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लिखु गाउँपालिका यसम, ओखिढुुंगा  

प्रदेश नुं.-१ 

 

लिखु गाउँपालिकाद्वारा प्रकालशत  

 

भाग-२ 

नेपालको संविधानको धारा २२२ िमोविम गवित गाउँ सभाले धारा २२६ को उपधारा १ र स्थानीय 

सरकार संचालन ऐन २०७४ दफा १०२ उपदफा ३ को अवधनमा रवि संविप्त िातािरणीय अध्ययन तथा 

प्रारवभभक िातािरणीय परीिण काययविवध, २०७७ वलख ु गाउँपावलकाले सियसाधारणको िानकारीका 

लावग प्रकाशन गररएको छ । 

सुंलिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारलभभक वातावरणीय परीिण काययलवलि, २०७७ 

प्रस्तावना: गाउँपावलकाको अवधकार िेत्रवभत्र पने विषयसँग सभबवधधत योिना, काययक्रम तथा 

आयोिना सभबधधी प्रस्तािको संविप्त िातािरणीय अध्ययन िा प्रारवभभक िातािरणीय परीिण सभबधधी 

अध्ययन, प्रवतिेदन तयारी, स्िीकृवत, प्रस्ताि कायायधियन तथा अनगुमन प्रवक्रयालाई व्यिवस्थत र 

प्रभािकारी बनाउन िाञ्छनीय भएकोले, 

िातािरण तथा प्राकृवतक श्रोत संरिण ऐन, २०७७ को दफा ६६ ले वदएको अवधकार प्रयोग गरी 

यो काययविवध वलख ु गाउँ काययपावलकाको वमवत २०७७/०९/१६ गतेको बैिकबाट स्िीकृत गरर िारी 

गरेको छ ।  

पररच्छेद -१ 

प्रारलभभक 

१. सुंलिप्त नाम र प्रारभभ: (१) यो काययविवधको नाम वलखु गाउँपावलकाको "संविप्त िातािरणीय 

अध्ययन तथा प्रारवभभक िातािरणीय परीिण काययविवध, २०७७" रिकेो छ ।  
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(२) यो काययविवध नेपाल संविधानले व्यिस्था गरेका स्थानीय तिको अवधकार सचूीका विषय 

तथा प्रचवलत सङ्घीय, प्रदशे काननूले गाउँपावलकाको अवधकार िेत्रवभत्र पने भनी 

तोवकएको विषयसँग सभबवधधत विकास वनमायण कायय िा आयोिना कायायधियन गने सरकारी, 

अधयसरकारी, गैर सरकारी, समदुायमा आधाररत संस्था र व्यवि िा कभपनीको िकमा समेत 

लाग ूिुनेछ । 

 (३) यो काययविवध गाउँपावलकाको स्थानीय रािपत्रमा प्रकाशन भएको वमवत दवेख लाग ूिुनेछ ।  

२. पररभाषा: विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययविवधमा, - 

(क) "ऐन" भधनाले गाउँपावलकाको िातािरण तथा प्राकृवतक श्रोत संरिण ऐन, २०७७ 

सभझन ुपछय । 

(ख) "काययपावलका" भधनाले गाउँ काययपावलका सभझन ुपछय ।  

(ग) "काययसचूी" भधनाले िातािरणीय अध्ययन प्रवतिेदन तयार गनयको लावग यस काययविवध 

बमोविम स्िीकृत काययसचूी सभझन ुपछय ।  

(घ) "कायायलय" भधनाले गाउँ काययपावलकाको कायायलय र सो अधतगयत िातािरण तथा 

विपद व्यिस्थापन सभबधधी विषय िनेे मिाशाखा/शाखा/एकाईलाई सभझन ुपछय।   

(ङ) "गाउँपावलका" भधनाले वलख ुगाउँपावलका सभझन ुपछय ।  

(च) "प्रस्ताि" भधनाले विद्यमान िातािरणीय अिस्थामा पररितयन ल्याउन सक्ने वकवसमको 

विकास कायय, भौवतक वक्रयाकलाप िा भ–ूउपयोगमा कुनै पररितयन गने कुनै योिना, 

आयोिना िा काययक्रम सञ्चालन गने सभबधधमा तयार गररएको प्रस्ताि सभझन ुपछय।  

(छ) "प्रस्तािक" भधनाले प्रस्ताि स्िीकृवतको लावग वनिेदन वदने िा प्रस्ताि कायायधियन गनय 

स्िीकृवत प्राप्त व्यवि िा सरकारी, अधयसरकारी िा गैरसरकारी वनकाय िा संस्था 

सभझनपुछय ।  

(ि) "प्रारवभभक िातािरणीय परीिण" भधनाले कुनै प्रस्तािको कायायधियन गदाय सो प्रस्तािले 

िातािरणमा उल्लेखनीय प्रवतकूल प्रभाि पाने िा नपाने सभबधधमा यकीन गनुयका साथै 

त्यस्तो प्रभािलाई कुनै उपायद्वारा वनराकरण िा धयूनीकरण गनयका लावग अिलभबन 
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गररने उपायको सभबधधमा विशे्लषणात्मक रुपमा गररने अध्ययन तथा मलू्याङ्कन सभझन ु

पछय ।  

(झ) "िातािरण" भधनाले प्राकृवतक, साँस्कृवतक र सामाविक प्रणाली, आवथयक तथा 

मानिीय वक्रयाकलाप र वयनका अियििरु तथा ती अियििरुको बीचको अधतरवक्रया 

तथा अधतरसभबधध सभझन ुपछय ।  

(ञ) "िातािरणीय अध्ययन" भधनाले कुनै प्रस्तािको कायायधियन गदाय त्यसबाट िातािरणमा 

पने प्रवतकूल प्रभाि वनराकरण िा धयूनीकरण गनयको लावग अिलभबन गररने उपायका 

सभबधधमा गररने संविप्त िातािरणीय अध्ययन, प्रारवभभक िातािरणीय परीिण र 

िातािरणीय प्रभाि मलू्याङ्कन सभझन ुपछय ।  

(ट) "िातािरणीय अध्ययन प्रवतिेदन" भधनाले संविप्त िातािरणीय अध्ययन, प्रारवभभक 

िातािरणीय पररिण िा िातािरणीय प्रभाि मलू्याङ्कन सभबधधमा तयार गररएको 

प्रवतिेदन सभझन ुपछय । 

(ि) "िातािरणीय प्रभाि मलू्याकंन" भधनाले कुनै प्रस्तािको कायायधियन गदाय सो प्रस्तािले 

िातािरणमा उल्लेखनीय प्रवतकूल प्रभाि पाने िा नपाने सभबधधमा यकीन गर्यनुका साथ ै

त्यस्तो प्रभािलाई कुनै उपायद्वारा वनराकरण िा धयूनीकरण गनयका लावग अिलभबन 

गररने उपायको सभबधधमा विस्ततृ रुपमा गररने अध्ययन तथा मलू्याङ्कन सभझन ुपछय । 

(ड) "व्यिसावयक कायययोिना" भधनाले प्रस्तािकले कायायधियन गने विस्ततृ पररयोिना 

प्रवतिेदन तयार गनुयपने बािकेका आयोिना िा काययक्रममा िुने लगानी र प्रवतफलको 

विशे्लषण सवितको कायययोिना सभझन ुपछय ।  

(ढ) "विस्ततृ पररयोिना प्रवतिेदन" भधनाले प्रस्तािकले कायायधियन गने विकास वनमायणसँग 

सभबवधधत पररयोिनाको प्राविवधक र आवथयक पििरु विशे्लषण गररएको विस्ततृ 

प्रवतिेदन सभझन ुपछय ।    

(ण) "संविप्त िातािरणीय अध्ययन" भधनाले कुनै प्रस्तािको कायायधियन गदाय त्यसबाट 

िातािरणमा पने प्रवतकूल प्रभाि वनराकरण िा धयनूीकरण गनयको लावग अिलभबन गररने 

उपायको सभबधधमा संविप्त रुपमा गररने अध्ययन सभझन ुपछय ।  
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पररच्छेद — २ 

प्रस्ताव छनौट तथा काययसूची सभबन्िी व्यवस्था 

३. प्रस्ताव छनौट तथा सूची तयार गने: (१) कायायलयले स्िीकृत बावषयक काययक्रम तथा 

कायययोिनाको आधारमा िातािरणीय अध्ययन आिश्यक पने विकास वनमायण सभबधधी कायय िा 

आयोिना तथा काययक्रम पविचान गरी सचूी तयार गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोविमको सचूीमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ (क) 

बमोविम गाउँपावलका िेत्र वभत्र गररने स्लेट, ढुङ्गा, वगट्टी, िालिुा एिं माटोिधय िस्तुको 

विक्री सभबधधी कायय समेत समािेश गनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोविम िातािरणीय अध्ययन आिश्यक पने आयोिना तथा काययक्रमको 

पविचान तथा सचूी तयार गदाय सङ्घीय िातािरण संरिण वनयमािली, २०७७ को आधारमा 

संविप्त िातािरणीय अध्ययन, प्रारवभभक िातािरणीय परीिण र िातािरणीय प्रभाि 

मलू्याङ्कनका लावग छुट्टाछुट्टै सचूी तयार गनुय पनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोविमको सचूी तयार गदाय यस काययविवधको अनुसूची –१ मा उवल्लवखत 

सीमा (थ्रेसिोल्ड) अनसुार गनुय पनेछ । 

(५) कायायलयले िातािरणीय अध्ययन गनुयपने आयोिना िा काययक्रमको विस्ततृ पररयोिना 

प्रवतिेदन िा व्यिसावयक कायययोिना तयार भए पश्चात िातािरणीय अध्ययन गने गराउने 

व्यिस्था गनुय पनेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोविम िातािरणीय अध्ययन गदाय अनुसूची –२ मा उवल्लवखत िातािरणीय 

अध्ययन सभबधधी प्रिाि वचत्र, प्रभाि पविचान तथा अध्ययन सचूी र औिारको प्रयोग गनुय 

पनेछ ।  

४. काययसूची तयारी तथा स्वीकृलत गनुयपने: (१) प्रस्तािकले संविप्त िातािरणीय अध्ययनको लावग 

अनुसूची –३ र प्रारवभभक िातािरणीय परीिणको लावग अनुसुची –४ बमोविमको ढाँचामा 

प्रत्येक आयोिना िा काययक्रमको लावग छुट्टाछुट्टै काययसचूी तयार गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोविम तयार गररएको काययसूची स्िीकृवतको लावग िातािरण विषय िनेे 

मिाशाखा/शाखा/एकाईमा पेश गनुय पनेछ ।  
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(३) उपदफा (२) बमोविम पेश भएको काययसचूी स्िीकृवतका लावग पेश गनुय अवघ विषयसँग 

सभबवधधत शाखा/मिाशाखाको राय सझुाि सवित पेश गनुयपनेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोविम पेश भएको संविप्त िातािरणीय अध्ययन सभबधधी काययसचूी भए 

प्रमखु प्रशासकीय अवधकृतले र प्रारवभभक िातािरणीय परीिण सभबधधी काययसचूी भए 

प्रमखु प्रशासकीय अवधकृत माफय त अध्यिले आिश्यक िाँचबझु गरी पेश भएको वमवतले 

पधर वदनवभत्र स्िीकृत गनुय पनेछ । 

(५) उपदफा (४) को प्रयोिनको लागी वदन गणना गदाय थप कागिात माग गरेकोमा त्यस्तो 

कागिात प्राप्त भएको वमवतबाट र कुनै विषयमा थप स्पष्ट गनय लेवख पिाएकोमा त्यस्तो 

विषयमा स्पष्ट भई आएको वमवतबाट गणना गररनेछ । 

(६) उपदफा (४) बमोविम काययसचूी स्िीकृत गदाय दफा १४ को उपदफा (१) बमोविम गवित 

प्राविवधक सवमवतको वसफाररशमा गनुय पनेछ ।  

५. सावयजलनक सुनुवाई गनुयपने:(१) प्रस्तािकले िातािरणीय अध्ययन प्रवतिेदन तयारीको 

वसलवसलामा प्रस्तािको कायायधियनबाट प्रभावित िुने िेत्रमा प्रस्तािको बारेमा साियिवनक 

सनुिुाईको आयोिना गरी राय सझुाि सङ्कलन गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोविम साियिवनक सुनिुाई गदाय प्रस्तािकले प्रभावित स्थानीय समदुाय, िन 

उपभोिा समिू गिन भएको भए सो समिूका प्रवतवनवध, िडा अध्यि िा िडा सवमवतका 

प्रवतवनवधको रोििरमा गराउन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोविम साियिवनक सुनिुाई गने प्रयोिनका लावग प्रस्तािकले सोको वमवत, 

समय, स्थान र आयोिना तथा काययक्रमको सभबधधमा प्रचार प्रसार गनयको लावग स्थानीय 

पत्रपवत्रका, रेवडयो िा अधय सञ्चार माध्यमको प्रयोग गनुयका साथै सभबवधधत िडा कायायलय 

र आयोिना िेत्रको कुनै साियिवनक स्थलमा सचूना समेत टाँस गनुय पनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोविम गररने साियिवनक सनुुिाई काययक्रममा आयोिना तथा काययक्रमबाट 

प्रभावित िेत्रका नागररक, समदुाय तथा मविला, बालबावलका, अपाङ्गता भएका व्यवि, 

ज्येष्ठ नागररक तथा िोवखम रिकेा िगयको सिभावगता सवुनवश्चत गनय प्रस्तािकले उपदफा (२) 

बमोविमको सचूना स्थानीय पत्रपवत्रका, रेवडयो र अधय सञ्चार माध्यमबाट सभभि  भएसभम 

स्थानीय भाषामा समेत प्रचार प्रसार गनुय पनेछ ।  
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(५) प्रस्तािकले आयोिना तथा काययक्रमले समेट्ने भौगोवलक िेत्रको आधारमा आिश्यकता 

अनसुार एकभधदा बढी स्थानमा साियिवनक सनुुिाईको आयोिना गनुय पनेछ ।  

(६) यस दफा बमोविम आयोिना गररएको साियिवनक सनुिुाईमा भएको उपवस्थवत, सनुिुाईबाट 

प्राप्त सझुाि, तस्िीर तथा श्रव्य-दृश्य सामग्री समेत िातािरणीय अध्ययन प्रवतिेदनमा संलग्न 

गनुय पनेछ ।   

(७) साियिवनक सनुिुाई काययक्रम सभबधधी विस्ततृ ढाँचा तथा प्रवक्रया अनुसूची –५ मा उल्लेख 

भएबमोविम िुनेछ । 

पररच्छेद — ३ 

प्रलतवेदन तयारी तथा स्वीकृलत सभबन्िी व्यवस्था 

६. वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन तयारी: (१) दफा ४ को उपदफा (२) बमोविम स्िीकृत काययसचूी 

र दफा ५ बमोविम आयोिना िुने साियिवनक सुनिुाईबाट प्राप्त सझुाि समेतको आधारमा 

प्रस्तािकले प्रत्येक आयोिना तथा काययक्रमको लावग छुट्टाछुट्टै िातािरणीय अध्ययन प्रवतिेदन 

तयार गनुय पनेछ ।  

(२) संविप्त िातािरणीय अध्ययन प्रवतिेदनको ढाँचा अनुसूची –६ तथा प्रारवभभक िातािरणीय 

परीिण प्रवतिेदनको ढाँचा अनुसूची –७ मा तोवकए बमोविम िुनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोविम प्रवतिेदन तयार गदाय प्रस्तािकले प्रस्ताि कायायधियन िुने गाउँपावलका 

िा त्यस िेत्रका सभबवधधत सरोकारिाला वनकाय व्यवि िा संस्थालाई सो प्रस्तािको 

कायायधियनबाट िातािरणमा पनय सक्ने प्रभािको सभबधधमा सात वदनवभत्र वलवखत सझुाि 

उपलब्ध गराउन अनुसूची –८ बमोविमको ढाँचामा कायायलय, शैविक संस्था, स्िास््य 

संस्था िा कुनै साियिवनक स्थलमा सचूना टाँस गरी मुचलु्का तयार गनुय पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोविमको सचूना कुनै एक स्थानीय पत्रपवत्रकामा प्रकाशन गरी आफ्नो 

िेिसाइट भएमा सोमा समेत प्रकाशन गनुय पनेछ ।  

(५) उपदफा (३) र (४) बमोविम सचूना टाँस िा प्रकाशन भएकोमा सो सभबधधमा कसैको 

रायसझुाि भए सचूनामा उवल्लवखत अिवधवभत्र सभबवधधत प्रस्तािकलाई आफ्नो राय सझुाि 

वदन सवकनेछ ।  
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(६) दफा ४ को उपदफा (३) बमोविम स्िीकृत काययसचूी तथा उपदफा (१) बमोविम 

िातािरणीय अध्ययन प्रवतिेदन तयार गदाय प्रस्तािकले डेस्क अध्ययन, स्थलगत भ्रमण, 

अिलोकन र प्रभाि िेत्रका लवित समदुाय तथा सरोकारिालासँग अधतरवक्रया गरी 

त्याङ्क तथा सचूना संकलन गनुय पनेछ ।  

(७) उपदफा (१) बमोविमको िातािरणीय अध्ययन प्रवतिेदनमा प्रस्तािकले प्रस्ताि कायायधियन 

गने क्रममा िातािरणमा पनयसक्ने सकारात्मक प्रभाि बढोत्तरी तथा नकारात्मक प्रभाि 

धयनूीकरणको लावग अपनाउन सवकने विवभधन विकल्पिरुको विस्ततृ विशे्लषण गरी त्यस्ता 

विकल्पिरुमध्ये िातािरणीय दृवष्टकोणले प्रस्ताि कायायधियन गनय उपयिु िुने विकल्प र सो 

विकल्प कायायधियन गनय सवकने आधार र कारण समािेश गनुय पनेछ । 

(८) प्रस्तािकले िातािरणीय अध्ययन प्रवतिेदन तयार गदाय अनुसूची –९ मा उवल्लवखत विज्ञ 

माफय त तयार गनुय पनेछ ।  

(९) उपदफा (८) बमोविम िातािरणीय अध्ययन काययमा संलग्न विज्ञिरु स्थलगत अध्ययन, 

अिलोकन, राय, परामशय र अधतरवक्रयाका लावग आयोिना तथा काययक्रमको प्रस्तावित 

स्थलमा अवनिायय रुपमा उपवस्थत िुन ुपनेछ ।  

(१०) िातािरणीय अध्ययन सभबधधी काययसचूी तथा िातािरणीय अध्ययन प्रवतिेदन नेपाली 

भाषामा तयार गनुय पनेछ ।  

तर काययसचूी तथा प्रवतिेदनमा उल्लेख गररने प्राविवधक शब्दािलीको लावग नेपाली भाषा 

प्रयोग गदाय शब्दको आशयमा नै तावत्िक फरक पने भएमा त्यस्ता शब्द अंग्रेिी भाषामा 

उल्लेख गनय यस व्यिस्थाले िाधा पुरयाएको मावनने छैन । 

(११) उपदफा (१०) मा िनुसकैु कुरा लेवखएको भएता पवन विदशेी लगानी भएका प्रस्तािको 

िकमा तयार गररने िातािरणीय अध्ययन प्रवतिेदन र काययसचूी नेपाली िा अङ्ग्रेिी भाषामा 

तयार गनय सवकनेछ ।  

(१२) उपदफा (११) बमोविम अध्ययन प्रवतिेदन र काययसचूी अङ्ग्रेिी भाषामा तयार पाररएको 

अिस्थामा सोको काययकारी सारांश सवितको संविप्त प्रवतिेदन नेपाली भाषामा समेत तयार 

गनुय पनेछ ।  
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(१३) प्रस्तािकले िातािरणीय अध्ययन प्रवतिेदन तयार गदाय िातािरण संरिण ऐन, २०७६ 

तथा िातािरण संरिण वनयमािली, २०७७ ले तोकेअनसुारको मापदण्ड र गणुस्तर कायम 

िुने गरी यस काययविवधले वनधायरण गरेको ढाँचामा तयार गनुय पनेछ ।  

(१४) िातािरणीय प्रभाि मलू्याङ्कन प्रवतिेदन तयारी सभबधधी व्यिस्था प्रचवलत सङ्घीय तथा 

प्रदशे कानून बमोविम िुनेछ ।  

७. अध्ययन प्रलतवेदनको स्वीकृलत:  (१) दफा ६ बमोविम तयार गररएको संविप्त िातािरणीय 

अध्ययन प्रवतिेदन तथा प्रारवभभक िातािरणीय परीिण प्रवतिेदन प्रमखु प्रशासकीय अवधकृत 

माफय त ्अध्यि समि पेश गनुय पनेछ ।  

(२) अध्यिले उपदफा (१) बमोविम पेश भएको संविप्त िातािरणीय अध्ययन प्रवतिेदन तथा 

प्रारवभभक िातािरणीय प्रवतिेदन उपर अध्ययन, विशे्लषण तथा पनुरािलोकनको लावग दफा 

१४ को उपदफा (१) बमोविम गवित प्राविवधक सवमवतमा पिाउन ुपनेछ ।  

(३) प्राविवधक सवमवतले उपदफा (२) बमोविम प्राप्त भएको िातािरणीय अध्ययन प्रवतिेदन उपर 

आिश्यक अध्ययन, परामशय, िाँचबझु, विशे्लषण तथा पनुरािलोकन गरी स्िीकृवतको लावग 

वसफाररश गनुय पनेछ ।   

(४) उपदफा (३) बमोविम प्राविवधक सवमवतको वसफाररशको आधारमा प्रस्तावित आयोिना 

तथा काययक्रम कायायधियन गदाय िातािरणमा कुनै उल्लेखय प्रभाि पने नदवेखएमा 

आिश्यकता अनसुार प्रस्तािकले पालना गनुयपने शतय तोकी संविप्त िातािरणीय अध्ययन 

प्रवतिेदन भए अध्यिले र प्रारवभभक िातािरणीय परीिण प्रवतिेदन काययपावलकाले स्िीकृत 

गनेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोविम प्रवतिेदन स्िीकृत गदाय प्रवतिेदन पेश भएको वमवतले पधर वदनवभत्र 

स्िीकृत गनुय पनेछ ।  

(६) उपदफा (५) को प्रयोिनको लागी वदन गणना गदाय थप कागिात माग गरेकोमा त्यस्तो 

कागिात प्राप्त भएको वमवतबाट र कुनै विषयमा थप स्पष्ट गनय लेवख पिाएकोमा त्यस्तो 

विषयमा स्पष्ट भई आएको वमवतबाट गणना गररनेछ । 

(७) उपदफा (३) बमोविम िातािरणीय अध्ययन प्रवतिेदनको अध्ययन तथा िाँचबझु गदाय 

त्यस्तो प्रस्तािको थप िातािरणीय अध्ययन गनुयपने दवेखएमा संविप्त िातािरणीय 
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अध्ययनको िकमा प्रारवभभक िातािरणीय परीिण गनय अध्यिले र प्रारवभभक िातािरणीय 

परीिणको िकमा िातािरणीय प्रभाि मलू्याङ्कन गने गरी काययपावलकाले आदशे वदन 

सक्नेछ ।  

(८) उपदफा (७) अनसुार वदइएको आदशे अनसुार प्रस्तािकले थप अध्ययन गरी प्रारवभभक 

िातािरणीय पररिण प्रवतिेदन भए काययपावलका समि र िातािरणीय प्रभाि मलू्याङ्कन 

प्रवतिेदन भए प्रदशे कानूनले तोकेको वनकाय समि पुनः पेश गनुय पनेछ ।  

(९) उपदफा (८) बमोविमको िातािरणीय अध्ययन प्रवतिेदन तयार गनुयपिूय प्रारवभभक 

िातािरणीय परीिण सभबधधी काययसचूी अध्यिबाट र िातािरणीय प्रभाि मलू्याङ्कन 

सभबधधी काययसचूी प्रदशे काननूले तोकेको वनकायबाट स्िीकृत गराउन ुपनेछ । 

८. प्रलतवेदन पररमाजयन गनय सलकने: (१) संविप्त िातािरणीय अध्ययन प्रवतिेदन र प्रारवभभक 

िातािरणीय परीिण प्रवतिेदन स्िीकृत भई सकेपवछ सो प्रवतिेदनमा भौवतक पिूायधार, वडिाइन 

तथा िमता र स्िरुपमा पररमाियन गनुयपने िा संरचना स्थानाधतरण िा फेरबदल गनुयपने भएमा िा 

आयोिना तथा काययक्रम िमता घटेमा िा रुख कटान संखयामा थपघट गनुयपने भएमा 

काययपावलकाले त्यस्तो िातािरणीय अध्ययन प्रवतिेदन पररमाियन गनय स्िीकृवत वदन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेवखएको भएता पवन दफा ७ को उपदफा (६) बमोविम 

संविप्त िातािरणीय अध्ययन गररएकोमा प्रारवभभक िातािरणीय परीिण िा प्रारवभभक 

िातािरणीय पररिण गररएकोमा िातािरणीय प्रभाि मलू्याङ्कन गनुयपने आदशे वदएको 

अिस्थामा पररमाियन सभबधधी व्यिस्था लाग ूिुने छैन ।  

पररच्छेद — ४ 

प्रस्ताव कायायन्वयन तथा अनुगमन सभबन्िी व्यवस्था 

९. प्रस्ताव कायायन्वयन गनुय पने: (१) प्रस्तािकले संविप्त िातािरणीय अध्ययन िा प्रारवभभक 

िातािरणीय परीिण प्रवतिेदन स्िीकृत भएको वमवतले तीन बषयवभत्र त्यस्तो प्रस्ताि कायायधियन 

प्रारभभ गनुय पनेछ ।   

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेवखएको भएता पवन विशेष पररवस्थवत वसियना भई सो 

अिवधवभत्र प्रस्तािको कायायधियन िुन नसक्ने अिस्था उत्पधन भएमा प्रस्तािकले संविप्त 
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िातािरणीय अध्ययनको िकमा प्रमखु प्रशासकीय अवधकृत समि र प्रारवभभक िातािरणीय 

परीिणको िकमा अध्यि समि स्पष्ट कारण खलुाई भयाद थपका लावग वनिेदन वदन ुपनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोविम प्राप्त भएको वनिेदन उपर संविप्त िातािरणीय अध्ययन प्रवतिेदन भए 

प्रमखु प्रशासकीय अवधकृतले र प्रारवभभक िातािरणीय परीिण प्रवतिेदन भए अध्यिले 

दफा १४ को उपदफा (१) बमोविमको प्राविवधक सवमवतबाट िाँचबझु गराई व्यिोरा मनावसब 

दखेेमा आफ्नो राय सवित काययपावलकामा पेश गनुयपनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोविम पेश भएको वनिेदनको व्यिोरा मनावसि दखेेमा काययपावलकाले 

बढीमा दईु बषयको अिवध थप गनय सक्नेछ ।  

(५) उपदफा (१) िा (४) बमोविमको अिवधवभत्र प्रस्ताि कायायधियन प्रारभभ नगने प्रस्तािकले 

त्यस्तो प्रस्तािको पुनः िातािरणीय अध्ययन गराई स्िीकृवतको लावग पेश गनुय पनेछ ।  

१०. वातावरणीय व्यवस्थापन योजना: (१) प्रस्तािकले प्रस्ताि कायायधियन गनुयअवघ अनुसूची –

१० बमोविमको ढाचँामा िातािरणीय व्यिस्थापन योिना तयार गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोविम िातािरणीय व्यिस्थापन योिना तयार गदाय िातािरणीय सकारात्मक 

प्रभाि बढोत्तरी िुने र नकारात्मक प्रभाि धयूनीकरण गने वक्रयाकलापिरुमध्ये आयोिना 

वनमायणको क्रममा र आयोिना सभपधन भएपवछ अिलभबन गने वक्रयाकलापिरु समेत उल्लेख 

गनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोविमको िातािरणीय व्यिस्थापन योिनामा वनरोधात्मक, सधुारात्मक र 

िवतपवूतय सभबधधी वक्रयाकलापिरु समेत प्रस्ताि गनुय पनेछ ।  

(४) िातािरणीय व्यिस्थापन योिना तयार गदाय प्रस्तािकले आयोिना कायायधियन गदाय 

िातािरणमा पनय सक्ने प्रारवभभक, मध्यकालीन र दीघयकालीन सकारात्मक प्रभािको बढोत्तरी 

र नकारात्मक प्रभािको धयूनीकरणको लावग अबलभबन गनुयपने विवध र प्रवक्रया समेत उल्लेख 

गनुय पनेछ। 

(५) िातािरणीय व्यिस्थापन योिनामा प्रस्तावित काययिरु सञ्चालन गनय लाग्ने लागतलाई 

विस्ततृ आयोिना प्रवतिेदनमा उल्लेख भएकोमा सोको वक्रयाकलाप र लागत प्रस्तािकले 

िातािरण व्यिस्थापन योिनामा समािेश गनुय पनेछ ।  
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(६) प्रस्तािकले िातािरणीय व्यिस्थापन योिनामा उवल्लवखत वक्रयाकलापलाई आयोिना 

तथा काययक्रम कायायधियनका लावग तयार गररने लागत अनमुानमा नै समािेश गनुय पनेछ ।  

(७) उपदफा (१) बमोविम तयार गरेको िातािरणीय व्यिस्थापन योिना कायायधियन प्रारभभ 

भएपवछ प्रस्तािकले कायायधियनको अिस्थाको प्रवतिेदन प्रत्येक छ मविनामा काययपावलका 

समि पेश गनुय पनेछ ।  

(८) गाउँपावलकाले आफूले गरेको अनगुमन तथा वनरीिणको प्रवतिेदन प्रत्येक आवथयक बषय 

समाप्त भएको वमवतले एक्काईस वदनवभत्र प्रदशे कानूनले तोकेको वनकायमा पिाउन ुपनेछ ।  

(९) उपदफा (८) बमोविम पेश गरेको प्रवतिेदनलाई सात वदनवभत्र कायायलयको सूचना पाटी तथा 

िेिसाईट माफय त साियिवनक गनुय पनेछ ।    

११. प्रस्ताव कायायन्वयन अनुगमन तथा प्रलतवेदन: (१) प्रस्ताि कायायधियनको अनगुमन गदाय 

प्रारवभभक एिम ्प्रवक्रया अनगुमन, वनयमपालन अनगुमन तथा प्रभािको अनगुमन गनुय पनेछ ।  

(२) प्रस्तािको प्रारवभभक अनगुमन गदाय आयोिना िा काययक्रमको वनमायण कायय शरुु गनुयभधदा 

अगािै वनमायणस्थल र िरपरका आधारभतू िातािरणीय पिको सिेिण गनुय पनेछ ।  

(३) प्रस्ताि कायायधियनबाट भएका िातािरणीय पररितयन पत्ता लगाउन काययक्रम तथा आयोिना 

वनमायण र सञ्चालनका क्रममा त्यस िेत्रको िनस्िास््य, पयायिरणीय, सामाविक र आवथयक 

अिस्था लगायतका सचूकिरुको मलू्याङ्कन गनुय पनेछ ।  

(४) प्रस्तािकले िातािरण संरिणसभबधधी मापदण्डको पालना गरेको छ भधने कुरा सुवनवश्चत गनय 

िातािरणीय गणुस्तरका विशेष सचूक िा प्रदषूणको अिस्थाको बारेमा आिवधक िा 

लगातार अनगुमन गरी अवभलेख राखन ुपनेछ र यसरी अनगुमन गदाय िातािरणीय व्यिस्थापन 

योिनामा प्रस्तावित विषयिरु समेत समािेश गनुय पनेछ ।  

(५) प्रस्ताि कायायधियनबाट वसियना िुने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाि, िातािरण संरिणका 

लावग प्रस्तािकले पालना गनुयपने विषयिरु तथा िातािरणीय प्रभािकाररताको अनगुमन 

सभबधधी सचूकिरु समेत प्रवतिेदनमा उल्लेख गनुय पनेछ ।  
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(६) उपदफा (५) बमोविमका प्रत्येक सचूकलाई कसले र कुन विवध िा तररकाबाट अनगुमन गने 

िो सो समेत खलुाउन ु पछय र यस्तो विवध भरपदो, सविलो र आयोिना स्थलमा काययरत 

िनशविले अबलभबन गनयसक्ने खालको िुन ुपनेछ ।  

(७) उपदफा (६) बमोविमको कायय प्रस्तािकसँग उपलब्ध िनशविले गनय सक्ने अिस्था नभएमा 

आिश्यकता अनसुार िाह्यस्रोतबाट पतूी गरी सभपादन गने व्यिस्था प्रस्तािकले वमलाउनु 

पनेछ ।  

(८) आयोिना वनमायण तथा सञ्चालनको विवभधन चरणका लावग सचूकको प्रकृवत िेरी 

िातािरणीय अनगुमन गने समय तावलका समेत प्रवतिेदनमा समािेश गनुय पनेछ । 

(९) उपदफा (१) बमोविम प्रस्ताि कायायधियन प्रारवभभक अनगुमन, प्रभाि अनगुमन तथा 

वनयमपालन अनगुमन सभबधधी ढाँचा अनुसूची–११ मा तोवकए बमोविम िुनेछ। 

१२. अनुगमन सभबन्िी लजभमेवारी: (१) संविप्त िातािरणीय अध्ययन तथा प्रारवभभक िातािरणीय 

परीिण सभबधधी अध्ययन प्रस्तािको कायायधियनको स्िःअनगुमन गने विभमेिारी प्रस्तािक 

स्ियंको िुनेछ ।  

(२) प्रस्तािकले प्रत्येक छ मविनामा उपदफा (१) बमोविम स्िःअनगुमन गरी तयार गरेको 

प्रवतिेदन गाउँपावलकामा पेश गनुय पनेछ ।  

(३) गाउँपावलका स्ियं प्रस्तािक भएको िा अधय प्रस्तािकबाट कायायधियन गररने प्रस्तािको 

अनगुमनका लावग काययपावलकाले देिाय बमोविमको अनगुमन सवमवत गिन गनेछः–  

क) उपाध्यि         – संयोिक  

ख) िातािरण तथा विपद व्यिस्थापन सवमवतको संयोिक  – सदस्य  

ग) प्रमखु प्रशासकीय अवधकृत      – सदस्य 

घ) योिना विषय िेने मिाशाखा/शाखा िा एकाई प्रमखु   – सदस्य  

ङ) िातािरण वनरीिक       – सदस्य 

च) िातािरण व्यिस्थापन विषय िने ेमिाशाखा/शाखा/एकाई प्रमखु – सदस्य सवचि  

(४) सवमवतले विल्लावस्थत िन कायायलय, सभबवधधत वनकाय प्रमखु तथा प्रवतवनवध िा 

विषयविज्ञलाई बैिकमा आमधत्रण गनय सक्नेछ । 
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(५) अनगुमन सवमवतले दफा ११ बमोविम अनगुमन गरी तयार पाररएको प्रवतिेदन तीस वदनवभत्र 

कायायपावलका समि पेश गनुय पनेछ ।   

(६) काययपावलकाले अनुगमनबाट दवेखएका समस्या तथा सझुाि कायायधियनको लावग 

प्रस्तािकलाई आदशे वदन सक्नेछ र यसरी वदएको आदशेको पालना गनुय प्रस्तािकको कतयव्य 

िुनेछ ।  

१३. कायायन्वयनमा रोक िगाउन सक्ने: (१) यस काययविवध तथा िातािरण संरिण सभबधधी प्रचवलत 

सङ्घीय तथा प्रदेश काननू बमोविम िातािरणीय अध्ययन प्रवतिेदन स्िीकृत नगराई िा स्िीकृत 

भएभधदा फरक िुने गरी प्रस्ताि कायायधियन गनय गराउन िुदँनै ।  

(२) कुनै व्यवि, संस्था िा वनकायले उपदफा (१) विपररतको कायय गरेको पाइएमा संविप्त 

िातािरणीय अध्ययन िा प्रारवभभक िातािरणीय प्रवतिेदन भए काययपावलकाले प्रस्ताि 

कायायधियनमा रोक लगाउनेछ र िातािरणीय प्रभाि मलू्याङ्कनको िकमा प्रदेश सरकारको 

सभबवधधत वनकायमा वसफाररश गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोविम कुनै प्रस्ताि कायायधियनमा रोक लगाइएकोमा त्यसरी रोक लगाइएको 

कारणबाट िवत पगु्न गएमा प्रस्तािकले सो बापत कुनै वकवसमको िवतपवूतयको दािी गनय 

पाउने छैन ।  

(४) उपदफा (३) मा िनुसकैु कुरा लेवखएको भएता पवन कायायधियनमा रोक लगाइएको 

आयोिनाको प्रस्तािकले प्रचवलत ऐन बमोविम िातािरणीय अध्ययन प्रवतिेदन स्िीकृत 

गराएमा िा स्िीकृत िातािरणीय अध्ययन प्रवतिेदन बमोविम आयोिना कायायधियनमा 

सधुार गरेमा लगाइएको रोक सभबवधधत वनकायले फुकुिा गनय सक्नेछ ।  

पररच्छेद — ५ 

लवलवि 

१४. प्रालवलिक सलमलत गठन गने: (१) संविप्त िातािरणीय अध्ययन तथा प्रारवभभक िातािरणीय 

परीिण सभबधधी काययसचूी तथा िातािरणीय अध्ययन प्रवतिेदन स्िीकृत गनुयअवघ प्राविवधक 

पििरुको अध्ययन, विशे्लषण र पनुरािलोकन गरी वसफाररश गनय काययपावलकाले दिेाय 

बमोविमको प्राविवधक सवमवत गिन गनेछ :– 

क) योिना विषय िेने मिाशाखा/शाखा िा इकाई प्रमुख    – संयोिक 
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ख) आयोिना तथा काययक्रमसँग सभबवधधत िेत्रको विषयको विज्ञ   – सदस्य 

ग) िातािरण व्यिस्थापन विषय िेने मिाशाखा/शाखा/एकाई प्रमखु – सदस्य सवचि 

(२) सवमवतले आिश्यकता अनसुार िन कायायलय, सभबवधधत विषयगत वनकायका प्रमखु तथा 

प्रवतवनवध िा विषय विज्ञलाई बैिकमा आमवधत्रत गनय सक्नेछ ।  

१५. गुनासो सुनुवाई गने दालयत्व: (१) आयोिना तथा काययक्रमको िातािरणीय, आवथयक, सामाविक 

र साँस्कृवतक सिालसँग सभबवधधत प्रभावित व्यवि तथा समदुायको चासो, वशकायत तथा गुनासो 

प्राप्त गने, सभबोधन र कायायधियनमा सििीकरण गने प्रयोिनका लावग गुनासो सनुिुाई संयधत्रको 

व्यिस्था गने दावयत्ि प्रस्तािकको िुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोविम व्यिस्था भएको संयधत्रमा गनुासो सुधने अवधकारी तथा गनुासो 

सभबोधन सवमवत लगायत अधय उपयिु व्यिस्था गनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोविम गनुासो सनुुिाई अवधकारीको व्यिस्था नभएको अिस्थामा गनुासो 

सनुिुाई अवधकारीको विभमेिारी स्ितः आयोिना प्रमखुको िुनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोविम गनुासो सनुुिाई सभबधधी व्यिस्था गनय काययपावलकाले उपाध्यिको 

संयोिकत्िमा तीन सदस्यीय गनुासो सभबोधन सवमवत गिन गनय सक्नेछ ।  

(५) उपदफा (२) बमोविमको गनुासो सुनिुाई संयधत्रले पररयोिना िा प्रस्तािसँग सभबधधी 

िातािरणीय, आवथयक, सामाविक एिम ् साँस्कृवतक चासो तथा सिालिरु बारे आिाि 

प्रस्ततु गनय र सभबोधन गनय समयबद्ध तथा पारदशी कायययोिना बनाई कायायधियन गनुय पनेछ।  

(६) प्रस्तािकले प्रस्तावित आयोिना तथा काययक्रमको विषयमा िडा तथा गाउँपावलका स्तरमा 

सचेतनामलूक अवभयान सञ्चालन गरी प्रस्तावित आयोिना तथा काययक्रमले सभबोधन 

गनुयपने प्रभावितिरुको िक अवधकार र गनुासो सभबोधन गने संयधत्रको बारेमा समदुाय तथा 

सरोकारिालालाई ससुूवचत गराउन ुपनेछ ।  

 (७) गनुासो सभबोधन सवमवत तथा गनुासो सुधने अवधकारीको काम कतयव्य र अवधकार दिेाय 

बमोविम िुनेछ: 

क) िातािरणीय तथा सामाविक अिरोध, सभपवत्तको प्रावप्त, अवधकार, िवतपवूतय र 

सिायता सभबधधमा प्रभावितिरुलाई सियोग गने, 
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ख) प्रभावित व्यवििरुको गनुासो प्राप्त गने, अवभलेख राखन,े िगीकरण गने, प्राथवमकता 

वनधायरण गने, 

ग) गनुासो प्राप्त भएको वमवतले पधर वदनवभत्र सभबोधन गरी सभबवधधत र 

गाउँपावलकालाई िानकारी गराउने, 

घ) गनुासो सभबोधन सभबधधी वनणयय प्रवक्रयामा असधतषु्ट पिको पषृ्ठपोषणलाई  सवुनवश्चत 

गने, 

ङ) प्रस्तािकले तोके बमोविमका र सवमवतले आिश्यक दखेेका अधय कामिरु गने। 

१६. प्रालवलिक सहयोग लिन सक्ने:आयोिना िा काययक्रमका लावग गररने िातािरणीय अध्ययन 

सभबधधी कायय गाउँपावलकाको आधतररक िनशविबाट गनय संभि नभएको अिस्थामा सभबवधधत 

विषय विज्ञिरु िा व्यिसावयक परामशयदाताको सियोग वलन सवकनेछ । 

१७. प्रचलित कानून िागू हुने:यस काययविवधमा भएको व्यिस्था प्रचवलत काननूसँग बाँवझएमा 

प्रचवलत कानूनको व्यिस्था लाग ूिुनेछ । 
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अनुसुची –१ 

(दफा ३ को उपदफा (४) सँग सभबवधधत) 

गाउँपालिकाको अलिकार िेत्रका सुंभाव्य प्रस्तावहरुको वातावरणीय अध्ययनको सीमा (थे्रसहोल्ड) 

प्रस्तावको 

लवषय िेत्र 

वातावरणीय अध्ययनका लवलि अनुसार अध्ययन गनुय पने आयोजना तथा काययक्रमको मापदण्ड 

सुंलिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रारलभभक वातावरणीय परीिण वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 

वन र वृिारोपण २० िके्टरसभमको िेत्रफलमा नयाँ बनस्पवत 

उद्यान, िन िीउ िगैचा र प्राणी उद्यान 

(वचवडयाखाना) वनमायण गने 

२० िके्टर भधदा बढीको िेत्रफलमा नयाँ 

बनस्पवत उद्यान, िन िीउ िगैचा र प्राणी 

उद्यान (वचवडयाखाना) वनमायण गने 

िन िेत्रमा फोिोरमैला व्यिस्थापन गनय 

ल्याण्डवफल साइट वनमायण तथा संचालन 

गने 

िन संरिण िेत्र, मध्यिती िेत्र िा 

िातािरण संरिण िेत्रमा नीवि बािकेका 

िग्गामा स्थानीय सरकारले उपभोिा समिू 

माफय त आयोिना वनमायण िा संचालन गने 

   

तराईमा ५० दखेी ५०० िके्टरसभम र 

पिाडमा ५० दखेी २५० िके्टरसभमको 

िेत्रमा एकल प्रिातीका स्िदशेी विरुिा एकै 

ब्लकमा ििृारोपण गने 

तराईमा ५०० िके्टर भधदा बढी र पिाडमा 

२५० िके्टर भधदा बढीको िेत्रफलमा एकल 

प्रिातीका स्िदशेी विरुिा एकै ब्लकमा 

ििृारोपण गने 

साियिवनक बट्ुयान िेत्रमा िवडबटुी िा 

सगुवधधत िनस्पवतको व्यिसावयक 

उत्पादनको लावग िवडबटुी केधर स्थापना गने 

 

१ िके्टरसभमको िन िेत्र अधय प्रयोिनको 

लावग प्रयोग गने 

१ दवेख ५ िके्टरसभमको िन िेत्र अधय 

प्रयोिनको लावग प्रयोग गने 

विद्यतु प्रसारण लाइन बािके अधय 

प्रयोिनका लावग ५ िके्टरभधदा बढी िन 
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िेत्र प्रयोग गने 

पययटन २५ दखेी ५० िेडसभमको िोटल िा ररसोटय 

वनमायण, स्थापना तथा सञ्चालन गने 

५१ दखेी १०० िेडसभमको िोटल िा ररसोटय 

वनमायण, स्थापना तथा सञ्चालन गने 

१०० िेडभधदा बढी िमताको िोटल िा 

ररसोटय स्थापना तथा सञ्चालन गने 

 माछा िा अधय िलचर भएको कुनै नदी िा 

तालमा इवञ्िन िवडत उपकरण र इधधन 

ज्िलन गरी रयावफ्टङ कायय िा कु्रि संचालन 

गने । 

 

      तालमा स्थापना िुने िाउस िोट (तैरने घर) 

संचालन गने 

 

सडक तथा 

यातायात 

 

 

 

 

 

१०० वमटर लभबाईसभमको पलु वनमायण गने

  

१०० वमटरभधदा बढी लभबाईका पुल 

(झोलङ्ुगे पलु समेत) वनमायण गने  

 

स्थानीय सडक स्तरोधनवत गने (५ वक.मी. 

भधदा मावथ) 

 

२५ वकलोवमटरसभम लभबाईको नयाँ सडक 

वनमायण गने  

२५ वक.वम. भधदा बढी लभबाई िुने कुनै पवन 

नयाँ सडक वनमायण गने 

 १ दवेख ५ वक.वम. सभमको केबलकार मागय 

वनमायण गने 

५ वक.वम. भधदा लामो केबलकार मागय 

वनमायण गने 

 ५ दवेख ५० वक.वम. सभमको रज्िमुागय ५० वक.वम. भधदा बढी रज्िमुागय वनमायण गने 
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वनमायण गने  

 सडक प्रयोिनका लावग १ दवेख ३ 

वकलोवमटरसभम सरुङ्ग बनाउने  

सडक प्रयोिनका लावग ३ वकलोवमटर 

भधदा बढी लभबाइको  सुरङ्ग बनाउने 

 चारपाङ्ग्रे सिारी सञ्चालन िुने आकाशे 

पलु (फ्लाई ओभर) वनमायण गने  

 

 साियिवनक यातायातको लावग मोनो रेलमागय 

सञ्चालन गने  

 

उजाय,  जिस्रोत 

र लसुंचाई 

१०० िके्टरसभम वलफ्ट वसँचाई आयोिना 

वनमायण गने  

१०० िके्टरभधदा बढीको वलफ्ट वसंचाई 

आयोिना वनमायण गने 

बिुउद्दशे्यीय िलाशयको वनमायण गने 

   

    

तराई िा वभत्री मधेशमा २०० दवेख २, ००० 

िके्टरसभमको िेत्र वसंचाई गने 

तराई िा वभत्री मधेशमा २, ००० िके्टर 

भधदा बढीको िेत्र वसंचाई गने 

 पिाडी उपत्यका र टारमा २५ दवेख ५०० 

िके्टरसभमको िेत्र वसंचाई गने 

पिाडी उपत्यका र टारमा ५०० िके्टर भधदा 

बढीको िेत्र वसंचाई गने 

 पिाडी वभरालो पाखा िा पियतीय िेत्रमा २५ 

दवेख २०० िके्टरसभमको िेत्रमा वसँचाई गने 

पिाडी वभरालो पाखो िा पियतीय िेत्रमा 

२०० िके्टरभधदा बढी िेत्र वसंचाई गने 

 वसंचाईको पनुरुत्थान प्रणाली अधतगयत 

विद्यमान प्रणाली वभत्रका वसंचाई 
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आयोिनामा नयाँ िडेिक्सय वनमायण िा मलू 

निर पररितयन िुने कुनै पवन पनुरुत्थान 

आयोिना संचालन गने 

 २५ दवेख १०० िनासभम स्थायी बसोबास 

भएका िनसंखया विस्थावपत गने कुनै पवन 

िलस्रोत विकास कायय गने 

१०० िना भधदा बढी स्थायी बसोबास 

भएका िनसंखया विस्थावपत गने कुनै पवन 

िलस्रोत विकास कायय गने 

 १० वकलोवमटर भधदा बढी लभबाईको नदी 

वनयधत्रणको कायय गने  

 

६६ के.वभ.सभमको विद्यतु प्रसारण लाइन 

आयोिनाको लावग िन िेत्रको प्रयोग गने 

१३२ के.वभ. िा सोभधदा बढी िमताको 

विद्यतु प्रसारण लाइन वनमायण गने  

विद्यतु प्रशारण लाइन वनमायण बािके अधय 

प्रयोिनको लावग ५ िके्टरभधदा बढी िन 

िेत्र प्रयोग गने 

 विद्यमान २२० के.वभ. िा सो भधदा बढी 

िमताको विद्यतु प्रसारण लाइनबाट ट्याप 

गरी नयाँ आउटडोर सिस्टेशन वनमायण गने  

  

 

 १ दवेख ५० मेगािाट िमता सभमको 

िलविद्यतु उत्पादन आयोिना वनमायण गने
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 १५०० घनवमटर भधदा बढी िमताको 

िायोग्यास प्लाण्ट वनमायण गने  

 

 १ दवेख १० मेगािाट िमतासभमको सौयय 

उिायबाट विद्यतु उत्पादन आयोिना संचालन 

गने 

१० मेगािाट भधदा बढी िमताको सौयय 

उिायबाट विद्यतु उत्पादन आयोिना 

संचालन गने 

 १ दवेख १० मेगािाट िमतासभमको िायु 

उिायबाट विद्यतु उत्पादन आयोिना संचालन 

गने 

१० मेगािाट भधदा बढी िमताको िायु 

उिायबाट विद्यतु उत्पादन आयोिना 

संचालन गने 

 ०.५ दवेख २ मेगािाट िमतासभमको िैविक 

उिायबाट विद्यतु उत्पादन आयोिना 

सञ्चालन गने 

२ मेगािाट भधदा बढी िमताको िैविक 

उिायबाट विद्यतु उत्पादन आयोिना 

सञ्चालन गने 

 वचनी उद्योग िेत्रवभत्रको उख ु पेलीसकेपवछ 

वनस्कने खोस्टा (Bagasse)बाट विद्यतु 

सिउत्पादन (Co-generation) िुने 

आयोिना संचालन गने  

 

आवास,  भवन,  

वस्ती तथा शहरी 

लवकास 

७ दखेी १० तल्ला िा १५.५ दखेी २५ 

वमटरसभम उचाईका भिन वनमायण गने  

११ तला िा २५ वमटर भधदा बढी र १६ 

तला िा ५० वमटरसभम उचाई भएका भिन 

वनमायण गने 

१६ तला िा ५० वमटर भधदा बढी उचाई 

भएका भिन वनमायण गने 
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३००० दखेी ५००० िगयवमटर 

िेत्रफलसभमको Built up Area िा 

Floor area भएको आिासीय, 

व्यािसावयक, िा आिासीय र दबैु प्रकृवत 

भएको भिन वनमायण गने 

५,००० दखेी 10,००० िगयवमटर 

िेत्रफलसभमको Built up Area िा Floor 

area भएको आिासीय, व्यािसावयक, िा 

आिासीय र दबैु प्रकृवतको संयिू भिन 

वनमायण गने 

10,000 िगयवमटर िेत्रफलभधदा बढीको 

Built up Area िा Floor area भएको 

आिासीय, व्यािसावयक, िा आिासीय र 

दबैु प्रकृवतको संयिू भिन वनमायण गने । 

५०० दवेख १,००० िनासभम एकैपटक 

आगमन िा वनगमन िुने वसनेमा िल, 

वथएटर, सामदुावयक भिन रङ्गशाला, 

कधसटय िल, स्पोटयस ्कभप्लेक्स वनमायण गने 

१, ००० दवेख २, ००० िनासभम एकैपटक 

आगमन िा वनगमन िुने वसनेमा िल, वथएटर, 

सामदुावयक भिन रङ्गशाला, कधसटय िल, 

स्पोटयस ्कभप्लेक्स वनमायण गने 

२, ००० िना भधदा बढी एकैपटक आगमन 

िा वनगमन िुने वसनेमा िल, वथएटर, 

सामदुावयक भिन रङ्गशाला, कधसटय िल, 

स्पोटयस ्कभप्लेक्स वनमायण गने 

५ दखेी १० िके्टरसभमको िग्गा विकास 

आयोिना सञ्चालन गने   

१० दखेी १०० िके्टरसभमको िग्गा विकास 

आयोिना सञ्चालन गने 

१०० िके्टरभधदा बढीको िग्गा विकास 

आयोिना सञ्चालन गने 

१ दखेी ५ िके्टरसभमको Hard Surface 

Payment को Bus Park  िा Parking 

lot वनमायण गने 

५ िके्टरभधदा बढीको Hard Surface 

Payment को Bus Park  िा Parking 

lot वनमायण गने 

 

५००० दवेख १०, ००० वलटरसभम दवैनक 

पानीको प्रयोग िुने भिन वनमायण तथा 

संचालन गने  

१०,००० दवेख २०,००० वलटरसभम दवैनक 

पानीको प्रयोग िुने भिन वनमायण तथा 

संचालन गने 

२०, ००० वलटर भधदा बढी दवैनक पानीको 

प्रयोग िुने भिन वनमायण तथा सञ्चालन गने 

  १ दवेख ५ िके्टरसभमको िेत्रमा आिास ५ िके्टरभधदा बढी िेत्रमा आिास विकास 
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विकास गने गने 

 २०, ००० घनवमटरभधदा बढी माटो पनेु तथा 

माटो काटी Site Develop गने 

कृवष योग्य भूवममा शिरीकरण गने 

उद्योग र 

व्यवसाय 

िन बािके अधय िेत्रमा १० िके्टरसभमको 

िेत्रमा औद्योवगक ग्राम स्थापना गने  

दवैनक १ मे.ट. भधदा बढी वचया, कफी, 

िवडबटुी आवद प्रशोधन गने उद्योग स्थापना 

गने 

 

दवैनक २५ मेविक टनसभम िालुिा प्रशोधन 

उद्योग स्थापना गने 

दवैनक २५ मेविक टनभधदा बढी िालुिा 

प्रशोधन गने उद्योग स्थापना गने  

 

नदी नाला सतिबाट दैवनक १०० घनवमटर 

सभम िालिुा, ग्राभेल, वगखाय माटो वनकाल्ने

  

दवैनक १००० मेविक टनसभम िमताको 

क्रसर उद्योग स्थापना गने 

दवैनक १००० मे.ट. भधदा बढी िमताको 

क्रसर उद्योग स्थापना गने 

मेवशन उपकरणमा १ देवख ५ करोड रुपैया 

सभम लगानी भएको िकय सप (ममयतसंभार 

समेत) स्थापना तथा सञ्चालन गने  

दवैनक १० मेविक टन भधदा बढी खाद्य पदाथय 

उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने  

 

 पाइपलाइन बािके व्यापाररक प्रयोिनको 

लावग प्रवत सेकेण्ड १० वलटर भधदा बढीको 

दरले पानी प्रशोधन गने उद्योग स्थापना गने
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 बावषयक ३ करोड गोटासभम उत्पादन िमता 

भएको पोलेको इटा, टायल आवद बनाउने 

उद्योग स्थापना गने 

 

 दवैनक १० ििार भधदा बढी Compressed 

Bricks Hollow Bricks/Blocks 

उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने 

 

 Mosquito Repellent (झोल, 

क्िाइल,ट्याबलेट, लोसन), धपु आवद 

उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने  

 

 परभपरागत घरेल ुउद्योग बािकेका धागो तथा 

कपडा रङ्गाई िा धलुाई िा छपाई गने उद्योग 

(गलैचा, पवस्मना समेत) स्थापना गने  

 

 गाडी, मोटरसाईकल, अटोररक्सा आवद तथा 

दवैनक १०० थान भधदा बढी साइकल/ररक्सा 

(इधधन िा विद्यतु प्रयोग नगरी) एसेभबवलङ 

गने उद्योग स्थापना गने 

 

स्वास््य १६ दखेी २५ शैयासभमको अस्पताल, 

नवसयङ्ग िोम िा वचवकत्सा व्यािसाय 

२६ दखेी १०० शैयासभमको अस्पताल, 

नवसयङ्ग िोम िा वचवकत्सा व्यािसाय 

१०० शैया भधदा बढीको अस्पताल, 

नवसयङ्ग िोम िा वचवकत्सा व्यिसाय 
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सञ्चालन गने सञ्चालन गने  सञ्चालन गने 

खानी दवैनक २५ मेविक टनसभम िालुिा प्रशोधन 

गने  

नदीनालाको सतिबाट दवैनक १०० दखेी 

३०० घ.वम.सभम िालिुा, ग्राभेल र वगखाय 

माटो वनकाल्ने 

नदीनालाको सतिबाट दवैनक ३०० घ.वम. 

भधदा बढी िालुिा,ग्राभेल र वगखाय माटो 

वनकाल्ने 

 साधरण वनमायणमखुी ढुङ्गा, डेकोरेवटभ 

ढुङ्गा, िालिुा, ग्राभेल र औद्योवगक माटो 

र साधारण माटो उत्खननको लावग दैवनक 

५० घनवमटर सभम उत्खनन कायय गने  

साधारण वनमायणमखुी ढुङ्गा, डेटोरेवटभ 

ढुङ्गा, िालुिा, ग्राभेल, औद्योवगक माटो र 

साधारण माटो दवैनक ५० दखेी ५०० 

घनवमटरसभम उत्खननको कायय गने 

साधरण वनमायणमखुी ढुंगा, डेटोरेवटभ ढुङ्गा, 

िालुिा,ग्राभेल, औद्योवगक माटो र साधारण 

माटोको लावग दैवनक ५०० घ.वम. भधदा 

बढीको उत्खननको कायय गने 

कृलष तथा पशु    मिानगर/उपमिानगर िेत्रवभत्र तराईमा १ 

िके्टरभधदा बढी र अधय िाउँमा ०.५ िके्टर 

भधदा बढी िेत्रमा कृवष थोक बिार स्थापना 

गने 

पिाडमा १ िके्टरभधदा बढी र तराईमा ५ 

िके्टरभधदा बढी रावरिय िन िेत्र कृवषको 

लावग प्रयोग गने 

 अनमुती प्राप्त बधशाला वनमायण गने   

 ३०,००० भधदा बढी पंिीिाती पाल्नको 

लावग वनमायण कायय गने 

 

 १,००० भधदा बढी िुला चौपाया पाल्नको 

लावग वनमायण कायय गने  
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 ५,००० भधदा बढी साना चौपाया (भेडा 

बाख्रा) पाल्नको लावग वनमायण कायय गने  

 

 २,००० भधदा बढी बंगरुसुँगरु पाल्नको लावग 

वनमायण कायय गने    

 

 प्यारेण्ट र ग्राण्ड प्यारेण्ट कुखरुापालन तथा 

ह्याचरी सञ्चालन गनय वनमायण गने 

 

 भयाद नाघेका विषादी (सचूीत विषादीको 

िकमा मात्र) को भण्डारण तथा विसियन गने 

िीिनाशक विषादी (सचूीत विषादीको 

िकमा मात्र) प्लाण्ट स्थापना गने 

 दवैनक १०,००० भधदा बढी िमताको दगु्ध 

प्रशोधन (दधुको पररकार समेत) उद्योग 

स्थापना गने  

 

 १००० मेविन टन भधदा बढी भण्डारण िमता 

भएको कोल्ड स्टोरेि स्थापना गने  

 

 दवैनक २ दवेख १० मेविक टनसभम 

प्राङगाररक मल उत्पादन गने उद्योग स्थापना 

गने  

दवैनक १० मेविक टन भधदा बढी प्राङ्गाररक 

मल उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने 

खानेपानी तथा   सेफ इल्ड १०० वलटर प्रवत सेकेण्ड (LPS) 

भधदा बढीको सतिी पानीको स्रोत र सो 

सेफ इल्ड १०० वलटर प्रवत सेकेण्ड (LPS) 

भधदा बढी सतिी पानीको स्रोत र सो 
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ढि लनमायण   

  

 

पानीको ५० देवख ७५ प्रवतशत सभम सखुखा 

समयमा आपतूी गने 

पानीको ७५ प्रवतशत भधदा बढी सुखखा 

समयमा आपतूी गने 

प्रवत सेकेण्ड १०० वलटर भधदा बढीको दरले 

पानी प्रशोधन गने 

प्रवत सेकेण्ड ५०० वलटर भधदा बढी पानीको 

स्रोत उपयोग गने खानेपानी स्रोत सभबधधी 

बिुउद्दशे्यीय आयोिना सञ्चालन गने 

१ दवेख ३ वक.वम.सभमको सरुुङ वनमायण गरी 

खानेपानी आयोिना सञ्चालन गने 

३ वक.वम. भधदा बढीको सरुुङ वनमायण गरी 

खानेपानी आयोिना सञ्चालन गने 

खानेपानी आयोिना सञ्चालनको लावग २५ 

दवेख १०० िनासभम िनसंखया विस्थापन 

गने  

खानेपानी आयोिना सञ्चालनको लावग 

१०० िना भधदा बढी िनसंखया विस्थापन 

गने 

विटमेण्ट सवितको ढल वनकास वसस्टम 

समािेश भएका खानेपानी आयोिना 

सञ्चालन गने  

िैविक तथा रासायवनक प्रदषुण िुने स्रोत िा 

वतनबाट प्रभावित िुन सक्ने भूवमगत 

िलश्रोतको उपयोग गने 

५० ििार दवेख २ लाखसभमको 

िनसंखयालाई खानेपानी आपतूी गने  

२ लाखभधदा बढी िनसंखयालाई खानेपानी 

आपतूी गने 

५० ििार दवेख २ लाखसभमको 

िनसंखयालाई खानेपानी आपतूी गनय नयाँ 

स्रोत िोड्ने  

२ लाखभधदा बढी िनसंखयालाई खानेपानी 

आपतूी गनय नयाँ स्रोत िोड्ने 
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फोहरमैिा 

व्यवस्थापन 

१० िके्टर बढी िेत्रमा फैवलएको िाधसफर 

स्टेशन र ररसोसय ररकोभरी एररया सभबधधी 

कायय गने 

बावषयक १,००० दवेख ५,००० टनसभम 

फोिोर िवमनमा भने 

बावषयक ५,००० टन भधदा बढी फोिोर 

िमीनमा भने 

 ५ दवेख १० िके्टरसभमको िेत्रमा फैवलएको 

िाधसफर स्टेशन र ररसोसय ररकोभरी एररया 

सभबधधी कायय गने  

१० िके्टरभधदा बढी िेत्रमा फैवलएको 

िाधसफर स्टेशन र ररसोसय ररकोभरी एररया 

सभबधधी कायय गने  

 ५ दवेख १० िके्टरसभमको िेत्रमा फैवलएको 

रसायन, यावधत्रक िा िैविक तररकाबाट 

फोिोरमैला छनौट गने, केलाउने, ति लगाउने 

र पनुः प्रयोग गने  

१० िके्टरभधदा बढी िेत्रमा फैवलएको 

रसायन, यावधत्रक िा िैविक तररकाबाट 

फोिोरमैला छनौट गने, केलाउने, ति 

लगाउने र पनुः प्रयोग गने 

 ५०,००० सभम िनसंखयालाई टेिा पुरयाउने 

उद्दशे्यले संचालन िुने ढल वनकास, सरसफाई 

िा फोिोर व्यिस्थापन  कायय गने   

५०,००० भधदा बढी िनसंखयालाई टेिा 

परुयाउने उद्देश्यले संचालन िुने ढल वनकास, 

सरसफाई िा फोिोर व्यिस्थापन  कायय गने 

 ५ दखेी १० िके्टरसभमको िेत्रमा फैवलएको 

कभपोष्ट प्लाण्ट सभबधधी काम गने  

१० िके्टरभधदा बढी िेत्रमा फैवलएको 

कभपोष्ट प्लाण्ट सभबधधी काम गने 

  कभतीमा १०,००० िनसंखया भएको शिरी 

िेत्रबाट वनस्बने फोिोरमैला गाड्ने काम गने 

 ५ एम.एल.वड.(MLD) िमतासभमको ढल ५ एम.एल.वड.(MLD) भधदा बढी 
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व्यिस्थापन आयोिना संचालन गने िमताको ढल व्यिस्थापन आयोिना 

संचालन गने 

  दिेायको प्रकृवत र िनुसकैु स्तरका 

खतरापणूय फोिरमैला सभबधधी वनमायण काम 

गनेः  

(क) फोिरमैला संयधत्र वनमायण 

(ख) फोिोरमैला ररकभरी प्लाण्ट वनमायण  

(ग) फोिरमैला भने, थुपाने िा गाड्ने 

िाउँको वनमायण 

(घ) फोिरमैला भण्डारण गने िाउँको 

वनमायण 

(ङ) फोिरमैला विटमेण्ट सुविधाको वनमायण  

  िोवखमपणूय फोिर पदाथय सभबधधी दिेायका 

काम गनेः 

(क) कभतीमा २५ शैय्या भएको प्राथवमक 

स्िास््य केधर, अस्पताल िा नवसयङ्ग 

िोमबाट वनस्कने िैविक िोवखमपणूय 

पदाथयको अवधतम वनरकासन व्यिस्थापन 
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गने 

(ख) कुनै पवन िावनकारक पदाथयलाई भरम 

िा पनुः प्रयोग गनयको लावग १ िके्टर िा सो 

भधदा बढी िेत्रफलको िमीन प्रयोग गने र 

उिाय सभबधधी कुनै काम गने 
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अनुसूची –२ 

(दफा ३ को उपदफा ६ सँग सभबवधधत) 

(क) वातावरणीय प्रभाव पलहचान तथा अध्ययन सचूी 

  
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]bgk]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]_ 
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ख. गाउँपावलकाको अवधकार िेत्र वभत्रका प्रस्तािको विषयगत िेत्र तथा प्रकृवत: 

• िन, ििृारोपण तथा िररयाली िेत्र : नयाँ बनस्पवत उद्यान, िन िीउ िगैचा र प्राणी उद्यान 

(वचवडयाखाना) वनमायण, िाल उद्यान वनमायण । 

• सडक िेत्र : स्थानीय नयाँ सडक वनमायण तथा स्तरोधनवत, १०० वमटर सभमको पुल वनमायण । 

• पययटन िेत्र : स्थानीय तिबाट अनमुवत वदने िोटल िा ररसोटय स्थापना तथा सञ्चालन । 

• उिाय, िलस्रोत र वसंचाई िेत्र : वलफ्ट वसंचाई, पिाड वभरालो पाखोमा वसंचाई, बिुउद्दशेीय िलाशय 

वनमायण, विद्यतु प्रसारण लाईन वनमायण तथा विस्तार, विद्यतु उत्पादन । 

• आिास, भिन, िस्ती तथा शिरी विकास िेत्र : आिासीय, व्यिसावयक र दबैु प्रकृवतको भिन 

वनमायण, िग्गा विकास आयोिना, आिास विकास काययक्रम । 

• उद्योग तथा व्यिसाय िेत्र : औद्योवगक ग्राम, वचया, कफी, िवडबटुी आवद प्रशोधन उद्योग, िालुिा 

प्रशोधन िा क्रसर उद्योग इट्टा टायल उद्योग । 

• स्िास््य िेत्र : अस्पताल, नवसयङ्ग िोम िा वचवकत्सा व्यिासाय स्थापना र सञ्चालन  

• वशिा िेत्र : वशिण अस्पताल स्थापना र संचालन  

• खानी िेत्र : ढुङ्गा, िालिुा, ग्राभेल र वगखाय माटो वनकाल्ने कायय 

• कृवष िेत्र : व्यिसावयक पशपंुिीपालन, कृवष थोक बिार स्थापना र िधशाला वनमायण  

• खानेपानी तथा ढल वनकास िेत्र : विटमेण्ट सवितको ढल वनकास तथा खानेपानी आयोिना 

सञ्चालन, खानेपानी आपूती 

• फोिोरमैला व्यिस्थापन िेत्र : फोिोरमैला िमीनमनुी व्यिस्थापन, रसायन, यावधत्रक िा िैविक 

तररकाबाट फोिोमैला छनौट गने, केलाउन,े ति लगाउने र पनुः प्रयोग 

ग. िातािरणीय अध्ययनको प्रकार 

• संविप्त िातािरणीय अध्ययन 

• प्रारवभभक िातािरणीय अध्ययन 

• िातािरणीय प्रभाि मलू्याङ्कन 

घ. िातािरणीय अध्ययनका लावग त्याङ्क तथा वििरण सङ्कलन सचूी तथा अध्ययन विवध र औिार 
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वातावरणीय अध्ययन सभबन्िी त्याङ्क 

सङ्किन सूची 
अध्ययन लवलि तथा औजार 

िैविकः िनस्पवत, िीििधत,ु प्राकृवतक िासस्थान, 

िन िङ्गल तथा िैविक र पाररवस्थवतकीय विविधता 

• धरातलीय विडाई तथा प्रत्यि अिलोकन 

• अप्रक्ष्यि संकेत सिेिण िा क्यामेरा ियावपङ 

• नमनूा सिेिण 

• मखुय िावनफकार अधतिायताय तथा लवित समिू 

छलफल 

भौवतक तथा रासायवनक िातािरणः िमीन, 

िायमुण्डल, पानी, ध्िवन, मानि वनवमयत िस्त,ु िािा, 

भोगोवलक र भौगवभयक वस्थवत, िलिाय ु पररितयन 

तथा विपद िोवखमको अिस्था 

• धरातलीय विडंाई तथा प्रत्यि अिलोकन 

• िािा, पानी तथा माटोको नमनूा सिेिण  

• ध्िवनको तिगत मापन तथा प्रदषूणको अिस्था 

पविचान आवद 

सामाविक आवथयकः िनसंखया, विस्थापन, 

िनस्िास््य, उद्यम व्यिसाय तथा िीविकोपाियन, 

उत्पादनवशल श्रोत साधन, सामाविक मलू्यमाधयता 

• प्रत्यि अिलोकन 

• िनगणना तथा घरपररिार सिेिण 

• लवित समिू तथा सरोकारिाला छलफल 

• मखुय िावनफकार अधतिायताय 

• साियिवनक बिस 

• मेवडया सिेिण तथा रेकडय 

साँस्कृवतकः सास्कृवतक सभपदा, धावमयक तथा 

साँस्कृवतक मलू्य माधयातािरु तथा चालचलन 

• सिभावगतामलूक अिलोकन 

• लवित समिू तथा सरोकारिाला छलफल 

• मखुय िावनफकार अधतिायताय 

• साियिवनक बिस 

अधयः सेिा सुविधा उपलबधता र 

उपयोगसिभावगतामलूक अिलोकन 

• लवित समिू तथा सरोकारिाला छलफल 

• मखुय िानीफकार अधतिायताय 

• साियिवनक बिस 
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ङ. िातािरणीय अध्ययनका प्रमखु सिालिरुको प्राथवमकता वनधायरण 

• िैविक तथा पाररवस्थवतकीय 

• भौवतक तथा रासायवनक 

• सामाविक, आवथयक र साँस्कृवतक 

• िलिाय ुपररितयन तथा विपद िोवखम 

• अधय 

च. िातािरणमा पनय सक्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाि पविचान, आँकलन तथा प्राथवमकता वनधायरण 

वातावरणीय प्रभावका िेत्र सकारात्मक प्रभाव नकारात्मक प्रभाव 

क. लनमायण अलिको चरण 

िैविक   

भौवतक तथा रसायवनक   

सामाविक तथा आवथयक   

साँस्कृवतक   

अधय   

ख. लनमायणको चरण   

िैविक   

भौवतक तथा रासायवनक   

सामाविक तथा आवथयक   

साँस्कृवतक   

अधय   

ग. सञ्चािनको चरण   
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िैविक   

भौवतक तथा रसायवनक   

सामाविक तथा आवथयक   

साँस्कृवतक   

अधय   
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अनुसूची –३ 

(दफा ४ को उपदफा (१) सँग सभबवधधत) 

सुंलिप्त वातावरणीय अध्ययन सभबन्िी काययसचूीको ढाँचा 

(आिरण पषृ्ठको ढाँचा) 

............. (प्रस्तािको नाम)................... 

संविप्त िातािरणीय अध्ययनको काययसचूी 

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

प्रवतिेदन पेश गररने वनकायको नाम र िेगाना : 

प्रस्तािक : 

.............( प्रस्तािकको नाम र िेगाना) 

...........( मविना ) , ................. (िषय) 

१. प्रवतिेदन तयार गने व्यवि िा संस्थाको नाम र िेगाना : 

२. प्रस्तािको : 

• सामाधय पररचय 

• आयोिना तथा काययक्रमको वििरण 

• आयोिना तथा काययक्रमको आिशयकता तथा साधदवभयकता 

३. प्रवतिेदन तयार गदाय विचार गनुय पने नीवत ऐन, वनयम, वनदवेशका तथा अधतरावरिय सवधध सभझौता : 

४. प्रस्ताि कायायधियन गदाय िातािरणमा पने खास सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाि : 

• िैविक तथा पाररस्थवतकीय : 

• भौवतक : 

• सामाविक – आवथयक : 

• साँस्कृवतक : 
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• रासायवनक : 

५. प्रस्तािको कायायधियनबाट िातािरणमा पने प्रभािको रोकथामका विषय : 

६. प्रस्ताि कायायधियन गदाय अनगुमन गनुय पने विषय : 

७. िलिाय ुपररितयन अनुकुलन र विपद िोवखम पने असर : 

८. अधय आिश्यक विषय : 
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अनुसूची –४ 

(दफा ४ को उपदफा (१) सँग सभबवधधत) 

प्रारलभभक वातावरणीय परीिण सभबन्िी काययसचूीको ढाचँा 

(आिरण पषृ्ठको ढाँचा) 

.............. (प्रस्तािको नाम)................... 

प्रारवभभक िातािरणीयको काययसचूी 

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

प्रवतिेदन पेश गररने वनकायको नाम र िेगाना : 

प्रस्तािक : 

.............(प्रस्तािकको नाम र िेगाना) 

...........(मविना) , ................. (िषय) 

 

१. प्रवतिेदन तयार गने व्यवि िा संस्थाको नाम र िेगाना : 

२. प्रस्तािको : 

सामाधय पररचय 

• आयोिना तथा काययक्रम वििरण  

• आयोिना तथा काययक्रमको आिश्यकता र साधदवभयकता 

३. प्रवतिेदन तयार गदाय अपनाउन ुपने विवध : 

४. प्रवतिेदन तयार गदाय विचार गनुय पने नीवत ऐन, वनयम, वनदवेशका तथा अधतरावरिय सवधध सभझौताः 

५. प्रवतिेदन तयार गदाय लाग्नेः 

• समय : 
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• अनमुावनत बिेट : 

• आिश्यक त्याङ्क तथा सचूना : 

६. प्रस्ताि कायायधियन गदाय िातािरणमा पने खास सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाि : 

• िैविक तथा पाररवस्थवतकीय : 

• भौवतक : 

• सामाविक आवथयक : 

• साँस्कृवतक : 

• रासायवनक : 

७. प्रस्ताि कायायधियनका विकल्प : 

• वडिाइन : 

• आयोिना स्थल : 

• प्रविवध र सञ्चालन विवध, समय तावलका, प्रयोग िुने कच्चा पदाथय : 

• अधय कुरा : 

८. प्रस्तािको कायायधियनबाट िातािरणमा पने प्रभािको रोकथामका विषय : 

९. प्रस्ताि कायायधियन गदाय िलिाय ुपररितयन र विपद िोवखममा पने असरसभबधधी विषय : 

१०. प्रस्ताि कायायधियन गदाय अनगुमन गनुय पने विषय : 

११. अधय आिश्यक विषय 
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अनुसूची –५ 

(दफा ५ को उपदफा (७) सँग सभबवधधत) 

सावयजलनक सुनुवाईको प्रलक्रया तथा ढाँचा 

िातािरणीय अध्ययन तथा विशे्लषण, नीवतगत तथा काननूी व्यिस्थाको सियमाधयता अनकुुल िुने गरी 

िातािरणीय अध्ययन प्रवक्रयामा गररने साियिवनक सुनुिाईको काययविवध दिेाय अनसुारको िुनेछ: 

१. िातािरणीय अध्ययनको लावग साियिवनक सुनिुाई 

– प्रस्तावित विकास वनमायण सभबधधी कायय िा आयोिना तथा काययक्रमको बारेको वनणयय प्रवक्रयामा 

सकारात्मक प्रभाि पानय सरोकारिाला र प्रस्तािकबीच खलु्ला अधतकृय या गरी विचार र राय/सझुाि 

प्रस्ततु गने मञ्च 

– सामाधयतः प्रस्तािको असर िेत्रवभत्र प्रस्तािक वनकायबाट साियिवनक सनुिुाईको आयोिना 

– साियिवनक सनुुिाई काययक्रमको स्ितधत्र पेशागत विज्ञिरुद्धारा सििीकरण 

२. िातािरणीय अध्ययन प्रवक्रयामा गररने साियिवनक सनुिुाई काययक्रमको उद्दशे्य 

– प्रस्तावित आयोिना तथा काययक्रम सभबधधमा िातािरणीय अध्ययनको वनरकषय बारे प्रभावित 

समदुायलाई प्रस्तािकबाट िानकारी गराउने मञ्चको आयोिना गने 

– प्रस्तावित आयोिना तथा काययक्रम िेत्रको धरातलीय िास्तविक अिस्था र िातािरणीय 

अध्ययनबाट प्राप्त वनरकषयको शदु्धता पष्ु्टयाई तथा रुि ुगने 

– िातािरणीय अध्ययन प्रवक्रयामा सभबवधधत प्रभावित पि तथा सरोकारिालािरुसँग प्रयायप्त मात्रामा 

परामशय गररएको तथा वनणयय प्रवक्रयामा समािेश गराइएको कुराको सवुनवश्चत गने 

– प्रभावित, रुची राखने तथा सरोकारिाला पिले आफूलाई मित्िपणूय लागेका र सभबवधधत विषयमा 

विचार प्रस्ततु गने अबसर प्रदान गने 

– प्रस्तावित आयोिना तथा काययक्रम र िातािरणीय सरोकारको विषयमा स्थानीय सरकारको 

प्रवतिद्धता र प्रभािकारी िनसिभावगता प्रिद्धयन गने 

३. साियिवनक सनुुिाईको बारेमा साियिवनक सचूना तथा िानकारी  

– साियिवनक सनुुिाईको वमवत, समय र स्थान 

– साियिवनक सनुुिाई िुने प्रस्ताि िा आयोिना तथा काययक्रम बारे िानकारी 
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– सििकताय, गाउँ/नगरपावलकाकापदावधकारी, कमयचारी र नागररक समािका प्रवतवनवधको वचनारी 

– सनुिुाईमा सिभागी िुने सिभावगको िानकारी  

– काययपावलका काययलय, सभबवधधत िडा कायायलय लगायत साियिवनक स्थलमा सूचना टाँस 

– स्थानीय वप्रण्ट तथा अनलाईन वमवडयामा सचूना प्रकाशन 

– रेवडयो, टेवलवभिन, सामाविक सञ्िालबाट सचूना सभपे्रषण 

– सचूना प्रसारण गदाय स्थानीय भाषामा समेत गनुय पने 

४. साियिवनक सनुुिाईको प्रवक्रया तथा काययविवध 

४.१ पररचय काययक्रम 

– अध्ययनकताय तथा सििकताय, 

– गाउँ/नगरपावलकाका पदावधकारी र सभबवधधत कमयचारी,  

– समदुाय तथा लवित समिूका प्रवतवनवध,  

– नागररक समाि िा गैससका प्रवतवनवध,  

– प्रस्तावित आयोिना तथा काययक्रमका लाभावधित तथा संभाव्य प्रभावित समदुाय िा सिभागी,  

– स्थानीय िावनफकार र विषयविज्ञ, 

– स्थानीय रािनीवतक दलका प्रवतवनवध ।  

४.२ साियिवनक सनुिुाईको ध्येय तथा उद्दशे्यबारे िानकारी तथा प्रस्ततुी 

– आयोिनाको विस्ततृ पररयोिना प्रस्ताि िा काययक्रमको व्यिसावयक कायययोिना 

– प्रस्तावित आयोिना तथा काययक्रमको सभबधधमा स्थलगत अिलोकन, अध्ययन र परामशयबाट प्राप्त 

सचूना तथा वििरण 

– प्रस्ताि (आयोिना तथा काययक्रम) बाट स्थानीय िनता, स्थानीय ति, विल्लालाई पगु्ने प्रमखु 

फाइदािरु  

– प्रस्ताि कायायधियनबाट स्थानीय िनता, स्थानीय ति, विल्लालाई पगु्ने नकारात्मक असरिरु 

– नकारात्मक असर धयनूीकरणमा उपायिरु 

४.३ प्रस्तािको सभबधधमा प्रभावित समदुाय तथा अधय सरोकारिालाको धारणा तथा सिाल प्रस्ततुी 

– प्रस्तािको कायायधियन सभबधधमा प्रभावित समदुायका विचार तथा सिाल 

– प्रस्तािको कायायधियन सभबधधमा सरोकारिालाको विचार तथा सिाल 
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४.४ प्रस्तािकको प्रवतवक्रया  

– प्रस्ताि कायायधियनबाट िुने मखुय समस्या तथा सबाल बारे प्रस्तािकको राय तथा विचार 

– समस्या तथा सबालको सभबोधनबारे प्रस्तािकको प्रवतिद्धताबारे िानकारी 

४.५ विषयविज्ञ तथा सििकतायबाट वनरकषय तथा सझुाि प्रस्ततुी 

– काययक्रममा प्रस्ततु तथा उिाइएका सिालिरुको विषयविज्ञ तथा सििकतायद्धारा संकलन तथा 

सँस्लेषण 

– विषयविज्ञ तथा सििकतायद्धारा वनरकषय तथा सझुािबारे प्रस्ततुी र िानकारी 

– साियिवनक सनुुिाईको प्रवक्रया, छलफलका विषय, वनरकषय र सझुाि समािेश प्रवतिेदन तयारी 

– प्रवतिेदन प्रस्तािक समि पेश  

५. सिभावगता 

– विषयविज्ञ तथा सििकताय  

– प्रभावित समदुाय तथा समूिको प्रवतवनवध, लवित िगय तथा समदुाय 

– सभबवधधत िडाका िडाअध्यि िा िडा सवमवतका सदस्यिरु  

– गाउँ/नगरपावलकाका प्रमखु, प्रवतवनवध तथा सभबवधधत कमयचारीिरु 

– नागररक समाि, समदुायमा आधाररत समाि तथा वमवडयाका प्रवतवनवध 

– प्रस्तािक संस्थाका प्रवतवनवधिरु   
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अनुसूची –६ 

(दफा ६ को उपदफा (२) सँग सभबवधधत) 

सुंलिप्त वातावरणीय परीिण प्रलतवेदनको ढाँचा 

१. प्रवतिेदन तयार गने व्यवि िा संस्थाको नाम र िेगाना : 

२. प्रस्तािको सारांश : 

३. प्रवतिेदनमा रिन ुपने विषयः 

• प्रस्तािको उद्दशे्य, 

• प्रस्ताि कायायधियन िुने िेत्रको विस्ततृ वििरण, 

• प्रस्ताि तयारीमा त्याङ्क सङ्कलन र विशे्वषणको विवध, 

• प्रस्ताि कायायधियनबाट िातािरणमा पने सकारात्मक प्रभाि, 

• प्रस्ताि कायायधियनबाट िातािरणमा पने नकारात्मक प्रभाि, 

• िातािरणीय व्यिस्थापन योिना, 

• अधय आिश्यक कुरा, 

• सधदभय सामाग्री । 

४. प्रवतिेदनमा समािेश िुने िातािरणीय योिनाको खाका देिायबमोविम िुनेछः 

विषयगत 

िेत्र 

सकारात्मक प्रभािको 

बढोत्तरीका 

वक्रयाकलाप 

के 

गने? 

किाँ 

गने? 

कसरी 

गने? 

कविले 

गने? 

कसले 

गने? 

अनमुावनत 

बिेट 

िनशवि र 

समय 

अनगुमन तथा 

मलू्याङ्कन 

विवध 

भौवतक िेत्र         

िैविक िेत्र         

सामाविक         
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िेत्र 

साँस्कृवतक 

िेत्र 

        

अधय         

विषयगत 

िेत्र 

नकारात्मक प्रभािको 

धयनूीकरणका 

वक्रयाकलाप 

के 

गने? 

किाँ 

गने? 

कसरी 

गने? 

कविले 

गने? 

कसले 

गने? 

अनमुावनत 

बिेट 

िनशवि र 

समय 

अनगुमन तथा 

मलू्याङ्कन 

विवध 

भौवतक िेत्र         

िैविक िेत्र         

सामाविक 

िेत्र 

        

साँस्कृवतक 

िेत्र 

        

अधय         

         

 

रष्टव्य:–  (१) िातािरण व्यिस्थापन योिनाको प्रस्तािमा आयोिना वनमायण अवघ, वनमायण तथा 

सञ्चालनको चरणका लावग अलग अलग रुपमा उल्लेख गनुय पनेछ ।  

   (२) प्रवतिेदन तयार गदाय आिश्यकता अनसुार त्याङ्क, नक्शा, वचत्र, तावलका, चाटय, ग्राफ संलग्न गनुय 

पनेछ ।  

   (३) संविप्त िातािरणीय अध्ययन प्रवतिेदन नेपाली भाषाको यवुनकोडमा फण्ट साइि १२ मा टाइप गरी 

लेवखएको िुन ुपनेछ । प्रवतिेदनको प्रत्येक पानाको तलमावथ १–१ इञ्च, बायाँ १.२ इञ्च र दायाँ १ इञ्च 

खाली राखी पानाका दिैुतफय  वप्रधट गरी स्पाइरल बाइवण्डङ गरेको िुन ुपनेछ । 
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अनुसूची –७ 

(दफा ६ को उपदफा (२) सँग सभबवधधत) 

प्रारलभभक वातावरणीय परीिण प्रलतवेदनको ढाचँा 

 

१. प्रवतिेदन तयार गने व्यवि िा संस्थाको नाम र िेगाना : 

२. प्रस्तािको सारांश : (प्रस्तािको कायायधियनबाट िातािरणमा पनय सक्ने प्रभािको सभबधधमा दिेायका कुरा 

संिेपमा उल्लेख गने) 

• प्रस्तािको उद्दशे्य : 

• भ–ूउपयोग पने असर : 

• िातािरणमा पने प्रवतकूल प्रभाि : 

• िनस्िास््य तथा मानि िीिनमा पने असर : 

• िनसङ्खया र िीविकोपाियनमा पने असर : 

• स्थानीय पूिायधारमा िुने िवत : 

• िलिाय ुपररितयन तथा विपद उत्थानवशलतामा पने असर : 

• अधय आिश्यक कुरा : 

३. प्रस्तािको सभबधधमा देिायका कुरा स्पष्ट खलुाउन ुपने : 

(क) प्रस्तािको वकवसम : 

• प्रशोधन गन,े 

• उत्पादन गने, 

• िडान गने, 

• सेिा प्रिाि गन,े 

• अधय । 
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(ख) डेवलभरी गने भए के कस्तो िस्त ुडेवलभरी गने : 

(ग) प्रस्तािको : 

• िडान िमता : 

• प्रवतवदन िा िषय कवत घण्टा सञ्चालन िुने : 

(घ) प्रस्ताि कायायधियन िुँदा वनरकासन िुने (कवत समय सञ्चालन िुदँा कवत पररमाणमा वनरकासन िुने िो ) 

खलुाउन ुपने : 

• िोस 

• तरल 

• िािा 

• ग्याँस 

• ध्िवन 

• धलूो 

• अधय । 

(च) प्रयोग िुने ऊिायको : 

• वकवसम : 

• स्रोत : 

• खपत िुने पररमाण (प्रवतघण्टा, वदन र िषयमा) : 

  (छ) िनशविको आिश्यकता कवत पने : 

  (ि) प्रस्ताि कायायधियन गनय आिश्यक पने : 

• कुल पूँिी : 

• चाल ुपूँिी : 

• िवमनको िेत्रफल : 
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• भिन र वतनका वकवसम : 

• मेवसनरी औिार : 

• अधय : 

   (झ) प्रस्ताि कायायधियन िुने िेत्रको विस्ततृ वििरण : 

• नक्सा : 

• सो िेत्र र िररपररको िनसंखया र बसोबासको वस्थवत : 

• प्रस्ताि कायायधियन िुने िेत्रको आसपासमा कुनै संिेदनशील वचि िा िस्त ु रिकेो भए त्यस्ता 

वचििस्तकुो वििरण : 

• िालको वस्थवत : 

• पानीको स्रोत : 

• फोिरमैला फ्याँक्ने िा प्रशोधन गने व्यिस्था : 

• प्रस्ताि कायायधियन िुने िाउँमा आित िाित गने बाटो : 

• उत्पादन प्रवक्रया : 

• प्रविवधको वििरण : 

• अधय आिश्यक कुरा : 

४. प्रस्ताि कायायधियन गदाय िातािरणमा पने प्रभाि : 

(क) सामाविक, आवथयक र साँस्कृवतक िेत्रमा पने प्रभाि : 

• मानि स्िास््यमा पने प्रभाि : 

• िीविकोपाियनमा पने प्रभाि : 

• खेती योग्य िवमनमा िने िय : 

• िन िङ्गलमा पगु्ने िय : 

• सामाविक, साँस्कृवतक र धावमयक मलू्य माधयतामा िुने पररितयन : 

• अधय : 
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(ख) िैविक प्रभाि : 

• िनसङ्खया : 

• िनस्पवत तथा िीििधत ु: 

• प्राकृवतक िासस्थान र समुदाय : 

(ग) भौवतक प्रभाि : 

• िवमन : 

• िायमुण्डल : 

• पानी : 

• ध्िवन : 

• मानि वनवमयत िस्त ु: 

• िलिाय ु: 

• अधय : 

५. प्रभाि कायायधियनका विकल्प : 

  वडिाइन : 

  आयोिना स्थल : 

  प्रवक्रया, समय–तावलका : 

  प्रयोग िुने कच्चा पदाथय : 

  अधय कुरा : 

६. िातािरणीय व्यिस्थापन योिनाको खाका : 

७. अधय आिश्यक कुरा : 

८. प्रवतिेदनमा समािेश िुने िातािरणीय योिनाको खाका देिाय बमोविम िुनेछ : 

विषयगत सकारात्मक प्रभािको के किाँ कसरी कविले कसले अनमुावनत अनगुमन 
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िेत्र बढोत्तरीका 

वक्रयाकलाप 

गने? गने? गने? गने? गने? बिेट 

िनशवि र 

समय 

तथा 

मलू्याङ्कन 

विवध 

भौवतक िेत्र         

िैविक िेत्र         

सामाविक 

िेत्र 

        

साँस्कृवतक 

िेत्र 

        

अधय         

विषयगत 

िेत्र 

नकारात्मक प्रभािको 

धयनूीकरणका 

वक्रयाकलाप 

के 

गने? 

किाँ 

गने? 

कसरी 

गने? 

कविले 

गने? 

कसले 

गने? 

अनमुावनत 

बिेट 

िनशवि र 

समय 

अनगुमन 

तथा 

मलू्याङ्कन 

विवध 

भौवतक िेत्र         

िैविक िेत्र         

सामाविक 

िेत्र 

        

साँस्कृवतक 

िेत्र 

        

अधय         
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रष्टव्य:–  (१) िातािरण व्यिस्थापन योिनाको प्रस्तािमा आयोिना वनमायण अवघ, वनमायण तथा 

सञ्चालनको चरणका लावग अलग अलग रुपमा उल्लेख गनुय पनेछ ।  

   (२) प्रवतिेदन तयार गदाय आिश्यकता अनसुार त्याङ्क, नक्शा, वचत्र, तावलका, चाटय, ग्राफ संलग्न गनुय 

पनेछ ।  

   (३) संविप्त िातािरणीय अध्ययन प्रवतिेदन नेपाली भाषाको यवुनकोडमा फण्ट साइि १२ मा टाइप गरी 

लेवखएको िुन ुपनेछ । प्रवतिेदनको प्रत्येक पानाको तलमावथ १–१ इञ्च, बायाँ १.२ इञ्च र दायाँ १ इञ्च 

खाली राखी पानाका दिैुतफय  वप्रधट गरी स्पाइरल बाइवण्डङ गरेको िुन ुपनेछ । 

अनुसूची –८ 

(दफा ६ को उपदफा (३) सँग सभबवधधत) 

वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन सभबन्िी सावयजलनक सूचनाको ढाँचा 

 

.............. आयोिना/काययक्रमको िातािरणीय अध्ययन प्रवतिेदन तयारी सभबधधी साियिवनक सचूना 

(प्रकाशन वमवत ....................) 

........... प्रदशे ............ विल्ला ................ गाउँपावलका/नगरपावलका ................ (प्रस्तािकको नाम 

उल्लेख गने) द्वारा देिाय बमाविमको प्रस्ताि कायायधियन गनय लावगएको छ । 

प्रस्तािकको नाम र िेगाना ............ नाम ......... िेगाना ........... (ईमेल) ........... फोन नं. 

प्रस्तािको व्यिोरा आयोिना / काययक्रमको मखुय विषेशता उल्लेख गने 

प्रभाि पनय सक्ने िेत्र .......... विल्ला ......... गाउँपावलका/नगरपावलका .......... िडा नं. 

 

मावथ उवल्लवखत प्रस्तािको िातािरणीय अययन प्रवतिेदन तयारी गने क्रममा सो िेत्रको िैविक तथा 

पाररवस्थवतकीय प्रणाली, प्राकृवतक तथा भौवतक प्रणाली, सामाविक तथा आवथयक प्रणाली र साँस्कृवतक 

प्रणालीिरु बीच के कस्तो सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाि पदयछ भनी यवकन गनय ................. 

गाउँपावलका/नगरपावलका, ..............िडा सवमवत, विद्यालय, स्िास््य संस्था तथा सरोकारिाला व्यवि िा 
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संस्थाको राय सझुाि वलन आिश्यक भएकोले यो साियिवनक सचूना प्रकाशन भएको वमवतले सात वदन वभत्र 

दिेायमा उवल्लवखत िेगानामा आई पगु्ने गरी वलवखत राय सझुाि उपलब्ध गराई वदन ुिुन अनरुोध गररधछ । 

प्रस्तािकको नाम र िेगाना ............ नाम ......... िेगाना ........... (ईमेल) ........... फोन नं. 

परामशयदाताको नाम र िेगाना ............ नाम ......... िेगाना ........... (ईमेल) ........... फोन नं. 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसूची –९ 

(दफा ६ को उपदफा (८) सँग सभबवधधत) 

वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन तयार गने लवज्ञ तथा अध्ययन टोिी 

 

क. संविप्त िातािरणीय अध्ययन तथा प्रवतिेदन तयारी संलग्न िुने विशेषज्ञिरुः  

१. भौवतक विकास विज्ञ (Physical Development Expert) : सभबवधधत विषय िस्तैः वसवभल िा 

मेकावनकल इवञ्िवनयररङ्ग, भगूभयशास्त्र, भवूिज्ञान, आवकय टेक्ट, िाइड्रोलोिी िा अधय सभबवधधत 

विषयमा स्नातकोत्तर उपाधी िावसल गरी कभतीमा तीन िटा िातारणीय अध्ययन काययमा अनभुि 

भएको  
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२. िातािरणविद (Environmental Expert): िातािरण विज्ञान िा इवञ्िवनयररङ्गमा स्नातकोत्तर 

उपाधी िावसल गरी कभतीमा तीन िटा िातारणीय अध्ययन काययमा अनुभि भएको  

३. सामाविक आवथयक विज्ञ (Socio-economic Expert) : समाि विज्ञान िा अथयशास्त्रमा स्नातकोत्तर 

उपाधी िावसल गरी कभतीमा तीन िटा िातारणीय अध्ययन काययमा अनुभि भएको  

ख. प्रारवभभक िातािरणीय परीिण तथा प्रवतिेदन तयारी संलग्न िुने विशेषज्ञिरुः  

१. भौवतक विकास विज्ञ (Physical Development Expert) : सभबवधधत विषय िस्तैः वसवभल िा 

मेकावनकल इवञ्िवनयररङ्ग, भगूभयशास्त्र, भवूिज्ञान, आवकय टेक्ट, िाइड्रोलोिी िा अधय सभबवधधत 

विषयमा स्नातकोत्तर उपाधी िावसल गरी कभतीमा तीन िटा िातारणीय अध्ययन काययमा अनभुि 

भएको  

२. िातािरणविद (Environmental Expert): िातािरण विज्ञान िा इवञ्िवनयररङ्गमा स्नातकोत्तर 

उपाधी िावसल गरी कभतीमा तीन िटा िातारणीय अध्ययन काययमा अनुभि भएको  

३. सामाविक आवथयक विज्ञ (Socio-economic Expert) : समाि विज्ञान िा अथयशास्त्रमा स्नातकोत्तर 

उपाधी िावसल गरी कभतीमा तीन िटा िातारणीय अध्ययन काययमा अनुभि भएको  

४. आिश्यकता अनसुार सभबवधधत िेत्रको विज्ञः Civil Engineer, Architect, Economist, 

Agriculturist, Forest/Biodiversity Expert, WASH Engineer, Mechanical Engineer, 

Hydrologist, Chemist आवद) िस्तैः  

– िन तथा ििृारोपण र िररयाली िेत्रः फरेष्टर िा िायोडाइभरवसटी विज्ञ आवद 

– सडक, पलु तथा यातायात िेत्रः यातायात इवञ्िवनयररङ्ग आवद 

– पययटन िेत्र : पययटन विज्ञ आवद 

– उिाय, िलस्रोत र वसंचाई िेत्रः Hydrologist, Irrigation Engineerआवद । 

– आिास, भिन, िस्ती तथा शिरी विकास िेत्र : भिन इवञ्िवनयर िा आकीटेक्ट  

– उद्योग तथा व्यिसाय िेत्र : अथयशास्त्री तथा व्यिस्थापन विज्ञ आवद 

– स्िास््य िेत्र : मेवडकल डाक्टर आवद 

– वशिा िेत्र : वशिाशास्त्री िा मेवडकल डाक्टर आवद 
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– खानी िेत्र : भगूभयशास्त्री आवद 

– कृवष िेत्र : कृवष तथा भेटेरनरी विज्ञ आवद 

– खानेपानी, सरसफाई तथा ढल वनकास िेत्र : िास इवञ्िवनयर आवद 

उवल्लवखत विज्ञ तथा अध्ययन टोलीको योग्यता िातािरण सभबधधी संघीय काननूमा तोवकए बमोविम 

िुनपुनेछ । 
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अनुसूची –१० 

(दफा १० को उपदफा (१) सँग सभबवधधत) 

वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको ढाँचा 

वातावरणीय 

प्रभाव 

सकारात्मक प्रभाव 

बढोत्तरी/ 

नकारात्मक असर 

न्यूनीकरणका 

लक्रयाकिापहरु (के 

के गने?) 

स्था

न 

(क

हाँ 

गने) 

सञ्चा

िन 

प्रलक्र

या 

(कस

री 

गने?) 

सञ्चा

िन 

प्रलक्र

या 

(कस

री 

गने?) 

समय 

(कलह

िे 

गने?) 

अनु

मालन

त 

श्रोत 

लज

भमे

वारी 

अनुग

मनको 

लवलि 

क. भौलतक 

वातावरण 

        

१. लनमायण 

अलिको चरण 

        

         

२. लनमायण चरण         

         

३. लनमायण 

पलछको चरण 

        

         

ख. जैलवक 

वातावरण 

        

१. लनमायण 

अलिको चरण 
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२. लनमायण चरण         

         

३. लनमायण 

पलछको चरण 

        

         

ग. सामालजक, 

आलथयक र 

साँस्कृलतक 

वातावरण 

        

१. लनमायण 

अलिको चरण 

        

         

२. लनमायण चरण         

         

३. लनमायण 

पलछको चरण 
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अनुसूची –११ 

(दफा ११ को उपदफा (९) सँग सभबवधधत) 

वातावरणीय प्रस्ताव कायायन्वयन अनुगमनको ढाचँा 

 

अनुगमनका 

प्रकार 

अनुगमनका 

सूचक 

अनुगमनको 

लवलि 

अनुगमनको 

स्थान 

अनुगमनको 

समय 

(आवृलत्त) 

अनुमालनत 

रकम 

अनुगमन 

गने लनकाय 

१. प्रारलभभक अवस्थाको अनुगमन 

       

       

२. प्रभाव अनुगमन 

       

       

३. लनयम पािन अनुगमन 

       

       

 

आज्ञािे 

अभय कुमार गपु्ता 

प्रमखु प्रशासकीय अवधकृत 

वमवतः- २०७७/०९/१६ 
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