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संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारक्षभिक वातावरणीय परीिण काययक्षवक्षि, २०७७ 

प्रमाणिकरि णमण िः-२०७७/०९/१६ 

णियमावली िं. २७ 

प्रस्तावना: 

गाउँपाणलकाको अणिकार क्षेत्रणित्र पिे णवषयसँग सम्बणधि  योजिा, काययक्रम  था आयोजिा सम्बधिी प्रस् ावको 

संणक्षप्त वा ावरिीय अध्ययि वा प्रारणम्िक वा ावरिीय परीक्षि सम्बधिी अध्ययि, प्रण वेदि  यारी, स्वीकृण , 

प्रस् ाव कायायधवयि  था अिगुमि प्रणक्रयालाई व्यवणस्थ  र प्रिावकारी बिाउि वाञ्छिीय िएकोले, 

वा ावरि  था प्राकृण क श्रो  संरक्षि ऐि, २०७७ को दफा ६६ ले णदएको अणिकार प्रयोग गरी यो 

काययणवणि णलख ुगाउँ काययपाणलकाको णमण  २०७७/०९/१६ ग ेको बैठकबाट स्वीकृ  गरर जारी गरेको छ ।  

 

पररच्छेद -१ 

प्रारक्षभिक 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारभि: (१) यो काययणवणिको िाम णलख ु गाउँपाणलकाको "संणक्षप्त वा ावरिीय अध्ययि  था 

प्रारणम्िक वा ावरिीय परीक्षि काययणवणि, २०७७" रहकेो छ ।  

(२) यो काययणवणि िेपाल संणविािले व्यवस्था गरेका स्थािीय  हको अणिकार सचूीका णवषय  था प्रचणल  

सङ्घीय, प्रदशे काििूले गाउँपाणलकाको अणिकार क्षेत्रणित्र पिे ििी  ोणकएको णवषयसँग सम्बणधि  

णवकास णिमायि कायय वा आयोजिा कायायधवयि गिे सरकारी, अियसरकारी, गैर सरकारी, समदुायमा 

आिारर  संस्था र व्यणि वा कम्पिीको हकमा समे  लाग ूहुिेछ । 

 (३) यो काययणवणि गाउँपाणलकाको स्थािीय राजपत्रमा प्रकाशि िएको णमण  दणेख लाग ूहुिेछ ।  

२. पररिाषा: णवषय वा प्रसङ्गले अको अथय िलागेमा यस काययणवणिमा, - 

(क) "ऐि" िधिाले गाउँपाणलकाको वा ावरि  था प्राकृण क श्रो  संरक्षि ऐि, २०७७ सम्झि ुपछय । 

(ख) "काययपाणलका" िधिाले गाउँ काययपाणलका सम्झि ुपछय ।  

(ग) "काययसचूी" िधिाले वा ावरिीय अध्ययि प्रण वेदि  यार गियको लाणग यस काययणवणि बमोणजम 

स्वीकृ  काययसचूी सम्झि ुपछय ।  

(घ) "कायायलय" िधिाले गाउँ काययपाणलकाको कायायलय र सो अध गय  वा ावरि  था णवपद 

व्यवस्थापि सम्बधिी णवषय हिेे महाशाखा/शाखा/एकाईलाई सम्झि ुपछय।   
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(ङ) "गाउँपाणलका" िधिाले णलख ुगाउँपाणलका सम्झि ुपछय ।  

(च) "प्रस् ाव" िधिाले णवद्यमाि वा ावरिीय अवस्थामा पररव यि ल्याउि सक्िे णकणसमको णवकास 

कायय, िौण क णक्रयाकलाप वा ि–ूउपयोगमा कुिै पररव यि गिे कुिै योजिा, आयोजिा वा काययक्रम 

सञ्चालि गिे सम्बधिमा  यार गररएको प्रस् ाव सम्झि ुपछय।  

(छ) "प्रस् ावक" िधिाले प्रस् ाव स्वीकृण को लाणग णिवेदि णदिे वा प्रस् ाव कायायधवयि गिय स्वीकृण  

प्राप्त व्यणि वा सरकारी, अियसरकारी वा गैरसरकारी णिकाय वा संस्था सम्झिपुछय ।  

(ज) "प्रारणम्िक वा ावरिीय परीक्षि" िधिाले कुिै प्रस् ावको कायायधवयि गदाय सो प्रस् ावले 

वा ावरिमा उल्लेखिीय प्रण कूल प्रिाव पािे वा िपाि े सम्बधिमा यकीि गिुयका साथ ै त्यस् ो 

प्रिावलाई कुिै उपायद्वारा णिराकरि वा धयिूीकरि गियका लाणग अवलम्बि गररिे उपायको 

सम्बधिमा णवशे्लषिात्मक रुपमा गररिे अध्ययि  था मूल्याङ्कि सम्झि ुपछय ।  

(झ) "वा ावरि" िधिाले प्राकृण क, साँस्कृण क र सामाणजक प्रिाली, आणथयक  था मािवीय 

णक्रयाकलाप र णयिका अवयवहरु  था  ी अवयवहरुको बीचको अध रणक्रया  था अध रसम्बधि 

सम्झि ुपछय ।  

(ञ) "वा ावरिीय अध्ययि" िधिाले कुिै प्रस् ावको कायायधवयि गदाय त्यसबाट वा ावरिमा पिे 

प्रण कूल प्रिाव णिराकरि वा धयिूीकरि गियको लाणग अवलम्बि गररिे उपायका सम्बधिमा गररिे 

संणक्षप्त वा ावरिीय अध्ययि, प्रारणम्िक वा ावरिीय परीक्षि र वा ावरिीय प्रिाव मलू्याङ्कि 

सम्झि ुपछय ।  

(ट) "वा ावरिीय अध्ययि प्रण वेदि" िधिाले संणक्षप्त वा ावरिीय अध्ययि, प्रारणम्िक वा ावरिीय 

पररक्षि वा वा ावरिीय प्रिाव मलू्याङ्कि सम्बधिमा  यार गररएको प्रण वेदि सम्झि ुपछय । 

(ठ) "वा ावरिीय प्रिाव मलू्याकंि" िधिाले कुिै प्रस् ावको कायायधवयि गदाय सो प्रस् ावले वा ावरिमा 

उल्लेखिीय प्रण कूल प्रिाव पािे वा िपािे सम्बधिमा यकीि गर्यिकुा साथै त्यस् ो प्रिावलाई कुिै 

उपायद्वारा णिराकरि वा धयिूीकरि गियका लाणग अवलम्बि गररिे उपायको सम्बधिमा णवस्  ृ 

रुपमा गररिे अध्ययि  था मलू्याङ्कि सम्झि ुपछय । 

(ड) "व्यवसाणयक कायययोजिा" िधिाले प्रस् ावकले कायायधवयि गिे णवस्  ृ पररयोजिा प्रण वेदि  यार 

गिुयपिे बाहकेका आयोजिा वा काययक्रममा हुिे लगािी र प्रण फलको णवशे्लषि सणह को 

कायययोजिा सम्झि ुपछय ।  

(ढ) "णवस्  ृ पररयोजिा प्रण वेदि" िधिाले प्रस् ावकले कायायधवयि गिे णवकास णिमायिसँग सम्बणधि  

पररयोजिाको प्राणवणिक र आणथयक पक्षहरु णवशे्लषि गररएको णवस्  ृ प्रण वेदि सम्झि ुपछय ।    
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(ि) "संणक्षप्त वा ावरिीय अध्ययि" िधिाले कुिै प्रस् ावको कायायधवयि गदाय त्यसबाट वा ावरिमा पिे 

प्रण कूल प्रिाव णिराकरि वा धयिूीकरि गियको लाणग अवलम्बि गररिे उपायको सम्बधिमा संणक्षप्त 

रुपमा गररिे अध्ययि सम्झि ुपछय ।  

 

पररच्छेद — २ 

प्रस्ताव छनौट तथा काययसचूी सभबन्िी व्यवस्था 

३. प्रस्ताव छनौट तथा सूची तयार गने: (१) कायायलयले स्वीकृ  बाणषयक काययक्रम  था कायययोजिाको आिारमा 

वा ावरिीय अध्ययि आवश्यक पिे णवकास णिमायि सम्बधिी कायय वा आयोजिा  था काययक्रम पणहचाि गरी 

सचूी  यार गिुय पिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोणजमको सचूीमा स्थािीय सरकार संचालि ऐि, २०७४ को दफा ६२ (क) बमोणजम 

गाउँपाणलका क्षेत्र णित्र गररिे स्लेट, ढुङ्गा, णगट्टी, वालवुा एवं माटोजधय वस् कुो णवक्री सम्बधिी कायय 

समे  समावेश गिुय पिेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोणजम वा ावरिीय अध्ययि आवश्यक पिे आयोजिा  था काययक्रमको पणहचाि  था 

सचूी  यार गदाय सङ्घीय वा ावरि संरक्षि णियमावली, २०७७ को आिारमा संणक्षप्त वा ावरिीय 

अध्ययि, प्रारणम्िक वा ावरिीय परीक्षि र वा ावरिीय प्रिाव मलू्याङ्किका लाणग छुट्टाछुटै्ट सचूी 

 यार गिुय पिेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोणजमको सचूी  यार गदाय यस काययणवणिको अनुसूची –१ मा उणल्लणख  सीमा 

(थ्रेसहोल्ड) अिसुार गिुय पिेछ । 

(५) कायायलयले वा ावरिीय अध्ययि गिुयपिे आयोजिा वा काययक्रमको णवस्  ृ पररयोजिा प्रण वेदि वा 

व्यवसाणयक कायययोजिा  यार िए पश्चा  वा ावरिीय अध्ययि गिे गराउिे व्यवस्था गिुय पिेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोणजम वा ावरिीय अध्ययि गदाय अनुसूची –२ मा उणल्लणख  वा ावरिीय अध्ययि 

सम्बधिी प्रवाह णचत्र, प्रिाव पणहचाि  था अध्ययि सचूी र औजारको प्रयोग गिुय पिेछ ।  

४. काययसूची तयारी तथा स्वीकृक्षत गनुयपने: (१) प्रस् ावकले संणक्षप्त वा ावरिीय अध्ययिको लाणग अनुसूची –३ 

र प्रारणम्िक वा ावरिीय परीक्षिको लाणग अनुसुची –४ बमोणजमको ढाँचामा प्रत्येक आयोजिा वा 

काययक्रमको लाणग छुट्टाछुटै्ट काययसचूी  यार गिुय पिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोणजम  यार गररएको काययसचूी स्वीकृण को लाणग वा ावरि णवषय हिेे 

महाशाखा/शाखा/एकाईमा पेश गिुय पिेछ ।  
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(३) उपदफा (२) बमोणजम पेश िएको काययसचूी स्वीकृण का लाणग पेश गिुय अणघ णवषयसँग सम्बणधि  

शाखा/महाशाखाको राय सझुाव सणह  पेश गिुयपिेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोणजम पेश िएको संणक्षप्त वा ावरिीय अध्ययि सम्बधिी काययसचूी िए प्रमखु 

प्रशासकीय अणिकृ ले र प्रारणम्िक वा ावरिीय परीक्षि सम्बधिी काययसचूी िए प्रमखु प्रशासकीय 

अणिकृ  माफय   अध्यक्षले आवश्यक जाँचबझु गरी पेश िएको णमण ले पधर णदिणित्र स्वीकृ  गिुय पिेछ 

। 

(५) उपदफा (४) को प्रयोजिको लागी णदि गििा गदाय थप कागजा  माग गरेकोमा त्यस् ो कागजा  प्राप्त 

िएको णमण बाट र कुिै णवषयमा थप स्पष्ट गिय लेणख पठाएकोमा त्यस् ो णवषयमा स्पष्ट िई आएको 

णमण बाट गििा गररिेछ । 

(६) उपदफा (४) बमोणजम काययसचूी स्वीकृ  गदाय दफा १४ को उपदफा (१) बमोणजम गणठ  प्राणवणिक 

सणमण को णसफाररशमा गिुय पिेछ ।  

५. सावयजक्षनक सुनुवाई गनुयपने:(१) प्रस् ावकले वा ावरिीय अध्ययि प्रण वेदि  यारीको णसलणसलामा प्रस् ावको 

कायायधवयिबाट प्रिाणव  हुिे के्षत्रमा प्रस् ावको बारेमा सावयजणिक सिुवुाईको आयोजिा गरी राय सझुाव 

सङ्कलि गिुय पिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोणजम सावयजणिक सिुवुाई गदाय प्रस् ावकले प्रिाणव  स्थािीय समदुाय, वि उपिोिा 

समहू गठि िएको िए सो समहूका प्रण णिणि, वडा अध्यक्ष वा वडा सणमण का प्रण णिणिको रोहवरमा 

गराउि ुपिेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोणजम सावयजणिक सिुवुाई गिे प्रयोजिका लाणग प्रस् ावकले सोको णमण , समय, स्थाि र 

आयोजिा  था काययक्रमको सम्बधिमा प्रचार प्रसार गियको लाणग स्थािीय पत्रपणत्रका, रेणडयो वा अधय 

सञ्चार माध्यमको प्रयोग गिुयका साथै सम्बणधि  वडा कायायलय र आयोजिा के्षत्रको कुिै सावयजणिक 

स्थलमा सचूिा समे  टाँस गिुय पिेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोणजम गररिे सावयजणिक सिुवुाई काययक्रममा आयोजिा  था काययक्रमबाट प्रिाणव  

के्षत्रका िागररक, समदुाय  था मणहला, बालबाणलका, अपाङ्ग ा िएका व्यणि, ज्येष्ठ िागररक  था 

जोणखम रहकेा वगयको सहिाणग ा सणुिणश्च  गिय प्रस् ावकले उपदफा (२) बमोणजमको सचूिा स्थािीय 

पत्रपणत्रका, रेणडयो र अधय सञ्चार माध्यमबाट सम्िव  िएसम्म स्थािीय िाषामा समे  प्रचार प्रसार गिुय 

पिेछ ।  

(५) प्रस् ावकले आयोजिा  था काययक्रमले समेट्िे िौगोणलक के्षत्रको आिारमा आवश्यक ा अिसुार 

एकिधदा बढी स्थािमा सावयजणिक सिुवुाईको आयोजिा गिुय पिेछ ।  
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(६) यस दफा बमोणजम आयोजिा गररएको सावयजणिक सिुवुाईमा िएको उपणस्थण , सिुवुाईबाट प्राप्त सझुाव, 

 स्वीर  था श्रव्य-दृश्य सामग्री समे  वा ावरिीय अध्ययि प्रण वेदिमा संलग्ि गिुय पिेछ ।   

(७) सावयजणिक सिुवुाई काययक्रम सम्बधिी णवस्  ृ ढाँचा  था प्रणक्रया अनुसूची –५ मा उल्लेख 

िएबमोणजम हुिेछ । 

पररच्छेद — ३ 

प्रक्षतवेदन तयारी तथा स्वीकृक्षत सभबन्िी व्यवस्था 

६. वातावरणीय अध्ययन प्रक्षतवेदन तयारी: (१) दफा ४ को उपदफा (२) बमोणजम स्वीकृ  काययसचूी र दफा ५ 

बमोणजम आयोजिा हुिे सावयजणिक सिुवुाईबाट प्राप्त सझुाव समे को आिारमा प्रस् ावकले प्रत्येक आयोजिा 

 था काययक्रमको लाणग छुट्टाछुटै्ट वा ावरिीय अध्ययि प्रण वेदि  यार गिुय पिेछ ।  

(२) संणक्षप्त वा ावरिीय अध्ययि प्रण वेदिको ढाँचा अनुसूची –६  था प्रारणम्िक वा ावरिीय परीक्षि 

प्रण वेदिको ढाँचा अनुसूची –७ मा  ोणकए बमोणजम हुिेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोणजम प्रण वेदि  यार गदाय प्रस् ावकले प्रस् ाव कायायधवयि हुिे गाउँपाणलका वा त्यस 

के्षत्रका सम्बणधि  सरोकारवाला णिकाय व्यणि वा संस्थालाई सो प्रस् ावको कायायधवयिबाट 

वा ावरिमा पिय सक्िे प्रिावको सम्बधिमा सा  णदिणित्र णलणख  सझुाव उपलब्ि गराउि अनुसूची –८ 

बमोणजमको ढाँचामा कायायलय, शैणक्षक संस्था, स्वास््य संस्था वा कुिै सावयजणिक स्थलमा सचूिा टाँस 

गरी मचुलु्का  यार गिुय पिेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोणजमको सचूिा कुि ैएक स्थािीय पत्रपणत्रकामा प्रकाशि गरी आफ्िो वेवसाइट िएमा 

सोमा समे  प्रकाशि गिुय पिेछ ।  

(५) उपदफा (३) र (४) बमोणजम सचूिा टाँस वा प्रकाशि िएकोमा सो सम्बधिमा कसैको रायसझुाव िए 

सचूिामा उणल्लणख  अवणिणित्र सम्बणधि  प्रस् ावकलाई आफ्िो राय सझुाव णदि सणकिेछ ।  

(६) दफा ४ को उपदफा (३) बमोणजम स्वीकृ  काययसचूी  था उपदफा (१) बमोणजम वा ावरिीय अध्ययि 

प्रण वेदि  यार गदाय प्रस् ावकले डेस्क अध्ययि, स्थलग  भ्रमि, अवलोकि र प्रिाव क्षेत्रका लणक्ष  

समदुाय  था सरोकारवालासँग अध रणक्रया गरी  ्याङ्क  था सचूिा संकलि गिुय पिेछ ।  

(७) उपदफा (१) बमोणजमको वा ावरिीय अध्ययि प्रण वेदिमा प्रस् ावकले प्रस् ाव कायायधवयि गिे क्रममा 

वा ावरिमा पियसक्िे सकारात्मक प्रिाव बढोत्तरी  था िकारात्मक प्रिाव धयिूीकरिको लाणग अपिाउि 

सणकिे णवणिधि णवकल्पहरुको णवस्  ृ णवशे्लषि गरी त्यस् ा णवकल्पहरुमध्ये वा ावरिीय दृणष्टकोिले 

प्रस् ाव कायायधवयि गिय उपयुि हुिे णवकल्प र सो णवकल्प कायायधवयि गिय सणकिे आिार र कारि 

समावेश गिुय पिेछ । 
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(८) प्रस् ावकले वा ावरिीय अध्ययि प्रण वेदि  यार गदाय अनुसूची –९ मा उणल्लणख  णवज्ञ माफय    यार 

गिुय पिेछ ।  

(९) उपदफा (८) बमोणजम वा ावरिीय अध्ययि काययमा संलग्ि णवज्ञहरु स्थलग  अध्ययि, अवलोकि, 

राय, परामशय र अध रणक्रयाका लाणग आयोजिा  था काययक्रमको प्रस् ाणव  स्थलमा अणिवायय रुपमा 

उपणस्थ  हुि ुपिेछ ।  

(१०) वा ावरिीय अध्ययि सम्बधिी काययसचूी  था वा ावरिीय अध्ययि प्रण वेदि िेपाली िाषामा  यार 

गिुय पिेछ ।  

 र काययसचूी  था प्रण वेदिमा उल्लेख गररिे प्राणवणिक शब्दावलीको लाणग िेपाली िाषा प्रयोग गदाय 

शब्दको आशयमा िै  ाणत्वक फरक पिे िएमा त्यस् ा शब्द अंग्रेजी िाषामा उल्लेख गिय यस व्यवस्थाले 

वािा परुयाएको माणििे छैि । 

(११) उपदफा (१०) मा जिुसुकै कुरा लेणखएको िए ा पणि णवदशेी लगािी िएका प्रस् ावको हकमा  यार 

गररिे वा ावरिीय अध्ययि प्रण वेदि र काययसचूी िेपाली वा अङ्ग्रेजी िाषामा  यार गिय सणकिेछ ।  

(१२) उपदफा (११) बमोणजम अध्ययि प्रण वेदि र काययसूची अङ्ग्रेजी िाषामा  यार पाररएको अवस्थामा 

सोको काययकारी सारांश सणह को संणक्षप्त प्रण वेदि िेपाली िाषामा समे   यार गिुय पिेछ ।  

(१३) प्रस् ावकले वा ावरिीय अध्ययि प्रण वेदि  यार गदाय वा ावरि संरक्षि ऐि, २०७६  था वा ावरि 

संरक्षि णियमावली, २०७७ ले  ोकेअिुसारको मापदण्ड र गिुस् र कायम हुिे गरी यस काययणवणिले 

णििायरि गरेको ढाँचामा  यार गिुय पिेछ ।  

(१४) वा ावरिीय प्रिाव मलू्याङ्कि प्रण वेदि  यारी सम्बधिी व्यवस्था प्रचणल  सङ्घीय  था प्रदशे 

काििू बमोणजम हुिेछ ।  

७. अध्ययन प्रक्षतवेदनको स्वीकृक्षत:  (१) दफा ६ बमोणजम  यार गररएको संणक्षप्त वा ावरिीय अध्ययि प्रण वेदि 

 था प्रारणम्िक वा ावरिीय परीक्षि प्रण वेदि प्रमखु प्रशासकीय अणिकृ  माफय   ् अध्यक्ष समक्ष पेश गिुय 

पिेछ ।  

(२) अध्यक्षले उपदफा (१) बमोणजम पेश िएको संणक्षप्त वा ावरिीय अध्ययि प्रण वेदि  था प्रारणम्िक 

वा ावरिीय प्रण वेदि उपर अध्ययि, णवशे्लषि  था पिुरावलोकिको लाणग दफा १४ को उपदफा (१) 

बमोणजम गणठ  प्राणवणिक सणमण मा पठाउि ुपिेछ ।  

(३) प्राणवणिक सणमण ले उपदफा (२) बमोणजम प्राप्त िएको वा ावरिीय अध्ययि प्रण वेदि उपर आवश्यक 

अध्ययि, परामशय, जाँचबझु, णवशे्लषि  था पिुरावलोकि गरी स्वीकृण को लाणग णसफाररश गिुय पिेछ ।   
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(४) उपदफा (३) बमोणजम प्राणवणिक सणमण को णसफाररशको आिारमा प्रस् ाणव  आयोजिा  था काययक्रम 

कायायधवयि गदाय वा ावरिमा कुिै उल्लेख्य प्रिाव पिे िदणेखएमा आवश्यक ा अिसुार प्रस् ावकले 

पालिा गिुयपिे श य  ोकी संणक्षप्त वा ावरिीय अध्ययि प्रण वेदि िए अध्यक्षले र प्रारणम्िक 

वा ावरिीय परीक्षि प्रण वेदि काययपाणलकाले स्वीकृ  गिेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोणजम प्रण वेदि स्वीकृ  गदाय प्रण वेदि पेश िएको णमण ले पधर णदिणित्र स्वीकृ  गिुय 

पिेछ ।  

(६) उपदफा (५) को प्रयोजिको लागी णदि गििा गदाय थप कागजा  माग गरेकोमा त्यस् ो कागजा  प्राप्त 

िएको णमण बाट र कुिै णवषयमा थप स्पष्ट गिय लेणख पठाएकोमा त्यस् ो णवषयमा स्पष्ट िई आएको 

णमण बाट गििा गररिेछ । 

(७) उपदफा (३) बमोणजम वा ावरिीय अध्ययि प्रण वेदिको अध्ययि  था जाँचबझु गदाय त्यस् ो प्रस् ावको 

थप वा ावरिीय अध्ययि गिुयपिे दणेखएमा संणक्षप्त वा ावरिीय अध्ययिको हकमा प्रारणम्िक 

वा ावरिीय परीक्षि गिय अध्यक्षले र प्रारणम्िक वा ावरिीय परीक्षिको हकमा वा ावरिीय प्रिाव 

मलू्याङ्कि गिे गरी काययपाणलकाले आदशे णदि सक्िेछ ।  

(८) उपदफा (७) अिसुार णदइएको आदशे अिसुार प्रस् ावकले थप अध्ययि गरी प्रारणम्िक वा ावरिीय 

पररक्षि प्रण वेदि िए काययपाणलका समक्ष र वा ावरिीय प्रिाव मूल्याङ्कि प्रण वेदि िए प्रदशे 

काििूले  ोकेको णिकाय समक्ष पिुिः पेश गिुय पिेछ ।  

(९) उपदफा (८) बमोणजमको वा ावरिीय अध्ययि प्रण वेदि  यार गिुयपवूय प्रारणम्िक वा ावरिीय परीक्षि 

सम्बधिी काययसचूी अध्यक्षबाट र वा ावरिीय प्रिाव मूल्याङ्कि सम्बधिी काययसचूी प्रदशे काििूले 

 ोकेको णिकायबाट स्वीकृ  गराउि ुपिेछ । 

८. प्रक्षतवेदन पररमाजयन गनय सक्षकने: (१) संणक्षप्त वा ावरिीय अध्ययि प्रण वेदि र प्रारणम्िक वा ावरिीय परीक्षि 

प्रण वेदि स्वीकृ  िई सकेपणछ सो प्रण वेदिमा िौण क पवूायिार, णडजाइि  था क्षम ा र स्वरुपमा पररमाजयि 

गिुयपिे वा संरचिा स्थािाध रि वा फेरबदल गिुयपिे िएमा वा आयोजिा  था काययक्रम क्षम ा घटेमा वा रुख 

कटाि संख्यामा थपघट गिुयपिे िएमा काययपाणलकाले त्यस् ो वा ावरिीय अध्ययि प्रण वेदि पररमाजयि गिय 

स्वीकृण  णदि सक्िेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा जिुसुकै कुरा लेणखएको िए ा पणि दफा ७ को उपदफा (६) बमोणजम संणक्षप्त 

वा ावरिीय अध्ययि गररएकोमा प्रारणम्िक वा ावरिीय परीक्षि वा प्रारणम्िक वा ावरिीय पररक्षि 

गररएकोमा वा ावरिीय प्रिाव मलू्याङ्कि गिुयपिे आदशे णदएको अवस्थामा पररमाजयि सम्बधिी 

व्यवस्था लाग ूहुिे छैि ।  
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पररच्छेद — ४ 

प्रस्ताव कायायन्वयन तथा अनुगमन सभबन्िी व्यवस्था 

९. प्रस्ताव कायायन्वयन गनुय पने: (१) प्रस् ावकले संणक्षप्त वा ावरिीय अध्ययि वा प्रारणम्िक वा ावरिीय परीक्षि 

प्रण वेदि स्वीकृ  िएको णमण ले  ीि बषयणित्र त्यस् ो प्रस् ाव कायायधवयि प्रारम्ि गिुय पिेछ ।   

(२) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेणखएको िए ा पणि णवशेष पररणस्थण  णसजयिा िई सो अवणिणित्र 

प्रस् ावको कायायधवयि हुि िसक्िे अवस्था उत्पधि िएमा प्रस् ावकले संणक्षप्त वा ावरिीय अध्ययिको 

हकमा प्रमखु प्रशासकीय अणिकृ  समक्ष र प्रारणम्िक वा ावरिीय परीक्षिको हकमा अध्यक्ष समक्ष 

स्पष्ट कारि खलुाई म्याद थपका लाणग णिवेदि णदि ुपिेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोणजम प्राप्त िएको णिवेदि उपर संणक्षप्त वा ावरिीय अध्ययि प्रण वेदि िए प्रमुख 

प्रशासकीय अणिकृ ले र प्रारणम्िक वा ावरिीय परीक्षि प्रण वेदि िए अध्यक्षले दफा १४ को उपदफा 

(१) बमोणजमको प्राणवणिक सणमण बाट जाँचबझु गराई व्यहोरा मिाणसब दखेेमा आफ्िो राय सणह  

काययपाणलकामा पेश गिुयपिेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोणजम पेश िएको णिवेदिको व्यहोरा मिाणसव दखेेमा काययपाणलकाले बढीमा दईु बषयको 

अवणि थप गिय सक्िेछ ।  

(५) उपदफा (१) वा (४) बमोणजमको अवणिणित्र प्रस् ाव कायायधवयि प्रारम्ि िगिे प्रस् ावकले त्यस् ो 

प्रस् ावको पिुिः वा ावरिीय अध्ययि गराई स्वीकृण को लाणग पेश गिुय पिेछ ।  

१०. वातावरणीय व्यवस्थापन योजना: (१) प्रस् ावकले प्रस् ाव कायायधवयि गिुयअणघ अनुसूची –१० बमोणजमको 

ढाँचामा वा ावरिीय व्यवस्थापि योजिा  यार गिुय पिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोणजम वा ावरिीय व्यवस्थापि योजिा  यार गदाय वा ावरिीय सकारात्मक प्रिाव 

बढोत्तरी हुिे र िकारात्मक प्रिाव धयिूीकरि गिे णक्रयाकलापहरुमध्ये आयोजिा णिमायिको क्रममा र 

आयोजिा सम्पधि िएपणछ अवलम्बि गिे णक्रयाकलापहरु समे  उल्लेख गिुय पिेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोणजमको वा ावरिीय व्यवस्थापि योजिामा णिरोिात्मक, सिुारात्मक र क्षण पणू य 

सम्बधिी णक्रयाकलापहरु समे  प्रस् ाव गिुय पिेछ ।  

(४) वा ावरिीय व्यवस्थापि योजिा  यार गदाय प्रस् ावकले आयोजिा कायायधवयि गदाय वा ावरिमा पिय 

सक्िे प्रारणम्िक, मध्यकालीि र दीघयकालीि सकारात्मक प्रिावको बढोत्तरी र िकारात्मक प्रिावको 

धयिूीकरिको लाणग अबलम्बि गिुयपिे णवणि र प्रणक्रया समे  उल्लेख गिुय पिेछ। 

(५) वा ावरिीय व्यवस्थापि योजिामा प्रस् ाणव  काययहरु सञ्चालि गिय लाग्िे लाग लाई णवस्  ृ 

आयोजिा प्रण वेदिमा उल्लेख िएकोमा सोको णक्रयाकलाप र लाग  प्रस् ावकले वा ावरि 

व्यवस्थापि योजिामा समावेश गिुय पिेछ ।  
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(६) प्रस् ावकले वा ावरिीय व्यवस्थापि योजिामा उणल्लणख  णक्रयाकलापलाई आयोजिा  था काययक्रम 

कायायधवयिका लाणग  यार गररिे लाग  अिमुािमा िै समावेश गिुय पिेछ ।  

(७) उपदफा (१) बमोणजम  यार गरेको वा ावरिीय व्यवस्थापि योजिा कायायधवयि प्रारम्ि िएपणछ 

प्रस् ावकले कायायधवयिको अवस्थाको प्रण वेदि प्रत्येक छ मणहिामा काययपाणलका समक्ष पेश गिुय पिेछ 

।  

(८) गाउँपाणलकाले आफूले गरेको अिगुमि  था णिरीक्षिको प्रण वेदि प्रत्येक आणथयक बषय समाप्त िएको 

णमण ले एक्काईस णदिणित्र प्रदशे काििूले  ोकेको णिकायमा पठाउि ुपिेछ ।  

(९) उपदफा (८) बमोणजम पेश गरेको प्रण वेदिलाई सा  णदिणित्र कायायलयको सचूिा पाटी  था वेवसाईट 

माफय   सावयजणिक गिुय पिेछ ।    

११. प्रस्ताव कायायन्वयन अनुगमन तथा प्रक्षतवेदन: (१) प्रस् ाव कायायधवयिको अिगुमि गदाय प्रारणम्िक एवम् 

प्रणक्रया अिगुमि, णियमपालि अिगुमि  था प्रिावको अिुगमि गिुय पिेछ ।  

(२) प्रस् ावको प्रारणम्िक अिगुमि गदाय आयोजिा वा काययक्रमको णिमायि कायय शुरु गिुयिधदा अगावै 

णिमायिस्थल र वरपरका आिारि ू वा ावरिीय पक्षको सवेक्षि गिुय पिेछ ।  

(३) प्रस् ाव कायायधवयिबाट िएका वा ावरिीय पररव यि पत्ता लगाउि काययक्रम  था आयोजिा णिमायि र 

सञ्चालिका क्रममा त्यस क्षेत्रको जिस्वास््य, पयायवरिीय, सामाणजक र आणथयक अवस्था लगाय का 

सचूकहरुको मलू्याङ्कि गिुय पिेछ ।  

(४) प्रस् ावकले वा ावरि संरक्षिसम्बधिी मापदण्डको पालिा गरेको छ िधि े कुरा सणुिणश्च  गिय 

वा ावरिीय गुिस् रका णवशेष सचूक वा प्रदषूिको अवस्थाको बारेमा आवणिक वा लगा ार अिगुमि 

गरी अणिलेख राख्ि ुपिेछ र यसरी अिगुमि गदाय वा ावरिीय व्यवस्थापि योजिामा प्रस् ाणव  णवषयहरु 

समे  समावेश गिुय पिेछ ।  

(५) प्रस् ाव कायायधवयिबाट णसजयिा हुिे सकारात्मक र िकारात्मक प्रिाव, वा ावरि संरक्षिका लाणग 

प्रस् ावकले पालिा गिुयपिे णवषयहरु  था वा ावरिीय प्रिावकारर ाको अिगुमि सम्बधिी सचूकहरु 

समे  प्रण वेदिमा उल्लेख गिुय पिेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोणजमका प्रत्येक सचूकलाई कसले र कुि णवणि वा  ररकाबाट अिगुमि गिे हो सो समे  

खलुाउि ु पछय र यस् ो णवणि िरपदो, सणजलो र आयोजिा स्थलमा काययर  जिशणिले अबलम्बि 

गियसक्िे खालको हुि ुपिेछ ।  

(७) उपदफा (६) बमोणजमको कायय प्रस् ावकसँग उपलब्ि जिशणिले गिय सक्िे अवस्था ििएमा 

आवश्यक ा अिुसार वाह्यस्रो बाट प ूी गरी सम्पादि गिे व्यवस्था प्रस् ावकले णमलाउि ुपिेछ ।  
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(८) आयोजिा णिमायि  था सञ्चालिको णवणिधि चरिका लाणग सचूकको प्रकृण  हरेी वा ावरिीय 

अिगुमि गिे समय  ाणलका समे  प्रण वेदिमा समावेश गिुय पिेछ । 

(९) उपदफा (१) बमोणजम प्रस् ाव कायायधवयि प्रारणम्िक अिगुमि, प्रिाव अिगुमि  था णियमपालि 

अिगुमि सम्बधिी ढाँचा अनुसूची–११ मा  ोणकए बमोणजम हुिेछ। 

१२. अनुगमन सभबन्िी क्षजभमेवारी: (१) संणक्षप्त वा ावरिीय अध्ययि  था प्रारणम्िक वा ावरिीय परीक्षि 

सम्बधिी अध्ययि प्रस् ावको कायायधवयिको स्विःअिगुमि गिे णजम्मेवारी प्रस् ावक स्वयंको हुिेछ ।  

(२) प्रस् ावकले प्रत्येक छ मणहिामा उपदफा (१) बमोणजम स्विःअिगुमि गरी  यार गरेको प्रण वेदि 

गाउँपाणलकामा पेश गिुय पिेछ ।  

(३) गाउँपाणलका स्वयं प्रस् ावक िएको वा अधय प्रस् ावकबाट कायायधवयि गररिे प्रस् ावको अिगुमिका 

लाणग काययपाणलकाले दहेाय बमोणजमको अिगुमि सणमण  गठि गिेछिः–  

क) उपाध्यक्ष         – संयोजक  

ख) वा ावरि  था णवपद व्यवस्थापि सणमण को संयोजक   – सदस्य  

ग) प्रमखु प्रशासकीय अणिकृ       – सदस्य 

घ) योजिा णवषय हिेे महाशाखा/शाखा वा एकाई प्रमखु   – सदस्य  

ङ) वा ावरि णिरीक्षक       – सदस्य 

च) वा ावरि व्यवस्थापि णवषय हिेे महाशाखा/शाखा/एकाई प्रमखु   – सदस्य सणचव  

(४) सणमण ले णजल्लाणस्थ  वि कायायलय, सम्बणधि  णिकाय प्रमखु  था प्रण णिणि वा णवषयणवज्ञलाई 

बैठकमा आमधत्रि गिय सक्िेछ । 

(५) अिगुमि सणमण ले दफा ११ बमोणजम अिगुमि गरी  यार पाररएको प्रण वेदि  ीस णदिणित्र 

कायायपाणलका समक्ष पेश गिुय पिेछ ।   

(६) काययपाणलकाले अिगुमिबाट दणेखएका समस्या  था सझुाव कायायधवयिको लाणग प्रस् ावकलाई आदेश 

णदि सक्िेछ र यसरी णदएको आदशेको पालिा गिुय प्रस् ावकको क यव्य हुिेछ ।  

१३. कायायन्वयनमा रोक लगाउन सक्ने: (१) यस काययणवणि  था वा ावरि संरक्षि सम्बधिी प्रचणल  सङ्घीय 

 था प्रदशे काििू बमोणजम वा ावरिीय अध्ययि प्रण वेदि स्वीकृ  िगराई वा स्वीकृ  िएिधदा फरक हुि े

गरी प्रस् ाव कायायधवयि गिय गराउि हुदँिै ।  

(२) कुिै व्यणि, संस्था वा णिकायले उपदफा (१) णवपरर को कायय गरेको पाइएमा संणक्षप्त वा ावरिीय 

अध्ययि वा प्रारणम्िक वा ावरिीय प्रण वेदि िए काययपाणलकाले प्रस् ाव कायायधवयिमा रोक लगाउिेछ 

र वा ावरिीय प्रिाव मलू्याङ्किको हकमा प्रदशे सरकारको सम्बणधि  णिकायमा णसफाररश गिेछ । 
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(३) उपदफा (२) बमोणजम कुिै प्रस् ाव कायायधवयिमा रोक लगाइएकोमा त्यसरी रोक लगाइएको कारिबाट 

क्षण  पगु्ि गएमा प्रस् ावकले सो बाप  कुिै णकणसमको क्षण पणू यको दावी गिय पाउिे छैि ।  

(४) उपदफा (३) मा जिुसुकै कुरा लेणखएको िए ा पणि कायायधवयिमा रोक लगाइएको आयोजिाको 

प्रस् ावकले प्रचणल  ऐि बमोणजम वा ावरिीय अध्ययि प्रण वेदि स्वीकृ  गराएमा वा स्वीकृ  

वा ावरिीय अध्ययि प्रण वेदि बमोणजम आयोजिा कायायधवयिमा सिुार गरेमा लगाइएको रोक 

सम्बणधि  णिकायले फुकुवा गिय सक्िेछ ।  

पररच्छेद — ५ 

क्षवक्षवि 

१४. प्राक्षवक्षिक सक्षमक्षत गठन गने: (१) संणक्षप्त वा ावरिीय अध्ययि  था प्रारणम्िक वा ावरिीय परीक्षि सम्बधिी 

काययसचूी  था वा ावरिीय अध्ययि प्रण वेदि स्वीकृ  गिुयअणघ प्राणवणिक पक्षहरुको अध्ययि, णवशे्लषि र 

पिुरावलोकि गरी णसफाररश गिय काययपाणलकाले दहेाय बमोणजमको प्राणवणिक सणमण  गठि गिेछ :– 

क) योजिा णवषय हिेे महाशाखा/शाखा वा इकाई प्रमखु     – संयोजक 

ख) आयोजिा  था काययक्रमसँग सम्बणधि  क्षेत्रको णवषयको णवज्ञ   – सदस्य 

ग) वा ावरि व्यवस्थापि णवषय हिेे महाशाखा/शाखा/एकाई प्रमखु  – सदस्य सणचव 

(२) सणमण ले आवश्यक ा अिसुार वि कायायलय, सम्बणधि  णवषयग  णिकायका प्रमुख  था प्रण णिणि वा 

णवषय णवज्ञलाई बैठकमा आमणधत्र  गिय सक्िेछ ।  

१५. गुनासो सुनुवाई गने दाक्षयत्व: (१) आयोजिा  था काययक्रमको वा ावरिीय, आणथयक, सामाणजक र साँस्कृण क 

सवालसँग सम्बणधि  प्रिाणव  व्यणि  था समदुायको चासो, णशकाय   था गिुासो प्राप्त गिे, सम्बोिि र 

कायायधवयिमा सहजीकरि गिे प्रयोजिका लाणग गिुासो सिुुवाई संयधत्रको व्यवस्था गिे दाणयत्व प्रस् ावकको 

हुिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोणजम व्यवस्था िएको संयधत्रमा गिुासो सधुिे अणिकारी  था गिुासो सम्बोिि सणमण  

लगाय  अधय उपयिु व्यवस्था गिुय पिेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोणजम गिुासो सिुवुाई अणिकारीको व्यवस्था ििएको अवस्थामा गिुासो सिुवुाई 

अणिकारीको णजम्मेवारी स्व िः आयोजिा प्रमखुको हुिेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोणजम गिुासो सिुवुाई सम्बधिी व्यवस्था गिय काययपाणलकाले उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा 

 ीि सदस्यीय गिुासो सम्बोिि सणमण  गठि गिय सक्िेछ ।  

(५) उपदफा (२) बमोणजमको गिुासो सिुवुाई संयधत्रले पररयोजिा वा प्रस् ावसँग सम्बधिी वा ावरिीय, 

आणथयक, सामाणजक एवम ्साँस्कृण क चासो  था सवालहरु बारे आवाज प्रस्  ु गिय र सम्बोिि गिय 

समयबद्ध  था पारदशी कायययोजिा बिाई कायायधवयि गिुय पिेछ।  
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(६) प्रस् ावकले प्रस् ाणव  आयोजिा  था काययक्रमको णवषयमा वडा  था गाउँपाणलका स् रमा 

सचे िामलूक अणियाि सञ्चालि गरी प्रस् ाणव  आयोजिा  था काययक्रमले सम्बोिि गिुयपि े

प्रिाणव हरुको हक अणिकार र गिुासो सम्बोिि गिे संयधत्रको बारेमा समदुाय  था सरोकारवालालाई 

ससुणूच  गराउि ुपिेछ ।  

 (७) गिुासो सम्बोिि सणमण   था गिुासो सधुिे अणिकारीको काम क यव्य र अणिकार दहेाय बमोणजम 

हुिेछ: 

क) वा ावरिीय  था सामाणजक अवरोि, सम्पणत्तको प्राणप्त, अणिकार, क्षण पणू य र सहाय ा 

सम्बधिमा प्रिाणव हरुलाई सहयोग गिे, 

ख) प्रिाणव  व्यणिहरुको गिुासो प्राप्त गिे, अणिलेख राख्िे, वगीकरि गिे, प्राथणमक ा णििायरि 

गिे, 

ग) गिुासो प्राप्त िएको णमण ले पधर णदिणित्र सम्बोिि गरी सम्बणधि  र गाउँपाणलकालाई जािकारी 

गराउिे, 

घ) गिुासो सम्बोिि सम्बधिी णिियय प्रणक्रयामा असध षु्ट पक्षको पषृ्ठपोषिलाई  सणुिणश्च  गिे, 

ङ) प्रस् ावकले  ोके बमोणजमका र सणमण ले आवश्यक दखेेका अधय कामहरु गिे। 

१६. प्राक्षवक्षिक सहयोग क्षलन सक्ने:आयोजिा वा काययक्रमका लाणग गररिे वा ावरिीय अध्ययि सम्बधिी कायय 

गाउँपाणलकाको आध ररक जिशणिबाट गिय संिव ििएको अवस्थामा सम्बणधि  णवषय णवज्ञहरु वा 

व्यवसाणयक परामशयदा ाको सहयोग णलि सणकिेछ । 

१७. प्रचक्षलत कानून लागू हुने:यस काययणवणिमा िएको व्यवस्था प्रचणल  काििूसँग बाँणझएमा प्रचणल  काििूको 

व्यवस्था लाग ूहुिेछ । 
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अनुसुची –१ 

(दफा ३ को उपदफा (४) सँग सम्बणधि ) 

गाउँपाक्षलकाको अक्षिकार िेत्रका संिाव्य प्रस्तावहरुको वातावरणीय अध्ययनको सीमा (थे्रसहोल्ड) 

प्रस्तावको क्षवषय 

िेत्र 

वातावरणीय अध्ययनका क्षवक्षि अनुसार अध्ययन गनुय पने आयोजना तथा काययक्रमको मापदण्ड 

संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रारक्षभिक वातावरणीय परीिण वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन 

वन र वृिारोपण २० हके्टरसम्मको क्षेत्रफलमा ियाँ बिस्पण  

उद्याि, वि वीउ वगैचा र प्रािी उद्याि 

(णचणडयाखािा) णिमायि गिे 

२० हके्टर िधदा बढीको क्षेत्रफलमा ियाँ बिस्पण  

उद्याि, वि वीउ वगैचा र प्रािी उद्याि 

(णचणडयाखािा) णिमायि गिे 

वि क्षेत्रमा फोहोरमैला व्यवस्थापि गिय 

ल्याण्डणफल साइट णिमायि  था संचालि गिे 

वि संरक्षि के्षत्र, मध्यव ी क्षेत्र वा वा ावरि 

संरक्षि के्षत्रमा िीणज बाहकेका जग्गामा स्थािीय 

सरकारले उपिोिा समहू माफय   आयोजिा 

णिमायि वा संचालि गिे    

 राईमा ५० दखेी ५०० हके्टरसम्म र पहाडमा ५० 

दखेी २५० हेक्टरसम्मको क्षेत्रमा एकल प्रजा ीका 

स्वदशेी णवरुवा एकै ब्लकमा वकृ्षारोपि गिे 

 राईमा ५०० हके्टर िधदा बढी र पहाडमा २५० 

हके्टर िधदा बढीको क्षेत्रफलमा एकल प्रजा ीका 

स्वदशेी णवरुवा एकै ब्लकमा वकृ्षारोपि गिे 

सावयजणिक बट्ुयाि के्षत्रमा जणडबटुी वा सगुणधि  

विस्पण को व्यवसाणयक उत्पादिको लाणग 

जणडबटुी केधर स्थापिा गिे 

 

१ हके्टरसम्मको वि क्षेत्र अधय प्रयोजिको लाणग 

प्रयोग गिे 

१ दणेख ५ हके्टरसम्मको वि क्षेत्र अधय प्रयोजिको 

लाणग प्रयोग गिे 

णवद्य ु प्रसारि लाइि बाहके अधय प्रयोजिका 

लाणग ५ हके्टरिधदा बढी वि क्षेत्र प्रयोग गिे 

पययटन २५ दखेी ५० वेडसम्मको होटल वा ररसोटय 

णिमायि, स्थापिा  था सञ्चालि गिे 

५१ दखेी १०० वेडसम्मको होटल वा ररसोटय 

णिमायि, स्थापिा  था सञ्चालि गिे 

१०० वेडिधदा बढी क्षम ाको होटल वा ररसोटय 

स्थापिा  था सञ्चालि गिे 

 माछा वा अधय जलचर िएको कुिै िदी वा  ालमा  
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इणञ्जि जणड  उपकरि र इधिि ज्वलि गरी 

रयाणफ्टङ कायय वा कु्रज संचालि गिे । 

       ालमा स्थापिा हुिे हाउस वोट ( ैरिे घर) 

संचालि गिे 

 

सडक तथा 

यातायात 

 

 

 

 

 

 

 

 

१०० णमटर लम्बाईसम्मको पलु णिमायि गिे  १०० णमटरिधदा बढी लम्बाईका पलु (झोलङ्ुगे 

पलु समे ) णिमायि गिे  

 

स्थािीय सडक स् रोधिण  गिे (५ णक.मी. िधदा 

माणथ) 

 

२५ णकलोणमटरसम्म लम्बाईको ियाँ सडक णिमायि 

गि े  

२५ णक.णम. िधदा बढी लम्बाई हुिे कुि ैपणि ियाँ 

सडक णिमायि गिे 

 १ दणेख ५ णक.णम. सम्मको केबलकार मागय णिमायि 

गि े

५ णक.णम. िधदा लामो केबलकार मागय णिमायि 

गि े

 ५ दणेख ५० णक.णम. सम्मको रज्जमुागय णिमायि गिे

  

५० णक.णम. िधदा बढी रज्जमुागय णिमायि गिे 

 सडक प्रयोजिका लाणग १ दणेख ३ 

णकलोणमटरसम्म सरुङ्ग बिाउिे  

सडक प्रयोजिका लाणग ३ णकलोणमटर िधदा बढी 

लम्बाइको  सरुङ्ग बिाउिे 

 चारपाङ्ग्रे सवारी सञ्चालि हुिे आकाशे पलु 

(फ्लाई ओिर) णिमायि गिे  

 

 सावयजणिक या ाया को लाणग मोिो रेलमागय 

सञ्चालि गिे  
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उजाय,  जलस्रोत र 

क्षसंचाई 

१०० हके्टरसम्म णलफ्ट णसँचाई आयोजिा णिमायि 

गिे  

१०० हके्टरिधदा बढीको णलफ्ट णसंचाई आयोजिा 

णिमायि गिे 

बहुउद्दशे्यीय जलाशयको णिमायि गिे 

   

    

 राई वा णित्री मिेशमा २०० दणेख २, ००० 

हके्टरसम्मको के्षत्र णसंचाई गिे 

 राई वा णित्री मिेशमा २, ००० हके्टर िधदा 

बढीको के्षत्र णसंचाई गिे 

 पहाडी उपत्यका र टारमा २५ दणेख ५०० 

हके्टरसम्मको के्षत्र णसंचाई गिे 

पहाडी उपत्यका र टारमा ५०० हके्टर िधदा 

बढीको के्षत्र णसंचाई गिे 

 पहाडी णिरालो पाखा वा पवय ीय क्षेत्रमा २५ दणेख 

२०० हके्टरसम्मको क्षेत्रमा णसँचाई गिे 

पहाडी णिरालो पाखो वा पवय ीय क्षेत्रमा २०० 

हके्टरिधदा बढी के्षत्र णसंचाई गिे 

 णसंचाईको पिुरुत्थाि प्रिाली अध गय  णवद्यमाि 

प्रिाली णित्रका णसंचाई आयोजिामा ियाँ 

हडेवक्सय णिमायि वा मूल िहर पररव यि हुिे कुिै 

पणि पिुरुत्थाि आयोजिा संचालि गिे 

 

 २५ दणेख १०० जिासम्म स्थायी बसोबास िएका 

जिसंख्या णवस्थाणप  गिे कुिै पणि जलस्रो  

णवकास कायय गिे 

१०० जिा िधदा बढी स्थायी बसोबास िएका 

जिसंख्या णवस्थाणप  गिे कुिै पणि जलस्रो  

णवकास कायय गिे 

 १० णकलोणमटर िधदा बढी लम्बाईको िदी 

णियधत्रिको कायय गिे  

 

६६ के.णि.सम्मको णवद्य ु प्रसारि लाइि 

आयोजिाको लाणग वि क्षेत्रको प्रयोग गिे 

१३२ के.णि. वा सोिधदा बढी क्षम ाको णवद्य ु 

प्रसारि लाइि णिमायि गिे  

णवद्य ु प्रशारि लाइि णिमायि बाहके अधय 

प्रयोजिको लाणग ५ हके्टरिधदा बढी वि क्षेत्र 

प्रयोग गिे 
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 णवद्यमाि २२० के.णि. वा सो िधदा बढी क्षम ाको 

णवद्य ु प्रसारि लाइिबाट ट्याप गरी िया ँ

आउटडोर सवस्टेशि णिमायि गिे    

 

 १ दणेख ५० मेगावाट क्षम ा सम्मको जलणवद्य ु 

उत्पादि आयोजिा णिमायि गिे  

 

 १५०० घिणमटर िधदा बढी क्षम ाको वायोग्यास 

प्लाण्ट णिमायि गिे  

 

 १ दणेख १० मेगावाट क्षम ासम्मको सौयय उजायबाट 

णवद्य ु उत्पादि आयोजिा संचालि गिे 

१० मेगावाट िधदा बढी क्षम ाको सौयय उजायबाट 

णवद्य ु उत्पादि आयोजिा संचालि गिे 

 १ दणेख १० मेगावाट क्षम ासम्मको वाय ुउजायबाट 

णवद्य ु उत्पादि आयोजिा संचालि गिे 

१० मेगावाट िधदा बढी क्षम ाको वाय ुउजायबाट 

णवद्य ु उत्पादि आयोजिा संचालि गिे 

 ०.५ दणेख २ मेगावाट क्षम ासम्मको जैणवक 

उजायबाट णवद्य ु उत्पादि आयोजिा सञ्चालि गिे 

२ मेगावाट िधदा बढी क्षम ाको जैणवक उजायबाट 

णवद्य ु उत्पादि आयोजिा सञ्चालि गिे 

 णचिी उद्योग के्षत्रणित्रको उख ुपेलीसकेपणछ णिस्किे 

खोस्टा (Bagasse)बाट णवद्यु  सहउत्पादि (Co-

generation) हुिे आयोजिा संचालि गिे  

 

आवास,  िवन,  

वस्ती तथा शहरी 

क्षवकास 

७ दखेी १०  ल्ला वा १५.५ दखेी २५ णमटरसम्म 

उचाईका िवि णिमायि गिे  

११  ला वा २५ णमटर िधदा बढी र १६  ला वा 

५० णमटरसम्म उचाई िएका िवि णिमायि गिे 

१६  ला वा ५० णमटर िधदा बढी उचाई िएका 

िवि णिमायि गिे 

३००० दखेी ५००० वगयणमटर क्षेत्रफलसम्मको 

Built up Area वा Floor area िएको 

५,००० देखी 10,००० वगयणमटर क्षेत्रफलसम्मको 

Built up Area वा Floor area िएको 

10,000 वगयणमटर क्षेत्रफलिधदा बढीको Built 

up Area वा Floor area िएको आवासीय, 
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आवासीय, व्यावसाणयक, वा आवासीय र दबैु 

प्रकृण  िएको िवि णिमायि गिे 

आवासीय, व्यावसाणयक, वा आवासीय र दबैु 

प्रकृण को संयिू िवि णिमायि गिे 

व्यावसाणयक, वा आवासीय र दबैु प्रकृण को 

संयिू िवि णिमायि गिे । 

५०० दणेख १,००० जिासम्म एकैपटक आगमि 

वा णिगमि हुिे णसिेमा हल, णथएटर, सामदुाणयक 

िवि रङ्गशाला, कधसटय हल, स्पोटयस ्कम्प्लेक्स 

णिमायि गिे 

१, ००० दणेख २, ००० जिासम्म एकैपटक 

आगमि वा णिगमि हुिे णसिेमा हल, णथएटर, 

सामदुाणयक िवि रङ्गशाला, कधसटय हल, स्पोटयस ्

कम्प्लेक्स णिमायि गिे 

२, ००० जिा िधदा बढी एकैपटक आगमि वा 

णिगमि हुिे णसिेमा हल, णथएटर, सामदुाणयक 

िवि रङ्गशाला, कधसटय हल, स्पोटयस ्कम्प्लेक्स 

णिमायि गिे 

५ दखेी १० हके्टरसम्मको जग्गा णवकास 

आयोजिा सञ्चालि गिे   

१० दखेी १०० हके्टरसम्मको जग्गा णवकास 

आयोजिा सञ्चालि गिे 

१०० हके्टरिधदा बढीको जग्गा णवकास 

आयोजिा सञ्चालि गिे 

१ दखेी ५ हके्टरसम्मको Hard Surface 

Payment को Bus Park  वा Parking lot 

णिमायि गिे 

५ हके्टरिधदा बढीको Hard Surface Payment 

को Bus Park  वा Parking lot णिमायि गिे 

 

५००० दणेख १०, ००० णलटरसम्म दणैिक 

पािीको प्रयोग हुिे िवि णिमायि  था संचालि 

गि े  

१०,००० दणेख २०,००० णलटरसम्म दणैिक 

पािीको प्रयोग हुिे िवि णिमायि  था संचालि गिे 

२०, ००० णलटर िधदा बढी दणैिक पािीको 

प्रयोग हुिे िवि णिमायि  था सञ्चालि गिे 

  १ दणेख ५ हके्टरसम्मको क्षेत्रमा आवास णवकास 

गि े

५ हके्टरिधदा बढी क्षेत्रमा आवास णवकास गिे 

 २०, ००० घिणमटरिधदा बढी माटो पिुे  था माटो 

काटी Site Develop गि े

कृणष योग्य िणूममा शहरीकरि गिे 

उद्योग र व्यवसाय वि बाहके अधय क्षेत्रमा १० हेक्टरसम्मको क्षेत्रमा 

औद्योणगक ग्राम स्थापिा गिे  

दणैिक १ मे.ट. िधदा बढी णचया, कफी, जणडबटुी 

आणद प्रशोिि गिे उद्योग स्थापिा गिे 
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दणैिक २५ मेणिक टिसम्म वालवुा प्रशोिि 

उद्योग स्थापिा गिे 

दणैिक २५ मेणिक टििधदा बढी वालवुा प्रशोिि 

गिे उद्योग स्थापिा गिे  

 

िदी िाला स हबाट दणैिक १०० घिणमटर सम्म 

वालवुा, ग्रािेल, णगखाय माटो णिकाल्िे  

दणैिक १००० मेणिक टिसम्म क्षम ाको क्रसर 

उद्योग स्थापिा गिे 

दणैिक १००० मे.ट. िधदा बढी क्षम ाको क्रसर 

उद्योग स्थापिा गिे 

मेणशि उपकरिमा १ दणेख ५ करोड रुपैया सम्म 

लगािी िएको वकय सप (ममय संिार समे ) 

स्थापिा  था सञ्चालि गिे  

दणैिक १० मेणिक टि िधदा बढी खाद्य पदाथय 

उत्पादि गिे उद्योग स्थापिा गिे  

 

 पाइपलाइि बाहके व्यापाररक प्रयोजिको लाणग 

प्रण  सेकेण्ड १० णलटर िधदा बढीको दरले पािी 

प्रशोिि गिे उद्योग स्थापिा गिे  

 

 बाणषयक ३ करोड गोटासम्म उत्पादि क्षम ा िएको 

पोलेको इटा, टायल आणद बिाउिे उद्योग स्थापिा 

गि े

 

 दणैिक १० हजार िधदा बढी Compressed 

Bricks Hollow Bricks/Blocks उत्पादि गिे 

उद्योग स्थापिा गिे 

 

 Mosquito Repellent (झोल, 

क्वाइल,ट्याबलेट, लोसि), िपु आणद उत्पादि 

गिे उद्योग स्थापिा गिे  

 

 परम्पराग  घरेल ु उद्योग बाहकेका िागो  था  
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कपडा रङ्गाई वा िलुाई वा छपाई गिे उद्योग 

(गलैचा, पणस्मिा समे ) स्थापिा गि े  

 गाडी, मोटरसाईकल, अटोररक्सा आणद  था 

दणैिक १०० थाि िधदा बढी साइकल/ररक्सा 

(इधिि वा णवद्यु  प्रयोग िगरी) एसेम्बणलङ गिे 

उद्योग स्थापिा गिे 

 

स्वास््य १६ दखेी २५ शैयासम्मको अस्प ाल, िणसयङ्ग 

होम वा णचणकत्सा व्यावसाय सञ्चालि गिे 

२६ दखेी १०० शैयासम्मको अस्प ाल, िणसयङ्ग 

होम वा णचणकत्सा व्यावसाय सञ्चालि गिे  

१०० शैया िधदा बढीको अस्प ाल, िणसयङ्ग 

होम वा णचणकत्सा व्यवसाय सञ्चालि गिे 

खानी दणैिक २५ मेणिक टिसम्म वालवुा प्रशोिि गिे

  

िदीिालाको स हबाट दणैिक १०० दखेी ३०० 

घ.णम.सम्म वालवुा, ग्रािेल र णगखाय माटो णिकाल्िे 

िदीिालाको स हबाट दणैिक ३०० घ.णम. िधदा 

बढी वालवुा,ग्रािेल र णगखाय माटो णिकाल्िे 

 सािरि णिमायिमुखी ढुङ्गा, डेकोरेणटि ढुङ्गा, 

वालवुा, ग्रािेल र औद्योणगक माटो र सािारि 

माटो उत्खििको लाणग दणैिक ५० घिणमटर सम्म 

उत्खिि कायय गिे  

सािारि णिमायिमुखी ढुङ्गा, डेटोरेणटि ढुङ्गा, 

वालवुा, ग्रािेल, औद्योणगक माटो र सािारि माटो 

दणैिक ५० दखेी ५०० घिणमटरसम्म उत्खििको 

कायय गिे 

सािरि णिमायिमुखी ढुंगा, डेटोरेणटि ढुङ्गा, 

वालवुा,ग्रािेल, औद्योणगक माटो र सािारि 

माटोको लाणग दणैिक ५०० घ.णम. िधदा बढीको 

उत्खििको कायय गिे 

कृक्षष तथा पशु    महािगर/उपमहािगर क्षेत्रणित्र  राईमा १ 

हके्टरिधदा बढी र अधय ठाउँमा ०.५ हके्टर िधदा 

बढी के्षत्रमा कृणष थोक बजार स्थापिा गिे 

पहाडमा १ हके्टरिधदा बढी र  राईमा ५ 

हके्टरिधदा बढी राणरिय वि के्षत्र कृणषको लाणग 

प्रयोग गिे 

 अिमु ी प्राप्त बिशाला णिमायि गिे   

 ३०,००० िधदा बढी पंक्षीजा ी पाल्िको लाणग 

णिमायि कायय गिे 
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 १,००० िधदा बढी ठुला चौपाया पाल्िको लाणग 

णिमायि कायय गिे  

 

 ५,००० िधदा बढी सािा चौपाया (िेडा बाख्रा) 

पाल्िको लाणग णिमायि कायय गिे  

 

 २,००० िधदा बढी बंगरुसुँगरु पाल्िको लाणग 

णिमायि कायय गिे    

 

 प्यारेण्ट र ग्राण्ड प्यारेण्ट कुखरुापालि  था ह्याचरी 

सञ्चालि गिय णिमायि गिे 

 

 म्याद िाघेका णवषादी (सचूी  णवषादीको हकमा 

मात्र) को िण्डारि  था णवसजयि गि े

जीविाशक णवषादी (सचूी  णवषादीको हकमा 

मात्र) प्लाण्ट स्थापिा गिे 

 दणैिक १०,००० िधदा बढी क्षम ाको दगु्ि 

प्रशोिि (दिुको पररकार समे ) उद्योग स्थापिा 

गि े  

 

 १००० मेणिि टि िधदा बढी िण्डारि क्षम ा 

िएको कोल्ड स्टोरेज स्थापिा गिे  

 

 दणैिक २ दणेख १० मेणिक टिसम्म प्राङगाररक मल 

उत्पादि गिे उद्योग स्थापिा गिे  

दणैिक १० मेणिक टि िधदा बढी प्राङ्गाररक मल 

उत्पादि गिे उद्योग स्थापिा गिे 

खानेपानी तथा 

ढल क्षनमायण 

  

  

सेफ इल्ड १०० णलटर प्रण  सेकेण्ड (LPS) िधदा 

बढीको स ही पािीको स्रो  र सो पािीको ५० 

दणेख ७५ प्रण श  सम्म सुख्खा समयमा आप ूी 

सेफ इल्ड १०० णलटर प्रण  सेकेण्ड (LPS) िधदा 

बढी स ही पािीको स्रो  र सो पािीको ७५ 

प्रण श  िधदा बढी सखु्खा समयमा आप ूी गिे 
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गि े

प्रण  सेकेण्ड १०० णलटर िधदा बढीको दरले पािी 

प्रशोिि गिे 

प्रण  सेकेण्ड ५०० णलटर िधदा बढी पािीको स्रो  

उपयोग गिे खािेपािी स्रो  सम्बधिी बहुउद्दशे्यीय 

आयोजिा सञ्चालि गिे 

१ दणेख ३ णक.णम.सम्मको सरुुङ णिमायि गरी 

खािेपािी आयोजिा सञ्चालि गिे 

३ णक.णम. िधदा बढीको सरुुङ णिमायि गरी 

खािेपािी आयोजिा सञ्चालि गिे 

खािेपािी आयोजिा सञ्चालिको लाणग २५ दणेख 

१०० जिासम्म जिसंख्या णवस्थापि गिे  

खािेपािी आयोजिा सञ्चालिको लाणग १०० 

जिा िधदा बढी जिसंख्या णवस्थापि गिे 

णिटमेण्ट सणह को ढल णिकास णसस्टम समावेश 

िएका खािेपािी आयोजिा सञ्चालि गिे  

जैणवक  था रासायणिक प्रदषुि हुिे स्रो  वा 

ण िबाट प्रिाणव  हुि सक्िे िूणमग  जलश्रो को 

उपयोग गिे 

५० हजार दणेख २ लाखसम्मको जिसंख्यालाई 

खािेपािी आप ूी गिे  

२ लाखिधदा बढी जिसंख्यालाई खािेपािी 

आप ूी गिे 

५० हजार दणेख २ लाखसम्मको जिसंख्यालाई 

खािेपािी आप ूी गिय ियाँ स्रो  जोड्िे  

२ लाखिधदा बढी जिसंख्यालाई खािेपािी 

आप ूी गिय ियाँ स्रो  जोड्िे 

फोहरमैला 

व्यवस्थापन 

१० हके्टर बढी क्षेत्रमा फैणलएको िाधसफर स्टेशि 

र ररसोसय ररकोिरी एररया सम्बधिी कायय गिे 

बाणषयक १,००० दणेख ५,००० टिसम्म फोहोर 

जणमिमा ििे 

बाणषयक ५,००० टि िधदा बढी फोहोर जमीिमा 

ििे 

 ५ दणेख १० हके्टरसम्मको क्षेत्रमा फैणलएको 

िाधसफर स्टेशि र ररसोसय ररकोिरी एररया सम्बधिी 

कायय गिे  

१० हके्टरिधदा बढी क्षेत्रमा फैणलएको िाधसफर 

स्टेशि र ररसोसय ररकोिरी एररया सम्बधिी कायय 

गि े  
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 ५ दणेख १० हके्टरसम्मको क्षेत्रमा फैणलएको 

रसायि, याणधत्रक वा जैणवक  ररकाबाट 

फोहोरमैला छिौट गिे, केलाउिे,  ह लगाउिे र 

पिुिः प्रयोग गिे  

१० हके्टरिधदा बढी क्षेत्रमा फैणलएको रसायि, 

याणधत्रक वा जैणवक  ररकाबाट फोहोरमैला छिौट 

गि,े केलाउिे,  ह लगाउिे र पिुिः प्रयोग गिे 

 ५०,००० सम्म जिसंख्यालाई टेवा परुयाउिे 

उद्दशे्यले संचालि हुिे ढल णिकास, सरसफाई वा 

फोहोर व्यवस्थापि  कायय गिे   

५०,००० िधदा बढी जिसंख्यालाई टेवा परुयाउिे 

उद्दशे्यले संचालि हुिे ढल णिकास, सरसफाई वा 

फोहोर व्यवस्थापि  कायय गिे 

 ५ दखेी १० हके्टरसम्मको क्षेत्रमा फैणलएको 

कम्पोष्ट प्लाण्ट सम्बधिी काम गिे  

१० हके्टरिधदा बढी क्षेत्रमा फैणलएको कम्पोष्ट 

प्लाण्ट सम्बधिी काम गिे 

  कम् ीमा १०,००० जिसंख्या िएको शहरी 

के्षत्रबाट णिस्बिे फोहोरमैला गाड्िे काम गिे 

 ५ एम.एल.णड.(MLD) क्षम ासम्मको ढल 

व्यवस्थापि आयोजिा संचालि गिे 

५ एम.एल.णड.(MLD) िधदा बढी क्षम ाको ढल 

व्यवस्थापि आयोजिा संचालि गिे 

  दहेायको प्रकृण  र जिुसकैु स् रका ख रापिूय 

फोहरमैला सम्बधिी णिमायि काम गिेिः  

(क) फोहरमैला संयधत्र णिमायि 

(ख) फोहोरमैला ररकिरी प्लाण्ट णिमायि  

(ग) फोहरमैला ििे, थपुािे वा गाड्िे ठाउँको 

णिमायि 
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(घ) फोहरमैला िण्डारि गिे ठाउँको णिमायि 

(ङ) फोहरमैला णिटमेण्ट सणुविाको णिमायि  

  जोणखमपूिय फोहर पदाथय सम्बधिी दहेायका काम 

गिेिः 

(क) कम् ीमा २५ शैय्या िएको प्राथणमक 

स्वास््य केधर, अस्प ाल वा िणसयङ्ग होमबाट 

णिस्किे जैणवक जोणखमपूिय पदाथयको अणध म 

णिरकासि व्यवस्थापि गिे 

(ख) कुिै पणि हाणिकारक पदाथयलाई िरम वा 

पिुिः प्रयोग गियको लाणग १ हके्टर वा सो िधदा 

बढी क्षेत्रफलको जमीि प्रयोग गिे र उजाय 

सम्बधिी कुिै काम गिे 
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अनुसूची –२ 

(दफा ३ को उपदफा ६ सँग सम्बणधि ) 

(क) वातावरणीय प्रिाव पक्षहचान 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]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. गाउँपाणलकाको अणिकार क्षेत्र णित्रका प्रस् ावको णवषयग  के्षत्र  था प्रकृण : 

• वि, वकृ्षारोपि  था हररयाली के्षत्र : ियाँ बिस्पण  उद्याि, वि वीउ वगैचा र प्रािी उद्याि (णचणडयाखािा) णिमायि, 

वाल उद्याि णिमायि । 

• सडक क्षेत्र : स्थािीय ियाँ सडक णिमायि  था स् रोधिण , १०० णमटर सम्मको पलु णिमायि । 

• पययटि के्षत्र : स्थािीय  हबाट अिमुण  णदिे होटल वा ररसोटय स्थापिा  था सञ्चालि । 

• उजाय, जलस्रो  र णसंचाई के्षत्र : णलफ्ट णसंचाई, पहाड णिरालो पाखोमा णसंचाई, बहुउद्दशेीय जलाशय णिमायि, 

णवद्य ु प्रसारि लाईि णिमायि  था णवस् ार, णवद्य ु उत्पादि । 

• आवास, िवि, वस् ी  था शहरी णवकास क्षेत्र : आवासीय, व्यवसाणयक र दबैु प्रकृण को िवि णिमायि, जग्गा 

णवकास आयोजिा, आवास णवकास काययक्रम । 

• उद्योग  था व्यवसाय क्षेत्र : औद्योणगक ग्राम, णचया, कफी, जणडबटुी आणद प्रशोिि उद्योग, वालवुा प्रशोिि वा 

क्रसर उद्योग इट्टा टायल उद्योग । 

• स्वास््य क्षेत्र : अस्प ाल, िणसयङ्ग होम वा णचणकत्सा व्यवासाय स्थापिा र सञ्चालि  

• णशक्षा के्षत्र : णशक्षि अस्प ाल स्थापिा र संचालि  

• खािी के्षत्र : ढुङ्गा, वालवुा, ग्रािेल र णगखाय माटो णिकाल्िे कायय 

• कृणष के्षत्र : व्यवसाणयक पशपुंक्षीपालि, कृणष थोक बजार स्थापिा र विशाला णिमायि  

• खािेपािी  था ढल णिकास क्षेत्र : णिटमेण्ट सणह को ढल णिकास  था खािेपािी आयोजिा सञ्चालि, खािेपािी 

आप ूी 

• फोहोरमैला व्यवस्थापि के्षत्र : फोहोरमैला जमीिमिुी व्यवस्थापि, रसायि, याणधत्रक वा जैणवक  ररकाबाट 

फोहोमैला छिौट गिे, केलाउिे,  ह लगाउिे र पिुिः प्रयोग 

ग. वा ावरिीय अध्ययिको प्रकार 

• संणक्षप्त वा ावरिीय अध्ययि 

• प्रारणम्िक वा ावरिीय अध्ययि 

• वा ावरिीय प्रिाव मूल्याङ्कि 

घ. वा ावरिीय अध्ययिका लाणग  ्याङ्क  था णववरि सङ्कलि सचूी  था अध्ययि णवणि र औजार 

वातावरणीय अध्ययन सभबन्िी त्याङ्क सङ्कलन 

सूची 
अध्ययन क्षवक्षि तथा औजार 
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जैणवकिः विस्पण , जीवजध ,ु प्राकृण क वासस्थाि, वि 

जङ्गल  था जैणवक र पाररणस्थण कीय णवणवि ा 

• िरा लीय णहडाई  था प्रत्यक्ष अवलोकि 

• अप्रक्ष्यक्ष संके  सवेक्षि वा क्यामेरा ियाणपङ 

• िमिूा सवेक्षि 

• मखु्य जाणिफकार अध वाय ाय  था लणक्ष  समहू 

छलफल 

िौण क  था रासायणिक वा ावरििः जमीि, वायुमण्डल, 

पािी, ध्वणि, मािव णिणमय  वस् ,ु हावा, िोगोणलक र 

िौगणियक णस्थण , जलवाय ुपररव यि  था णवपद जोणखमको 

अवस्था 

• िरा लीय णहडंाई  था प्रत्यक्ष अवलोकि 

• हावा, पािी  था माटोको िमिूा सवेक्षि  

• ध्वणिको  हग  मापि  था प्रदषूिको अवस्था 

पणहचाि आणद 

सामाणजक आणथयकिः जिसंख्या, णवस्थापि, जिस्वास््य, 

उद्यम व्यवसाय  था जीणवकोपाजयि, उत्पादिणशल श्रो  

सािि, सामाणजक मूल्यमाधय ा 

• प्रत्यक्ष अवलोकि 

• जिगििा  था घरपररवार सवेक्षि 

• लणक्ष  समहू  था सरोकारवाला छलफल 

• मखु्य जाणिफकार अध वाय ाय 

• सावयजणिक बहस 

• मेणडया सवेक्षि  था रेकडय 

साँस्कृण किः सास्कृण क सम्पदा, िाणमयक  था साँस्कृण क 

मलू्य माधया ाहरु  था चालचलि 

• सहिाणग ामलूक अवलोकि 

• लणक्ष  समहू  था सरोकारवाला छलफल 

• मखु्य जाणिफकार अध वाय ाय 

• सावयजणिक बहस 

अधयिः सेवा सणुविा उपलबि ा र उपयोगसहिाणग ामूलक 

अवलोकि 

• लणक्ष  समहू  था सरोकारवाला छलफल 

• मखु्य जािीफकार अध वाय ाय 

• सावयजणिक बहस 

 

ङ. वा ावरिीय अध्ययिका प्रमखु सवालहरुको प्राथणमक ा णििायरि 

• जैणवक  था पाररणस्थण कीय 

• िौण क  था रासायणिक 

• सामाणजक, आणथयक र साँस्कृण क 

• जलवाय ुपररव यि  था णवपद जोणखम 
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• अधय 

च. वा ावरिमा पिय सक्िे सकारात्मक  था िकारात्मक प्रिाव पणहचाि, आँकलि  था प्राथणमक ा णििायरि 

वातावरणीय प्रिावका िेत्र सकारात्मक प्रिाव नकारात्मक प्रिाव 

क. क्षनमायण अक्षिको चरण 

जैणवक   

िौण क  था रसायणिक   

सामाणजक  था आणथयक   

साँस्कृण क   

अधय   

ख. क्षनमायणको चरण   

जैणवक   

िौण क  था रासायणिक   

सामाणजक  था आणथयक   

साँस्कृण क   

अधय   

ग. सञ्चालनको चरण   

जैणवक   

िौण क  था रसायणिक   

सामाणजक  था आणथयक   

साँस्कृण क   

अधय   
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अनुसूची –३ 

(दफा ४ को उपदफा (१) सँग सम्बणधि ) 

संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन सभबन्िी काययसूचीको ढाचँा 

(आवरि पषृ्ठको ढाँचा) 

............. (प्रस् ावको िाम)................... 

संणक्षप्त वा ावरिीय अध्ययिको काययसचूी 

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

प्रण वेदि पेश गररिे णिकायको िाम र ठेगािा : 

प्रस् ावक : 

.............( प्रस् ावकको िाम र ठेगािा) 

...........( मणहिा ) , ................. (वषय) 

१. प्रण वेदि  यार गिे व्यणि वा संस्थाको िाम र ठेगािा : 

२. प्रस् ावको : 

• सामाधय पररचय 

• आयोजिा  था काययक्रमको णववरि 

• आयोजिा  था काययक्रमको आवशयक ा  था साधदणियक ा 

३. प्रण वेदि  यार गदाय णवचार गिुय पिे िीण  ऐि, णियम, णिदणेशका  था अध राणरिय सणधि सम्झौ ा : 

४. प्रस् ाव कायायधवयि गदाय वा ावरिमा पिे खास सकारात्मक  था िकारात्मक प्रिाव : 

• जैणवक  था पाररस्थण कीय : 

• िौण क : 

• सामाणजक – आणथयक : 

• साँस्कृण क : 

• रासायणिक : 

५. प्रस् ावको कायायधवयिबाट वा ावरिमा पिे प्रिावको रोकथामका णवषय : 



29 
 

६. प्रस् ाव कायायधवयि गदाय अिगुमि गिुय पिे णवषय : 

७. जलवाय ुपररव यि अिकुुलि र णवपद जोणखम पिे असर : 

८. अधय आवश्यक णवषय : 
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अनुसूची –४ 

(दफा ४ को उपदफा (१) सँग सम्बणधि ) 

प्रारक्षभिक वातावरणीय परीिण सभबन्िी काययसूचीको ढाँचा 

(आवरि पषृ्ठको ढाँचा) 

.............. (प्रस् ावको िाम)................... 

प्रारणम्िक वा ावरिीयको काययसचूी 

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

प्रण वेदि पेश गररिे णिकायको िाम र ठेगािा : 

प्रस् ावक : 

.............(प्रस् ावकको िाम र ठेगािा) 

...........(मणहिा) , ................. (वषय) 

 

१. प्रण वेदि  यार गिे व्यणि वा संस्थाको िाम र ठेगािा : 

२. प्रस् ावको : 

सामाधय पररचय 

• आयोजिा  था काययक्रम णववरि  

• आयोजिा  था काययक्रमको आवश्यक ा र साधदणियक ा 

३. प्रण वेदि  यार गदाय अपिाउि ुपिे णवणि : 

४. प्रण वेदि  यार गदाय णवचार गिुय पिे िीण  ऐि, णियम, णिदणेशका  था अध राणरिय सणधि सम्झौ ािः 

५. प्रण वेदि  यार गदाय लाग्िेिः 

• समय : 

• अिमुाणि  बजेट : 

• आवश्यक  ्याङ्क  था सचूिा : 
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६. प्रस् ाव कायायधवयि गदाय वा ावरिमा पिे खास सकारात्मक  था िकारात्मक प्रिाव : 

• जैणवक  था पाररणस्थण कीय : 

• िौण क : 

• सामाणजक आणथयक : 

• साँस्कृण क : 

• रासायणिक : 

७. प्रस् ाव कायायधवयिका णवकल्प : 

• णडजाइि : 

• आयोजिा स्थल : 

• प्रणवणि र सञ्चालि णवणि, समय  ाणलका, प्रयोग हुिे कच्चा पदाथय : 

• अधय कुरा : 

८. प्रस् ावको कायायधवयिबाट वा ावरिमा पिे प्रिावको रोकथामका णवषय : 

९. प्रस् ाव कायायधवयि गदाय जलवाय ुपररव यि र णवपद जोणखममा पिे असरसम्बधिी णवषय : 

१०. प्रस् ाव कायायधवयि गदाय अिगुमि गिुय पिे णवषय : 

११. अधय आवश्यक णवषय 
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अनुसूची –५ 

(दफा ५ को उपदफा (७) सँग सम्बणधि ) 

सावयजक्षनक सुनुवाईको प्रक्षक्रया तथा ढाँचा 

वा ावरिीय अध्ययि  था णवशे्लषि, िीण ग   था कािूिी व्यवस्थाको सवयमाधय ा अिकुुल हुिे गरी वा ावरिीय 

अध्ययि प्रणक्रयामा गररिे सावयजणिक सिुवुाईको काययणवणि दहेाय अिसुारको हुिेछ: 

१. वा ावरिीय अध्ययिको लाणग सावयजणिक सिुवुाई 

– प्रस् ाणव  णवकास णिमायि सम्बधिी कायय वा आयोजिा  था काययक्रमको बारेको णिियय प्रणक्रयामा सकारात्मक 

प्रिाव पािय सरोकारवाला र प्रस् ावकबीच खलु्ला अध कृय या गरी णवचार र राय/सझुाव प्रस्  ु गिे मञ्च 

– सामाधय िः प्रस् ावको असर के्षत्रणित्र प्रस् ावक णिकायबाट सावयजणिक सिुवुाईको आयोजिा 

– सावयजणिक सिुवुाई काययक्रमको स्व धत्र पेशाग  णवज्ञहरुद्धारा सहजीकरि 

२. वा ावरिीय अध्ययि प्रणक्रयामा गररिे सावयजणिक सिुुवाई काययक्रमको उद्दशे्य 

– प्रस् ाणव  आयोजिा  था काययक्रम सम्बधिमा वा ावरिीय अध्ययिको णिरकषय बारे प्रिाणव  समदुायलाई 

प्रस् ावकबाट जािकारी गराउिे मञ्चको आयोजिा गिे 

– प्रस् ाणव  आयोजिा  था काययक्रम क्षेत्रको िरा लीय वास् णवक अवस्था र वा ावरिीय अध्ययिबाट प्राप्त 

णिरकषयको शदु्ध ा पष्ु्टयाई  था रुज ुगिे 

– वा ावरिीय अध्ययि प्रणक्रयामा सम्बणधि  प्रिाणव  पक्ष  था सरोकारवालाहरुसँग प्रयायप्त मात्रामा परामशय 

गररएको  था णिियय प्रणक्रयामा समावेश गराइएको कुराको सणुिणश्च  गिे 

– प्रिाणव , रुची राख्िे  था सरोकारवाला पक्षले आफूलाई महत्वपिूय लागेका र सम्बणधि  णवषयमा णवचार प्रस्  ु 

गिे अबसर प्रदाि गिे 

– प्रस् ाणव  आयोजिा  था काययक्रम र वा ावरिीय सरोकारको णवषयमा स्थािीय सरकारको प्रण वद्ध ा र 

प्रिावकारी जिसहिाणग ा प्रवद्धयि गिे 

३. सावयजणिक सिुवुाईको बारेमा सावयजणिक सचूिा  था जािकारी  

– सावयजणिक सिुवुाईको णमण , समय र स्थाि 

– सावयजणिक सिुवुाई हुिे प्रस् ाव वा आयोजिा  था काययक्रम बारे जािकारी 

– सहजक ाय, गाउँ/िगरपाणलकाकापदाणिकारी, कमयचारी र िागररक समाजका प्रण णिणिको णचिारी 

– सिुवुाईमा सहिागी हुिे सहिाणगको जािकारी  

– काययपाणलका काययलय, सम्बणधि  वडा कायायलय लगाय  सावयजणिक स्थलमा सचूिा टाँस 

– स्थािीय णप्रण्ट  था अिलाईि णमणडयामा सचूिा प्रकाशि 
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– रेणडयो, टेणलणिजि, सामाणजक सञ्जालबाट सचूिा सम्प्रेषि 

– सचूिा प्रसारि गदाय स्थािीय िाषामा समे  गिुय पिे 

४. सावयजणिक सिुवुाईको प्रणक्रया  था काययणवणि 

४.१ पररचय काययक्रम 

– अध्ययिक ाय  था सहजक ाय, 

– गाउँ/िगरपाणलकाका पदाणिकारी र सम्बणधि  कमयचारी,  

– समदुाय  था लणक्ष  समहूका प्रण णिणि,  

– िागररक समाज वा गैससका प्रण णिणि,  

– प्रस् ाणव  आयोजिा  था काययक्रमका लािाणधव   था संिाव्य प्रिाणव  समदुाय वा सहिागी,  

– स्थािीय जाणिफकार र णवषयणवज्ञ, 

– स्थािीय राजिीण क दलका प्रण णिणि ।  

४.२ सावयजणिक सिुवुाईको ध्येय  था उद्दशे्यबारे जािकारी  था प्रस्  ुी 

– आयोजिाको णवस्  ृ पररयोजिा प्रस् ाव वा काययक्रमको व्यवसाणयक कायययोजिा 

– प्रस् ाणव  आयोजिा  था काययक्रमको सम्बधिमा स्थलग  अवलोकि, अध्ययि र परामशयबाट प्राप्त सचूिा  था 

णववरि 

– प्रस् ाव (आयोजिा  था काययक्रम) बाट स्थािीय जि ा, स्थािीय  ह, णजल्लालाई पगु्िे प्रमुख फाइदाहरु  

– प्रस् ाव कायायधवयिबाट स्थािीय जि ा, स्थािीय  ह, णजल्लालाई पगु्िे िकारात्मक असरहरु 

– िकारात्मक असर धयिूीकरिमा उपायहरु 

४.३ प्रस् ावको सम्बधिमा प्रिाणव  समदुाय  था अधय सरोकारवालाको िारिा  था सवाल प्रस्  ुी 

– प्रस् ावको कायायधवयि सम्बधिमा प्रिाणव  समदुायका णवचार  था सवाल 

– प्रस् ावको कायायधवयि सम्बधिमा सरोकारवालाको णवचार  था सवाल 

४.४ प्रस् ावकको प्रण णक्रया  

– प्रस् ाव कायायधवयिबाट हुिे मखु्य समस्या  था सबाल बारे प्रस् ावकको राय  था णवचार 

– समस्या  था सबालको सम्बोििबारे प्रस् ावकको प्रण वद्ध ाबारे जािकारी 

४.५ णवषयणवज्ञ  था सहजक ायबाट णिरकषय  था सझुाव प्रस्  ुी 

– काययक्रममा प्रस्  ु  था उठाइएका सवालहरुको णवषयणवज्ञ  था सहजक ायद्धारा संकलि  था सँस्लेषि 

– णवषयणवज्ञ  था सहजक ायद्धारा णिरकषय  था सझुावबारे प्रस् ु ी र जािकारी 

– सावयजणिक सिुवुाईको प्रणक्रया, छलफलका णवषय, णिरकषय र सझुाव समावेश प्रण वेदि  यारी 

– प्रण वेदि प्रस् ावक समक्ष पेश  

५. सहिाणग ा 



34 
 

– णवषयणवज्ञ  था सहजक ाय  

– प्रिाणव  समदुाय  था समहूको प्रण णिणि, लणक्ष  वगय  था समदुाय 

– सम्बणधि  वडाका वडाअध्यक्ष वा वडा सणमण का सदस्यहरु  

– गाउँ/िगरपाणलकाका प्रमखु, प्रण णिणि  था सम्बणधि  कमयचारीहरु 

– िागररक समाज, समदुायमा आिारर  समाज  था णमणडयाका प्रण णिणि 

– प्रस् ावक संस्थाका प्रण णिणिहरु   

  



35 
 

अनुसूची –६ 

(दफा ६ को उपदफा (२) सँग सम्बणधि ) 

संक्षिप्त वातावरणीय परीिण प्रक्षतवेदनको ढाँचा 

१. प्रण वेदि  यार गिे व्यणि वा संस्थाको िाम र ठेगािा : 

२. प्रस् ावको सारांश : 

३. प्रण वेदिमा रहि ुपिे णवषयिः 

• प्रस् ावको उद्दशे्य, 

• प्रस् ाव कायायधवयि हुिे के्षत्रको णवस्  ृ णववरि, 

• प्रस् ाव  यारीमा  ्याङ्क सङ्कलि र णवश्वेषिको णवणि, 

• प्रस् ाव कायायधवयिबाट वा ावरिमा पिे सकारात्मक प्रिाव, 

• प्रस् ाव कायायधवयिबाट वा ावरिमा पिे िकारात्मक प्रिाव, 

• वा ावरिीय व्यवस्थापि योजिा, 

• अधय आवश्यक कुरा, 

• सधदिय सामाग्री । 

४. प्रण वेदिमा समावेश हुिे वा ावरिीय योजिाको खाका दहेायबमोणजम हुिेछिः 

णवषयग  क्षेत्र सकारात्मक प्रिावको 

बढोत्तरीका णक्रयाकलाप 

के 

गिे? 

कहाँ 

गिे? 

कसरी 

गिे? 

कणहले 

गिे? 

कसले 

गिे? 

अिमुाणि  बजेट 

जिशणि र 

समय 

अिगुमि  था 

मलू्याङ्कि 

णवणि 

िौण क क्षेत्र         

जैणवक क्षेत्र         

सामाणजक 

क्षेत्र 

        

साँस्कृण क 

क्षेत्र 

        

अधय         
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णवषयग  क्षेत्र िकारात्मक प्रिावको 

धयिूीकरिका 

णक्रयाकलाप 

के 

गिे? 

कहाँ 

गिे? 

कसरी 

गिे? 

कणहले 

गिे? 

कसले 

गिे? 

अिमुाणि  बजेट 

जिशणि र 

समय 

अिगुमि  था 

मलू्याङ्कि 

णवणि 

िौण क क्षेत्र         

जैणवक क्षेत्र         

सामाणजक 

क्षेत्र 

        

साँस्कृण क 

क्षेत्र 

        

अधय         

         

 

रष्टव्य:–  (१) वा ावरि व्यवस्थापि योजिाको प्रस् ावमा आयोजिा णिमायि अणघ, णिमायि  था सञ्चालिको चरिका 

लाणग अलग अलग रुपमा उल्लेख गिुय पिेछ ।  

   (२) प्रण वेदि  यार गदाय आवश्यक ा अिसुार  ्याङ्क, िक्शा, णचत्र,  ाणलका, चाटय, ग्राफ संलग्ि गिुय पिेछ ।  

   (३) संणक्षप्त वा ावरिीय अध्ययि प्रण वेदि िेपाली िाषाको यणुिकोडमा फण्ट साइज १२ मा टाइप गरी लेणखएको हुि ु

पिेछ । प्रण वेदिको प्रत्येक पािाको  लमाणथ १–१ इञ्च, बायाँ १.२ इञ्च र दायाँ १ इञ्च खाली राखी पािाका दवैु फय  

णप्रधट गरी स्पाइरल बाइणण्डङ गरेको हुि ुपिेछ । 
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अनुसूची –७ 

(दफा ६ को उपदफा (२) सँग सम्बणधि ) 

प्रारक्षभिक वातावरणीय परीिण प्रक्षतवेदनको ढाँचा 

 

१. प्रण वेदि  यार गिे व्यणि वा संस्थाको िाम र ठेगािा : 

२. प्रस् ावको सारांश : (प्रस् ावको कायायधवयिबाट वा ावरिमा पिय सक्िे प्रिावको सम्बधिमा दहेायका कुरा संके्षपमा 

उल्लेख गिे) 

• प्रस् ावको उद्दशे्य : 

• ि–ूउपयोग पिे असर : 

• वा ावरिमा पिे प्रण कूल प्रिाव : 

• जिस्वास््य  था मािव जीविमा पिे असर : 

• जिसङ्ख्या र जीणवकोपाजयिमा पिे असर : 

• स्थािीय पवूायिारमा हुिे क्षण  : 

• जलवाय ुपररव यि  था णवपद उत्थािणशल ामा पिे असर : 

• अधय आवश्यक कुरा : 

३. प्रस् ावको सम्बधिमा दहेायका कुरा स्पष्ट खलुाउि ुपिे : 

(क) प्रस् ावको णकणसम : 

• प्रशोिि गिे, 

• उत्पादि गिे, 

• जडाि गिे, 

• सेवा प्रवाह गिे, 

• अधय । 

(ख) डेणलिरी गिे िए के कस् ो वस्  ुडेणलिरी गिे : 

(ग) प्रस् ावको : 
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• जडाि क्षम ा : 

• प्रण णदि वा वषय कण  घण्टा सञ्चालि हुिे : 

(घ) प्रस् ाव कायायधवयि हुदँा णिरकासि हुिे (कण  समय सञ्चालि हुदँा कण  पररमािमा णिरकासि हुिे हो ) खलुाउि ुपिे : 

• ठोस 

•  रल 

• हावा 

• ग्याँस 

• ध्वणि 

• िलूो 

• अधय । 

(च) प्रयोग हुिे ऊजायको : 

• णकणसम : 

• स्रो  : 

• खप  हुिे पररमाि (प्रण घण्टा, णदि र वषयमा) : 

  (छ) जिशणिको आवश्यक ा कण  पिे : 

  (ज) प्रस् ाव कायायधवयि गिय आवश्यक पिे : 

• कुल पूँजी : 

• चाल ुपूँजी : 

• जणमिको क्षेत्रफल : 

• िवि र ण िका णकणसम : 

• मेणसिरी औजार : 

• अधय : 

   (झ) प्रस् ाव कायायधवयि हुिे के्षत्रको णवस्  ृ णववरि : 

• िक्सा : 
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• सो के्षत्र र वररपररको जिसंख्या र बसोबासको णस्थण  : 

• प्रस् ाव कायायधवयि हुिे के्षत्रको आसपासमा कुिै संवेदिशील णचज वा वस्  ु रहकेो िए त्यस् ा णचजवस् कुो 

णववरि : 

• हालको णस्थण  : 

• पािीको स्रो  : 

• फोहरमैला फ्याँक्िे वा प्रशोिि गिे व्यवस्था : 

• प्रस् ाव कायायधवयि हुिे ठाउँमा आव  जाव  गिे बाटो : 

• उत्पादि प्रणक्रया : 

• प्रणवणिको णववरि : 

• अधय आवश्यक कुरा : 

४. प्रस् ाव कायायधवयि गदाय वा ावरिमा पिे प्रिाव : 

(क) सामाणजक, आणथयक र साँस्कृण क के्षत्रमा पिे प्रिाव : 

• मािव स्वास््यमा पिे प्रिाव : 

• जीणवकोपाजयिमा पिे प्रिाव : 

• खे ी योग्य जणमिमा हिे क्षय : 

• वि जङ्गलमा पगु्िे क्षय : 

• सामाणजक, साँस्कृण क र िाणमयक मलू्य माधय ामा हुिे पररव यि : 

• अधय : 

(ख) जैणवक प्रिाव : 

• जिसङ्ख्या : 

• विस्पण   था जीवजध  ु: 

• प्राकृण क वासस्थाि र समदुाय : 

(ग) िौण क प्रिाव : 

• जणमि : 

• वायमुण्डल : 
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• पािी : 

• ध्वणि : 

• मािव णिणमय  वस्  ु: 

• जलवाय ु: 

• अधय : 

५. प्रिाव कायायधवयिका णवकल्प : 

  णडजाइि : 

  आयोजिा स्थल : 

  प्रणक्रया, समय– ाणलका : 

  प्रयोग हुिे कच्चा पदाथय : 

  अधय कुरा : 

६. वा ावरिीय व्यवस्थापि योजिाको खाका : 

७. अधय आवश्यक कुरा : 

८. प्रण वेदिमा समावेश हुिे वा ावरिीय योजिाको खाका दहेाय बमोणजम हुिेछ : 

णवषयग  क्षेत्र सकारात्मक प्रिावको 

बढोत्तरीका णक्रयाकलाप 

के 

गिे? 

कहाँ 

गिे? 

कसरी 

गिे? 

कणहले 

गिे? 

कसले 

गिे? 

अिमुाणि  

बजेट जिशणि 

र समय 

अिगुमि  था 

मलू्याङ्कि 

णवणि 

िौण क क्षेत्र         

जैणवक क्षेत्र         

सामाणजक 

क्षेत्र 

        

साँस्कृण क 

क्षेत्र 

        

अधय         
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णवषयग  क्षेत्र िकारात्मक प्रिावको 

धयिूीकरिका 

णक्रयाकलाप 

के 

गिे? 

कहाँ 

गिे? 

कसरी 

गिे? 

कणहले 

गिे? 

कसले 

गिे? 

अिमुाणि  

बजेट जिशणि 

र समय 

अिगुमि  था 

मलू्याङ्कि 

णवणि 

िौण क क्षेत्र         

जैणवक क्षेत्र         

सामाणजक 

क्षेत्र 

        

साँस्कृण क 

क्षेत्र 

        

अधय         

         

 

रष्टव्य:–  (१) वा ावरि व्यवस्थापि योजिाको प्रस् ावमा आयोजिा णिमायि अणघ, णिमायि  था सञ्चालिको चरिका 

लाणग अलग अलग रुपमा उल्लेख गिुय पिेछ ।  

   (२) प्रण वेदि  यार गदाय आवश्यक ा अिसुार  ्याङ्क, िक्शा, णचत्र,  ाणलका, चाटय, ग्राफ संलग्ि गिुय पिेछ ।  

   (३) संणक्षप्त वा ावरिीय अध्ययि प्रण वेदि िेपाली िाषाको यणुिकोडमा फण्ट साइज १२ मा टाइप गरी लेणखएको हुि ु

पिेछ । प्रण वेदिको प्रत्येक पािाको  लमाणथ १–१ इञ्च, बायाँ १.२ इञ्च र दायाँ १ इञ्च खाली राखी पािाका दवैु फय  

णप्रधट गरी स्पाइरल बाइणण्डङ गरेको हुि ुपिेछ । 

अनुसूची –८ 

(दफा ६ को उपदफा (३) सँग सम्बणधि ) 

वातावरणीय अध्ययन प्रक्षतवेदन सभबन्िी सावयजक्षनक सूचनाको ढाँचा 

 

.............. आयोजिा/काययक्रमको वा ावरिीय अध्ययि प्रण वेदि  यारी सम्बधिी सावयजणिक सचूिा 

(प्रकाशि णमण  ....................) 
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........... प्रदशे ............ णजल्ला ................ गाउँपाणलका/िगरपाणलका ................ (प्रस् ावकको िाम उल्लेख गिे) 

द्वारा दहेाय बमाणजमको प्रस् ाव कायायधवयि गिय लाणगएको छ । 

प्रस् ावकको िाम र ठेगािा ............ िाम ......... ठेगािा ........... (ईमेल) ........... फोि िं. 

प्रस् ावको व्यहोरा आयोजिा / काययक्रमको मखु्य णवषेश ा उल्लेख गिे 

प्रिाव पिय सक्िे क्षेत्र .......... णजल्ला ......... गाउँपाणलका/िगरपाणलका .......... वडा िं. 

 

माणथ उणल्लणख  प्रस् ावको वा ावरिीय अययि प्रण वेदि  यारी गिे क्रममा सो क्षेत्रको जैणवक  था पाररणस्थण कीय 

प्रिाली, प्राकृण क  था िौण क प्रिाली, सामाणजक  था आणथयक प्रिाली र साँस्कृण क प्रिालीहरु बीच के कस् ो 

सकारात्मक  था िकारात्मक प्रिाव पदयछ ििी यणकि गिय ................. गाउँपाणलका/िगरपाणलका, ..............वडा 

सणमण , णवद्यालय, स्वास््य संस्था  था सरोकारवाला व्यणि वा संस्थाको राय सझुाव णलि आवश्यक िएकोले यो 

सावयजणिक सचूिा प्रकाशि िएको णमण ले सा  णदि णित्र दहेायमा उणल्लणख  ठेगािामा आई पगु्िे गरी णलणख  राय सझुाव 

उपलब्ि गराई णदि ुहुि अिरुोि गररधछ । 

प्रस् ावकको िाम र ठेगािा ............ िाम ......... ठेगािा ........... (ईमेल) ........... फोि िं. 

परामशयदा ाको िाम र ठेगािा ............ िाम ......... ठेगािा ........... (ईमेल) ........... फोि िं. 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसूची –९ 

(दफा ६ को उपदफा (८) सँग सम्बणधि ) 

वातावरणीय अध्ययन प्रक्षतवेदन तयार गने क्षवज्ञ तथा अध्ययन टोली 
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क. संणक्षप्त वा ावरिीय अध्ययि  था प्रण वेदि  यारी संलग्ि हुिे णवशेषज्ञहरुिः  

१. िौण क णवकास णवज्ञ (Physical Development Expert) : सम्बणधि  णवषय जस् ैिः णसणिल वा मेकाणिकल 

इणञ्जणियररङ्ग, िगूियशास्त्र, िणूवज्ञाि, आणकय टेक्ट, हाइड्रोलोजी वा अधय सम्बणधि  णवषयमा स्िा कोत्तर उपािी 

हाणसल गरी कम् ीमा  ीि वटा वा ारिीय अध्ययि काययमा अििुव िएको  

२. वा ावरिणवद (Environmental Expert): वा ावरि णवज्ञाि वा इणञ्जणियररङ्गमा स्िा कोत्तर उपािी हाणसल गरी 

कम् ीमा  ीि वटा वा ारिीय अध्ययि काययमा अििुव िएको  

३. सामाणजक आणथयक णवज्ञ (Socio-economic Expert) : समाज णवज्ञाि वा अथयशास्त्रमा स्िा कोत्तर उपािी हाणसल 

गरी कम् ीमा  ीि वटा वा ारिीय अध्ययि काययमा अिुिव िएको  

ख. प्रारणम्िक वा ावरिीय परीक्षि  था प्रण वेदि  यारी संलग्ि हुिे णवशेषज्ञहरुिः  

१. िौण क णवकास णवज्ञ (Physical Development Expert) : सम्बणधि  णवषय जस् ैिः णसणिल वा मेकाणिकल 

इणञ्जणियररङ्ग, िगूियशास्त्र, िणूवज्ञाि, आणकय टेक्ट, हाइड्रोलोजी वा अधय सम्बणधि  णवषयमा स्िा कोत्तर उपािी 

हाणसल गरी कम् ीमा  ीि वटा वा ारिीय अध्ययि काययमा अििुव िएको  

२. वा ावरिणवद (Environmental Expert): वा ावरि णवज्ञाि वा इणञ्जणियररङ्गमा स्िा कोत्तर उपािी हाणसल गरी 

कम् ीमा  ीि वटा वा ारिीय अध्ययि काययमा अििुव िएको  

३. सामाणजक आणथयक णवज्ञ (Socio-economic Expert) : समाज णवज्ञाि वा अथयशास्त्रमा स्िा कोत्तर उपािी हाणसल 

गरी कम् ीमा  ीि वटा वा ारिीय अध्ययि काययमा अिुिव िएको  

४. आवश्यक ा अिसुार सम्बणधि  के्षत्रको णवज्ञिः Civil Engineer, Architect, Economist, Agriculturist, 

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

जस् ैिः  

– वि  था वकृ्षारोपि र हररयाली के्षत्रिः फरेष्टर वा वायोडाइिरणसटी णवज्ञ आणद 

– सडक, पलु  था या ाया  के्षत्रिः या ाया  इणञ्जणियररङ्ग आणद 

– पययटि क्षेत्र : पययटि णवज्ञ आणद 

– उजाय, जलस्रो  र णसंचाई के्षत्रिः Hydrologist, Irrigation Engineerआणद । 

– आवास, िवि, वस् ी  था शहरी णवकास क्षेत्र : िवि इणञ्जणियर वा आकीटेक्ट  

– उद्योग  था व्यवसाय क्षेत्र : अथयशास्त्री  था व्यवस्थापि णवज्ञ आणद 
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– स्वास््य क्षेत्र : मेणडकल डाक्टर आणद 

– णशक्षा क्षेत्र : णशक्षाशास्त्री वा मेणडकल डाक्टर आणद 

– खािी के्षत्र : िगूियशास्त्री आणद 

– कृणष के्षत्र : कृणष  था िेटेरिरी णवज्ञ आणद 

– खािेपािी, सरसफाई  था ढल णिकास क्षेत्र : वास इणञ्जणियर आणद 

उणल्लणख  णवज्ञ  था अध्ययि टोलीको योग्य ा वा ावरि सम्बधिी संघीय काििूमा  ोणकए बमोणजम हुिपुिेछ । 
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अनुसूची –१० 

(दफा १० को उपदफा (१) सँग सम्बणधि ) 

वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको ढाँचा 

वातावरणीय प्रिाव सकारात्मक प्रिाव 

बढोत्तरी/ नकारात्मक 

असर न्यूनीकरणका 

क्षक्रयाकलापहरु (के के 

गने?) 

स्थान 

(कहाँ 

गने) 

सञ्चा

लन 

प्रक्षक्रया 

(कसरी 

गने?) 

सञ्चा

लन 

प्रक्षक्रया 

(कसरी 

गने?) 

समय 

(कक्षहले 

गने?) 

अनुमा

क्षनत 

श्रोत 

क्षजभमे

वारी 

अनुगम

नको 

क्षवक्षि 

क. िौक्षतक 

वातावरण 

        

१. क्षनमायण अक्षिको 

चरण 

        

         

२. क्षनमायण चरण         

         

३. क्षनमायण पक्षछको 

चरण 

        

         

ख. जैक्षवक 

वातावरण 

        

१. क्षनमायण अक्षिको 

चरण 

        

         

२. क्षनमायण चरण         
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३. क्षनमायण पक्षछको 

चरण 

        

         

ग. सामाक्षजक, 

आक्षथयक र 

साँस्कृक्षतक 

वातावरण 

        

१. क्षनमायण अक्षिको 

चरण 

        

         

२. क्षनमायण चरण         

         

३. क्षनमायण पक्षछको 

चरण 
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अनुसूची –११ 

(दफा ११ को उपदफा (९) सँग सम्बणधि ) 

वातावरणीय प्रस्ताव कायायन्वयन अनुगमनको ढाँचा 

 

अनुगमनका 

प्रकार 

अनुगमनका 

सूचक 

अनुगमनको 

क्षवक्षि 

अनुगमनको 

स्थान 

अनुगमनको 

समय (आवृक्षत्त) 

अनुमाक्षनत 

रकम 

अनुगमन गने 

क्षनकाय 

१. प्रारक्षभिक अवस्थाको अनुगमन 

       

       

       

२. प्रिाव अनुगमन 

       

       

       

३. क्षनयम पालन अनुगमन 

       

       

       

 

 


