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संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारक्षभिक वातावरणीय परीिण काययववधि, २०७७ 
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प्रस्तावना : 

िनगढी उप-महानगरपाधिकाको अधिकार िेत्रधित्र पने ववषयसँग सभबक्षधित योजना, काययक्रम तथा आयोजना 
सभबधिी प्रस्तावको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारक्षभिक वातावरणीय परीिण सभबधिी अध्ययन, प्रधतवेदन 
तयारी, स्वीकृधत, प्रस्ताव कायायधवयन तथा अनगुमन प्रवक्रयािाई व्यवक्षस्थत र प्रिावकारी बनाउन वाञ्छनीय 
िएकोिे,  

नेपािको संवविानको िारा २२६ को उपिारा (१) र स्थाधनया  सरकार संचािन ऐन,२०७४ को दफा १०२ 
वमोक्षजमको अधिकार प्रयोग गरर िनगढी उप-महानगरपाधिकाको ५२ औ नगर कायय पधिका िे यो काययववधि 
बनाएको छ ।  
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पररच्छेद - १ 

प्रारक्षभिक 

१.  संक्षिप्त नाम र प्रारभि: (१) यो काययववधिको नाम "संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारक्षभिक 
वातावरणीय परीिण काययववधि, २०७७" रहेको छ ।  

(२) यो काययववधि प्रचधित सङ्घीय कानूनिे नगरपाधिकाको अधिकार िेत्रधित्र पने 
िनी तोवकएको ववषयसँग सभबक्षधित ववकास धनमायण कायय वा आयोजना कायायधवयन गने सरकारी, 
अियसरकारी,  गैर सरकारी,  समदुायमा आिाररत संस्था र व्यक्षि वा कभपनीको हकमा समेत 
िागू हनुेछ। 

(३) यो काययववधि िनगढी उप-महानगरपाधिकाको राजपत्रमा प्रकाशन िएको 
धमधतदेक्षि िागू हनुेछ ।  

2.  पररिाषा: ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययववधिमा, - 

(क) "काययपाधिका" िन्नािे िनगढी उप-महानगरपाधिका नगर काययपाधिका सभझन ुपछय ।  

(ि) "काययसूची" िन्नािे वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदन तयार गनयको िाधग यस काययववधि 
बमोक्षजम स्वीकृत काययसूची सभझन ुपछय ।  

(ग) "कायायिय" िन्नािे िनगढी उप-महानगरपाधिका नगर काययपाधिकाको कायायिय र 
सो अधतगयत वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापन सभबधिी ववषय हेने 
महाशािा/शािा/एकाईिाई सभझन ुपछय ।   

(घ) "उप-महानगरपाधिका" िन्नािे िनगढी उप-महानगरपाधिका सभझन ुपछय । 

(ङ) "प्रस्ताव" िन्नािे ववद्यमान वातावरणीय अवस्थामा पररवतयन ल्याउन सक्ने वकधसमको 
ववकास कायय, िौधतक वक्रयाकिाप वा ि–ूउपयोगमा कुनै पररवतयन गने कुनै योजना, 
आयोजना वा काययक्रम सञ्चािन गने सभबधिमा तयार गररएको प्रस्ताव सभझन ुपछय।  

(च) "प्रस्तावक" िन्नािे प्रस्ताव स्वीकृधतको िाधग धनवेदन ददने वा प्रस्ताव कायायधवयन गनय 
स्वीकृधत प्राप्त व्यक्षि वा सरकारी, अियसरकारी वा गैरसरकारी धनकाय वा संस्था 
सभझन ुपछय ।  
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(छ) "प्रारक्षभिक वातावरणीय परीिण" िन्नािे कुनै प्रस्तावको कायायधवयन गदाय सो प्रस्ताविे 
वातावरणमा उल्िेिनीय प्रधतकूि प्रिाव पाने वा नपाने सभबधिमा यकीन गनुयका साथै त्यस्तो 
प्रिाविाई कुनै उपायद्वारा धनराकरण वा धयूनीकरण गनयका िाधग अविभबन गररने उपायको 
सभबधिमा ववश्लषेणात्मक रुपमा गररने अध्ययन तथा मूल्याङ्कन सभझन ुपछय ।  

(ज) "वातावरण" िन्नािे प्राकृधतक, साँस्कृधतक र सामाक्षजक प्रणािी, आधथयक तथा मानवीय 
वक्रयाकिाप र वयनका अवयवहरु तथा ती अवयवहरुको बीचको अधतरवक्रया तथा 
अधतरसभबधि सभझन ुपछय ।  

(झ) "वातावरणीय अध्ययन" िन्नािे कुनै प्रस्तावको कायायधवयन गदाय त्यसबाट वातावरणमा पने 
प्रधतकूि प्रिाव धनराकरण वा धयूनीकरण गनयको िाधग अविभबन गररने उपायका सभबधिमा 
गररने संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारक्षभिक वातावरणीय परीिण र वातावरणीय प्रिाव 
मूल्याङ्कन सभझन ुपछय ।  

(ञ) "वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदन" िन्नािे संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारक्षभिक वातावरणीय 
पररिण वा वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन सभबधिमा तयार गररएको प्रधतवेदन सभझन ुपछय । 

(ट) "वातावरणीय प्रिाव मूल्याकंन" िन्नािे कुनै प्रस्तावको कायायधवयन गदाय सो प्रस्ताविे 
वातावरणमा उल्िेिनीय प्रधतकूि प्रिाव पाने वा नपाने सभबधिमा यकीन गर्रनुयका साथै त्यस्तो 
प्रिाविाई कुनै उपायद्वारा धनराकरण वा धयूनीकरण गनयका िाधग अविभबन गररने उपायको 
सभबधिमा ववस्ततृ रुपमा गररने अध्ययन तथा मूल्याङ्कन सभझन ुपछय । 

(ठ) "व्यवसावयक कायययोजना" िन्नािे प्रस्तावकिे कायायधवयन गने ववस्ततृ पररयोजना प्रधतवेदन 
तयार गनुयपने बाहेकका आयोजना वा काययक्रममा हनुे िगानी र प्रधतफिको ववश्लषेण सवहतको 
कायययोजना सभझन ुपछय ।  

(ड) "ववस्ततृ पररयोजना प्रधतवेदन" िन्नािे प्रस्तावकिे कायायधवयन गने ववकास धनमायणसँग सभबक्षधित 
पररयोजनाको प्राववधिक र आधथयक पिहरु ववश्लषेण गररएको ववस्ततृ प्रधतवेदन सभझन ुपछय 
।    

(ढ) "संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन" िन्नािे कुनै प्रस्तावको कायायधवयन गदाय त्यसबाट वातावरणमा 
पने प्रधतकूि प्रिाव धनराकरण वा धयूनीकरण गनयको िाधग अविभबन गररने उपायको 
सभबधिमा संक्षिप्त रुपमा गररने अध्ययन सभझन ुपछय ।  
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पररच्छेद — २ 

प्रस्ताव छनौट तथा काययसूची सभबधिी व्यवस्था 
 

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

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको सूचीमा स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को 
दफा ६२ (क) बमोक्षजम गाउँपाधिका तथा नगरपाधिका िेत्रधित्र गररन ेस्िेट, ढुङ्गा, धगट्टी, 
वािवुा एवं माटोजधय वस्तकुो ववक्री सभबधिी कायय समेत समावेश गनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोक्षजम वातावरणीय अध्ययन आवश्यक पने आयोजना तथा 
काययक्रमको पवहचान तथा सूची तयार गदाय सङ्घीय वातावरण संरिण धनयमाविी, २०७७ को 
आिारमा संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारक्षभिक वातावरणीय परीिण र वातावरणीय प्रिाव 
मूल्याङ्कनका िाधग छुट्टाछुटै्ट सूची तयार गनुय पनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोक्षजमको सूची तयार गदाय यस काययववधिको अनसूुची –१ मा 
उक्षल्िक्षित सीमा (थ्रसेहोल्ड) अनसुार गनुय पनेछ । 

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

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

४.   काययसूची तयारी तथा स्वीकृधत गनुयपने: (१) प्रस्तावकिे संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययनको िाधग 
अनसूुची –३ र प्रारक्षभिक वातावरणीय परीिणको िाधग अनसुचुी –४ बमोक्षजमको ढाँचामा प्रत्येक 
आयोजना वा काययक्रमको िाधग छुट्टाछुटै्ट काययसूची तयार गनुय पनेछ ।  
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(२) उपदफा (१) बमोक्षजम तयार गररएको काययसूची स्वीकृधतको िाधग वातावरण 
ववषय हेने महाशािा/शािा/एकाईमा पेश गनुय पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोक्षजम पेश िएको काययसूची स्वीकृधतका िाधग पेश गनुयअक्षघ 
ववषयसँग सभबक्षधित शािा/महाशािाको राय सझुाव सवहत पेश गनुयपनेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोक्षजम पेश िएको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन सभबधिी 
काययसूची िए प्रमिु प्रशासकीय अधिकृतिे र प्रारक्षभिक वातावरणीय परीिण सभबधिी काययसूची 
िए प्रमिु प्रशासकीय अधिकृत माफय त प्रमिुिे आवश्यक जाँचबझु गरी पेश िएको धमधतिे 
पधर ददनधित्र स्वीकृत गनुय पनेछ । 

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

(६) उपदफा (४) बमोक्षजम काययसूची स्वीकृत गदाय दफा १४ को उपदफा (१) 
बमोक्षजम गदठत प्राववधिक सधमधतको धसफाररशमा गनुय पनेछ । 

5.  सावयजधनक सनुवुाई गनुयपने: (१) प्रस्तावकिे वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदन तयारीको 
धसिधसिामा प्रस्तावको कायायधवयनबाट प्रिाववत हनुे िेत्रमा प्रस्तावको बारेमा सावयजधनक 
सनुवुाईको आयोजना गरी राय सझुाव सङ्किन गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम सावयजधनक सनुवुाई गदाय प्रस्तावकिे प्रिाववत स्थानीय 
समदुाय, वन उपिोिा समूह गठन िएको िए सो समूहका प्रधतधनधि, वडा अध्यि वा वडा 
सधमधतका प्रधतधनधिको रोहवरमा गराउन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोक्षजम सावयजधनक सनुवुाई गने प्रयोजनका िाधग प्रस्तावकिे 
सोको धमधत, समय, स्थान र आयोजना तथा काययक्रमको सभबधिमा प्रचार प्रसार गनयको िाधग 
स्थानीय पत्रपधत्रका, रेधडयो वा अधय सञ्चार माध्यमको प्रयोग गनुयका साथै सभबक्षधित वडा 
कायायिय र आयोजना िते्रको कुनै सावयजधनक स्थिमा सूचना समेत टाँस गनुय पनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोक्षजम गररने सावयजधनक सनुवुाई काययक्रममा आयोजना तथा 
काययक्रमबाट प्रिाववत िते्रका नागररक, समदुाय तथा मवहिा, बािबाधिका, अपाङ्गता िएका 
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व्यक्षि, ज्येष्ठ नागररक तथा जोक्षिम रहेका वगयको सहिाधगता सधुनक्षश्चत गनय प्रस्तावकिे उपदफा 
(२) बमोक्षजमको सूचना स्थानीय पत्रपधत्रका, रेधडयो र अधय सञ्चार माध्यमबाट सभिव  िएसभम 
स्थानीय िाषामा समेत प्रचार प्रसार गनुय पनेछ ।  

(५) प्रस्तावकिे आयोजना तथा काययक्रमिे समेट्ने िौगोधिक िेत्रको आिारमा 
आवश्यकता अनसुार एकिधदा बढी स्थानमा सावयजधनक सनुवुाईको आयोजना गनुय पनेछ ।  

(६) यस दफा बमोक्षजम आयोजना गररएको सावयजधनक सनुवुाईमा िएको उपक्षस्थधत, 
सनुवुाईबाट प्राप्त सझुाव, तस्वीर तथा श्रव्य-दृश्य सामग्री समेत वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदनमा 
संिग्न गनुय पनेछ ।   

(७) सावयजधनक सनुवुाई काययक्रम सभबधिी ववस्ततृ ढाँचा तथा प्रवक्रया अनसूुची –५ 
मा उल्िेि िएबमोक्षजम हनुेछ । 

 

पररच्छेद — ३ 

प्रधतवेदन तयारी तथा स्वीकृधत सभबधिी व्यवस्था 
 

६.  वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदन तयारी: (१) दफा ४ को उपदफा (२) बमोक्षजम स्वीकृत काययसूची 
र दफा ५ बमोक्षजम आयोजना हनुे सावयजधनक सनुवुाईबाट प्राप्त सझुाव समेतको आिारमा 
प्रस्तावकिे प्रत्येक आयोजना तथा काययक्रमको िाधग छुट्टाछुटै्ट वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदन 
तयार गनुय पनेछ ।  

(२) संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदनको ढाँचा अनसूुची –६ तथा प्रारक्षभिक 
वातावरणीय परीिण प्रधतवेदनको ढाँचा अनसूुची –७ मा तोवकए बमोक्षजम हनुेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोक्षजम प्रधतवेदन तयार गदाय प्रस्तावकिे प्रस्ताव कायायधवयन हनु े
नगरपाधिका वा त्यस िते्रका सभबक्षधित सरोकारवािा धनकाय व्यक्षि वा संस्थािाई सो 
प्रस्तावको कायायधवयनबाट वातावरणमा पनय सक्ने प्रिावको सभबधिमा सात ददनधित्र धिक्षित 
सझुाव उपिब्ि गराउन अनसूुची –८ बमोक्षजमको ढाँचामा कायायिय, शैक्षिक संस्था, स्वास््य 
संस्था वा कुनै सावयजधनक स्थिमा सूचना टाँस गरी मचुलु्का तयार गनुय पनेछ । 
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(४) उपदफा (३) बमोक्षजमको सूचना कुनै एक स्थानीय पत्रपधत्रकामा प्रकाशन गरी 
आफ्नो वेवसाइट िएमा सोमा समेत प्रकाशन गनुय पनेछ ।  

(५) उपदफा (३) र (४) बमोक्षजम सूचना टाँस वा प्रकाशन िएकोमा सो सभबधिमा 
कसैको रायसझुाव िए सूचनामा उक्षल्िक्षित अवधिधित्र सभबक्षधित प्रस्तावकिाई आफ्नो राय 
सझुाव ददन सवकनेछ ।  

(६) दफा ४ को उपदफा (३) बमोक्षजम स्वीकृत काययसूची तथा उपदफा (१) 
बमोक्षजम वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदन तयार गदाय प्रस्तावकिे डेस्क अध्ययन, स्थिगत भ्रमण, 
अविोकन र प्रिाव िेत्रका िक्षित समदुाय तथा सरोकारवािासँग अधतरवक्रया गरी त्याङ्क 
तथा सूचना संकिन गनुय पनेछ ।  

(७) उपदफा (१) बमोक्षजमको वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदनमा प्रस्तावकिे प्रस्ताव 
कायायधवयन गने क्रममा वातावरणमा पनयसक्ने सकारात्मक प्रिाव बढोत्तरी तथा नकारात्मक 
प्रिाव धयूनीकरणको िाधग अपनाउन सवकने ववधिन्न ववकल्पहरुको ववस्ततृ ववश्लषेण गरी त्यस्ता 
ववकल्पहरुमध्ये वातावरणीय दृवष्टकोणिे प्रस्ताव कायायधवयन गनय उपयिु हनुे ववकल्प र सो 
ववकल्प कायायधवयन गनय सवकने आिार र कारण समावेश गनुय पनेछ । 

(८) प्रस्तावकिे वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदन तयार गदाय अनसूुची –९ मा 
उक्षल्िक्षित ववज्ञ माफय त तयार गनुय पनेछ ।  

(९) उपदफा (८) बमोक्षजम वातावरणीय अध्ययन काययमा संिग्न ववज्ञहरु स्थिगत 
अध्ययन, अविोकन, राय परामशय र अधतरवक्रयाका िाधग आयोजना तथा काययक्रमको प्रस्ताववत 
स्थिमा अधनवायय रुपमा उपक्षस्थत हनु ुपनेछ ।  

(१०) वातावरणीय अध्ययन सभबधिी काययसूची तथा वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदन 
नेपािी िाषामा तयार गनुय पनेछ ।  

तर काययसूची तथा प्रधतवेदनमा उल्िेि गररने प्राववधिक शब्दाविीको िाधग नेपािी 
िाषा प्रयोग गदाय शब्दको आशयमा नै ताक्षत्वक फरक पने िएमा त्यस्ता शब्द अंग्रजेी िाषामा 
उल्िेि गनय यस व्यवस्थािे वािा परुयाएको माधनन ेछैन । 
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(११) उपदफा (१०) मा जनुसकैु कुरा िेक्षिएको िएता पधन ववदेशी िगानी िएका 
प्रस्तावको हकमा तयार गररने वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदन र काययसूची नेपािी वा अङ्ग्ग्रजेी 
िाषामा तयार गनय सवकनेछ ।  

(१२) उपदफा (११) बमोक्षजम अध्ययन प्रधतवेदन र काययसूची अङ्ग्ग्रजेी िाषामा 
तयार पाररएको अवस्थामा सोको काययकारी सारांश सवहतको संक्षिप्त प्रधतवेदन नेपािी िाषामा 
समेत तयार गनुय पनेछ ।  

(१३) प्रस्तावकिे वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदन तयार गदाय वातावरण संरिण ऐन, 
२०७६ तथा वातावरण संरिण धनयमाविी, २०७७ िे तोकेअनसुारको मापदण्ड र गणुस्तर 
कायम हनुे गरी यस काययववधििे धनिायरण गरेको ढाँचामा तयार गनुय पनेछ ।  

(१४) वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन प्रधतवेदन तयारी सभबधिी व्यवस्था प्रचधित सङ्घीय 
तथा प्रदेश कानून बमोक्षजम हनुेछ ।  

७.  अध्ययन प्रधतवेदनको स्वीकृधत:  (१) दफा ६ बमोक्षजम तयार गररएको संक्षिप्त वातावरणीय 
अध्ययन प्रधतवेदन तथा प्रारक्षभिक वातावरणीय परीिण प्रधतवेदन प्रमिु प्रशासकीय अधिकृत 
माफय त प्रमिु समि पेश गनुय पनेछ ।  

(२) प्रमिुिे उपदफा (१) बमोक्षजम पेश िएको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदन 
तथा प्रारक्षभिक वातावरणीय प्रधतवेदन उपर अध्ययन, ववश्लषेण तथा पनुराविोकनको िाधग दफा 
१४ को उपदफा (१) बमोक्षजम गदठत प्राववधिक सधमधतमा पठाउन ुपनेछ ।  

(३) प्राववधिक सधमधतिे उपदफा (२) बमोक्षजम प्राप्त िएको वातावरणीय अध्ययन 
प्रधतवेदन उपर आवश्यक अध्ययन, परामशय, जाँचबझु, ववश्लषेण तथा पनुराविोकन गरी 
स्वीकृधतको िाधग धसफाररश गनुय पनेछ ।   

(४) उपदफा (३) बमोक्षजम प्राववधिक सधमधतको धसफाररशको आिारमा प्रस्ताववत 
आयोजना तथा काययक्रम कायायधवयन गदाय वातावरणमा कुनै उल्िेख्य प्रिाव पने 
नदेक्षिएमा आवश्यकता अनसुार प्रस्तावकिे पािना गनुयपने शतय तोकी संक्षिप्त 
वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदन िए प्रमिुिे र प्रारक्षभिक वातावरणीय परीिण प्रधतवेदन 
काययपाधिकािे स्वीकृत गनेछ ।  
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(५) उपदफा (४) बमोक्षजम प्रधतवेदन स्वीकृत गदाय प्रधतवेदन पेश िएको धमधतिे पधर 
ददनधित्र स्वीकृत गनुय पनेछ ।  

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

      (७) उपदफा (३) बमोक्षजम वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदनको अध्ययन तथा जाँचबझु गदाय 
त्यस्तो प्रस्तावको थप वातावरणीय अध्ययन गनुयपने देक्षिएमा संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययनको 
हकमा प्रारक्षभिक वातावरणीय परीिण गनय प्रमिुिे र प्रारक्षभिक वातावरणीय परीिणको हकमा 
वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन गने गरी काययपाधिकािे आदेश ददन सक्नेछ ।  

(८) उपदफा (७) अनसुार ददइएको आदेश अनसुार प्रस्तावकिे थप अध्ययन गरी 
प्रारक्षभिक वातावरणीय पररिण प्रधतवेदन िए काययपाधिका समि र वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन 
प्रधतवेदन िए प्रदेश कानूनिे तोकेको धनकाय समि पनुः पेश गनुय पनेछ ।  

(९) उपदफा (८) बमोक्षजमको वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदन तयार गनुयपूवय प्रारक्षभिक 
वातावरणीय परीिण सभबधिी काययसूची प्रमिुबाट र वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन सभबधिी 
काययसूची प्रदेश कानूनिे तोकेको धनकायबाट स्वीकृत गराउन ुपनेछ । 

८.  प्रधतवेदन पररमाजयन गनय सवकन:े (१) संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदन र प्रारक्षभिक 
वातावरणीय परीिण प्रधतवेदन स्वीकृत िई सकेपधछ सो प्रधतवेदनमा िौधतक पूवायिार, धडजाइन 
तथा िमता र स्वरुपमा पररमाजयन गनुयपने वा संरचना स्थानाधतरण वा फेरबदि गनुयपने िएमा 
वा आयोजना तथा काययक्रम िमता घटेमा वा रुि कटान संख्यामा थपघट गनुयपने िएमा 
काययपाधिकािे त्यस्तो वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदन पररमाजयन गनय स्वीकृधत ददन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेक्षिएको िएता पधन दफा ७ को उपदफा (६) 
बमोक्षजम संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन गररएकोमा प्रारक्षभिक वातावरणीय परीिण वा प्रारक्षभिक 
वातावरणीय पररिण गररएकोमा वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन गनुयपने आदेश ददएको अवस्थामा 
पररमाजयन सभबधिी व्यवस्था िागू हनुे छैन ।  
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पररच्छेद — ४ 

प्रस्ताव कायायधवयन तथा अनगुमन सभबधिी व्यवस्था 
 

९.  प्रस्ताव कायायधवयन गनुय पने: (१) प्रस्तावकिे संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारक्षभिक 
वातावरणीय परीिण प्रधतवेदन स्वीकृत िएको धमधतिे तीन बषयधित्र त्यस्तो प्रस्ताव कायायधवयन 
प्रारभि गनुय पनेछ ।   

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेक्षिएको िएता पधन ववशेष पररक्षस्थधत धसजयना 
िई सो अवधिधित्र प्रस्तावको कायायधवयन हनु नसक्ने अवस्था उत्पन्न िएमा प्रस्तावकिे संक्षिप्त 
वातावरणीय अध्ययनको हकमा प्रमिु प्रशासकीय अधिकृत समि र प्रारक्षभिक वातावरणीय 
परीिणको हकमा प्रमिु समि स्पष्ट कारण ििुाई भयाद थपका िाधग धनवेदन ददन ुपनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोक्षजम प्राप्त िएको धनवेदन उपर संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन 
प्रधतवेदन िए प्रमिु प्रशासकीय अधिकृतिे र प्रारक्षभिक वातावरणीय परीिण प्रधतवेदन िए 
प्रमिुिे दफा १५ को उपदफा (१) बमोक्षजमको प्राववधिक सधमधतबाट जाँचबझु गराई व्यहोरा 
मनाधसब देिेमा आफ्नो राय सवहत काययपाधिकामा पेश गनुयपनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोक्षजम पेश िएको धनवेदनको व्यहोरा मनाधसव देिेमा 
काययपाधिकािे बढीमा दईु बषयको अवधि थप गनय सक्नेछ ।  

(५) उपदफा (१) वा (४) बमोक्षजमको अवधिधित्र प्रस्ताव कायायधवयन प्रारभि नगने 
प्रस्तावकिे त्यस्तो प्रस्तावको पनुः वातावरणीय अध्ययन गराई स्वीकृधतको िाधग पेश गनुय 
पनेछ ।  

10.  वातावरणीय व्यवस्थापन योजना: (१) प्रस्तावकिे प्रस्ताव कायायधवयन गनुयअक्षघ अनसूुची –१० 
बमोक्षजमको ढाँचामा वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गदाय वातावरणीय 
सकारात्मक प्रिाव बढोत्तरी हनुे र नकारात्मक प्रिाव धयूनीकरण गने वक्रयाकिापहरुमध्ये 
आयोजना धनमायणको क्रममा र आयोजना सभपन्न िएपधछ अविभबन गने वक्रयाकिापहरु समेत 
उल्िेि गनुय पनेछ । 



 

खण्ड ०४                                          संख्या :११                                         ldltM @)&&÷)$÷@# 
 

11 
 

(३) उपदफा (१) बमोक्षजमको वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा धनरोिात्मक,  
सिुारात्मक र िधतपूधतय सभबधिी वक्रयाकिापहरु समेत प्रस्ताव गनुय पनेछ ।  

(४) वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गदाय प्रस्तावकिे आयोजना कायायधवयन 
गदाय वातावरणमा पनय सक्ने प्रारक्षभिक, मध्यकािीन र दीघयकािीन सकारात्मक प्रिावको 
बढोत्तरी र नकारात्मक प्रिावको धयूनीकरणको िाधग अबिभबन गनुयपने ववधि र प्रवक्रया समेत 
उल्िेि गनुय पनेछ। 

(५) वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा प्रस्ताववत काययहरु सञ्चािन गनय िाग्न े
िागतिाई ववस्ततृ आयोजना प्रधतवेदनमा उल्िेि िएकोमा सोको वक्रयाकिाप र िागत 
प्रस्तावकिे वातावरण व्यवस्थापन योजनामा समावेश गनुय पनेछ ।  

(६) प्रस्तावकिे वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा उक्षल्िक्षित वक्रयाकिापिाई 
आयोजना तथा काययक्रम कायायधवयनका िाधग तयार गररने िागत अनमुानमा नै समावेश गनुय 
पनेछ ।  

(७) उपदफा (१) बमोक्षजम तयार गरेको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना कायायधवयन 
प्रारभि िएपधछ प्रस्तावकिे कायायधवयनको अवस्थाको प्रधतवेदन प्रत्येक छ मवहनामा काययपाधिका 
समि पेश गनुय पनेछ ।  

(८) नगरपाधिकािे आफूिे गरेको अनगुमन तथा धनरीिणको प्रधतवेदन प्रत्येक 
आधथयक बषय समाप्त िएको धमधतिे एक्काईस ददनधित्र प्रदेश कानूनिे तोकेको धनकायमा पठाउन ु
पनेछ ।  

(९) उपदफा (८) बमोक्षजम पेश गरेको प्रधतवेदनिाई सात ददनधित्र कायायियको 
सूचना पाटी तथा वेवसाईट माफय त सावयजधनक गनुय पनेछ ।    

११. प्रस्ताव कायायधवयन अनगुमन तथा प्रधतवेदन: (१) प्रस्ताव कायायधवयनको अनगुमन गदाय प्रारक्षभिक 
एवम ्प्रवक्रया अनगुमन, धनयमपािन अनगुमन तथा प्रिावको अनगुमन गनुय पनेछ ।  

(२) प्रस्तावको प्रारक्षभिक अनगुमन गदाय आयोजना वा काययक्रमको धनमायण कायय शरुु 
गनुयिधदा अगावै धनमायणस्थि र वरपरका आिारितू वातावरणीय पिको सवेिण गनुय पनेछ ।  
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(३) प्रस्ताव कायायधवयनबाट िएका वातावरणीय पररवतयन पत्ता िगाउन काययक्रम 
तथा आयोजना धनमायण र सञ्चािनका क्रममा त्यस िेत्रको जनस्वास््य, पयायवरणीय, सामाक्षजक 
र आधथयक अवस्था िगायतका सूचकहरुको मूल्याङ्कन गनुय पनेछ ।  

(४) प्रस्तावकिे वातावरण संरिण सभबधिी मापदण्डको पािना गरेको छ िने्न कुरा 
सधुनक्षश्चत गनय वातावरणीय गणुस्तरका ववशेष सूचक वा प्रदूषणको अवस्थाको बारेमा आवधिक 
वा िगातार अनगुमन गरी अधििेि राख्न ुपनेछ र यसरी अनगुमन गदाय वातावरणीय व्यवस्थापन 
योजनामा प्रस्ताववत ववषयहरु समेत समावेश गनुय पनेछ ।  

(५) प्रस्ताव कायायधवयनबाट धसजयना हनुे सकारात्मक र नकारात्मक प्रिाव, वातावरण 
संरिणका िाधग प्रस्तावकिे पािना गनुयपने ववषयहरु तथा वातावरणीय प्रिावकाररताको 
अनगुमन सभबधिी सूचकहरु समेत प्रधतवेदनमा उल्िेि गनुय पनेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोक्षजमका प्रत्येक सूचकिाई कसिे र कुन ववधि वा तररकाबाट 
अनगुमन गने हो सो समेत ििुाउन ुपछय र यस्तो ववधि िरपदो, सक्षजिो र आयोजना स्थिमा 
काययरत जनशक्षििे अबिभबन गनयसक्ने िािको हनु ुपनेछ ।  

(७) उपदफा (६) बमोक्षजमको कायय प्रस्तावकसँग उपिब्ि जनशक्षििे गनय सक्ने 
अवस्था निएमा आवश्यकता अनसुार वाह्यस्रोतबाट पूती गरी सभपादन गने व्यवस्था प्रस्तावकिे 
धमिाउन ुपनेछ ।  

(८) आयोजना धनमायण तथा सञ्चािनको ववधिन्न चरणका िाधग सूचकको प्रकृधत हेरी 
वातावरणीय अनगुमन गने समय ताधिका समेत प्रधतवेदनमा समावेश गनुय पनेछ । 

(९) उपदफा (१) बमोक्षजम प्रस्ताव कायायधवयन प्रारक्षभिक अनगुमन,  प्रिाव अनगुमन 
तथा धनयमपािन अनगुमन सभबधिी ढाँचा अनसूुची–११ मा तोवकए बमोक्षजम हनुेछ। 

१२.  अनगुमन सभबधिी क्षजभमेवारी: (१) संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारक्षभिक वातावरणीय 
परीिण सभबधिी अध्ययन प्रस्तावको कायायधवयनको स्वःअनगुमन गने क्षजभमेवारी प्रस्तावक 
स्वयंको हनुेछ ।  

(२) प्रस्तावकिे प्रत्येक छ मवहनामा उपदफा (१) बमोक्षजम स्वःअनगुमन गरी तयार 
गरेको प्रधतवेदन नगरपाधिकामा पेश गनुय पनेछ ।  
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(३) नगरपाधिका स्वयं प्रस्तावक िएको वा अधय प्रस्तावकबाट कायायधवयन गररने 
प्रस्तावको अनगुमनका िाधग काययपाधिकािे देहाय बमोक्षजमको अनगुमन सधमधत गठन गनेछः–  

क) उपप्रमिु         – संयोजक  

ि) वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापन सधमधतको संयोजक   – सदस्य  

ग) प्रमिु प्रशासकीय अधिकृत      – सदस्य 

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

ङ) वातावरण धनरीिक       – सदस्य 

च) वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापन महाशािा/शािा/एकाई प्रमिु  – सदस्य सक्षचव  

(४) सधमधतिे क्षजल्िाक्षस्थत वन कायायिय, सभबक्षधित धनकाय प्रमिु तथा प्रधतधनधि वा 
ववषय ववज्ञिाई बैठकमा आमधत्रण गनय सक्नेछ । 

(५) अनगुमन सधमधतिे दफा ११ बमोक्षजम अनगुमन गरी तयार पाररएको प्रधतवेदन 
तीस ददनधित्र कायायपाधिका समि पेश गनुय पनेछ ।   

(६) काययपाधिकािे अनगुमनबाट देक्षिएका समस्या तथा सझुाव कायायधवयनको िाधग 
प्रस्तावकिाई आदेश ददन सक्नेछ र यसरी ददएको आदेशको पािना गनुय प्रस्तावकको कतयव्य 
हनुेछ ।  

१३.  कायायधवयनमा रोक िगाउन सक्न:े (१) यस काययववधि तथा वातावरण संरिण सभबधिी प्रचधित 
सङ्घीय तथा प्रदेश कानून बमोक्षजम वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत 
िएिधदा फरक हनुे गरी प्रस्ताव कायायधवयन गनय गराउन हुँदैन ।  

(२) कुनै व्यक्षि, संस्था वा धनकायिे उपदफा (१) ववपररतको कायय गरेको पाइएमा 
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारक्षभिक वातावरणीय प्रधतवेदन िए काययपाधिकािे प्रस्ताव 
कायायधवयनमा रोक िगाउनेछ र वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कनको हकमा प्रदेश सरकारको 
सभबक्षधित धनकायमा धसफाररश गनेछ । 
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(३) उपदफा (२) बमोक्षजम कुनै प्रस्ताव कायायधवयनमा रोक िगाइएकोमा त्यसरी 
रोक िगाइएको कारणबाट िधत पगु्न गएमा प्रस्तावकिे सो बापत कुनै वकधसमको िधतपूधतयको 
दावी गनय पाउने छैन ।  

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा िेक्षिएको िएता पधन कायायधवयनमा रोक 
िगाइएको आयोजनाको प्रस्तावकिे प्रचधित ऐन बमोक्षजम वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदन 
स्वीकृत गराएमा वा स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदन बमोक्षजम आयोजना कायायधवयनमा 
सिुार गरेमा िगाइएको रोक सभबक्षधित धनकायिे फुकुवा गनय सक्नेछ ।  

पररच्छेद — ५ 

ववववि 

१४.  प्राववधिक सधमधत गठन गने: (१) संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारक्षभिक वातावरणीय 
परीिण सभबधिी काययसूची तथा वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदन स्वीकृत गनुयअक्षघ प्राववधिक 
पिहरुको अध्ययन, ववश्लषेण र पनुराविोकन गरी धसफाररश गनय काययपाधिकािे देहाय 
बमोक्षजमको प्राववधिक सधमधत गठन गनेछ :– 

क) योजना तथा प्राववधिक महाशािा/शािा वा इकाई प्रमिु    – संयोजक 

ि) आयोजना तथा काययक्रमसँग सभबक्षधित िेत्रको ववषयको ववज्ञ      – सदस्य 

ग) वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापन ववषय हेने महाशािा/शािा/एकाई प्रमिु  – सदस्य सक्षचव 

(२) सधमधतिे आवश्यकता अनसुार वन कायायिय, सभबक्षधित ववषयगत धनकायका 
प्रमिु तथा प्रधतधनधि वा ववषय ववज्ञिाई बैठकमा आमक्षधत्रत गनय सक्नेछ ।  

१५.  गनुासो सनुवुाई गने दावयत्व: (१) आयोजना तथा काययक्रमको वातावरणीय, आधथयक, सामाक्षजक 
र सासँ्कृधतक सवािसँग सभबक्षधित प्रिाववत व्यक्षि तथा समदुायको चासो, क्षशकायत तथा गनुासो 
प्राप्त गने, सभबोिन र कायायधवयनमा सहजीकरण गने प्रयोजनका िाधग गनुासो सनुवुाई संयधत्रको 
व्यवस्था गने दावयत्व प्रस्तावकको हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम व्यवस्था िएको संयधत्रमा गनुासो सनेु्न अधिकारी तथा 
गनुासो सभबोिन सधमधत िगायत अधय उपयिु व्यवस्था गनुय पनेछ । 
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(३) उपदफा (२) बमोक्षजम गनुासो सनुवुाई अधिकारीको व्यवस्था निएको अवस्थामा 
गनुासो सनुवुाई अधिकारीको क्षजभमेवारी स्वतः आयोजना प्रमिुको हनुेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोक्षजम गनुासो सनुवुाई सभबधिी व्यवस्था गनय काययपाधिकािे 
उपप्रमिुको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय गनुासो सभबोिन सधमधत गठन गनय सक्नेछ ।  

(५) उपदफा (२) बमोक्षजमको गनुासो सनुवुाई संयधत्रिे पररयोजना वा प्रस्तावसँग 
सभबधिी वातावरणीय, आधथयक, सामाक्षजक एवम ्साँस्कृधतक चासो तथा सवािहरु बारे आवाज 
प्रस्ततु गनय र सभबोिन गनय समयबद्ध तथा पारदशी कायययोजना बनाई कायायधवयन गनुय पनेछ।  

(६) प्रस्तावकिे प्रस्ताववत आयोजना तथा काययक्रमको ववषयमा वडा तथा 
नगरपाधिका स्तरमा सचेतनामूिक अधियान सञ्चािन गरी प्रस्ताववत आयोजना तथा काययक्रमिे 
सभबोिन गनुयपने प्रिाववतहरुको हक अधिकार र गनुासो सभबोिन गने संयधत्रको बारेमा समदुाय 
तथा सरोकारवािािाई ससूुक्षचत गराउन ुपनेछ ।  

(७) गनुासो सभबोिन सधमधत तथा गनुासो सनेु्न अधिकारीको काम कतयव्य र अधिकार 
देहाय बमोक्षजम हनुेछ: 

क) वातावरणीय तथा सामाक्षजक अवरोि,  सभपक्षत्तको प्राधप्त,  अधिकार,  िधतपूधतय र 
सहायता सभबधिमा प्रिाववतहरुिाई सहयोग गने,   

ि) प्रिाववत व्यक्षिहरुको गनुासो प्राप्त गने,  अधििेि राख्न,े वगीकरण गने,  प्राथधमकता 
धनिायरण गने, 

ग) गनुासो प्राप्त िएको धमधतिे पधर ददनधित्र सभबोिन गरी सभबक्षधित र 
नगरपाधिकािाई जानकारी गराउने, 

घ) गनुासो सभबोिन सभबधिी धनणयय प्रवक्रयामा असधतषु्ट पिको पषृ्ठपोषणिाई  
सधुनक्षश्चत गने, 

ङ) प्रस्तावकिे तोके बमोक्षजमका र सधमधतिे आवश्यक देिेका अधय कामहरु गने। 

१६.  प्राववधिक सहयोग धिन सक्न:े आयोजना वा काययक्रमका िाधग गररने वातावरणीय अध्ययन 
सभबधिी कायय नगरपाधिकाको आधतररक जनशक्षिबाट गनय संिव निएको अवस्थामा सभबक्षधित 
ववषय ववज्ञहरु वा व्यवसावयक परामशयदाताको सहयोग धिन सवकनेछ । 
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१७. प्रचधित कानून िागू हनु:े यस काययववधिमा िएको व्यवस्था प्रचधित कानूनसँग बाँक्षझएमा प्रचधित 
कानूनको व्यवस्था िागू हनुेछ ।  

18. arfp tyf vf/]hL 

-!_ sfo{ljlw hf/L x'g' eGbf cfuf8L ePsf] Joj:yf o;} sfo{ljlw adf]lhd ePsf] dflgg] 5 . 

-@_ of] sfo{ljlw ;+l3o Pjd k|fb]lzs sfg"g;Fu aflemPdf jflemPsf] xb;Dd cdfGo x'g]5 . 

-#_ of] sfo{ljlw ;DjGwdf s'g} afwf c8\sfp k/]sf] v08df gu/ sfo{kflnsf jf gu/;efn] 

sfo{ljlw kl/dfh{g, ;+zf]wg / vf/]hL ug{ ;Sg]5 . 
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अनसुचुी –१ 

(दफा ३ को उपदफा (४) सँग सभबक्षधित) 

नगरपाधिकाको अधिकार िते्रका संिाव्य प्रस्तावहरुको वातावरणीय अध्ययनको सीमा (थ्रसेहोल्ड) 

   

प्रस्तावको ववषय 
िते्र 

वातावरणीय अध्ययनका ववधि अनसुार अध्ययन गनुय पने आयोजना तथा काययक्रमको मापदण्ड 

संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रारक्षभिक वातावरणीय परीिण वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन 

वन र विृारोपण २० हेक्टरसभमको िेत्रफिमा नयाँ बनस्पधत 
उद्यान,  वन वीउ वगैचा र प्राणी उद्यान             
(क्षचधडयािाना) धनमायण गने   

 

२० हेक्टर िधदा बढीको िेत्रफिमा नयाँ 
बनस्पधत उद्यान,  वन वीउ वगैचा र प्राणी उद्यान 
(क्षचधडयािाना) धनमायण गने 

वन िेत्रमा फोहोरमैिा व्यवस्थापन गनय 
ल्याण्डवफि साइट धनमायण तथा संचािन गने 

वन संरिण िेत्र,  मध्यवती िेत्र वा वातावरण 
संरिण िेत्रमा नीक्षज बाहेकका जग्गामा 
स्थानीय सरकारिे उपिोिा समूह माफय त 
आयोजना धनमायण वा संचािन गने  
  

तराईमा ५० देिी ५०० हेक्टरसभम र पहाडमा 
५० देिी २५० हेक्टरसभमको िेत्रमा एकि 
प्रजातीका स्वदेशी ववरुवा एकै ब्िकमा 
वृिारोपण गने 

तराईमा ५०० हेक्टर िधदा बढी र पहाडमा 
२५० हेक्टर िधदा बढीको िेत्रफिमा एकि 
प्रजातीका स्वदेशी ववरुवा एकै ब्िकमा 
वृिारोपण गने 

 

सावयजधनक बटु्यान िेत्रमा जधडबटुी वा सगुक्षधित 
वनस्पधतको व्यवसावयक उत्पादनको िाधग 
जधडबटुी केधर स्थापना गने 
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१ हेक्टरसभमको वन िेत्र अधय प्रयोजनको 
िाधग प्रयोग गने 

१ देक्षि ५ हेक्टरसभमको वन िेत्र अधय 
प्रयोजनको िाधग प्रयोग गने 

ववद्यतु प्रसारण िाइन बाहेक अधय प्रयोजनका 
िाधग ५ हेक्टरिधदा बढी वन िेत्र प्रयोग गने 

पययटन २५ देिी ५० वेडसभमको होटि वा ररसोटय 
धनमायण,  स्थापना तथा सञ्चािन गने 

५१ देिी १०० वेडसभमको होटि वा 
ररसोटय धनमायण, स्थापना तथा सञ्चािन गने 

१०० वेडिधदा बढी िमताको होटि वा 
ररसोटय स्थापना तथा सञ्चािन गने 

 माछा वा अधय जिचर िएको कुनै नदी वा 
तािमा इक्षिन जधडत उपकरण र इधिन 
ज्विन गरी रयाक्षफ्टङ कायय वा कु्रज संचािन 
गने । 

 

      

 

तािमा स्थापना हनुे हाउस वोट (तैरने घर) 
संचािन गने 

 

सडक तथा 
यातायात 

 

 

 

 

 

१०० धमटर िभबाईसभमको पिु धनमायण गने
  

 

१०० धमटरिधदा बढी िभबाईका पिु (झोिङु्ग े
पिु समेत) धनमायण गने  

 

स्थानीय सडक स्तरोन्नधत गने 

 

२५ वकिोधमटरसभम िभबाईको नयाँ सडक 
धनमायण गने  

२५ वक.धम. िधदा बढी िभबाई हनुे कुनै पधन 
नयाँ सडक धनमायण गने 

 १ देक्षि ५ वक.धम. सभमको केबिकार मागय 
धनमायण गने  

 

५ वक.धम. िधदा िामो केबिकार मागय धनमायण 
गने 
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 ५ देक्षि ५० वक.धम. सभमको रज्जमुागय धनमायण 
गने  

५० वक.धम. िधदा बढी रज्जमुागय धनमायण गने 

 

 सडक प्रयोजनका िाधग १ देक्षि ३ 
वकिोधमटरसभम सरुङ्ग बनाउन े  

सडक प्रयोजनका िाधग ३ वकिोधमटर िधदा 
बढी िभबाइको  सरुङ्ग बनाउन े

 चारपाङ्ग्ग्र े सवारी सञ्चािन हनुे आकाशे पिु 
(फ्िाई ओिर) धनमायण गने  

 

 सावयजधनक यातायातको िाधग मोनो रेिमागय 
सञ्चािन गने  

 

उजाय,  जिस्रोत र 
धसंचाई 

१०० हेक्टरसभम धिफ्ट धसँचाई आयोजना 
धनमायण गने  

१०० हेक्टरिधदा बढीको धिफ्ट धसंचाई 
आयोजना धनमायण गने 

बहउुद्देश्यीय जिाशयको धनमायण गने 

 

   

    

तराई वा धित्री मिेशमा २०० देक्षि २, ००० 
हेक्टरसभमको िेत्र धसंचाई गने 

तराई वा धित्री मिेशमा २, ००० हेक्टर िधदा 
बढीको िेत्र धसंचाई गने 

 पहाडी उपत्यका र टारमा २५ देक्षि ५०० 
हेक्टरसभमको िेत्र धसंचाई गने 

पहाडी उपत्यका र टारमा ५०० हेक्टर िधदा 
बढीको िेत्र धसंचाई गने 

 पहाडी धिरािो पािा वा पवयतीय िते्रमा २५ 
देक्षि २०० हेक्टरसभमको िेत्रमा धसचँाई गने 

पहाडी धिरािो पािो वा पवयतीय िते्रमा २०० 
हेक्टरिधदा बढी िेत्र धसंचाई गने 

 धसंचाईको पनुरुत्थान प्रणािी अधतगयत ववद्यमान 
प्रणािी धित्रका धसंचाई आयोजनामा नयाँ 
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हेडवक्सय धनमायण वा मूि नहर पररवतयन हनुे कुनै 
पधन पनुरुत्थान आयोजना संचािन गने 

 २५ देक्षि १०० जनासभम स्थायी बसोबास 
िएका जनसंख्या ववस्थावपत गने कुनै पधन 
जिस्रोत ववकास कायय गने 

१०० जना िधदा बढी स्थायी बसोबास िएका 
जनसंख्या ववस्थावपत गने कुनै पधन जिस्रोत 
ववकास कायय गने 

 १० वकिोधमटर िधदा बढी िभबाईको नदी 
धनयधत्रणको कायय गने  

 

६६ के.धि.सभमको ववद्यतु प्रसारण िाइन 
आयोजनाको िाधग वन िेत्रको प्रयोग गने 

१३२ के.धि. वा सोिधदा बढी िमताको ववद्यतु 
प्रसारण िाइन धनमायण गने  

ववद्यतु प्रशारण िाइन धनमायण बाहेक अधय 
प्रयोजनको िाधग ५ हेक्टरिधदा बढी वन िेत्र 
प्रयोग गने 

 ववद्यमान २२० के.धि. वा सो िधदा बढी 
िमताको ववद्यतु प्रसारण िाइनबाट ट्याप गरी 
नयाँ आउटडोर सवस्टेशन धनमायण गने    

 

 १ देक्षि ५० मेगावाट िमता सभमको जिववद्यतु 
उत्पादन आयोजना धनमायण गने  

 

 १५०० घनधमटर िधदा बढी िमताको 
वायोग्यास प्िाण्ट धनमायण गने  
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 १ देक्षि १० मेगावाट िमतासभमको सौयय 
उजायबाट ववद्यतु उत्पादन आयोजना संचािन गने 

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

 १ देक्षि १० मेगावाट िमतासभमको वाय ु
उजायबाट ववद्यतु उत्पादन आयोजना संचािन गने 

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

 ०.५ देक्षि २ मेगावाट िमतासभमको जैववक 
उजायबाट ववद्यतु उत्पादन आयोजना सञ्चािन गने 

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

 क्षचनी उद्योग िेत्रधित्रको उि ु पेिीसकेपधछ 
धनस्कने िोस्टा (Bagasse) बाट ववद्यतु 
सहउत्पादन (Co-generation) हनुे आयोजना 
संचािन गने  

 

आवास,  िवन,  
वस्ती तथा शहरी 

ववकास 

७ देिी १० तल्िा वा १५.५ देिी २५ 
धमटरसभम उचाईका िवन धनमायण गने  

 

११ तिा वा २५ धमटर िधदा बढी र १६ तिा 
वा ५० धमटरसभम उचाई िएका िवन धनमायण 
गने 

१६ तिा वा ५० धमटर िधदा बढी उचाई 
िएका िवन धनमायण गने 

 

३००० देिी ५००० वगयधमटर 
िेत्रफिसभमको Built up Area वा Floor 

area िएको आवासीय,  व्यावसावयक,  वा 

५,००० देिी 10,००० वगयधमटर 
िेत्रफिसभमको Built up Area वा Floor area 

10,000 वगयधमटर िेत्रफििधदा बढीको 
Built up Area वा Floor area िएको 



 

खण्ड ०४                                          संख्या :११                                         ldltM @)&&÷)$÷@# 
 

22 
 

आवासीय र दबैु प्रकृधत िएको िवन धनमायण 
गने 

िएको आवासीय,  व्यावसावयक,  वा आवासीय र 
दबैु प्रकृधतको संयूि िवन धनमायण गने 

आवासीय,  व्यावसावयक,  वा आवासीय र दबैु 
प्रकृधतको संयूि िवन धनमायण गने । 

५०० देक्षि १,००० जनासभम एकैपटक 
आगमन वा धनगमन हनुे धसनेमा हि,  धथएटर,  

सामदुावयक िवन रङ्गशािा,  कधसटय हि,  

स्पोटयस ्कभप्िेक्स धनमायण गने   

१, ००० देक्षि २, ००० जनासभम एकैपटक 
आगमन वा धनगमन हनु े धसनेमा हि,  धथएटर,  

सामदुावयक िवन रङ्गशािा,  कधसटय हि,  स्पोटयस ्
कभप्िेक्स धनमायण गने 

२, ००० जना िधदा बढी एकैपटक आगमन 
वा धनगमन हनुे धसनेमा हि,  धथएटर,  

सामदुावयक िवन रङ्गशािा,  कधसटय हि,  

स्पोटयस ्कभप्िेक्स धनमायण गने 

५ देिी १० हेक्टरसभमको जग्गा ववकास 
आयोजना सञ्चािन गने   

१० देिी १०० हेक्टरसभमको जग्गा ववकास 
आयोजना सञ्चािन गने 

१०० हेक्टरिधदा बढीको जग्गा ववकास 
आयोजना सञ्चािन गने 

१ देिी ५ हेक्टरसभमको Hard Surface 

Payment को Bus Park  वा Parking lot 
धनमायण गने 

५ हेक्टर िधदा बढीको Hard Surface 

Payment को Bus Park  वा Parking lot 
धनमायण गने 

 

५००० देक्षि १०, ००० धिटरसभम दैधनक 
पानीको प्रयोग हनु ेिवन धनमायण तथा संचािन 
गने   

१०,००० देक्षि २०,००० धिटरसभम दैधनक 
पानीको प्रयोग हनुे िवन धनमायण तथा संचािन 
गने 

२०, ००० धिटर िधदा बढी दैधनक पानीको 
प्रयोग हनुे िवन धनमायण तथा सञ्चािन गने 

  

  

१ देक्षि ५ हेक्टरसभमको िेत्रमा आवास ववकास 
गने 

५ हेक्टरिधदा बढी िेत्रमा आवास ववकास गने 

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

कृवष योग्य िधूममा शहरीकरण गने 
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उद्योग र व्यवसाय वन बाहेक अधय िेत्रमा १० हेक्टरसभमको 
िेत्रमा औद्योधगक ग्राम स्थापना गने  

दैधनक १ मे.ट. िधदा बढी क्षचया, कफी, जधडबटुी 
आदद प्रशोिन गने उद्योग स्थापना गने 

 

दैधनक २५ मेविक टनसभम वािवुा प्रशोिन 
उद्योग स्थापना गने 

दैधनक २५ मेविक टनिधदा बढी वािवुा प्रशोिन 
गने उद्योग स्थापना गने  

 

नदी नािा सतहबाट दैधनक १०० घनधमटर 
सभम वािवुा, ग्रािेि, धगिाय माटो धनकाल्न े 

दैधनक १००० मेविक टनसभम िमताको क्रसर 
उद्योग स्थापना गने 

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

मेक्षशन उपकरणमा १ देक्षि ५ करोड रुपैया 
सभम िगानी िएको वकय सप (ममयत संिार 
समेत) स्थापना तथा सञ्चािन गने  

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

 

 पाइपिाइन बाहेक व्यापाररक प्रयोजनको िाधग 
प्रधत सेकेण्ड १० धिटर िधदा बढीको दरिे पानी 
प्रशोिन गने उद्योग स्थापना गने  

 

 बावषयक ३ करोड गोटासभम उत्पादन िमता 
िएको पोिेको इटा, टायि आदद बनाउने उद्योग 
स्थापना गने 

 

 दैधनक १० हजार िधदा बढी Compressed 

Bricks Hollow Bricks/Blocks उत्पादन गने 
उद्योग स्थापना गने 
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 Mosquito Repellent (झोि, क्वाइि, 
ट्याबिेट, िोसन), िपु आदद उत्पादन गने 
उद्योग स्थापना गने  

 

 परभपरागत घरेि ुउद्योग बाहेकका िागो तथा 
कपडा रङ्गाई वा ििुाई वा छपाई गने उद्योग 
(गिैचा, पक्षस्मना समेत) स्थापना गने  

 

 गाडी, मोटरसाईकि, अटोररक्सा आदद तथा 
दैधनक १०० थान िधदा बढी साइकि/ररक्सा 
(इधिन वा ववद्यतु प्रयोग नगरी) एसेभबधिङ गने 
उद्योग स्थापना गने 

 

स्वास््य १६ देिी २५ शैयासभमको अस्पताि, नधसयङ्ग 
होम वा क्षचवकत्सा व्यावसाय सञ्चािन गने 

२६ देिी १०० शैयासभमको अस्पताि, नधसयङ्ग 
होम वा क्षचवकत्सा व्यावसाय सञ्चािन गने  

१०० शैया िधदा बढीको अस्पताि, नधसयङ्ग होम 
वा क्षचवकत्सा व्यवसाय सञ्चािन गने 

िानी दैधनक २५ मेविक टनसभम वािवुा प्रशोिन 
गने  

नदीनािाको सतहबाट दैधनक १०० देिी ३०० 
घ.धम.सभम वािवुा, ग्रािेि र धगिाय माटो 
धनकाल्न े

नदीनािाको सतहबाट दैधनक ३०० घ.धम. 
िधदा बढी वािवुा, ग्रािेि र धगिाय माटो 
धनकाल्न े

 सािरण धनमायणमिुी ढुङ्गा, डेकोरेवटि ढुङ्गा,  

वािवुा, ग्रािेि र औद्योधगक माटो र सािारण 
माटो उत्िननको िाधग दैधनक ५० घनधमटर 
सभम उत्िनन कायय गने  

सािारण धनमायणमिुी ढुङ्गा, डेटोरेवटि ढुङ्गा,  

वािवुा, ग्रािेि, औद्योधगक माटो र सािारण 
माटो दैधनक ५० देिी ५०० घनधमटरसभम 
उत्िननको कायय गने 

सािरण धनमायणमिुी ढंुगा, डेटोरेवटि ढुङ्गा, 
वािवुा, ग्रािेि, औद्योधगक माटो र सािारण 
माटोको िाधग दैधनक ५०० घ.धम. िधदा 
बढीको उत्िननको कायय गने 
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कृवष तथा पश ु    

  

    

  

  

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

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

 

 अनमुती प्राप्त बिशािा धनमायण गने   

 ३०,००० िधदा बढी पंिीजाती पाल्नको िाधग 
धनमायण कायय गने 

 

 १,००० िधदा बढी ठुिा चौपाया पाल्नको िाधग 
धनमायण कायय गने  

 

 ५,००० िधदा बढी साना चौपाया (िेडा बाख्रा) 
पाल्नको िाधग धनमायण कायय गने  

 

 २,००० िधदा बढी बंगरुसुगँरु पाल्नको िाधग 
धनमायण कायय गने    

 

 प्यारेण्ट र ग्राण्ड प्यारेण्ट कुिरुापािन तथा 
ह्याचरी सञ्चािन गनय धनमायण गने 

 

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

जीवनाशक ववषादी (सूचीत ववषादीको हकमा 
मात्र) प्िाण्ट स्थापना गने 



 

खण्ड ०४                                          संख्या :११                                         ldltM @)&&÷)$÷@# 
 

26 
 

 दैधनक १०,००० िधदा बढी िमताको दगु्ि 
प्रशोिन (दिुको पररकार समेत) उद्योग स्थापना 
गने  

 

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

 

 दैधनक २ देक्षि १० मेविक टनसभम प्राङगाररक 
मि उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने  

दैधनक १० मेविक टन िधदा बढी प्राङ्गाररक 
मि उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने 

िानपेानी तथा ढि 
धनमायण 

  

  

  

 

सेफ इल्ड १०० धिटर प्रधत सेकेण्ड (LPS) 
िधदा बढीको सतही पानीको स्रोत र सो पानीको 
५० देक्षि ७५ प्रधतशत सभम सखु्िा समयमा 
आपूती गने 

सेफ इल्ड १०० धिटर प्रधत सेकेण्ड (LPS) 
िधदा बढी सतही पानीको स्रोत र सो पानीको 
७५ प्रधतशत िधदा बढी सखु्िा समयमा आपूती 
गने 

प्रधत सेकेण्ड १०० धिटर िधदा बढीको दरिे 
पानी प्रशोिन गने 

प्रधत सेकेण्ड ५०० धिटर िधदा बढी पानीको 
स्रोत उपयोग गने िानेपानी स्रोत सभबधिी 
बहउुद्देश्यीय आयोजना सञ्चािन गने 

१ देक्षि ३ वक.धम.सभमको सरुुङ धनमायण गरी 
िानेपानी आयोजना सञ्चािन गने 

३ वक.धम. िधदा बढीको सरुुङ धनमायण गरी 
िानेपानी आयोजना सञ्चािन गने 

िानेपानी आयोजना सञ्चािनको िाधग २५ देक्षि 
१०० जनासभम जनसंख्या ववस्थापन गने  

िानेपानी आयोजना सञ्चािनको िाधग १०० 
जना िधदा बढी जनसंख्या ववस्थापन गने 
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विटमेण्ट सवहतको ढि धनकास धसस्टम समावेश 
िएका िानेपानी आयोजना सञ्चािन गने  

जैववक तथा रासायधनक प्रदषुण हनुे स्रोत वा 
धतनबाट प्रिाववत हनु सक्ने िधूमगत जिश्रोतको 
उपयोग गने 

५० हजार देक्षि २ िािसभमको जनसंख्यािाई 
िानेपानी आपूती गने  

२ िाििधदा बढी जनसंख्यािाई िानेपानी 
आपूती गने 

५० हजार देक्षि २ िािसभमको जनसंख्यािाई 
िानेपानी आपूती गनय नयाँ स्रोत जोड्न े  

२ िाििधदा बढी जनसंख्यािाई िानेपानी 
आपूती गनय नयाँ स्रोत जोड्न े

फोहरमैिा 
व्यवस्थापन 

१० हेक्टर बढी िेत्रमा फैधिएको िाधसफर 
स्टेशन र ररसोसय ररकोिरी एररया सभबधिी कायय 
गने 

बावषयक १,००० देक्षि ५,००० टनसभम फोहोर 
जधमनमा िने 

बावषयक ५,००० टन िधदा बढी फोहोर 
जमीनमा िने 

 

 ५ देक्षि १० हेक्टरसभमको िेत्रमा फैधिएको 
िाधसफर स्टेशन र ररसोसय ररकोिरी एररया 
सभबधिी कायय गने  

१० हेक्टरिधदा बढी िेत्रमा फैधिएको 
िाधसफर स्टेशन र ररसोसय ररकोिरी एररया 
सभबधिी कायय गने  

 ५ देक्षि १० हेक्टरसभमको िेत्रमा फैधिएको 
रसायन, याक्षधत्रक वा जैववक तररकाबाट 
फोहोरमैिा छनौट गने, केिाउन,े तह िगाउने र 
पनुः प्रयोग गने  

१० हेक्टरिधदा बढी िेत्रमा फैधिएको रसायन, 

याक्षधत्रक वा जैववक तररकाबाट फोहोरमैिा 
छनौट गने, केिाउन,े तह िगाउने र पनुः प्रयोग 
गने 
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 ५०,००० सभम जनसंख्यािाई टेवा परुयाउन े
उद्देश्यिे संचािन हनुे ढि धनकास, सरसफाई वा 
फोहोर व्यवस्थापन  कायय गने   

५०,००० िधदा बढी जनसंख्यािाई टेवा 
परुयाउन ेउद्दशे्यिे संचािन हनुे ढि धनकास, 

सरसफाई वा फोहोर व्यवस्थापन  कायय गने 

 ५ देिी १० हेक्टरसभमको िेत्रमा फैधिएको 
कभपोष्ट प्िाण्ट सभबधिी काम गने  

१० हेक्टरिधदा बढी िेत्रमा फैधिएको कभपोष्ट 
प्िाण्ट सभबधिी काम गने 

  कभतीमा १०,००० जनसंख्या िएको शहरी 
िेत्रबाट धनस्बने फोहोरमैिा गाड्ने काम गने 

 ५ एम.एि.धड.(MLD) िमतासभमको ढि 
व्यवस्थापन आयोजना संचािन गने 

५ एम.एि.धड.(MLD) िधदा बढी िमताको 
ढि व्यवस्थापन आयोजना संचािन गने 

  देहायको प्रकृधत र जनुसकैु स्तरका ितरापूणय 
फोहरमैिा सभबधिी धनमायण काम गनेः  

(क) फोहरमैिा संयधत्र धनमायण 

(ि) फोहोरमैिा ररकिरी प्िाण्ट धनमायण  

(ग) फोहरमैिा िने, थपुाने वा गाड्न ेठाउँको 
धनमायण 

(घ) फोहरमैिा िण्डारण गने ठाउँको धनमायण 

(ङ) फोहरमैिा विटमेण्ट सवुविाको धनमायण  
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 जोक्षिमपूणय फोहर पदाथय सभबधिी देहायका 
काम गनेः 

(क) कभतीमा २५ शैय्या िएको प्राथधमक 
स्वास््य केधर, अस्पताि वा नधसयङ्ग होमबाट 
धनस्कने जैववक जोक्षिमपूणय पदाथयको अक्षधतम 
धनष्कासन व्यवस्थापन गने 

(ि) कुनै पधन हाधनकारक पदाथयिाई िष्म वा 
पनुः प्रयोग गनयको िाधग १ हेक्टर वा सो िधदा 
बढी िेत्रफिको जमीन प्रयोग गने र उजाय 
सभबधिी कुनै काम गने 
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अनसूुची –२ 

(दफा ३ को उपदफा ६ सँग सभबक्षधित) 
वातावरणीय प्रिाव पवहचान तथा अध्ययन सूची 

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

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

;+lIfKt jftfj/0fLo cWoog ug]{ 

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

k|:Tffj_ 

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

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

k|:tfj_ 

 

jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg ug]{ 

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

k|:tfj_ 

 

sfo{;"rL tof/ ug]{ 

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

# sf] 9fFrfdf_ 

 

sfo{;"rL tof/ ug]{ 

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

sfo{;"rL tof/ ug]{ 

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

cg';'rL $ sf] 9fFrfdf_ 

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

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

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

ug]{_ 

 

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

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

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

:jLs[[t ug]{_ 

 

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

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

 

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

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

-$_  adf]lhd_ 

 

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

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

$_ adf]lhd_ 

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

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

sfg"g adf]lhd x'g]_ 

 

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

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

 

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

-bkmf % adf]lhd_ 

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

-bkmf % adf]lhd_ 

 

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

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

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

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

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

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

 

;fj{hlgs ;"rgf 6fF; tyf 

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

sfg"g adf]lhd x'g]_ 

 

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

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

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

 

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

tof/ ug]{ -bkmf ^ sf] pkbkmf  

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

jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg 

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

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

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

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

adf]lhd_ 

 

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

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

-!_ adf]lhd_ 

jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg k|ltj]bg 

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

adf]lhd x'g]_ 

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

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

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

 

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

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

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

jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg 

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

sfg"g adf]lhd x'g]_ 

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

-bkmf ( b]lv !% adf]lhd_ 

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

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

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

-;+3Lo / k|b]z sfg"g adf]lhd x'g]_ 
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ि. नगरपाधिकाको अधिकार िेत्र धित्रका प्रस्तावको ववषयगत िेत्र तथा प्रकृधत : 

 वन, विृारोपण तथा हररयािी िेत्र : नयाँ बनस्पधत उद्यान, वन वीउ वगैचा र प्राणी उद्यान 
(क्षचधडयािाना) धनमायण, वाि उद्यान धनमायण । 

 सडक िेत्र : स्थानीय नयाँ सडक धनमायण तथा स्तरोन्नधत, १०० धमटर सभमको पिु धनमायण । 

 पययटन िेत्र : स्थानीय तहबाट अनमुधत ददने होटि वा ररसोटय स्थापना तथा सञ्चािन । 

 उजाय, जिस्रोत र धसंचाई िेत्र : धिफ्ट धसंचाई, पहाड धिरािो पािोमा धसंचाई, बहउुदे्दशीय जिाशय 
धनमायण, ववद्यतु प्रसारण िाईन धनमायण तथा ववस्तार, ववद्यतु उत्पादन । 

 आवास, िवन, वस्ती तथा शहरी ववकास िेत्र : आवासीय, व्यवसावयक र दबैु प्रकृधतको िवन 
धनमायण, जग्गा ववकास आयोजना, आवास ववकास काययक्रम । 

 उद्योग तथा व्यवसाय िेत्र : औद्योधगक ग्राम, क्षचया, कफी, जधडबटुी आदद प्रशोिन उद्योग, वािवुा 
प्रशोिन वा क्रसर उद्योग इट्टा टायि उद्योग । 

 स्वास््य िेत्र : अस्पताि, नधसयङ्ग होम वा क्षचवकत्सा व्यवासाय स्थापना र सञ्चािन  

 क्षशिा िेत्र : क्षशिण अस्पताि स्थापना र संचािन  

 िानी िेत्र : ढुङ्गा, वािवुा, ग्रािेि र धगिाय माटो धनकाल्ने कायय 
 कृवष िेत्र : व्यवसावयक पशपंुिी पािन, कृवष थोक बजार स्थापना र विशािा धनमायण  

 िानेपानी तथा ढि धनकास िेत्र : विटमेण्ट सवहतको ढि धनकास तथा िानेपानी आयोजना 
सञ्चािन, िानेपानी आपूती 

 फोहोरमैिा व्यवस्थापन िेत्र : फोहोरमैिा जमीनमनुी व्यवस्थापन, रसायन, याक्षधत्रक वा जैववक 
तररकाबाट फोहोमैिा छनौट गने, केिाउन,े तह िगाउने र पनुः प्रयोग 

ग. वातावरणीय अध्ययनको प्रकार 

 संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन 

 प्रारक्षभिक वातावरणीय अध्ययन 

 वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन 

घ. वातावरणीय अध्ययनका िाधग त्याङ्क तथा वववरण सङ्किन सूची तथा अध्ययन ववधि र औजार 

वातावरणीय अध्ययन सभबधिी त्याङ्क सङ्किन 
सूची 

अध्ययन ववधि तथा औजार 

 



 

खण्ड ०४                                          संख्या :११                                         ldltM @)&&÷)$÷@# 
 

32 
 

जैववकः वनस्पधत, जीवजधत,ु प्राकृधतक वासस्थान, 

वन जङ्गि तथा जैववक र पाररक्षस्थधतकीय वववविता 
 िरातिीय वहडाई तथा प्रत्यि अविोकन 

 अप्रक्ष्यि संकेत सवेिण वा क्यामेरा ियावपङ 

 नमूना सवेिण 

 मखु्य जाधनफकार अधतवायताय तथा िक्षित समूह 
छिफि 

िौधतक तथा रासायधनक वातावरणः जमीन, 

वायमुण्डि, पानी, ध्वधन, मानव धनधमयत वस्त,ु हावा, 
िोगोधिक र िौगधियक क्षस्थधत, जिवाय ु पररवतयन 
तथा ववपद जोक्षिमको अवस्था 

 िरातिीय वहंडाई तथा प्रत्यि अविोकन 

 हावा, पानी तथा माटोको नमूना सवेिण  

 ध्वधनको तहगत मापन तथा प्रदूषणको अवस्था 
पवहचान आदद 

सामाक्षजक आधथयकः जनसंख्या, ववस्थापन, 

जनस्वास््य, उद्यम व्यवसाय तथा जीववकोपाजयन, 

उत्पादनक्षशि श्रोत सािन, सामाक्षजक मूल्यमाधयता 

 प्रत्यि अविोकन 

 जनगणना तथा घरपररवार सवेिण 

 िक्षित समूह तथा सरोकारवािा छिफि 

 मखु्य जाधनफकार अधतवायताय 
 सावयजधनक बहस 

 मेधडया सवेिण तथा रेकडय 
साँस्कृधतकः सास्कृधतक सभपदा, िाधमयक तथा 
साँस्कृधतक मूल्य माधयाताहरु तथा चािचिन 

 सहिाधगतामूिक अविोकन 

 िक्षित समूह तथा सरोकारवािा छिफि 

 मखु्य जाधनफकार अधतवायताय 
 सावयजधनक बहस 

अधयः सेवा सवुविा उपिबिता र उपयोग 

सहिाधगतामूिक अविोकन 

 िक्षित समूह तथा सरोकारवािा छिफि 

 मखु्य जानीफकार अधतवायताय 
 सावयजधनक बहस 

ङ. वातावरणीय अध्ययनका प्रमिु सवािहरुको प्राथधमकता धनिायरण 

 जैववक तथा पाररक्षस्थधतकीय 

 िौधतक तथा रासायधनक 

 सामाक्षजक, आधथयक र साँस्कृधतक 

 जिवाय ुपररवतयन तथा ववपद जोक्षिम 

 अधय 
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च. वातावरणमा पनय सक्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रिाव पवहचान, आकँिन तथा प्राथधमकता धनिायरण 

वातावरणीय प्रिावका िते्र सकारात्मक प्रिाव नकारात्मक प्रिाव 

क. धनमायण अक्षघको चरण 

जैववक   

िौधतक तथा रसायधनक   

सामाक्षजक तथा आधथयक   

साँस्कृधतक   

अधय   

ि. धनमायणको चरण   

जैववक   

िौधतक तथा रासायधनक   

सामाक्षजक तथा आधथयक   

साँस्कृधतक   

अधय   

ग. सञ्चािनको चरण   

जैववक   

िौधतक तथा रसायधनक   

सामाक्षजक तथा आधथयक   

साँस्कृधतक   

अधय   

  



 

खण्ड ०४                                          संख्या :११                                         ldltM @)&&÷)$÷@# 
 

34 
 

अनसूुची –३ 

(दफा ४ को उपदफा (१) सँग सभबक्षधित) 

संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन सभबधिी काययसूचीको ढाचँा 

(आवरण पषृ्ठको ढाँचा) 

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

संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययनको काययसूची 

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

प्रधतवेदन पेश गररने धनकायको नाम र ठेगाना : 

प्रस्तावक : 

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

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

 

१. प्रधतवेदन तयार गने व्यक्षि वा संस्थाको नाम र ठेगाना :  

२. प्रस्तावको :  

 सामाधय पररचय 

 आयोजना तथा काययक्रमको वववरण 

 आयोजना तथा काययक्रमको आवशयकता तथा साधदधियकता 

३. प्रधतवेदन तयार गदाय ववचार गनुय पने नीधत ऐन, धनयम, धनदेक्षशका तथा अधतराविय सक्षधि सभझौता : 

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

 जैववक तथा पाररस्थधतकीय : 
 िौधतक : 
 सामाक्षजक – आधथयक :  
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 साँस्कृधतक : 
 रासायधनक : 

५. प्रस्तावको कायायधवयनबाट वातावरणमा पने प्रिावको रोकथामका ववषय : 

६. प्रस्ताव कायायधवयन गदाय अनगुमन गनुय पने ववषय : 

७. जिवाय ुपररवतयन अनकुुिन र ववपद जोक्षिम पने असर :  

८. अधय आवश्यक ववषय : 
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अनसूुची –४ 

(दफा ४ को उपदफा (१) सँग सभबक्षधित) 

प्रारक्षभिक वातावरणीय परीिण सभबधिी काययसूचीको ढाचँा 

(आवरण पषृ्ठको ढाँचा) 

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

प्रारक्षभिक वातावरणीयको काययसूची 

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

प्रधतवेदन पेश गररने धनकायको नाम र ठेगाना : 

प्रस्तावक : 

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

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

 

१. प्रधतवेदन तयार गने व्यक्षि वा संस्थाको नाम र ठेगाना :  

२. प्रस्तावको :  

सामाधय पररचय 

 आयोजना तथा काययक्रम वववरण  

 आयोजना तथा काययक्रमको आवश्यकता र साधदधियकता 

३. प्रधतवेदन तयार गदाय अपनाउन ुपने ववधि :  

४. प्रधतवेदन तयार गदाय ववचार गनुय पने नीधत ऐन, धनयम, धनदेक्षशका तथा अधतराविय सक्षधि सभझौताः 

५. प्रधतवेदन तयार गदाय िाग्नेः 

 समय :  

 अनमुाधनत बजेट : 
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 आवश्यक त्याङ्क तथा सूचना :  

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

 जैववक तथा पाररक्षस्थधतकीय : 
 िौधतक : 
 सामाक्षजक आधथयक :  

 साँस्कृधतक : 
 रासायधनक : 

७. प्रस्ताव कायायधवयनका ववकल्प : 

 धडजाइन : 
 आयोजना स्थि :  

 प्रववधि र सञ्चािन ववधि, समय ताधिका, प्रयोग हनुे कच्चा पदाथय :  

 अधय कुरा :  

८. प्रस्तावको कायायधवयनबाट वातावरणमा पने प्रिावको रोकथामका ववषय :  

९. प्रस्ताव कायायधवयन गदाय जिवाय ुपररवतयन र ववपद जोक्षिममा पने असरसभबधिी ववषय :  

१०. प्रस्ताव कायायधवयन गदाय अनगुमन गनुय पने ववषय : 

११. अधय आवश्यक ववषय 
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अनसूुची –५ 

(दफा ५ को उपदफा (७) सँग सभबक्षधित) 

सावयजधनक सनुवुाईको प्रवक्रया तथा ढाचँा 

वातावरणीय अध्ययन तथा ववश्लषेण, नीधतगत तथा कानूनी व्यवस्थाको सवयमाधयता अनकुुि हनुे गरी 
वातावरणीय अध्ययन प्रवक्रयामा गररने सावयजधनक सनुवुाईको काययववधि देहाय अनसुारको हनुेछ : 

१. वातावरणीय अध्ययनको िाधग सावयजधनक सनुवुाई 

– प्रस्ताववत ववकास धनमायण सभबधिी कायय वा आयोजना तथा काययक्रमको बारेको धनणयय प्रवक्रयामा 
सकारात्मक प्रिाव पानय सरोकारवािा र प्रस्तावकबीच िलु्िा अधतकृय या गरी ववचार र राय/सझुाव 
प्रस्ततु गने मञ्च 

– सामाधयतः प्रस्तावको असर िेत्रधित्र प्रस्तावक धनकायबाट सावयजधनक सनुवुाईको आयोजना  

– सावयजधनक सनुवुाई काययक्रमको स्वतधत्र पेशागत ववज्ञहरुद्धारा सहजीकरण 

२. वातावरणीय अध्ययन प्रवक्रयामा गररने सावयजधनक सनुवुाई काययक्रमको उदे्दश्य 

– प्रस्ताववत आयोजना तथा काययक्रम सभबधिमा वातावरणीय अध्ययनको धनष्कषय बारे प्रिाववत 
समदुायिाई प्रस्तावकबाट जानकारी गराउने मञ्चको आयोजना गने 

– प्रस्ताववत आयोजना तथा काययक्रम िेत्रको िरातिीय वास्तववक अवस्था र वातावरणीय अध्ययनबाट 
प्राप्त धनष्कषयको शदु्धता पषु्ट्याई तथा रुज ुगने 

– वातावरणीय अध्ययन प्रवक्रयामा सभबक्षधित प्रिाववत पि तथा सरोकारवािाहरुसँग प्रयायप्त मात्रामा 
परामशय गररएको तथा धनणयय प्रवक्रयामा समावेश गराइएको कुराको सधुनक्षश्चत गने 

– प्रिाववत, रुची राख्न ेतथा सरोकारवािा पििे आफूिाई महत्वपूणय िागेका र सभबक्षधित ववषयमा 
ववचार प्रस्ततु गने अबसर प्रदान गने 

– प्रस्ताववत आयोजना तथा काययक्रम र वातावरणीय सरोकारको ववषयमा स्थानीय सरकारको प्रधतवद्धता 
र प्रिावकारी जनसहिाधगता प्रवद्धयन गने 

३. सावयजधनक सनुवुाईको बारेमा सावयजधनक सूचना तथा जानकारी  

– सावयजधनक सनुवुाईको धमधत, समय र स्थान 

– सावयजधनक सनुवुाई हनुे प्रस्ताव वा आयोजना तथा काययक्रम बारे जानकारी 
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– सहजकताय, नगरपाधिकाका पदाधिकारी, कमयचारी र नागररक समाजका प्रधतधनधिको क्षचनारी 
– सनुवुाईमा सहिागी हनुे सहिाधगको जानकारी  

– काययपाधिका काययिय, सभबक्षधित वडा कायायिय िगायत सावयजधनक स्थिमा सूचना टाँस 

– स्थानीय वप्रण्ट तथा अनिाईन धमधडयामा सूचना प्रकाशन 

– रेधडयो, टेधिधिजन, सामाक्षजक सिािबाट सूचना सभप्रषेण 

– सूचना प्रसारण गदाय स्थानीय िाषामा समेत गनुय पने 

४. सावयजधनक सनुवुाईको प्रवक्रया तथा काययववधि 

४.१ पररचय काययक्रम 

– अध्ययनकताय तथा सहजकताय, 
– नगरपाधिकाका पदाधिकारी र सभबक्षधित कमयचारी,  
– समदुाय तथा िक्षित समूहका प्रधतधनधि,  

– नागररक समाज वा गैससका प्रधतधनधि,  

– प्रस्ताववत आयोजना तथा काययक्रमका िािाक्षधवत तथा संिाव्य प्रिाववत समदुाय वा सहिागी,  
– स्थानीय जाधनफकार र ववषयववज्ञ, 

– स्थानीय राजनीधतक दिका प्रधतधनधि ।  

४.२ सावयजधनक सनुवुाईको ध्येय तथा उदे्दश्यबारे जानकारी तथा प्रस्ततुी 

– आयोजनाको ववस्ततृ पररयोजना प्रस्ताव वा काययक्रमको व्यवसावयक कायययोजना 
– प्रस्ताववत आयोजना तथा काययक्रमको सभबधिमा स्थिगत अविोकन, अध्ययन र परामशयबाट प्राप्त 

सूचना तथा वववरण 

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

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

– नकारात्मक असर धयूनीकरणमा उपायहरु 

४.३ प्रस्तावको सभबधिमा प्रिाववत समदुाय तथा अधय सरोकारवािाको िारणा तथा सवाि प्रस्ततुी 

– प्रस्तावको कायायधवयन सभबधिमा प्रिाववत समदुायका ववचार तथा सवाि 

– प्रस्तावको कायायधवयन सभबधिमा सरोकारवािाको ववचार तथा सवाि 
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४.४ प्रस्तावकको प्रधतवक्रया  

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

– समस्या तथा सबािको सभबोिनबारे प्रस्तावकको प्रधतवद्धताबारे जानकारी 

४.५ ववषयववज्ञ तथा सहजकतायबाट धनष्कषय तथा सझुाव प्रस्ततुी 

– काययक्रममा प्रस्ततु तथा उठाइएका सवािहरुको ववषयववज्ञ तथा सहजकतायद्धारा संकिन तथा 
सँस्िेषण 

– ववषयववज्ञ तथा सहजकतायद्धारा धनष्कषय तथा सझुावबारे प्रस्ततुी र जानकारी 
– सावयजधनक सनुवुाईको प्रवक्रया, छिफिका ववषय, धनष्कषय र सझुाव समावेश प्रधतवेदन तयारी 
– प्रधतवेदन प्रस्तावक समि पेश  

५. सहिाधगता 

– ववषयववज्ञ तथा सहजकताय  

– प्रिाववत समदुाय तथा समूहको प्रधतधनधि, िक्षित वगय तथा समदुाय 

– सभबक्षधित वडाका वडाअध्यि वा वडा सधमधतका सदस्यहरु  

– नगरपाधिकाका प्रमिु, प्रधतधनधि तथा सभबक्षधित कमयचारीहरु 

– नागररक समाज, समदुायमा आिाररत समाज तथा धमधडयाका प्रधतधनधि 

– प्रस्तावक संस्थाका प्रधतधनधिहरु   
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अनसूुची –६ 

(दफा ६ को उपदफा (२) सँग सभबक्षधित) 

संक्षिप्त वातावरणीय परीिण प्रधतवेदनको ढाचँा 

१. प्रधतवेदन तयार गने व्यक्षि वा संस्थाको नाम र ठेगाना : 

२. प्रस्तावको सारांश : 

३. प्रधतवेदनमा रहन ुपने ववषयः 

 प्रस्तावको उदे्दश्य, 

 प्रस्ताव कायायधवयन हनुे िते्रको ववस्ततृ वववरण, 

 प्रस्ताव तयारीमा त्याङ्क सङ्किन र ववश्वषेणको ववधि, 

 प्रस्ताव कायायधवयनबाट वातावरणमा पने सकारात्मक प्रिाव, 

 प्रस्ताव कायायधवयनबाट वातावरणमा पने नकारात्मक प्रिाव, 

 वातावरणीय व्यवस्थापन योजना, 
 अधय आवश्यक कुरा, 
 सधदिय सामाग्री । 

४. प्रधतवेदनमा समावेश हनुे वातावरणीय योजनाको िाका देहाय बमोक्षजम हनुेछः 

ववषयगत िेत्र सकारात्मक प्रिावको 
बढोत्तरीका वक्रयाकिाप 

के 
गने? 

कहाँ 
गने? 

कसरी 
गने? 

कवहिे 
गने? 

कसिे 
गने? 

अनमुाधनत बजेट 
जनशक्षि र समय 

अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कन ववधि 

िौधतक िेत्र         

जैववक िेत्र         

सामाक्षजक िेत्र         

साँस्कृधतक िेत्र         

अधय         
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ववषयगत िेत्र नकारात्मक प्रिावको 
धयूनीकरणका वक्रयाकिाप 

के 
गने? 

कहाँ 
गने? 

कसरी 
गने? 

कवहिे 
गने? 

कसिे 
गने? 

अनमुाधनत बजेट 
जनशक्षि र समय 

अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कन ववधि 

िौधतक िेत्र         

जैववक िेत्र         

सामाक्षजक िेत्र         

साँस्कृधतक िेत्र         

अधय         

         

 

रष्टव्य: –  (१) वातावरण व्यवस्थापन योजनाको प्रस्तावमा आयोजना धनमायण अक्षघ, धनमायण तथा सञ्चािनको 
चरणका िाधग अिग अिग रुपमा उल्िेि गनुय पनेछ ।  

   (२) प्रधतवेदन तयार गदाय आवश्यकता अनसुार त्याङ्क, नक्शा, क्षचत्र, ताधिका, चाटय, ग्राफ संिग्न गनुय 
पनेछ ।  

   (३) संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदन नेपािी िाषाको यधुनकोडमा फण्ट साइज १२ मा टाइप 
गरी िेक्षिएको हनु ुपनेछ । प्रधतवेदनको प्रत्येक पानाको तिमाधथ १–१ इञ्च, बायाँ १.२  इञ्च र दाया ँ
१  इञ्च िािी रािी पानाका दवैुतफय  वप्रधट गरी स्पाइरि बाइक्षण्डङ गरेको हनु ुपनेछ । 
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अनसूुची –७ 

(दफा ६ को उपदफा (२) सँग सभबक्षधित) 

प्रारक्षभिक वातावरणीय परीिण प्रधतवेदनको ढाचँा 

 

१. प्रधतवेदन तयार गने व्यक्षि वा संस्थाको नाम र ठेगाना : 

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

 प्रस्तावको उदे्दश्य :  

 ि–ूउपयोग पने असर :  

 वातावरणमा पने प्रधतकूि प्रिाव : 
 जनस्वास््य तथा मानव जीवनमा पने असर :  

 जनसङ्ग्ख्या र जीववकोपाजयनमा पने असर :  

 स्थानीय पूवायिारमा हनुे िधत : 
 जिवाय ुपररवतयन तथा ववपद उत्थानक्षशितामा पने असर :   

 अधय आवश्यक कुरा : 

३. प्रस्तावको सभबधिमा देहायका कुरा स्पष्ट ििुाउन ुपने : 

(क) प्रस्तावको वकधसम : 

 प्रशोिन गने, 

 उत्पादन गने, 

 जडान गने, 

 सेवा प्रवाह गने, 

 अधय । 

(ि) डेधििरी गने िए के कस्तो वस्त ुडेधििरी गने : 

(ग) प्रस्तावको : 
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 जडान िमता : 
 प्रधतददन वा वषय कधत घण्टा सञ्चािन हनुे : 

(घ) प्रस्ताव कायायधवयन हुँदा धनष्कासन हनुे (कधत समय सञ्चािन हुँदा कधत पररमाणमा धनष्कासन हनु े
हो) ििुाउन ुपने :  

 ठोस 

 तरि 

 हावा 
 ग्याँस 

 ध्वधन 

 िूिो 
 अधय । 

(च) प्रयोग हनुे ऊजायको : 

 वकधसम : 
 स्रोत : 
 िपत हनुे पररमाण (प्रधतघण्टा, ददन र वषयमा) : 

  (छ) जनशक्षिको आवश्यकता कधत पने : 

  (ज) प्रस्ताव कायायधवयन गनय आवश्यक पने : 

 कुि पूजँी : 
 चाि ुपूजँी : 
 जधमनको िेत्रफि : 
 िवन र धतनका वकधसम : 
 मेधसनरी औजार :  

 अधय : 

   (झ) प्रस्ताव कायायधवयन हनुे िेत्रको ववस्ततृ वववरण : 

 नक्सा : 



 

खण्ड ०४                                          संख्या :११                                         ldltM @)&&÷)$÷@# 
 

45 
 

 सो िेत्र र वररपररको जनसंख्या र बसोबासको क्षस्थधत : 
 प्रस्ताव कायायधवयन हनुे िेत्रको आसपासमा कुनै संवेदनशीि क्षचज वा वस्त ुरहेको िए त्यस्ता 

क्षचजवस्तकुो वववरण : 
 हािको क्षस्थधत : 
 पानीको स्रोत : 
 फोहरमैिा फ्ाँक्ने वा प्रशोिन गने व्यवस्था : 
 प्रस्ताव कायायधवयन हनुे ठाउँमा आवत जावत गने बाटो : 
 उत्पादन प्रवक्रया :  

 प्रववधिको वववरण : 
 अधय आवश्यक कुरा : 

४. प्रस्ताव कायायधवयन गदाय वातावरणमा पने प्रिाव : 

(क) सामाक्षजक, आधथयक र साँस्कृधतक िेत्रमा पने प्रिाव : 

 मानव स्वास््यमा पने प्रिाव : 
 जीववकोपाजयनमा पने प्रिाव :  

 िेती योग्य जधमनमा हने िय : 
 वन जङ्गिमा पगु्ने िय : 
 सामाक्षजक, साँस्कृधतक र िाधमयक मूल्य माधयतामा हनु ेपररवतयन : 
 अधय : 

(ि) जैववक प्रिाव : 

 जनसङ्ग्ख्या :  

 वनस्पधत तथा जीवजधत ु:  

 प्राकृधतक वासस्थान र समदुाय : 

(ग) िौधतक प्रिाव : 

 जधमन : 
 वायमुण्डि : 
 पानी : 
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 ध्वधन : 
 मानव धनधमयत वस्त ु: 
 जिवाय ु:  

 अधय : 

५. प्रिाव कायायधवयनका ववकल्प : 

  धडजाइन : 

  आयोजना स्थि : 

  प्रवक्रया, समय–ताधिका : 

  प्रयोग हनुे कच्चा पदाथय : 

  अधय कुरा : 

६. वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको िाका : 

७. अधय आवश्यक कुरा : 

८. प्रधतवेदनमा समावेश हनुे वातावरणीय योजनाको िाका देहाय बमोक्षजम हनुेछ : 

ववषयगत िेत्र सकारात्मक प्रिावको 
बढोत्तरीका वक्रयाकिाप 

के 
गने? 

कहाँ 
गने? 

कसरी 
गने? 

कवहिे 
गने? 

कसिे 
गने? 

अनमुाधनत बजेट 
जनशक्षि र समय 

अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कन ववधि 

िौधतक िेत्र         

जैववक िेत्र         

सामाक्षजक िेत्र         

साँस्कृधतक िेत्र         

अधय         

ववषयगत िेत्र नकारात्मक प्रिावको 
धयूनीकरणका वक्रयाकिाप 

के 
गने? 

कहाँ 
गने? 

कसरी 
गने? 

कवहिे 
गने? 

कसिे 
गने? 

अनमुाधनत बजेट 
जनशक्षि र समय 

अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कन ववधि 
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िौधतक िेत्र         

जैववक िेत्र         

सामाक्षजक िेत्र         

साँस्कृधतक िेत्र         

अधय         

         

 

रष्टव्य: –  (१) वातावरण व्यवस्थापन योजनाको प्रस्तावमा आयोजना धनमायण अक्षघ, धनमायण तथा सञ्चािनको 
चरणका िाधग अिग अिग रुपमा उल्िेि गनुय पनेछ ।  

   (२) प्रधतवेदन तयार गदाय आवश्यकता अनसुार त्याङ्क, नक्शा, क्षचत्र, ताधिका, चाटय, ग्राफ संिग्न गनुय 
पनेछ ।  

   (३) संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदन नेपािी िाषाको यधुनकोडमा फण्ट साइज १२ मा टाइप 
गरी िेक्षिएको हनु ुपनेछ । प्रधतवेदनको प्रत्येक पानाको तिमाधथ १–१ इञ्च, बायाँ १.२ इञ्च र दायाँ १  
इञ्च िािी रािी पानाका दवैुतफय  वप्रधट गरी स्पाइरि बाइक्षण्डङ गरेको हनु ुपनेछ । 
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अनसूुची –८ 

(दफा ६ को उपदफा (३) सँग सभबक्षधित) 

वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदन सभबधिी सावयजधनक सूचनाको ढाचँा 

 

.............. आयोजना/काययक्रमको वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदन तयारी सभबधिी सावयजधनक सूचना 

(प्रकाशन धमधत ....................) 

........... प्रदेश ............ क्षजल्िा ................ नगरपाधिका ................ (प्रस्तावकको नाम उल्िेि 
गने) द्वारा देहाय बमाक्षजमको प्रस्ताव कायायधवयन गनय िाधगएको छ । 

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

प्रस्तावको व्यहोरा आयोजना / काययक्रमको मखु्य ववषशेता उल्िेि गने 

प्रिाव पनय सक्ने िेत्र .......... क्षजल्िा ......... नगरपाधिका .......... वडँ नं. 

 

माधथ उक्षल्िक्षित प्रस्तावको वातावरणीय अययन प्रधतवेदन तयारी गने क्रममा सो िेत्रको जैववक तथा 
पाररक्षस्थधतकीय प्रणािी, प्राकृधतक तथा िौधतक प्रणािी, सामाक्षजक तथा आधथयक प्रणािी र साँस्कृधतक 
प्रणािीहरु बीच के कस्तो सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रिाव पदयछ िनी यवकन गनय ................. 
नगरपाधिका, ..............वडा सधमधत, ववद्यािय, स्वास््य संस्था तथा सरोकारवािा व्यक्षि वा संस्थाको राय 
सझुाव धिन आवश्यक िएकोिे यो सावयजधनक सूचना प्रकाशन िएको धमधतिे सात ददन धित्र देहायमा 
उक्षल्िक्षित ठेगानामा आई पगु्ने गरी धिक्षित राय सझुाव उपिब्ि गराई ददन ुहनु अनरुोि गररधछ । 

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

परामशयदाताको नाम र 
ठेगाना 

............ नाम ......... ठेगाना ........... (ईमेि) ........... फोन नं. 
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अनसूुची –९ 

(दफा ६ को उपदफा (८) सँग सभबक्षधित) 

वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदन तयार गने ववज्ञ तथा अध्ययन टोिी 

 

क. संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रधतवेदन तयारी संिग्न हनुे ववशेषज्ञहरुः  

१. िौधतक ववकास ववज्ञ (Physical Development Expert) : सभबक्षधित ववषय जस्तैः धसधिि वा 
मेकाधनकि इक्षिधनयररङ्ग, िगूियशास्त्र, िवूवज्ञान, आवकय टेक्ट, हाइड्रोिोजी वा अधय सभबक्षधित ववषयमा 
स्नातकोत्तर उपािी हाधसि गरी कभतीमा तीन वटा वातारणीय अध्ययन काययमा अनिुव िएको  

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

3. सामाक्षजक आधथयक ववज्ञ (Socio-economic Expert) : समाज ववज्ञान वा अथयशास्त्रमा स्नातकोत्तर 
उपािी हाधसि गरी कभतीमा तीन वटा वातारणीय अध्ययन काययमा अनिुव िएको  

 

ि. प्रारक्षभिक वातावरणीय परीिण तथा प्रधतवेदन तयारी संिग्न हनुे ववशेषज्ञहरुः  

1. िौधतक ववकास ववज्ञ (Physical Development Expert) : सभबक्षधित ववषय जस्तैः धसधिि वा 
मेकाधनकि इक्षिधनयररङ्ग, िगूियशास्त्र, िवूवज्ञान, आवकय टेक्ट, हाइड्रोिोजी वा अधय सभबक्षधित ववषयमा 
स्नातकोत्तर उपािी हाधसि गरी कभतीमा तीन वटा वातारणीय अध्ययन काययमा अनिुव िएको  

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

3. सामाक्षजक आधथयक ववज्ञ (Socio-economic Expert) : समाज ववज्ञान वा अथयशास्त्रमा स्नातकोत्तर 
उपािी हाधसि गरी कभतीमा तीन वटा वातारणीय अध्ययन काययमा अनिुव िएको  

४. आवश्यकता अनसुार सभबक्षधित िेत्रको ववज्ञः Civil Engineer, Architect, Economist, 

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

Hydrologist, Chemist आदद) जस्तैः  
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– वन तथा विृारोपण र हररयािी िेत्रः फरेष्टर वा वायोडाइिरधसटी ववज्ञ आदद 

– सडक, पिु तथा यातायात िेत्रः यातायात इक्षिधनयररङ्ग आदद 

– पययटन िेत्र : पययटन ववज्ञ आदद 

– उजाय, जिस्रोत र धसंचाई िेत्रः Hydrologist, Irrigation Engineer आदद । 

– आवास, िवन, वस्ती तथा शहरी ववकास िेत्र : िवन इक्षिधनयर वा आकीटेक्ट  

– उद्योग तथा व्यवसाय िेत्र : अथयशास्त्री तथा व्यवस्थापन ववज्ञ आदद 

– स्वास््य िेत्र : मेधडकि डाक्टर आदद 

– क्षशिा िेत्र : क्षशिाशास्त्री वा मेधडकि डाक्टर आदद 

– िानी िेत्र : िगूियशास्त्री आदद 

– कृवष िेत्र : कृवष तथा िेटेरनरी ववज्ञ आदद 

– िानेपानी, सरसफाई तथा ढि धनकास िेत्र : वास इक्षिधनयर आदद 

उक्षल्िक्षित ववज्ञ तथा अध्ययन टोिीको योग्यता वातावरण सभबधिी संघीय कानूनमा तोवकए बमोक्षजम 
हनुपुनेछ । 
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अनसूुची –१० 

(दफा १० को उपदफा (१) सँग सभबक्षधित) 

वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको ढाचँा 

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

स्थान 
(कहा ँ
गने) 

सञ्चािन 
प्रवक्रया 
(कसरी 
गने?) 

सञ्चािन 
प्रवक्रया 
(कसरी 
गने?) 

समय 
(कवहिे 
गने?) 

अनमुाधनत 
श्रोत 

क्षजभमेवा
री 

अनगुमन
को ववधि 

क. िौधतक वातावरण         

1. धनमायण अक्षघको 
चरण 

        

         

2. धनमायण चरण         

         

3. धनमायण पधछको 
चरण 

        

         

ि. जैववक वातावरण         

1. धनमायण अक्षघको 
चरण 

        

         

2. धनमायण चरण         
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3. धनमायण पधछको 
चरण 

        

         

ग. सामाक्षजक, आधथयक 
र सासँ्कृधतक वातावरण 

        

1. धनमायण अक्षघको 
चरण 

        

         

2. धनमायण चरण         

         

3. धनमायण पधछको 
चरण 
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अनसूुची –११ 

(दफा ११ को उपदफा (९) सँग सभबक्षधित) 

वातावरणीय प्रस्ताव कायायधवयन अनगुमनको ढाचँा 

 

अनगुमनका 
प्रकार 

अनगुमनका 
सूचक 

अनगुमनको 
ववधि 

अनगुमनको 
स्थान 

अनगुमनको 
समय (आवकृ्षत्त) 

अनमुाधनत 
रकम 

अनगुमन गने 
धनकाय 

१. प्रारक्षभिक अवस्थाको अनगुमन 

       

       

       

2. प्रिाव अनगुमन 

       

       

       

3. धनयमपािन अनगुमन 
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