
jftfj/0fLo cWoog / jg If]qsf] hUuf cGo k|of]hgdf 
k|of]u ubf{ ckgfpg' kg]{ sfo{ljlw

संकलन तथा सम्ादन
पूर्णेश्वर सुबेदी

© िदनेश के.सी.

प्रदेश सरकार
वन, वातावरर् तथा भ-ूसंरक्षर् मन्तालय

वन ननदणेशनालय

डिभभजन वन कायायालय लमजङु
बेससशहर

jg P]g @)&^, jg lgodfjnL @)&(, jftfj/0f ;+/If0f P]g @)&^ / 
jftfj/0f ;+/If0f lgodfjnL @)&& cg';f/ tof/ ul/Psf] 

/f
li6

«o 
jg

 I
f]q
df

 lg
df

{0f
 e

Ps
f] 
gf
/f
o0

fu
9–

a'6
jn

 v
08

s
f] 
@@

) 
s
]=le

= 
k|;

f/
0f
 n

fO
g,
 u

}8f
s
f]6





3

िवषयसचूी 

खण्ड १ वातावरणीय अधययन समवन्धमा अपनाउनु पनने काय्यववध्ध

	 १.१	 पषृ्ठभमूी	.................................................................................................. 6

	 १.२		 वातावरण	पररचय	...................................................................................... 7

	 १.३		 वातावरणीय	ततवहरु	वीच	समवन्ध	................................................................. 7

	 १.४		 वातावरणीय	अधययन	के	हो	?	...................................................................... 7

	 १.५	 वातावरणीय	अधययन	ककन	गररन्छ	?	............................................................. 8

	 १.६.		 वातावरणीय	अधययनका	प्रकार	...................................................................... 8

	 १.७		 वातावरणीय	अधययनमा	प्रसताव	के	हो	?		प्रसतावक	को	हनु्छ?	............................. 9

	 १.८		 वातावरणीय	अधययन	कसले	गराउन	ुपर्द्छ?	..................................................... 9

	 १.९		 कसतो	प्रसतावमा	(योजनामा)	कुन	वातावरणीय	अधययन	गनु्द	पर्द्छ	?	....................... 9

	 १.१०	 वातावरणीय	अधययनको	प्रसताव	सवीकृतीको	लागग	पेश	गनने	गनकाय	कुन	हनु?	..........10

	 १.११	 वातावरणीय	अधययन	नगरी	पूवा्द्धार	गनमा्दण	गरा्दको	असर/पररणाम	.......................11

	 १.१२	 वातावरणीय	अधययन	नगरी	योजना	काया्दनवयन	गरा्द	हनेु	जररवाना	र	क्षगतपूगत्द	..........11

	 १.१३	 गनषकर्द	.................................................................................................12

खण्ड २ रावट्रि य वन क्षेतरिको जग्ा अनय परियोजनमा परियो् ्रा्य अपनाउनु पनने काय्यववध्ध

	 २.१	 पषृ्ठभमूी	................................................................................................14

	 २.२	 राक्रिय	वन	क्षेत्र	नपनने	गरी	कवकास	आयोजना	तजु्दमा	गनु्द	पनने	............................... १5

	 २.३	 वातावरणीय	अधययनले	मात्र	राक्रिय	वन	क्षेत्रमा	योजना	काया्दनवयन	गन्द	नपाईने	....... १5

	 २.४	 प्राथगमकता	प्राप्त	आयोजना	गन्धा्दरण	गनु्द	पनने	...................................................१5

	 २.५	 राक्रिय	वन	क्षेत्र	प्रयोगको	लागग	गनवेरन	दरने	...................................................१6

	 २.६	 पनुःकवचारको	लागग	पठाउने	........................................................................१6

	 २.७	 सथलगत	कववरण	माग	गरी	लेखि	पठाउने	.......................................................१6

	 २.८	 नेपाल	सरकारले	सवीकृगत	दरन	सकने	............................................................१7

	 २.९	 कवकास	आयोजनाले	जगगा	उपलब्ध	गराउन	ुपनने	...............................................१7

	 २.१०	 जगगाको	कववरण	पेश	गनने	र	सथलगत	चेकजाँच	...............................................१8



4

	 २.११	 जगगाको	रखजसटे्सन	पाररत	र	वन	क्षेत्र	कायम	गनने	...........................................१8

	 २.१२	 जगगा	प्राप्त	नभएमा	रकम	जममा	गनु्द	पनने	.......................................................१9

	 २.१३	 कवकास	आयोजना	र	कवभाग	वीच	सम्झौता	......................................................१9

	 २.१४	 सम्झौता	गररसकेको	कवकास	आयोजनाले	रकम	बु् ाउने	.....................................१9

	 २.१५	 क्षगत	नयूनीकरणका	उपाय	अपनाउन	ुपनने	........................................................१9

	 २.१६	 क्षगतपूगत्द	उपलब्ध	गराउने	..........................................................................20

	 २.१७	 वनक्षेत्रमा	प्रवेशको	लागग	इजाजत	गलन	ुपनने	....................................................20

	 २.१८	 रुि	हटाउने	समबन्धी	वयवसथा	...................................................................21

	 २.१९	 वन	पैरावारको	वयवसथापन	गनु्द	पनने	.............................................................21

	 २.२०	 सट्ा	जगगामा	बकृ्षारोपण	र	वन	क्षेत्र	हसतानतरण	गनु्द	पनने	...................................22

	 २.२१	 िगनज	काय्दका	लागग	वनक्षेत्र	प्रयोग	गन्द	सकने	................................................22

	 २.२२	 गनरनेशन	पालनाको	प्राव्धान.........................................................................22

	 २.२३	 सवीकृगत	नगलई	वन	क्षेत्रमा	पूवा्द्धार	गनमा्दण	गरे/गराएमा	हनेु	कसूर	र	सजाय	...........22

	 २.२४	 गनषकर्द	.................................................................................................23



5

खण्ड - १ 

वातावरणीय अधययन समवन्धमा 

अपनाउनु पनने काय्यववव्ध
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१.१ पृष्ठभूमी

नेपालको संविधानले प्रत्ेक नागरिकलाई सिच्छ िाताििणको मौवलक हकको सवुनवचित गिेको ्छ । विकास 
ि िाताििण िीच सनतलुन का्म िाखने, औद्ोवगक एिं भौवतक विकासबाट िाताििणमा पन्न सकने जोविमलाई 
न्यूनीकिण गनने, प्रकृ वत, िाताििण िा ज ैवि क विविधतामावि नकािातमक असि पिेक ो िा पन्न सकने अिसिामा 
नकािातमक िाताििणी् प्रभाि वनम्नयूल िा न्यून गन्न उप्कु्त उपा्हरु अिलमबन गनने,  दशेका प्रकृ वतक स्ोतहरुको 
उप्ोग गदा्न अनतिपसुता समन्ा्को मान्तालाई आतमसात् गनने, जन साधािणमा िाताििणी् सिच्छता समिनधी 
चतेना बढाउने नीवतको माग्नदश्नन संविधानले गिेको ्छ ।

संिैधावनक व्िसिालाई का ््नरुप वदन सिच्छ ि सिसि िाताििणमा बाँचन पाउने प्रत्ेक नागरिकको 
मौवलक अवधकािको संिक्षण गन्न; िाताििणी् प्रदषुण िा ह्ासबाट हुने क्षवत बापत पीवितलाई प्रदषुकबाट क्षवतपयूवत्न 
वदलाउन; िाताििण ि विकास िीच समवुचत सनतलुन का्म गन्न; प्रकृ वत,  िाताििण ि ज ैव िक विविधतामा पनने 
प्रवतकयू ल िाताििणी् प्रभाि न्यूनीकिण गन्न तिा जलिा्ु परिित्ननको चनुौवतलाई सामाना गनने मयूलभयूत उद्शे् िािी 
िाताििण संिक्षण ऐन, २०७६ ि िाताििण संिक्षण वन्मािली, २०७७ वनमा्नण भै का्ा्ननि्नमा िहकेो ्छन् । त्सतै 
िाताििणी् अध््न प्रवतिेदन, िाताििणी् व्िसिापन ्ोजना ि िातािणी् लेिा पिीक्षण का््नलाई सिल रुपमा 
सिलगत रुपमा का्ा्नन्िन गन्न/गिाउन विष्गत क्षेत्रमा वनदनेवशका, माग्नदश्नन त्ाि गरिएका ्छन् ।

िाज्द्ािा वनमा्नण गरिएका उललेवित कानयूनहरुको पालना गन्न/ुगिाउन ुसाि्नजवनक पदमा आवसन हामी सबै 
जनप्रवतवनवध, कम्नचािी ि नागरिकहरुको कत्नब् ि वजममिेािी हो । िाताििणी् कानयूनहरुमा िाज्को विकास ि 
समनुनवतका लावग प्रसताि गरिएका सामावजक एिं भौवतक पयूिा्नधाि ्ोजनाहरु का्ा्ननि्नको लावग िाताििणी् 
अध््न गनने/गिाउने, ् ोजनाको का्ा्ननि्न गदा्न सिानी् भौवतक क्षेत्र, जैविक क्षेत्र, सामावजक-आवि्नक ि साँसकृ वतक 
क्षेत्रमा हुन सकने संभावित िाताििवण् असि तिा प्रभािलाई संबोधन गनने, सझुाउने ि बैकवलपक उपा्को अबलमिन 
गन्न ुपनने व्िसिाको पालना तिा प्रबनध समते गन्न ुपद्न्छ । 

संघी् सिकाि िा प्रदशे सिकाि िा सिानी् तहका वनका्/का्ा्नल्बाट प्रचवलत िाताििणी् कानयून ि 
प्रकृ ्ाको पालना नगिी सामावजक तिा पयूिा्नधाि वनमा्नणका का ््नक्रम का्ा्ननि्न गन्न िोजने प्रिवृत दवेिएको ्छ । 
िन क्षेत्रसंग समिवनधत विष्मा प्रचवलत कानयूनको पालना गिेि ्ोजना संचालन तिा का्ा्ननि्न गन्न समिवनधत 
वनका्मा अनिुोध गनने का ््न विवभजनल िन का्ा्नल्ले गददै आएको ्छ ।

नेपालको संविधान; िाताििण संिक्षण ऐन, २०७६; िाताििण संिक्षण वन्मािली, २०७७ मा व्िसिा 
भएनसुाि िाताििणी् अध््न गदा्न अपनाउनु पनने का् ्नप्रकृ ्ाको बािेम ा सि्नसाधािण नागरिक  ि साि्नजवनक 
वनका्का पदावधकािीहरु, पत्रकाि तिा िाताििणी् क्षेत्रमा चासो िाखने सिैमा जानकािी वदने उद्शे्ले ्ो पवुसतका 
त्ाि गरिएको ्छ । िाताििणी् अध््न समिनधमा अपनाउनु पनने विसततृ का ््न प्रकृ ्ाका िािेमा दहेा्का बँदुाहरुमा 
उललेि गरिएको ्छ ।
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१.२ वातावरण पररचय

िाताििण सजीि प्राणीहरुको लावग अपरिहा ््न ्छ । सिसि िाताििणले गदा्न पथृिीमा मावनस लगा्त 
समपयूण्न जीि अवसततिमा िहकेा ्छन ्। मावनसको आधािभयूत जीिन प्रणाली पथृिीको िाताििणमा वनभ्नि िहकेो ्छ । 
िाताििणबाट हामीले सिासप्रश्ासको लावग हािा, वपउनको लावग पानी, िानाको लावग िाद्ानन, बसनको लावग 
जवमन ि हािापानी पाईिहकेा ्छौं । ्सले गदा्न पथृिी सबै प्राणीहरुको लावग बसन ्ोग् भएको ्छ । हामीले हामी 
बसेको सिान ििीपिी के दवेििहकेा ्छौं ि अनभुि गरििहकेा ्छौं, त्ो नै हाम्ो िरिपिीको िाताििण हो । पथृिीमा िहकेा 
जैविक (जीवित) तिा अजैविक (वनवज्नि) ततिहरुको सामवुहक सिरुप ि वतनीहरु बीचको सनतवुलत अनतिवक्र्ा एिं 
अनति समिनधबाट उतपननपरििेश िा अिसिालाई िाताििण बझुाउँ्छ । िाताििण ऐन, २०७६ ले पवन प्राकृवतक, 
साँसकृवतक ि सामावजक प्रणाली, आवि्नक तिा मानिी् वक्र्ाकलाप, व्नका ततिहरु तिा ती ततिहरुको बीचको 
अनतिवक्र्ा तिा अनति समिनधलाई िाताििण समझन ुपद्न्छ भनी परिभावषत गिेको ्छ । िाताििण, पारिवसिवतक 
प्रणाली ि जैविक विविधताको संिक्षण िीच अन्ोन्ावस्त समिनध ्छ । जैविक विविधताको संिक्षण ि विवभनन 
पारिवसिवतकी् प्रणालीहरुले िाताििण सनतलुनमा महतिपयूण्न भयूवमका िलेद्छन ्।

१.३ वातावरणीय ततवहरु वीच समवन्ध

िाताििणमा मखु् रुपमा भौवतक ि जैविक तति (अि्ि िा कमपोनेनट समते भनने गरिएको) िहकेा हुन्छन ्। 
भौवतक ततिले िास गिी वनजजीि िसत/ुपदाि्न िा उजा्न जनाउँ्छ । ्समा भौगोवलक अिवसिवत, हािा, पानी, भौगवभ्नक 
बनािट, माटो, आकाश, ताप आवद पद्न्छन ्। जैविक ततिमा समपयूण्न सजीि िा जीवित प्राणीहरु जसतैैः समपयूण्न िनसपवत, 
प्राणी ि अवत सयूक्म जीिहरू पद्न्छन ्। ्ी दिुै तति िीच आनतरिक िा बाह्य रुपमा वनिनति अनतिवक्र्ा ि साझदेािी भई 
िहकेो हुन्छ । पथृिीको प्राकृवतक िाताििणमा उपलबध हािा, पानी, माटो, तापबाट प्राणी ि िनसपवतहरुले आफयू लाई 
हुक्न न, बाँचन, अवसतति का्म िाखन ि साहिाको लावग चावहने विवभनन तति, िवनज पदाि्न, उजा्न आवद प्राप्त गद्न्छन ्
। ्सिी ्ी दिुै तति िीच अनति वक्र्ातमक समबनध िही िहकेो हुन्छ । ्ी ततिहरुको अवविती् समिनधले नै पथृिीमा 
सनतवुलत िाताििण का्म िाखन मदत गरििहकेा ्छन ्। सिसथ् ि सहज जीिन्ापनका लावग िाताििणी् सनतलुन 
हुन ुअपरिहा ््न ्छ ।

१.४ वातावरणीय अधययन के हो ?

विद्मान िाताििणी् अिसिामा परिित्नन ल्ाउन सकने वकवसमको कुनै पवन विकास का ््न, भौवतक 
वक्र्ाकलाप  िा भयू-उप्ोग परिित्नन गनने कुनै आ्ोजना िा ्ोजना िा का ््नक्रमले विद्मान  भौवतक, जैविक, 
िासा्वनक, सामावजक, आवि्नक ि साँसकृवतक िाताििणमा कुनै न कुनै वकवसमले असि तिा प्रभाि पाद्न्छ । ्सता 
असि िा प्रभािहरु सकािातमक िा नकािातमक दबैु हुने गद्न्छन ् । कुनै ्ोजना का्ा्ननि्न गदा्न त्सले विद्मान 
िाताििणी् अिसिामा पानने सकािातमक प्रभािलाई बढािा वदने, नकािातमक प्रभािलाई न्यूनीकिण गनु्नका सािै 
आिश्क बैकवलपक उपा्को िोजी गिी वसफारिस िा सझुाउन गरिने अध््नलाई िाताििणी् अध््न भवनन्छ 
। ्सता िाताििणी् अध््नलाई प्रवतिेदनको रुपमा त्ाि गरिन्छ । िाताििण संिक्षण ऐन, २०७६ ले िाताििणी् 
अध््न प्रवतिेदनमा प्रसतावित ् ोजनाको आकाि ि प्रकृवत हिेी संवक्षप्त िाताििणी् अध््न, प्रािवमभक िाताििणी् 
पिीक्षण िा िाताििणी् प्रभाि मयूल्ांकनलाई समािेश गिेको ्छ ।



8

१.५ वातावरणीय अधययन िकन गररन्छ ?

पथृिी सबैको प्राणीहरुको साझा घि हो । पथृिीमा िहकेा लािौं जीिजनतहुरु मध्े मावनस एक हो । मावनसले 
आफनो सिु, सवुिधा, स्ल, आननद ि भोगविलासको लावग िावट्रि् िन क्षेत्रमा भौवतक पयूिा्नधािहरु जसतैैः बाटो 
घाटो, पलु पलेुसा, नहि, कयू लो, भिन, विद्तु गहृ, सरुुङ, सिक, पोििी, जलाश्, विद्तु उतपादन गहृ, औद्ोवगक 
क्षेत्र, बसपाक्न , हिाइ मदैान, हवसपटल, कलकाििाना, िसा्न लगा्त अन् सामाग्ी उतपादन गनने उद्ोग आवद 
बनाई िहकेा ्छन ्। ्सता विकास नाममा गरिएका वक्र्ाकलापले एकातफ्न  प्राकृवतक भयू-उप्ोगमा परिित्नन भएको 
्छ भने अकको तफ्न  वन्वमत रुपमा चवलिहकेो प्रकृवत, प्राकृवतक िाताििण ि जीिजनतमुा प्रत्क्ष ि पिोक्ष प्रभाि 
पारििहकेो ्छ । ्ी प्रसतािहरुले वनमा्नण अगािी, वनमा्नणावधन ि संचालन चिणमा मौजदुा िाताििणका भौवतक, 
जैविक, सामावजक, आवि्नक तिा सांसकृवतक ि िासा्वनक पक्षमा असि तिा प्रभाि पाद्न्छ । प्रसताि का्ा्ननि्न 
गदा्न भौवतक िाताििणका सयूचकहरु (जसतैैः बा्,ु जल ि धिनीको अिसिा, भाैगवभ्नक  संिचना, भयू-क्ष्, पवहिो जसता 
जोविम) मा के कसतो असि ि प्रभाि पाद्न्छ?  त्सतै जैविक िाताििणका सयूचकहरु (िन जंगल तिा िनसपवत, 
गैह्काष्ठ िन पैदािाि, दलु्नभ तिा संकटापनन जीिजनत ुतिा िनसपवत, संिवक्षत क्षेत्र आवद) मा के कसता परिित्नन हुन 
सक्छन ्त्सतै सिानी् समदुा् ि त्सको िरिपरिको सामावजक, आवि्नक तिा साँसकृवतक िाताििणका सयूचकहरु 
(वशक्षा, सिासथ् ि सिसफाई, कृवष, िोजगािी, बसाइसिाई, िाताििणी् सौनद ््नता, लैंवगक सिाल, धावम्नक तिा 
सांसकृवतक वसिवत, साँसकृवतक िीवत िीिाज, सामावजक वसिवत आवद ) मा के कसतो प्रभाि पन्न सक्छन?् त्सतै 
औद्ोवगक क्षेत्रबाट वनसकाशन हुने ठोस, तिल, ग्ाँस, धिनी, धलुो तिा िसा्वनक पदाि्नका कािण विद्मान जैविक ि 
भौवतक िाताििणमा पनने सकने असि तिा प्रभाि के कसता दवेिन सक्छन?् वतनीहरुका प्रभािको शकु्मरुपमा पवहचान, 
आकँलन, तह वनधा्निण, उललेिवन्ताको प्रक्षेपण गिी वदने ि संमिोधन गनने उपा्हरू सझुाउने ि वसफारिस गनने का ््न 
िाताििणी् अध््नले गद्न्छ ।

मावि उललेवित विवभनन क्षेत्रमा पन्न जाने असि तिा प्रभाि सकािातमक हो भने त्सलाई प्रभािलाई बढािा 
वदने उपा्हरु के के हुन सक्छन?्  असि तिा प्रभाि नकािातमक पनने हो भने त्सता प्रसतािलाई कसता उपा्हरु 
अिलमबन गिी न्यूनीकिण गनने सािै विद्ामान अिसिामा का्ा्ननि्न गन्न नहुने प्रसताि िह्ेछ भने सो सिान, विजाईन 
ि क्षमता परिित्नन गिी बैकवलपक उपा्हरु (वनिोधातमक, सधुािातमक ि क्षवतपयूवत्नको व्िसिा) अपनाई समबोधन गन्न 
सवकन्छ?  सोको िोजी गिी सझुाउने का ््न िाताििणी् अध््नले गद्न्छ ।

१.६. वातावरणीय अधययनका प्रकार

िाताििण संिक्षण ऐन, २०७६ मा चाि प्रकािका िाताििणी् अध््न बािेमा उललेि गरिएको ्छ । वतनीहरुमा 
संवक्षप्त िाताििणी् अध््न, प्रािवमभक िाताििणी् पिीक्षण, िाताििणी् प्रभाि मयूल्ांकन ि पयूिक िाताििणी् 
प्रभाि मयूल्ांकन पद्न्छन ्। कुनै प्रसतािको का्ा्ननि्न गदा्न सो प्रसतािले विद्मान िाताििणमा उललेिनी् प्रवतकयू ल 
प्रभाि पानने िा नपानने समिनधमा ्वकन गनु्नको सािै त्सतो प्रभािलाई कुनै उपा्द्ािा वनिाकिण िा न्यूनीकिण गन्न 
िाताििण संिक्षण वन्मािली, २०७७ को अनसुयूची (१) का प्रसतािका लावग अिलमबन गरिने उपा्को समिनधमा 
संवक्षप्त रुपमा गरिने अध््न संवक्षप्त िाताििणी् अध््न हो भने विशे्षणातमक रुपमा अनसुयूची (२) का प्रसतािका 
लावग गरिने अध््न तिा मयूल्ांकन प्रािवमभक िाताििणी् पिीक्षण हाे । सािै उललेवित विष् कै समिनधमा 
विसततृ रुपमा अनसुयूची (३) का प्रसतािका लावग गरिने अध््न तिा मयूल्ांकन िाताििणी् प्रभाि मयूल्ांकन हो । 
एक पटक सिीकृत भइसकेको िाताििणी् प्रभाि मयूल्ांकन प्रवतिेदनमा आवँशक रुपमा भौवतक पयूिा्नधाि, विजाइन 
िा सिरुपमा परिमाज्नन गन्न, संिचना सिानानतिण िा फेिबदल गन्न, िन क्षेत्र िप गन्न िा आ्ोजनाको क्षमता बवृद् 



9

गन्नको लावग पेश भएको प्रसताि उपि पनुैः गरिने िाताििणी् अध््न पयूिक िाताििणी् प्रभाि मयूल्ांकन हो ।

१.७ वातावरणीय अधययनमा प्रसताव के हो ?  प्रसतावक को हुन्छ?

प्राकृवतक रुपमा िहकेो विद्मान िाताििणी् अिसिामा परिित्नन ल्ाउन सकने वकवसमको कुनै पवन विकास 
का ््न, भौवतक वक्र्ाकलाप िा भयू-उप्ोग परिित्नन गनने िाताििण संिक्षण वन्मािली २०७७, को अनसुयूची (१), (२) 
ि (३) मा उललेवित ्ोजनाहरु संचालन गनने समिनधमा त्ाि भएको दसतािेजलाई प्रसताि भनेि बवुझन्छ । कुनै पवन 
प्रसताि सिीकृवतको लावग वनिेदन वदने िा प्रसताि का्ा्ननि्न गन्न सिीकृवत प्राप्त व्वक्त िा सिकािी/अध्नसिकािी/
गैह्सिकािी वनका् िा संसिालाई प्रसतािक भवनन्छ । जनु वनका्ले ्ोजना प्रसताि गद्न्छ, त्सको का्ा्ननि्न गनने 
्ोजना बनाउँ्छ, सोको संभाव्ता अध््न गिी विसततृ प्रसताि दसतािेज (विवपआि) त्ाि गद्न्छ सािै सोको विसततृ 
तिा लागत अनमुान त्ाि तिा सिीकृत गिी ्ोजनाको का्ा्ननि्नको लावग ठेकका आह्ान गद्न्छ ि ठेकेदाि/समहु/
सवमवतसंग समझौता गिी ्ोजना का्ा्ननि्न गन्न का्ा्नदशे वदन्छ त्ही सिकािी/ग्ैह्सिकािी वनका्, संसिा िा व्वक्त 
नै प्रसतािक हो । अझ सिल रुपमा बझुन ुपदा्न सिानी् तहले का्ा्ननि्न गनने सबै ्ोजनाको प्रसतािक सिा नी् तह 
नै हो भने संघ िा प्रदशे सिकाि मातहत िहकेा सिकािी तिा ग्ैह्सिकािी वनका्/का्ा्नल् जसमा अवखत्ािी गएको 
हुन्छ, त्ो वनका्/का्ा्नल् प्रसतािक हो ।

१.८ वातावरणीय अधययन कसले गराउनु पर्य्छ?

प्रचवलत कानयूनले िाताििणी् अध््न गिेि मात्र का्ा्ननि्न गनु्न पनने प्रसतािहरु (्ोजनाहरु) जनु वनका्/ 
संसिा/व्वक्तबाट का्ा्ननि्न हुन गइिहकेो ्छ, सोही वनका्/संसिा/व्वक्तले अवनिा ््न रुपमा िाताििणी् अध््न 
गिाउन ुपद्न्छ । िाताििणी् अध््न गिाउन ुपनने भनी प्रचवलत कानयूनले तोकेका ्ोजनाको अध््न नगिाई ्ोजना 
का्ा्ननि्न गनु्न/गिाउन ु हुदँनै । गिेमा प्रचवलत कानयूनको बवि्नलाप हुन्छ ि सो का ््न दणिनी् हुन्छ । उदाहिणको 
लावग “क” भनने नगि/गाउँपावलकाबाट प्रसताि गरिएको िाताििणी् अध््न गिी का्ा्ननि्न गनु्नपनने हवसपटल 
वनमा्नणको ्ोजना (प्रसताि) सोही “क” भनने नगि/गाउँपावलकाले िाताििणी् अध््न गिाउन ुपद्न्छ । सो ्ोजनको 
िाताििणी् अध््न गिाउने कत्नव् ि वजमबेिािी सोही “क” भनने नगि/गाउँपावलका काे हुन्छ । अकको उदाहिण वलन ु
पदा्न, प्रदशे मातहतमा िहकेो पयूिा्नधाि विकास का्ा्नल्बाट प्रचवलत िाताििण कानयून बमोवजम िाताििणी् अध््न 
गिाएि मात्र का्ा्ननि्न गनु्नपनने प्रदशे सिकको ् ोजना (प्रसताि) को लावग बजेट सिीकृत भएको ्छ भने सोही पयूिा्नधाि 
विकास का्ा्नल्ले नै िाताििणी् अध््न गिे/गिाएि मात्र ्ोजनाको का्ा्ननि्न गनु्न पद्न्छ । त्सतै, नेपाल विद्तु 
प्रावधकिणको २२० के.वभ. विद्तु प्रशािण लाईन वनमा्नण आ्ोजना ्छ भने सोही प्रावधकिणबाट सो आ्ोजनाको 
िाताििणी् अध््न गिाई सो सिीकृत गिेि मात्र आ्ोजना का्ा्ननि्न गनु्न पद्न्छ । ्छोटकिीमा जनु वनका्ले ् ोजना 
का्ा्ननि्न गनने हो, त्ही वनका्ले िाताििणी् अध््न गिाएि मात्र ्ोजनाको का्ा्ननि्न गनने/गिाउने कत्नव् ि 
वजममिेािी हुन्छ । तसि्न, िाताििणी् अध््न प्रवतिेदन त्ाि गिी सोको सिीकृत गनने वनका्बाट सिीकृत भए पव्छ 
प्रचवलत प्रकृ्ा अबलमिन गिेि मात्र सामावजक विकास तिा पयूिा्नधाि वनमा्नणका ्ोजना का्ा्ननि्न गनु्न गिाउन ु
संघी्, प्रादवेशक ि सिानी् तहका सिकािी वनका्हरु, अन् सबै संघ संसिा तिा वनजी क्षेत्रको कत्नब् हो ।

१.९ कसतो प्रसतावमा (योजनामा) कुन वातावरणीय अधययन गनु्य पर्य्छ ?

िाताििण संिक्षण ऐन, २०७६ को दफा (३) मा प्रसतािकले तोवकए बमोवजमका प्रसताि (्समा प्रसतािलाई 
्ोजना समते भवनएको ्छ ) को तोवकए बमोवजम िाताििणी् अध््न प्रवतिेदन त्ाि गनु्न पनने ्छ भनी उललेि 
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गिेको ्छ । िाताििण संिक्षण वन्मािली, २०७७ ले अनसुयूची (१), (२) ि (३) मा १२ िटा क्षेत्रमा सयूचीकृत गरिएका 
प्रसतािहरु का्ा्ननि्न गदा्न िाताििणी् अध््न गनु्न पनने भनी उललेि गिेको ्छ (तावलका १) । ती क्षेत्रहरुमा 
िन क्षेत्र, सिासथ् क्षेत्र, वशक्षा क्षेत्र, प ््नटन क्षेत्र, ्ाता्ात क्षेत्र, उजा्न, जलश्ोत तिा वसंचाइ क्षेत्र, िानेपानी क्षेत्र, 
आिास, भिन तिा बसती विकास ि शहिी विकास क्षेत्र, फोहिमलैा व्िसिापन क्षेत्र, उद्ोग क्षेत्र, िानी क्षेत्र ि कृवष 
क्षेत्र पद्न्छन ्। प्रसतािकले अनसुयूची (१) मा उवललवित प्रसतािको हकमा संवक्षप्त िाताििणी् अध््न, अनसुयूची 
२ मा उवललवित प्रसतािको हकमा प्रािवमभक िाताििणी् पिीक्षण ि अनसुयूची ३ मा उवललवित प्रसतािको हकमा 
िाताििणी् प्रभाि मयूल्ांकन गनु्न पद्न्छ । ऐनको दफा (७) मा कसैले पवन ऐन बमोवजम िाताििणी् अध््न 
प्रवतिेदन सिीकृत नगिाई कुनै पवन प्रसताि का्ा्ननि्न गन्न िा गिाउन ुहुदँनै भनी उललेि गिेको ्छ । तसि्न िाताििणी् 
अध््न गनु्न पनने िा नपनने कसतो प्रकािको प्रसताि हो, अनसुयूची हिेी िाताििणी् अध््न गनु्न पनने भएमा अवनिा ््न 
अध््न गिाई प्रसतािको का्ा्ननि्न गनु्न पद्न्छ ।

तावलका १ : िाताििणी् अध््न गनु्नपनने वबष्गत क्षेत्रहरु ि प्रसताि संख्ा

िाताििणी् अध््नका प्रकाि
क्षेत्र ि संख्ा

िन उद्ोग िानी सिक भिन विकास  उजा्न ि वसचाई प ््नटन िानेपानी फोहि मलैा कृवष सिासि वशक्षा

१. संवक्षप्त िाताििणी् अध््न १४ ४ २ २ ६ ३ १ ० ० ० १ १

२. प्रािवमभक िाताििणी् पिीक्षण १८ ७८ ७ ८ ८ १६ ४ ११ ६ १९ १ १
३. िाताििणी् प्रभाि मयूल्ांकन १६ २८ ९ ६ ७ १२ २ ११ १६ ३ १ १
जममा ४८ ११० १८ १६ २१ ३१ ७ २२ २२ २२ ३ ३

१.१० वातावरणीय अधययनको प्रसताव सवीकृतीको लािग पेश गनने िनकाय कुन हुन?

िाताििण संिक्षण ऐन बमोवजम िाताििणी् अध््न गिी त्ाि भएको िाताििण अध््नको प्रसतािलाई 
प्रसतािको गावमभ्ता्न हिेी पेश गनु्नपनने वनका्को व्िसिा गरिएको ्छ । िाताििण संिक्षण ऐन, २०७६ को दफा (३) 
को उपदफा (२) मा िाताििणी् अध््न प्रवतिेदन सिीकृवतको लावग तोवकए बमोवजमको प्रकृ्ा पयूिा गिी दहेा्को 
वनका् समक्ष पेश गनने व्िसिा ्छ ।

(१) िावट्रि् प्रािवमकता प्राप्त विकास आ्ोजना, लगानी बोि्नबाट लगानी सिीकृत भई का्ा्ननि्न गरिने 
आ्ोजना, िावट्रि् गौििका आ्ोजना, प्रचवलत कानयून बमोवजम संघको अवधकाि क्षेत्र वभत्र पनने विष्संग 
समिवनधत विकास वनमा्नण समिनधी का ््न िा आ्ोजना, एक भनदा बढी प्रदशेमा वनमा्नण का ््न गनु्न पनने 
आ्ोजना िा नेपाल सिकािले तोकेको कुनै आ्ोजना समबनधी प्रसतािको संवक्षप्त िाताििणी् अध््न 
प्रवतिेदन िा प्रािवमभक िाताििणी् पिीक्षण भए नेपाल सिकािको समबवनधत मनत्राल्ले सिीकृत गनु्न पद्न्छ 
। जनु मनत्राल् मातहतको ्ोजना िा आ्ोजनाको संवक्षप्त िाताििणी् अध््न िा प्रािवमभक िाताििणी् 
पिीक्षण त्ाि गरिएको ्छ सोही मनत्राल्लाई अध््न/प्रवतिेदन सिीकृत गनने अवधकाि िहकेो हुन्छ । 
उदाहिणको कुनै लावग कुनै सिकको प्रािवमभक िाताििणी् पिीक्षण प्रवतिेदनको सिीकृवत भौवतक पयूिा्नधाि 
तिा ्ाता्ात मनत्राल्ले गद्न्छ । त्सतै, कुनै विद्तु आ्ोजनाको विद्तु प्रशािण लाईनको प्रािवमभक 
िाताििणी् पिीक्षण प्रवतिेदनलाई ऊजा्न, जलस्ोत तिा वसंचाइ मनत्राल्ले सिीकृवत गनु्न पद्न्छ । कुनै 
मनत्राल्ले काननु बमोवजम संवक्षप्त िाताििणी् अध््न िा प्रािवमभक िाताििणी् पिीक्षण प्रवतिेदन 
सिीकृत गनने अवधकाि प्रत्ा्ोवजत गन्न सकद्छ । सो प्रत्ा्ोवजत अवधकाि अनसुाि मातहतको विभाग िा 
वनका्लले संवक्षप्त िाताििणी् अध््न िा प्रािवमभक िाताििणी् पिीक्षण प्रवतिेदन सिीकृत गन्न सकद्छ ।

 नेपाल सिकािका जनु सकैु मनत्राल् मातहतको वनका् िा लगानी बोि्न िा आ्ोजनाको िाताििणी् प्रभाि 
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मयूल्ांकन प्रवतिेदन भए पवन सो प्रवतिेदन नेपाल सिकािको समबवनधत मनत्राल् (समपक्न  मनत्राल्) माफ्न त 
िन तिा िाताििण मनत्राल्मा सिीकृवतको लावग पठाउन ुपद्न्छ । प्राप्त हुन आएको िाताििणी् प्रभाि 
मयूल्ाङ्कन प्रवतिेदन (परिमावज्नत समते) िन तिा िाताििण मनत्राल्ले मात्र सिीकृत गन्न सकद्छ ।

(ि) प्रदशे सिकािको अवधकाि क्षेत्र वभत्र पनने विष्संग समबवनधत विकास वनमा्नण समिनधी का ््न िा आ्ोजनाको 
िाताििणी् प्रवतिेदन प्रदशे कानयूनले तोकेको वनका् समक्ष पेश गनने व्िसिा िहकेो ्छ । 

(ग) सिानी् तहको अवधकाि क्षेत्रवभत्र पनने विष्संग समबवनधत विकास वनमा्नण समबनधी का ््न िा आ्ोजनाको 
संवक्षप्त िाताििणी् अध््न प्रवतिेदन िा प्रािवमभक िाताििणी् पिीक्षण प्रवतिेदन समबवनधत सिानी् 
कानयूनले तोकेको वनका् समक्ष ि िाताििणी् प्रभाि मयूल्ांकन प्रवतिेदन समबवनधत प्रदशे कानयूनले तोकेको 
वनका् समक्ष पेश गनु्नपनने व्िसिा िहकेो ्छ । ्सिी समबवनधत वनका् समक्ष पेश भएका प्रवतिेदन सिीकृत 
भए पचिात का्ा्ननि्न गनु्नपद्न्छ ।

१.११ वातावरणीय अधययन नगरी पूवा्य्धार िनमा्यण गरा्यको असर/पररणाम

िाताििण संिक्षण का्म िाखन ि िाताििणको प्राकृवतक सिरुप का्म िाखन मावनसको ठयूलो भयूवमका 
्छ । मावनसले प्रत्क्ष िा अप्रत्क्ष, जानी िा नजावनकन वदनानवुदन विकास ि आविट्कािको नाममा गरिएका 
वक्र्ाकलापहरुको कािण एकातफ्न  प्राकृवतक िाताििणको सिरुप विगािी िहकेो ्छ भने अकको तफ्न  प्रत्ेक बष्न ठयूलो 
धनजनको क्षवत समते हुने गिेको ्छ । आवि्नक विकास ि आधवुनकीकिणको नाउँमा वसवमत मात्रामा िहकेा प्राकृवतक 
श्ोतहरुको अत्वधक दोहनले पथृिीको िाताििणी् संनतलुन निाम्ोसँग प्रभावित भएको ्छ । िाताििणी् अध््न 
विना बनाएका सामावजक तिा पयूिा्नधाि वनमा्नण ि िोजिे सिकहरुका कािण बषनेनी बसती जोविममा पिेको, मावनसको 
घिबास उठीबास भएको, पलु पलुासाहरु भवतकएको, बनाएका संिचना ्छोटो अिवधमा क्षतविक्षत भएको, िन्जनत ु 
बाससिानमा असि पिेको, पानीका महुानहरु सकेुको, वसमसाि क्षेत्र संकटमा पिेको, जवमन मनुीको पानीको सतह 
घटेको, मानि तिा बन्जनतकुो िाससिान क्ष् ि विनास भई जीिन नै संकटमा पिेको ्छ । ्सले गदा्न समदुा्सति 
दवेि िावट्रि् ि अनतिावट्रि् सति समम िाताििणी् समस्ाहरु दिेा पिेका ्छन ्। 

नेपाल सिकाि, प्रदशे सिकाि ि सिानी् तहबाट सामावजक तिा पयूिा्नधाि वनमा्नणको ्ोजना का्ा्ननि्न गदा्न 
िाताििणी् पक्षलाई ध्ान नवदएको कािण आज िाताििण ि विकास एक अका्नमा अनति समबवनधत नभई पिसपि 
वििोधीको रुपमा दिेा पिेको, विकासका नाममा विनाश गनने गिेको जसता अवभव्वक्तहरु वमवि्ाहरुमा साि्नजवनक 
हुने गिेको पाईन्छ । नेपालमा प्रत्ेक बष्न जिाभािी का ््नक्रम िािी िाताििणलाई िेिासता गिी न्ाँ ग्ामीण सिक ि 
अन् पयूिा्नधाि वनमा्नणका कािण जन, धन ि समपवतमा क्षवत भइिहकेो ्छ । तसि्न, िाताििणी् अध््न प्रवतिेदनबाट 
वनसकेको तथ् ि सोमा उललेि गरिएका िाताििणी् पक्षलाई समबोधन गिी सामावजक तिा पयूिा्नधाि विकास गनु्नपनने 
दवेिएको ्छ ।

१.१२ वातावरणीय अधययन नगरी योजना काया्यनवयन गरा्य हुने जररवाना र क्षितपूित्य

िाताििणी् अध््न गनु्नपनने प्रसतािको िाताििणी् अध््न नगिीकन कुनै का ््न गिे िा गिाएमा समबवनधत 
वनका्ले वनमन अनसुाि जरिबाना गनने व्िसिा िाताििण संिक्षण ऐन, २०७६ को दफा (३५) ले गिेको ्छ । 

(क) संवक्षप्त िाताििणी् अध््न गिाउन ुपनने प्रसताि सिीकृत नगिाई िा सिीकृत प्रवतिेदनको विपिीत हुने गिी 
प्रसताि का्ा्ननि्न गिेमा ५ लाि रुपै्ाँसमम, प्रािवमभक िाताििणी् पिीक्षण प्रवतिेदन सिीकृत नगिाई िा 
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सिीकृत प्रवतिेदनको विपिीत हुने गिी प्रसताि का्ा्ननि्न गिेमा १० लाि रुपै्ाँसमम ि िाताििणी् प्रभाि 
मयूल्ाङ्कन प्रवतिेदन गिाउन ु पनने प्रसताि सिीकृत नगिाई िा सिीकृत प्रवतिेदनको विपिीत हुने गिी कुनै 
प्रसताि का्ा्ननि्न गिेमा ५० लाि रुपै्ाँसमम जरििाना हुने व्िसिा िहकेो ्छ । 

(ि) प्रसतािकले मावि (क) मा उललेि गिे बमोवजमको का ््न गिेमा समबवनधत वनका्ले त्सतो का ््न तरुुनत िोकी 
िाताििणी् अध््न प्रवतिेदन सिीकृत नगिाएकोमा िाताििण ऐन बमोवजम त्सतो प्रवतिेदन सिीकृत गिाउन 
ि त्सतो प्रवतिेदन विपिीतको का ््न भएकोमा सो का ््नलाई सधुाि गन्न आदशे वदने व्िसिा ऐनले गिेको ्छ 
। समबवनधत वनका्ले वदएको आदशे बमोवजम का ््न नभएमा समबवनधत वनका्ले मावि उललेि बमोवजम 
गरिएको जरिबानाको तेबबि जरिबाना समबवनधत व्वक्त िा संसिालाई गनने व्िसिा ऐनले गिेको ्छ ।

(ग) कसैले िाताििणी् अध््न प्रवतिेदन सिीकृत नगिाई िा सिीकृत प्रवतिेदनको विपरित हुने गिी का ््न गिेमा 
िा िाताििण ऐन, वन्म, वनदनेवशका िा मापदणि विपरित प्रदषुण गिेको िा जोविमपयूण्न पदाि्न वनट्कासन गिेको 
िा कुनै दघु्नटनाजन् प्रदषुणका कािणबाट कुनै व्वक्त, संसिा िा सिानी् समदुा्लाई कुनै हानी नोकसानी पगुन 
गएमा त्सतो का ््नबाट वपवित व्वक्त, संसिािा सिानी् समदुा्ले समबवनधत वनका्मा क्षवतपयूवत्न भिाई पाउन 
वनिेदन वदएमा ्छानवबन गिी उवचत क्षवतपयूवत्न भिाई वदने व्िसिा समते ऐनमा िहकेो ्छ ।

मावि उललेवित िाताििण कानयून िवि्नलापको कसयूिमा हुने जरििाना ि क्षवतपयूवत्नको अलािा िावट्रि् िन 
क्षेत्रमा सिीकृवत नवलई कुनै ्ोजनाको का्ा्ननि्न गिे/गिाएमा िा सोको उद्ोग गिेमा िन ऐन, २०७६ को दफा (४९) 
िणि (ग), (च) ि (्छ) बमोवजम कसयूि गिेको ठह्छ्न । ्ी दफा अनसुािको कसयूि हुने वनण््न  गनने/गिाउने, का ््न गनने/
गिाउने ि उद्ोग गनने/गिाउने व्वक्त ि वनका्का पदावधकािीलाई सोही ऐनको दफा (५०) को उपदफा (३) ि दफा (५०) 
बमोवजमको िप कैद सजाँ् ि जरििाना हुने व्िसिा िहकेो ्छ ।

१.१३ िनषकष्य

सिच्छ िाताििण जीिनको लावग अपरिहा ््न ्छ । िाताििण संिक्षण िावट्रि् तिा अनतिावट्रि् सिोकािको 
विष् बनेको ्छ । िाताििणी् अध््न विना हामीले हाम्ो लावग िाम्ो का ््न भनी वनमा्नण गिेका सामावजक तिा विकास 
पयूिा्नधािहरुको कािण विद्मान िाताििणी् सनतलुनमा विग्न पगुेको ्छ । ्ीनै वक्र्ाकलापका कािण िाताििणका 
भौवतक ि जैविक अि्िहरु िीचको सनतवुलत अिसिामा िलल ्पिी प्राकृवतक समपदा ि जनजीविकाको क्षेत्रमा 
बहुआ्ावमक असि तिा प्रभाि दवेिन िालेका ्छन ् । िाताििणी् अध््नले जनुसकैु ्ोजना का्ा्ननि्न गदा्न 
एकातफ्न  विद्मान िाताििणमा पनने सकने समभाव् असि तिा प्रभािको पवहचान, आकंलन, मलु्ांकन ि प्रभाि 
प्रक्षेपण गद्न्छ भने अकको तफ्न  त्सबाट िाताििणमा पन्न जाने नकािातमक प्रभाि घटाउने, सकािातमक प्रभािलाई 
बढाउने ि बैकवलपक उपा्हरुको िोज गिी सझुाउने प्र्ास गिेकाे हुन्छ । तसि्न िाताििणी् अध््न गनु्नपनने ् ोजनाहरु 
त्ाि गदा्न िाताििणी् पक्षलाई एक अवभनन अगंको रुपमा वलएि ्ोजना का्ा्ननि्न गनु्न पद्न्छ । िाताििण संिक्षण 
जसतो बहुआ्ावमक विष् कुनै एक वनका्को प्र्ासबाट संिोधन गन्न कवठन ्छ । त्सैले सम्म ैिाताििण संिक्षण 
ि व्िसिापन क्षेत्रमा सचतेना अवभ्ानमा प्रत्ेक व्वक्त, समदुा्, सिकािी तिा गैंह्सिकािी वनका्, संघ, संसिाहरु 
लागन ु पनने दवेिएको ्छ । विकास ्ोजनाको का्ा्ननि्न गदा्न िाताििण ि विकासको िीचको तादम्ता वमलाई 
विकासका पयूिा्नधािको वनमा्नण गिौं । नागरिकको सिच्छ तिा सिसि िाताििणमा बाँचन पाउने मौवलक हकको सममान 
गिौं । वदगो विकास गनतव्को ्ात्रामा सहभागी होऔ ं।
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खण्ड - २ 

रावट्रि य वन क्षेत्रको जग्ा अनय 

प्रयोजनमा प्रयो् ्रा्य अपनाउनु 

पनने काय्यववव्ध





14

 २.१ पृष्ठभूमी

नेपालको संविधानले िाताििणी् सनतलुनका लावग आिश्क भयू-भागमा िन क्षेत्र का्म िाखने; अनति 
पसुता समन्ा्को मान्तालाई आतमसात् गददै दशेमा उपलबध प्राकृ वतक स्ोत (िन, िन्जनत,ु पंक्षी, िनसपवत तिा 
जैविक विविधता) को संिक्षण, संिध्नन ि वदगो उप्ोग गनने नीवत अबलमिन गिेको ्छ । 

िावट्रि् िन क्षेत्रको भयू-सिावमति नेपाल सिकािमा िहने ि नेपाल सिकािको अनमुवत विना िावट्रि् िन 
क्षेत्र अन् प्र्ोजनमा प्र्ोग गन्न वनषधेको प्रबनध सवहत विद्मान िन व्िसिापन पद्वतको प्रिद््नन गददै िन्जनत,ु 
िाताििण, जलाधाि एिं जैविक विविधताको संिक्षण, संिद््नन तिा सदपु्ोग गिी िावट्रि् समवृद्मा ्ोगदान गनने 
वदघ्नकावलन उद्शे् िािी िन ऐन, २०७६ संघी् संसदबाट अनमुोदन भई भ ै का्ा्ननि्नमा िहकेो ्छ । िावट्रि् 
प्रािवमकता प्राप्त ्ोजना, लगानी बोि्नबाट लगानी सिीकृ त भएको ्ोजना, िावट्रि् गौििका आ्ोजना िा िावट्रि् 
प्रािवमकता प्राप्त विद्तु प्रशािण लाईन विसताि समबनधी ्ोजना संचालन गन्न िावट्रि् िन क्षेत्र प्र्ोग गन्न सिीकृ वत 
वदने समबनधी विष्लाई ब्िवसित गन्न िन वन्मािली २०७९ ि िावट्रि् प्रािवमकता प्राप्त ्ोजनाको लावग िावट्रि् 
िन क्षेत्र प्र्ोग गनने समिनधी मापदणि सवहतको का ््नविवध, २०७६ त्ाि गिी का्ा्ननि्नमा िहकेो ्छ । उललेवित 
िन ऐन, वन्मािली ि का ््नविवधको प्र्ोजनको लावग सामावजक एिं भौवतक पयूिा्नधाि आ्ोजनाहरुको ्छनौट एिं 
का्ा्ननि्न का ््नलाई सहज, सम्बद् ि प्रभािकािी बनाउन नेपाल सिकािले िावट्रि् प्रािवमकता प्राप्त आ्ोजनाको 
वनधा्निण गनने मापदणि, २०७५ त्ाि गिी का्ा्ननि्नमा ल्ाएको ्छ ।

कु नै प्रसतावित ्ो जना (सामावजक तिा भौवतक पयूिा्नधाि आ्ोज ना) का्ा्ननि्नको लावग िावट्रि् िन 
क्षेत्रको प्र्ोग गन्नु बाहकेको वबकलप नभएमा िन क्षते्र प्राप्त गनने का ््नविवध ि प्रकृ ्ाको बािेमा प्रष्ट कानयूनी व्िसिा 
गरिएको ्छ । िन क्षेत्रको जगगा प्राप्त गनने कानयूनी प्रकृ ्ाको िालनी नगनने ि नेपाल सिकािबाट िन क्षेत्रको जगगा अन् 
प्र्ोजनमा वदने सिीकृ त नभएकाे अिसिामा संघी् सिकाि, प्रदशे सिकाि ि सिानी् सिकािका िाट्रिसेिक कम्नचािी 
तिा जनप्रवतवनवध समतेबाट िन का्ा्नल्मा ्वत भिन, सिक, फोहि फालने संिचना िन क्षेत्रमा बनाउन वदन सह्ोग 
गरिवदन पिो, कम्नचािी पठाईवदन भएन भनी दिाब वदने प्रिवृति बढ्दो ्छ । अझ भननु पदा्न,  िावट्रि् िन क्षेत्रमा िन 
का्ा्नल्ले सिक बनाउन, ढंुगा वगटी उतिनन गन्न, रुि काट्न ि साि्नजवनक भिन बनाउन वदएन ि बजेट वरिज हुने 
भ्ो भनने आक्षेप सवहतको गनुासो सवुनने गिेको ्छ । ्सता कानयून विपरित हुने गवतविवधले िन, िनसपवत, िन्जनत,ु 
जैविक विविधता, िाताििण, जलिा्ु परिित्नन न्यूनीकिण ि अनुकयू लन, जलाधाि क्षेत्र संिक्षण तिा व्िसिापनको 
महतिपयूण्न वजमिेिािी वलएको विवभजन िन का्ा्नल् ि पयूिा्नधाि वनमा्नण गनने का्ा्नल्/वनका्/समदुा् िीच द्नद 
वसज्नना समते हुने गिेको ्छ । ्द्पी, संघी् संसदबाट वनमा्नण भएका प्रचवलत कानयूनको पालना गिेि िन क्षेत्र प्राप्त गनने 
ि रुि हटाउने ईजाजत वलई िन क्षेत्रमा ्ोजना संचालन तिा का्ा्ननि्न गन्न समिवनधत वनका्मा अनिुोध गनने का ््न 
विवभजनल िन का्ा्नल्ले गददै आएको ्छ ।

िावट्रि् िन क्षेत्रको जगगा अन् प्र्ोजनमा प्र्ोग गदा्न अपनाउनु पनने विद्मान का ््नविवधको बािेमा िन ऐन, 
२०७६; िन वन्मािली, २०७९; िावट्रि् प्रािवमकता प्राप्त ्ोजनाको लावग िावट्रि् िन क्षेत्र प्र्ोग गनने समिनधी 
मापदणि सवहतको का ््नविवध, २०७६ ि िावट्रि् िन क्षेत्र प्र्ोग गनने समिनधी मापदणि सवहतको का््नविवध,२०७६ मा 
भएको व्िसिालाई एकीकृ त गिी सिल रुपमा बझुन सवकने गिी सबैमा जानकािी वदने ्ो का््नविवधको उद्शे् िहकेो 



15

्छ । िावट्रि् िन क्षते्रको जगगा अन् प्र्ोजनमा के कसिी उपलबध हुन सक्छ? के कसता का ््न प्रकृ्ा अबलमिन गन्न 
पद्न्छ? भनने बािेमा दहेा्का बुँदाहरुमा उललेि गरिएको ्छ ।

२.२ रािषरिय वन के्षत्र नपनने गरी िवकास आयोजना तजु्यमा गनु्य पनने

कुनै पवन विकास आ्ोजनाको तजु्नमा गदा्न समभि भएसमम िावट्रि् िनक्षेत्र नपनने गिी गनु्नपद्न्छ । तिावप, 
िावट्रि् प्रािवमकता प्राप्त आ्ोजना, लगानी बोि्नबाट लगानी सिीकृवत भएको ्ोजना, िावट्रि् गौििका आ्ोजना 
सञचालन हकमा िन क्षेत्रको प्र्ोग गनु्न बाहके अन् कुनै पवन विकलप नभएमा आ्ोजना तजु्नमाको लावग िाताििणी्  
अध््न गनु्न पद्न्छ । अध््न प्रवतिेदनले आ्ोजना संचालन गदा्न िाताििणमा उललेिवन् प्रवतकयू ल असि नपनने 
दवेिएमा मात्र नेपाल सिकािले त्सतो ्ोजना संचालन गन्नको लावग िावट्रि् िनको कुनै भाग प्र्ोग गनने सिीकृवत वदन 
सकद्छ । िाताििणी् अध््न गदा्न िन व्िसिापन गनने वनका् िा समयूहको पिामश्न तिा सहभावगतामा न्यूनतम 
िनक्षेत्र मात्र प्र्ोग गनने िा न्यूनतम रुि वबरुिा मात्र हटाउन ुपनने विकलपको अध््न तिा विशे्षण गिी िाताििणी् 
क्षवत परिपिुणका मखु् वक्र्ाकलाप समािेश भएको हुन ुपद्न्छ । नेपाल सिकािबाट प्राप्त सिीकृती बमावेजम तोवकएकेाे 
िावट्रि् िन उप्ोग गनु्न पाइन्छ ।

 विकास आ्ोजना सञचालनका लावग प्र्ोग हुने िावट्रि् िनक्षेत्रको ्वकन गदा्न त्सतो आ्ोजना 
का्ा्ननि्नको लावग आिश्क पनने वनमा्नण सिल, िाइट अफ िे, सेक्यूरिटी पेरिवमटि, हरित पेटी, पहुचँ माग्न जसता 
अवनिा ््न आिश्कताका क्षेत्र समते अवनिा ््न रुपमा समवेटएको हुन ुपद्न्छ । िन क्षेत्र प्र्ोग गनने गिी विकास आ्ोजनाको 
तजु्नमा गदा्न, तिा िाताििणी् अध््न गदा्न समबवनधत विवभजन का्ा्नल्सँग समनि् गनु्न पनने व्िसिा िहकेाे ्छ । 

२.३ वातावरणीय अधययनले मात्र रािषरिय वन के्षत्रमा योजना काया्यनवयन गन्य नपाईने

नेपाल सिकाि (मवनत्रपरिषद)् को सिीकृवत विना िन क्षते्र अन् प्र्ोजनमा प्र्ोग गन्न, भयू-उप्ोगमा परिित्नन 
गन्न ि सो क्षेत्रमा भएका रुिहरु हटाउन नपाईने व्िसिा िन ऐन, २०७६ को दफा (३) ि (४२)  मा िहकेो ्छ । कुनै 
व्वक्त िा वनका् िा का्ा्नल् िा संसिाले नेपाल सिकािको सिीकृवत विना िावट्रि् िन क्षेत्रमा कुनै सामावजक िा 
भौवतक पयूिा्नधाि वनमा्नण गनने समिनधी का ््न गिे गिाएमा िन कसयूि गिेको मावनन्छ ि िन ऐन, २०७६ को दफा (४९) 
अनसुाि कािा्नही हुन्छ । सािै िाताििणी् अध््न प्रवतिेदन सिीकृत हुदँमैा िावट्रि् िन (सिकािद्ािा व्िवसित िन, 
सामदुाव्क िन, किवुल्ती िन, साझदेािी िन, धावम्नक िन, प्रदशे वभत्रको िावट्रि् िन िा अनतिप्रादवेशक िन ि िन 
क्षेत्रसंग जोविएको झािी बट्ु्ान समते) क्षेत्रमा सामावजक िा भौवतक पयूिा्नधाि वनमा्नण गनने समिनधी कुनै आ्ोजना/ 
्ोजना/का ््नक्रम संचालन तिा का्ा्ननि्न गन्न पाईदनै । सािै उक्त िन क्षेत्रमा भएका रुिहरु समते हटाउन वमलदनै । 

२.४ प्राथिमकता प्राप्त आयोजना िन्धा्यरण गनु्य पनने

िावट्रि् िन क्षेत्रमा संचालन हुने ्ोजना का्ा्ननि्नमा जान ुअगािी िावट्रि् प्रािवमकता प्राप्त आ्ोजना 
वनधा्निण गनने मापदणि, २०७५ ले तोकेको न्यूनतम शत्नहरु पिुा हुन ुपद्न्छ । कुनै आ्ोजना िावट्रि् प्रािवमकता प्राप्त 
आ्ोजना हुनका लावग दहेा् अनसुािका मापदणि पिुा भएको हुन ुपद्न्छ । 

(क) विसततृ आ्ोजना प्रवतिेदन त्ाि भएको,
(ि) श्ोत/लगानी सवुनवचित भएको प्रमाण,
(ग) चाल ुआिवधक ्ोजनाले िावट्रि् प्रािवमकता वनधा्निण गिेको क्षेत्र वभत्र पिेको,
(घ) आ्ोजनाको िाताििणी् अध््न समपनन भएको ि
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(ङ) समिवनधत मनत्राल्को सवचि सतरि् वनण््न  भएको ।

२.५ रािषरिय वनके्षत्र प्रयोगको लािग िनवेरन िरने

िावट्रि् िनक्षेत्र प्र्ोग गनु्न पनने तथ्पिक आधाि ि िाताििणी् अध््न प्रवतिेदनबाट िाताििणमा 
उललेिवन् प्रवतकयू ल असि नपनने दवेिएमा विकास आ्ोजनाले दहेा्का विििण समािेश गिी िावट्रि् िनक्षेत्र प्र्ोग 
गन्न सिीकृवतको लावग समबवनधत विष्गत मनत्राल् िा वनका् माफ्न त िन तिा िाताििण मनत्राल्मा वनिेदन वदन ु
पद्न्छ । लगानी बोि्नबाट सिीकृत हुने विकास आ्ोजनाको हकमा भने बोि्न माफ्न त सोझ ैमनत्राल्मा वनिेदन वदन 
सवकने व्िसिा िहकेो ्छ । वनिेदन साि दहेा्का दसतािेज समािेश भएको हुन ुपद्न्छ ।

(क) समभाव्ता अध््न प्रवतिेदन िा िनक्षेत्र आिश्क पनने तथ्पिक आधाि ि कािण िलेुको प्रवतिेदन,
(ि) कुनै वनका्बाट अनमुवतपत्र जािी भएको विकास आ्ोजना भए त्सतो अनमुवतको प्रवतवलवप,
(ग) सिीकृत िाताििणी् अध््न प्रवतिेदन,
(घ) प्र्ोग गनु्न पनने िावट्रि् िनको क्षेत्रफल ि हटाउन ुपनने रुि वबरुिाको लगत सवहतको विििण, 
(ङ) विकास आ्ोजनाको विसततृ अध््न प्रवतिेदन (विवपआि), विसततृ इवनजवन्रिङ विजाइन प्रवतिेदन 

लगा्तका सिीकृत का ््नक्रम समबनधी कागजात,
(च) िावट्रि् प्रािवमकता प्राप्त आ्ोजनाको हकमा िावट्रि् ्ोजना आ्ोगको वनण््न ,
(्छ) लगानी बोि्नबाट लगानी सिीकृत भएको आ्ोजनाको हकमा आ्ोजना विकास समझौता सवहत बोि्नको 

वनण््न ,
(ज) िावट्रि् गौििको आ्ोजनाको हकमा सोको आवधकारिक प्रमाण कागजात,
(झ) प्रदशे सिकािबाट सञचालन हुने प्रािवमकता प्राप्त विकास आ्ोजनाको हकमा समबवनधत प्रदशे सिकािको 

वनण््न  सािै प्रदशे सिकािले बजेटको सवुनवचितता गिेको वनण््न  सवहतको पत्र,
(ञ) सिानी् तहबाट सञचालन हुने प्रािवमकता प्राप्त विकास आ्ोजनाको हकमा समबवनधत सिानी् तहको 

वनण््न  सािै सिानी् तहले बजेट सवुनवचितता गिेको वनण््न  सवहतको पत्र ।

२.६ पुनःिवचारको लािग पठाउने

समिवनधत मनत्राल्बाट िावट्रि् िनक्षेत्र प्र्ोगको लावग सिीकृवतको माग सवहतका कागजात प्राप्त भएपव्छ 
िन तिा िाताििण मनत्राल्ले अध््न गदा्न ्ोजनामा कुनै परिमाज्नन गदा्न कम िनक्षेत्र प्र्ोग हुने िा कम रुि कटान 
हुने दवेिएमा समिवनधत मनत्राल्लाई व्होिा िलुाई पनु्नविचािका लावग लेवि पठाउन सकने व्िसिा ्छ । ्सिी 
पनु्नविचािका लावग लेवि आएमा समिवनधत मनत्राल्ले ्ोजनाको लागत ि प्रवतफल समतेका आधािमा सो कुिा 
उपि विचाि गिी आिश्कता अनसुाि ्ोजना परिमाज्नन गिी िावट्रि् िन क्षेत्र प्र्ोग गन्न पनुैः िन तिा िाताििण 
मनत्राल्मा पठाउन ुपनने व्िसिा िहकेो ्छ ।

२.७ सथलगत िववरण माग गरी लेिख पठाउने

कुनै विकास आ्ोजनाको लावग िावट्रि् िनक्षेत्रको कुनै भाग प्र्ोग गन्न सिीकृवतका लावग माग भई आएमा 
िन तिा िाताििण मनत्राल्ले िन तिा भयू-संिक्षण विभाग माफ्न त विवभजन िन का्ा्नल्मा लेवि पठाउने व्िसिा 
िहकेो ्छ । विवभजन िन का्ा्नल्ले समिवनधत विकास आ्ोजना समतेको सह्ोगमा सिलगत अिलोकन गिी 
दहेा्का बुँदासंग समिवनधत विष्मा विििण त्ाि गिी सोको जानकािी िन वनदनेशनाल् माफ्न त प्रदशे मनत्राल्लाई 
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गिाउने ि िन तिा भयू-संिक्षण विभाग माफ्न त िन तिा िाताििण मनत्राल्मा लेवि पठाउने व्िसिा ्छ ।

(क) विकास आ्ोजनालाई प्र्ोग गन्न वदनपुनने िावट्रि् िनक्षेत्रको सिलगत विििण, क्षेत्रफल, चािवकलला ि 
वजवपएस कोअवि्ननेट, नापीको प्रमावणत नकसा ि वसट नमबि, भौगोवलक क्षेत्र, विद्मान िन व्िसिापन 
पद्वत, िनको वकवसम अनसुािको क्षेत्रफल लगा्तका आवधकारिक विििण,

(ि) विकास आ्ोजना का्ा्ननि्न गदा्न प्र्ोग हुने िावट्रि् िनक्षेत्रबाट हटाउन ुपनने पाँच इनच गोलाइ भनदा बढीको 
रुि वबरुिाको िन वन्मािली, २०७९ को अनसुयूची (५०) बमोवजमको ढाँचामा लगत सवहतको विििण,

(ग)  विकास आ्ोजनाको लावग माग भएको िावट्रि् िनक्षेत्रको कुनै भाग उपभोक्ता समयूहको व्िसिापनमा िहकेो 
भए उपभोक्ता समयूहको साधािण सभाको वनण््न  ि 

(घ)  विकास आ्ोजना अनसुाि अन् आिश्क विििण ।

२.८ नेपाल सरकारले सवीकृित िरन सकने

िावट्रि् िनक्षेत्रको कुनै भाग प्र्ोग गनने समबनधमा विवभजन िन का्ा्नल्बाट प्राप्त विििण अध््न गिी 
आिश्क पिेमा सिलगत अनगुमन समते गिी विभागले आफनो िा्सवहत मनत्राल्मा पठाउन ुपद्न्छ । िन तिा 
िाताििण मनत्राल्ले विभागबाट प्राप्त विििण तिा कागजात अध््न गदा्न िावट्रि् िनक्षेत्रको कुनै भाग प्र्ोग गन्न 
वदन ि त्समा िहकेा रुि वबरुिा हटाउन वदन उप्कु्त हुने दिेमेा िन वन्मािली, २०७९ बमोवजम त्सतो विकास 
आ्ोजनाले पालना गनु्नपनने शत्न तोकी सो पालना गनने प्रवतबद्ताका लावग समिवनधत आ्ोजनालाई लेिी पठाउन 
सकने व्िसिा िहकेो ्छ । मनत्राल्को पत्र बमोवजमको विकास आ्ोजनाबाट प्रवतबद्ता प्राप्त भएमा प्र्ोग गन्न वदने 
िावट्रि् िनक्षेत्रको ठेगाना, क्षेत्रफल, हटाउन ुपनने रुि वबरुिाको सङ्ख्ा ि विकास आ्ोजनाले पालना गनु्न पनने शत्न 
सवहत िन तिा िाताििण मनत्राल्ले त्सतो िन क्षेत्रको भयू-सिावमति नेपाल सिकािमा िहने गिी सिीकृवतका लावग 
नेपाल सिकाि समक्ष पेश गनने व्िसिा ्छ । मनत्राल्बाट पेश भएको प्रसताि मानवसब दवेिएमा नेपाल सिकािले 
्ोजनाको लावग प्रसतावित िावट्रि् िनको क्षेत्र प्र्ोग गन्न वदने ि त्समा िहकेा रुि विरुिा ि अन् िन पैदािाि 
समते हटाउन सिीकृवत वदन सकने व्िसिा िहकेो ्छ । िावट्रि् ि क्षेत्रको जगगा प्र्ोग गन्न सिीकृवत पाएको विकास 
आ्ोजनाको अिवध समाप्त भएको ि आ्ोजना संिक्षण एिं व्िसिापन गन्न कुनै पवन सङ्गठनातमक संिचना नभएको 
अिसिामा त्सतो िावट्रि् िन क्षेत्र ि सोमा वनवम्नत भौवतक संिचनाको संिक्षण ि व्िसिापन नेपाल सिकािले वनधा्निण 
गिे बमोवजम हुने व्िसिा िहकेाे ्छ ।

२.९ िवकास आयोजनाले जगगा उपलब्ध गराउनु पनने   

नेपाल सिकािबाट विकास आ्ोजना सञचालनका लावग िावट्रि् िनको कुनै भाग प्र्ोग गन्न वदने वनण््न  
भएमा विकास आ्ोजनाले ्ोजना सञचालनको लावग जवत िनक्षेत्र प्र्ोग गनु्न पनने हो? कमतीमा त्ती नै क्षेत्रमा रुि 
िोपनको लावग समभि भए समम आ्ोजना सिलको नवजक पनने िावट्रि् िनक्षेत्रसंग जोविएको ि समान भौगोवलक ि 
पारिवसिवतकी् क्षेत्रमा पनने तिा िनको विकास गन्न सवकने भयू-बनोट भएको जगगा उपलबध गिाउन ुपनने्छ । 

विकास आ्ोजनाले आफनै प्र्ासमा जगगा उपलबध गिाउन नसकेमा जगगा उपलबध गिाउने प्र्ोजनको 
लावग जगगा प्रावप्त सहजीकिण सवमवतमा लेिी पठाउन ुपद्न्छ । सवमवतले जगगा िरिदको लावग विकास आ्ोजना ि 
जगगा वबके्रताको बीचमा समझदािी गिाई जगगा िरिद गनने का ््नमा सहजीकिणकाे व्िसिा वमलाउन ुपनने व्िसिा 
िहकेाे ्छ । िन वन्मािली, २०६९ को वन्म (९२) बमोवजम प्रत्ेक वजललामा दहेा् बमोवजमको जगगा प्रावप्त 
सहजीकिण सवमवत िहने व्िसिा गिेको ्छ । सहजीकिण सवमवतले प्र्ास गदा्न समते जगगा प्राप्त हुन नसकेमा जगगा 
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प्राप्त हुन नसकेकाे व्होिा िलुाई विभागलाई वसफारिस गनु्न पद्न्छ ।

(क) प्रमिु वजलला अवधकािी      : सं्ोजक
(ि) नापी का्ा्नल्को प्रमिु       : सदस्
(ग) मालपोत का्ा्नल्को प्रमिु      : सदस्
(घ) प्रमिु वन्नत्रक, कोष तिा लेिा वन्नत्रक का्ा्नल्   : सदस्
(ङ) सिानी् तहको समबवनधत ििा अध्क्ष     : सदस्
(च) समबवनधत विवभजनल अवधकृत     : सदस्
(्छ) समबवनधत विकास आ्ोजनाको प्रमिु     : सदस्-सवचि

२.१० जगगाको िववरण पेश गनने र सथलगत चेकजाँच
विकास आ्ोजनालाई िावट्रि् िन क्षेत्र प्र्ोग गन्न वदने गिी सिकािको वनण््न  भए बमोवजम अा्ाेजनाले 

त्ती नै जगगा िन विकास गन्न प्रसताि गनु्न पयूि्न विकास आ्ोजनाले विवभजन िन का्ा्नल्मा जगगाको विसततृ 
विििण उपलबध गिाउन ुपद्न्छ । प्रसतावित जगगाको विििण पेश गदा्न जगगाधनी प्रमाणपयूजा्नको प्रवतवलपी, वकतिाहरुको 
क्षेत्रफल, नापी का्ा्नल्बाट प्रमावणत नकशा, गगुल म्ापमा वकतिाहरु ओभिले गिेको नकशा, वकतिा िावट्रि् िनसँग 
जोविएको ्छ/्ैछन? वकतिाको वजवपएस कोअवि्ननेट ि उचाई, ्ोजना िहकेो सिानबाट वकतिा सममको दिुी, जगगाको 
वभिालो प्रवतशत, समान भगुोल भए/नभएको, समान पारिवसिवक् क्षेत्र भएको/नभएको? जगगाको ित्नमान अिसिा 
(बाँझो, िते, िािी, िििािी, िटु्ट्ान, रुि भएको आवद), वकतिाहरुमा रुि विरुिा भए कुन कुन प्रजावतका रुि 
विरुिाहरु िहकेा ्छन?् वकतिाहरुमा बकृ्षिोपण गिी िन विकास गन्न सवकन्छ/सवकँदनै? िन विकास गन्न सवकने भए कुन 
कुन वकतिामा के कवत विरुिा िोपण गनु्न पनने हो? सो समतेको विििण उललेि गनु्न पद्न्छ । 

विकास आ्ोजनाबाट प्रसताि गरिएको जगगाका वकतिाको विििण पेश गरिए अनसुािको िन विकास गन्न 
सवकने हो/होईन? विवभजन िन का्ा्नल्बाट सिलगत चकेजाँच गिाई गिाउन ुपद्न्छ । ्सको लावग आ्ोजनाका 
आवधकािीक प्रवतवनवध, नापी का्ा्नल्का प्रवतवनवध ि िन का्ा्नल्बाट तोवकएका अवधकृत कम्नचािी समतेबाट 
प्रसतावित जगगाको प्रत्ेक वकतिाहरुको सिलगत रुपमा पवहचान, अिलोकन ि वनिीक्षण गिी प्रत्ेक वकतिाको फोटो 
सवहतको विसततृ विििण वलई जगगा नेपाल सिकािले सट्टाभना्न सिरुप वलन उप्कु्त हुने/नहुने? सािै सो जगगामा िन 
विकास गन्न सवकन्छ/सवकदनै? एवकन िा् सवहतको प्रवतिेदन विवभजन िन का्ा्नल्मा पेश गनु्न पद्न्छ । ्सिी पेस 
हुन आएको प्रवतिेदनकाे अध््न ि सिलगत अनगुमन गिी विवभजन िन का्ा्नल्बाट वनण््न  गनु्न प्छ्न । ्सिी वनण््न  
गरिएको जगगा मात्र नेपाल सिकािको नाममा िवजसरेिसन पारित गिी वलन ुपद्न्छ । 

२.११ जगगाको रिजसरेिसन पाररत र वन के्षत्र कायम गनने

आ्ोजनाले प्रसताि गिेको जगगामा िन विकास गन्न सवकने दवेिएमा नेपाल सिकािको नाममा िवजसरेिसन 
पारित गिी वलन सवकन्छ । नेपाल सिकािको नाममा जगगा िवजसरेिसन पारित गिी वलन ुअगािी विकास आ्ोजनाले 
प्रसतावित जगगा आफनो नाममा नभए वनजी जगगा धनी िा वनका्बाट पवहले आफनो नाममा िवजसरेिसन पारित 
गिी वलन ुपनने व्िसिा ्छ । तत ्पचिात मात्र विवभजन िन का्ा्नल्ले िन विकास गन्न सवकने दवेिएका जगगाका 
वकतिाहरुलाई नेपाल सिकािको नाममा िवजसरेिसन पारित गिी वलन सवकने व्िसिा िहकेो ्छ । नेपाल सिकािको 
नाममा िवजसरेिसन पारित गिी वलएको जगगाको क्षेत्रफल, वकतिा नमबि, तिा वसमाना समबनधी विििण िोली विवभजन 
िन का्ा्नल्ले िावट्रि् िन क्षेत्र का्म गन्न ि लगत कट्टाको लावग मालपोत का्ा्नल् ि सिानी् तहमा पठाउन ुपद्न्छ 
। विवभजन िन का्ा्नल्बाट लेिी आएका जगगाका वकतिाहरु सात वदन वभत्र मालपोत का्ा्नल्ले सो जगगाको 
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मालपोत ि समिवनधत सिानी् तहले जगगाको लगत कट्टा गिी िन क्षेत्र का्म भएको अवभलेिमा जनाई सोको 
जानकािी विवभजन िन का्ा्नल्लाई उपलबध गिाउन ुपद्न्छ । मालपोत का्ा्नल् ि सिानी् तहबाट लगत कट्टाको 
भएको जानकािी प्राप्त हुनासाि विवभजन िन का्ा्नल्ले िन तिा िाताििण मनत्राल् ि प्रदशे मनत्राल्मा जानकािी 
पठाउन ुपद्न्छ । ् सिी िावट्रि् िन क्षेत्र का्म भएको जगगाको विििण िन तिा िाताििण मनत्राल्ले नेपाल िाजपत्रमा 
प्रकाशन गनु्न पनने व्िसिा ्छ ।

२.१२ जगगा प्राप्त नभएमा रकम जममा गनु्य पनने

जगगा प्रावप्त सहजीकिण सवमवतले जगगा प्राप्त नभएको तथ्पिक कािण ि औवचति समतेको व्होिा सवहत 
वसफारिस गिेमा विभागले विकास आ्ोजनालाई जगगा िरिद बापत बझुाउन ु पनने िन वन्मािली, २०७९ को 
अनसुयूची (५१) बमोवजमको िकम जममा गन्न सिीकृवत वदन ुपद्न्छ । सािै विकास आ्ोजनाले प्र्ोग गिेको िावट्रि् 
िनक्षेत्र बिाििको जगगामा पाँच बष्नसमम रुि हुका्नउन तिा समभाि गन्न लागने िकम, िन क्षेत्रबाट हटाइने रुि ि 
बललाबललीको सङ्ख्ाको दश गणुाको दिले हुने वबरुिाको िकृ्षािोपण गन्न लागने िकम समते विभागले लागत 
अनमुानमा समािेश गनु्न पद्न्छ । विभागले लागत अनमुान त्ाि गदा्न बहुिषजी् वबरुिा उतपादन िा िरिद ि वबरुिा 
ढुिानी गदा्न, प्रवत हकेटि सोह्स् वबरुिाको दिले िकृ्षािोपण, िकृ्षािोपण संिक्षणका लावग तािबाि िा पिा्नल लगाउँदा 
ि पाँच िष्नको लावग आिश्क हिेचाह गनने व्वक्तको सङ्ख्ा समतेलाई आधाि मानन ुपद्न्छ । विकास आ्ोजनाको 
संचालकले जगगा िरिद गन्न, रुि हुका्नउन तिा समभाि गन्न, बकृ्षिोपण गन्न ि िेिदिे गन्न लागने समपयूण्न िकम िन तिा 
भयू-संिक्षण विभागले उपलबध गिाएको िन विकास कोषको िातामा जममा गनु्न पनने ि्िसिा वन्मािलीले गिेको ्छ । 

नेपाल सिकािविािा वनमा्नण हुने िा गैिनाफालमयूलक विकास आ्ोजनाले जगगा िरिद बापतको िकम 
बझुाउँदा अि्न मनत्राल्को वसफारिसमा वकसताबनदीमा बझुाउन सकने्छ । ्सतो वकसताबनदीमा बझुाउने िकम बढीमा 
पाँच िष्नमा बझुाई सकन ुपद्न्छ । नेपाल सिकािविािा वनमा्नण हुने विकास आ्ोजनाको हकमा जगगा िरिद बमोवजमको 
िकम अि्न मनत्राल्ले सोझ ैकोषमा जममा गन्न सकने व्िसिा गरिएको ्छ ।

२.१३ िवकास आयोजना र िवभाग वीच सम्झौता

विकास आ्ोजना संचालकले िन विकास कोषमा जममा गिेपव्छ मात्र विभागले त्सतो विकास आ्ोजनासँग 
िावट्रि् िनको कुनै भाग प्र्ोग गनने शत्न सवहत समझौता गनने्छ । समझौता गिी सकेपव्छ विभागले िन वन्मािलीको 
अनसुयूची (५२) को ढाँचामा प्रमाणपत्र विकास आ्ोजनालाई प्रदान गनु्न प्छ्न । ति गैिनाफामयूलक सिकािी बहुिषजी् 
आ्ोजनाको हकमा वकसताबनदीमा िकम बझुाउने गिी पवहलो वकसताको िकम जममा गिेपव्छ विभागले समझौता गन्न 
सकने्छ । विकास आ्ोजनाले कोषमा जममा गिेको िकमको स्ेसता विभागले दरुुसत िाखन ुपनने व्िसिा ्छ । 

२.१४ सम्झौता गररसकेको िवकास आयोजनाले रकम बु्ाउने
िन वन्मािली, २०७९ प्रािमभ हुनभुनदा अवघ प्रचवलत कानयून बमोवजम िनक्षेत्र प्र्ोग गिे बापत सट्टाभना्न 

जगगा उपलबध गिाउने गिी विभागसँग समझौता भएको विकास आ्ोजनाले ्ो वन्मािली प्रािमभ हुदँासमम पवन 
त्सतो सट्टाभना्न बापतको जगगा उपलबध गिाउन नसकेको भएमा सट्टाभना्न जगगा उपलबध गिाउन नसकने कािण िोली 
जगगा िरिद गन्न, बकृ्षिोपण गन्न, रुि हुका्नउन तिा समभाि गन्न ि हिेाल ुिाखन लागने समपयूण्न िकम बझुाउन विभाग 
समक्ष वनिेदन वदन सकने्छ । विकास आ्ोजनाबाट पेश भएको वनिेदन समबनधमा विभागले आिश्क जाँचबझु गिी 
व्होिा मनावसब भएमा त्सतो विकास आ्ोजनालाई िकम बझुाउन अनमुवत वदन सकने्छ । विभागबाट अनमुवत प्राप्त 
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विकास आ्ोजनाले जगगा िरिद गन्न तोवकएको िकम िन विकास कोषमा जममा गनु्न पनने्छ । विकास आ्ोजनाले 
जगगा उपलबध गिाउन नसकेको कािणबाट समझौता बमोवजमको सत्न पालना नगिेको िा रुि हुका्नउन तिा समभाि गन्न 
ि बकृ्षिोपण गन्न लागने िकम जममा नगिेको भएमा विभागमा िकम दाविला गन्न वनिेदन वदएमा विभागबाट सिीकृवत 
भए बमोवजमको िकम जममा गदा्न सो िकम समते एकमषु्ट जममा गनु्न पद्न्छ । 

्ो वन्मािली प्रािमभ हुन ुअवघ समझौता भएका विकास आ्ोजनाले शत्न पालना नगिेको िा िकम नबझुाएको 
भएमा विभागले सिलगत अनगुमन गिी लगत का्म गिी िन वन्मािली २०७९ को वन्म (९३) बमोवजमको िकम 
बझुाउन लगाउन ुपद्न्छ । उललेवित िकम िन विकास कोषमा जममा गनने विकास आ्ोजना िा प्रसतािकले िकम 
दाविला गिेको जानकािी विभाग ि मनत्राल्लाई वदन ुपद्न्छ । िकम बझुाउन विकास आ्ोजनालाई अनमुवत वदएको 
व्होिा विभागले मनत्राल्लाई ्िाशीघ्र जानकािी गिाउन पनने व्िसिा िहकेो ्छ । ति ्ो वन्मािली प्रािमभ हुदँा 
समझौता भएको ्छ मवहनामात्र भएका विकास आ्ोजनाले जगगा उपलबध गिाउन नसकने भएमा िन वन्मािलीको 
वन्म (९१) ि (९३) बमोवजमको प्रवक्र्ा पयूिा गनु्न पद्न्छ ।

२.१५ क्षित नयूनीकरणका उपाय अपनाउनु पनने
िावट्रि् िन क्षेत्र प्र्ोग गिी का्ा्ननि्न हुने कुनै पवन विकास आ्ोजनाले िाताििणी् अध््न प्रवतिेदनमा 

उललेि भएका, आ्ोजना का्ा्ननि्नका क्रममा उतपनन हुने ि आ्ोजना समपनन भई संचालनका क्रममा दिेा 
पिेका क्षवत ि समस्ा उपि क्षवत न्यूनीकिणका उपा्हरु आ्ोजनाले आफनै िच्नमा का्ा्ननि्न गनु्न पनने्छ । क्षवत 
न्यूनीकिणका उपा् का्ा्ननि्न गदा्न विकास आ्ोजनाबाट प्रभावित िन उपभोक्ता समयूह िा सिानी् समदुा्को 
सहभावगतामा का्ा्ननि्न गन्न प्रािवमकता वदन ुपद्न्छ । विकास आ्ोजनाले आ्ोजना वनमा्नणको क्रममा िन्जनत,ु 
वतनको िाससिान ि आितजाितमा असि नपनने गिी िन्जनत ुि िाताििणमतै्री पयूिा्नधािहरु नेपाल सिकािबाट सिीकृत 
िन्जनतमुतै्री पयूिा्नधाि वनमा्नण वनदनेवशका, २०७८ अनसुाि वनमा्नण गनु्न पद्न्छ । 

२.१६ क्षितपूित्य उपलब्ध गराउने
िावट्रि् िनको कुनै भाग प्र्ोग गन्न सिीकृवत पाई विकास आ्ोजना सञचालन गनने क्रममा रुि वबरुिा हटाउँदा 

कुनै व्वक्त, समयूह िा सिानी् समदुा्को रुि वबरुिामा क्षवत हुन गएमा क्षवत भएको िन पैदािािको मयूल्ाङ्कन 
गिी हुन आउने िकम त्सतो आ्ोजनाले समबवनधत व्वक्त, समयूह िा सिानी् समदुा्लाई क्षवतपयूवत्न बापत उपलबध 
गिाउन ुपद्न्छ । सािै िावट्रि् िनको कुनै भाग प्र्ोग गन्न सिीकृवत पाई विकास आ्ोजना सञचालन गदा्न िनमा 
आवश्त कुनै व्वक्त, समयूह िा समदुा्को जीविकोपाज्ननमा प्रवतकयू ल असि पिेमा िा कुनै हानी नोकसानी भएमा 
विकास आ्ोजनासँग समबवनधत विष्गत मनत्राल्, प्रदशे सिकाि िा सिानी् तहले सो आ्ोजनाको तफ्न बाट 
त्सतो हानी नोकसानीको उवचत क्षवतपयूवत्नको व्िसिा वमलाउन ुपनने्छ ।

२.१७ वनके्षत्रमा प्रवेशको लािग इजाजत िलनु पनने
िावट्रि् िनक्षेत्रमा नेपाल सिकािबाट अनमुवत प्राप्त विकास आ्ोजना सञचालन गनु्न अवघ समबवनधत 

विकास आ्ोजना सञचालकले त्सतो आ्ोजना सञचालनको लावग प्राप्त अनमुवत, विभागसँग गिेको समझौता, 
िनक्षेत्र प्र्ोग गन्न वदएको अनमुवतपत्र, आ्ोजनामा काम गनने सबै कम्नचािी तिा कामदाि, प्र्ोग हुने मवेसनहरु ि 
अन् कागजातसवहत िनक्षेत्रमा प्रिेशको लावग समबवनधत विवभजन िन का्ा्नल्मा वनिेदन वदन ुपनने्छ । विकास 
आ्ोजनाबाट पिेको वनिेदन उपि आिश्क जाँचबझु गदा्न उप्कु्त लागेमा िावट्रि् िनक्षेत्रमा विकास आ्ोजना 
सञचालनका लावग विवभजनल िन अवधकृतले िन प्रिेश गन्न इजाजत वदन ुपनने व्िसिा िहकेो ्छ । 
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२.१८ रुख हटाउने समबन्धी वयवसथा
िन तिा भयू-संिक्षण विभाग ि विकास आ्ोजना बीच भएको समझौता प्राप्त भएपव्छ समबवनधत विवभजन 

िन का्ा्नल्ले त्सतो आ्ोजना संचालनका लावग हटाउन ुपनने रुिको ्छपान मयूल्ाङ्कन गिी ्छपान प्रमावणत 
सहमवतको लावग वनदनेशनाल्मा पठाउन ुपनने्छ । वनदनेशनाल्बाट प्रमावणत भई आएपव्छ समबवनधत विवभजन िन 
का्ा्नल्ले कटान इजाजत उपलबध गिाउन ुपद्न्छ । रुिको ्छपान मयूल्ाङ्कन का ््नका लावग समबवनधत विकास 
आ्ोजनाले आिश्क प्राविवधक जनशवक्त उपलबध गिाउन ुपनने्छ । 

नेपाल सिकािको वनण््न  बमोवजम विकास आ्ोजनालाई प्र्ोग गन्न वदइएको िनक्षेत्रमा त्सतो आ्ोजना 
सञचालनको क्रममा िप रुि हटाउन ुपनने भएमा िन तिा िाताििण मनत्राल्ले आिश्क जाँचबझु गिी त्सतो रुि 
हटाउन सिीकृत वदन सकने्छ । नेपाल सिकािबाट सिीकृवत प्राप्त भएका िा िन ऐन, २०४९ प्रािमभ हुन ुअवघ नेपाल 
सिकािबाट िाईट अफ िे का्म भएका सिक िा नहि विसतािको क्रममाा िाईट अफ िे वभत्रका रुि हटाउन ुपनने 
भएमा समबवनधत वनका्को वसफारिसमा विभागले आिश्क जाँचबझु गिी त्सतो रुि हटाउन सिीकृत वदन सकने्छ 
। सिीकृवत पाए पव्छ त्सतो विकास आ्ोजनाले िन क्षेत्र प्र्ोग गनु्न सिीकृत पाए ििाििको जगगामा पाँच िष्न समम 
रुि हुका्नउन तिा समभाि गन्नको लावग आिश्क पनने िकम विभागले त्ाि गिेको लागत अनमुान बमोवजमको िन 
विकास कोषमा जममा गनु्न पनने्छ । 

२.१९ वन पैरावारको वयवसथापन गनु्य पनने
रुि हटाउन सिीकृत पाएको विकास आ्ोजना िा वनका्ले आफनै िच्नमा रुि, वबरुिा तिा अन् िन 

पैदािाि कटान, म्ुछान तिा सङ्कलन गिी समबवनधत विवभजनल िन अवधकृतले तोवकवदएको सिानमा घाटगद्ी गनु्न 
पद्न्छ । ति घाटगद्ीमा िहकेो एक िष्न वभत्रमा नै सिीगली जान सकने निम प्रजावतका रुि ि िनक्षेत्र बावहिका िाईट 
अफ िेमा भएका रुि मयूल्ाङ्कनको आधािमा ििै वललाम वबक्री गन्न सवकने्छ । 

विकास आ्ोजनाले रुि विरुिाको कटान म्ुछान गिी घाटगद्ीमा काठ दाउिा जममा गनने का ््न विवभजन िन 
का्ा्नल्का िन अवधकृतको िोहबिमा समपनन गिी विवभजन िन का्ा्नल्लाई िन पैदािाि हसतानतिण गनु्न पद्न्छ 
। सामदुाव्क िन उपभोक्ता समयूहले व्िसिापन गिेको िनको हकमा रुि ि अन् िन पैदािािको कटान, म्ुछान 
ि घाटगद्ी का ््न गदा्न समबवनधत उपभोक्ता समयूहको का ््न सवमवतका प्रवतवनवध समतेको िोहबिमा गिी समबवनधत 
उपभोक्ता समयूहलाई िन पैदािाि हसतानतिण गनु्न पद्न्छ । ति सामदुाव्क िन उपभोक्ता समयूह गठन हुन ुअगािै नेपाल 
सिकािबाट विकास आ्ोजनालाई प्र्ोग गन्न वदईएका िनको हकमा प्राप्त िन पैदािाि नेपाल सिकािको हुने्छ । 
विकास आ्ोजनाबाट हसतानतिण भइ प्राप्त भएकाे िन पैदािाि प्रचवलत काननुी व्िसिा बमोवजम विवभजन िन 
का्ा्नल् ि िन उपभाेक्ता समयूहले व्िसिापन गनु्न पद्न्छ ।

विकास आ्ोजना िा वनका्लाई सिीकृत वदएको िनबाट काठ, दाउिा सङ्कलन भएपव्छ का ््न्ोजनाको 
िावष्नक सिीका ््न कटान परिमाणलाई पनुिािलोकन गिी समिवनधत का्ा्नल् तिा िन समहुले का ््न्ोजनामा समािेश 
गनु्न पद्न्छ । 

नेपाल सिकािबाट सिीकृत भए बमोवजम िावट्रि् िन क्षेत्र वभत्र विकास आ्ोजना सञचालन गदा्न ढुङ्गा, 
वगट्टी िा बालिुा वनवसकएमा समबवनधत आ्ोजनाले िन वन्मािली, २०७९ को अनसुयूची (८) बमोवजम नदीजन् 
िन पैदािािको लावग वनधा्निण गरिए बमोवजमको दसतिु बझुाई प्र्ोग गन्न सकने्छ । िन क्षेत्रमा विकास आ्ोजनाले 
काम गदा्न वनवसकएको ढुङ्गा, वगट्टी िा बालिुा समबवनधत आ्ोजनाले प्र्ोग नगिेमा विवभजन िन का्ा्नल्को 
वसफारिसमा समबवनधत सिानी् तहले िलुा प्रवतसपधा्नको आधािमा वबवक्र गनु्न पनने व्िसिा िहकेो ्छ ।
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२.२० सट्ा जगगामा बकृ्षारोपण र वन के्षत्र हसतानतरण गनु्य पनने

विकास आ्ोजनाले िन क्षेत्र प्र्ोग गन्न सिीकृत पाए बिाििको जगगा नेपाल सिकािलाई िवजट्रेिसन पारित 
गिी उपलबध गिाएको अिसिामा उक्त जगगामा विकास आ्ोजनाले आफनै िच्नमा समझौता बमोवजम िन विकास 
गनु्न पद्न्छ । उक्त जगगामा सिीकृत नमश्न बमोवजम िकृ्षिोपण गन्न पनने भए सो समते गिी पाँच िष्न समम रुि हुका्नउने 
तिा समभाि समतेको प्रिनध अा्ाेजना संचालकले गनु्न पनने्छ । सािै विकास आ्ोजना का्ा्ननि्न गदा्न रुि 
विरुिा हटाइने भएमा त्सतो रुि विरुिाको विभाग ि आ्ोजना िीच भएको समझौता अनसुािको प्रवतशतका दिले 
तोवकएको जगगामा बकृ्षािोपण गिी उक्त रुि विरुिाको पाँच िष्नसमम स्ाहाि, समभाि ि िेिदिे गिी िन विकास गनु्न 
पद्न्छ । ्सिी विकास आ्ोजनाले िन विकास गिेको उक्त िन क्षेत्रमा भएको रुि विरुिा तिा अन् िन पैदािाि पाँच 
बष्न पव्छ विवभिन िन का्ा्नल्लाई हसतानतिण गनु्न पद्न्छ । विकास आ्ोजना आफैँले उपलबध गिाएको जगगामा ि 
रुि हटाए बापत गनु्न पनने बकृ्षािोपण गन्न नसकने भएमा विभागमा वनिेदन वदई विभागबाट सिीकृती भए अनसुाि लागत 
अनमुान बमोवजमको िकम कोषमा जममा गनु्न पनने्छ ।

२.२१ खिनज काय्यका लािग वनके्षत्र प्रयोग गन्य सकने 

िावट्रि् िनवभत्र िवनज पदाि्न भए नभएको अनिेषण गनु्न पनने भएमा समिवनधत वनका्को अनिुोधमा प्रदशे 
मनत्राल्ले अनमुवत वदन सकद्छ । ति अनिेषणबाट िावट्रि् िनवभत्र सनु, चाँदी, तामा, फलाम जसता िवनज पदाि्न 
िहकेो पतिा लागी उतिनन गनु्न पिेमा िाताििणी् अध््न गिी उतिनन ्गदा्न िाताििणमा उललेिनी् प्रवतकयू ल असि 
नपनने भएमा त्सता िवनज उतिनन ्गन्न नेपाल सिकािले िनक्षेत्र प्र्ोग गन्न सिीकृवत वदन सकद्छ ।

िानी उतिनन ्गनने वनका्ले िन वन्मािलीको वन्म (९९) बमोवजमको कागजात मनत्राल्मा पेश गनु्न पनने 
्छ । विकास आ्ोजनाको सिलगत विििण विवभजनल िन का्ा्नल्बाट माग गिी विभागले िा् सवहत मनत्राल्मा 
पठाउन ुपद्न्छ । विभागले पेश गिेको दसतािेज समतेको आधािमा मनत्राल्ले िवनज पदाि्न उतिनन ्गन्नका लावग 
िनक्षेत्र प्र्ोग गन्न वदन उप्ु्नक्त हुने दिेमेा सोको सिीकृवतको लावग प्रसताि नेपाल सिकािमा पेश गनने ि प्रसताि नेपाल 
सिकािले सिीकृत गन्न सकने व्िसिा िहकेो ्छ ।

िवनज पदाि्न उतिनन ्गन्नका लावग सिीकृवत प्राप्त भएपव्छ उतिनन ्गनने क्षेत्र बिाििको जगगा ि िकम िन 
वन्मािलीको वन्म (९१) ि (९३) क्रमश: हसतानतिण ि िन विकास कोषमा जममा गनु्न पनने व्िसिा िहकेो ्छ । सािै 
सिीकृत प्राप्त वनका्ले िानी उतिनन ्गन्न प्रवत िष्न चावहने बिाििको जगगाका रुि कटान ि हरि्ाली का्म गनने 
्ोजना विभागमा पेश गिेपव्छ विभाग ि सिीकृवत प्राप्त वनका् िीच समझौता हुन्छ । िवनज पदाि्न उतिनन ्गन्न सिीकृवत 
प्राप्त वनका्ले िवनज पदाि्न उतिनन ्गिेिापत वन्मानसुाि लागने दसतिु ि िाताििणी् सेिा शलुक समिवनधत वनका् 
माफ्न त कोषमा दाविला गनु्न पद्न्छ । िवनज उतिनन ्गननेले िन्जनत,ु वतनको िाससिान ि आितजाितमा असि नपनने 
गिी िवनज पदाि्न उतिनन ्गनु्नप्छ्न । 

२.२२ िनरनेशन पालनाको प्राव्धान

िावट्रि् िनक्षेत्र प्र्ोग गन्न ि िवनज पदाि्न उतिनन ् गन्न सिीकृत पाएको विकास आ्ोजनाले ्ोजना 
का्ा्ननि्न गदा्न शत्न बमोवजम िा िाताििणी् अध््नमा उललेि भएको गनु्न पनने काम भए/नभएको समिनधमा 
िन तिा िाताििण मनत्राल्, प्रदशे िन हनेने मनत्राल्, िन तिा भयू-संिक्षण विभाग, िानी तिा भयू-गभ्न विभाग, प्रदशे 
िन वनदनेशनाल् ि विवभिन िन का्ा्नल्ले अनगुमन गन्न सकने्छ । विकास आ्ोजना (प्रसतािक) ि विभाग िीच 
भएको समझौताको पालना भए/नभएको समबनधमा विभागले प्रदशे सिकाि अनतग्नतका का्ा्नल्को समनि् ि 
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सहका ््नमा वन्वमत अनगुमन गनु्न पनने्छ । समझौताका कुनै शत्न विकास आ्ोजनाले पालना नगिेमा विभागले अिवध 
तोकी त्सतो शत्न पालना गन्न समबवनधत आ्ोजनालाई वनदनेशन वदन ुपद्न्छ ।अनगुमन गनने वनका्ले िन क्षेत्र प्र्ोग 
गनने समिनधमा समिवनधत विकास आ्ोजनालाई जनुसकैु बित सधुािका लावग आिश्क सझुाि तिा वनदनेशन वदन 
सकने्छ । ्सिी अनगुमन गनने वनका्ले वदएको सझुाि तिा वनदनेशनको पालना गनु्न समिवनधत विकास आ्ोजना ि 
िवनज उतिनन ्वनका्को अवनिा ््न कत्नब् हुने्छ ।

२.२३ सवीकृित निलई वन के्षत्रमा पूवा्य्धार िनमा्यण गरे/गराएमा हुने कसरू र सजाय
नेपाल सिकाि (मवनत्रपरिषद)् को सिीकृती भएका, प्रचवलत िन कानयूनमा उललेि भएका, सिीकृत िन 

व्िसिापन ्ोजना िहकेा ि िन का्ा्नल्को सिीकृत का ््नक्रममा पिेका बाहके अन् सामावजक तिा पयूिा्नधाि 
विकासका ्ोजना तिा का ््नक्रम िावट्रि् िन क्षेत्रमा का्ा्ननि्न गन्न वमलदनै । नेपाल सिकाि (मवनत्रपरिषद)् को 
वनण््न  बाहके कुनै संघी् सिकािका मनत्राल्को वनण््न , प्रदशे सिकािका मनत्राल्को वनण््न , सिानी् तह (नगि/
गाउँपावलका) को का ््नपावलकाको वनण््न , कुनै वजलला वसित का्ा्नल्को वनण््न  िा कुनै वनका्/संसिाको वनण््न  ्छ 
भनी िावट्रि् िन क्षेत्रमा कुनै सामावजक तिा पयूिा्नधाि वनमा्नणका ्ोजना संचालन गन्न पाईदनै । सिीकृत ्ोजना बाहके 
कुनै सिकािी तिा अध्नसिकािी वनका्बाट िावट्रि् िन क्षेत्रमा काम गनने वनण््न  गिी का्ा्नदशे वदएमा िा कुनै का ््न गिे/
गिाएमा िा सोको उद्ोग गिेमा िन ऐन, २०७६ को दफा (४९) िणि (ग), (च) ि (्छ) बमोवजम कसयूि गिेको ठह्छ्न । 

िावट्रि् िन फाँि्ने िा िन क्षेत्रको जगगा जोतने, िनने, िवनजको उतिनन गनने, आिाद गनने, सिक तिा अन् 
पयूिा्नधाि वनमा्नण गनने, घि िा ्छाप्रो बनाउने, व्िसा् संचालन गनने िा अवतक्रमण गनने काम कसैले गिे/गिाएमा पाँच 
बष्न समम कैद िा  एकलाि रुपै्ासमम जरिबाना िा दिुै सजा् हुने प्रािधान ्छ । अवतक्रमण गिेको त्सतो जगगा 
िावट्रि् िनमा समािेश गिी सो जगगामा बनाएको घि िा ्छाप्रो ि प्र्ोग भएका मवेसनिी औजाि, साधन समते जफत 
हुन्छ । त्सतो कसयूि गदा्न िन पैदािाि हटाएको िा नोकसानी गिेको भए वनजलाई सो बापत हुने सजा् समते हुने्छ भनने 
व्िसिा िन ऐन, २०७६ को दफा (५०) को उपदफा (३) मा िहकेो ्छ । सािै िन कसयूिमा दरुुतसाहन वदने िा वमलेमतो 
गनने व्वक्तलाई कसिुदािलाई हुने सजाँ्को आधा सजाँ् हुने व्िसिा िन ऐन २०७६ को दफा (५०) मा िहकेो ्छ । 

अतैः िावट्रि् िन क्षेत्रमा सिीकृवत विना कुनै विकास ्ोजना का्ा्ननि्न गन्न वनण््न  गनने, ्ोजनाको लागत 
अनमुान ि विसततृ अनमुान त्ाि गनने, सिीकृत गनने, ्ोजना का्ा्ननि्न गन्न का्ा्नदशे वदने िाट्रिसेिक कम्नचािी 
तिा साि्नजवनक पदावधकािीहरु ि समझौता गिी का्ा्ननि्न गनने उपभोक्ता सवमवत िा ठेकेदाि समते विरुद् िनक्षेत्र 
अवतक्रमण गिी पयूिा्नधाि बनाएको कसयूि अपिाधमा फौजदािी मदु्ा समते चलने हुदँा कोही कसैले कुनै पवन बाहनामा 
िावट्रि् िन क्षेत्रमा उललेवित का ््न गनु्न गिाउन ुहुदँनै । 

२.२४ िनषकष्य

िन नेपालको महतिपयूण्न निीकिणी् प्राकृवतक समपदा हो । एकातफ्न  ्स िन समपदालाई अनतिपसुता 
िीचको समन्ा्को मान्तालाई ध्ान वदई बवुद्मतिापयूण्न रुपले वदगो रुपमा उप्ोग गनु्न पद्न्छ भने अककोतफ्न  िाताििण 
सनतलुनका लावग िाट्रिको आिश्क भयू-भागमा िन क्षेत्र का्म िाखन ु पिेको ्छ । िन क्षेत्र घट्न नवदन िावट्रि् 
िन क्षेत्रको भयू-सिावमति नेपाल सिकािमा िहने ि नेपाल सिकाि (मवनत्रपरिषद)् को सिीकृवत विना िन क्षेत्र अन् 
प्र्ोजनमा प्र्ोग गन्न नपाउने कवसला कानयूनी प्रािधानको व्िसिा गरिएको ्छ । ्द्पी, िावट्रि् वहत, आिश्कता 
ि िाट्रि विकासको लावग वनमा्नण गनु्न पनने िावट्रि् प्रािवमकता प्राप्त ि िावट्रि् गौिबका विकासका संिचनाहरु अन् 
विकलप नभएको अिसिामा िन क्षेत्रमा बनाउन परििहकेो ्छ । संघी्, प्रदवेशक ि सिानी् सिकािका वनका्हरु ि 
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वनजी क्षेत्र समतेले प्रसताि गिेका विकास आ्ोजनाहरु वनमा्नण गनु्न अगािी संभाव्ता ि िाताििणी् अध््न गनने ि 
अध््नबाट िन क्षेत्र नै प्र्ोग गनु्न पनने दवेिएको औवचति ि कािण िलुाई पेश गिेमा नेपाल सिकािले सिीकृवत वदन 
सकने कानयूनी प्रािधान िहकेो ्छ । िन क्षेत्रको जगगा प्र्ोग गनु्न पिेको अिसिामा सो जगगा बिाििको जगगा िन विकास 
नेपाल सिकािलाई आ्ोजनाले वदन ुपनने ि िन विकासका का ््न गिी िन का्ा्नल्लाई बझुाउन ुपनने विद्मान व्िसिा 
्छ । ्स का ््नमा मनत्राल्, विभाग, वनदनेशनाल् ि विवभजन िन का्ा्न्लबाट सहजीकिण भई िहकेो ्छ । िन क्षेत्रको 
जगगा प्राप्त गनने प्रकृ्ा अिलमिन नगिी कसैले अनमुवत विना िावट्रि् िन क्षेत्रमा अवतक्रमण गिी कुनै पयूिा्नधाि संिचना 
वनमा्नण गिे गिाएमा िन ऐन अनसुाि कािा्नही हुन्छ । तसि्न, विकासका पयूिा्नधाि वनमा्नण गनने क्रममा सके समम िन क्षेत्र 
पनने गिी ्ोजना प्रसताि नगिौं । िावट्रि् िन क्षेत्र प्र्ोग गनदै पनने प्रसताि भएमा प्रचवलत कानयूनी प्रकृ्ा पालना गिी 
सिीकृत वलएि मात्र का्ा्ननि्न गिौं ।
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