, ठु टा
तनकाल्ने,
(१५) बाह्य (एक्जोवटक) तथा तमचाहा (र्न्भेतसभ) जङ्गली प्राणी तथा िनस्पततको स्थापना (Introduced)
लगायत र्ज.एम.ओ. (Genetically Modified Organism) र एल.एम.ओ. (Living Modified Organism)
प्रभावित प्रजातत तथा प्रवितधको स्थापना, प्रसारण तथा अनुसन्धान सम्बन्धी कायग गने,
(१६) एक र्जल्लाबाट िावषगक ५ मेवट्रक टन भन्दा बढी खोटो सङ्कलन गने,
(१७) १० वकलोतमटर भन्दा बढी लम्बाईको िन पथ िा अग्नी रे खा तनमागण गने,
(१८) दे हायका प्रस्तािहर:

(क) मध्यिती िेर तभर विद्युत ् प्रसारण लार्न िा विद्युत प्रसारण लार्नबाट ट्ाप गरी नयााँ आउटडोर
सबस्टे र्न तनमागण कायग,
(ख) िन सं रिण िेर, सं रिण िेर, मध्यिती िेर िा िातािरण सं रिण िेरतभर १० मेगािाटसम्मको
जलविद्युत आयोजना िा १३२ के.तभ. िा सो भन्दा कम भोल्टे जस्तरका विद्युत प्रसारण िा वितरण लार्न र
सो अन्तगगतका सबस्टे र्न तनमागण कायग ।
(ख) उद्योग िेर :
(१) ब्लेर्ण्डङ्ग प्रवक्रयाबाट मददरा उत्पादन गने िा दै तनक ५ लाख तलटरसम्म िमता भएको उमाल्ने र
फमेन्टे र्न सुविधायुक्त तडर्स्टलरी, ब्रअ
ु री िा िार्नरी उद्योग स्थापना गने ,
(२) काबोनेटेड िा ननकाबोनेटेड िेभरे ज, जुस आदद उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने,
(३) िनस्पतत घ्यू िा खाने ते ल उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने,
(४) दै तनक १ मेवट्रक टन भन्दा बढी र्चया, कफी, जतडबुटी आदद प्रर्ोधन गने उद्योग स्थापना गने ,
(५) दै तनक ३,००० मेवट्रक टनसम्म खााँडसारी िा र्चनी उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने,
(६) दै तनक १० मेवट्रक टन भन्दा बढी खाद्य पदाथग उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने,
(७) दै तनक २५ मेवट्रक टनसम्म हाड, तसङ्ग िा खुर प्रर्ोधन गने उद्योग स्थापना गने,
(८) दै तनक १५.००० िगगवफटसम्म छाला प्रर्ोधन गने उद्योग स्थापना गने ,
(९) पार्पलाईन बाहेक व्यापाररक प्रयोजनको लातग प्रतत सेकेण्ड १० तलटरभन्दा बढीको दरले पानी
प्रर्ोधन गने उद्योग स्थापना गने,

(१०) कुवकङ्ग (एल. पी. जी.) ग्यााँस, बायोग्यााँस, नेच ुरल ग्यााँसको उत्पादन, भण्डारण, वफतलङ्ग, ररवफतलङ्ग गने
उद्योग स्थापना गने ,
(११) काबगन डाईअक्साईड, अर्क्सजन, नाईट्रोजन, ऐतसवटतलन आदद उत्पादन तथा ररवफतलङ्ग गने उद्योग
स्थापना गने,
(१२) िावषगक ३ करोड गोटासम्म उत्पादन िमता भएको पोले को र्टा, टायल आदद बनाउने उद्योग स्थापना
गने.
(१३) दै तनक १० हजार भन्दा बढी Compressed Bricks, Hollow Bricks/Blocks उत्पादन गने उद्योग
स्थापना गने,
(१४) दै तनक १००० मेवट्रक टनसम्म िमताको क्रसर उद्योग स्थापना गने ,
(१५) दै तनक २५ मेवट्रक टन भन्दा बढी बालुिा प्रर्ोधन गने उद्योग स्थापना गने,
(१६) दै तनक १०० मेवट्रक टनसम्म उत्पादन िमता भएको एतसड िा अल्काली उत्पादन गने उद्योग स्थापना
गने,

(१७) Chemical (Plasticizer. Chlorine, Sodium Hypo chloride आदद), Glue, Adhesives बनाउने
उद्योग स्थापना गने ,
(१८) Zinc Oxide उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने.
(१९) श्रृङ्गार सामान बाहे कका रङ्ग रोगन उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने ,
(२०) ब्लेर्ण्डङ्ग, ररप्रोसेतसङ्ग िा ररक्लामेर्न प्रवक्रयाबाट लुतब्रकेन्टस् उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने ,
(२१) ब्लेर्ण्डङ्ग प्रवक्रयाबाट विटु तमन िा विटु तमन र्मल्सनको उत्पादन तथा ररवफतलङ्ग गने उद्योग स्थापना
गने,
(२२) Mosquito Repellent (झोल, क्िाईल, ट्ाबले ट, लोसन आदद), धू प आदद उत्पादन गने उद्योग स्थापना
गने,
(२३) दै तनक ५ मेवट्रक टन भन्दा बढी तडटरजेन्ट, स्याम्पु, तलर्क्िड र्क्लनर, र्क्लतनङ्ग पाउडर, स्यातनटाईजर,
फ्रेसनर आदद उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने ,
(२४) दै तनक १ मेवट्रक टन भन्दा बढी साबुन उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने,
(२५) व्याट्री (ड्रार् िा िेट िा तलतथयम आयोन) उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने,
(२६) दै तनक ५० मेवट्रक टनसम्म (ड्राई िा बेट) ब्याट्री ररसाईर्क्लङ्ग गने उद्योग स्थापना गने ,
(२७) दै तनक ५ मेवट्रक टनसम्म फोम उत्पादन उद्योग (फोमको प्रयोग गरी २ मेवट्रक टन भन्दा बढी िस्तु
उत्पादन गने उद्योग समेत) स्थापना गने,

(२८) परम्परागत घरे ल ु उद्योग बाहे कका दै तनक १०० मेवट्रक टनसम्म उत्पादन िमता भएको पल्प िा
कागज उद्योग स्थापना गने,
(२९) दै तनक १ मेवट्रक टन भन्दा बढी स्टे र्नरी सामान (पेन, डटपेन, तससाकलम, कापी रर्जस्टर आदद)
उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने,
(३०) दै तनक ५ मेवट्रक टन भन्दा बढी प्याकेर्जङ्ग (कोरगेटेड बक्स, काडगबोडग आदद) उत्पादन गने उद्योग
स्थापना गने,

(३१) परम्परागत घरे ल ु उद्योग बाहे कका धागो तथा कपडा रङ्गाई िा धुलाई बा छपाई गने उद्योग (गलैं चा,
पर्स्मना समेत) स्थापना गने,
(३२) दै तनक ५ मेवट्रक टन भन्दा बढी धागो प्रयोग गरी कपडा उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने ,
(३३) र्स्पतनङ्ग तमल स्थापना गने,
(३४) जुट उद्योग स्थापना गने,
(३५) Coir Rope िा Coir Mattress उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने ,

(३६) च ुनढु ङ्गा िा र्क्लङ्करमा आधाररत दै तनक ३,००० मेवट्रक टनसम्म उत्पादन िमता भएको र्क्लङ्कर िा
तसमेन्ट उद्योग स्थापना गने,
(३७) दै तनक ३,००० मेवट्रक टनसम्म च ुन उत्पादन िमता भएको उद्योग स्थापना गने,
(३८) दै तनक १० मेवट्रक टन भन्दा बढी उत्पादन िमता भएको बा २० करोड दे र्ख २ अबग रपैयााँसम्म
मेतसन उपकरणमा लगानी हुने खतनजजन्य पदाथग प्रर्ोधन गने उद्योग स्थापना गने,
(३९) औषधी उद्योग स्थापना गने िा दै तनक ५० मेवट्रक टनसम्म औषधीको लातग प्रारर्म्भक कम्पाउण्ड
(Bulk Drugs) सं श्लष
े ण (Formulation) गने उद्योग स्थापना गने,
(४०) दै तनक ५०० वकलोग्राम भन्दा बढी आयुिेददक औषधी उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने ,
(४१) दै तनक ५ मेवट्रक टन भन्दा बढी प्लावष्टकका सामान (पाईप, वफवटज, यानग, Wrapper, आदद उत्पादन
गने सवहत) उत्पादन गने उद्योग (खेर गएको प्लावष्टकको कच्चा पदाथग िा Virgin Granuals, Resin,
Compound मा आधाररत) स्थापना गने,
(४२) टायर, ट्ुब्स र रबर प्रर्ोधन तथा उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने ,
(४३) पुरानो टायर तथा प्लावष्टक प्रर्ोधन गरी र्न्धन (ते ल) तनकाल्ने उद्योग स्थापना गने, ।
४४) एनोडार्र्जङ्ग, र्ले क्ट्रोप्ले वटङ्ग तथा ग्याल्भनार्र्जङ्ग गने उद्योग (सुन चााँदीमा Plating गने घरे ल ु उद्योग
बाहेक) स्थापना गने,
(४५) रोतलङ्ग तमल उद्योग स्थापना गने,
(४६) दै तनक १० मेवट्रक टन भन्दा बढी कट्ट-ु ले न्थ गने तथा भााँडा बनाउने उद्योग स्थापना गने ,
(४७) दै तनक ५० मेवट्रक टन भन्दा बढी उत्पादन िमता भएको फाउण्ड्री उद्योग स्थापना गने ,
(४८) दै तनक ५०० मेवट्रक टनसम्म प्रारर्म्भक स्मेर्ल्टङ्ग गरी फेरस तथा नन् फेरस िस्तु उत्पादन गने
उद्योग स्थापना गने ,

४९) दै तनक ७५० मेवट्रक टनसम्म धातु ररमेर्ल्टङ्ग िा रररोतलङ्ग िा ऐलोवयङ्ग (Alloying) गने उद्योग स्थापना
गने,
(५०) १० मेवट्रक टन भन्दा बढी मेटल तथा नन- मेटलबाट फ्यातब्रकेर्न (स्टकचर समेत) गने उद्योग
स्थापना गने,

(५१) गाडी, मोटर साईकल, अटोररक्सा आदद तथा दै तनक १०० थान भन्दा बढी साईकल/ररक्सा (र्न्धन
िा विधुत प्रयोग नगरी) एसेम्बतलङ्ग गने उद्योग स्थापना गने ,
(५२) १ करोड रपैयााँ भन्दा बढीको मेतसन उपकरण प्रयोग गरी र्लेर्क्ट्रकल तथा र्ले क्ट्रोतनक्स सामान
एसेम्बतलङ्ग गने उद्योग स्थापना गने,

(५३) दै तनक १ मेवट्रक टन भन्दा बढी तबजुलीको तार (िायररङ्ग तथा प्रसारणको लातग) उत्पादन गने उद्योग
स्थापना गने,
(५४) मेतसन उपकरणमा ५ करोड रपैयााँभन्दा बढी लगानी भएको िकगर्प (ममगत सम्भार गने समेत)
स्थापना गने,
(५५) मेतसन उपकरणमा ५ करोड रपैयााँ भन्दा बढी लगानी गने तनमागण सम्बन्धी कायग गने उद्योगको
स्टोरे ज याडग स्थापना गने,
(५६) सबै प्रकारका ग्यााँस तसतलन्डर उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने ,
(५७) उद्योगले आफ्नो प्रयोगको लातग ५ दे र्ख ४० मेगािाटसम्म निीकरणीय ऊजाग प्रवितध (सौयग, िायु,
जैविक आदद) Congeneration, DG Set बाट विधुतीय ऊजाग उत्पादन गने,
(५८) उद्योगले आफ्नो तापीय ऊजाग प्रयोजनको लातग बायोमास, कोर्लाबाट सञ्चालन हुने ग्यााँतसफायर जडान
गरी सञ्चालन गने,

(५९) िावषगक २५ हजारदे र्ख ५ लाख घन वफटसम्म काठ प्रयोग गने सःतमल स्थापना गने,
(६०) दै तनक ५०० घन वफटभन्दा बढी काठ प्रयोग गरी झ्याल ढोका लगायतका फतनगचर सामान उत्पादन
गने उद्योग स्थापना गने ,
(६१) रोर्जन, टपेन्टाईन तथा कत्था उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने ,
(६२) िावषगक २ लाख घन वफटसम्म काठ िा काठजन्य पदाथग प्रयोग गरी भेतनयर, प्लाईउड, प्लाईबोडग
आदद बनाउने उद्योग स्थापना गने,
(६३) दै तनक ५ मेवट्रक टन भन्दा बढी बााँस तथा बेतका सामान उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने ,
(६४) दै तनक ५०० वकलोग्राम भन्दा बढी सुततगजन्य पानमसला उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने ,
(६५) च ुरोट तथा तबंडी उत्पादन (सूती ड्रार् गने समेत) गने उद्योग स्थापना गने,
(६६) सलाई उद्योग स्थापना गने,
(६७) दै तनक १० वकलो तलटरभन्दा बढी बायोतडजेल उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने,
(६८) Solvent Extraction प्रवक्रयाबाट खाने ते ल बाहे क अन्य तेल उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने ,
(६९) Extraction, Distillation आदद प्रवितधबाट सुगर्न्धत ते ल उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने ,
(७०) अधग प्रर्ोतधत तेल, फोतसल फ्युल प्रयोग गरी दै तनक २०० मेवट्रक टनसम्म पेट्रोतलयम पदाथग उत्पादन
गने उद्योग स्थापना गने ,
(७१) दै तनक ५ तलटर भन्दा बढी Chemical तथा Reagent प्रयोग हुने Diagnosis Lab स्थापना गने,
(७२) कााँच प्रर्ोधन गने उद्योग स्थापना गने ,
(७३) दै तनक १ मेवट्रक टन भन्दा बढी पर्ु पन्छीको दाना उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने ,

(७४) दै तनक २०० जोर भन्दा बढी जुत्ता तथा चप्पल उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने,
(७५) दै तनक १ लाख भन्दा बढी पृष्ठ छपाई गने वप्रर्न्टङ्ग प्रेस सञ्चालन गने,
(७६) दै तनक १०० मेवट्रक टन भन्दा बढी Cargo Handling गने उद्योग स्थापना गने,
(७७) कम्प्यूटर, सफ्टिेयर, विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी सफ्टिेयर तयारी, अनलाईन सेिा, ईन्टरनेट, रे तडयो,
केबुल नेटिकग जस्ता प्रकृततका सेिा ददने कायग िा तातलम, परामर्ग जस्ता कायग बाहे क २५ करोड दे र्ख २
अबग रपैयााँसम्म मेतसन उपकरणमा लगानी हुने उद्योग,

(७८) अस्फाल्ट ब्यार्चङ्ग प्लान्ट स्थापना तथा सञ्चालन गने ।
(ग) खानी िेर :
(१) १०० जनासम्म स्थायी बसोबास स्थानान्तरण िा पुनबागस गरी खानी उत्खनन् गने,
(२) रे तडयोधमी धातुबाहेक अन्य धातु उत्पादन गनग गररने भूतमगत उत्खनन् भए दै तनक १,००० टनसम्म र
सतही उत्खनन् भए दै तनक २.००० टनसम्म उत्खनन्को कायग गने,
(३) अधातु खतनज उत्पादन गनग गररने भूतमगत उत्खनन् भए दै तनक २,००० टनसम्म र सतही उत्खनन्
भए दै तनक ४,८०० मेवट्रक टनसम्म उत्खनन्को कायग गने,
(४) साधारण तनमागणमुखी ढु ङ्गा, डे कोरे वटभ ढु ङ्गा, बालुिा, ग्राभेल, औद्योतगक माटो र साधारण माटोको
उत्खनन्को लातग दै तनक ५० दे र्ख ५०० घन तमटरसम्म उत्खनन्को कायग गने,
(५) कोईला तथा मवट्टकोईला उत्पादन गनग गररने भूतमगत उत्खनन् भए दै तनक १००० टन र सतही
उत्खनन् भए दै तनक २,००० टनसम्म उत्खनन्को कायग गने,
(६) दै तनक २ लाख घन तमटरसम्म प्राकृततक ग्यााँस (Natural Gas) उत्पादन कायग गने,
(७) नदीनाला सतहबाट दै तनक १०० घनतमटर भन्दा बढी ३०० घनतमटरसम्म बालुिा, ग्राभेल, तगखाग माटो
तनकाल्ने ।
(घ) सडक िेर :
(१) २५ वकलोतमटरसम्म लम्बाई हुने नयााँ सडक तनमागण गने,
(२) ५ दे र्ख ५० वकलोतमटर सम्मको रज्जुमागग तनमागण गने ,
(३) १ दे र्ख ५ वकलोतमटर सम्मको केिल कार मागग तनमागण गने,
(४) १०० तमटरभन्दा बढी लम्बाईका पुल तनमागण गने,
(५) सडक प्रयोजनको लातग १ दे र्ख ३ वकलोतमटरसम्म सुरङ बनाउने,
(६) चारपाङ्ग्ग्रे सिारी सञ्चालन हुने आकार्े पुल (फ्लाई ओिर) तनमागण गने,
(७) सािगजतनक यातायातको लातग मोनो रे लमागग सञ्चालन गने,

(८) १० वकलोतमटर भन्दा बढी ५० वकलोतमटरसम्म लम्बाईको राविय राजमागग िा सहायक सडकको
चौडाई िृवि हुने गरी स्तरिृवि, पुनस्थागपना िा पुनतनगमागण गने ।
(ङ) आिास, भिन तथा बस्ती विकास र र्हरी विकास िेर :
(१) ५,००० भन्दा िढी १०,००० िगगतमटर िेरफलसम्मको Built Up Area िा Floor Area आिासीय,
ु भिन तनमागण गने ,
व्यािसावयक िा आिासीय र व्यािसावयक दुिै प्रकृतत भएको सं यक्त

(२) १,००० दे र्ख २,००० जनासम्म एकै पटक आगमन तथा तनगमन हुने तसनेमा हल, तथएटर,
सामुदावयक भिन, रङ्गर्ाला, कन्सटगहल, स्पोटगस कम्प्ले क्स तनमागण गने,
(३) १ दे र्ख ५ हे क्टरसम्मको िेरमा आिास विकास गने,
(४) १० दे र्ख १०० हे क्टरसम्मको जग्गा आयोजना सञ्चालन गने,
(५) ५ हेक्टरभन्दा बढी Hard Surface Pavement (Dry Port, Bus Park, Parking Lot आदद) तनमागण
गने,
(६) २०,००० घन तमटरभन्दा बढी माटो पुने तथा माटो काटी Site Develop गने, (७) ११ तल्ला िा
२५ तमटरभन्दा बढी १६ तल्ला िा ५० तमटरसम्मका उचाई भएका भिन तनमागण गने,
(८) १०,००० दे र्ख २०.००० तलटरसम्म दै तनक पानीको प्रयोग हुने भिन तनमागण तथा सञ्चालन गने ,
(च) जलस्रोत र ऊजाग िेर :
(१) विद्युत ् प्रसारण लाईन र सबस्टे र्न तनमागण अन्तगगतः
(क) १३२ के.भी. िा सोभन्दा बढी िमताको विद्युत प्रसारण लार्न तनमागण गने,
(ख) विद्यमान २२० के.भी. िा सोभन्दा बढी िमताको विद्युत ् प्रसारण लार्नबाट ट्ाप गरी नयााँ आउटडोर
सबस्टे र्न तनमागण गने ।

(२) विद्युत उत्पादन अन्तगगत:
(क) १ दे र्ख ५० मेगािाट िमतासम्मको जलविद्युत उत्पादन आयोजना तनमागण गने,
(ख) १ दे र्ख ५ मेगािाट िमता सम्मको खतनज ते ल िा ग्यााँसबाट विद्युत ् उत्पादन आयोजना सञ्चालन गने,
(ग) १५०० घनतमटर भन्दा बढी िमताको बायोग्यााँस प्लान्ट तनमागण गनग ।
(३) तसाँचार्को नयााँ प्रणाली अन्तगगतः
(क) तराई िा तभरी मधेर्मा २०० दे र्ख २,००० हेक्टरसम्मको िेर तसाँचार् गने,
(ख) पहाडी उपत्यका र टारमा २५ दे र्ख ५०० हेक्टरसम्मको िेर तसाँचार् गने,
(ग) पहाडी तभरालो पाखा िा पिगतीय िेरमा २५ दे र्ख २०० हेक्टरसम्मको िेर तसाँचार् गने,
(घ) १०० हे क्टरभन्दा बढीको तलफ्ट तसाँचार् आयोजना तनमागण गने,

(४) तसाँचाईको पुनरत्थान प्रणाली अन्तगगतः विद्यमान प्रणाली तभरका तसाँचार् आयोजनामा नयााँ हे डिक्सग
तनमागण िा मूल नहर पररितगन हुने कुनै पतन पुनरत्थान आयोजना सञ्चालन गने,

(५) २५ दे र्ख १०० जनासम्म स्थायी बसोबास भएका जनसङ्ग्ख्या विस्थावपत गने कुनै पतन जलस्रोत
विकास कायग गने,
(६) १० वकलोतमटर भन्दा बढी लम्बाईको नदी तनयन्रणको कायग गने,
(७) निीकरणीय ऊजाग िेरः
(क) १ दे र्ख १० मेगािाट िमतासम्मको सौयग ऊजागबाट विद्युत उत्पादन आयोजना सञ्चालन गने,
(ख) १ दे र्ख १० मेगािाट िमतासम्मको िायु ऊजागबाट विद्युत उत्पादन आयोजना सञ्चालन गने,
(ग) ०.५ दे र्ख २ मेगािाट िमतासम्मको जैविक ऊजागबाट विद्युत उत्पादन आयोजना
सञ्चालन गने,
(घ) र्चनी उद्योग िेरतभरको उखु पेतलसकेपतछ तनर्स्कने खोस्टा (Bagasse) बाट विद्युत सहउत्पादन
(Cogeneration) हुने आयोजना सञ्चालन गने।
(छ) पयगटन िेर :
(१) ५१ दे र्ख १०० बेडसम्मको होटल िा ररसोटग तनमागण, स्थापना तथा सञ्चालन गने,
(२) विद्यमान विमानस्थलमा िेरफल थप्ने,
(३) माछा िा अन्य जलचर भएको कुनै नदी िा तालमा र्र्ञ्जन जतडत उपकरण र र्न्धन ज्िलन गरी
यार्फ्टङ्ग कायग िा क्रुज सञ्चालन गने,
(४) तालमा स्थापना हुने हाउस बोट (तै रने घर) सञ्चालन गने ।
(ज) खानेपानी िेर :
(१) १०० दे र्ख ५०० हेक्टरसम्मको िेरमा फैतलएको िषागतको पानी सङ्कलन गने तथा सोही िेरफलमा
भएका पानीका स्रोतको प्रयोग गने ,

(२) सेफ र्ल्ड १०० तलटर प्रतत सेकेण्ड (LPS) भन्दा बढीको सतही पानीको स्रोत र सो पानीको ५० दे र्ख
७५ प्रततर्तसम्म सुख्खा समयमा आपूततग गने,

(३) प्रतत सेकेण्ड १०० तलटर भन्दा बढीको दरले पानी प्रर्ोधन गने,
(४) भूतमगत पानीको स्रोत विकासका लातग कुल एक्यू फरको ५० दे र्ख ७५ प्रततर्त सम्म ररचाजग गने,
(५) १ दे र्ख ३ वकलोतमटर सम्मको सुरङ तनमागण गरी खानेपानी आयोजना सञ्चालन गने,
(६) खानेपानी आयोजना सञ्चालन गनगको लातग २५ दे र्ख १०० जनासम्म जनसङ्ग्ख्या विस्थापन गने,
(७) खानेपानीको स्रोतको मातथल्लो भागमा ५०० जनसङ्ग्ख्या सम्मको बसोबास गराउने,

(८) ५० हजारदे र्ख २ लाखसम्मको जनसङ्ग्ख्यालाई खानेपानी आपूततग गने,
(९) ५० हजारदे र्ख २ लाखसम्मको जनसङ्ग्ख्यालाई खानेपानी आपूततग गरी नयााँ स्रोत जोड्ने,
(१०) १ वकलोतमटर भन्दा बढीको डार्गभसगन ् सम्बन्धी काम गने ,
(११) वट्रटमेन्ट सवहतको ढल तनकास तसष्टम समािेर् भएका खानेपानी आयोजना सञ्चालन गने ।
(झ) फोहर मैला व्यिस्थापन िेर: घर तथा आिास िेरबाट तनस्कने फोहरमैलाको सम्बन्धमा दे हायको काम
गने :
(१) िावषगक १,००० दे र्ख ५,००० टनसम्म फोहरमैला जतमनमा भने,
(२) ५ दे र्ख १० हे क्टरसम्मको िेरमा फैतलएको ट्रान्सफर स्टे र्न र ररसोसग ररकोभरी एररया सम्बन्धी काम
गने,

(३) ५ दे र्ख १० हे क्टरसम्मको िेरमा फैतलएको रसायन, यार्न्रक िा जैविक तररकाबाट फोहरमैला छनौट
गने, केलाउने, तह लगाउने र पुनः प्रयोग गने,

(४) ५ दे र्ख १० हे क्टरसम्मको िेरमा फैतलएको कम्पोष्ट प्लाण्ट सम्बन्धी काम गने,
(५) ५ एम.डी.एल.(MDL) िमता सम्मको ढल व्यिस्थापन आयोजना सञ्चालन गने ,
(६) ५०,००० सम्मका जनसङ्ग्ख्यालाई टे िा पुयाउने उद्देश्यले सञ्चालन हुने ढल तनकास, सरसफाई िा
फोहरमैला व्यिस्थापन कायग गने ।
(ज) कृवष िेर :
(१) पहाडमा १ हे क्टरसम्म र तराईमा ५ हेक्टरसम्म राविय िन िेर कृवषको लातग प्रयोग गने,
(२) तनमागण सम्बन्धी दे हायको काम गने :
(क) ३०,००० िटाभन्दा बढी पन्छी जातत पाल्नको लातग तनमागण कायग गने,
(ख) १,००० िटाभन्दा बढी ठू ला चौपाया पाल्नको लातग तनमागण कायग गने,
(ग) ५,००० िटाभन्दा बढी साना चौपाया (भेडा, बाखा) पाल्नको लातग तनमागण कायग गने,
(घ) २,००० िटा भन्दा बढी बङ्गुर /सुाँगरु पाल्नको लातग तनमागण कायग गने,
(ङ) महानगरपातलका िा उपमहानगरपातलका िेर अन्तगगत तराईमा १ हेक्टरभन्दा बढी तथा अन्य ठाउाँमा
०.५ हेक्टरभन्दा बढी िेरमा कृवष थोक बजार स्थापना गने,

(च) िावषगक २५ करोडभन्दा बढी माछाको भूरा उत्पादन गनग ह्याचरीका लातग पोखरी तनमागण गने,
(छ) पर्ुपन्छी रोग अन्िेषण तथा तनयन्रण सम्बन्धी दै तनक २,००० भन्दा बढी नमूना सङ्कलन तथा
परीिण कायगको लातग प्रयोगर्ाला तनमागण गने ,
(ज) अनुमतत प्राप्त बधर्ाला तनमागण गने,

(झ) प्यारे न्ट र ग्रान्ड प्यारे न्ट कुखुरा पालन तथा ह्याचरी सञ्चालन गनग तनमागण गने ।
(३) म्याद नाघेका विषादीको (सूर्चत विषादीको हकमा मार) भण्डारण तथा विसजगन गने ,
(४) रासायतनक मल उत्पादन, सं श्लष
ग े र्न), सर्म्मश्रण (ब्लेर्ण्डङ्ग), प्याकेट िा तडब्बाबन्दी
े ण (फमूल
(प्याकेर्जङ/क्यातनङ्ग) र भण्डारण (स्टोर) सम्बन्धी कायग तथा उद्योग स्थापना गने,

(५) जीि नार्क विषादी उत्पादन, सं श्लष
ग ेर्न), सर्म्मश्रण (ब्लेर्ण्डङ्ग), प्याकेट िा तडब्बाबन्दी
े ण (फमूल
(प्याकेर्जङ/क्यातनङ्ग) र भण्डारण (स्टोर) सम्बन्धी कायग तथा उद्योग स्थापना गने,
(६) दे हाय बमोर्जमको कृवषजन्य उद्योग स्थापना गनेः
(क) दै तनक १०,००० तलटर भन्दा बढी िमताको दुग्ध प्रर्ोधन (दुधको पररकार
समेत) उद्योग स्थापना गने,
(ख) दै तनक ५ मेवट्रक टन भन्दा बढी माछा, मासु प्रर्ोधन गने उद्योग स्थापना गने,
(ग) १,००० मेवट्रक टन भन्दा बढी भण्डारण िमता भएको कोल्ड स्टोरे ज स्थापना गने,
(घ) परम्परागत भेटेरीनरी औषधी बाहे कका भेटेरीनरी भ्यार्क्सन तथा औषधी उत्पादन गने उद्योग स्थापना
गने,

(ङ) दै तनक १० मेवट्रक टन भन्दा बढी फलफूल िा तरकारीको प्रर्ोधन गने उद्योग स्थापना गने,
(च) दै तनक २ दे र्ख १० मेवट्रक टनसम्म प्राङ्गाररक मल उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने ।
(ट) स्िास्थय िेर: २६ दे र्ख १०० र्ैय्यासम्मको अस्पताल, नतसगङ्ग होम िा र्चवकत्सा व्यिसाय सञ्चालन गने
।
(ठ) र्र्िा िेर: ५१ भन्दा बढी १०० र्ैय्या सम्मको र्र्िण अस्पताल सञ्चालन गने ।
अनुसूची-३
ाँ सम्बर्न्धत)
(तनयम ३ सग
िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन गनग पने प्रस्ताि
(क) िन िेर :
(१) तराईमा ५०० हे क्टरभन्दा बढी र पहाडमा २५० हेक्टरभन्दा बढीको िेरफलमा एकल प्रजाततका
स्िदे र्ी तबरिा एउटै ब्लकमा िृिारोपण गने ,
(२) सम्बर्न्धत ठाउाँमा परीिण भई िृिारोपणको लातग उपयुक्त भएका आयाततत प्रजाततका तबरिा तराईमा
५० हेक्टरभन्दा बढी र पहाडमा २५ हेक्टरभन्दा बढी िेरफलमा िृिारोपण गने,
(३) तराईमा १०० हे क्टरभन्दा बढी र पहाडमा ५० हेक्टरभन्दा बढी िेरफलको िन व्यािसावयक
किुतलयती िनको रूपमा ददने,

(४) नेपाल सरकारले िन अनुसन्धान प्रयोजनका लातग िावषगक ३० हेक्टरभन्दा बढी राविय िन सरपट
कटान गने,
(५) िन िेरमा फोहरमैला फाल्न ल्यान्डफील साईट तनमागण तथा सञ्चालन गने,
(६) िन िेर, िन सं रिण िेर, राविय तनकुञ्ज, आरि िा सं रिण िेरको िन िेर, मध्यिती िेरको िन
िेर, तसमसार िेर िा िातािरण सं रिण िेरको िन िेरमा २५ बेड भन्दा बढीको ररसोटग िा होटल, २५
र्ैय्या भन्दा बढीको अस्पताल िा २५ कोठा भन्दा बढीको र्र्िण सं स्था तनमागण गने.
(७) दे हायको िन पैदािार सड़कलन गने गरी र्जल्ला तभरको पञ्चिषीय िन कायगयोजना, मध्यिती िेर िा
सं रिण िेरको व्यिस्थापन योजना तयार गने िा िन सं रिण िेरको कायगयोजना तयार गने :
(क) िावषगक ५० मेवट्रक टन भन्दा बढी जरा तथा गानो सङ्कलन गने,
(ख) िावषगक १५० मेवट्रक टन भन्दा बढी बोक्रा सङ्कलन गने,
(ग) िावषगक १५० मेवट्रक टन भन्दा बढी पात िा डााँठ सङ्कलन गने, (सालतसड, ररट्टा र अमला, ते न्दुपात,
भोलागपात, तेजपात बाहे क)
(घ) िावषगक १५० मेवट्रक टन भन्दा बढी फूल िा भ ुिा सङ्कलन गने,
(ङ) िावषगक २०० मेवट्रक टन भन्दा बढी फल िा बीज सङ्कलन गने ,
(च) िावषगक १५० मेवट्रक टन भन्दा बढी तबरिा सङ्कलन गने,
(छ) िावषगक २०० मेवट्रक टन भन्दा बढी गम, रे र्जन (सल्लाको खोटो बाहे क) िा लोहिान सङ्कलन गने ।
(८) प्रचतलत कानून बमोर्जम प्रर्ोधन गरी सारतत्ि तनकाली तनकासी गनग पार्ने प्रजाततको हकमा एक
र्जल्लाबाट प्रतत प्रजातत १०० टन भन्दा बढी िन पैदािार सङ्कलन गने,
(९) विद्युत प्रसारण लार्न तनमागण बाहे क अन्य प्रयोजनको लातग ५ हेक्टरभन्दा बढी िन िेर प्रयोग गने,
(१०) राविय तनकुञ्ज, िन्यजन्तु आरि, र्र्कार आरि िेरतभर कायागन्ियन गररने प्रस्तािहर ।
(ख) उद्योग िेर :
(१) दै तनक ५ लाख तलटर भन्दा बढी िमता भएको उमाल्ने र फमे न्टे र्न सुविधायुक्त तडर्स्टलरी, ब्रअ
ु री िा
िार्नरी उद्योग स्थापना गने,

(२) दै तनक ३,००० मेवट्रक टन भन्दा बढी खााँडसारी िा र्चनी उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने ,
(३) दै तनक २५ मेवट्रक टन भन्दा बढी हाड, तसङ्ग िा खुर प्रर्ोधन गने उद्योग स्थापना गने,
(४) दै तनक १५,००० िगगवफट भन्दा बढी छाला प्रर्ोधन गने उद्योग स्थापना गने , िावषगक ३ करोड
गोटाभन्दा बढी उत्पादन िमता भएको पोले को र्टा, टायल आदद बनाउने उद्योग स्थापना गने,
(६) दै तनक १०० मेवट्रक टन भन्दा बढी उत्पादन िमता भएको एतसड िा अल्काली उत्पादन गने उद्योग
स्थापना गने,

(७) ब्लेर्ण्डङ्ग प्रवक्रयाबाट बाहेक विटु तमन िा विटु तमन र्मल्सनको उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने ,
(८) ब्लेर्ण्डङ्ग प्रवक्रयाबाट बाहे क रासायतनक मल उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने,
(९) ब्लेर्ण्डङ्ग प्रवक्रयाबाट बाहे क वकटनार्क पदाथग उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने,
(१०) दै तनक ५० मेवट्रक टन (ड्राई िा िेट) भन्दा बढी व्याट्री ररसाईर्क्लङ्ग गने उद्योग स्थापना गने ,
(११) दै तनक ५ मेवट्रक टन भन्दा बढी फोम उत्पादन उद्योग (फोमको प्रयोग गरी िस्तु उत्पादन गने
उद्योग समेत) स्थापना गने,
(१२) दै तनक १०० मेवट्रक टन भन्दा बढी उत्पादन िमता भएको पल्प िा कागज उद्योग स्थापना गने ,
(१३) च ुनढु ङ्गा िा र्क्लङ्करमा आधाररत दै तनक ३,००० मेवट्रक टन भन्दा बढी उत्पादन िमता भएको
र्क्लङ्कर िा तसमेण्ट उद्योग स्थापना गने,
(१४) दै तनक ३,००० मेवट्रक टन भन्दा बढी च ुन उत्पादन िमता भएको उद्योग स्थापना गने ,
(१५) २ अबग रपैयााँ भन्दा बढी मेतसन उपकरणमा लगानी हुने खतनजजन्य पदाथग प्रर्ोधन गने उद्योग
स्थापना गने,

(१६) दै तनक ५० मेवट्रक टन भन्दा बढी औषधीको लातग प्रारर्म्भक कम्पाउण्ड (Bulk Drugs) सं श्लष
े ण
(Formulation) गने उद्योग स्थापना गने ,

(१७) दै तनक ५०० मेवट्रक टन भन्दा बढी प्रारर्म्भक स्मेर्ल्टङ्ग गरी फेरस तथा नन् फेरस िस्तु उत्पादन
गने उद्योग स्थापना गने ,

(१८) दै तनक ७५० मेवट्रक टन भन्दा बढी धातु ररमेर्ल्टङ्ग िा रररोतलङ्ग िा ऐलोवयङ्ग (Alloying) गने उद्योग
स्थापना गने,
(१९) उद्योगले आफ्नो प्रयोगको लातग ४० मेगािाट भन्दा बढी निीकरणीय ऊजाग प्रवितध (सौयग, िायु, जैविक
आदद) Cogeneration, DG Set बाट विद्युतीय ऊजाग उत्पादन गने कायग गने,
(२०) िावषगक ५ लाख घन वफटभन्दा बढी काट प्रयोग गने सःतमल स्थापना गने,
(२१) िावषगक २ लाख धन वफटभन्दा बढी काट िा काठजन्य पदाथग प्रयोग गरी भेतनयर, प्लाईउड, प्लाईबोडग
आदद बनाउने उद्योग स्थापना गने,
(२२) अधग प्रर्ोतधत तेल, फोतसल फ्युल प्रयोग गरी दै तनक २०० मेवट्रक टन भन्दा बढी पेट्रोतलयम पदाथग
उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने,
(२३) अतत घातक पदाथग जस्तै ः आर्सोनार्ट, मकगरी कम्पाउण्ड उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने ,
(२४) रे तडयो विवकरण तनष्कासन हुने (न्यूर्क्लयर/एटोतमक प्रर्ोधन) उद्योग स्थापना गने,
(२५) नेपाली सेना, सर्स्त्र प्रहरी िल, नेपाल िा नेपाल प्रहरीले स्थापना िा उत्पादन गने बाहे कका गोली,
गट्टा, बारद लगायतका विस्फोटक पदाथग उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने ,

(२६) पेट्रोतलयम पाईपलाईन तनमागण गने,
(२७) दै तनक १००० मेवट्रक टन भन्दा बढी िमताको क्रसर उद्योग स्थापना गने ।
(२८) कम्प्यू टर, सफ्टिेयर, विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी सफ्टिेयर तयारी, अनलाईन सेिा, ईन्टरनेट, रे तडयो,

केबुल नेटिकग जस्ता प्रकृततका सेिा ददने कायग िा तातलम, परामर्ग जस्ता कायग बाहे क २ अिग रपैयााँ भन्दा
बढी मेतसन उपकरणमा लगानी हुने उद्योग ।
(ग) खानी िेर :
(१) खानी उत्खनन् गनगको लातग १०० जना भन्दा बढी जनसङ्ग्ख्याको स्थायी बसोबास स्थानान्तरण िा
पुनिागस गने,
(२) खानी उत्खनन् कायगको लातगः
(क) सबै रे तडयोधमी धातुको उत्पादन गनग उत्खनन् कायग गने,
(ख) अन्य धातु उत्पादन गनग भूतमगत उत्खनन् भए दै तनक १,००० टन भन्दा बढी र सतही उत्खनन् भए
दै तनक २००० टन भन्दा बढी उत्खनन्को कायग गने,
(ग) अधातु खतनज उत्पादन गनग गररने भूतमगत उत्खनन् भए दै तनक २,००० मेवट्रक टन भन्दा बढी र
सतही उत्खनन् भए दै तनक ४,८०० मेवट्रक टन भन्दा बढी उत्खनन् कायग गने,
(घ) साधारण तनमागणमुखी ढु ङ्गा, डे कोरे वटभ ढु ङ्गा, बालुिा, ग्राभेल, औद्योतगक माटो र साधारण माटोको
उत्खनन्को लातग दै तनक ५०० घनतमटर भन्दा बढी उत्खनन् कायग गने,
(ङ) कोईला तथा मवट्टकोईला उत्पादन गनग गररने भूतमगत उत्खनन् भए दै तनक १.००० टन भन्दा बढी र
सतही उत्खनन् भए दै तनक २,००० टन भन्दा बढी उत्खनन् कायग गने,
(च) दै तनक २ लाख घन तमटरभन्दा बढी प्राकृततक ग्यााँस (Biogenic Natural Gas) उत्पादन कायग गने,
(छ) पेट्रोतलयम पदाथगको उत्खनन् र प्रर्ोधन सम्बन्धी कायग गने,
(ज) नदी नाला सतहबाट दै तनक ३०० घन तमटर भन्दा बढी बालुिा, ग्राभेल, तगखाग माटो तनकाल्ने ।
(घ) सडक िेर :
(१) २५ वकलोतमटर भन्दा बढी लम्बाई हुने कुनै पतन नयााँ सडक तनमागण गने,
(२) ५० वकलोतमटर भन्दा लामो रज्जुमागग तनमागण गने,
(३) ५ वकलोतमटर भन्दा लामो केबुल कार मागग तनमागण गने,
(४) सािगजतनक यातायातको लातग रे लमागग सञ्चालन गने.
(५) सडक प्रयोजनको लातग ३ वकलोतमटर भन्दा बढी लम्बाईको सुरड बनाउने,
(६) ५० वकलोतमटर भन्दा बढी लम्बाईको राविय राजमागग िा सहायक सडकको चौडाई िृवि हुने गरी
स्तरिृवि, पुनस्थागपना िा पुनतनगमागण गने ।

(ङ) आिास, भिन तथा बस्ती विकास र र्हरी विकास िेर :
(१) १०,००० िगगतमटर िेरफलभन्दा बढीको Built Up Area िा Floor Area भएको आिासीय,
ु भिन तनमागण गने ,
व्यािसावयक िा आिासीय र व्यािसावयक दुिै प्रकृतत भएको सं यक्त

(२) २,००० जना भन्दा बढी एकै पटक आगमन तथा तनगमन हुने तसनेमा हल, तथएटर, सामुदावयक भिन
रं गर्ाला. कन्सटहल, स्पोटगस कम्प्लेक्स तनमागण गने,

(३) ५ हेक्टरभन्दा बढी िेरमा आिास विकास गने,
(४) १०० हेक्टरभन्दा बढीको जग्गा आयोजना सञ्चालन गने,
(५) १६ तल्ला िा ५० तमटर भन्दा बढी उचाई भएका भिन तनमागण गने,
(६) २०,००० तलटर भन्दा बढी दै तनक पानीको प्रयोग हुने भिन तनमागण तथा सञ्चालन गने,
(७) कृवषयोग्य भूतममा र्हरीकरण गने ।
(च) जलस्रोत र ऊजाग िेर :
(१) विद्युत उत्पादन अन्तगगत:
(क) ५० मेगािाटभन्दा बढी िमताको जलविद्युत ् उत्पादन आयोजना तनमागण गने,
(ख) १ मेगािाटभन्दा बढी िमताको कोर्ला िा आणविक विद्युत उत्पादन आयोजना सञ्चालन गने,
(ग) ५ मेगािाटभन्दा बढी िमताको खतनज ते ल िा ग्यााँसबाट विद्युत उत्पादन आयोजना सञ्चालन गने ।
(२) तसाँचार्को नयााँ प्रणाली अन्तगगतः
(क) तराई िा तभरी मधेर्मा २,००० हेक्टरभन्दा बढीको िेर तसं चार् गने ,
(ख) पहाडी उपत्यका र टारमा ५०० हे क्टरभन्दा बढीको िेर तसाँचार् गने ,
(ग) पहाडी तभरालो पाखा िा पिगतीय िेरमा २०० हेक्टर भन्दा बढी िेर तसाँचार् गने ।
(३) १०० जनाभन्दा बढी स्थायी बसोबास भएका जनसङ्ग्ख्या विस्थावपत गने कुनै पतन जलस्रोत विकास कायग
गने,
(४) बहुउद्देश्यीय जलार्यको तनमागण गने,
(५) एउटा जलाधार िेरबाट अको जलाधार िेरमा पानी फकागई (र्न्टर िेतसन िाटर ट्रान्सफर) उपयोग
गने,
(६) निीकरणीय ऊजाग िेर :
(क) १० मेगािाट भन्दा बढी िमताको सौयग ऊजागबाट विद्युत उत्पादन आयोजना सञ्चालन गने ,
(ख) १० मेगािाट भन्दा बढी िमताको िायु ऊजागबाट विद्युत उत्पादन आयोजना सञ्चालन गने ,
(ग) २ मेगािाट भन्दा बढी िमताको जैविक ऊजागबाट विद्युत उत्पादन आयोजना सञ्चालन गने ।

(छ) पयगटन िेर :
(१) १०० बेड भन्दा बढीको होटल िा ररसोटग तनमागण, स्थापना तथा सञ्चालन गने,
(२) नयााँ विमानस्थल तनमागण गने ।
(ज) खानेपानी िेर :
(१) ५०० हेक्टर भन्दा बढी िेरमा फैतलएको िषागतको पानी सङ्कलन गने तथा सोही िेरफलमा भएको
पानीका स्रोतको प्रयोग गने,

(२) सेफ र्ल्ड १०० तलटर प्रतत सेकेण्ड (LPS) भन्दा बढीको सतही पानीको स्रोत र सो पानीको ७५
प्रततर्त भन्दा बढी सुख्खा समयमा आपूततग गने,

(३) भूतमगत पानीको स्रोत विकासका लातग कूल एक्यू फरको ७५ प्रततर्त भन्दा बढी ररचाजग गने ,
(४) खानेपानी आयोजना सञ्चालन गनगको लातग १०० जनाभन्दा बढी जनसङ्ग्ख्या विस्थावपत गने,
(५) खानेपानीको स्रोतको मातथल्लो तटीय 'भागमा ५००० जनाभन्दा बढीको जनसङ्ग्ख्या बसोबास गराउने,
(६) २ लाख भन्दा बढी जनसङ्ग्ख्यालाई खानेपानी आपूततग गने,
(७) २ लाख भन्दा बढी जनसङ्ग्ख्यालाई खानेपानी आपूततग गरी नयााँ स्रोत जोड्ने,
(८) जैविक तथा रासायतनक प्रदूषण हुने स्रोत िा ततनबाट प्रभावित हुन सक्ने भूतमगत जलस्रोतको उपयोग
गने,

(९) प्रतत सेकेण्ड ५०० तलटरभन्दा बढी पानीको स्रोत उपयोग गने खानेपानी स्रोत सम्बन्धी बहुउद्देश्यीय
आयोजना सञ्चालन गने, ।

(१०) ३ वकलोतमटर भन्दा बढीको सुरङ्ग तनमागण गरी खानेपानी आयोजना सञ्चालन गने,
(११) सािगजतनक खानेपानीका आपूततगका मुख्य स्रोतमा कायागन्ियन गररने कुनै प्रस्ताि ।
(झ) फोहरमैला व्यिस्थापन िेर :
(१) घर तथा आिास िेरबाट तनस्कने फोहरमैलाको सम्बन्धमा दे हायको काम गनेः
(क) िावषगक ५,००० टन भन्दा बढी फोहरमैला जतमनमा भने,
(ख) १० हेक्टरभन्दा बढी िेरमा फैतलएको ट्रान्सफर स्टे र्न र ररसोसग ररकोभरी एररयासम्बन्धी काम गने,
(ग) १० हेक्टर भन्दा बढी िेरमा फैतलएको रसायन, यार्न्रक िा जैविक तररकाबाट फोहरमैला छनौट,
केलाउने, तह लगाउने र पुनः प्रयोग गने,

(घ) १० हेक्टर भन्दा बढी िेरमा फैतलएको कम्पोष्ट प्लान्ट सम्बन्धी काम गने,
(ङ) कम्तीमा १०,००० जनसङ्ग्ख्या भएको र्हरी िेरबाट तनस्कने फोहरमैला गाड्ने काम गने ,
(च) ५ एम. एल. डी. (MLD) भन्दा बढी िमताको ढल व्यिस्थापन आयोजना सञ्चालन गने,

(छ) ५०,००० भन्दा बढी जनसङ्ग्ख्यालाई टे िा पुयाउने उद्देश्यले सञ्चालन हुने ढल तनकास, सरसफाई र
फोहरमैला व्यिस्थापन कायग गने ।

(२) दे हायको प्रकृतत र जुनसुकै स्तरका खतरापूण ग फोहरमैला सम्बन्धी दे हायका तनमागण सम्बन्धी काम गने:
(क) फोहरमैला सं यन्र तनमागण,
(ख) फोहरमैला ररकोभरी प्लान्ट तनमागण,
(ग) फोहरमैला भने, थुपाने िा गाड्ने ठाउाँको तनमागण,
(घ) फोहरमैला भण्डारण गने ठाउाँको तनमागण,
(ङ) फोहरमैला वट्रटमेण्ट सुविधाको तनमागण ।
(३) जोर्खमपूणग फोहर पदाथग सम्बन्धी दे हायका काम गने:
(क) २५ िषगभन्दा बढी आधा आयु भएको कुनै पतन रे तडयोधमी िस्तुको तनष्कासन र व्यिस्थापन गने,
(ख) पचास ले थल डोज भएको कुनै पतन रे तडयोधमी िस्तुको तनष्कासन र व्यिस्थापन गने,
(ग) कम्तीमा २५ र्ैय्या भएको स्िास्थय केन्र, अस्पताल िा नतसगङ्ग होमबाट तनस्कने जैविक जोर्खमपणग
पदाथगको अर्न्तम तनष्कासन व्यिस्थापन गने ,

(घ) कुनै पतन हातनकारक पदाथगलाई भष्म िा पुनः प्रयोग गनगको लातग १ हेक्टर िा सोभन्दा बढी
िेरफलको जतमन प्रयोग गने र ऊजाग सम्बन्धी कुनै काम गने ।
(ञ) कृवष िेर:
(१) पहाडमा १ हे क्टरभन्दा बढी र तराईमा ५ हेक्टरभन्दा बढी राविय िन िेर कृवषको लातग प्रयोग गने,
(२) जीिनार्क विषादी (सूर्चत विषादीको हकमा मार) प्लाण्ट स्थापना गने,
(३) दै तनक १० मेवट्रक टन भन्दा बढी प्राङ्गाररक मल उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने ।
(ट) स्िास्थय िेर: १०० र्ैय्याभन्दा बढीको अस्पताल, नतसगङ्ग होम िा र्चवकत्सा व्यिसाय सञ्चालन गने ।
(ठ) र्र्िा िेर: १०० र्ैय्याभन्दा बढीको र्र्िण अस्पताल सञ्चालन गने ।

