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महाशिला गाउँपाललका 

संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारशभिक वातावरणीय परीिण काययववलि, २०७७ 

प्रस्तावना : 

गाउँपाललका तथा नगरपाललकाको अलिकार िेत्रलित्र पने ववषयसँग सभबशधित योजना, काययक्रम तथा आयोजना 
सभबधिी प्रस्तावको संशिप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारशभिक वातावरणीय परीिण सभबधिी अध्ययन, प्रलतवेदन 
तयारी, स्वीकृलत, प्रस्ताव कायायधवयन तथा अनगुमन प्रवक्रयालाई व्यवशस्थत र प्रिावकारी बनाउन वाञ्छनीय 
िएकोले, 

गाउँ काययपाललकाले वातावरण तथा प्राकृलतक श्रोत संरिण ऐन, २०७६ को दफा ६४ ले ददएको 
अलिकार प्रयोग गरी यो काययववलि बनाएको छ ।  

 

पररच्छेद - १ 

प्रारशभिक 

 

१.  संशिप्त नाम र प्रारभि: (१) यो काययववलिको नाम "संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारशभिक 
वातावरणीय परीिण काययववलि, २०७७" रहेको छ ।  



 

 

(2) यो काययववलि प्रचललत सङ्घीय कानूनले गाउँपाललकाको अलिकार िेत्रलित्र पने िनी 
तोवकएको ववषयसँग सभबशधित ववकास लनमायण कायय वा आयोजना कायायधवयन गने सरकारी, अियसरकारी,  
गैर सरकारी,  समदुायमा आिाररत संस्था र व्यशि वा कभपनीको हकमा समेत लागू हनुेछ। 

(३) यो काययववलि गाउँपाललकाको स्थानीय राजपत्रमा प्रकािन िएको लमलतदेशि लागू हनुेछ ।  

2.  पररिाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययववलिमा, - 

(क) "ऐन" िन्नाले गाउँपाललकाको वातावरण तथा प्राकृलतक श्रोत संरिण ऐन, २०७६ सभझन ुपछय 
। 

(ि) "काययपाललका" िन्नाले गाउँ काययपाललका सभझन ुपछय ।  

(ग) "काययसूची" िन्नाले वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन तयार गनयको लालग यस काययववलि बमोशजम 
स्वीकृत काययसूची सभझन ुपछय ।  

(घ) "कायायलय" िन्नाले गाउँ काययपाललकाको कायायलय र सो अधतगयत वातावरण तथा ववपद 
व्यवस्थापन सभबधिी ववषय हेने िािालाई सभझन ुपछय ।   

(ङ) "गाउँपाललका" िन्नाले महाशिला गाउँपाललका सभझन ुपछय ।  

(च) "प्रस्ताव" िन्नाले ववद्यमान वातावरणीय अवस्थामा पररवतयन ल्याउन सक्ने वकलसमको ववकास 
कायय, िौलतक वक्रयाकलाप वा ि–ूउपयोगमा कुनै पररवतयन गने कुनै योजना, आयोजना वा 
काययक्रम सञ्चालन गने सभबधिमा तयार गररएको प्रस्ताव सभझन ुपछय।  

(छ) "प्रस्तावक" िन्नाले प्रस्ताव स्वीकृलतको लालग लनवेदन ददने वा प्रस्ताव कायायधवयन गनय स्वीकृलत 
प्राप्त व्यशि वा सरकारी, अियसरकारी वा गैरसरकारी लनकाय वा संस्था सभझन ुपछय ।  

(ज) "प्रारशभिक वातावरणीय परीिण" िन्नाले कुनै प्रस्तावको कायायधवयन गदाय सो प्रस्तावले 
वातावरणमा उल्लेिनीय प्रलतकूल प्रिाव पाने वा नपाने सभबधिमा यकीन गनुयका साथै त्यस्तो 
प्रिावलाई कुनै उपायद्वारा लनराकरण वा धयूनीकरण गनयका लालग अवलभबन गररने उपायको 
सभबधिमा ववश्लषेणात्मक रुपमा गररने अध्ययन तथा मूल्याङ्कन सभझन ुपछय ।  

(झ) "वातावरण" िन्नाले प्राकृलतक, साँस्कृलतक र सामाशजक प्रणाली, आलथयक तथा मानवीय 
वक्रयाकलाप र वयनका अवयवहरु तथा ती अवयवहरुको बीचको अधतरवक्रया तथा 
अधतरसभबधि सभझन ुपछय ।  

(ञ) "वातावरणीय अध्ययन" िन्नाले कुनै प्रस्तावको कायायधवयन गदाय त्यसबाट वातावरणमा पने 
प्रलतकूल प्रिाव लनराकरण वा धयूनीकरण गनयको लालग अवलभबन गररने उपायका सभबधिमा 



 

 

गररने संशिप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारशभिक वातावरणीय परीिण र वातावरणीय प्रिाव 
मूल्याङ्कन सभझन ुपछय ।  

(ट) "वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन" िन्नाले संशिप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारशभिक वातावरणीय 
पररिण वा वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन सभबधिमा तयार गररएको प्रलतवेदन सभझन ुपछय । 

(ठ) "वातावरणीय प्रिाव मूल्याकंन" िन्नाले कुनै प्रस्तावको कायायधवयन गदाय सो प्रस्तावले 
वातावरणमा उल्लेिनीय प्रलतकूल प्रिाव पाने वा नपाने सभबधिमा यकीन गर्रनुयका साथै त्यस्तो 
प्रिावलाई कुनै उपायद्वारा लनराकरण वा धयूनीकरण गनयका लालग अवलभबन गररने उपायको 
सभबधिमा ववस्ततृ रुपमा गररने अध्ययन तथा मूल्याङ्कन सभझन ुपछय । 

(ड) "व्यवसावयक कायययोजना" िन्नाले प्रस्तावकले कायायधवयन गने ववस्ततृ पररयोजना प्रलतवेदन तयार 
गनुयपने बाहेकका आयोजना वा काययक्रममा हनुे लगानी र प्रलतफलको ववश्लषेण सवहतको 
कायययोजना सभझन ुपछय ।  

(ढ) "ववस्ततृ पररयोजना प्रलतवेदन" िन्नाले प्रस्तावकले कायायधवयन गने ववकास लनमायणसँग सभबशधित 
पररयोजनाको प्राववलिक र आलथयक पिहरु ववश्लषेण गररएको ववस्ततृ प्रलतवेदन सभझन ुपछय ।    

(ण) "संशिप्त वातावरणीय अध्ययन" िन्नाले कुनै प्रस्तावको कायायधवयन गदाय त्यसबाट वातावरणमा 
पने प्रलतकूल प्रिाव लनराकरण वा धयूनीकरण गनयको लालग अवलभबन गररने उपायको 
सभबधिमा संशिप्त रुपमा गररने अध्ययन सभझन ुपछय ।  

  



 

 

पररच्छेद — २ 
प्रस्ताव छनौट तथा काययसूची सभबधिी व्यवस्था 

 

३.  प्रस्ताव छनौट तथा सूची तयार गने: (१) कायायलयले स्वीकृत बावषयक काययक्रम तथा कायययोजनाको 
आिारमा वातावरणीय अध्ययन आवश्यक पने ववकास लनमायण सभबधिी कायय वा आयोजना तथा काययक्रम 
पवहचान गरी सूची तयार गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको सूचीमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ 
(क) बमोशजम गाउँपाललका िेत्रलित्र गररने स्लेट, ढुङ्गा, लगट्टी, वालवुा एवं माटोजधय वस्तकुो ववक्री 
सभबधिी कायय समेत समावेि गनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोशजम वातावरणीय अध्ययन आवश्यक पने आयोजना तथा काययक्रमको 
पवहचान तथा सूची तयार गदाय सङ्घीय वातावरण संरिण लनयमावली, २०७७ को आिारमा संशिप्त 
वातावरणीय अध्ययन, प्रारशभिक वातावरणीय परीिण र वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कनका लालग छुट्टाछुटै्ट 
सूची तयार गनुय पनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोशजमको सूची तयार गदाय यस काययववलिको अनसूुची –१ मा उशल्लशित 
सीमा (थ्रसेहोल्ड) अनसुार गनुय पनेछ । 

(५) कायायलयले वातावरणीय अध्ययन गनुयपने आयोजना वा काययक्रमको ववस्ततृ पररयोजना 
प्रलतवेदन वा व्यवसावयक कायययोजना तयार िए पश्चात वातावरणीय अध्ययन गने गराउने व्यवस्था गनुय 
पनेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोशजम वातावरणीय अध्ययन गदाय अनसूुची –२ मा उशल्लशित वातावरणीय 
अध्ययन सभबधिी प्रवाह शचत्र, प्रिाव पवहचान तथा अध्ययन सूची र औजारको प्रयोग गनुय पनेछ ।  

४.   काययसूची तयारी तथा स्वीकृलत गनुयपने: (१) प्रस्तावकले संशिप्त वातावरणीय अध्ययनको लालग अनसूुची –
३ र प्रारशभिक वातावरणीय परीिणको लालग अनसुचुी –४ बमोशजमको ढाँचामा प्रत्येक आयोजना वा 
काययक्रमको लालग छुट्टाछुटै्ट काययसूची तयार गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम तयार गररएको काययसूची स्वीकृलतको लालग वातावरण ववषय हेने 
िािामा पेि गनुय पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोशजम पेि िएको काययसूची स्वीकृलतका लालग पेि गनुयअशघ ववषयसँग 
सभबशधित िािाको राय सझुाव सवहत पेि गनुयपनेछ । 



 

 

(४) उपदफा (२) बमोशजम पेि िएको संशिप्त वातावरणीय अध्ययन सभबधिी काययसूची िए 
प्रमिु प्रिासकीय अलिकृतले र प्रारशभिक वातावरणीय परीिण सभबधिी काययसूची िए प्रमिु प्रिासकीय 
अलिकृत माफय त अध्यिले आवश्यक जाँचबझु गरी पेि िएको लमलतले पधर ददनलित्र स्वीकृत गनुय पनेछ 
। 

(५) उपदफा (४) को प्रयोजनको लागी ददन गणना गदाय थप कागजात माग गरेकोमा त्यस्तो 
कागजात प्राप्त िएको लमलतबाट र कुनै ववषयमा थप स्पष्ट गनय लेशि पठाएकोमा त्यस्तो ववषयमा स्पष्ट 
िई आएको लमलतबाट गणना गररनेछ ।  

(६) उपदफा (४) बमोशजम काययसूची स्वीकृत गदाय दफा १४ को उपदफा (१) बमोशजम 
गदठत प्राववलिक सलमलतको लसफाररिमा गनुय पनेछ ।  

5.  सावयजलनक सनुवुाई गनुयपने: (१) प्रस्तावकले वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन तयारीको लसललसलामा 
प्रस्तावको कायायधवयनबाट प्रिाववत हनुे िेत्रमा प्रस्तावको बारेमा सावयजलनक सनुवुाईको आयोजना गरी 
राय सझुाव सङ्कलन गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम सावयजलनक सनुवुाई गदाय प्रस्तावकले प्रिाववत स्थानीय समदुाय, वन 
उपिोिा समूह गठन िएको िए सो समूहका प्रलतलनलि, वडा अध्यि वा वडा सलमलतका प्रलतलनलिको 
रोहवरमा गराउन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोशजम सावयजलनक सनुवुाई गने प्रयोजनका लालग प्रस्तावकले सोको लमलत, 

समय, स्थान र आयोजना तथा काययक्रमको सभबधिमा प्रचार प्रसार गनयको लालग स्थानीय पत्रपलत्रका, 
रेलडयो वा अधय सञ्चार माध्यमको प्रयोग गनुयका साथै सभबशधित वडा कायायलय र आयोजना िेत्रको कुनै 
सावयजलनक स्थलमा सूचना समेत टाँस गनुय पनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोशजम गररने सावयजलनक सनुवुाई काययक्रममा आयोजना तथा काययक्रमबाट 
प्रिाववत िेत्रका नागररक, समदुाय तथा मवहला, बालबाललका, अपाङ्गता िएका व्यशि, ज्येष्ठ नागररक तथा 
जोशिम रहेका वगयको सहिालगता सलुनशश्चत गनय प्रस्तावकले उपदफा (२) बमोशजमको सूचना स्थानीय 
पत्रपलत्रका, रेलडयो र अधय सञ्चार माध्यमबाट सभिव  िएसभम स्थानीय िाषामा समेत प्रचार प्रसार गनुय 
पनेछ ।  

(५) प्रस्तावकले आयोजना तथा काययक्रमले समेट्ने िौगोललक िेत्रको आिारमा आवश्यकता 
अनसुार एकिधदा बढी स्थानमा सावयजलनक सनुवुाईको आयोजना गनुय पनेछ ।  

(६) यस दफा बमोशजम आयोजना गररएको सावयजलनक सनुवुाईमा िएको उपशस्थलत, सनुवुाईबाट 
प्राप्त सझुाव, तस्वीर तथा श्रव्य-दृश्य सामग्री समेत वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदनमा संलग्न गनुय पनेछ ।   



 

 

(७) सावयजलनक सनुवुाई काययक्रम सभबधिी ववस्ततृ ढाँचा तथा प्रवक्रया अनसूुची –५ मा उल्लेि 
िएबमोशजम हनुेछ । 

 

पररच्छेद — ३ 

प्रलतवेदन तयारी तथा स्वीकृलत सभबधिी व्यवस्था 
 

६.  वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन तयारी: (१) दफा ४ को उपदफा (२) बमोशजम स्वीकृत काययसूची र दफा 
५ बमोशजम आयोजना हनुे सावयजलनक सनुवुाईबाट प्राप्त सझुाव समेतको आिारमा प्रस्तावकले प्रत्येक 
आयोजना तथा काययक्रमको लालग छुट्टाछुटै्ट वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन तयार गनुय पनेछ ।  

(२) संशिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदनको ढाँचा अनसूुची –६ तथा प्रारशभिक वातावरणीय 
परीिण प्रलतवेदनको ढाँचा अनसूुची –७ मा तोवकए बमोशजम हनुेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोशजम प्रलतवेदन तयार गदाय प्रस्तावकले प्रस्ताव कायायधवयन हनु े
गाउँपाललका वा त्यस िेत्रका सभबशधित सरोकारवाला लनकाय व्यशि वा संस्थालाई सो प्रस्तावको 
कायायधवयनबाट वातावरणमा पनय सक्ने प्रिावको सभबधिमा सात ददनलित्र ललशित सझुाव उपलब्ि 
गराउन अनसूुची –८ बमोशजमको ढाँचामा कायायलय, िैशिक संस्था, स्वास््य संस्था वा कुनै सावयजलनक 
स्थलमा सूचना टाँस गरी मचुलु्का तयार गनुय पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोशजमको सूचना कुनै एक स्थानीय पत्रपलत्रकामा प्रकािन गरी आफ्नो 
वेवसाइट िएमा सोमा समेत प्रकािन गनुय पनेछ ।  

(५) उपदफा (३) र (४) बमोशजम सूचना टाँस वा प्रकािन िएकोमा सो सभबधिमा कसैको 
रायसझुाव िए सूचनामा उशल्लशित अवलिलित्र सभबशधित प्रस्तावकलाई आफ्नो राय सझुाव ददन सवकनछे 
।  

(६) दफा ४ को उपदफा (३) बमोशजम स्वीकृत काययसूची तथा उपदफा (१) बमोशजम 
वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन तयार गदाय प्रस्तावकले डेस्क अध्ययन, स्थलगत भ्रमण, अवलोकन र 
प्रिाव िेत्रका लशित समदुाय तथा सरोकारवालासँग अधतरवक्रया गरी त्याङ्क तथा सूचना संकलन गनुय 
पनेछ ।  

(७) उपदफा (१) बमोशजमको वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदनमा प्रस्तावकले प्रस्ताव 
कायायधवयन गने क्रममा वातावरणमा पनयसक्ने सकारात्मक प्रिाव बढोत्तरी तथा नकारात्मक प्रिाव 
धयूनीकरणको लालग अपनाउन सवकने ववलिन्न ववकल्पहरुको ववस्ततृ ववश्लषेण गरी त्यस्ता ववकल्पहरुमध्ये 



 

 

वातावरणीय दृवष्टकोणले प्रस्ताव कायायधवयन गनय उपयिु हनुे ववकल्प र सो ववकल्प कायायधवयन गनय 
सवकने आिार र कारण समावेि गनुय पनेछ । 

(८) प्रस्तावकले वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन तयार गदाय अनसूुची –९ मा उशल्लशित ववज्ञ 
माफय त तयार गनुय पनेछ ।  

(९) उपदफा (८) बमोशजम वातावरणीय अध्ययन काययमा संलग्न ववज्ञहरु स्थलगत अध्ययन, 

अवलोकन, राय परामिय र अधतरवक्रयाका लालग आयोजना तथा काययक्रमको प्रस्ताववत स्थलमा अलनवायय 
रुपमा उपशस्थत हनु ुपनेछ ।  

(१०) वातावरणीय अध्ययन सभबधिी काययसूची तथा वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन नेपाली 
िाषामा तयार गनुय पनेछ ।  

तर काययसूची तथा प्रलतवेदनमा उल्लेि गररने प्राववलिक िब्दावलीको लालग नेपाली िाषा प्रयोग 
गदाय िब्दको आियमा नै ताशत्वक फरक पने िएमा त्यस्ता िब्द अंग्रजेी िाषामा उल्लेि गनय यस 
व्यवस्थाले वािा परुयाएको मालनने छैन । 

(११) उपदफा (१०) मा जनुसकैु कुरा लेशिएको िएता पलन ववदेिी लगानी िएका प्रस्तावको 
हकमा तयार गररने वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन र काययसूची नेपाली वा अङ्ग्ग्रजेी िाषामा तयार गनय 
सवकनेछ ।  

(१२) उपदफा (११) बमोशजम अध्ययन प्रलतवेदन र काययसूची अङ्ग्ग्रजेी िाषामा तयार पाररएको 
अवस्थामा सोको काययकारी सारांि सवहतको संशिप्त प्रलतवेदन नेपाली िाषामा समेत तयार गनुय पनेछ ।  

(१३) प्रस्तावकले वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन तयार गदाय वातावरण संरिण ऐन, २०७६ 
तथा वातावरण संरिण लनयमावली, २०७७ ले तोकेअनसुारको मापदण्ड र गणुस्तर कायम हनु ेगरी यस 
काययववलिले लनिायरण गरेको ढाँचामा तयार गनुय पनेछ ।  

(१४) वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन प्रलतवेदन तयारी सभबधिी व्यवस्था प्रचललत सङ्घीय तथा 
प्रदेि कानून बमोशजम हनुेछ ।  

७.  अध्ययन प्रलतवेदनको स्वीकृलत:  (१) दफा ६ बमोशजम तयार गररएको संशिप्त वातावरणीय अध्ययन 
प्रलतवेदन तथा प्रारशभिक वातावरणीय परीिण प्रलतवेदन प्रमिु प्रिासकीय अलिकृत माफय त अध्यि समि 
पेि गनुय पनेछ ।  



 

 

(२) अध्यिले उपदफा (१) बमोशजम पेि िएको संशिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन तथा 
प्रारशभिक वातावरणीय प्रलतवेदन उपर अध्ययन, ववश्लषेण तथा पनुरावलोकनको लालग दफा १४ को 
उपदफा (१) बमोशजम गदठत प्राववलिक सलमलतमा पठाउन ुपनेछ ।  

(३) प्राववलिक सलमलतले उपदफा (२) बमोशजम प्राप्त िएको वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन 
उपर आवश्यक अध्ययन, परामिय, जाँचबझु, ववश्लषेण तथा पनुरावलोकन गरी स्वीकृलतको लालग लसफाररि 
गनुय पनेछ ।   

(४) उपदफा (३) बमोशजम प्राववलिक सलमलतको लसफाररिको आिारमा प्रस्ताववत आयोजना 
तथा काययक्रम कायायधवयन गदाय वातावरणमा कुनै उल्लेख्य प्रिाव पने नदेशिएमा आवश्यकता अनसुार 
प्रस्तावकले पालना गनुयपने ितय तोकी संशिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन िए अध्यिले र प्रारशभिक 
वातावरणीय परीिण प्रलतवेदन काययपाललकाले स्वीकृत गनेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोशजम प्रलतवेदन स्वीकृत गदाय प्रलतवेदन पेि िएको लमलतले पधर ददनलित्र 
स्वीकृत गनुय पनेछ ।  

(६) उपदफा (५) को प्रयोजनको लागी ददन गणना गदाय थप कागजात माग गरेकोमा त्यस्तो 
कागजात प्राप्त िएको लमलतबाट र कुनै ववषयमा थप स्पष्ट गनय लेशि पठाएकोमा त्यस्तो ववषयमा स्पष्ट 
िई आएको लमलतबाट गणना गररनेछ । 

(७) उपदफा (३) बमोशजम वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदनको अध्ययन तथा जाँचबझु गदाय 
त्यस्तो प्रस्तावको थप वातावरणीय अध्ययन गनुयपने देशिएमा संशिप्त वातावरणीय अध्ययनको हकमा 
प्रारशभिक वातावरणीय परीिण गनय अध्यिले र प्रारशभिक वातावरणीय परीिणको हकमा वातावरणीय 
प्रिाव मूल्याङ्कन गने गरी काययपाललकाले आदेि ददन सक्नेछ ।  

(८) उपदफा (७) अनसुार ददइएको आदेि अनसुार प्रस्तावकले थप अध्ययन गरी प्रारशभिक 
वातावरणीय पररिण प्रलतवेदन िए काययपाललका समि र वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन प्रलतवेदन िए प्रदेि 
कानूनले तोकेको लनकाय समि पनुः पेि गनुय पनेछ ।  

(९) उपदफा (८) बमोशजमको वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन तयार गनुयपूवय प्रारशभिक 
वातावरणीय परीिण सभबधिी काययसूची अध्यिबाट र वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन सभबधिी काययसूची 
प्रदेि कानूनले तोकेको लनकायबाट स्वीकृत गराउन ुपनेछ । 

८.  प्रलतवेदन पररमाजयन गनय सवकन:े (१) संशिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन र प्रारशभिक वातावरणीय 
परीिण प्रलतवेदन स्वीकृत िई सकेपलछ सो प्रलतवेदनमा िौलतक पूवायिार, लडजाइन तथा िमता र स्वरुपमा 
पररमाजयन गनुयपने वा संरचना स्थानाधतरण वा फेरबदल गनुयपने िएमा वा आयोजना तथा काययक्रम िमता 



 

 

घटेमा वा रुि कटान संख्यामा थपघट गनुयपने िएमा काययपाललकाले त्यस्तो वातावरणीय अध्ययन 
प्रलतवेदन पररमाजयन गनय स्वीकृलत ददन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशिएको िएता पलन दफा ७ को उपदफा (६) बमोशजम 
संशिप्त वातावरणीय अध्ययन गररएकोमा प्रारशभिक वातावरणीय परीिण वा प्रारशभिक वातावरणीय 
पररिण गररएकोमा वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन गनुयपने आदेि ददएको अवस्थामा पररमाजयन सभबधिी 
व्यवस्था लागू हनुे छैन ।  

पररच्छेद — ४ 
प्रस्ताव कायायधवयन तथा अनगुमन सभबधिी व्यवस्था 

 

९.  प्रस्ताव कायायधवयन गनुय पने: (१) प्रस्तावकले संशिप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारशभिक वातावरणीय 
परीिण प्रलतवेदन स्वीकृत िएको लमलतले तीन बषयलित्र त्यस्तो प्रस्ताव कायायधवयन प्रारभि गनुय पनेछ ।   

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशिएको िएता पलन वविेष पररशस्थलत लसजयना िई सो 
अवलिलित्र प्रस्तावको कायायधवयन हनु नसक्ने अवस्था उत्पन्न िएमा प्रस्तावकले संशिप्त वातावरणीय 
अध्ययनको हकमा प्रमिु प्रिासकीय अलिकृत समि र प्रारशभिक वातावरणीय परीिणको हकमा अध्यि 
समि स्पष्ट कारण िलुाई भयाद थपका लालग लनवेदन ददन ुपनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोशजम प्राप्त िएको लनवेदन उपर संशिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन 
िए प्रमिु प्रिासकीय अलिकृतले र प्रारशभिक वातावरणीय परीिण प्रलतवेदन िए अध्यिले दफा १५ को 
उपदफा (१) बमोशजमको प्राववलिक सलमलतबाट जाँचबझु गराई व्यहोरा मनालसब देिेमा आफ्नो राय 
सवहत काययपाललकामा पेि गनुयपनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोशजम पेि िएको लनवेदनको व्यहोरा मनालसव देिेमा काययपाललकाले 
बढीमा दईु बषयको अवलि थप गनय सक्नेछ ।  

(५) उपदफा (१) वा (४) बमोशजमको अवलिलित्र प्रस्ताव कायायधवयन प्रारभि नगने 
प्रस्तावकले त्यस्तो प्रस्तावको पनुः वातावरणीय अध्ययन गराई स्वीकृलतको लालग पेि गनुय पनेछ ।  

10.  वातावरणीय व्यवस्थापन योजना: (१) प्रस्तावकले प्रस्ताव कायायधवयन गनुयअशघ अनसूुची –१० बमोशजमको 
ढाँचामा वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गदाय वातावरणीय 
सकारात्मक प्रिाव बढोत्तरी हनुे र नकारात्मक प्रिाव धयूनीकरण गने वक्रयाकलापहरुमध्ये आयोजना 



 

 

लनमायणको क्रममा र आयोजना सभपन्न िएपलछ अवलभबन गने वक्रयाकलापहरु समेत उल्लेि गनुय पनेछ 
। 

(३) उपदफा (१) बमोशजमको वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा लनरोिात्मक,  सिुारात्मक र 
िलतपूलतय सभबधिी वक्रयाकलापहरु समेत प्रस्ताव गनुय पनेछ ।  

(४) वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गदाय प्रस्तावकले आयोजना कायायधवयन गदाय 
वातावरणमा पनय सक्ने प्रारशभिक, मध्यकालीन र दीघयकालीन सकारात्मक प्रिावको बढोत्तरी र 
नकारात्मक प्रिावको धयूनीकरणको लालग अबलभबन गनुयपने ववलि र प्रवक्रया समेत उल्लेि गनुय पनेछ। 

(५) वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा प्रस्ताववत काययहरु सञ्चालन गनय लाग्न े लागतलाई 
ववस्ततृ आयोजना प्रलतवेदनमा उल्लेि िएकोमा सोको वक्रयाकलाप र लागत प्रस्तावकले वातावरण 
व्यवस्थापन योजनामा समावेि गनुय पनेछ ।  

(६) प्रस्तावकले वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा उशल्लशित वक्रयाकलापलाई आयोजना तथा 
काययक्रम कायायधवयनका लालग तयार गररने लागत अनमुानमा नै समावेि गनुय पनेछ ।  

(७) उपदफा (१) बमोशजम तयार गरेको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना कायायधवयन प्रारभि 
िएपलछ प्रस्तावकले कायायधवयनको अवस्थाको प्रलतवेदन प्रत्येक छ मवहनामा काययपाललका समि पेि गनुय 
पनेछ ।  

(८) गाउँपाललकाले आफूले गरेको अनगुमन तथा लनरीिणको प्रलतवेदन प्रत्येक आलथयक बषय 
समाप्त िएको लमलतले एक्काईस ददनलित्र प्रदेि कानूनले तोकेको लनकायमा पठाउन ुपनेछ ।  

(९) उपदफा (८) बमोशजम पेि गरेको प्रलतवेदनलाई सात ददनलित्र कायायलयको सूचना पाटी 
तथा वेवसाईट माफय त सावयजलनक गनुय पनेछ ।    

११. प्रस्ताव कायायधवयन अनगुमन तथा प्रलतवेदन: (१) प्रस्ताव कायायधवयनको अनगुमन गदाय प्रारशभिक एवम ्
प्रवक्रया अनगुमन, लनयमपालन अनगुमन तथा प्रिावको अनगुमन गनुय पनेछ ।  

(२) प्रस्तावको प्रारशभिक अनगुमन गदाय आयोजना वा काययक्रमको लनमायण कायय िरुु गनुयिधदा 
अगावै लनमायणस्थल र वरपरका आिारितू वातावरणीय पिको सवेिण गनुय पनेछ ।  

(३) प्रस्ताव कायायधवयनबाट िएका वातावरणीय पररवतयन पत्ता लगाउन काययक्रम तथा 
आयोजना लनमायण र सञ्चालनका क्रममा त्यस िेत्रको जनस्वास््य, पयायवरणीय, सामाशजक र आलथयक 
अवस्था लगायतका सूचकहरुको मूल्याङ्कन गनुय पनेछ ।  



 

 

(४) प्रस्तावकले वातावरण संरिण सभबधिी मापदण्डको पालना गरेको छ िने्न कुरा सलुनशश्चत 
गनय वातावरणीय गणुस्तरका वविेष सूचक वा प्रदूषणको अवस्थाको बारेमा आवलिक वा लगातार 
अनगुमन गरी अलिलेि राख्न ुपनेछ र यसरी अनगुमन गदाय वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा प्रस्ताववत 
ववषयहरु समेत समावेि गनुय पनेछ ।  

(५) प्रस्ताव कायायधवयनबाट लसजयना हनुे सकारात्मक र नकारात्मक प्रिाव, वातावरण 
संरिणका लालग प्रस्तावकले पालना गनुयपने ववषयहरु तथा वातावरणीय प्रिावकाररताको अनगुमन 
सभबधिी सूचकहरु समेत प्रलतवेदनमा उल्लेि गनुय पनेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोशजमका प्रत्येक सूचकलाई कसले र कुन ववलि वा तररकाबाट अनगुमन 
गने हो सो समेत िलुाउन ुपछय र यस्तो ववलि िरपदो, सशजलो र आयोजना स्थलमा काययरत जनिशिले 
अबलभबन गनयसक्ने िालको हनु ुपनेछ ।  

(७) उपदफा (६) बमोशजमको कायय प्रस्तावकसँग उपलब्ि जनिशिले गनय सक्ने अवस्था 
निएमा आवश्यकता अनसुार वाह्यस्रोतबाट पूती गरी सभपादन गने व्यवस्था प्रस्तावकले लमलाउन ुपनेछ 
।  

(८) आयोजना लनमायण तथा सञ्चालनको ववलिन्न चरणका लालग सूचकको प्रकृलत हेरी 
वातावरणीय अनगुमन गने समय ताललका समेत प्रलतवेदनमा समावेि गनुय पनेछ । 

(९) उपदफा (१) बमोशजम प्रस्ताव कायायधवयन प्रारशभिक अनगुमन,  प्रिाव अनगुमन तथा 
लनयमपालन अनगुमन सभबधिी ढाँचा अनसूुची–११ मा तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

१२.  अनगुमन सभबधिी शजभमेवारी: (१) संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारशभिक वातावरणीय परीिण 
सभबधिी अध्ययन प्रस्तावको कायायधवयनको स्वःअनगुमन गने शजभमेवारी प्रस्तावक स्वयंको हनुेछ ।  

(२) प्रस्तावकले प्रत्येक छ मवहनामा उपदफा (१) बमोशजम स्वःअनगुमन गरी तयार गरेको 
प्रलतवेदन गाउँपाललकामा पेि गनुय पनेछ ।  

(३) गाउँपाललका स्वयं प्रस्तावक िएको वा अधय प्रस्तावकबाट कायायधवयन गररने प्रस्तावको 
अनगुमनका लालग काययपाललकाले देहाय बमोशजमको अनगुमन सलमलत गठन गनेछः–  

क) उपाध्यि        – संयोजक  

ि) वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापन सलमलतको संयोजक   – सदस्य  

ग) प्रमिु प्रिासकीय अलिकृत      – सदस्य 

घ) योजना तथा पूवायिार ववकास महािािा/िािा वा एकाई प्रमिु – सदस्य  



 

 

ङ) वातावरण लनरीिक       – सदस्य 

च) वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापन महािािा/िािा/एकाई प्रमिु  – सदस्य सशचव  

(४) सलमलतले शजल्लाशस्थत वन कायायलय, सभबशधित लनकाय प्रमिु तथा प्रलतलनलि वा ववषय 
ववज्ञलाई बैठकमा आमधत्रण गनय सक्नेछ । 

(५) अनगुमन सलमलतले दफा ११ बमोशजम अनगुमन गरी तयार पाररएको प्रलतवेदन तीस 
ददनलित्र कायायपाललका समि पेि गनुय पनेछ ।   

(६) काययपाललकाले अनगुमनबाट देशिएका समस्या तथा सझुाव कायायधवयनको लालग 
प्रस्तावकलाई आदेि ददन सक्नेछ र यसरी ददएको आदेिको पालना गनुय प्रस्तावकको कतयव्य हनुेछ ।  

१३.  कायायधवयनमा रोक लगाउन सक्न:े (१) यस काययववलि तथा वातावरण संरिण सभबधिी प्रचललत सङ्घीय 
तथा प्रदेि कानून बमोशजम वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत िएिधदा फरक 
हनुे गरी प्रस्ताव कायायधवयन गनय गराउन हुँदैन ।  

(२) कुनै व्यशि, संस्था वा लनकायले उपदफा (१) ववपररतको कायय गरेको पाइएमा संशिप्त 
वातावरणीय अध्ययन वा प्रारशभिक वातावरणीय प्रलतवेदन िए काययपाललकाले प्रस्ताव कायायधवयनमा रोक 
लगाउनेछ र वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कनको हकमा प्रदेि सरकारको सभबशधित लनकायमा लसफाररि 
गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम कुनै प्रस्ताव कायायधवयनमा रोक लगाइएकोमा त्यसरी रोक 
लगाइएको कारणबाट िलत पगु्न गएमा प्रस्तावकले सो बापत कुनै वकलसमको िलतपूलतयको दावी गनय 
पाउने छैन ।  

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेशिएको िएता पलन कायायधवयनमा रोक लगाइएको 
आयोजनाको प्रस्तावकले प्रचललत ऐन बमोशजम वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन स्वीकृत गराएमा वा 
स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन बमोशजम आयोजना कायायधवयनमा सिुार गरेमा लगाइएको रोक 
सभबशधित लनकायले फुकुवा गनय सक्नेछ ।  

 

पररच्छेद — ५ 

ववववि 



 

 

१४.  प्राववलिक सलमलत गठन गने: (१) संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारशभिक वातावरणीय परीिण 
सभबधिी काययसूची तथा वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन स्वीकृत गनुयअशघ प्राववलिक पिहरुको अध्ययन, 

ववश्लषेण र पनुरावलोकन गरी लसफाररि गनय काययपाललकाले देहाय बमोशजमको प्राववलिक सलमलत गठन 
गनेछ :– 

क) योजना तथा प्राववलिक महािािा/िािा वा इकाई प्रमिु    – संयोजक 

ि) आयोजना तथा काययक्रमसँग सभबशधित िेत्रको ववषयको ववज्ञ      – सदस्य 

ग) वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापन ववषय हेने महािािा/िािा/एकाई प्रमिु  – सदस्य सशचव 

(२) सलमलतले आवश्यकता अनसुार वन कायायलय, सभबशधित ववषयगत लनकायका प्रमिु तथा 
प्रलतलनलि वा ववषय ववज्ञलाई बैठकमा आमशधत्रत गनय सक्नेछ ।  

१५.  गनुासो सनुवुाई गने दावयत्व: (१) आयोजना तथा काययक्रमको वातावरणीय, आलथयक, सामाशजक र 
साँस्कृलतक सवालसँग सभबशधित प्रिाववत व्यशि तथा समदुायको चासो, शिकायत तथा गनुासो प्राप्त गने, 

सभबोिन र कायायधवयनमा सहजीकरण गने प्रयोजनका लालग गनुासो सनुवुाई संयधत्रको व्यवस्था गने 
दावयत्व प्रस्तावकको हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम व्यवस्था िएको संयधत्रमा गनुासो सनेु्न अलिकारी तथा गनुासो 
सभबोिन सलमलत लगायत अधय उपयिु व्यवस्था गनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम गनुासो सनुवुाई अलिकारीको व्यवस्था निएको अवस्थामा गनुासो 
सनुवुाई अलिकारीको शजभमेवारी स्वतः आयोजना प्रमिुको हनुेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोशजम गनुासो सनुवुाई सभबधिी व्यवस्था गनय काययपाललकाले 
उपाध्यि/उपप्रमिुको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय गनुासो सभबोिन सलमलत गठन गनय सक्नेछ ।  

(५) उपदफा (२) बमोशजमको गनुासो सनुवुाई संयधत्रले पररयोजना वा प्रस्तावसँग सभबधिी 
वातावरणीय, आलथयक, सामाशजक एवम ् साँस्कृलतक चासो तथा सवालहरु बारे आवाज प्रस्ततु गनय र 
सभबोिन गनय समयबद्ध तथा पारदिी कायययोजना बनाई कायायधवयन गनुय पनेछ।  

(६) प्रस्तावकले प्रस्ताववत आयोजना तथा काययक्रमको ववषयमा वडा तथा गाउँ/नगरपाललका 
स्तरमा सचेतनामूलक अलियान सञ्चालन गरी प्रस्ताववत आयोजना तथा काययक्रमले सभबोिन गनुयपने 
प्रिाववतहरुको हक अलिकार र गनुासो सभबोिन गने संयधत्रको बारेमा समदुाय तथा सरोकारवालालाई 
ससूुशचत गराउन ुपनेछ ।  



 

 

(७) गनुासो सभबोिन सलमलत तथा गनुासो सनेु्न अलिकारीको काम कतयव्य र अलिकार देहाय 
बमोशजम हनुेछ: 

क) वातावरणीय तथा सामाशजक अवरोि,  सभपशत्तको प्रालप्त,  अलिकार,  िलतपूलतय र सहायता 
सभबधिमा प्रिाववतहरुलाई सहयोग गने,   

ि) प्रिाववत व्यशिहरुको गनुासो प्राप्त गने,  अलिलेि राख्न,े वगीकरण गने,  प्राथलमकता लनिायरण 
गने, 

ग) गनुासो प्राप्त िएको लमलतले पधर ददनलित्र सभबोिन गरी सभबशधित र गाउँपाललकालाई 
जानकारी गराउने, 

घ) गनुासो सभबोिन सभबधिी लनणयय प्रवक्रयामा असधतषु्ट पिको पषृ्ठपोषणलाई  सलुनशश्चत गने, 

ङ) प्रस्तावकले तोके बमोशजमका र सलमलतले आवश्यक देिेका अधय कामहरु गने। 

१६.  प्राववलिक सहयोग ललन सक्न:े आयोजना वा काययक्रमका लालग गररने वातावरणीय अध्ययन सभबधिी कायय 
गाउँपाललकाको आधतररक जनिशिबाट गनय संिव निएको अवस्थामा सभबशधित ववषय ववज्ञहरु वा 
व्यवसावयक परामियदाताको सहयोग ललन सवकनेछ । 

१७. प्रचललत कानून लागू हनु:े यस काययववलिमा िएको व्यवस्था प्रचललत कानूनसँग बाँशझएमा प्रचललत कानूनको 
व्यवस्था लागू हनुेछ ।  

 



 

 

अनसुचुी –१ 

(दफा ३ को उपदफा (४) सँग सभबशधित) 

गाउँपाललकाको अलिकार िते्रका संिाव्य प्रस्तावहरुको वातावरणीय अध्ययनको सीमा (थ्रसेहोल्ड) 

   

प्रस्तावको ववषय 
िते्र 

वातावरणीय अध्ययनका ववलि अनसुार अध्ययन गनुय पने आयोजना तथा काययक्रमको मापदण्ड 

संशिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रारशभिक वातावरणीय परीिण वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन 

वन र विृारोपण २० हेक्टरसभमको िेत्रफलमा नयाँ बनस्पलत 
उद्यान,  वन वीउ वगैचा र प्राणी उद्यान             
(शचलडयािाना) लनमायण गने   

 

२० हेक्टर िधदा बढीको िेत्रफलमा नयाँ 
बनस्पलत उद्यान,  वन वीउ वगैचा र प्राणी 
उद्यान (शचलडयािाना) लनमायण गने 

वन िेत्रमा फोहोरमैला व्यवस्थापन गनय 
ल्याण्डवफल साइट लनमायण तथा संचालन गने 

वन संरिण िेत्र,  मध्यवती िते्र वा वातावरण 
संरिण िेत्रमा नीशज बाहेकका जग्गामा 
स्थानीय सरकारले उपिोिा समूह माफय त 
आयोजना लनमायण वा संचालन गने  
  

तराईमा ५० देिी ५०० हेक्टरसभम र 
पहाडमा ५० देिी २५० हेक्टरसभमको 
िेत्रमा एकल प्रजातीका स्वदेिी ववरुवा एकै 
ब्लकमा वृिारोपण गने 

तराईमा ५०० हेक्टर िधदा बढी र पहाडमा 
२५० हेक्टर िधदा बढीको िेत्रफलमा एकल 
प्रजातीका स्वदेिी ववरुवा एकै ब्लकमा 
वृिारोपण गने 

 

सावयजलनक बटु्यान िेत्रमा जलडबटुी वा 
सगुशधित वनस्पलतको व्यवसावयक उत्पादनको 

 



 

 

लालग जलडबटुी केधर स्थापना गने 

१ हेक्टरसभमको वन िेत्र अधय प्रयोजनको 
लालग प्रयोग गने 

१ देशि ५ हेक्टरसभमको वन िेत्र अधय 
प्रयोजनको लालग प्रयोग गने 

ववद्यतु प्रसारण लाइन बाहेक अधय प्रयोजनका 
लालग ५ हेक्टरिधदा बढी वन िेत्र प्रयोग गने 

पययटन २५ देिी ५० वेडसभमको होटल वा 
ररसोटय लनमायण,  स्थापना तथा सञ्चालन गने 

५१ देिी १०० वेडसभमको होटल वा 
ररसोटय लनमायण, स्थापना तथा सञ्चालन गने 

१०० वेडिधदा बढी िमताको होटल वा 
ररसोटय स्थापना तथा सञ्चालन गने 

 माछा वा अधय जलचर िएको कुनै नदी वा 
तालमा इशिन जलडत उपकरण र इधिन 
ज्वलन गरी रयाशफ्टङ कायय वा कु्रज 
संचालन गने । 

 

      

 

तालमा स्थापना हनुे हाउस वोट (तैरने घर) 
संचालन गने 

 

सडक तथा 
यातायात 

 

 

 

 

१०० लमटर लभबाईसभमको पलु लनमायण गने
  

 

१०० लमटरिधदा बढी लभबाईका पलु (झोलङु्ग े
पलु समेत) लनमायण गने  

 

स्थानीय सडक स्तरोन्नलत गने 

 

२५ वकलोलमटरसभम लभबाईको नयाँ सडक 
लनमायण गने  

२५ वक.लम. िधदा बढी लभबाई हनुे कुनै पलन 
नयाँ सडक लनमायण गने 

 १ देशि ५ वक.लम. सभमको केबलकार मागय 
लनमायण गने  

५ वक.लम. िधदा लामो केबलकार मागय 
लनमायण गने 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ५ देशि ५० वक.लम. सभमको रज्जमुागय लनमायण 
गने  

५० वक.लम. िधदा बढी रज्जमुागय लनमायण गने 

 

 सडक प्रयोजनका लालग १ देशि ३ 
वकलोलमटरसभम सरुङ्ग बनाउन े  

सडक प्रयोजनका लालग ३ वकलोलमटर िधदा 
बढी लभबाइको  सरुङ्ग बनाउन े

 चारपाङ्ग्ग्र े सवारी सञ्चालन हनुे आकािे पलु 
(फ्लाई ओिर) लनमायण गने  

 

 सावयजलनक यातायातको लालग मोनो रेलमागय 
सञ्चालन गने  

 

उजाय,  जलस्रोत र 
लसंचाई 

१०० हेक्टरसभम ललफ्ट लसँचाई आयोजना 
लनमायण गने  

१०० हेक्टरिधदा बढीको ललफ्ट लसंचाई 
आयोजना लनमायण गने 

बहउुद्देश्यीय जलाियको लनमायण गने 

 

   

    

तराई वा लित्री मिेिमा २०० देशि २, ००० 
हेक्टरसभमको िेत्र लसंचाई गने 

तराई वा लित्री मिेिमा २, ००० हेक्टर 
िधदा बढीको िेत्र लसंचाई गने 

 पहाडी उपत्यका र टारमा २५ देशि ५०० 
हेक्टरसभमको िेत्र लसंचाई गने 

पहाडी उपत्यका र टारमा ५०० हेक्टर िधदा 
बढीको िेत्र लसंचाई गने 

 पहाडी लिरालो पािा वा पवयतीय िते्रमा २५ पहाडी लिरालो पािो वा पवयतीय िते्रमा २०० 



 

 

देशि २०० हेक्टरसभमको िेत्रमा लसचँाई गने हेक्टरिधदा बढी िेत्र लसंचाई गने 

 लसंचाईको पनुरुत्थान प्रणाली अधतगयत ववद्यमान 
प्रणाली लित्रका लसंचाई आयोजनामा नयाँ 
हेडवक्सय लनमायण वा मूल नहर पररवतयन हनु े
कुनै पलन पनुरुत्थान आयोजना संचालन गने 

 

 २५ देशि १०० जनासभम स्थायी बसोबास 
िएका जनसंख्या ववस्थावपत गने कुनै पलन 
जलस्रोत ववकास कायय गने 

१०० जना िधदा बढी स्थायी बसोबास िएका 
जनसंख्या ववस्थावपत गने कुनै पलन जलस्रोत 
ववकास कायय गने 

 १० वकलोलमटर िधदा बढी लभबाईको नदी 
लनयधत्रणको कायय गने  

 

६६ के.लि.सभमको ववद्यतु प्रसारण लाइन 
आयोजनाको लालग वन िेत्रको प्रयोग गने 

१३२ के.लि. वा सोिधदा बढी िमताको ववद्यतु 
प्रसारण लाइन लनमायण गने  

ववद्यतु प्रिारण लाइन लनमायण बाहेक अधय 
प्रयोजनको लालग ५ हेक्टरिधदा बढी वन िेत्र 
प्रयोग गने 

 ववद्यमान २२० के.लि. वा सो िधदा बढी 
िमताको ववद्यतु प्रसारण लाइनबाट ट्याप गरी 
नयाँ आउटडोर सवस्टेिन लनमायण गने    

 

 १ देशि ५० मेगावाट िमता सभमको 
जलववद्यतु उत्पादन आयोजना लनमायण गने  

 

 १५०० घनलमटर िधदा बढी िमताको  



 

 

वायोग्यास प्लाण्ट लनमायण गने  

 १ देशि १० मेगावाट िमतासभमको सौयय 
उजायबाट ववद्यतु उत्पादन आयोजना संचालन 
गने 

१० मेगावाट िधदा बढी िमताको सौयय 
उजायबाट ववद्यतु उत्पादन आयोजना संचालन 
गने 

 १ देशि १० मेगावाट िमतासभमको वाय ु
उजायबाट ववद्यतु उत्पादन आयोजना संचालन 
गने 

१० मेगावाट िधदा बढी िमताको वाय ु
उजायबाट ववद्यतु उत्पादन आयोजना संचालन 
गने 

 ०.५ देशि २ मेगावाट िमतासभमको जैववक 
उजायबाट ववद्यतु उत्पादन आयोजना सञ्चालन 
गने 

२ मेगावाट िधदा बढी िमताको जैववक 
उजायबाट ववद्यतु उत्पादन आयोजना सञ्चालन 
गने 

 शचनी उद्योग िेत्रलित्रको उि ु पेलीसकेपलछ 

लनस्कने िोस्टा (Bagasse) बाट ववद्यतु 

सहउत्पादन (Co-generation) हनुे आयोजना 
संचालन गने  

 

आवास,  िवन,  
वस्ती तथा िहरी 

ववकास 

७ देिी १० तल्ला वा १५.५ देिी २५ 
लमटरसभम उचाईका िवन लनमायण गने  

 

११ तला वा २५ लमटर िधदा बढी र १६ 
तला वा ५० लमटरसभम उचाई िएका िवन 
लनमायण गने 

१६ तला वा ५० लमटर िधदा बढी उचाई 
िएका िवन लनमायण गने 

 

३००० देिी ५००० वगयलमटर 
िेत्रफलसभमको Built up Area वा Floor 

५,००० देिी 10,००० वगयलमटर 
िेत्रफलसभमको Built up Area वा Floor 

10,000 वगयलमटर िेत्रफलिधदा बढीको 
Built up Area वा Floor area िएको 



 

 

area िएको आवासीय,  व्यावसावयक,  वा 
आवासीय र दबैु प्रकृलत िएको िवन लनमायण 
गने 

area िएको आवासीय,  व्यावसावयक,  वा 
आवासीय र दबैु प्रकृलतको संयूि िवन लनमायण 
गने 

आवासीय,  व्यावसावयक,  वा आवासीय र दबैु 
प्रकृलतको संयूि िवन लनमायण गने । 

५०० देशि १,००० जनासभम एकैपटक 
आगमन वा लनगमन हनुे लसनेमा हल,  लथएटर,  

सामदुावयक िवन रङ्गिाला,  कधसटय हल,  

स्पोटयस ्कभप्लेक्स लनमायण गने   

१, ००० देशि २, ००० जनासभम एकैपटक 
आगमन वा लनगमन हनुे लसनेमा हल,  लथएटर,  

सामदुावयक िवन रङ्गिाला,  कधसटय हल,  

स्पोटयस ्कभप्लेक्स लनमायण गने 

२, ००० जना िधदा बढी एकैपटक आगमन 
वा लनगमन हनुे लसनेमा हल,  लथएटर,  

सामदुावयक िवन रङ्गिाला,  कधसटय हल,  

स्पोटयस ्कभप्लेक्स लनमायण गने 

५ देिी १० हेक्टरसभमको जग्गा ववकास 
आयोजना सञ्चालन गने   

१० देिी १०० हेक्टरसभमको जग्गा ववकास 
आयोजना सञ्चालन गने 

१०० हेक्टरिधदा बढीको जग्गा ववकास 
आयोजना सञ्चालन गने 

१ देिी ५ हेक्टरसभमको Hard Surface 

Payment को Bus Park  वा Parking lot 
लनमायण गने 

५ हेक्टर िधदा बढीको Hard Surface 

Payment को Bus Park  वा Parking lot 
लनमायण गने 

 

५००० देशि १०, ००० ललटरसभम दैलनक 
पानीको प्रयोग हनु ेिवन लनमायण तथा संचालन 
गने   

१०,००० देशि २०,००० ललटरसभम दैलनक 
पानीको प्रयोग हनुे िवन लनमायण तथा संचालन 
गने 

२०, ००० ललटर िधदा बढी दैलनक पानीको 
प्रयोग हनुे िवन लनमायण तथा सञ्चालन गने 

  

  

१ देशि ५ हेक्टरसभमको िेत्रमा आवास 
ववकास गने 

५ हेक्टरिधदा बढी िेत्रमा आवास ववकास 
गने 

 २०, ००० घनलमटरिधदा बढी माटो पनेु तथा 
माटो काटी Site Develop गने  

कृवष योग्य िलूममा िहरीकरण गने 



 

 

उद्योग र व्यवसाय वन बाहेक अधय िेत्रमा १० हेक्टरसभमको 
िेत्रमा औद्योलगक ग्राम स्थापना गने  

दैलनक १ मे.ट. िधदा बढी शचया, कफी, 
जलडबटुी आदद प्रिोिन गने उद्योग स्थापना 
गने 

 

दैलनक २५ मेविक टनसभम वालवुा प्रिोिन 
उद्योग स्थापना गने 

दैलनक २५ मेविक टनिधदा बढी वालवुा 
प्रिोिन गने उद्योग स्थापना गने  

 

नदी नाला सतहबाट दैलनक १०० घनलमटर 
सभम वालवुा, ग्रािेल, लगिाय माटो लनकाल्न े 

दैलनक १००० मेविक टनसभम िमताको 
क्रसर उद्योग स्थापना गने 

दैलनक १००० मे.ट. िधदा बढी िमताको 
क्रसर उद्योग स्थापना गने 

मेशिन उपकरणमा १ देशि ५ करोड रुपैया 
सभम लगानी िएको वकय सप (ममयत संिार 
समेत) स्थापना तथा सञ्चालन गने  

दैलनक १० मेविक टन िधदा बढी िाद्य पदाथय 
उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने  

 

 पाइपलाइन बाहेक व्यापाररक प्रयोजनको लालग 
प्रलत सेकेण्ड १० ललटर िधदा बढीको दरले 
पानी प्रिोिन गने उद्योग स्थापना गने  

 

 बावषयक ३ करोड गोटासभम उत्पादन िमता 
िएको पोलेको इटा, टायल आदद बनाउन े
उद्योग स्थापना गने 

 

 दैलनक १० हजार िधदा बढी Compressed 

Bricks Hollow Bricks/Blocks उत्पादन गने 
उद्योग स्थापना गने 

 



 

 

 Mosquito Repellent (झोल, क्वाइल, 
ट्याबलेट, लोसन), िपु आदद उत्पादन गने 
उद्योग स्थापना गने  

 

 परभपरागत घरेल ुउद्योग बाहेकका िागो तथा 
कपडा रङ्गाई वा िलुाई वा छपाई गने उद्योग 
(गलैचा, पशस्मना समेत) स्थापना गने  

 

 गाडी, मोटरसाईकल, अटोररक्सा आदद तथा 
दैलनक १०० थान िधदा बढी साइकल/ररक्सा 
(इधिन वा ववद्यतु प्रयोग नगरी) एसेभबललङ 
गने उद्योग स्थापना गने 

 

स्वास््य १६ देिी २५ िैयासभमको अस्पताल, नलसयङ्ग 
होम वा शचवकत्सा व्यावसाय सञ्चालन गने 

२६ देिी १०० िैयासभमको अस्पताल, नलसयङ्ग 
होम वा शचवकत्सा व्यावसाय सञ्चालन गने  

१०० िैया िधदा बढीको अस्पताल, नलसयङ्ग 
होम वा शचवकत्सा व्यवसाय सञ्चालन गने 

िानी दैलनक २५ मेविक टनसभम वालवुा प्रिोिन 
गने  

नदीनालाको सतहबाट दैलनक १०० देिी 
३०० घ.लम.सभम वालवुा, ग्रािेल र लगिाय माटो 
लनकाल्न े

नदीनालाको सतहबाट दैलनक ३०० घ.लम. 
िधदा बढी वालवुा, ग्रािेल र लगिाय माटो 
लनकाल्न े

 सािरण लनमायणमिुी ढुङ्गा, डेकोरेवटि ढुङ्गा,  
वालवुा, ग्रािेल र औद्योलगक माटो र सािारण 
माटो उत्िननको लालग दैलनक ५० घनलमटर 
सभम उत्िनन कायय गने  

सािारण लनमायणमिुी ढुङ्गा, डेटोरेवटि ढुङ्गा,  
वालवुा, ग्रािेल, औद्योलगक माटो र सािारण 
माटो दैलनक ५० देिी ५०० घनलमटरसभम 
उत्िननको कायय गने 

सािरण लनमायणमिुी ढंुगा, डेटोरेवटि ढुङ्गा, 
वालवुा, ग्रािेल, औद्योलगक माटो र सािारण 
माटोको लालग दैलनक ५०० घ.लम. िधदा 
बढीको उत्िननको कायय गने 



 

 

कृवष तथा पि ु    

  

    

  

  

महानगर/उपमहानगर िेत्रलित्र तराईमा १ 
हेक्टरिधदा बढी र अधय ठाउँमा ०.५ हेक्टर 
िधदा बढी िेत्रमा कृवष थोक बजार स्थापना 
गने 

पहाडमा १ हेक्टरिधदा बढी र तराईमा ५ 
हेक्टरिधदा बढी राविय वन िेत्र कृवषको 
लालग प्रयोग गने 

 

 अनमुती प्राप्त बििाला लनमायण गने   

 ३०,००० िधदा बढी पंिीजाती पाल्नको लालग 
लनमायण कायय गने 

 

 १,००० िधदा बढी ठुला चौपाया पाल्नको 
लालग लनमायण कायय गने  

 

 ५,००० िधदा बढी साना चौपाया (िेडा बाख्रा) 
पाल्नको लालग लनमायण कायय गने  

 

 २,००० िधदा बढी बंगरुसुगँरु पाल्नको लालग 
लनमायण कायय गने    

 

 प्यारेण्ट र ग्राण्ड प्यारेण्ट कुिरुापालन तथा 
ह्याचरी सञ्चालन गनय लनमायण गने 

 

 भयाद नाघेका ववषादी (सूचीत ववषादीको हकमा 
मात्र) को िण्डारण तथा ववसजयन गने 

जीवनािक ववषादी (सूचीत ववषादीको हकमा 
मात्र) प्लाण्ट स्थापना गने 



 

 

 दैलनक १०,००० िधदा बढी िमताको दगु्ि 
प्रिोिन (दिुको पररकार समेत) उद्योग 
स्थापना गने  

 

 १००० मेविन टन िधदा बढी िण्डारण िमता 
िएको कोल्ड स्टोरेज स्थापना गने  

 

 दैलनक २ देशि १० मेविक टनसभम 
प्राङगाररक मल उत्पादन गने उद्योग स्थापना 
गने  

दैलनक १० मेविक टन िधदा बढी प्राङ्गाररक 
मल उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने 

िानपेानी तथा ढल 
लनमायण 

  

  

  

 

सेफ इल्ड १०० ललटर प्रलत सेकेण्ड (LPS) 
िधदा बढीको सतही पानीको स्रोत र सो 
पानीको ५० देशि ७५ प्रलतित सभम सखु्िा 
समयमा आपूती गने 

सेफ इल्ड १०० ललटर प्रलत सेकेण्ड (LPS) 
िधदा बढी सतही पानीको स्रोत र सो पानीको 
७५ प्रलतित िधदा बढी सखु्िा समयमा 
आपूती गने 

प्रलत सेकेण्ड १०० ललटर िधदा बढीको दरले 
पानी प्रिोिन गने 

प्रलत सेकेण्ड ५०० ललटर िधदा बढी पानीको 
स्रोत उपयोग गने िानेपानी स्रोत सभबधिी 
बहउुद्देश्यीय आयोजना सञ्चालन गने 

१ देशि ३ वक.लम.सभमको सरुुङ लनमायण गरी 
िानेपानी आयोजना सञ्चालन गने 

३ वक.लम. िधदा बढीको सरुुङ लनमायण गरी 
िानेपानी आयोजना सञ्चालन गने 

िानेपानी आयोजना सञ्चालनको लालग २५ 
देशि १०० जनासभम जनसंख्या ववस्थापन गने

िानेपानी आयोजना सञ्चालनको लालग १०० 
जना िधदा बढी जनसंख्या ववस्थापन गने 



 

 

  

विटमेण्ट सवहतको ढल लनकास लसस्टम 
समावेि िएका िानेपानी आयोजना सञ्चालन 
गने  

जैववक तथा रासायलनक प्रदषुण हनुे स्रोत वा 
लतनबाट प्रिाववत हनु सक्ने िलूमगत 
जलश्रोतको उपयोग गने 

५० हजार देशि २ लािसभमको जनसंख्यालाई 
िानेपानी आपूती गने  

२ लाििधदा बढी जनसंख्यालाई िानेपानी 
आपूती गने 

५० हजार देशि २ लािसभमको जनसंख्यालाई 
िानेपानी आपूती गनय नयाँ स्रोत जोड्न े  

२ लाििधदा बढी जनसंख्यालाई िानेपानी 
आपूती गनय नयाँ स्रोत जोड्न े

फोहरमैला 
व्यवस्थापन 

१० हेक्टर बढी िेत्रमा फैललएको िाधसफर 
स्टेिन र ररसोसय ररकोिरी एररया सभबधिी 
कायय गने 

बावषयक १,००० देशि ५,००० टनसभम 
फोहोर जलमनमा िने 

बावषयक ५,००० टन िधदा बढी फोहोर 
जमीनमा िने 

 

 ५ देशि १० हेक्टरसभमको िेत्रमा फैललएको 
िाधसफर स्टेिन र ररसोसय ररकोिरी एररया 
सभबधिी कायय गने  

१० हेक्टरिधदा बढी िेत्रमा फैललएको 
िाधसफर स्टेिन र ररसोसय ररकोिरी एररया 
सभबधिी कायय गने  

 ५ देशि १० हेक्टरसभमको िेत्रमा फैललएको 
रसायन, याशधत्रक वा जैववक तररकाबाट 
फोहोरमैला छनौट गने, केलाउन,े तह लगाउन े
र पनुः प्रयोग गने  

१० हेक्टरिधदा बढी िेत्रमा फैललएको 
रसायन, याशधत्रक वा जैववक तररकाबाट 
फोहोरमैला छनौट गने, केलाउन,े तह लगाउन े
र पनुः प्रयोग गने 



 

 

 ५०,००० सभम जनसंख्यालाई टेवा परुयाउन े
उद्देश्यले संचालन हनुे ढल लनकास, सरसफाई 
वा फोहोर व्यवस्थापन  कायय गने   

५०,००० िधदा बढी जनसंख्यालाई टेवा 
परुयाउन ेउद्दशे्यले संचालन हनुे ढल लनकास, 

सरसफाई वा फोहोर व्यवस्थापन  कायय गने 

 ५ देिी १० हेक्टरसभमको िेत्रमा फैललएको 
कभपोष्ट प्लाण्ट सभबधिी काम गने  

१० हेक्टरिधदा बढी िेत्रमा फैललएको 
कभपोष्ट प्लाण्ट सभबधिी काम गने 

  कभतीमा १०,००० जनसंख्या िएको िहरी 
िेत्रबाट लनस्बने फोहोरमैला गाड्ने काम गने 

 ५ एम.एल.लड.(MLD) िमतासभमको ढल 
व्यवस्थापन आयोजना संचालन गने 

५ एम.एल.लड.(MLD) िधदा बढी िमताको 
ढल व्यवस्थापन आयोजना संचालन गने 

  देहायको प्रकृलत र जनुसकैु स्तरका ितरापूणय 
फोहरमैला सभबधिी लनमायण काम गनेः  

(क) फोहरमैला संयधत्र लनमायण 

(ि) फोहोरमैला ररकिरी प्लाण्ट लनमायण  

(ग) फोहरमैला िने, थपुाने वा गाड्न ेठाउँको 
लनमायण 

(घ) फोहरमैला िण्डारण गने ठाउँको लनमायण 

(ङ) फोहरमैला विटमेण्ट सवुविाको लनमायण  



 

 

    

  

 

 जोशिमपूणय फोहर पदाथय सभबधिी देहायका 
काम गनेः 

(क) कभतीमा २५ िैय्या िएको प्राथलमक 
स्वास््य केधर, अस्पताल वा नलसयङ्ग होमबाट 
लनस्कने जैववक जोशिमपूणय पदाथयको अशधतम 
लनष्कासन व्यवस्थापन गने 

(ि) कुनै पलन हालनकारक पदाथयलाई िष्म वा 
पनुः प्रयोग गनयको लालग १ हेक्टर वा सो 
िधदा बढी िेत्रफलको जमीन प्रयोग गने र 
उजाय सभबधिी कुनै काम गने 
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अनसूुची –२ 
(दफा ३ को उपदफा ६ सँग सभबशधित) 

वातावरणीय प्रिाव पवहचान तथा अध्ययन सूची 
  

k|:Tffj 5gf}6 tyf ;"rL tof/ ug]{ 

-bkmf # sf] pkbkmf -!_ b]vL -#_ / cg';"rL ! adf]lhd_ 

;+lIfKt jftfj/0fLo cWoog ug]{ 

-cg';"rL ! sf] klxnf] dxn cGtu{t ug]{ 

k|:Tffj_ 

k|f/lDes jftfj/0fLo k/LIf0f ug]{ 

-cg';"rL ! sf] bf]>f] dxn cGtu{t kg]{ 

k|:tfj_ 

 

jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg ug]{ 

-cg';"rL ! sf] t]>f] dxn cGtu{t kg]{ 

k|:tfj_ 

 

sfo{;"rL tof/ ug]{ 

-bkmf $ sf] pkbkmf -!_ adf]lhd cg';"rL # 

sf] 9fFrfdf_ 

 

sfo{;"rL tof/ ug]{ 

-;+3Lo tyf k|b]z sfg"g adf]lhd x'g]_ 

sfo{;"rL tof/ ug]{ 

-bkmf $ sf] pkbkmf -!_ adf]lhd 

cg';'rL $ sf] 9fFrfdf_ 

 

 sfo{;"rL k]z tyf :jLs[t ug]{ 

-bkmf $ sf] pkbkmf -@_ adf]lhd k]z ug]{ / 

-#_ adf]lhd k]z ePsf] !% lbg leq :jLs[t 

ug]{_ 

 

sfo{;"rL k]z tyf :jLs[t ug]{ 

-bkmf $ sf] pkbkmf -@_ adf]lhd k]z / -

#_ adf]lhd k]z ePsf] !% lbg leq 

:jLs[[t ug]{_ 

 

sfo{;"rL k]z tyf :jLs[t ug]{ 

-;+3Lo tyf k|b]z sfg"g adf]lhd x'g]_ 

 

;fj{hlgs ;'g'jfO{sf] ;"rgf 6fF; tyf 

k|sfzg ug]{ -bkmf % sf] pkbkmf -#_ /   

-$_  adf]lhd_ 

 

;fj{hlgs ;'g'jfO{sf] ;"rgf 6fF; tyf 

k|sfzg ug]{ -bkmf % sf] pkbkmf -#_ /   -

$_ adf]lhd_ 

;fj{hlgs ;'g'jfO{sf] ;"rgf 6fF; 

tyf k|sfzg ug]{ -;+3Lo tyf k|b]z 

sfg"g adf]lhd x'g]_ 

 

;fj{hlgs ;'g'jfO{sf] cfof]hgf ug]{  

-;+3Lo tyf k|b]z sfg"g adf]lhd_ 

 

;fj{hlgs ;'g'jfO{sf] cfof]hgf ug]{  

-bkmf % adf]lhd_ 

;fj{hlgs ;'g'jfO{sf] cfof]hgf ug]{  

-bkmf % adf]lhd_ 

 

;ft lbgsf] ;fj{hlgs ;"rgf 6fF; tyf 

k|sfzg ug]{ -bkmf ^ sf] pkbkmf -#_, -$_ 

/ -%_ adf]lhd cg';"rL * sf] 9fFrfdf_  

;ft lbgsf] ;fj{hlgs ;"rgf 6fF; tyf 

k|sfzg ug]{ -bkmf ^ sf] pkbkmf -#_, -$_ 

/ -%_ adf]lhd cg';"rL * sf] 9fFRffdf_  

 

;fj{hlgs ;"rgf 6fF; tyf 

k|sfzg ug]{ -;+3Lo tyf k|b]z 

sfg"g adf]lhd x'g]_ 

 

;+lIfKt jftfj/0fLo cWoog k|ltj]bg 

tof/ ug ]{ -bkmf ^ sf] pkbkmf -!_ / -

@_ adf]lhd cg';'rL ^ sf] 9fFrfdf_ 

 

k|f/lDes jftfj/0fLo k/LIf0f k|ltj]bg 

tof/ ug]{ -bkmf ^ sf] pkbkmf  

-!_ / -@_ adf]lhd cg';"rL & sf] 9fFrfdf_ 

jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg 

k|ltj]bg tof/ ug]{ -;+3Lo tyf 

k|b]z sfg"g adf]lhd x'g]_ 

;+lIfKt jftfj/0fLo cWoog k|ltj]bg 

k]z ug]{ -bkmf & sf] pkbkmf -!_ 

adf]lhd_ 

 

k|f/lDes jftfj/0fLo k/LIf0f 

k|ltj]bg k]z ug]{ -bkmf & sf] pkbkmf 

-!_ adf]lhd_ 

jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg k|ltj]bg 

k]z ug]{ -;+3Lo tyf k|b]z sfg"g 

adf]lhd x'g]_ 

;+lIfKt jftfj/0fLo cWoog k|ltj]bg 

:jLs[t ug]{ -bkmf & sf] pkbkmf -$_ / 

-%_ adf]lhd k|fKt ePsf] !% lbg leq_ 

 

k|f/lDes jftfj/0fLo k/LIf0f k|ltj]bg  

:jLs[[t ug]{ -bkmf & sf] pkbkmf -$_ /-%_ 

adf]lhd k|fKt ePsf] !% lbg leq_ 

jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg 

k|ltj]bg k]z ug]{ -;+3Lo tyf k|b]z 

sfg"g adf]lhd x'g]_ 

k|:tfj sfof{Gjog tyf cg'udg ug ]{  

-bkmf ( b]lv !% adf]lhd_ 

 

k|:Tffj sfof{Gjog tyf cg'udg ug]{  

-sfo{ljlwsf] bkmf ( b]lv -!%_ adf]lhd_ 

k|:tfj sfof{Gjog tyf cg'udg ug]{ 

-;+3Lo / k|b]z sfg"g adf]lhd x'g]_ 



v08 #, ;+Vof ^,cflZjg ^ ut], @)&& ;fn 

 

dxflznf ufpFkflnsfsf] ;+lIfKt jftfj/0fLo cWoog tyf k|f/lDws aftfa/0fLo k/LIf0f sfo{ljlw @)&&   29 
 

ि. गाउँपाललकाको अलिकार िेत्र लित्रका प्रस्तावको ववषयगत िेत्र तथा प्रकृलत : 

 वन, विृारोपण तथा हररयाली िेत्र  :नयाँ बनस्पलत उद्यान , वन वीउ वगैचा र प्राणी उद्यान )शचलडयािाना (
लनमायण, वाल उद्यान लनमायण । 

 सडक िेत्र  :स्थानीय नयाँ सडक लनमायण तथा स्तरोन्नलत , १०० लमटर सभमको पलु लनमायण । 

 पययटन िेत्र  :स्थानीय तहबाट अनमुलत ददने होटल वा ररसोटय स्थापना तथा सञ्चालन ।  

 उजाय, जलस्रोत र लसंचाई िेत्र  :ललफ्ट लसंचाई , पहाड लिरालो पािोमा लसंचाई, बहउुदे्दिीय जलािय 
लनमायण, ववद्यतु प्रसारण लाईन लनमायण तथा ववस्तार, ववद्यतु उत्पादन । 

 आवास, िवन, वस्ती तथा िहरी ववकास िेत्र  :आवासीय , व्यवसावयक र दबैु प्रकृलतको िवन लनमायण, 

जग्गा ववकास आयोजना, आवास ववकास काययक्रम । 

 उद्योग तथा व्यवसाय िेत्र  :औद्योलगक ग्राम , शचया, कफी, जलडबटुी आदद प्रिोिन उद्योग, वालवुा प्रिोिन 
वा क्रसर उद्योग इट्टा टायल उद्योग । 

 स्वास््य िेत्र  :अस्पताल , नलसयङ्ग होम वा शचवकत्सा व्यवासाय स्थापना र सञ्चालन  

 शििा िेत्र  :शििण अस्पताल स्थापना र संचालन  

 िानी िेत्र  :ढुङ्गा , वालवुा, ग्रािेल र लगिाय माटो लनकाल्ने कायय 
 कृवष िेत्र  :व्यवसावयक पिपंुिी पालन , कृवष थोक बजार स्थापना र वििाला लनमायण  

 िानेपानी तथा ढल लनकास िेत्र  :विटमेण्ट सवहतको ढल लनकास तथा िानेपानी आयोजना सञ्चालन , 

िानेपानी आपूती 
 फोहोरमैला व्यवस्थापन िेत्र  :फोहोरमैला जमीनमनुी व्यवस्थापन , रसायन, याशधत्रक वा जैववक तररकाबाट 

फोहोमैला छनौट गने, केलाउने, तह लगाउने र पनुः प्रयोग 

ग. वातावरणीय अध्ययनको प्रकार 

 संशिप्त वातावरणीय अध्ययन 

 प्रारशभिक वातावरणीय अध्ययन 

 वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन 

घ. वातावरणीय अध्ययनका लालग त्याङ्क तथा वववरण सङ्कलन सूची तथा अध्ययन ववलि र औजार 

वातावरणीय अध्ययन सभबधिी त्याङ्क सङ्कलन सूची अध्ययन ववलि तथा औजार 

 

जैववकः वनस्पलत, जीवजधत,ु प्राकृलतक वासस्थान, वन 
जङ्गल तथा जैववक र पाररशस्थलतकीय वववविता 

 िरातलीय वहडाई तथा प्रत्यि अवलोकन 

 अप्रक्ष्यि संकेत सवेिण वा क्यामेरा ियावपङ 

 नमूना सवेिण 

 मखु्य जालनफकार अधतवायताय तथा लशित समूह 
छलफल 
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िौलतक तथा रासायलनक वातावरणः जमीन, 

वायमुण्डल, पानी, ध्वलन, मानव लनलमयत वस्त,ु हावा, 
िोगोललक र िौगलियक शस्थलत, जलवाय ु पररवतयन 
तथा ववपद जोशिमको अवस्था 

 िरातलीय वहंडाई तथा प्रत्यि अवलोकन 

 हावा, पानी तथा माटोको नमूना सवेिण  

 ध्वलनको तहगत मापन तथा प्रदूषणको अवस्था 
पवहचान आदद 

सामाशजक आलथयकः जनसंख्या, ववस्थापन, 

जनस्वास््य, उद्यम व्यवसाय तथा जीववकोपाजयन, 

उत्पादनशिल श्रोत सािन, सामाशजक मूल्यमाधयता 

 प्रत्यि अवलोकन 

 जनगणना तथा घरपररवार सवेिण 

 लशित समूह तथा सरोकारवाला छलफल 

 मखु्य जालनफकार अधतवायताय 
 सावयजलनक बहस 

 मेलडया सवेिण तथा रेकडय 
साँस्कृलतकः सास्कृलतक सभपदा, िालमयक तथा 
साँस्कृलतक मूल्य माधयाताहरु तथा चालचलन 

 सहिालगतामूलक अवलोकन 

 लशित समूह तथा सरोकारवाला छलफल 

 मखु्य जालनफकार अधतवायताय 
 सावयजलनक बहस 

अधयः सेवा सवुविा उपलबिता र उपयोग 
सहिालगतामूलक अवलोकन 

 लशित समूह तथा सरोकारवाला छलफल 

 मखु्य जानीफकार अधतवायताय 
 सावयजलनक बहस 

 

ङ. वातावरणीय अध्ययनका प्रमिु सवालहरुको प्राथलमकता लनिायरण 

 जैववक तथा पाररशस्थलतकीय 

 िौलतक तथा रासायलनक 

 सामाशजक, आलथयक र साँस्कृलतक 

 जलवाय ुपररवतयन तथा ववपद जोशिम 

 अधय 

च. वातावरणमा पनय सक्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रिाव पवहचान, आकँलन तथा प्राथलमकता लनिायरण 

वातावरणीय प्रिावका िते्र सकारात्मक प्रिाव नकारात्मक प्रिाव 

क. लनमायण अशघको चरण 

जैववक   

िौलतक तथा रसायलनक   
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सामाशजक तथा आलथयक   

साँस्कृलतक   

अधय   

ि. लनमायणको चरण   

जैववक   

िौलतक तथा रासायलनक   

सामाशजक तथा आलथयक   

साँस्कृलतक   

अधय   

ग. सञ्चालनको चरण   

जैववक   

िौलतक तथा रसायलनक   

सामाशजक तथा आलथयक   

साँस्कृलतक   

अधय   
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अनसूुची –३ 

(दफा ४ को उपदफा (१) सँग सभबशधित) 

संशिप्त वातावरणीय अध्ययन सभबधिी काययसूचीको ढाचँा 

(आवरण पषृ्ठको ढाँचा) 

............. (प्रस्तावको नाम)................... 

संशिप्त वातावरणीय अध्ययनको काययसूची 

......................................................... 

प्रलतवेदन पेि गररने लनकायको नाम र ठेगाना : 

प्रस्तावक : 

.............( प्रस्तावकको नाम र ठेगाना) 

...........( मवहना ) , ................. (वषय) 

 

१. प्रलतवेदन तयार गने व्यशि वा संस्थाको नाम र ठेगाना :  

२. प्रस्तावको :  

 सामाधय पररचय 

 आयोजना तथा काययक्रमको वववरण 

 आयोजना तथा काययक्रमको आवियकता तथा साधदलियकता 

३. प्रलतवेदन तयार गदाय ववचार गनुय पने नीलत ऐन, लनयम, लनदेशिका तथा अधतराविय सशधि सभझौता : 

४. प्रस्ताव कायायधवयन गदाय वातावरणमा पने िास सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रिाव : 

 जैववक तथा पाररस्थलतकीय : 
 िौलतक : 
 सामाशजक – आलथयक  : 
 साँस्कृलतक : 
 रासायलनक : 

५. प्रस्तावको कायायधवयनबाट वातावरणमा पने प्रिावको रोकथामका ववषय : 
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६. प्रस्ताव कायायधवयन गदाय अनगुमन गनुय पने ववषय : 

७. जलवाय ुपररवतयन अनकुुलन र ववपद जोशिम पने असर :  

८. अधय आवश्यक ववषय : 
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अनसूुची –४ 

(दफा ४ को उपदफा (१) सँग सभबशधित) 

प्रारशभिक वातावरणीय परीिण सभबधिी काययसूचीको ढाचँा 

(आवरण पषृ्ठको ढाँचा) 

.............. (प्रस्तावको नाम)................... 

प्रारशभिक वातावरणीयको काययसूची 

........................................................ 

प्रलतवेदन पेि गररने लनकायको नाम र ठेगाना : 

प्रस्तावक : 

.............(प्रस्तावकको नाम र ठेगाना) 

...........(मवहना) , ................. (वषय) 

 

१. प्रलतवेदन तयार गने व्यशि वा संस्थाको नाम र ठेगाना :  

२. प्रस्तावको :  

सामाधय पररचय 

 आयोजना तथा काययक्रम वववरण  

 आयोजना तथा काययक्रमको आवश्यकता र साधदलियकता 

३. प्रलतवेदन तयार गदाय अपनाउन ुपने ववलि :  

४. प्रलतवेदन तयार गदाय ववचार गनुय पने नीलत ऐन, लनयम, लनदेशिका तथा अधतराविय सशधि सभझौताः 

५. प्रलतवेदन तयार गदाय लाग्नेः 

 समय  : 
 अनमुालनत बजेट : 
 आवश्यक त्याङ्क तथा सूचना  : 

६. प्रस्ताव कायायधवयन गदाय वातावरणमा पने िास सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रिाव :  
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 जैववक तथा पाररशस्थलतकीय : 
 िौलतक : 
 सामाशजक आलथयक  : 
 साँस्कृलतक : 
 रासायलनक : 

७. प्रस्ताव कायायधवयनका ववकल्प : 

 लडजाइन : 
 आयोजना स्थल  : 
 प्रववलि र सञ्चालन ववलि, समय ताललका, प्रयोग हनुे कच्चा पदाथय  : 
 अधय कुरा  : 

८. प्रस्तावको कायायधवयनबाट वातावरणमा पने प्रिावको रोकथामका ववषय :  

९. प्रस्ताव कायायधवयन गदाय जलवाय ुपररवतयन र ववपद जोशिममा पने असरसभबधिी ववषय :  

१०. प्रस्ताव कायायधवयन गदाय अनगुमन गनुय पने ववषय : 

११. अधय आवश्यक ववषय 
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अनसूुची –५ 

(दफा ५ को उपदफा (७) सँग सभबशधित) 

सावयजलनक सनुवुाईको प्रवक्रया तथा ढाचँा 

वातावरणीय अध्ययन तथा ववश्लषेण, नीलतगत तथा कानूनी व्यवस्थाको सवयमाधयता अनकुुल हनुे गरी वातावरणीय 
अध्ययन प्रवक्रयामा गररने सावयजलनक सनुवुाईको काययववलि देहाय अनसुारको हनुेछ : 

१. वातावरणीय अध्ययनको लालग सावयजलनक सनुवुाई 

– प्रस्ताववत ववकास लनमायण सभबधिी कायय वा आयोजना तथा काययक्रमको बारेको लनणयय प्रवक्रयामा 
सकारात्मक प्रिाव पानय सरोकारवाला र प्रस्तावकबीच िलु्ला अधतकृय या गरी ववचार र राय /सझुाव प्रस्ततु 
गने मञ्च 

– सामाधयतः प्रस्तावको असर िेत्रलित्र प्रस्तावक लनकायबाट सावयजलनक सनुवुाईको आयोजना  

– सावयजलनक सनुवुाई काययक्रमको स्वतधत्र पेिागत ववज्ञहरुद्धारा सहजीकरण 

२. वातावरणीय अध्ययन प्रवक्रयामा गररने सावयजलनक सनुवुाई काययक्रमको उदे्दश्य 

– प्रस्ताववत आयोजना तथा काययक्रम सभबधिमा वातावरणीय अध्ययनको लनष्कषय बारे प्रिाववत समदुायलाई 
प्रस्तावकबाट जानकारी गराउने मञ्चको आयोजना गने 

– प्रस्ताववत आयोजना तथा काययक्रम िेत्रको िरातलीय वास्तववक अवस्था र वातावरणीय अध्ययनबाट प्राप्त 
लनष्कषयको िदु्धता पषु्ट्याई तथा रुज ुगने 

– वातावरणीय अध्ययन प्रवक्रयामा सभबशधित प्रिाववत पि तथा सरोकारवालाहरुसँग प्रयायप्त मात्रामा परामिय 
गररएको तथा लनणयय प्रवक्रयामा समावेि गराइएको कुराको सलुनशश्चत गने 

– प्रिाववत, रुची राख्न ेतथा सरोकारवाला पिले आफूलाई महत्वपूणय लागेका र सभबशधित ववषयमा ववचार 
प्रस्ततु गने अबसर प्रदान गने 

– प्रस्ताववत आयोजना तथा काययक्रम र वातावरणीय सरोकारको ववषयमा स्थानीय सरकारको प्रलतवद्धता र 
प्रिावकारी जनसहिालगता प्रवद्धयन गने 

३. सावयजलनक सनुवुाईको बारेमा सावयजलनक सूचना तथा जानकारी  

– सावयजलनक सनुवुाईको लमलत, समय र स्थान 

– सावयजलनक सनुवुाई हनुे प्रस्ताव वा आयोजना तथा काययक्रम बारे जानकारी 
– सहजकताय, गाउँपाललकाका पदालिकारी, कमयचारी र नागररक समाजका प्रलतलनलिको शचनारी 
– सनुवुाईमा सहिागी हनुे सहिालगको जानकारी  

– काययपाललका काययलय, सभबशधित वडा कायायलय लगायत सावयजलनक स्थलमा सूचना टाँस 

– स्थानीय वप्रण्ट तथा अनलाईन लमलडयामा सूचना प्रकािन 
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– रेलडयो, टेलललिजन, सामाशजक सिालबाट सूचना सभप्रषेण 

– सूचना प्रसारण गदाय स्थानीय िाषामा समेत गनुय पने 

४. सावयजलनक सनुवुाईको प्रवक्रया तथा काययववलि 

४.१ पररचय काययक्रम 

– अध्ययनकताय तथा सहजकताय, 
– गाउँपाललकाका पदालिकारी र सभबशधित कमयचारी,  
– समदुाय तथा लशित समूहका प्रलतलनलि,  

– नागररक समाज वा गैससका प्रलतलनलि,  

– प्रस्ताववत आयोजना तथा काययक्रमका लािाशधवत तथा संिाव्य प्रिाववत समदुाय वा सहिागी,  
– स्थानीय जालनफकार र ववषयववज्ञ, 

– स्थानीय राजनीलतक दलका प्रलतलनलि ।  

४.२ सावयजलनक सनुवुाईको ध्येय तथा उदे्दश्यबारे जानकारी तथा प्रस्ततुी 

– आयोजनाको ववस्ततृ पररयोजना प्रस्ताव वा काययक्रमको व्यवसावयक कायययोजना 
– प्रस्ताववत आयोजना तथा काययक्रमको सभबधिमा स्थलगत अवलोकन, अध्ययन र परामियबाट प्राप्त सूचना 

तथा वववरण 

– प्रस्ताव )आयोजना तथा काययक्रम (बाट स्थानीय जनता , स्थानीय तह, शजल्लालाई पगु्ने प्रमिु फाइदाहरु  

– प्रस्ताव कायायधवयनबाट स्थानीय जनता, स्थानीय तह, शजल्लालाई पगु्ने नकारात्मक असरहरु 

– नकारात्मक असर धयूनीकरणमा उपायहरु 

४.३ प्रस्तावको सभबधिमा प्रिाववत समदुाय तथा अधय सरोकारवालाको िारणा तथा सवाल प्रस्ततुी 

– प्रस्तावको कायायधवयन सभबधिमा प्रिाववत समदुायका ववचार तथा सवाल 

– प्रस्तावको कायायधवयन सभबधिमा सरोकारवालाको ववचार तथा सवाल 

४.४ प्रस्तावकको प्रलतवक्रया  

– प्रस्ताव कायायधवयनबाट हनुे मखु्य समस्या तथा सबाल बारे प्रस्तावकको राय तथा ववचार 

– समस्या तथा सबालको सभबोिनबारे प्रस्तावकको प्रलतवद्धताबारे जानकारी 

४.५ ववषयववज्ञ तथा सहजकतायबाट लनष्कषय तथा सझुाव प्रस्ततुी 

– काययक्रममा प्रस्ततु तथा उठाइएका सवालहरुको ववषयववज्ञ तथा सहजकतायद्धारा संकलन तथा सँस्लेषण 

– ववषयववज्ञ तथा सहजकतायद्धारा लनष्कषय तथा सझुावबारे प्रस्ततुी र जानकारी 
– सावयजलनक सनुवुाईको प्रवक्रया, छलफलका ववषय, लनष्कषय र सझुाव समावेि प्रलतवेदन तयारी 
– प्रलतवेदन प्रस्तावक समि पेि  
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५. सहिालगता 

– ववषयववज्ञ तथा सहजकताय  

– प्रिाववत समदुाय तथा समूहको प्रलतलनलि, लशित वगय तथा समदुाय 

– सभबशधित वडाका वडाअध्यि वा वडा सलमलतका सदस्यहरु  

– गाउँ /नगरपाललकाका प्रमिु , प्रलतलनलि तथा सभबशधित कमयचारीहरु 

– नागररक समाज, समदुायमा आिाररत समाज तथा लमलडयाका प्रलतलनलि 

– प्रस्तावक संस्थाका प्रलतलनलिहरु   

  



v08 #, ;+Vof ^,cflZjg ^ ut], @)&& ;fn 

 

dxflznf ufpFkflnsfsf] ;+lIfKt jftfj/0fLo cWoog tyf k|f/lDws aftfa/0fLo k/LIf0f sfo{ljlw @)&&   39 
 

अनसूुची –६ 

(दफा ६ को उपदफा (२) सँग सभबशधित) 

संशिप्त वातावरणीय परीिण प्रलतवेदनको ढाचँा 

१. प्रलतवेदन तयार गने व्यशि वा संस्थाको नाम र ठेगाना : 

२. प्रस्तावको सारांि : 

३. प्रलतवेदनमा रहन ुपने ववषयः 

 प्रस्तावको उदे्दश्य, 

 प्रस्ताव कायायधवयन हनुे िते्रको ववस्ततृ वववरण, 

 प्रस्ताव तयारीमा त्याङ्क सङ्कलन र ववश्वषेणको ववलि, 

 प्रस्ताव कायायधवयनबाट वातावरणमा पने सकारात्मक प्रिाव, 

ववषयगत िेत्र सकारात्मक प्रिावको 
बढोत्तरीका 
वक्रयाकलाप 

के 
गने? 

कहाँ 
गने? 

कसरी 
गने? 

कवहले 
गने? 

कसले 
गने? 

अनमुालनत 
बजेट जनिशि 
र समय 

अनगुमन 
तथा 
मूल्याङ्कन 
ववलि 

िौलतक िेत्र         

जैववक िेत्र         

सामाशजक 
िेत्र 

        

साँस्कृलतक 
िेत्र 

        

अधय         

ववषयगत िेत्र नकारात्मक प्रिावको 
धयूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के 
गने? 

कहाँ 
गने? 

कसरी 
गने? 

कवहले 
गने? 

कसले 
गने? 

अनमुालनत 
बजेट जनिशि 
र समय 

अनगुमन 
तथा 
मूल्याङ्कन 
ववलि 
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 प्रस्ताव कायायधवयनबाट वातावरणमा पने नकारात्मक प्रिाव, 

 वातावरणीय व्यवस्थापन योजना, 
 अधय आवश्यक कुरा, 
 सधदिय सामाग्री । 

४. प्रलतवेदनमा समावेि हनुे वातावरणीय योजनाको िाका देहाय बमोशजम हनुेछः 

 

रष्टव्य: –  (१) वातावरण व्यवस्थापन योजनाको प्रस्तावमा आयोजना लनमायण अशघ, लनमायण तथा सञ्चालनको 
चरणका लालग अलग अलग रुपमा उल्लेि गनुय पनेछ ।  

   (२) प्रलतवेदन तयार गदाय आवश्यकता अनसुार त्याङ्क, नक्िा, शचत्र, ताललका, चाटय, ग्राफ संलग्न गनुय पनेछ 
।  

   (३) संशिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन नेपाली िाषाको यलुनकोडमा फण्ट साइज १२ मा टाइप गरी 
लेशिएको हनु ुपनेछ । प्रलतवेदनको प्रत्येक पानाको तलमालथ १–१ इञ्च, बायाँ १.२  इञ्च र दायाँ १  इञ्च 
िाली रािी पानाका दवैुतफय  वप्रधट गरी स्पाइरल बाइशण्डङ गरेको हनु ुपनेछ । 

  

िौलतक िेत्र         

जैववक िेत्र         

सामाशजक 
िेत्र 

        

साँस्कृलतक 
िेत्र 

        

अधय         
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अनसूुची –७ 

(दफा ६ को उपदफा (२) सँग सभबशधित) 

प्रारशभिक वातावरणीय परीिण प्रलतवेदनको ढाचँा 

 

१. प्रलतवेदन तयार गने व्यशि वा संस्थाको नाम र ठेगाना : 

२. प्रस्तावको सारांि : (प्रस्तावको कायायधवयनबाट वातावरणमा पनय सक्ने प्रिावको सभबधिमा देहायका कुरा 
संिेपमा उल्लेि गने) 

 प्रस्तावको उदे्दश्य  : 
 ि–ूउपयोग पने असर  : 
 वातावरणमा पने प्रलतकूल प्रिाव : 
 जनस्वास््य तथा मानव जीवनमा पने असर  : 
 जनसङ्ग्ख्या र जीववकोपाजयनमा पने असर  : 
 स्थानीय पूवायिारमा हनुे िलत : 
 जलवाय ुपररवतयन तथा ववपद उत्थानशिलतामा पने असर   : 
 अधय आवश्यक कुरा : 

३. प्रस्तावको सभबधिमा देहायका कुरा स्पष्ट िलुाउन ुपने : 

(क) प्रस्तावको वकलसम : 

 प्रिोिन गने, 

 उत्पादन गने, 

 जडान गने, 

 सेवा प्रवाह गने, 

 अधय । 

(ि) डेललिरी गने िए के कस्तो वस्त ुडेललिरी गने : 

(ग) प्रस्तावको : 

 जडान िमता : 
 प्रलतददन वा वषय कलत घण्टा सञ्चालन हनुे  :  
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(घ) प्रस्ताव कायायधवयन हुँदा लनष्कासन हनुे (कलत समय सञ्चालन हुँदा कलत पररमाणमा लनष्कासन हनुे हो ) 
िलुाउन ुपने :  

 ठोस 

 तरल 

 हावा 
 ग्याँस 

 ध्वलन 

 िूलो 
 अधय । 

(च) प्रयोग हनुे ऊजायको : 

 वकलसम : 
 स्रोत : 
 िपत हनुे पररमाण )प्रलतघण्टा , ददन र वषयमा: ( 

  (छ) जनिशिको आवश्यकता कलत पने : 

  (ज) प्रस्ताव कायायधवयन गनय आवश्यक पने : 

 कुल पूजँी : 
 चाल ुपूजँी : 
 जलमनको िेत्रफल : 
 िवन र लतनका वकलसम : 
 मेलसनरी औजार  : 
 अधय : 

   (झ) प्रस्ताव कायायधवयन हनुे िेत्रको ववस्ततृ वववरण : 

 नक्सा : 
 सो िेत्र र वररपररको जनसंख्या र बसोबासको शस्थलत : 
 प्रस्ताव कायायधवयन हनु े िेत्रको आसपासमा कुनै संवेदनिील शचज वा वस्त ु रहेको िए त्यस्ता 

शचजवस्तकुो वववरण : 
 हालको शस्थलत : 
 पानीको स्रोत : 
 फोहरमैला फ्याँक्ने वा प्रिोिन गने व्यवस्था : 
 प्रस्ताव कायायधवयन हनुे ठाउँमा आवत जावत गने बाटो : 
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 उत्पादन प्रवक्रया  : 
 प्रववलिको वववरण : 
 अधय आवश्यक कुरा : 

४. प्रस्ताव कायायधवयन गदाय वातावरणमा पने प्रिाव : 

(क) सामाशजक, आलथयक र साँस्कृलतक िेत्रमा पने प्रिाव : 

 मानव स्वास््यमा पने प्रिाव : 
 जीववकोपाजयनमा पने प्रिाव  : 
 िेती योग्य जलमनमा हने िय : 
 वन जङ्गलमा पगु्ने िय : 
 सामाशजक, साँस्कृलतक र िालमयक मूल्य माधयतामा हनु ेपररवतयन : 
 अधय : 

(ि) जैववक प्रिाव : 

 जनसङ्ग्ख्या  : 
 वनस्पलत तथा जीवजधत ु : 
 प्राकृलतक वासस्थान र समदुाय : 

(ग) िौलतक प्रिाव : 

 जलमन : 
 वायमुण्डल : 
 पानी : 
 ध्वलन : 
 मानव लनलमयत वस्त ु: 
 जलवाय ु : 
 अधय : 

५. प्रिाव कायायधवयनका ववकल्प : 

  लडजाइन : 

  आयोजना स्थल : 

  प्रवक्रया, समय–ताललका : 

  प्रयोग हनुे कच्चा पदाथय : 
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  अधय कुरा : 

६. वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको िाका : 

७. अधय आवश्यक कुरा : 

८. प्रलतवेदनमा समावेि हनुे वातावरणीय योजनाको िाका देहाय बमोशजम हनुेछ : 

ववषयगत िेत्र सकारात्मक प्रिावको 
बढोत्तरीका वक्रयाकलाप 

के 
गने? 

कहाँ 
गने? 

कसरी 
गने? 

कवहले 
गने? 

कसले 
गने? 

अनमुालनत बजेट 
जनिशि र समय 

अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कन 
ववलि 
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रष्टव्य: –  (१) वातावरण व्यवस्थापन योजनाको प्रस्तावमा आयोजना लनमायण अशघ, लनमायण तथा सञ्चालनको 
चरणका लालग अलग अलग रुपमा उल्लेि गनुय पनेछ ।  

   (२) प्रलतवेदन तयार गदाय आवश्यकता अनसुार त्याङ्क, नक्िा, शचत्र, ताललका, चाटय, ग्राफ संलग्न गनुय पनेछ 
।  

   (३) संशिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन नेपाली िाषाको यलुनकोडमा फण्ट साइज १२ मा टाइप गरी 
लेशिएको हनु ुपनेछ । प्रलतवेदनको प्रत्येक पानाको तलमालथ १–१ इञ्च, बायाँ १.२ इञ्च र दायाँ १  इञ्च िाली 
रािी पानाका दवैुतफय  वप्रधट गरी स्पाइरल बाइशण्डङ गरेको हनु ुपनेछ । 

  

िौलतक िेत्र         

जैववक िेत्र         

सामाशजक िेत्र         

साँस्कृलतक िेत्र         

अधय         

ववषयगत िेत्र नकारात्मक प्रिावको 
धयूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के 
गने? 

कहाँ 
गने? 

कसरी 
गने? 

कवहले 
गने? 

कसले 
गने? 

अनमुालनत बजेट 
जनिशि र समय 

अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कन 
ववलि 

िौलतक िेत्र         

जैववक िेत्र         

सामाशजक िेत्र         

साँस्कृलतक िेत्र         

अधय         
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अनसूुची –८ 

(दफा ६ को उपदफा (३) सँग सभबशधित) 

वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन सभबधिी सावयजलनक सूचनाको ढाचँा 

 

.............. आयोजना/काययक्रमको वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन तयारी सभबधिी सावयजलनक सूचना 

(प्रकािन लमलत ....................) 

........... प्रदेि ............ शजल्ला ................ गाउँपाललका ................ (प्रस्तावकको नाम उल्लेि गने) 
द्वारा देहाय बमाशजमको प्रस्ताव कायायधवयन गनय लालगएको छ । 

प्रस्तावकको नाम र ठेगाना ............ नाम ......... ठेगाना ........... (ईमेल) ........... फोन नं. 

प्रस्तावको व्यहोरा आयोजना / काययक्रमको मखु्य ववषिेता उल्लेि गने 

प्रिाव पनय सक्ने िेत्र .......... शजल्ला ......... गाउँपाललका .......... वडँ नं. 

 

मालथ उशल्लशित प्रस्तावको वातावरणीय अययन प्रलतवेदन तयारी गने क्रममा सो िेत्रको जैववक तथा 
पाररशस्थलतकीय प्रणाली, प्राकृलतक तथा िौलतक प्रणाली, सामाशजक तथा आलथयक प्रणाली र साँस्कृलतक प्रणालीहरु 
बीच के कस्तो सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रिाव पदयछ िनी यवकन गनय ................. गाउँपाललका, 
..............वडा सलमलत, ववद्यालय, स्वास््य संस्था तथा सरोकारवाला व्यशि वा संस्थाको राय सझुाव ललन 
आवश्यक िएकोले यो सावयजलनक सूचना प्रकािन िएको लमलतले सात ददन लित्र देहायमा उशल्लशित ठेगानामा 
आई पगु्ने गरी ललशित राय सझुाव उपलब्ि गराई ददन ुहनु अनरुोि गररधछ । 

प्रस्तावकको नाम र ठेगाना ............ नाम ......... ठेगाना ........... (ईमेल) ........... फोन नं. 

परामियदाताको नाम र ठेगाना ............ नाम ......... ठेगाना ........... (ईमेल) ........... फोन नं. 

 

  



v08 #, ;+Vof ^,cflZjg ^ ut], @)&& ;fn 

 

dxflznf ufpFkflnsfsf] ;+lIfKt jftfj/0fLo cWoog tyf k|f/lDws aftfa/0fLo k/LIf0f sfo{ljlw @)&&   47 
 

अनसूुची –९ 

(दफा ६ को उपदफा (८) सँग सभबशधित) 

वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन तयार गने ववज्ञ तथा अध्ययन टोली 

 

क. संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रलतवेदन तयारी संलग्न हनुे वविेषज्ञहरुः  

१. िौलतक ववकास ववज्ञ (Physical Development Expert) : सभबशधित ववषय जस्तैः लसलिल वा 
मेकालनकल इशिलनयररङ्ग, िगूियिास्त्र, िवूवज्ञान, आवकय टेक्ट, हाइड्रोलोजी वा अधय सभबशधित ववषयमा 
स्नातकोत्तर उपािी हालसल गरी कभतीमा तीन वटा वातारणीय अध्ययन काययमा अनिुव िएको  

2. वातावरणववद (Environmental Expert): वातावरण ववज्ञान वा इशिलनयररङ्गमा स्नातकोत्तर उपािी हालसल 
गरी कभतीमा तीन वटा वातारणीय अध्ययन काययमा अनिुव िएको  

3. सामाशजक आलथयक ववज्ञ (Socio-economic Expert) : समाज ववज्ञान वा अथयिास्त्रमा स्नातकोत्तर उपािी 
हालसल गरी कभतीमा तीन वटा वातारणीय अध्ययन काययमा अनिुव िएको  

 

ि. प्रारशभिक वातावरणीय परीिण तथा प्रलतवेदन तयारी संलग्न हनुे वविेषज्ञहरुः  

1. िौलतक ववकास ववज्ञ (Physical Development Expert) : सभबशधित ववषय जस्तैः लसलिल वा 
मेकालनकल इशिलनयररङ्ग, िगूियिास्त्र, िवूवज्ञान, आवकय टेक्ट, हाइड्रोलोजी वा अधय सभबशधित ववषयमा 
स्नातकोत्तर उपािी हालसल गरी कभतीमा तीन वटा वातारणीय अध्ययन काययमा अनिुव िएको  

2. वातावरणववद (Environmental Expert): वातावरण ववज्ञान वा इशिलनयररङ्गमा स्नातकोत्तर उपािी हालसल 
गरी कभतीमा तीन वटा वातारणीय अध्ययन काययमा अनिुव िएको  

3. सामाशजक आलथयक ववज्ञ (Socio-economic Expert) : समाज ववज्ञान वा अथयिास्त्रमा स्नातकोत्तर उपािी 
हालसल गरी कभतीमा तीन वटा वातारणीय अध्ययन काययमा अनिुव िएको  

४. आवश्यकता अनसुार सभबशधित िेत्रको ववज्ञः Civil Engineer, Architect, Economist, Agriculturist, 

Forest/Biodiversity Expert, WASH Engineer, Mechanical Engineer, Hydrologist, Chemist 

आदद) जस्तैः  

– वन तथा विृारोपण र हररयाली िेत्रः फरेष्टर वा वायोडाइिरलसटी ववज्ञ आदद 
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– सडक, पलु तथा यातायात िेत्रः यातायात इशिलनयररङ्ग आदद 

– पययटन िेत्र : पययटन ववज्ञ आदद 

– उजाय, जलस्रोत र लसंचाई िेत्रः Hydrologist, Irrigation Engineer आदद । 

– आवास, िवन, वस्ती तथा िहरी ववकास िेत्र : िवन इशिलनयर वा आकीटेक्ट  

– उद्योग तथा व्यवसाय िेत्र : अथयिास्त्री तथा व्यवस्थापन ववज्ञ आदद 

– स्वास््य िेत्र : मेलडकल डाक्टर आदद 

– शििा िेत्र : शििािास्त्री वा मेलडकल डाक्टर आदद 

– िानी िेत्र : िगूियिास्त्री आदद 

– कृवष िेत्र : कृवष तथा िेटेरनरी ववज्ञ आदद 

– िानेपानी, सरसफाई तथा ढल लनकास िेत्र : वास इशिलनयर आदद 

उशल्लशित ववज्ञ तथा अध्ययन टोलीको योग्यता वातावरण सभबधिी संघीय कानूनमा तोवकए बमोशजम हनुपुनेछ 
। 
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अनसूुची –१० 

(दफा १० को उपदफा (१) सँग सभबशधित) 

वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको ढाचँा 

वातावरणीय प्रिाव सकारात्मक प्रिाव 
बढोत्तरी/ नकारात्मक 
असर धयूनीकरणका 
वक्रयाकलापहरु (के 
के गने?) 

स्थान 
(कहा ँ
गने) 

सञ्चालन 
प्रवक्रया 
(कसरी 
गने?) 

सञ्चालन 
प्रवक्रया 
(कसरी 
गने?) 

समय 
(कवहले 
गने?) 

अनमुालनत 
श्रोत 

शजभमेवारी अनगुमन
को ववलि 

क. िौलतक वातावरण         

1. लनमायण अशघको चरण         

         

2. लनमायण चरण         

         

3. लनमायण पलछको चरण         

         

ि. जैववक वातावरण         

1. लनमायण अशघको चरण         

         

2. लनमायण चरण         

         

3. लनमायण पलछको चरण         

         

ग. सामाशजक, आलथयक र 
सासँ्कृलतक वातावरण 
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1. लनमायण अशघको चरण         

         

2. लनमायण चरण         

         

3. लनमायण पलछको चरण         
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अनसूुची –११ 

(दफा ११ को उपदफा (९) सँग सभबशधित) 

वातावरणीय प्रस्ताव कायायधवयन अनगुमनको ढाचँा 

 

अनगुमनका 
प्रकार 

अनगुमनका 
सूचक 

अनगुमनको 
ववलि 

अनगुमनको 
स्थान 

अनगुमनको 
समय (आवशृत्त) 

अनमुालनत 
रकम 

अनगुमन गने 
लनकाय 

१. प्रारशभिक अवस्थाको अनगुमन 

       

       

       

2. प्रिाव अनगुमन 

       

       

       

3. लनयमपालन अनगुमन 
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