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पाणिनी गाउँपाणिकाको सणंिप्त वातावरिीय तथा प्रारणभिक 

वातावरिीय पररिि काययणवणि, २०७८ 

ufpF sfo{kflnsfaf6 :jLs[t ldltM @)&*÷!@÷!^ 

प्रस्तावना: 

गाउँपालिकाको अलिकार क्षते्रलित्र पन े लवषयसँग सम्बलधित योजना,काययक्रम तथा 

आयोजना सम्बधिी प्रस्तावको संलक्षप्त वातावरणीय अध्ययन वाप्रारलम्िक वातावरणीय 

परीक्षण सम्बधिी अध्ययन, प्रलतवेदन तयारी, स्वीकृलत,प्रस्ताव काययधवयन तथा अनगुमन 

प्रलक्रयािाई व्यवलस्थत र प्रिावकारी बनाउनबाञ्छनीय िएकोिे, 

गाउँ काययपालिकािे वातावरण तथा प्राकृलतक श्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ को दफा ६६ िे 

लदएको अलिकार प्रयोग गरी यो काययलवलि बनाएको छ । 
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पररच्छेद - १ 

प्रारणभिक 

१. सणंिप्त नाम र प्रारभिः 

    (१)  यो काययलवलिको नाम पालणनी गाउँपालिकाको संलक्षप्त वातावरणीय अध्ययन 

तथा प्रारलम्िक  वातावरणीय  परीक्षण काययलवलि, २०७७” रहकेो छ ।  

    (२) यो काययलवलि प्रचलित संघीय काननुिे गाउँपालिकाको अलिकार क्षेत्रलित्र पन े

िनी तोलकएको लवषयसँग सम्बलधित लवकास लनमायण कायय वा आयोजना कायायधवयन गन े

सरकारी, अियसरकारी, गैर सरकारी, समदुायमा आिाररत संस्था र व्यलि वा कम्पनीको 

हकमा समते िाग ुहुनेछ ।  

    (३) यो काययलवलि गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन िएको लमलत दलेि 

िाग ुहुनेछ ।  

२. पररिाषाः लवषय वा प्रसंगिे अको अथय निागमेा यस काययलवलिमा,  

    (क) “ऐन” िधनािे गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्रकृलत श्रोत संरक्षण, २०७७ 

सम्झन ुपछय ।  

    (ि) “काययपाणिका” िधनािे गाउँ काययपालिका सम्झन ुपछय ।  

    (ग) “काययसचूी” िधनािे वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन तयार गनयको िालग यस 

काययलवलि बमोलजम स्वीकृत काययसचूी सम्झन ुपछय । 

    (घ)  “कायायिय” िधनािे गाउँ काययपालिकाको कायायिय र सो अधतगयत वातावरण 

तथा लवपद व्यवस्थापन सम्बधिी लवषय हनेे शािा/एकाईिाई सम्झन ुपछय ।  

    (ङ) “गाउँपाणिका”   िधनािे पालणनी गाउँपालिकािाई सम्झन ुपछय ।  

    (च) “प्रस्ताव” िधनािे लवद्यमान वातावरणीय अवस्थामा पररवतयन ल्याउन सक्न े

लकलसमको लवकास कायय, िौलतक लक्रयाकिाप वा ि-ूउपयोगमा कुन ैपररवतयन गने कुन ै

योजना, आयोजना वा काययक्रम सञ्चािन गन ेसम्बधिमा तयार गररएको प्रस्ताव सम्झन ु

पछय ।  

    (छ) “प्रस्तावक” िधनािे प्रस्ताव स्वीकृलतको िालग लनवेदन लदन े वा प्रस्ताव 

कायायधवयन गनय स्वीकृलत प्राप्त व्यलि वा सरकारी, अियसरकारी वा गैरसरकारी लनकाय वा 

संस्था सम्झन ुपछय ।  

    (ज) “प्रारणभिक वातावरिीय परीिि” िधनािे कुनै प्रस्तावको कायायधवयन गदाय 

सो प्रस्ताविे वातावरणमा उल्िेिनीय प्रलतकुि प्रिाव पान ेवा नपान ेसम्बधिमा यलकन 

गनुयका साथै त्यस्तो प्रिाविाई कुनै उपायद्बारा लनराकरण वा धयलूनकरण गनयका िालग 
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अविम्बन गररने उपायको सम्बधिमा लवशे्लषणात्मक रुपमा गररने अध्ययन तथा 

मलू्याङ्कन सम्झन ुपछय ।  

     (झ) “वातावरि” िधनािे प्राकृलतक, साँस्कृलतक र सामालजक प्रणािी, आलथयक 

तथा मानलवय लक्रयाकिाप र लयनका अवयवहरू तथा ती अवयवहरूको बीचको 

अधतरलक्रया तथा अधतर सम्बधि सम्झन ुपछय ।  

    (ञ) “वातावरिीय अध्ययन” िधनािे कुनै प्रस्तावको कायायधवयन गदाय त्यसबाट 

वातावरणमा पने पने प्रिाव लनराकरण वा धयलूनकरण गनयको िालग अविम्बन गररन े

उपायका सम्बधिमा गररन ेसंलक्षप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारलम्िक वातावरणीय परीक्षण 

र वातावरणीय प्रिाव मलू्याङ्कन सम्झन ुपछय ।  

    (ट) “वातावरिीय अध्ययन प्रणतवेदन” िधनािे संलक्षप्त वातावरणीय अध्ययन, 

प्रारलम्िक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रिाव मलू्याङ्कन सम्बधिमा तयार 

गररएको प्रलतवेदन सम्झन ुपछय ।  

     (ठ) “वातावरणीय प्रिाव मलू्याङ्कन” िधनािे कुन ैप्रस्तावको कायायधवयन गदाय सो 

प्रस्ताविे वातावरणमा उल्िेिनीय प्रलतकूि प्रिाव पान े वा नपान े सम्बधिमा यकीन 

गनुयका साथै त्यस्तो प्रिाविाई कुनै उपायद्बारा लनराकरण वा धयलूनकरण गनयका िालग 

अविम्बन गररने उपायको सम्बधिमा लबस्ततृ रुपमा गररने अध्ययन तथा मलू्याङ्कन 

सम्झन ुपछय ।  

     (ड) “ व्यवसाणयक कायय योजना” िधनािे प्रस्तावकिे कायायधवयन गन े लवस्ततृ 

पररयोजना प्रलतवेदन तयार गनुय पने बाहकेका आयोजना वा काययक्रममा हुन े िगानी र 

प्रलतफिको लवशे्लषण सलहतको कायययोजना सम्झन ुपछय ।  

     (ढ) “णवस्तृत पररयोजना प्रणतवेदन” िधनािे प्रस्तावकिे कायायधवयन गने लवकास 

लनमायणसँग सम्बलधित पररयोजनाको प्रालवलिक र आलथयक पक्षहरू लवशे्लषण गररएको 

लवस्ततृ प्रलतवेदन सम्झन ुपछय ।  

     (ण) “सणंिप्त वातावरिीय अध्ययन” िधनािे कुनै प्रस्तावको कायायधवयन गदाय 

त्यसबाट वातावरणमा पषने प्रलतकूि प्रिाव लनराकरण वा धयनूीकरण गनयको िालग 

अविम्बन गररने उपायको सम्बधिमा संलक्षप्त रुपमा गररने अध्ययन सम्झन ुपछय । 

पररच्छेद- २ 

प्रस्ताव छनौट तथा काययसचूी सभबन्िी व्यवस्था 

३. प्रस्ताव छनौट तथा सचूी तयार गननः 
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    (१) कायायियिे स्वीकृत वालषयक काययक्रम तथा कायययोजनाको आिारमा 

वातावरणीय अध्ययन आवश्यक पन ेलवकास लनमायण सम्बधिी कायय वा आयोजना तथा 

काययक्रम पलहचान गरी सचूी तयार गनुय पनछे ।  

    (२) उपदफा (१) बमोलजमको सचूीमा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को 

दफा ६२ (क) बमोलजम गाउँपालिका क्षेत्रलित्र गररने स्िेट, ढुगंा, लगट्टी, बािुवा एवं 

माटोजधय बस्तुको लबक्री सम्बधिी कायय समते समावेश गनुय पनछे ।  

    (३) उपदफा (१) बमोलजम वातावरणीय अध्ययन आवश्यक पने आयोजना तथा 

काययक्रमको पलहचान तथा सचूी तयार गदाय संघीय वातावरण संरक्षण लनयमाविी, २०७७ 

को आिारमा संलक्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रारलम्िक वातावरणीय परीक्षण र 

वातावरणीय प्रिाव मलू्याङ्कनका िालग छुट्टाछुटै्ट सचूी तयार गनुय पनछे ।  

    (४) उपदफा (३) बमोलजमको सचूी तयार गदाय यस काययलवलिको  

        अनसुचूी - १ मा उल्िेलित लसमा (थे्रसहोल्ड) अनसुार गनुय पनछे ।  

  (५) कायायियिे वातावरणीय अध्ययन गनुयपने आयोजना वा काययक्रमको लवस्ततृ 

पररयोजना प्रलतवेदन वा व्यवसालयक कायययोजना तयार िए पश्चात वातावरणीय अध्ययन 

गने गराउने व्यवस्था गनुय पनछे ।  

  (६) उपदफा (५) बमोलजम वातावरणीय अध्ययन गदाय अनसुचूी- २ मा उल्िेलित 

वातावरणीय अध्ययन सम्बधिी प्रवाह लचत्र, प्रिाव पलहचान तथा अध्ययन सचूी र 

औजारको प्रयोग गनुय पनछे ।  

४. काययसचूी तयारी तथा स्वीकृणत गननयपननः   

    (१) प्रस्तावकिे संलक्षप्त वातावरणीय अध्ययनको िालग अनसुचूी- ३ र प्रारलम्िक 

वातावरणीय परीक्षणको िालग अनसुचूी-४ बमोलजमको ढाँचामा प्रत्येक आयोजना वा 

काययक्रमको िालग छुट्टाछुटै्ट काययसचूी तयार गनुय पनछे । 

    (२) उपदफा (१) बमोलजम तयार गररएको काययसचूी स्वीकृलतको िालग वातावरण 

लवषय हने ेशािा/एकाईमा पशे गने पनेछ ।  

    (३) उपदफा (२) बमोलजम पशे िएको काययसचूी स्वीकृलतका िालग पशे गनुय अलघ 

लवषयसँग सम्बलधित शािाको राय सझुाव सलहत पेश गनुय पनछे ।  

   (४) उपदफा (२) बमोलजम पशे िएको संलक्षप्त वातावरणीय अध्ययन सम्बधिी 

काययसचूी िए प्रमिु प्रशासकीय अलिकृतिे र प्रारलम्िक वातावरणीय परीक्षण सम्बधिी 

काययसचूी िए प्रमिु प्रशासकीय अलिकृत माफय त आवश्यक जाँचबझु गरी पेश िएको 

लमलतिे पधर लदनलित्र स्वीकृत गनुय पनेछ । 
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   (५) उपदफा (४) को प्रयोजनको िालग लदन गणना गदाय थप कागजात माग गरेकोमा 

त्यस्तो कागजात प्राप्त िएको लमलतबाट र कुनै लवषयमा थप स्पष्ट गनय िेलि पठाएकोमा 

त्यस्तो लवषयमा स्पष्ट िइ आएको लमलतबाट गणना गररनेछ ।  

   (६) उपदफा (४) बमोलजम काययसचूी स्वीकृत गदाय दफा १४ को उपदफा (१) बमोलजम 

गलठत प्रालवलिक सलमलतको लसफाररसमा गनुय पनेछ । 

५. सावयजणनक सनननवाई गननयपननः   

    (१) प्रस्तावकिे वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन तयारीको लसिलसिामा प्रस्तावको 

कायायधवयनबाट प्रिालवत हुन ेक्षते्रमा प्रस्तावको बारेमा सावयजलनक सनुवुाईको आयोजना 

गरी राय सझुाव संकिन गनुय पनेछ ।  

    (२) उपदफा (१) बमोलजम सावयजलनक सनुवुाई गदाय प्रस्तावकिे प्रस्तालवत स्थानीय 

समदुाय, वन उपिोिा समहू गठन िएको िए सो समहूका प्रलतलनलि, वडा अध्यक्ष वा 

वडा सलमलतका प्रलतलनलिको रोहवरमा गराउन ुपनछे ।  

    (३) उपदफा (१) बमोलजम सावयजलनक सनुवुाई गन े प्रयोजनका िालग प्रस्तावकिे 

सोको लमलत, समय, स्थान र आयोजना तथा काययक्रमको सम्बधिमा प्रचार प्रसार गनयको 

िालग स्थानीय पत्रपलत्रका, रेलडयो वा अधय सञ्चार माध्यमको प्रयोग गनुयका साथै 

सम्बलधित वडा कायायिय र आयोजना क्षते्रको कुन ै सावयजलनक स्थिमा सचूना समेत 

टाँस गनुय पनछे ।  

     (४) उपदफा (१) बमोलजम गररने सावयजलनक सनुवुाई काययक्रममा आयोजना तथा 

काययक्रमबाट प्रिालवत क्षेत्रका नागररक, समदुाय तथा मलहिा, बािबालिका, अपाङ्गता 

िएका व्यलि, जेष्ठ नागररक तथा जोलिम रहकेा वगयको सहिालगता सलुनलश्चत गनय 

प्रस्तावकिे उपदफा (२) बमोलजमको सचूना स्थानीय पत्रपलत्रका, रेलडयो र अधय सञ्चार 

माध्यमबाट सम्िव िएसम्म स्थानीय िाषामा समते प्रचार प्रसार गनुय पनेछ ।  

      (५) प्रस्तावकिे आयोजना तथा काययक्रमिे समेट्न े िौगोलिक क्षते्रको आिारमा 

आवश्यकता अनसुार एक िधदा बढी स्थानमा सावयजलनक सनुवुाईको आयोजना गनुय 

पनेछ ।  

     (६) यस दफा बमोलजम आयोजना गररएको सावयजलनक सनुवुाईमा िएको उपलस्थलत, 

सनुवुाईबाट प्राप्त सझुाव, तलस्वर तथा श्रव्य दृश्य सामग्री समते वातावरणीय अध्ययन 

प्रलतवेदनमा संिग्न गनुय पनेछ । 

      (७) सावयजलनक सनुवुाई काययक्रम सम्बधिी लवस्ततृ ढाँचा तथा प्रलक्रया अननसचूी - 

५ मा उल्िेि िए बमोलजम हुनेछ ।   
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पररच्छेद - ३ 

प्रणतवेदन तयारी तथा स्वीकृणत सभबन्िी व्यवस्था 

६. वातावरिीय अध्ययन प्रणतवेदन तयारीः 

    (१) दफा ४ को उपदफा (२) बमोलजम स्वीकृत काययसचूी र दफा ५ बमोलजम 

आयोजना हुने सावयजलनक सनुवुाईबाट प्राप्त सझुाव समेतको आिारमा प्रिावकिे प्रत्येक 

आयोजना तथा काययक्रमको िालग छुट्टाछुटै्ट वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन तयार गनुय 

पनेछ ।  

   (२) संलक्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदनको ढाँचा अनसुचूी -६ तथा प्रारलम्िक 

वातावरणीय परीक्षण प्रलतवेदनको ढाँचा अनसुचूी -७ मा तोलकए बमोलजम हुनेछ ।  

   (३) उपदफा (१) बमोलजम प्रलतवेदन तयार गदाय प्रस्तावकिे प्रस्ताव कायायधवयन हुन े

गाउँपालिका वा त्यस क्षेत्रका सम्बलधित सरोकारवािा लनकाय व्यलि वा संस्थािाई सो 

प्रस्तावको कायायधवयनबाट वातावरणमा पनय सक्ने प्रिावको सम्बधिमा सात लदनलित्र 

लिलित सझुाव उपिब्ि गराउन अनसुचूी -८ बमोलजमको ढाँचामा कायायिय, शैलक्षक 

संस्था, स्वास््य संस्था वा कुन ैसावयजलनक स्थिमा सचूना टाँस गरी मचुलु्का तयार गनुय 

पनेछ ।  

   (४) उपदफा (३) बमोलजमको सचूना कुन ै एक स्थानीय पत्रपलत्रकामा प्रकाशन गरी 

आफ्नो वेवसाइट िएमा सोमा समते प्रकाशन गनुय पनेछ ।  

   (५) उपदफा (३) र (४) बमोलजम सचूना टाँस वा प्रकाशन िएकोमा सो सम्बधिमा 

कसैको रायसझुाव िए सचूनामा उल्िेलित अवलिलित्र सम्बलधित प्रस्तावकिाई आफ्नो 

राय सझुाव लदन सलकनेछ ।  

   (६) दफा ४ को उपदफा (३) बमोलजम स्वीकृत काययसचूी तथा उपदफा (१) बमोलजम 

वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन तयार गदाय प्रस्तावकिे डेस्क अध्ययन, स्थिगत भ्रमण, 

अविोकन र प्रिाव क्षते्रका िलक्षत समदुाय तथा सरोकारवािासँग अधतरलक्रया गरी 

त्यांक तथा सचूना संकिन गनुय पनेछ ।  

  (७) उपदफा (१) बमोलजमको वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदनमा प्रस्तावकिे प्रस्ताव 

कायायधवयन गने क्रममा वातावरणमा पनय सक्ने सकरात्मक प्रिाव बढोत्तरी तथा 

नकरात्मक प्रिाव धयनूीकरणको िालग अपनाउन सलकने लवलिधन लवकल्पहरूको लवस्ततृ 

लवशे्लषण गरी त्यस्ता लवकल्पहरू मध्ये वातावरणीय दृलष्टकोणिे प्रस्ताव कायायधवयन गनय 

उपयिु हुने लवकल्प र सो लवकल्प कायायधवयन गनय सलकन ेआिार र कारण समावेश गनुय 

पनेछ ।  
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  (८) प्रस्तावकिे वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन तयार गदाय अनसुचूी -९ मा उल्िेलित 

लवज्ञ माफय त तयार गनुय पनछे ।  

  (९) उपदफा (८) बमोलजम वातावरणीय अध्ययन काययमा संिग्न लवज्ञहरू स्थिगत 

अध्ययन, अविोकन, राय परामशय र अधतरलक्रयाका िालग आयोजना तथा काययक्रमको 

प्रस्तालवत स्थिमा अलनवायय रूपमा उपलस्थलत हुन ुपनेछ ।  

  (१०) वातावरणीय अध्ययन सम्बधिी काययसचूी तथा वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन 

नेपािी िाषामा तयार गनुय पनछे । 

           तर काययसचूी तथा प्रलतवेदनमा उल्िेि गररने प्रालवलिक शब्दाविीको िालग 

नेपािी िाषा प्रयोग गदाय शब्दको आशयमा नै तालत्वक फरक पने िएमा त्यस्ता शब्द 

अंगे्रजी िाषामा उल्िेि गनय यस व्यसस्थािे वािा पयुायएको मालनने छैन ।  

  (११) उपदफा (१०) मा जनुसकैु कुरा िेलिएको िएता पलन लवदशेी िगानी िएका 

प्रस्तावको हकमा तयार गररने वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन र काययसचूी नेपािी वा 

अंगे्रजी िाषामा तयार गनय सलकनछे ।  

  (१२) उपदफा (११) बमोलजम अध्ययन प्रलतवेदन र काययसचूी अङ्गे्रजी िाषामा तयार 

पाररएको अवस्थामा सोको काययकारी साराशं सलहतको संलक्षप्त प्रलतवेदन नेपािी िाषामा 

समेत तयार गनुय पनछे ।  

 (१३) प्रस्तावकिे वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन तयार गदाय वातावरण संरक्षण ऐन, 

२०७६ तथा वातावरण संरक्षण लनयमाविी, २०७७ िे तोके अनसुारको मापदण्ड र 

गणुस्तर कायम हुन ेगरी यस काययलवलििे लनिायरण गरेको ढाँचामा तयार गनुय पनेछ ।  

 (१४) वातावरणीय प्रिाव मलू्याङ्कन प्रलतवेदन तयारी सम्बधिी व्यवस्था प्रचलित 

संघीय तथा प्रदशे काननु बमोलजम हुनेछ ।  

७. अध्ययन प्रणतवेदनको स्वीकृणतः  

  (१) दफा ६ बमोलजम तयार गररएको संलक्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन तथा 

प्रारलम्िक वातावरणीय परीक्षण प्रलतवेदन प्रमिु प्रशासकीय अलिकृत माफय त समक्ष पेश 

गनुय पनछे ।  

 (२) उपदफा (१) बमोलजम पेश िएको संलक्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन तथा 

प्रारलम्िक वातावरणीय प्रलतवेदन उपर अध्ययन, लवशे्लषण तथा पनुराविोकनको िालग 

दफा १४ को उपदफा (१) बमोलजम गलठत प्रालवलिक सलमलतमा पठाउन ुपनछे ।  



 

 

8 

8 

v08 %_ :yfgLo /fhkq, efu–@, ldltM @)&*÷!@÷@) -;+Vof !# 

 
 (३) प्रालवलिक सलमलतिे उपदफा (२) बमोलजम प्राप्त िएको वातावरणीय अध्ययन 

प्रलतवेदन उपर आवश्यक अध्ययन, परामशय, जाँचबझु, लवशे्लषण तथा पनुराविोकन गरी 

स्वीकृलतको िालग लसफाररस गनुय पनेछ ।  

 (४) उपदफा (३) बमोलजम प्रालवलिक सलमलतको लसफाररसको आिारमा प्रस्तालवत 

आयोजना तथा काययक्रम कायायधवयन गदाय वातावरणमा कुन ै उल्िेख्य प्रिाव पन े

नदलेिएमा आवश्यकता अनसुार प्रस्तावकिे पािना गनुय पन े शतय तोकी संलक्षप्त 

वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन िए प्रमिुिे र प्रारलम्िक वातावरणीय परीक्षण प्रलतवेदन 

काययपालिकािे स्वीकृत गनेछ ।  

 (५) उपदफा (४) बमोलजम प्रलतवेदन स्वीकृत गदाय प्रलतवेदन पेश िएको लमलतिे पधर 

लदनलित्र स्वीकृत गनुय पनछे ।  

 (६) उपदफा (५) को प्रयोजनको िालग लदन गणना गदाय थप कागजात माग गरेकोमा 

त्यस्तो कागजात प्राप्त िएको लमलतबाट र कुन ैलवषयमा थप स्पस्ट गनय िेलि पठाएकोमा 

त्यस्तो लवषयमा स्पष्ट िई आएको लमलतबाट गणना गररनेछ ।  

 (७) उपदफा (३) बमोलजम वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदनको अध्ययन तथा जाँचबझु 

गदाय त्यस्तो प्रस्तावको थप वातावरणीय अध्ययनको हकमा प्रारलम्िक वातावरणीय 

परीक्षण गनय र प्रारलम्िक वातावरणीय परीक्षणको हकमा वातावरणीय प्रिाव मलू्याङ्कन 

गने गरी काययपालिकािे आदशे लदन सक्नेछ ।  

 (८) उपदफा (७) अनसुार लदइएको आदशे अनसुार प्रस्तावकिे थप अध्ययन गरी 

प्रारलम्िक वातावरणीय परीक्षण प्रलतवेदन िए काययपालिका समक्ष र वातावरणीय प्रिाव 

मलू्याङ्कन प्रलतवेदन िए प्रदशे काननूिे तोकेको लनकाय समक्ष पनुः पशे गनुय पनेछ ।  

 (९) उपदफा (८) बमोलजमको वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन तयार गनुयपवूय प्रारलम्िक 

वातावरणीय परीक्षण सम्बधिी काययसचूी र वातावरणीय प्रिाव मलू्याङ्कन सम्बधिी 

काययसचूी प्रदशे काननूिे तोकेको लनकायबाट स्वीकृत गराउन ुपनेछ ।  

८. प्रणतवेदन पररमाजयन गनय सणकनेः   

    (१) संलक्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन र प्रारलम्िक वातावरणीय परीक्षण 

प्रलतवेदन स्वीकृत िई सकेपलछ सो प्रलतवेदनमा िौलतक पवूायिार, लडजाइन तथा क्षमता र 

स्वरूपमा पररमाजयन गनुयपने वा संरचना स्थानाधतरण वा फेरबदि गनुयपन े िएमा वा 

आयोजना तथा काययक्रम क्षमता घटेमा वा रूि कटान संख्यामा थपघट गनुय पने िएमा 

काययपालिकािे त्यस्तो वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन पररमाजयन गनय स्वीकृलत लदन 

सक्नेछ ।  
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    (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेलिएको िएता पलन दफा ७ को उपदफा (६) 

बमोलजम संलक्षप्त वातावरणीय अध्ययन गररएकोमा प्रारलम्िक वातावरणीय परीक्षण वा 

प्रारलम्िक वातावरणीय परीक्षण गररएकोमा वातावरणीय प्रिाव मलू्याङ्कन गनुयपन े

आदशे लदएको अवस्थामा पररमाजयन सम्बधिी व्यवस्था िाग ुहुने छैन ।  

पररच्छेद् - ४ 

प्रस्ताव कायायन्वयन तथा अननगमन सभबन्िी व्यवस्था 

९. प्रस्ताव कायायन्वयन गननयपननः 

   (१) प्रस्तावकिे संलक्षप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारलम्िक वातावरणीय परीक्षण 

प्रलतवेदन स्वीकृत िएको लमलतिे तीन वषयलित्र त्यस्तो प्रस्ताव कायायधवयन प्रारम्ि गनुय 

पनेछ । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेलिएको िएता पलन लवशेष पररलस्थलत लसजयन िई 

सो अवलिलित्र प्रस्तावको कायायधवयन हुन नसक्न े अवस्था उत्पधन िएमा प्रस्तावकिे 

संलक्षप्त वातावरणीय अध्ययनको हकमा प्रमिु प्रशासकीय अलिकृत समक्ष र प्रारलम्िक 

वातावरणीय परीक्षणको हकमा समक्ष स्पस्ट कारण ििुाई म्याद थपका िालग लनवेदन 

लदन ुपनछे ।  

  (३) उपदफा (२) बमोलजम प्राप्त िएको लनवेदन उपर संलक्षप्त वातावरणीय अध्ययन 

प्रलतवेदन िए प्रमिु प्रशासकीय अलिकृतिे र प्रारलम्िक वातावरणीय परीक्षण प्रलतवेदन 

िए दफा १५ को उपदफा (१) बमोलजमको प्रालवलिक सलमलतबाट जाँचबझु गराइ व्यहोरा 

मनालसव दिेमेा आफ्नो राय सलहत काययपालिकामा पेश गनुयपनेछ ।  

  (४) उपदफा (३) बमोलजम पेश िएको लनवेदनको व्यहोरा मनालसव दिेेमा 

काययपालिकािे बढीमा दईु वषयको अवलि थप  गनय सक्नेछ ।  

  (५) उपदफा (१) वा (४) बमोलजमको अवलिलित्र प्रस्ताव कायायधवयन प्रारम्ि नगन े

प्रस्तावकिे त्यस्तो प्रस्तावको पनुः वातावरणीय अध्ययन गराई स्वीकृलतको िालग पेश 

गनुय पनछे ।  

१०. वातावरिीय व्यवस्थापन योजनाः  

     (१) प्रस्तावकिे प्रस्ताव कायायधवयन गनुय अलघ अनसुचूी - १० बमोलजमको ढाँचामा 

वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गनुय पनछे ।  

     (२) उपदफा (१) बमोलजम बातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गदाय वातावरणीय 

सकरात्मक प्रिाव बढोत्तरी हुन ेर नकरात्मक प्रिाव धयनूीकरण गने लक्रयाकिापहरु मध्ये 
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आयोजना लनमायणको क्रममा र आयोजना सम्पधन िएपलछ अविम्बन गन े

लक्रयाकिापहरु समते उल्िेि गनुय पनेछ ।  

    (३) उपदफा (१) बमोलजमको वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा लनरोिात्मक 

सिुारात्मक र क्षलतपलूतय सम्बधिी लक्रयाकिापहरू समते प्रस्ताव गनुय पनेछ ।  

   (४) वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गदाय प्रस्तावकिे आयोजना कायायधवयन 

गदाय वातावरणमा पनय सक्न ेप्रारलम्िक, मध्यकािीन र लदघयकालिन सकरात्मक प्रिावको 

बढोत्तरी र नकरात्मक प्रिावको धयनूीकरणको िालग अबिम्बन गनुयपने लवलि र प्रलक्रया 

समेत उल्िेि गनुय पनेछ ।  

   (५) वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा प्रस्तालवत काययहरु सञ्चािन गनय िाग्न े

िागतिाई लवस्ततृ आयोजना प्रलतववेदनमा उल्िेि िएकोमा  सोको लक्रयाकिाप र 

िागत प्रस्तावकिे वातावरण व्यवस्थापन योजना समावेश गनुय पनेछ ।  

  (६) प्रस्तावकिे वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा उल्िेलित लक्रयाकिापिाई 

आयोजना तथा काययक्रम कायायधवयनका िालग तयार गररने िागत अनमुानमा न ै

समामवेश गनुय पनेछ ।  

  (७) उपदफा (१) बमोलजम तयार गरेको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना कायायधवयन 

प्रारम्ि िएपलछ प्रस्तावकिे कायायधवयनको अवस्थाको प्रलतवेदन प्रत्येक छ मलहनामा 

काययपालिका समक्ष पेश गनुय पनेछ ।  

 (८) गाउँपालिकािे आफुिे गरेको अनगुमन तथा लनरीक्षणको प्रलतवेदन प्रत्येक आलथयक 

वषय समाप्त िएको लमलतिे एक्काइस लदनलित्र प्रदशे काननूिे तोकेको लनकायमा पठाउन ु

पनेछ ।  

 (९) उपदफा (८) बमोलजम पशे गरेको प्रलतवेदनिाई सात लदनलित्र कायायियको सचूना 

पाटी तथा वेवसाइट माफय त सावयजलनक गनुय पनछे । 

११. प्रस्ताव कायायन्वयन अननगमन तथा प्रणतवेदनः  

     (१) प्रस्ताव काययधवयनको अनगुमन गदाय प्रारलम्िक एवं प्रलक्रया अनगुमन, 

लनयमपािन अनगुमन तथा प्रिावको अनगुमन गनुय पनेछ ।  

    (२) प्रस्तावको प्रारलम्िक अनगुमन गदाय आयोजना वा काययक्रमको लनमायण कायय शरुू 

गनुय िधदा अगावै लनमायण स्थि र वरपरका आिारितू वातावरणीय पक्षको सवेक्षण गनुय 

पनेछ ।  
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    (३) प्रस्ताव कायायधवयनबाट िएका वातावरणीय पररवतयन पत्ता िगाउन काययक्रम 

तथा आयोजना लनमायण र सञ्चािनका क्रममा त्यस क्षेत्रको जनस्वास््य, पयायवरणीय, 

सामालजक र आलथयक अवस्था िगायतका सचूकहरुको मलू्याङ्कन गनुय पनेछ ।  

    (४) प्रस्तावकिे वातावरण संरक्षण सम्बधिी मापदण्डको पािना गरेको छ । िधन ेकुरा 

सलुनलश्चत गनय वातावरणीय गणुस्तरका लवशेष सचूक वा प्रदषुणको अवस्थाको बारेमा 

आवलिक वा िगातार अनगुमन गरी अलििेि राख्न ु पनछे र यसरी अनगुमन गदाय 

वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा प्रस्तालवत लवषयहरू समते समावेश गनुय पनेछ ।  

    (५) प्रस्ताव कायायधवयनबाट लसजयना हुने सकरात्मक र नकरात्मक प्रिाव, वातावरण 

संरक्षणका िालग प्रस्तावकिे पािना गनुयपने लवषयहरु तथा वातावरणीय प्रिावकारीताको 

अनगुमन सम्बधिी सचूकहरु समेत प्रलतवेदनमा उल्िेि गनुय पनछे ।  

   (६) उपदफा (५) बमोलजमका प्रत्येक सचूकिाई कसिे र कुन लवलि वा तररकाबाट 

अनगुमन गने हो सो समते ििुाउन ुपछय र त्यस्तो लवलि िरपदो, सलजिो र आयोजना 

स्थिमा काययरत जनशलििे अबिम्बन गनय सक्न ेिािको हुन ुपनेछ ।  

   (७) उपदफा (६) बमोलजमको कायय प्रस्तावकसँग उपिब्ि जनशलििे गनय सक्न े

अवस्था निएमा आवश्यता अनसुार वाह्यास्रोतबाट पलूतय गरी सम्पादन गन े व्यवस्था 

प्रस्तावकिे लमिाउन ुपनछे ।  

   (८) आयोजना लनमायण तथा सञ्चािनको लवलिधन चरणका िालग सचूकको प्रकृलत 

हरेी वातावरणीय अनगुमन गन ेसमय तालिका समते प्रलतवेदनमा समावेश गनुय पनेछ ।  

    (९) उपदफा (१) बमोलजम प्रस्ताव कायायधवयन प्रारलम्िक अनगुमन, प्रिाव अनगुमन 

तथा लनयमपािन अनगुमन सम्बधिी ढाँचा अनसुचूी - ११ मा तोलकए बमोलजम हुनेछ ।  

१२. अननगमन सभबन्िी णजभमेवारीः   

     (१) संलक्षप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारलम्िक वातावरणीय परीक्षण सम्बधिी 

अध्ययन प्रस्तावको कायायधवयनको स्वःअनगुमन गने लजम्मेवारी प्रस्तावक स्वयंको हुनेछ 

।  

     (२) प्रस्तावकिे प्रत्येक छ मलहनामा उपदफा (१) बमोलजम स्वःअनगुमन गरी तयार 

गरेको प्रलतवेदन गाउँपालिकामा पशे गनुय पनेछ ।  

     (३) गाउँपालिका स्वंय प्रस्तावक िएको वा अधय प्रस्तावकबाट कायायधवयन गररन े

प्रस्तावको अनगुमनका िालग काययपालिकािे दहेाय बमोलजमको अनगुमन सलमलत गठन 

गनेछः-  

           क) अध्यक्ष  - संयोजक 
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           ि) वातावरण तथा लवपद ्व्यवस्थापन सलमलतको  संयोजक -सदस्य  

           ग) प्रमिु प्रशासकीय अलिकृत   -सदस्य 

          घ) योजना तथा पवूायिार लवकास शािा   - सदस्य 

          ङ) वातावरण लनरीक्षक- सदस्य 

          च) वातावरण तथा लवपद ्व्यवस्थापन शािा/एकाई प्रमिु- सदस्य           

सलचव 

   (४) सलमलतिे लजल्िालस्थत वन कायायिय, सम्बलधित लनकाय प्रमिु तथा प्रलतलनलि वा 

लवषय लवज्ञिाई बैठकमा आमधत्रण गनय सक्नछे ।  

   (५) अनगुमन सलमलतिे दफा ११ बमोलजम अनगुमन गरी तयार पाररएको प्रलतवेदन 

तीस लदनलित्र काययपालिका समक्ष पेश गनुय पनछे । 

   (६) काययपालिकािे अनगुमनबाट दलेिएका समस्या तथा सझुाव कायायधवयनको िालग 

प्रस्तावकिाई आदशे लदन सक्नछे र यसरी लदएको आदशेको पािना गनुय प्रस्तावको 

कतयव्य हुनछे ।  

१३. कायायन्वयनमा रोक िगाउन सकनेः 

      (१) यस काययलवलि तथा वातावरण संरक्षण सम्बधिी प्रचलित संघीय तथा प्रदशे 

काननू बमोलजम वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत िए िधदा 

फरक हुन ेगरी प्रस्ताव कायायधवयन गनय गराउन हुदनै ।  

     (२) कुन ै व्यलि, संस्था वा लनकायिे उपदफा (१) लवपररतको कायय गरेको पाइएमा 

संलक्षप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारलम्िक वातावरणीय प्रलतवेदन िए काययपालिकािे 

प्रस्ताव कायायधवयनमा रोक िगाउनेछ र वातावरणीय प्रिाव मलू्याङ्कनको हकमा प्रदशे 

सरकारको सम्बलधित लनकायमा लसफाररस गनेछ ।  

     (३) उपदफा (२) बमोलजम कुन ैप्रस्ताव कायायधवयनमा रोक िगाइएकोमा त्यसरी रोक 

िगाइएको कारणबाट क्षलत पगु्न गएमा प्रस्तावकिे सो बापत कुनै लकलसमको क्षलतपलूतयको 

दाबी गनय पाउने छैन ।  

     (४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा िेलिएको िएतापलन कायायधवयनमा रोक 

िगाइएको आयोजनाको प्रस्तावकिे प्रचलित ऐन बमोलजम वातावरणीय अध्ययन 

प्रलतवेदन स्वीकृत गराएमा वा स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन बमोलजम 

आयोजना कायायधवयनमा सिुार गरेमा िगाइएको रोक सम्बलधित लनकायिे फुकुवा गनय 

सक्नेछ ।  

पररच्छेद् -५ 
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णवणवि 

१४. प्राणवणिक सणमणत गठन गननः 

     (१) संलक्षप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारलम्िक वातावरणीय परीक्षण सम्बधिी 

काययसचूी तथा वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन स्वीकृत गनुयअलघ प्रालवलिक पक्षहरुको 

अध्ययन, लवशे्लषण र पनुराविोकन गरी लसफाररस गनय काययपालिकािे दहेाय 

बमोलजमको प्रालवलिक सलमलत गठन गनेछः-  

           क) योजना तथा प्रालवलिक शािा वा इकाई प्रमिु                              - 

संयोजक  

           ि) आयोजना तथा काययक्रमसँग सम्बलधित क्षेत्रको लवषयको लवज्ञ         - 

सदस्य 

           ग) वातावरण तथा लवपद ्व्यवस्थापन लवषय हनेे शािा/एकाई प्रमिु      - 

सदस्य सलचव 

    (२) सलमलतिे आवश्यकता अनसुार वन कायायिय, सम्बलधित लवषयगत लनकायका 

प्रमिु तथा प्रलतलनलि वा लवषय लवज्ञिाई बैठकमा आमलधत्रत गनय सक्नेछन ।  

१५. गननासो सनननवाई गनन दाणयत्वः  

      (१) आयोजना तथा काययक्रमको वातावरणीय, आलथयक, सामालजक र साँस्कृलतक 

सवािसँग सम्बलधित प्रिालवत व्यलि तथा समदुायको चासो, लशकायत तथा गनुासो प्राप्त 

गने, सम्बोिन र कायायधवयनमा सहलजकरण गने प्रयोजनका िालग गनुासो सनुवुाई 

संयधत्रको व्यवस्था गने दालयत्व प्रस्तावकको हुनछे ।  

      (२) उपदफा (१) बमोलजम व्यवस्था िएको संयधत्रमा गनुासो सधुन ेअलिकारी तथा 

गनुासो सम्बोिन सलमलत िगायत अधय उपयिु व्यवस्था गनुय पनेछ ।  

      (३) उपदफा (२) बमोलजम गनुासो सनुवुाई अलिकारीको व्यवस्था निएको 

अवस्थामा गनुासो सनुवुाई अलिकारीको लजम्मेवारी स्वतः आयोजना प्रमिुको हुनेछ ।  

      (४) उपदफा (१) बमोलजम गनुासो सनुवुाई सम्बधिी व्यवस्था गनय काययपालिकाको 

संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय गनुासो सम्बोिन सलमलत गठन गनय सक्नछे ।  

      (५) उपदफा (२) बमोलजमको गनुासो सनुवुाई संयधत्रिे पररयोजना वा प्रस्तावसँग 

सम्बधिी वातावरणीय, आलथयक, सामालजक एवं साँस्कृलतक चाँसो तथा सवािहरु बारे 

आवाज प्रस्तुत गनय र सम्बोिन गनय समयबद्ध तथा पारदशी कायययोजना बनाई 

कायायधवयन गनुय पनेछ ।  
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     (६) प्रस्तावकिे प्रस्तालवत आयोजना तथा काययक्रमको लवषयमा वडा तथा 

गाउँपालिका स्तरमा सचतेनामिूक अलियान सञ्चािन गरी प्रस्तालवत आयोजना तथा 

काययक्रमिे सम्बोिन गनुयपने प्रिालवतहरूको हक अलिकार र गनुासो सम्बोिन गने 

संयधत्रको बारेमा समदुाय तथा सरोकारवािाहरूिाई ससुलूचत गराउन ुपनेछ ।  

     (७) गनुासो सम्बोिन सलमलत तथा गनुासो सधुने अलिकारीको काम कतयव्य र 

अलिकार दहेाय बमोलजम हुनेछः  

          क) वातावरणीय तथा सामालजक अवरोि, सम्पत्तीको प्रालप्त, अलिकार, क्षलतपलूतय 

र सहायता सम्बधिमा प्रिालवतहरुिाई सहयोग गने, 

         ि) प्रिालवत व्यलिहरूको गनुासो प्राप्त गन,े अलििेि राख्न,े वगीकरण गन,े 

प्राथलमकता लनिायरण गने,  

         ग) गनुासो प्राप्त िएको लमलतिे पधर लदनलित्र सम्बोिन गरी सम्बलधित 

गाउँपालिकािाई जानकारी गराउने,  

         घ) गनुासो सम्बोिन सम्बधिी लनणयय प्रलक्रयामा असधतषु्ट पक्षको पषृ्ठपोषणिाई 

सलुनलश्चत गन,े 

         ङ) प्रस्तावकिे तोके बमोलजमका र सलमलतिे आवश्यक दिेकेा अधय कामहरु 

गने ।  

१६. प्राणवणिक सहयोग णिन सकनेः आयोजना वा काययक्रमका िालग गररने 

वातावरणीय अध्ययन सम्बधिी कायय पालिकाको आधतररक जनशलिबाट गनय सम्िव 

निएको अवस्थामा सम्बलधित लवषय लवज्ञहरू वा व्यवसालयक परामशयदाताको सहयोग 

लिन सलकनछे ।  

१७. प्रचणित कानून िागन हुनेः  

       (१) यस काययलवलिमा िएको व्यवस्था संघ तथजा प्रदशे सरकारको प्रचलित 

काननूसँग बाँलझएमा बाँलझएको हदसम्म प्रचलित काननूको व्यवस्था िाग ुहुनेछ ।  

       (२) यस काययलवलिमा समावेश निएका कुराहरू संघ तथा प्रदशेको काननूमा 

उल्िेि िए बमोलजम हुनछे ।  
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अनसुचूी-१ 

(दफा ३ को उपदफा (४) सँग सम्बलधित) 

गाउँपालिकाको अलिकार क्षेत्रका संिाव्य प्रस्तावहरुको वातावरणीय अध्ययनको सीमा 

(थे्रसहोल्ड) 

             
प्रस्तावको णवषय िेत्र वातावरिीय अध्ययनका णवणि अननसार अध्ययन गननय पनन आयोजना तथा काययक्रमको 

मापदण्ड 

संिीप्त वातावरिीय 

अध्ययन 

प्रारणभिक वातावरिीय 

परीिि 

वातावरिीय प्रिाव 

मूल्याङ्कन 

वन र वृिारोपि 20 हके्टरसम्मको 

क्षेत्रफिमा नयाँ वनस्पलत 

उद्यान, वन वीउ बगैचा र 

प्राणी उद्यान 

(लचलडयािाना) लनमायण 

गन े

20 हके्टर िधदा बढीको 

क्षेत्रफिमा नयाँ वनस्पलत उद्यान, 

वन वीउ बगैचा र प्राणी उद्यान 

(लचलडयािाना) लनमायण गने 

वन क्षेत्रमा फोहोरमैिा 

व्यवस्थापन गनय 

ल्याण्डलफि साइट लनमायण 

तथा सचंािन गने 

वन सरंक्षण क्षेत्र, मध्यवती 

क्षेत्र वा वातावरण सरंक्षण 

क्षेत्रमा नीलज बाहकेका 

जग्गामा स्थानीय 

सरकारिे उपिोत्ता समहू 

माफय त आयोजना लनमायण 

वा सचंािन गने 

तराईमा 50 दिेी 500 हके्टर 

सम्म र पहाडमा 50 दिेी 250 

हके्टरसम्मको क्षेत्रमा एकि 

प्रजातीका स्वदशेी लबरुवा एकै 

ब्िकमा वकृ्षारोपण गने 

तराईमा 500 हके्टर िधदा 

बढी र पहाडमा 250 हके्टर 

िधदा बढीको क्षेत्रफिमा 

एकि प्रजातीका स्वदशेी 

लवरुवा एकै ब्िकमा 

वकृ्षारोपण गन े

सावयजलनक बटुयान क्षेत्रमा 

जलडबुटी वा सगुलधित 

वनस्पलतको व्यवसालयक 

उत्पादनको िालग जलडबटुी केधर 

स्थापना गन े

 

1 हके्टरसम्मको वन क्षेत्र 

अधय प्रयोजनको िालग 

प्रयोग गने 

1 दलेि 5 हके्टरसम्मको वन क्षेत्र 

अधय प्रयोजनको िालग प्रयोग 

गन े

लवद्यतु प्रसारण िाइन 

बाहके अधय प्रयोजनका 

िालग 5 हके्टरिधदा बढी 

वनक्षेत्र प्रयोग गने 

पययटन 25 दिेी 50 वेडसम्मको 

होटि वा ररसोटय लनमायण, 

स्थापना तथा सचंािन गने 

51 दिेी 100 वेडसम्मको होटि 

वा ररसोटय लनमायण, स्थापना तथा 

सचंािन गने  

100 वेडिधसदा बढी 

क्षमताको होटि वा ररसोटय 

लनमायण, स्थापना तथा 

सचंािन गने 
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माछा वा अधय जिचर िएको 

कुनै नदी वा तािमा इलधजन 

जलडत उपकरण र इधिन ज्विन 

गरी रयालफ्टङ कायय वा कु्रज 

सचंािन गने 

 

तािमा स्थापना हुने हाउस वोट 

(तैरने घर) सचंािन गने 

 

सडक तथा यातायात 100 लमटर िम्बाईसम्मको 

पुि लनमायण गने 

१०० लमटरिधदा बढी 

िम्बाईका पुि )झोिु ङ्गे पुि 

समते  (लनमायण गने  

 

 

स्थानीय सडक स्तरोधनलत 

गन े

 

२५ लकिोलमटरसम्म िम्बाईको 

नयाँ सडक लनमायण गने 

 

२५ लक.लम. िधदा बढी 

िम्बाई हुने कुनै पलन नयाँ 

सडक लनमायण गने 

१ दलेि ५ लक.लम. सम्मको 

केबिकार मागय लनमायण गने | 

 

५ लक.लम. िधदा िामो 

केबिकार मागय लनमायण गने 

 

५ दलेि ५० लक.लम. सम्मको 

रज्जुमागय लनमायण गने  

 

५० लक.लम. िधदा वडी 

रज्जुमागय लनमायण गने 

 

सड़क प्रयोजनका िालग १ दलेि 

३ लकिोलमटरसम्म सरुङ्ग 

बनाउने 

 

सड़क प्रयोजनका िालग ३ 

लकिोलमटर िधदा बढी 

िम्बाइको सुरङ्ग बनाउने 

 

 चारपाङग्रे सवारी सञ्चािन हुने 

आकाश ेपुि (फ्िाई ओिर) 

लनमायण गने 

 

 सावयजलनक यातायातको िालग 

मोनो रेिमागय सचंािन गन े

 

 

उजाय, जिस्रोत र 

णसंचाई 

१०० हके्टरसम्म लिफ्ट 

लसचँाई आयोजना लनमायण 

गन े

१०० हके्टरिधदा बढीको लिफ्ट 

लसचाई आयोजना लनमायण गने 

बहुउद्दशे्यीय जिाशयको 

लनमायण 

 

तराई वा लित्री मिेशमा २०० 

दलेि २,००० हके्टरसम्मको क्षेत्र 

लसचंाई गने 

तराई वा लित्री मिेशमा 

२,००० हके्टर िधदा 

बलढको क्षेत्र लसचाई गने 
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पहाडी उपत्यका र टारमा २५ 

दलेि ५०० हके्टरसम्मको क्षेत्रमा 

लसचँाई गने 

पहाडी लिरािो पािो वा 

परवतीय क्षेत्रमा २०० 

हके्टरिधदा बढी क्षेत्र 

लसचंाई गने  

लसचांईको पुनरुत्थान प्रणािी 

अधतगयत लवद्यमान प्रणािी 

लित्रका लसचांई आयोजनामा 

नयाँ हडेवक्र्स लनमायण वा मिू 

नहर पररवतयन हुने कुनै पलन 

पुनरुत्थान आयोजना सचंािन 

गन े

 

२५ दलेि १०० जनासम्म स्थायी 

बसोवास िएका जनसङ्ख्या 

लवस्थालपत गने कुनै पलन 

जिस्रोत लवकास गने 

१०० जना िधदा बढी 

स्थायी बसोबास िएका 

जनसङ्ख्या लवस्थालपत गने 

कुनै पलन जिस्रोत लवकास 

गन े

१०  लकिोलमटर िधदा बढी 

िम्बाईको नदी लनयधत्रणको कायय 

गन े

 

 ६६ के.लि.सम्मको लवद्यतु 

प्रसारण िाईन 

आयोजनाको िालग वन 

क्षेत्रको प्रयोग गने 

१३२ के.लि. वा सोिधदा बढी 

क्षमताको लवद्यतु प्रसारण िाईन 

लनमायण गने 

लवद्यतु प्रसारण िाईन 

लनमायण बाहके अधय 

प्रयोजनको िालग ५ 

हके्टरिधदा बढी वन क्षेत्र 

प्रयोग गने 

 लवद्यमान २२० के.लि.वा सो 

िधदा बढी क्षमताको लवद्यतु 

प्रसारण िाईनबाट ट्याप गरी 

नँया आउटडोर सवस्टेशन 

लनमायण गने  

 

 १ दलेि ५०  मगेावाट क्षमता 

सम्मको जिलवद्यतु उत्पादन 

आयोजना लनमायण गने  

 

 १५०० घनलमटर िधदा बढी 

क्षमताको वायोग्यास प्िाधट 

लनमायण गने 

 

 १ दलेि १० मगेावाट 

क्षमतासम्मको सौयय उजायबाट 

लवद्यतु उत्पादन आयोजना 

सचंािन गने 

१० मगेावाट िधदा बढी 

क्षमताको सौयय उजायबाट 

लवद्यतु उत्पादन आयोजना 

सचंािन गने 

 १ दलेि १० मगेावाट 

क्षमतासम्मको वायु उजायबाट 

लवद्यतु उत्पादन आयोजना 

१० मगेावाट िधदा बढी 

क्षमताको वायु उजायबाट 

लवद्यतु उत्पादन आयोजना 
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सचंािन गने सचंािन गने 

 ०.५ दलेि २ मगेावाट 

क्षमतासम्मको जलैवक उजायबाट 

लवद्यतु उत्पादन आयोजना 

सञ्चािन गने 

२ मगेावाट िधदा बढी 

क्षमताको जलैवक उजायबाट 

लवद्यतु उत्पादन आयोजना 

सञ्चािन गने 

 लचनी उद्योग क्षेत्रलित्रको उि ु

पेिी सकेपछी लनस्कने 

िोस्टा(Bagasse) बाट लवद्यतु 

सहउत्पादन (Co-generation) 

हुने आयोजना सचंािन गने 

 

आवास,िवन,वस्ती 

तथा शहरी णवकास 

७ दिेी १० तल्िा वा 

१५.५ दिेी २५ 

लमटरसम्म उचाईका िवन 

लनमायण गने 

११ तिा वा २५ लमटर िधदा 

वढी र १६ तिा वा ५० 

लमटरसम्म उचाई िएका िवन 

लनमायण गने 

१६ तिा वा ५० लमटर 

िधदा बढी उचाई िएका 

िवन लनमायण गन े

३००० दिेी ५००० 

वगयलमटर क्षेत्रफिसम्मको 

Built up Area वा 

Floor area िएको  

आवासीय, व्यावसालयक, 

वा आवासीय र दबु ै

प्रकृलत िएको िवन 

लनमायण गने 

५००० दिेी १०००० वगयलमटर 

क्षेत्रफिसम्मको Built up 

Area वा  Floor area area 

िएको  आवासीय, 

व्यावसालयक, वा आवासीय र 

दबु ैप्रकृलत िएको िवन लनमायण 

गन े

१०००० वगयलमटर 

क्षेत्रफिसम्मको Built up 

Area वा  Floor area 

area िएको  आवासीय, 

व्यावसालयक, वा 

आवासीय र दबुै प्रकृलत 

िएको िवन लनमायण गने 

५०० दलेि १००० 

जनासम्म एकैपटक 

आगमन वा लनयमन हुने 

लसनेमा 

हि,लथएटर,सामदुालयक 

िवन रङ्गशािा,कधसटय 

हि, स्पोटयस ्कम्प्िेक्स 

लनमायण गने 

१००० दलेि २००० जनासम्म 

एकैपटक आगमन वा लनयमन 

हुने लसनेमा 

हि,लथएटर,सामदुालयक िवन 

रङ्गशािा,कधसटय हि, स्पोटयस् 

कम्प्िेक्स लनमायण गने 

२००० जनासम्म एकैपटक 

आगमन वा लनयमन हुने 

लसनेमा 

हि,लथएटर,सामदुालयक 

िवन रङ्गशािा,कधसटय 

हि, स्पोटयस ्कम्प्िेक्स 

लनमायण गने 

५ दिेी १० हके्टरसम्मको 

जग्गा लवकास आयोजना 

सञ्चािन गने 

१० दिेी १०० हके्टरसम्मको 

जग्गा लवकास आयोजना 

सञ्चािन गने 

१०० हके्टरसम्मको जग्गा 

लवकास आयोजना 

सञ्चािन गने 

१ दिेी ५ हके्टरसम्मको 

Hard Suface 

Payment को Bus 

Park वा Parking lot 

लनमायण गने 

५ हके्टर िधदा बढीको Hard 

Suface Payment को Bus 

Park वा Parking lot लनमायण 

गन े

 

 १०००० दिेी २०००० 

लिटरसम्म दलैनक स्थापना गने 

२०००० लिटर िधदा बढी 

दलैनक पानीको 

 परम्परागत घरेिु उद्योग 

बाहकेका िागो तथा कपडा 
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रङ्गाई वा घिुाई वा छपाई गने 

उद्योग (गिैचा,पलस्मना समते) 

स्थापना गन े

 गाडी,मोटरसाईकि,अटोररक्सा 

आलद तथा  दलैनक १०० थान 

िधदा बढी साईकि/ररक्सा 

(ईधिन वा लवद्यतु प्रयोग नगरी) 

एसमे्बलिङ गने उद्योग स्थापना 

गन े

 

स्वास््य १६ दिेी २५ 

शयैासम्मको 

अस्पताि,नलसयङग होम 

वा  लचलकत्सा व्यावसाय 

सञ्चािन गने 

२६ दलेि १०० शयैासम्मको 

अस्पताि, नलसयङ्ग होम 

लचलकत्सा व्यावसाय सञ्चािन 

गन े

१०० शयैा िधदा बढीको 

अस्पताि,नलसयङ्ग होम वा 

लचलकत्सा व्यवसाय 

सञ्चािन गने 

खानी दलैनक २५ मलेिक टनसम्म 

वािुवा प्रशोिन गने 

नदीनािाको सतहबाट दलैनक 

१०० दिेी ३०० घ.लम. सम्म 

वािुवा,ग्रािेि र लगिाय माटो 

लनकाल्ने 

नदीनािाको सतहबाट 

दलैनक ३०० घ.लम.िधदा 

बढी वािुवा,ग्रािेि र 

लगिाय माटो लनकाल्ने 

 सािारण लनमायणमिुी 

ढुङ्गा,डेकोरेलटि 

ढुङ्गा,वािुवा, ग्रािेि र 

औद्योलगक माटो र 

सािारण माटो उत्िननको 

िालग दलैनक ५० 

घनलमटरसम्म उत्िनन 

कायय गने 

सािारण लनवायहमिूी ढुङ्गा, 

डेकोरेलटि ढुङ्गा,वािुवा, 

ग्रािेि र औद्योलगक माटो र 

सािारण माटो उत्िननको िालग 

दलैनक ५० दिेी ५०० 

घनलमटरसम्म उत्िनन कायय गने 

सािारण लनवायहमिूी 

ढुङ्गा, डेकोरेलटि 

ढुङ्गा,वािुवा, ग्रािेि र 

औद्योलगक माटो र 

सािारण माटो उत्िननको 

िालग दलैनक ५०० 

घनलमटर िधदा बढीको 

उत्िनन कायय गने 

कृणष तथा पशन  महानगर/उपमहानगर क्षेत्रलित्र 

तराईमा १ हके्टर िधदा बढी र 

अधय ठाउँमा ०.५ हके्टरिधदा 

बढी क्षेत्रमा कृलष थोक बजार 

स्थापना गन े

पहाडमा १ हके्टरिधदा 

बढी र तराईमा ५  

हके्टरिधदा बढी रालरिय 

वन क्षेत्र कृलषका िालग 

प्रयोग गने 

  अनुमलत प्राप्त बिशािा लनमायण 

गन े

 

  ३०००० िधदा बढी पंक्षीजालत 

पाल्नको िालग लनमायण कायय गने 

 

  १००० िधदा बढी ठुिा चौपाया 

पाल्नको िालग लनमायण कायय गने 

 

  ५००० िधदा बढी साना चौपाया 

(िेडा बाख्रा) पाल्नको िालग 

लनमायण कायय गने 

 

  २,००० िधदा बढी बगंुरसुगँुर 

पाल्नको िालग लनमायण कायय गने 

 



 

 

20 

20 

v08 %_ :yfgLo /fhkq, efu–@, ldltM @)&*÷!@÷@) -;+Vof !# 

 
  प्यारेण्ट र ग्राण्ड प्यारेण्ट 

कुिरुापािन तथा ह्याचरी 

सञ्चािन गनय लनमायण गने 

 

  म्याद नाघकेा लवषादी (सचूीत 

लवषादीको हकमा | मात्र) को 

िण्डारण तथा लवसजयन गने 

जीवनाशक लवषादी 

(सचूीत लवषादीको हकमा 

मात्र) प्िाण्ट स्थापना गने 

  दलैनक १०,००० िधदा बढी 

क्षमताको दगु्ि प्रशोिन (दिुको 

पररकार समते) उद्योग स्थापना 

गन े

 

  १००० मलेिन टन िधदा बढी 

िण्डारण क्षमता िएको कोल्ड 

स्टोरेज स्थापना गने 

 

  दलैनक २ दलेि १० मलेिक 

टनसम्म प्राङगाररक मि उत्पादन 

गने उद्योग स्थापना गन े

दलैनक १० मलेिक टन िधदा 

बढी प्राङ्गाररक मि 

उत्पादन गने उद्योग 

स्थापना गन े

खानेपानी तथा ढि 

णनमायि 

 सफे इल्ड १०० लिटर प्रलत 

सकेेण्ड (LPS) िधदा बढीको 

सतही पानीको स्रोत र सो 

पानीको ५० दलेि ७५ प्रलतशत 

सम्म सखु्िा समयमा आपूती 

गन े

सफे इल्ड १०० लिटर प्रलत 

सकेेण्ड (LPS) | िधदा 

बढी सतही पानीको स्रोत र 

सो पानीको ७५ प्रलतशत 

िधदा बढी सखु्िा समयमा 

आपूती गने 

 प्रलत सेकेण्ड १०० लिटर िधदा 

बढीको दरिे पानी  

प्रलत सेकेण्ड ५०० लिटर 

िधदा बढी पानीको स्रोत 

उपयोग गने िानेपानी स्रोत 

सम्बधिी बहुउद्दशे्यीय | 

आयोजना सञ्चािन गने 

 प्रशोि१ दलेि ३ लक.लम. सम्मको 

सरुुङ लनमायण गरी िानेपानी 

आयोजना सञ्चािन गने न गने  

३ लक.लम िधदा बढीको 

सरुुङ लनमायण गरी 

िानेपानी आयोजना 

सञ्चािन गने 

 िानेपानी आयोजना 

सञ्चािनको िालग २५ दलेि 

१०० जनासम्म जनसङ्ख्या 

लवस्थापन गन े

 

िानेपानी आयोजना 

सञ्चािनको िालग १०० 

जनासम्म जनसङ्ख्या 

लवस्थापन गन े

 

 १०० जनासम्म जनसखं्या 

लवस्थापन गन े

जना िधदा बढी जनसखं्या 

लवस्थापन गन े

 लिटमणे्ट सलहतको ढि लनकास 

लसस्टम समावेश िएका 

िानेपानी आयोजना सञ्चािन 

जलैवक तथा रासायलनक 

प्रदषुण हुने सोत वा 

लतनबाट प्रिालवत हुन सक्ने 



 

 

21 

21 

v08 %_ :yfgLo /fhkq, efu–@, ldltM @)&*÷!@÷@) -;+Vof !# 

 
गन े िूलमगत जिश्रोतको 

उपयोग गने 

  ५० हजार दलेि २ िािसम्मको 

जनसखं्यािाई िानेपानी आपूती 

गन े

२ िाििधदा बढी 

जनसखं्यािाई िानेपानी 

आपूती गने 

 ५० हजार दलेि २ िािसम्मको 

जनसखं्यािाई िानेपानी आपूती 

गनय नयाँ स्रोत जोड्न् 

२ िाििधदा बढी 

जनसखं्यािाई िानेपानी 

आपूती गनय नयाँ स्रोत 

जोड़ने 

फोहोरमैिा 

व्यवस्थापन 

१० हके्टर बढी क्षेत्रमा 

फैलिएको िाधसफर स्टेशन 

र ररसोटय ररकोिरी एररया 

सम्बधिी कायय गने 

बालषयक १,००० दलेि ५,००० 

टनसम्म फोहोर जलमनमा िने 

बालषयक ५,००० टन िधदा 

बढी फोहोर जमीनमा िनें 

 ५ दलेि १० हके्टरसम्मको क्षेत्रमा 

फैलिएको िाधसफर स्टेशन र 

ररसोसय ररकोिरी एररया सम्बधिी 

कायय गने 

१० हके्टरिधदा बढी क्षेत्रमा 

फैलिएको िाधसफर स्टेशन 

र ररसोसय ररकोिरी एररया 

सम्बधिी कायय गन े

 ५ दलेि १० हके्टरसम्मको क्षेत्रमा 

फैलिएको रसायन, यालधत्रक वा 

जलैवक तररकाबाट फोहोरमिैा 

छनौट गने, केिाउने, तह िगाउने 

र पुनः प्रयोग गने 

१० हके्टरिधदा बढी क्षेत्रमा 

फैलिएको रसायन, यालधत्रक 

वा जलैवक तररकाबाट 

फोहोरमिैा छनौट गने, 

केिाउने, तह िगाउने र 

पुनः प्रयोग गने 

 ५०,००० सम्म जनसखं्यािाई 

टेवा पुरयाउने उद्दशे्यिे सचंािन 

हुने ढि लनकास, सरसफाई वा 

फोहोर व्यवस्थापन कायय गने 

५०,००० िधदा बढी 

जनसखं्यािाई टेवा 

पुरयाउने उद्दशे्यिे सचंािन 

हुने ढि लनकास, सरसफाई 

वा फोहोर व्यवस्थापन 

कायय गने 

 ५ दिेी १० हके्टरसम्मको क्षेत्रमा 

फैलिएको कम्पोष्ट प्िाण्ट 

सम्बधिी काम गने 

१० हके्टरिधदा बढी क्षेत्रमा 

फैलिएको कम्पोष्ट प्िाण्ट 

सम्बधिी काम गने 

  कम्तीमा १०,००० 

जनसखं्या िएको शहरी 

क्षेत्रबाट लनस्बने 

फोहोरमिैा गाड्ने काम गने 

 ५. एम.एि.लड. (MLD) िधदा 

बढी क्षमताको ढि व्यवस्थापन 

आयोजना सचंािन गने 

५. एम.एि.लड. (MLD) 

िधदा बढी क्षमताको ढि 

व्यवस्थापन आयोजना 

सचंािन गने 

  दहेायको प्रकृलत र जनुसकैु 

स्तरका ितरापूणय 
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फोहरमिैा सम्बधिी लनमायण 

काम गने: (क) फोहरमैिा 

सयंधत्र लनमायण (ि) 

फोहोरमिैा ररकिरी प्िाण्ट 

लनमायण (ग) फोहरमिैा 

िने, थुपाने वा गाड्ने 

ठाउँको लनमायण (घ) 

फोहरमिैा िण्डारण गने 

ठाउँको लनमायण (ङ) 

फोहरमिैा लिटमणे्ट 

सलुविाको लनमायण 

  जोलिमपूणय फोहर पदाथय 

सम्बधिी दहेायका काम 

गनेः (क) कम्तीमा २५ 

शयै्या िएको प्राथलमक 

स्वास््य केधर, अस्पताि 

वा नलसयग होमबाट लनस्कने 

जलैवक जोलिमपूणय 

पदाथयको अलधतम 

लनरकासन व्यवस्थापन गने 

(ि) कुनै पलन हालनकारक 

पदाथयिाई िरम वा पुनः 

प्रयोग गनयको िालग १ 

हके्टर वा सो िधदा बढी 

क्षेत्रफिको जमीन प्रयोग 

गने र उजाय सम्बधिी कुनै 

काम गन े
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अनसुचूी-२ 

(दफा ३ को उपदफा ६ सँग सम्बलधित) 

वातावरणीय प्रिाव पलहचान तथा अध्ययन सचूी 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

प्रस्ताव छनौट तथा सचूी तयार गने  

(दफा ३ को उपदफा(१) दिेी (३) र अनसुचूी १ बमोलजम) 

 



 

 

24 

24 

v08 %_ :yfgLo /fhkq, efu–@, ldltM @)&*÷!@÷@) -;+Vof !# 

 
 

 

ख. गाउँपाणिकाको अणिकार िेत्र णित्रका प्रस्तावको णवषयगत िेत्र तथा 

प्रकृणत: 

 वन वकृ्षारोपण तथा हररयािी क्षेत्र नयाँ बनस्पलत उद्यान, वन वीउ बगचैा र 

प्राणी उद्यान (लचलडयािाना लनमायण, बाि उद्यान लनमायण। 

 सहक क्षेत्र स्थानीय नयाँ सडक लनमायण तथा स्तरोधनलत, १०० लमटर सम्मको 

पिु लनमायण । 

  पययटन क्षते्र स्थानीय तहबाट अनमुलत लदन ेहोटि वा ररसोटय स्थापना तथा 

सञ्चािन 

  उजाय, जिसोत र लसचाई क्षते्र: लिफ्ट लसचाई, पहाड लिरािो पािोमा लसंचाई, 

बहुउद्दशेीय जिाशय लनमायण, लवद्यतु प्रसारण िाइन लनमायण तथा लवस्तार, 

लवद्यतु उत्पादन ।  

 आवास िवन, वस्ती तथा शहरी लवकास क्षेत्र आवासीय व्यवसालयक र दबैु 

प्रकृलतको िवन लनमायण, जा लवकास आयोजना आवास लवकास काययक्रम  

  उद्योग व्यवसाय क्षेत्र औद्योलगक ग्राम, लचया, कफी, अलडबटुी आलद प्रशोिन 

उद्योग, वािुवा प्रशोिन या कसर उद्योग इट्टा रायि उद्योग  

  स्वास््य क्षते्र अस्पताि नलसयग होम वा लचलकत्सा व्यवासाय स्थापना र 

सञ्चािन  

  लशक्षा क्षेत्र लशक्षण अस्पताि स्थापना र संचािन  

  िानी क्षेत्र दगुा, बािुवा र लगिाय माटो लनकाल्ने कायय  

  कृलष क्षेत्र व्यवसालयक पशपुक्षी पािन, कृलष िोक बजार स्थापना र बिशािा 

लनमायण 

  िानपेानी तथा ढि लनकास क्षेत्र लिटमेण्ट सलहतको ढि लनकास तथा 

िानपेानी आयोजना सञ्चािन, िानेपानी आपतूी 

  फोहोरमिैा स्थापन क्षते्र फोहोरमैिा जमीनमनुी व्यवस्थापन, रसायन, यालधत्रक 

वा जैलवक हररकाबाट फोटोिा उनौट गन,े िाउने तह िगाउन ेर पनुः प्रयोग 

ग. वातावरिीय अध्ययनको प्रकार  
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 संलक्षप्त वातावरणीय वातावरणीय अध्ययन 

  प्रारलम्िक अध्ययन 

  वातावरणीय प्रिाव मलू्याङ्कन  
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घ. बातावरिीय अध्ययनका िाणग त्याङ्क तथा णववरि सङ्किन सचूी तथा 

अध्ययन णवणि र औजार 

वातावरिीय अध्ययनका िाणग सभबन्िी 

त्याङ्क सङ्किन सूची 

अध्ययन णवणि तथा औजार 

जलैवक: वनस्पलत, जीवजधतु, प्राकृलतक वासस्थान, वन 

| जगि तथा जलैवक र पाररलस्थलतकीय लवलविता 

 िरातिीय लहडाई तथा प्रत्यक्ष अविोकन 

 अप्रक्ष्यक्ष संकेत सवेक्षण वा क्यामरेा ि्यालपङ 

 नमनूा सवेक्षण 

 मखु्य जालनफकार अधतवायताय तथा िलक्षत समहू 

छिफि 

िौलतक तथा रासायलनक वातावरण: जमीन, | 

वायुमण्डि, पानी, ध्वलन, मानव लनलमयत वस्त,ु हावा, 

िोगोलिक र िौगलियक लस्थलत, जिवायु पररवतयन तथा 

लवपद जोलिमको अवस्था 

 घरातिीय लहडंाई तथा प्रत्यक्ष अविोकन 

 हावा, पानी तथा माटोको नमनूा सवेक्षण 

 ध्वलनको तहगत मापन तथा प्रदषूणको अवस्था 

पलहचान आलद 

सामालजक आलथयकः जनसखं्या, लवस्थापन, | 

जनस्वास््य, उद्यम व्यवसाय तथा जीलवकोपाजयन, | 

श्रोत सािन, सामालजक मूल्यमाधयता 

 प्रत्यक्ष अविोकन 

 जनगणना तथा घरपररवार सवेक्षण 

 िलक्षत समहू तथा सरोकारवािा छिफि 

 मखु्य जालनफकार अधतवायताय 

 सावयजलनक बहस 

 मलेडया सवेक्षण तथा रेकडय 

सांस्कृलतक सास्कृलतक सम्पदा, िालमयक तथा 

सांस्कृलतक मलू्य माधयाताहरु तथा चािचिन 

 सहिालगतामिूक अविोकन 

 िलक्षत समहू तथा सरोकारवािा छिफि 

 मखु्य जालनफकार अधतवायताय 

 सावयजलनक बहस 

अधयः सवेा सलुविा उपिबिता र उपयोग 

सहिालगतामिूक अविोकन 

 

 िलक्षत समहू तथा सरोकारवािा छिफि 

 मखु्य जानीफकार अधतवायताय 

 सावयजलनक बहस 

 

ङ. वातावरिीय अध्ययनका प्रमनख सवािहरुको प्राथणमकता णनिायरि 

 जैलवक तथा पाररलस्थलतकीय 

 िौलतक तथा रासायलनक 

 सामालजक,आलथयक र साँस्कृलतक 
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 जिवाय ुपररवतयन तथा लवपद जोलिम 

 अधय 

च. वातावरिमा पनय सकने सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रिाव 

पणहचान,आकँिन तथा प्राथणमकता णनिायरि 

वातावरिीय प्रिावका िेत्र सकारात्मक प्रिाव नकारात्मक प्रिाव 

क. णनमायि अणिको चरि   

जलैवक   

िौलतक तथा रसायलनक   

सामालजक तथा आलथयक   

सास्कृलतक   

अधय   

ख.णनमायिको चरि   

जलैवक   

िौलतक तथा रसायलनक   

सामालजक तथा आलथयक   

सास्कृलतक   

अधय   

ग.सञ्चािनको चरि   

िौलतक तथा रसायलनक   

सामालजक तथा आलथयक   

सास्कृलतक   

अधय   
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अननसचूी-३ 

दफा ४ को उपदफा १ सगँ सभबणन्ित 

सणंिप्त वातावरिीय अध्ययन सभबन्िी काययसचूीको ढाँचा 

(आवरण पषृ्ठको ढाँचाम) 

............(प्रस्तावको नाम)....... 

संलक्षप्त वातावरणीय अध्ययको काययसचूी 

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

प्रलतवेदन पेश गररने लनकायको नाम र ठेगाना: 

प्रस्तावकः 

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

........(मलहना),.............(वषय) 

१. प्रलतवेदन तयार गन ेवा संस्थाको नाम र ठेगानाः 

२. प्रस्तावकोः 

 सामाधय पररचय 

 आयोजना तथा काययक्रमको लववरण 

 आयोजना तथा काययक्रमको आवश्यकता तथा साधदलियकता 

 

३. प्रलतवेदन तयार गदाय लवचार गनुय पन ेनीलत ऐन,लनयम,लनदलेशका तथा 

अधतरालरिय सलधि सम्झौताः 

४. प्रस्ताव कायायधवयन गदाय वातावरणमा पन ेिास सकारात्मक तथा नकारात्मक 

प्रिावः 

जैलवक तथा पाररलस्थलतकीयः 

 िौलतकः 

 सामालजक – आलथयकः 

 सास्कृलतकः 

 रासायलनकः 

५. प्रस्तावको कायायधवयनबाट वातावरणमा पने प्रिावको रोकथामका लवषयः 

६. प्रस्ताव कायायधवयबाट गदाय अनगुमन गनुय पने लवषयः 

७. जिवाय ुपररवतयन अनकुुिन र लवपद जोलिम पन ेअसरः 
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८. अधय आवश्यक लवषयः 
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अननसचूी-४ 

दफा ४ को उपदफा १ सगँ सभबणन्ित 

प्रारणभिक वातावरिीय परीिि सभबन्िी काययसचूीको ढाँचा 

(आवरण पषृ्ठको ढाँचाम) 

............(प्रस्तावको नाम)....... 

संलक्षप्त वातावरणीय अध्ययको काययसचूी 

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

प्रलतवेदन पेश गररने लनकायको नाम र ठेगाना: 

प्रस्तावकः 

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

........(मलहना),.............(वषय) 

१. प्रलतवेदन तयार गन ेवा संस्थाको नाम र ठेगानाः 

२. प्रस्तावकोः 

 सामाधय पररचय 

 आयोजना तथा काययक्रमको लववरण 

 आयोजना तथा काययक्रमको आवश्यकता तथा साधदलियकता 

 

३. प्रलतवेदन तयार गदाय लवचार गनुय पन ेलवलिः 

४.  प्रलतवेदन तयार गदाय लवचार गनुय पने  नीलत ऐन,लनयम,लनदलेशका तथा 

अधतरालरिय सलधि सम्झौताः 

५. प्रलतवेदन तयार गदाय िाग्नःे 

 समयः 

 अनमुालनत बजेटः 

 आवश्यक त्याङ्क तथा सचूनाः 

६. प्रस्ताव कायायधवयन गदाय वातावरणमा पन ेिास सकारात्मक तथा नकारात्मक 

प्रिावः 

जैलवक तथा पाररलस्थलतकीयः 

 िौलतकः 



 

 

31 

31 

v08 %_ :yfgLo /fhkq, efu–@, ldltM @)&*÷!@÷@) -;+Vof !# 

 

 सामालजक – आलथयकः 

 सास्कृलतकः 

७. प्रस्ताव कायायधवयका लवकल्पः 

 लडजाईन 

 आयोजना स्थि 

 प्रलवलि र सञ्चािन लवलि, समय तालिका, प्रयोग हुने कच्चा पदाथयः 

 अधय कुराः 

८. प्रस्तावको कायायधवयबाट वातावरणमा पने प्रिावको रोकथामका लवषयः 

९. प्रस्ताव कायायधवय गदाय जिवाय ुपररवतयन र लवपद जोलिममा पने 

असरसम्बधिी लवषयः 

१०. प्रस्ताव कायायधवयन गदाय अनगुमन गनुय पन ेलवषयः 

११. अधय आवश्यक लवषयः 
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अननसचूी-५ 

दफा ५ को उपदफा ७ सँग सम्बलधित 

सावयजणनक सनननवाईको प्रणक्रया तथा ढाँचा 

वातावरणीय अध्ययन तथा लवशे्लषण, नीलतगत तथा काननूी व्यवस्थाको सवयमाधयता 

अनकूुि हुने गरी वातावरणीय  अध्ययन प्रलक्रयामा गररन ेसावयजलनक सनुवुाईको 

काययलवलि दहेाय अनसुारको हुनेछ :  

१.अध्ययनको िाणग सावयजणनक सनननवाई 

 प्रस्तालवत लवकास लनमायण सम्बधिी कायय वा आयोजना तथा काययक्रमको 

बारेको लनणयय 

 प्रलक्रयामा सकारात्मक प्रिाव पानय सरोकारवािा र प्रस्तावकबीच िलु्िा 

अधतकृय या गरी लवचार राय, सझुाव प्रस्तुत गने मञ्च 

 सामाधय प्रस्तावको असर क्षेत्रलित्र प्रस्तावक लनकायबाट सावयजलनक 

सनुवुाईको आयोजना काययक्रमको स्वतधत्र पेशागत लवज्ञहरुद्वारा सहजीकरण  

२. वातावरिीय अध्ययन प्रणक्रयामा गररने सावयजणनक सनननवाई काययक्रमको 

उदे्दश्य 

 प्रस्तालवत आयोजना तथा काययक्रम सम्बधिमा वातावरणीय अध्ययनको 

लनरकषय बारे प्रिालवत मदुायिाई प्रस्तावकबाट जानकारी गराउन ेमञ्चको 

आयोजना गन े 

 प्रस्तालवत आयोजना तथा काययक्रम क्षेत्रको िरातिीय वास्तलवक अवस्था र 

वातावरणीय अध्ययनबाट प्राप्त लनरकषयको शदु्धता पष्ु्टयाई तथा रुज ुगन े

 वातावरलणय अध्ययन प्रलक्रयामा सम्बलधित प्रिालवत पक्ष तथा 

सरोकारवािाहरुसँग प्रयायप्त मात्रामा परामशय गररएको तथा लनणयय प्रलक्रयामा 

समावेश गररएको कुराको सलुनलश्चत गन े 

 प्रिालवत, रुची राख्ने तथा सरोकारवािा पक्षिे आफूिाई महत्वपणूय िागेका र 

सम्बलधित लवषयमा लवचार प्रस्तुत गने अवसर प्रदान गन े

 प्रस्तालवत आयोजना तथा काययक्रम र वातावरणीय सरोकारको लवषयमा 

स्थानीय सरकारको प्रलतवद्धता र प्रिावकारी जनसहिालगता प्रवद्धयन गने 
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३. सावयजणनक सनननवाईको बारेमा सावयजणनक सचूना तथा जानकारी 

 सावयजलनक सनुवुाईको लमलत, समय र स्थान 

 सावयजलनक सनुवुाई हुन ेप्रस्ताव वा आयोजना तथा काययक्रम बारे जानकारी 

 'सहजकताय, गाउँ नगरपालिकाका पदालिकारी, कमयचारी र नागररक समाजका 

प्रलतलनलिको लचनारी 

 सनुवुाईमा सहिागी हुन ेसहिालगको जानकारी 

 काययपालिका काययिय, सम्बलधित वडा कायायिय िगायत सावयजलनक 

स्थिमा सचूना टाँस 

 स्थानीय लप्रण्ट तथा अनिाईन लमलडयामा सचूना प्रकाशन 

 रेलडयो, टेलिलिजन, सामालजक सञ्जािबाट सचूना सम्पे्रषण 

 सचूना प्रसारण गदाय स्थानीय िाषामा समेत गनुय पन े

४. सनुवुाईको प्रलक्रया तथा काययलवलि  

४.१ पररचय काययक्रम 

 अध्ययनकताय तथा सहजकताय,  

 गाउँ/नगरपालिकाका पदालिकारी र सम्बलधित कमयचारी,  

 समदुाय तथा िलक्षत समहूका प्रलतलनलि, 

 नागररक समाज वा गैससका प्रलतलनलि,  

 प्रस्तालवत आयोजना तथा काययक्रमका िािालधवत तथा संिाव्य 

प्रिालवत समदुाय वा सहिागी,  

 स्थानीय जालनफकार र लवषयलवज्ञ  

 स्थानीय राजनीलतक दिका प्रलतलनलि  

४.२ सावयजलनक सनुवुाईको ध्येय तथा उद्दशे्यबारे जानकारी तथा प्रस्तुती  

 आयोजनाको लवस्ततृ पररयोजना प्रस्ताव वा काययक्रमको 

व्यवसालयक कायययोजना  

 प्रस्तालवत आयोजना तथा काययक्रमको सम्बधिमा स्थिगत 

अविोकन, अध्ययन र परामशयबाट प्राप्त सचूना तथा लववरण  
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 प्रस्ताव (आयोजना तथा काययक्रम) बाट स्थानीय जनता, स्थानीय 

तह, लजल्िािाई पगु्न ेप्रमिु फाइदाहरु  

 प्रस्ताव कायायधवयनबाट स्थानीय जनता, स्थानीय तह, लजल्िािाई 

पगु्ने  

 नकारात्मक असरहरु नकारात्मक असर धयनूीकरणमा उपायहरु 

४.३ प्रस्तावको सम्बधिमा प्रिालवत समदुाय तथा अधय सरोकारवािाको िारणा तथा 

सवाि प्रस्ततुी  

 प्रस्तावको कायायधयवन सम्बधिमा प्रिालवत समदुायका लवचार तथा 

सवाि  

 प्रस्तावको कायायधवयन सम्बधिमा सरोकारवािाको लवचार तथा 

सवाि 

४.४ प्रस्तावकको प्रलतलक्रया  

 प्रस्ताव कायायधवयनबाट हुने मखु्य समस्या तथा सबाि बारे 

प्रस्तावकको राय तथा लवचार 

  समस्या तथा सवािको सम्बोिनबारे प्रस्तावकको प्रलतवद्धताबारे 

जानकारी  

१४.५ लवषयलवज्ञ तथा सहजकतायबाट लनरकषय तथा सझुाव प्रस्तुती  

 काययक्रममा प्रस्ततु तथा उठाइएका सवािहरूको लवषय तथा 

सहजकतायद्वारा संकिन तथा संम्िेषण  

 लवषयलवज्ञ तथा कतायद्धारा लनरकषय तथा सझुावबारे प्रस्तुती र 

जानकारी 

  सावयजलनक सनुवुाईको प्रलक्रया, छिफिका लवषय, लनरकषय र 

सझुाव समावेश प्रलतवेदन तयारी 

  प्रलतवेदन प्रस्तावक समक्ष पेश  

५. सहिालगता  

 लवषयलवज्ञ तथा सहजकताय  

 प्रिालवत समदुाय तथा समहूको प्रलतलनलि, िलक्षत वगय तथा समदुाय  
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 सम्बलधित वडाका वडाअध्यक्ष वा वडा सलमलतका सदस्यहरु  

 गाउँ/नगरपालिकाका प्रमिु, प्रलतलनलि तथा सम्बलधित कमयचारीहरु  

 नागररक समाज, समदुायमा आिाररत समाज तथा लमलडयाका 

प्रलतलनलि  

 प्रस्तावक संस्थाका प्रलतलनलिहरु 
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अननसचूी-६ 

दफा ६ को उपदफा २ सँग सम्बलधित 

सणंिप्त वातावरिीय परीिि प्रणतवेदन ढाँचा 

 

१. प्रलतवेदन तयार गन ेव्यलि वा संस्थाको नाम र ठेगाना:  

२.  प्रस्तावको सारांश:  

३. प्रलतवेदनमा रहन ुपन ेलवषयः  

 प्रस्तावको उद्दशे्य,  

 प्रस्ताव कायायधवयन हुन ेक्षेत्रको लवस्ततृ लववरण  

 प्रस्ताव तयारीमा त्याङ्क सङ्किन र लवशेषणको लवलि,  

 प्रस्ताव कायायधवयनबाट वातावरणमा पन ेसकारात्मक प्रिाव,  

 प्रस्ताव कायायधवयनबाट वातावरणमा पन ेनकारात्मक प्रिाव,  

 वातावरणीय व्यवस्थापन योजना  

 अधय आवश्यक कुरा,  

 सधदिय सामाग्री । 
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४. प्रणतवेदन समावेश वातावरिीय योजनाको खाका देहाय बमोणजम 

हुनेछः 

लवषयगत 

क्षेत्र 

सकारात्मक 

प्रिावको 

बढोत्तरीका 

लक्रयाकिाप 

के 

गन?े 

कहाँ 

गन?े 

कसरी 

गनय? 

कलहिे 

गनय? 

कसिे 

गनय? 

अनुमालनत 

बजटे 

जनशलि 

र समय 

अनुगमन 

तथा 

मलू्याङ्कन 

लवलि 

िौलतक 

क्षेत्र 

        

जलैवक 

क्षेत्र 

        

सामालजक 

क्षेत्र 

        

सास्कृलतक 

क्षेत्र 

        

अधय         

लवषयगत 

क्षेत्र 

नकारात्मक 

प्रिावको 

धयूलनकरणका 

लक्रयाकिाप 

के 

गन?े 

कहाँ 

गन?े 

कसरी 

गनय? 

कलहिे 

गनय? 

कसिे 

गनय? 

अनुमालनत 

बजटे 

जनशलि 

र समय 

अनुगमन 

तथा 

मलू्याङ्कन 

लवलि 

िौलतक 

क्षेत्र 

        

जलैवक 

क्षेत्र 

        

सामालजक 

क्षेत्र 

        

सास्कृलतक 

क्षेत्र 

        

अधय         

 

रष्टव्यः १ वातावरण व्यवस्थापन योजनाको प्रस्तावना आयोजना लनमायण अलघ, लनमायण 

तथा सञ्चािनको चरणका िालग अिग अिग रुपमा उल्िेि गनुय पनेछ । 

२ प्रलतवेदन तया गदाय आवश्यकता अनसुार त्याङ्क,नक्सा,लचत्र,तालिका,चाटय,ग्राफ 

संिग्न गनुय पनेछ । 

३ संलक्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन नेपािी िाषाको यलुनकोडमा फण्ट साईज १२ 

मा टाईप गरी िेलिएको हुन ुपनछे । प्रलतवेदन प्रत्येक पानाको तिमालथ १-१ ईञ्च, 
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वाँया १.२ ईञ्च र दाँया १ ईञ्च िािी रािी पानाका दवैुतफय  लप्रधट गरी स्पाईरि 

बाईलण्डङ गरेको हुन ुपनेछ । 
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अननसचूी-७ 

(दफा ६ को उपदफा २ सँग सम्बलधित) 

प्रारणभिक वातावरिीय परीिि प्रणतवेदेन ढाँचा 

 

१. प्रलतवेदन तयार गन ेव्यलि वा संस्थाको नाम र ठेगाना :  

२. प्रस्तावको सारांश (प्रस्तावको कायायधवयनबाट वातावरणमा पनय सक्न े

प्रिावको सम्बधिमा दहेायका कुरा संक्षेपमा उल्िेि गने)  

 प्रस्तावको उद्दशे्य:  

 ि-ूउपयोग पने असर :  

 वातावरणमा पने प्रलतकूि प्रिाव जनस्वास््य तथा मानव जीवनमा 

पने असर:  

 जनसङ्ख्याकोपाजयनमा पने असर :  

 स्थानीय पवूायिारमा हुने क्षलत:  

 जिवाय ुपररवतयन तथा लवपद उत्थानलशितामा पने असर  

 अधय आवश्यक कुरा: 

३. प्रस्तावको सम्बधिमा दहेायका कुरा स्पष्ट ििुाउन ुपन े 

(क) प्रस्तावको लकलसम :  

 प्रशोिन गन,े  

 उत्पादन गन,े  

 जहान गन,े  

 सेवा प्रवाह गन,े  

 अधय  

(ि) डेलििरी गने िए के कस्तो वस्तु डेलििरी गनेः 

(ग) प्रस्तावको  

 जहान क्षमता:  

 प्रलतलदन वा वषय कलत घण्टा सञ्चािन हुन े:  



 

 

40 

4
0 

v08 %_ :yfgLo /fhkq, efu–@, ldltM @)&*÷!@÷@) -;+Vof !# 

 
(घ) प्रस्ताव कायायधवयन हुदँा लनरकासन हुने (कलत समय सञ्चािन हुदँा कलत पररमाणमा 

लनरकार हुने हो ) ििुाउन ुपन े  

 ठोस  

 तरि  

 हावा  

 ग्याँस  

 ध्वलन  

 ििूो  

 अधय ।  

(ङ) प्रयोग हुने ऊजायको :  

 लकलसम : 

 स्रोत :  

 िपत हुन ेपररमाण (प्रलतघण्टा, लदन र वषयमा) :  

(च) जनशलिको आवश्यकता कलत पने :  

(छ)प्रस्ताव कायायधवयन गनय आवश्यक पन े 

 कुि पूँजी :  

  जलमनको क्षेत्रफि: 

  िवन र लतनका लकलसम  

 मेलसनरी औजार 

 अधय:  

(ज) प्रस्ताव कायायधवयन हुन ेक्षते्रको लवस्ततृ लववरण:  

 नक्सा  

 सो क्षेत्र र वररपररको जनसंख्या र बसोबासको लस्थलत :  

 प्रस्ताव कायायधवयन हुन ेक्षेत्रको आसपासमा कुन ैसंवेदनशीि लचज 

वा वस्तु रहकेो िएता लचजवस्तुको लववरण :  

 हािको लस्थलत:  
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 पानीको स्रोत : 

 फोहरमिैा फ्याँक्न ेवा प्रशोिन गने व्यवस्था :  

 प्रस्ताव कायायधवयन हुन ेठाउँमा आवत जावत गने बाटो  

 उत्पादन प्रलक्रया :  

 प्रलवलिको लववरण  

 अधय आवश्यक कुरा:  

४. प्रस्ताव कायायधवयन गदाय वातावरणमा पने प्रिाव :  

(क) सामालजक, आलथयक र साँस्कृलतक क्षते्रमा पन ेप्रिाव  

 मानव स्वास््यमा पने प्रिाव 

 जीलवकोपाजयनमा पन ेप्रिाव:  

 िेती योग्य जलमनमा हने क्षय:  

 वन जङ्गिमा पगु्न ेक्षय:  

 सामालजक, सांस्कृलतक र िालमयक मलू्य माधयतामा हुन ेपररवतयन  

 अधय:  

ि) जैलवक प्रिाव  

 जनसङ्ख्या 

 वनस्पलत तथा लजवजधत ु

 प्राकृलतक वासस्थान र समदुाय 

ग) िौलतक प्रिावः 

 जलमन 

 वायमुण्डि 

 पानी 

 ध्वनी 

 मानव लनलमयलत वस्त ु

 जिवाय ु
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 अधय 

५ प्रिाव कायायधवयनका लवकल्पः 

o लडजानईनः 

o आयोजना स्थिः 

o प्रलक्रया, समय-तालिकाः 

 

(छ)  जैलवक प्रिाव  

 जनसङ्ख्या: 

 प्रयोग हुने कच्चा पदाथयः 

 अधय कुराः 

५. वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको िाकाः 

६. अधय आवश्यक कुराः 
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७. प्रणतवेदनमा समावेश हुने वातावरिीय योजनाक खाका देहाय 

बमोणजम हुनेछः 

 
लवषयगत 

क्षेत्र 

सकारात्मक 

प्रिावको 

बढोत्तरीका 

लक्रयाकिाप 

के 

गन?े 

कहाँ 

गन?े 

कसरी 

गनय? 

कलहिे 

गनय? 

कसिे 

गनय? 

अनुमालनत 

बजटे 

जनशलि 

र समय 

अनुगमन 

तथा 

मलू्याङ्कन 

लवलि 

िौलतक 

क्षेत्र 

        

जलैवक 

क्षेत्र 

        

सामालजक 

क्षेत्र 

        

सास्कृलतक 

क्षेत्र 

        

अधय         

लवषयगत 

क्षेत्र 

नकारात्मक 

प्रिावको 

धयूलनकरणका 

लक्रयाकिाप 

के 

गन?े 

कहाँ 

गन?े 

कसरी 

गनय? 

कलहिे 

गनय? 

कसिे 

गनय? 

अनुमालनत 

बजटे 

जनशलि 

र समय 

अनुगमन 

तथा 

मलू्याङ्कन 

लवलि 

िौलतक 

क्षेत्र 

        

जलैवक 

क्षेत्र 

        

सामालजक 

क्षेत्र 

        

सास्कृलतक 

क्षेत्र 

        

अधय         

 

रष्टव्यः १ वातावरण व्यवस्थापन योजनाको प्रस्तावना आयोजना लनमायण अलघ, लनमायण 

तथा सञ्चािनको चरणका िालग अिग अिग रुपमा उल्िेि गनुय पनेछ । 

२ प्रलतवेदन तया गदाय आवश्यकता अनसुार त्याङ्क,नक्सा,लचत्र,तालिका,चाटय,ग्राफ 

संिग्न गनुय पनेछ । 

३ संलक्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन नेपािी िाषाको यलुनकोडमा फण्ट साईज १२ 

मा टाईप गरी िेलिएको हुन ुपनछे । प्रलतवेदन प्रत्येक पानाको तिमालथ १-१ ईञ्च, वाँया 
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१.२ ईञ्च र दाँया १ ईञ्च िािी रािी पानाका दवैुतफय  लप्रधट गरी स्पाईरि बाईलण्डङ 

गरेको हुन ुपनछे । 
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अननसचूी-८  

(दफा ६ को उपदफा (३) सँग सम्बलधित)  

वातावरिीय अध्ययन प्रणतवेदन सभबन्िी सावयजणनक सचूनाको ढाँचा 

 

 

..............आयोजना काययक्रमको वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन तयारी सम्बधिी 

सावयजलनक 

सचूना 

(प्रकाशन लमलत ...... ) 

 

.........प्रदशे ..... लजल्िा. ............. गाउँपालिका / नगरपालिका........(प्रस्तावकको 

नाम उल्िेि गने) द्वारा दहेाय बमालजमको प्रस्ताव कायायधवयन गनय िालगएको छ ।  

प्रस्तावकको नाम र ठेगाना  

  

  

 

 

(प्रस्तावकको फोन न.ं प्रस्तावको व्यहोरा प्रिाव पनय सक्ने क्षेत्र नाम ठेगाना (ईमेि), | 

आयोजना / काययक्रमको मखु्य लवषेशता उल्िेि गन ेलजल्िा......... 

गाउपालिका/नगरपालिका. मालथ उलल्िलित प्रस्तावको वातावरणीय अययन प्रलतवेदन 

तयारी गने क्रममा सो क्षते्रको जैलवक तथा पाररलस्थलतकीय प्रणािी, प्राकृलतक तथा 

िौलतक प्रणािी, सामालजक तथा आलथयक प्रणािी र साँस्कृलतक प्रणािीहरू बीच के 

कस्तो सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रिाव पदयछ िनी यलकन गनय 

गाउँपालिका/नगरपालिका, .. वडा सलमलत, लवद्यािय, स्वास््य संस्था तथा सरोकारवािा 

व्यलि वा संस्थाको राय सझुाव लिन आवश्यक िएकोिे यो सावयजलनक सचूना प्रकाशन 

िएको लमलतिे सात लदन लित्र दहेायमा उलल्िलित ठेगानामा आई पगु्ने गरी लिलित राय 

सझुाब उपिब्ि गराई लदन ुहुन अनरुोि गररधछ । प्रस्तावकको नाम र ठेगाना नाम.......... 

ठेगाना... (ईमेि) परामशयदाताको नाम र ठेगाना नाम ठेगाना . (ईमेि) ..... फोन न.ं फोन 

नं. 
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अननसचूी-९  

(दफा ६ को उपदफा (३) सँग सम्बलधित)  

वातावरिीय अध्ययन प्रणतवेदन तयार गनन णवज्ञ तथा अध्ययन टोिी 

 

क. संलक्षप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रलतवेदन तयारी संिग्न हुने लवशेषज्ञहरु  

१. िौलतक लवकास लवज्ञ (Physical Development Expert) सम्बलधित लवषय जस्तै 

लसलिि वा ईलजलनयररङ्ग, िगूियशास्त्र, िलूवज्ञाना अधय सम्बलधित लवषयमा स्नातकोत्तर 

उपािी हालसि गरी कम्तीमा तीन वटा वातारणीय अध्ययन काययमा अनिुव िएको  

२. वातावरणलवद (Environmental Experty: वातावरण लवज्ञान वा इलधजलनयररङ्गमा 

स्नातकोत्तर उपािी हालसि गरी कम्तीमा तीन वटा वातारणीय अध्ययन काययमा अनिुव 

िएको  

३. सामालजक आलथयक लवज्ञ (Socio-economic Expert) : समाज लवज्ञान वा 

अथयशास्त्रमा स्नातकोत्तर उपािी हालसि गरी कम्तीमा तीन वटा वातारणीय अध्ययन 

काययमा अनिुव िएको  

 

ि.प्रारलम्िक वातावरणीय परीक्षण तथा प्रलतवेदन तयारी संिग्न हुन ेलवशेषज्ञ १ 

१. िौलतक लवकास लवज्ञ (Physical Development Expert) सम्बलधित लवषय जस्तैः 

लसलमत वा मेकालनकि इलधजलनयररङ्ग, िगूियशास्त्र, िलूवज्ञान, आलकय टेक्ट हाइड्रोिोजी 

वा अधय सम्बलधित लवषयमा स्नातकोत्तर उपािी हालसि गरी कम्तीमा तीन वटा 

वातारणीय अध्ययन काययमा अनिुव िएको  

२. (Environmental Expert): वातावरण लवज्ञान वा इलधजलनयररङ्गमा स्नातकोत्तर 

उपािी हालसि गरी कम्तीमा तीन वटा वातारणीय अध्ययन काययमा अनिुव िएको  

३. सामालजक आलथयक लवज्ञ (Socio-economic Expert) समाज लवज्ञान वा 

अथयशास्त्रमा स्नाकोत्तर उपािी हालसि गरी कम्तीमा तीन वटा वातारणीय अध्ययन 

काययमा अनिुव िएको  

४. आवश्यकता अनसुार सम्बलधित क्षते्रको लवज्ञ Civil Engineer, Architect 

Economist, Agriculturist, Forest / Biodiversity Expert, WASH 

Engineer, Mechanical Engineer, Hydrologist, Chemist आलद) जस्तैः 

 वन तथा वकृ्षारोपण र हररयािी क्षते्र: फरेष्टर वा वायोडाइिरलसटी लवज्ञ आलद  
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 सड़क, पिु तथा यातायात क्षते्र यातायात इलधजलनयररङ्ग आलद  

 पययटन क्षेत्र : पययटन लवज्ञ आलद उजाय, जिस्रोत र लसंचाई क्षेत्र: Hydrologist, 

Irrigation Engineer आलद 

 आवास िवन, वस्ती तथा शहरी लवकास क्षेत्र िवन इलधजलनयर वा आकय लटक्ट  

 उद्योग तथा व्यवसाय क्षते्र अथयशास्त्री तथा व्यवस्थापन लवज्ञ आलद।  

 स्वास््य क्षेत्र : मलेडकि डाक्टर आलद लशक्षा क्षते्र लशक्षाशास्त्री वा मेलडकि 

डाक्टर आलद  

 िानी क्षते्र : िगूियशास्त्री आलद  

 कृलष क्षते्र कृलष तथा िटेेर आलद  

 िानपेानी, सरसफाई तथा ढि लनकास क्षेत्र वास इलञ्जलनयर आलद  

 उलल्िलित लवज्ञ तथा अध्ययन टोिीको योग्यता वातावरण सम्बधिी संघीय 

बमोलजम हुनेछ । काननूमा तोलकए बमोलजम हुनपुनेछ । 
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अननसचूी-१० 

दफा १० को उपदफा १ सँग सम्बलधित 

वातावरिीय व्यवस्थापन योजनाको ढाँचा 

वातावरणीय प्रिाव सकारात्म

क 

प्रिावको 

बढोत्तरी

का 

लक्रयाक

िाप 

स्था

न 

कहाँ 

गन?े 

सञ्चा

िन 

प्रलक्रया 

कसरी 

गन?े 

सञ्चा

िन 

प्रलक्रया 

कसरी 

गने? 

समय 

कलह

िे 

गन े

अनुमा

लनत 

श्रोत 

लजम्मवेा

री 

अनुगम

न 

लवलि 

क.िौलतक वातावरण         

१. लनमायण 

अलघको 

चरण 

        

२. लनमायण 

चरण 

        

३. लनमायण 

पलछको 

चरण 

        

ि. जलैवक 

वातावरण 

        

१. लनमायण 

अलघको 

चरण 

        

२. लनमायण 

चरण 

        

३. लनमायण 

पलछको 

चरण 

        

ग. सामालजक 

आलथयक र 

साँस्कृलतक 

वातावरण 

        

१. लनमायण 

अलघको 

चरण 

        

२. लनमायण 

चरण 

        

३. लनमायण         



 

 

50 

50 

v08 %_ :yfgLo /fhkq, efu–@, ldltM @)&*÷!@÷@) -;+Vof !# 

 
पलछको 

चरण 
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अननसचूी-११ 

दफा ११ को उपदफा ९ सँग सम्बलधित 

वातावरिीय प्रिाव कायायन्वयन अननगमनको ढाँचा 

अनुगमनका प्रकार अनुगमनका 

सचूक 

अनुगमनको 

लवलि 

अनुगमनको 

स्थान 

अनुगमनको 

समय आवलृत्त 

अनुमालनत 

रकम 

अनुगमन 

गने 

लनकाय 

१. प्रारलम्िक अवस्थाको अनुगमन 

       

       

       

२. प्रिाव अनुगमन 

       

       

       

३. लनयमपािन अनुगमन 
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