

 

 

 

गन्यापधुरा गाउँपालिका 

 

खण्डः ४          संखयाः१०             माघ ०९ गते शुक्रबार, २०७७ 

भाग-२ 

 संलिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारलभभक वातावरणीय परीिण 

काययलवलध, २०७७ 

कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएको लिलत २०७७।१०।०५ 

प्रस्तावना : 

गाउँपालिकाको अलिकार क्षेत्रलभत्र पर्ने लवषर्सँग सम्बलधित र्ोजर्ना, कार्यक्रि तथा आर्ोजर्ना सम्बधिी प्रस्तावको 

संलक्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्र्न वा प्रारलम्भक वातावरणीर् परीक्षण सम्बधिी अध्र्र्र्न, प्रलतवदेर्न तर्ारी, स्वीकृलत, प्रस्ताव 

कार्ायधवर्र्न तथा अर्नगुिर्न प्रलक्रर्ािाई व्र्वलस्थत र प्रभावकारी बर्नाउर्न वाञ्छर्नीर् भएकोिे, 

गाउँ कार्यपालिकािे स्थार्नीर् सरकार सञ्चािर्न ऐर्न, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा १ बिोलजि बर्नेको 

वातावरण तथा प्राकृलतक श्रोत संरक्षण ऐर्न, २०७७ को दफा ६६ िे लदएको अलिकार प्रर्ोग गरी र्ो कार्यलवलि बर्नाएको 

छ ।  

पररच्छेद - १ 

प्रारलभभक 

१.  संलिप्त नाम र प्रारभभ: (१) र्ो कार्यलवलिको र्नाि "संलक्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्र्न तथा प्रारलम्भक वातावरणीर् 

परीक्षण कार्यलवलि, २०७७" रहकेो छ ।  

(२) र्ो कार्यलवलि प्रचलित सङ्घीर् कार्नरू्निे गाउँपालिकाको अलिकार के्षत्रलभत्र पर्ने भर्नी 

तोलकएको लवषर्सँग सम्बलधित लवकास लर्निायण कार्य वा आर्ोजर्ना कार्ायधवर्र्न गर्ने सरकारी, अियसरकारी,  

गरै सरकारी,  सिदुार्िा आिाररत संस्था र व्र्लि वा कम्पर्नीको हकिा सिते िाग ूहुर्नेछ। 

(३) र्ो कार्यलवलि गाउँपालिकाको स्थार्नीर् राजपत्रिा प्रकाशर्न भएको लिलतदलेि िाग ूहुर्नेछ ।  

स्थानीय राजपत्र 




 

२.  पररभाषा: लवषर् वा प्रसङ्गिे अको अथय र्निागेिा र्स कार्यलवलििा, - 

(क) "ऐर्न" भधर्नािे गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृलतक श्रोत संरक्षण ऐर्न, २०७७ सम्झर्न ुपछय । 

(ि) "कार्यपालिका" भधर्नािे गाउँ कार्यपालिका सम्झर्न ुपछय ।  

(ग) "कार्यसचूी" भधर्नािे वातावरणीर् अध्र्र्र्न प्रलतवदेर्न तर्ार गर्नयको िालग र्स कार्यलवलि बिोलजि 

स्वीकृत कार्यसचूी सम्झर्न ुपछय ।  

(घ) "कार्ायिर्" भधर्नािे गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् र सो अधतगयत वातावरण तथा लवपद व्र्वस्थापर्न 

सम्बधिी लवषर् हरे्ने िहाशािा/शािा/एकाईिाई सम्झर्न ुपछय ।   

(ङ) "गाउँपालिका" भधर्नािे गधर्ापिरुा गाउँपालिकािाई सम्झर्न ुपछय ।  

(च) "प्रस्ताव" भधर्नािे लवद्यिार्न वातावरणीर् अवस्थािा पररवतयर्न ल्र्ाउर्न सक्र्ने लकलसिको लवकास कार्य, 

भौलतक लक्रर्ाकिाप वा भ–ूउपर्ोगिा कुर्नै पररवतयर्न गर्ने कुर्नै र्ोजर्ना, आर्ोजर्ना वा कार्यक्रि 

सञ्चािर्न गर्ने सम्बधििा तर्ार गररएको प्रस्ताव सम्झर्न ुपछय।  

 (छ)  "प्रस्तावक" भधर्नािे प्रस्ताव स्वीकृलतको िालग लर्नवदेर्न लदर्ने वा प्रस्ताव कार्ायधवर्र्न गर्नय स्वीकृलत 

प्राप्त व्र्लि वा सरकारी, अियसरकारी वा गरैसरकारी लर्नकार् वा संस्था सम्झर्न ुपछय ।  

 (ज)  "प्रारलम्भक वातावरणीर् परीक्षण" भधर्नािे कुर्नै प्रस्तावको कार्ायधवर्र्न गदाय सो प्रस्ताविे 

वातावरणिा उल्िेिर्नीर् प्रलतकूि प्रभाव पार्ने वा र्नपार्ने सम्बधििा र्कीर्न गर्नुयका साथै त्र्स्तो 

प्रभाविाई कुर्नै उपार्द्वारा लर्नराकरण वा धर्रू्नीकरण गर्नयका िालग अविम्बर्न गररर्ने उपार्को 

सम्बधििा लवशे्लषणात्िक रुपिा गररर्ने अध्र्र्र्न तथा िलू्र्ाङ्कर्न सम्झर्न ुपछय ।  

 (झ) "वातावरण" भधर्नािे प्राकृलतक, साँस्कृलतक र सािालजक प्रणािी, आलथयक तथा िार्नवीर् 

लक्रर्ाकिाप र लर्र्नका अवर्वहरु तथा ती अवर्वहरुको बीचको अधतरलक्रर्ा तथा अधतरसम्बधि 

सम्झर्न ुपछय ।  

 (ञ) "वातावरणीर् अध्र्र्र्न" भधर्नािे कुर्नै प्रस्तावको कार्ायधवर्र्न गदाय त्र्सबाट वातावरणिा पर्ने प्रलतकूि 

प्रभाव लर्नराकरण वा धर्रू्नीकरण गर्नयको िालग अविम्बर्न गररर्ने उपार्का सम्बधििा गररर्ने संलक्षप्त 

वातावरणीर् अध्र्र्र्न, प्रारलम्भक वातावरणीर् परीक्षण र वातावरणीर् प्रभाव िलू्र्ाङ्कर्न सम्झर्न ु

पछय ।  

 (ट) "वातावरणीर् अध्र्र्र्न प्रलतवदेर्न" भधर्नािे संलक्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्र्न, प्रारलम्भक वातावरणीर् 

पररक्षण वा वातावरणीर् प्रभाव िलू्र्ाङ्कर्न सम्बधििा तर्ार गररएको प्रलतवदेर्न सम्झर्न ुपछय । 

 (ठ) "वातावरणीर् प्रभाव िलू्र्ाकंर्न" भधर्नािे कुर्नै प्रस्तावको कार्ायधवर्र्न गदाय सो प्रस्ताविे वातावरणिा 

उल्िेिर्नीर् प्रलतकूि प्रभाव पार्ने वा र्नपार्ने सम्बधििा र्कीर्न गर्यर्नकुा साथै त्र्स्तो प्रभाविाई कुर्न ै




 

उपार्द्वारा लर्नराकरण वा धर्रू्नीकरण गर्नयका िालग अविम्बर्न गररर्ने उपार्को सम्बधििा लवस्ततृ 

रुपिा गररर्ने अध्र्र्र्न तथा िलू्र्ाङ्कर्न सम्झर्न ुपछय । 

 (ड) "व्र्वसालर्क कार्यर्ोजर्ना" भधर्नािे प्रस्तावकिे कार्ायधवर्र्न गर्ने लवस्ततृ पररर्ोजर्ना प्रलतवदेर्न तर्ार 

गर्नुयपर्ने बाहकेका आर्ोजर्ना वा कार्यक्रििा हुर्ने िगार्नी र प्रलतफिको लवशे्लषण सलहतको 

कार्यर्ोजर्ना सम्झर्न ुपछय ।  

 (ढ) "लवस्ततृ पररर्ोजर्ना प्रलतवदेर्न" भधर्नािे प्रस्तावकिे कार्ायधवर्र्न गर्ने लवकास लर्निायणसँग सम्बलधित 

पररर्ोजर्नाको प्रालवलिक र आलथयक पक्षहरु लवशे्लषण गररएको लवस्ततृ प्रलतवदेर्न सम्झर्न ुपछय ।    

 (ण) "संलक्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्र्न" भधर्नािे कुर्नै प्रस्तावको कार्ायधवर्र्न गदाय त्र्सबाट वातावरणिा पर्न े

प्रलतकूि प्रभाव लर्नराकरण वा धर्रू्नीकरण गर्नयको िालग अविम्बर्न गररर्ने उपार्को सम्बधििा संलक्षप्त 

रुपिा गररर्ने अध्र्र्र्न सम्झर्न ुपछय ।  

पररच्छेद — २ 

प्रस्ताव छनौट तथा काययसचूी सभबन्धी व्यवस्था 

३.  प्रस्ताव छनौट तथा सूची तयार गने: (१) कार्ायिर्िे स्वीकृत बालषयक कार्यक्रि तथा कार्यर्ोजर्नाको 

आिारिा वातावरणीर् अध्र्र्र्न आवश्र्क पर्ने लवकास लर्निायण सम्बधिी कार्य वा आर्ोजर्ना तथा कार्यक्रि 

पलहचार्न गरी सचूी तर्ार गर्नुय पर्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोलजिको सचूीिा स्थार्नीर् सरकार संचािर्न ऐर्न, २०७४ को दफा ६२ (क) 

बिोलजि गाउँपालिका के्षत्रलभत्र गररर्ने स्िेट, ढुङ्गा, लगट्टी, वािवुा एव ंिाटोजधर् वस्तकुो लवक्री सम्बधिी कार्य 

सिते सिावशे गर्नुय पर्नेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोलजि वातावरणीर् अध्र्र्र्न आवश्र्क पर्ने आर्ोजर्ना तथा कार्यक्रिको 

पलहचार्न तथा सचूी तर्ार गदाय सङ्घीर् वातावरण संरक्षण लर्नर्िाविी, २०७७ को आिारिा संलक्षप्त 

वातावरणीर् अध्र्र्र्न, प्रारलम्भक वातावरणीर् परीक्षण र वातावरणीर् प्रभाव िलू्र्ाङ्कर्नका िालग छुट्टाछुटै्ट 

सचूी तर्ार गर्नुय पर्नेछ ।  

(४) उपदफा (३) बिोलजिको सचूी तर्ार गदाय र्स कार्यलवलिको अनुसूची –१ िा उलल्िलित 

सीिा (थ्रेसहोल्ड) अर्नुसार गर्नुय पर्नेछ । 

(५) कार्ायिर्िे वातावरणीर् अध्र्र्र्न गर्नुयपर्ने आर्ोजर्ना वा कार्यक्रिको लवस्ततृ पररर्ोजर्ना 

प्रलतवदेर्न वा व्र्वसालर्क कार्यर्ोजर्ना तर्ार भए पश्चात वातावरणीर् अध्र्र्र्न गर्ने गराउर्ने व्र्वस्था गर्नुय पर्नेछ ।  

(६) उपदफा (५) बिोलजि वातावरणीर् अध्र्र्र्न गदाय अनुसूची –२ िा उलल्िलित वातावरणीर् 

अध्र्र्र्न सम्बधिी प्रवाह लचत्र, प्रभाव पलहचार्न तथा अध्र्र्र्न सचूी र औजारको प्रर्ोग गर्नुय पर्नेछ ।  




 

४.   काययसूची तयारी तथा स्वीकृलत गनुयपने: (१) प्रस्तावकिे संलक्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्र्नको िालग अनुसूची 

–३ र प्रारलम्भक वातावरणीर् परीक्षणको िालग अनुसुची–४ बिोलजिको ढाँचािा प्रत्र्ेक आर्ोजर्ना वा 

कार्यक्रिको िालग छुट्टाछुटै्ट कार्यसचूी तर्ार गर्नुय पर्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोलजि तर्ार गररएको कार्यसचूी स्वीकृलतको िालग वातावरण लवषर् हरे्ने 

शािा/एकाईिा पेश गर्नुय पर्नेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोलजि पेश भएको कार्यसचूी स्वीकृलतका िालग पेश गर्नुयअलघ लवषर्सँग 

सम्बलधित शािाको रार् सझुाव सलहत पेश गर्नुयपर्नेछ । 

(४) उपदफा (२) बिोलजि पेश भएको संलक्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्र्न सम्बधिी कार्यसचूी भए प्रििु 

प्रशासकीर् अलिकृतिे र प्रारलम्भक वातावरणीर् परीक्षण सम्बधिी कार्यसचूी भए प्रििु प्रशासकीर् अलिकृत 

िाफय त अध्र्क्षिे आवश्र्क जाँचबझु गरी पेश भएको लिलतिे पधर लदर्नलभत्र स्वीकृत गर्नुय पर्नेछ । 

(५) उपदफा (४) को प्रर्ोजर्नको िागी लदर्न गणर्ना गदाय थप कागजात िाग गरेकोिा त्र्स्तो कागजात 

प्राप्त भएको लिलतबाट र कुर्नै लवषर्िा थप स्पष्ट गर्नय िेलि पठाएकोिा त्र्स्तो लवषर्िा स्पष्ट भई आएको 

लिलतबाट गणर्ना गररर्नेछ ।  

(६) उपदफा (४) बिोलजि कार्यसचूी स्वीकृत गदाय दफा १४ को उपदफा (१) बिोलजि गलठत 

प्रालवलिक सलिलतको लसफाररशिा गर्नुय पर्नेछ ।  

5.  सावयजलनक सुनुवाई गनुयपने: (१) प्रस्तावकिे वातावरणीर् अध्र्र्र्न प्रलतवदेर्न तर्ारीको लसिलसिािा 

प्रस्तावको कार्ायधवर्र्नबाट प्रभालवत हुर्ने के्षत्रिा प्रस्तावको बारेिा सावयजलर्नक सरु्नवुाईको आर्ोजर्ना गरी रार् 

सझुाव सङ्किर्न गर्नुय पर्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोलजि सावयजलर्नक सरु्नवुाई गदाय प्रस्तावकिे प्रभालवत स्थार्नीर् सिदुार्, वर्न 

उपभोिा सिहू गठर्न भएको भए सो सिहूका प्रलतलर्नलि, वडा अध्र्क्ष वा वडा सलिलतका प्रलतलर्नलिको रोहवरिा 

गराउर्न ुपर्नेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोलजि सावयजलर्नक सरु्नवुाई गर्ने प्रर्ोजर्नका िालग प्रस्तावकिे सोको लिलत, 

सिर्, स्थार्न र आर्ोजर्ना तथा कार्यक्रिको सम्बधििा प्रचार प्रसार गर्नयको िालग स्थार्नीर् पत्रपलत्रका, रेलडर्ो 

वा अधर् सञ्चार िाध्र्िको प्रर्ोग गर्नुयका साथै सम्बलधित वडा कार्ायिर् र आर्ोजर्ना के्षत्रको कुर्नै सावयजलर्नक 

स्थििा सचूर्ना सिते टाँस गर्नुय पर्नेछ । 

(४) उपदफा (१) बिोलजि गररर्ने सावयजलर्नक सरु्नवुाई कार्यक्रििा आर्ोजर्ना तथा कार्यक्रिबाट 

प्रभालवत के्षत्रका र्नागररक, सिदुार् तथा िलहिा, बािबालिका, अपाङ्गता भएका व्र्लि, ज्र्ेष्ठ र्नागररक तथा 

जोलिि रहकेा वगयको सहभालगता सलुर्नलश्चत गर्नय प्रस्तावकिे उपदफा (२) बिोलजिको सचूर्ना स्थार्नीर् 

पत्रपलत्रका, रेलडर्ो र अधर् सञ्चार िाध्र्िबाट सम्भव  भएसम्ि स्थार्नीर् भाषािा सिते प्रचार प्रसार गर्नुय पर्नेछ।  




 

(५) प्रस्तावकिे आर्ोजर्ना तथा कार्यक्रििे सिट्ेर्ने भौगोलिक के्षत्रको आिारिा आवश्र्कता 

अर्नसुार एकभधदा बढी स्थार्निा सावयजलर्नक सरु्नवुाईको आर्ोजर्ना गर्नुय पर्नेछ ।  

(६) र्स दफा बिोलजि आर्ोजर्ना गररएको सावयजलर्नक सरु्नुवाईिा भएको उपलस्थलत, सरु्नवुाईबाट 

प्राप्त सझुाव, तस्वीर तथा श्रव्र्-दृश्र् सािग्री सिते वातावरणीर् अध्र्र्र्न प्रलतवदेर्निा संिग्र्न गर्नुय पर्नेछ ।   

(७) सावयजलर्नक सरु्नवुाई कार्यक्रि सम्बधिी लवस्ततृ ढाँचा तथा प्रलक्रर्ा अनुसूची –५ िा उल्िेि 

भएबिोलजि हुर्नेछ । 

पररच्छेद — ३ 

प्रलतवेदन तयारी तथा स्वीकृलत सभबन्धी व्यवस्था 

६.  वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन तयारी: (१) दफा ४ को उपदफा (२) बिोलजि स्वीकृत कार्यसचूी र दफा ५ 

बिोलजि आर्ोजर्ना हुर्ने सावयजलर्नक सरु्नवुाईबाट प्राप्त सझुाव सितेको आिारिा प्रस्तावकिे प्रत्र्ेक आर्ोजर्ना 

तथा कार्यक्रिको िालग छुट्टाछुटै्ट वातावरणीर् अध्र्र्र्न प्रलतवेदर्न तर्ार गर्नुय पर्नेछ ।  

(२) संलक्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्र्न प्रलतवदेर्नको ढाँचा अनुसूची –६ तथा प्रारलम्भक वातावरणीर् 

परीक्षण प्रलतवदेर्नको ढाँचा अनुसूची –७ िा तोलकए बिोलजि हुर्नेछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोलजि प्रलतवदेर्न तर्ार गदाय प्रस्तावकिे प्रस्ताव कार्ायधवर्र्न हुर्ने गाउँपालिकावा 

त्र्स क्षेत्रका सम्बलधित सरोकारवािा लर्नकार् व्र्लि वा संस्थािाई सो प्रस्तावको कार्ायधवर्र्नबाट वातावरणिा 

पर्नय सक्र्ने प्रभावको सम्बधििा सात लदर्नलभत्र लिलित सझुाव उपिब्ि गराउर्न अनुसूची –८ बिोलजिको 

ढाँचािा कार्ायिर्, शलैक्षक संस्था, स्वास््र् संस्था वा कुर्नै सावयजलर्नक स्थििा सचूर्ना टाँस गरी िचुलु्का तर्ार 

गर्नुय पर्नेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोलजिको सचूर्ना कुर्नै एक स्थार्नीर् पत्रपलत्रकािा प्रकाशर्न गरी आफ्र्नो ववेसाइट 

भएिा सोिा सिते प्रकाशर्न गर्नुय पर्नेछ ।  

(५) उपदफा (३) र (४) बिोलजि सचूर्ना टाँस वा प्रकाशर्न भएकोिा सो सम्बधििा कसैको 

रार्सझुाव भए सचूर्नािा उलल्िलित अवलिलभत्र सम्बलधित प्रस्तावकिाई आफ्र्नो रार् सझुाव लदर्न सलकर्नेछ ।  

(६) दफा ४ को उपदफा (३) बिोलजि स्वीकृत कार्यसचूी तथा उपदफा (१) बिोलजि वातावरणीर् 

अध्र्र्र्न प्रलतवदेर्न तर्ार गदाय प्रस्तावकिे डेस्क अध्र्र्र्न, स्थिगत भ्रिण, अविोकर्न र प्रभाव क्षेत्रका िलक्षत 

सिदुार् तथा सरोकारवािासँग अधतरलक्रर्ा गरी त्र्ाङ्क तथा सचूर्ना संकिर्न गर्नुय पर्नेछ ।  

(७) उपदफा (१) बिोलजिको वातावरणीर् अध्र्र्र्न प्रलतवदेर्निा प्रस्तावकिे प्रस्ताव कार्ायधवर्र्न 

गर्ने क्रििा वातावरणिा पर्नयसक्र्ने सकारात्िक प्रभाव बढोत्तरी तथा र्नकारात्िक प्रभाव धर्ूर्नीकरणको िालग 

अपर्नाउर्न सलकर्ने लवलभधर्न लवकल्पहरुको लवस्ततृ लवशे्लषण गरी त्र्स्ता लवकल्पहरुिध्र्े वातावरणीर् दृलष्टकोणिे 




 

प्रस्ताव कार्ायधवर्र्न गर्नय उपर्िु हुर्ने लवकल्प र सो लवकल्प कार्ायधवर्र्न गर्नय सलकर्ने आिार र कारण सिावशे 

गर्नुय पर्नेछ । 

(८) प्रस्तावकिे वातावरणीर् अध्र्र्र्न प्रलतवदेर्न तर्ार गदाय अनुसूची –९ िा उलल्िलित लवज्ञ 

िाफय त तर्ार गर्नुय पर्नेछ ।  

(९) उपदफा (८) बिोलजि वातावरणीर् अध्र्र्र्न कार्यिा संिग्र्न लवज्ञहरु स्थिगत अध्र्र्र्न, 

अविोकर्न, रार् परािशय र अधतरलक्रर्ाका िालग आर्ोजर्ना तथा कार्यक्रिको प्रस्तालवत स्थििा अलर्नवार्य 

रुपिा उपलस्थत हुर्न ुपर्नेछ ।  

(१०) वातावरणीर् अध्र्र्र्न सम्बधिी कार्यसचूी तथा वातावरणीर् अध्र्र्र्न प्रलतवदेर्न र्नेपािी 

भाषािा तर्ार गर्नुय पर्नेछ ।  

तर कार्यसचूी तथा प्रलतवदेर्निा उल्िेि गररर्ने प्रालवलिक शब्दाविीको िालग र्नेपािी भाषा प्रर्ोग 

गदाय शब्दको आशर्िा र्नै तालत्वक फरक पर्ने भएिा त्र्स्ता शब्द अगं्रेजी भाषािा उल्िेि गर्नय र्स व्र्वस्थािे 

वािा परुर्ाएको िालर्नर्ने छैर्न । 

(११) उपदफा (१०) िा जरु्नसुकै कुरा िेलिएको भएता पलर्न लवदशेी िगार्नी भएका प्रस्तावको हकिा 

तर्ार गररर्ने वातावरणीर् अध्र्र्र्न प्रलतवदेर्न र कार्यसचूी र्नेपािी वा अङ्ग्रेजी भाषािा तर्ार गर्नय सलकर्नेछ ।  

(१२) उपदफा (११) बिोलजि अध्र्र्र्न प्रलतवदेर्न र कार्यसूची अङ्ग्रेजी भाषािा तर्ार पाररएको 

अवस्थािा सोको कार्यकारी सारांश सलहतको संलक्षप्त प्रलतवदेर्न र्नेपािी भाषािा सिते तर्ार गर्नुय पर्नेछ ।  

(१३) प्रस्तावकिे वातावरणीर् अध्र्र्र्न प्रलतवदेर्न तर्ार गदाय वातावरण संरक्षण ऐर्न, २०७६ तथा 

वातावरण संरक्षण लर्नर्िाविी, २०७७ िे तोकेअर्नसुारको िापदण्ड र गणुस्तर कार्ि हुर्ने गरी र्स कार्यलवलििे 

लर्निायरण गरेको ढाँचािा तर्ार गर्नुय पर्नेछ ।  

(१४) वातावरणीर् प्रभाव िलू्र्ाङ्कर्न प्रलतवदेर्न तर्ारी सम्बधिी व्र्वस्था प्रचलित सङ्घीर् तथा 

प्रदशे कार्नरू्न बिोलजि हुर्नेछ ।  

७.  अध्ययन प्रलतवेदनको स्वीकृलत:  (१) दफा ६ बिोलजि तर्ार गररएको संलक्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्र्न प्रलतवदेर्न 

तथा प्रारलम्भक वातावरणीर् परीक्षण प्रलतवदेर्न प्रििु प्रशासकीर् अलिकृत िाफय त अध्र्क्ष सिक्ष पेश गर्नुय पर्नेछ।  

(२) अध्र्क्षिे उपदफा (१) बिोलजि पेश भएको संलक्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्र्न प्रलतवदेर्न तथा 

प्रारलम्भक वातावरणीर् प्रलतवेदर्न उपर अध्र्र्र्न, लवशे्लषण तथा परु्नराविोकर्नको िालग दफा १४ को उपदफा 

(१) बिोलजि गलठत प्रालवलिक सलिलतिा पठाउर्न ुपर्नेछ ।  

(३) प्रालवलिक सलिलतिे उपदफा (२) बिोलजि प्राप्त भएको वातावरणीर् अध्र्र्र्न प्रलतवदेर्न उपर 

आवश्र्क अध्र्र्र्न, परािशय, जाँचबझु, लवशे्लषण तथा परु्नराविोकर्न गरी स्वीकृलतको िालग लसफाररश गर्नुय 

पर्नेछ ।   




 

(४) उपदफा (३) बिोलजि प्रालवलिक सलिलतको लसफाररशको आिारिा प्रस्तालवत आर्ोजर्ना तथा 

कार्यक्रि कार्ायधवर्र्न गदाय वातावरणिा कुर्नै उल्िेख्र् प्रभाव पर्ने र्नदलेिएिा आवश्र्कता अर्नसुार प्रस्तावकिे 

पािर्ना गर्नुयपर्ने शतय तोकी संलक्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्र्न प्रलतवदेर्न भए अध्र्क्षिे र प्रारलम्भक वातावरणीर् 

परीक्षण प्रलतवदेर्न कार्यपालिकािे स्वीकृत गर्नेछ ।  

(५) उपदफा (४) बिोलजि प्रलतवदेर्न स्वीकृत गदाय प्रलतवदेर्न पेश भएको लिलतिे पधर लदर्नलभत्र 

स्वीकृत गर्नुय पर्नेछ ।  

(६) उपदफा (५) को प्रर्ोजर्नको िागी लदर्न गणर्ना गदाय थप कागजात िाग गरेकोिा त्र्स्तो कागजात 

प्राप्त भएको लिलतबाट र कुर्नै लवषर्िा थप स्पष्ट गर्नय िेलि पठाएकोिा त्र्स्तो लवषर्िा स्पष्ट भई आएको 

लिलतबाट गणर्ना गररर्नेछ । 

(७) उपदफा (३) बिोलजि वातावरणीर् अध्र्र्र्न प्रलतवदेर्नको अध्र्र्र्न तथा जाँचबझु गदाय त्र्स्तो 

प्रस्तावको थप वातावरणीर् अध्र्र्र्न गर्नुयपर्ने दलेिएिा संलक्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्र्नको हकिा प्रारलम्भक 

वातावरणीर् परीक्षण गर्नय अध्र्क्षिे र प्रारलम्भक वातावरणीर् परीक्षणको हकिा वातावरणीर् प्रभाव 

िलू्र्ाङ्कर्न गर्ने गरी कार्यपालिकािे आदशे लदर्न सक्र्नेछ ।  

(८) उपदफा (७) अर्नसुार लदइएको आदेश अर्नसुार प्रस्तावकिे थप अध्र्र्र्न गरी प्रारलम्भक 

वातावरणीर् पररक्षण प्रलतवदेर्न भए कार्यपालिका सिक्ष र वातावरणीर् प्रभाव िलू्र्ाङ्कर्न प्रलतवदेर्न भए प्रदशे 

कार्नरू्निे तोकेको लर्नकार् सिक्ष परु्नः पेश गर्नुय पर्नेछ ।  

(९) उपदफा (८) बिोलजिको वातावरणीर् अध्र्र्र्न प्रलतवदेर्न तर्ार गर्नुयपवूय प्रारलम्भक वातावरणीर् 

परीक्षण सम्बधिी कार्यसचूी अध्र्क्षबाट र वातावरणीर् प्रभाव िलू्र्ाङ्कर्न सम्बधिी कार्यसूची प्रदशे कार्नरू्निे 

तोकेको लर्नकार्बाट स्वीकृत गराउर्न ुपर्नेछ । 

८.  प्रलतवेदन पररमाजयन गनय सलकने: (१) संलक्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्र्न प्रलतवदेर्न र प्रारलम्भक वातावरणीर् 

परीक्षण प्रलतवदेर्न स्वीकृत भई सकेपलछ सो प्रलतवदेर्निा भौलतक पवूायिार, लडजाइर्न तथा क्षिता र स्वरुपिा 

पररिाजयर्न गर्नुयपर्ने वा संरचर्ना स्थार्नाधतरण वा फेरबदि गर्नुयपर्ने भएिा वा आर्ोजर्ना तथा कार्यक्रि क्षिता घटेिा 

वा रुि कटार्न संख्र्ािा थपघट गर्नुयपर्ने भएिा कार्यपालिकािे त्र्स्तो वातावरणीर् अध्र्र्र्न प्रलतवदेर्न पररिाजयर्न 

गर्नय स्वीकृलत लदर्न सक्र्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) िा जरु्नसकैु कुरा िेलिएको भएता पलर्न दफा ७ को उपदफा (६) बिोलजि संलक्षप्त 

वातावरणीर् अध्र्र्र्न गररएकोिा प्रारलम्भक वातावरणीर् परीक्षण वा प्रारलम्भक वातावरणीर् पररक्षण 

गररएकोिा वातावरणीर् प्रभाव िलू्र्ाङ्कर्न गर्नुयपर्ने आदेश लदएको अवस्थािा पररिाजयर्न सम्बधिी व्र्वस्था 

िाग ूहुर्ने छैर्न ।  

 

 

 




 

पररच्छेद — ४ 

प्रस्ताव कायायन्वयन तथा अनुगमन सभबन्धी व्यवस्था 

९.  प्रस्ताव कायायन्वयन गनुय पने: (१) प्रस्तावकिे संलक्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्र्न वा प्रारलम्भक वातावरणीर् 

परीक्षण प्रलतवदेर्न स्वीकृत भएको लिलतिे तीर्न बषयलभत्र त्र्स्तो प्रस्ताव कार्ायधवर्र्न प्रारम्भ गर्नुय पर्नेछ ।   

(२) उपदफा (१) िा जरु्नसुकै कुरा िेलिएको भएता पलर्न लवशषे पररलस्थलत लसजयर्ना भई सो 

अवलिलभत्र प्रस्तावको कार्ायधवर्र्न हुर्न र्नसक्र्ने अवस्था उत्पधर्न भएिा प्रस्तावकिे संलक्षप्त वातावरणीर् 

अध्र्र्र्नको हकिा प्रििु प्रशासकीर् अलिकृत सिक्ष र प्रारलम्भक वातावरणीर् परीक्षणको हकिा अध्र्क्ष 

सिक्ष स्पष्ट कारण ििुाई म्र्ाद थपका िालग लर्नवदेर्न लदर्न ुपर्नेछ।  

(३) उपदफा (२) बिोलजि प्राप्त भएको लर्नवदेर्न उपर संलक्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्र्न प्रलतवदेर्न भए 

प्रििु प्रशासकीर् अलिकृतिे र प्रारलम्भक वातावरणीर् परीक्षण प्रलतवदेर्न भए अध्र्क्षिे दफा १५ को उपदफा 

(१) बिोलजिको प्रालवलिक सलिलतबाट जाँचबझु गराई व्र्होरा िर्नालसब दिेेिा आफ्र्नो रार् सलहत 

कार्यपालिकािा पेश गर्नुयपर्नेछ ।  

(४) उपदफा (३) बिोलजि पेश भएको लर्नवदेर्नको व्र्होरा िर्नालसव दिेिेा कार्यपालिकािे बढीिा 

दईु बषयको अवलि थप गर्नय सक्र्नेछ ।  

(५) उपदफा (१) वा (४) बिोलजिको अवलिलभत्र प्रस्ताव कार्ायधवर्र्न प्रारम्भ र्नगर्ने प्रस्तावकिे 

त्र्स्तो प्रस्तावको परु्नः वातावरणीर् अध्र्र्र्न गराई स्वीकृलतको िालग पेश गर्नुय पर्नेछ ।  

१०.  वातावरणीय व्यवस्थापन योजना: (१) प्रस्तावकिे प्रस्ताव कार्ायधवर्र्न गर्नुयअलघ अनुसूची –१० 

बिोलजिको ढाँचािा वातावरणीर् व्र्वस्थापर्न र्ोजर्ना तर्ार गर्नुय पर्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोलजि वातावरणीर् व्र्वस्थापर्न र्ोजर्ना तर्ार गदाय वातावरणीर् सकारात्िक 

प्रभाव बढोत्तरी हुर्ने र र्नकारात्िक प्रभाव धर्रू्नीकरण गर्ने लक्रर्ाकिापहरुिध्र्े आर्ोजर्ना लर्निायणको क्रििा र 

आर्ोजर्ना सम्पधर्न भएपलछ अविम्बर्न गर्ने लक्रर्ाकिापहरु सिते उल्िेि गर्नुय पर्नेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोलजिको वातावरणीर् व्र्वस्थापर्न र्ोजर्नािा लर्नरोिात्िक, सिुारात्िक र 

क्षलतपलूतय सम्बधिी लक्रर्ाकिापहरु सिते प्रस्ताव गर्नुय पर्नेछ ।  

(४) वातावरणीर् व्र्वस्थापर्न र्ोजर्ना तर्ार गदाय प्रस्तावकिे आर्ोजर्ना कार्ायधवर्र्न गदाय 

वातावरणिा पर्नय सक्र्ने प्रारलम्भक, िध्र्कािीर्न र दीघयकािीर्न सकारात्िक प्रभावको बढोत्तरी र र्नकारात्िक 

प्रभावको धर्रू्नीकरणको िालग अबिम्बर्न गर्नुयपर्ने लवलि र प्रलक्रर्ा सिते उल्िेि गर्नुय पर्नेछ। 

(५) वातावरणीर् व्र्वस्थापर्न र्ोजर्नािा प्रस्तालवत कार्यहरु सञ्चािर्न गर्नय िाग्र्ने िागतिाई लवस्ततृ 

आर्ोजर्ना प्रलतवदेर्निा उल्िेि भएकोिा सोको लक्रर्ाकिाप र िागत प्रस्तावकिे वातावरण व्र्वस्थापर्न 

र्ोजर्नािा सिावशे गर्नुय पर्नेछ ।  




 

(६) प्रस्तावकिे वातावरणीर् व्र्वस्थापर्न र्ोजर्नािा उलल्िलित लक्रर्ाकिापिाई आर्ोजर्ना तथा 

कार्यक्रि कार्ायधवर्र्नका िालग तर्ार गररर्ने िागत अर्नुिार्निा र्नै सिावशे गर्नुय पर्नेछ ।  

(७) उपदफा (१) बिोलजि तर्ार गरेको वातावरणीर् व्र्वस्थापर्न र्ोजर्ना कार्ायधवर्र्न प्रारम्भ 

भएपलछ प्रस्तावकिे कार्ायधवर्र्नको अवस्थाको प्रलतवदेर्न प्रत्र्ेक छ िलहर्नािा कार्यपालिका सिक्ष पेश गर्नुय 

पर्नेछ ।  

(८) गाउँपालिकािे आफूिे गरेको अर्नगुिर्न तथा लर्नरीक्षणको प्रलतवदेर्न प्रत्र्ेक आलथयक बषय सिाप्त 

भएको लिलतिे एक्काईस लदर्नलभत्र प्रदशे कार्नरू्निे तोकेको लर्नकार्िा पठाउर्न ुपर्नेछ ।  

(९) उपदफा (८) बिोलजि पेश गरेको प्रलतवदेर्निाई सात लदर्नलभत्र कार्ायिर्को सचूर्ना पाटी तथा 

ववेसाईट िाफय त सावयजलर्नक गर्नुय पर्नेछ ।    

११. प्रस्ताव कायायन्वयन अनुगमन तथा प्रलतवेदन: (१) प्रस्ताव कार्ायधवर्र्नको अर्नगुिर्न गदाय प्रारलम्भक एवि ्

प्रलक्रर्ा अर्नगुिर्न, लर्नर्िपािर्न अर्नगुिर्न तथा प्रभावको अर्नुगिर्न गर्नुय पर्नेछ ।  

(२) प्रस्तावको प्रारलम्भक अर्नगुिर्न गदाय आर्ोजर्ना वा कार्यक्रिको लर्निायण कार्य शरुु गर्नुयभधदा 

अगाव ैलर्निायणस्थि र वरपरका आिारभतू वातावरणीर् पक्षको सवके्षण गर्नुय पर्नेछ ।  

(३) प्रस्ताव कार्ायधवर्र्नबाट भएका वातावरणीर् पररवतयर्न पत्ता िगाउर्न कार्यक्रि तथा आर्ोजर्ना 

लर्निायण र सञ्चािर्नका क्रििा त्र्स क्षेत्रको जर्नस्वास््र्, पर्ायवरणीर्, सािालजक र आलथयक अवस्था 

िगार्तका सचूकहरुको िलू्र्ाङ्कर्न गर्नुय पर्नेछ ।  

(४) प्रस्तावकिे वातावरण संरक्षण सम्बधिी िापदण्डको पािर्ना गरेको छ भधर्ने कुरा सलुर्नलश्चत गर्नय 

वातावरणीर् गणुस्तरका लवशेष सचूक वा प्रदषूणको अवस्थाको बारेिा आवलिक वा िगातार अर्नगुिर्न गरी 

अलभिेि राख्र्न ुपर्नेछ र र्सरी अर्नगुिर्न गदाय वातावरणीर् व्र्वस्थापर्न र्ोजर्नािा प्रस्तालवत लवषर्हरु सिेत 

सिावशे गर्नुय पर्नेछ ।  

(५) प्रस्ताव कार्ायधवर्र्नबाट लसजयर्ना हुर्ने सकारात्िक र र्नकारात्िक प्रभाव, वातावरण संरक्षणका 

िालग प्रस्तावकिे पािर्ना गर्नुयपर्ने लवषर्हरु तथा वातावरणीर् प्रभावकाररताको अर्नगुिर्न सम्बधिी सचूकहरु 

सिते प्रलतवदेर्निा उल्िेि गर्नुय पर्नेछ ।  

(६) उपदफा (५) बिोलजिका प्रत्र्ेक सचूकिाई कसिे र कुर्न लवलि वा तररकाबाट अर्नगुिर्न गर्ने 

हो सो सिते ििुाउर्न ुपछय र र्स्तो लवलि भरपदो, सलजिो र आर्ोजर्ना स्थििा कार्यरत जर्नशलििे अबिम्बर्न 

गर्नयसक्र्ने िािको हुर्न ुपर्नेछ ।  

(७) उपदफा (६) बिोलजिको कार्य प्रस्तावकसँग उपिब्ि जर्नशलििे गर्नय सक्र्ने अवस्था र्नभएिा 

आवश्र्कता अर्नुसार वाह्यस्रोतबाट पतूी गरी सम्पादर्न गर्ने व्र्वस्था प्रस्तावकिे लििाउर्न ुपर्नेछ ।  

(८) आर्ोजर्ना लर्निायण तथा सञ्चािर्नको लवलभधर्न चरणका िालग सचूकको प्रकृलत हरेी वातावरणीर् 

अर्नगुिर्न गर्ने सिर् तालिका सिते प्रलतवदेर्निा सिावेश गर्नुय पर्नेछ । 




 

(९) उपदफा (१) बिोलजि प्रस्ताव कार्ायधवर्र्न प्रारलम्भक अर्नगुिर्न, प्रभाव अर्नगुिर्न तथा 

लर्नर्िपािर्न अर्नगुिर्न सम्बधिी ढाँचा अनुसूची–११ िा तोलकए बिोलजि हुर्नेछ। 

१२.  अनुगमन सभबन्धी लजभमेवारी: (१) संलक्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्र्न तथा प्रारलम्भक वातावरणीर् परीक्षण 

सम्बधिी अध्र्र्र्न प्रस्तावको कार्ायधवर्र्नको स्वःअर्नगुिर्न गर्ने लजम्िवेारी प्रस्तावक स्वर्ंको हुर्नेछ ।  

(२) प्रस्तावकिे प्रत्र्ेक छ िलहर्नािा उपदफा (१) बिोलजि स्वःअर्नगुिर्न गरी तर्ार गरेको प्रलतवदेर्न 

गाउँपालिकािा पेश गर्नुय पर्नेछ ।  

(३) गाउँपालिकास्वर्ं प्रस्तावक भएको वा अधर् प्रस्तावकबाट कार्ायधवर्र्न गररर्ने प्रस्तावको 

अर्नगुिर्नका िालग कार्यपालिकािे दहेार् बिोलजिको अर्नगुिर्न सलिलत गठर्न गर्नेछः–  

क) उपाध्र्क्ष              – संर्ोजक  

ि) वातावरण तथा लवपद व्र्वस्थापर्न सलिलतको संर्ोजक   – सदस्र्  

ग) प्रििु प्रशासकीर् अलिकृत      – सदस्र् 

घ) र्ोजर्ना तथा पवूायिार लवकास शािा वा एकाई प्रििु   – सदस्र्  

ङ) वातावरण लर्नरीक्षक      – सदस्र् 

च) वातावरण तथा लवपद व्र्वस्थापर्न शािा/एकाई प्रििु    – सदस्र् सलचव  

(४) सलिलतिे लजल्िालस्थत वर्न कार्ायिर्, सम्बलधित लर्नकार् प्रििु तथा प्रलतलर्नलि वा लवषर् 

लवज्ञिाई बैठकिा आिधत्रण गर्नय सक्र्नेछ । 

(५) अर्नुगिर्न सलिलतिे दफा ११ बिोलजि अर्नुगिर्न गरी तर्ार पाररएको प्रलतवदेर्न तीस लदर्नलभत्र 

कार्ायपालिका सिक्ष पेश गर्नुय पर्नेछ ।   

(६) कार्यपालिकािे अर्नगुिर्नबाट दलेिएका सिस्र्ा तथा सझुाव कार्ायधवर्र्नको िालग 

प्रस्तावकिाई आदशे लदर्न सक्र्नेछ र र्सरी लदएको आदशेको पािर्ना गर्नुय प्रस्तावकको कतयव्र् हुर्नेछ ।  

१३.  कायायन्वयनमा रोक िगाउन सक्ने: (१) र्स कार्यलवलि तथा वातावरण संरक्षण सम्बधिी प्रचलित सङ्घीर् 

तथा प्रदशे कार्नरू्न बिोलजि वातावरणीर् अध्र्र्र्न प्रलतवदेर्न स्वीकृत र्नगराई वा स्वीकृत भए भधदा फरक हुर्ने गरी 

प्रस्ताव कार्ायधवर्र्न गर्नय गराउर्न हुदँरै्न ।  

(२) कुर्नै व्र्लि, संस्था वा लर्नकार्िे उपदफा (१) लवपररतको कार्य गरेको पाइएिा संलक्षप्त 

वातावरणीर् अध्र्र्र्न वा प्रारलम्भक वातावरणीर् प्रलतवदेर्न भए कार्यपालिकािे प्रस्ताव कार्ायधवर्र्निा रोक 

िगाउर्नेछ र वातावरणीर् प्रभाव िलू्र्ाङ्कर्नको हकिा प्रदशे सरकारको सम्बलधित लर्नकार्िा लसफाररश गर्नेछ। 




 

(३) उपदफा (२) बिोलजि कुर्नै प्रस्ताव कार्ायधवर्र्निा रोक िगाइएकोिा त्र्सरी रोक िगाइएको 

कारणबाट क्षलत पगु्र्न गएिा प्रस्तावकिे सो बापत कुर्नै लकलसिको क्षलतपलूतयको दावी गर्नय पाउर्ने छैर्न ।  

(४) उपदफा (३) िा जरु्नसुकै कुरा िेलिएको भएता पलर्न कार्ायधवर्र्निा रोक िगाइएको 

आर्ोजर्नाको प्रस्तावकिे प्रचलित ऐर्न बिोलजि वातावरणीर् अध्र्र्र्न प्रलतवदेर्न स्वीकृत गराएिा वा स्वीकृत 

वातावरणीर् अध्र्र्र्न प्रलतवदेर्न बिोलजि आर्ोजर्ना कार्ायधवर्र्निा सिुार गरेिा िगाइएको रोक सम्बलधित 

लर्नकार्िे फुकुवा गर्नय सक्र्नेछ ।  

पररच्छेद -५ 

                                                                   लवलवध 

१४.  प्रालवलधक सलमलत गठन गने: (१) संलक्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्र्न तथा प्रारलम्भक वातावरणीर् परीक्षण सम्बधिी 

कार्यसचूी तथा वातावरणीर् अध्र्र्र्न प्रलतवदेर्न स्वीकृत गर्नुयअलघ प्रालवलिक पक्षहरुको अध्र्र्र्न, लवशे्लषण र 

परु्नराविोकर्न गरी लसफाररश गर्नय कार्यपालिकािे दहेार् बिोलजिको प्रालवलिक सलिलत गठर्न गर्नेछ :– 

क) र्ोजर्ना तथा प्रालवलिक शािा वा इकाई प्रििु     – संर्ोजक 

ि) आर्ोजर्ना तथा कार्यक्रिसँग सम्बलधित क्षेत्रको लवषर्को लवज्ञ      – सदस्र् 

ग) वातावरण तथा लवपद व्र्वस्थापर्न लवषर् हरे्ने शािा/एकाई प्रििु   – सदस्र्-सलचव 

(२) सलिलतिे आवश्र्कता अर्नसुार वर्न कार्ायिर्, सम्बलधित लवषर्गत लर्नकार्का प्रििु तथा 

प्रलतलर्नलि वा लवषर् लवज्ञिाई बैठकिा आिलधत्रत गर्नय सक्र्नेछ ।  

१५.  गुनासो सुनुवाई गने दालयत्व: (१) आर्ोजर्ना तथा कार्यक्रिको वातावरणीर्, आलथयक, सािालजक र 

साँस्कृलतक सवािसँग सम्बलधित प्रभालवत व्र्लि तथा सिदुार्को चासो, लशकार्त तथा गरु्नासो प्राप्त गर्ने, 

सम्बोिर्न र कार्ायधवर्र्निा सहजीकरण गर्ने प्रर्ोजर्नका िालग गरु्नासो सरु्नवुाई संर्धत्रको व्र्वस्था गर्ने दालर्त्व 

प्रस्तावकको हुर्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि व्र्वस्था भएको संर्धत्रिा गरु्नासो सधुर्ने अलिकारी तथा गरु्नासो सम्बोिर्न 

सलिलत िगार्त अधर् उपर्िु व्र्वस्था गर्नुय पर्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोलजि गरु्नासो सरु्नवुाई अलिकारीको व्र्वस्था र्नभएको अवस्थािा गरु्नासो 

सरु्नवुाई अलिकारीको लजम्िवेारी स्वतः आर्ोजर्ना प्रििुको हुर्नेछ । 

(४) उपदफा (१) बिोलजि गरु्नासो सरु्नवुाई सम्बधिी व्र्वस्था गर्नय कार्यपालिकािे उपाध्र्क्षको 

संर्ोजकत्विा तीर्न सदस्र्ीर् गरु्नासो सम्बोिर्न सलिलत गठर्न गर्नय सक्र्नेछ ।  

(५) उपदफा (२) बिोलजिको गरु्नासो सरु्नवुाई संर्धत्रिे पररर्ोजर्ना वा प्रस्तावसँग सम्बधिी 

वातावरणीर्, आलथयक, सािालजक एवि ्साँस्कृलतक चासो तथा सवािहरु बारे आवाज प्रस्ततु गर्नय र सम्बोिर्न 

गर्नय सिर्बद्ध तथा पारदशी कार्यर्ोजर्ना बर्नाई कार्ायधवर्र्न गर्नुय पर्नेछ।  




 

(६) प्रस्तावकिे प्रस्तालवत आर्ोजर्ना तथा कार्यक्रिको लवषर्िा वडा तथा गाउँस्तरिा 

सचेतर्नाििूक अलभर्ार्न सञ्चािर्न गरी प्रस्तालवत आर्ोजर्ना तथा कार्यक्रििे सम्बोिर्न गर्नुयपर्ने प्रभालवतहरुको 

हक अलिकार र गरु्नासो सम्बोिर्न गर्ने संर्धत्रको बारेिा सिदुार् तथा सरोकारवािािाई ससुलूचत गराउर्न ुपर्नेछ।  

(७) गरु्नासो सम्बोिर्न सलिलत तथा गरु्नासो सधुर्ने अलिकारीको काि कतयव्र् र अलिकार दहेार् 

बिोलजि हुर्नेछ: 

क) वातावरणीर् तथा सािालजक अवरोि,  सम्पलत्तको प्रालप्त,  अलिकार,  क्षलतपलूतय र सहार्ता 

सम्बधििा प्रभालवतहरुिाई सहर्ोग गर्ने,   

ि) प्रभालवत व्र्लिहरुको गरु्नासो प्राप्त गर्न,े  अलभिेि राख्र्ने, वगीकरण गर्ने,  प्राथलिकता लर्निायरण 

गर्ने, 

ग) गरु्नासो प्राप्त भएको लिलतिे पधर लदर्नलभत्र सम्बोिर्न गरी सम्बलधित र गाउँपालिकािाई जार्नकारी 

गराउर्ने, 

घ) गरु्नासो सम्बोिर्न सम्बधिी लर्नणयर् प्रलक्रर्ािा असधतषु्ट पक्षको पषृ्ठपोषणिाई  सलुर्नलश्चत गर्ने, 

ङ) प्रस्तावकिे तोके बिोलजिका र सलिलतिे आवश्र्क दिेकेा अधर् कािहरु गर्ने। 

१६.  प्रालवलधक सहयोग लिन सक्ने: आर्ोजर्ना वा कार्यक्रिका िालग गररर्ने वातावरणीर् अध्र्र्र्न सम्बधिी कार्य 

गाउँपालिकाको आधतररक जर्नशलिबाट गर्नय संभव र्नभएको अवस्थािा सम्बलधित लवषर् लवज्ञहरु वा व्र्वसालर्क 

परािशयदाताको सहर्ोग लिर्न सलकर्नेछ । 

१७. प्रचलित कानून िागू हुने: र्स कार्यलवलििा भएको व्र्वस्था प्रचलित कार्नरू्नसँग बाँलझएिा प्रचलित कार्नरू्नको 

व्र्वस्था िाग ूहुर्नेछ ।  

 




 

अनुसुची –१ 

(दफा ३ को उपदफा (४) सँग सम्बलधित) 

गाउँपालिकाको अलधकार िेत्रका संभाव्य प्रस्तावहरुको वातावरणीय अध्ययनको सीमा (थे्रसहोल्ड) 

 

 प्रस्तावको 

लवषय िेत्र 

वातावरणीय अध्ययनका लवलध अनुसार अध्ययन गनुय पने आयोजना तथा काययक्रमको मापदण्ड 

सलंिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रारलभभक वातावरणीय परीिण वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 

वन र वृिारोपण २० हके्टरसम्िको क्षते्रफििा र्नर्ाँ 

बर्नस्पलत उद्यार्न,  वर्न वीउ वगैचा र 

प्राणी उद्यार्न             (लचलडर्ािार्ना) 

लर्निायण गर्न े   

 

२० हके्टर भधदा बढीको क्षते्रफििा र्नर्ाँ 

बर्नस्पलत उद्यार्न,  वर्न वीउ वगचैा र प्राणी उद्यार्न 

(लचलडर्ािार्ना) लर्निायण गर्न े

वर्न क्षते्रिा फोहोरििैा व्र्वस्थापर्न 

गर्नय ल्र्ाण्डलफि साइट लर्निायण तथा 

संचािर्न गर्न े

वर्न संरक्षण क्षेत्र,  िध्र्वती क्षेत्र वा 

वातावरण संरक्षण क्षेत्रिा र्नीलज 

बाहकेका जग्गािा स्थार्नीर् सरकारिे 

उपभोिा सिहू िाफय त आर्ोजर्ना 

लर्निायण वा संचािर्न गर्ने  

  

तराईिा ५० दिेी ५०० हके्टरसम्ि र पहाडिा 

५० दिेी २५० हके्टरसम्िको क्षेत्रिा एकि 

प्रजातीका स्वदशेी लवरुवा एकै ब्िकिा 

वकृ्षारोपण गर्न े

तराईिा ५०० हके्टर भधदा बढी र 

पहाडिा २५० हके्टर भधदा बढीको 

क्षेत्रफििा एकि प्रजातीका स्वदशेी 

लवरुवा एकै ब्िकिा वकृ्षारोपण गर्न े

 

सावयजलर्नक बट्ुर्ार्न क्षेत्रिा जलडबटुी वा 

सगुलधित वर्नस्पलतको व्र्वसालर्क उत्पादर्नको 

िालग जलडबटुी केधर स्थापर्ना गर्न े

 

१ हके्टरसम्िको वर्न क्षते्र अधर् 

प्रर्ोजर्नको िालग प्रर्ोग गर्ने 

१ दलेि ५ हके्टरसम्िको वर्न क्षते्र अधर् 

प्रर्ोजर्नको िालग प्रर्ोग गर्न े

लवद्यतु प्रसारण िाइर्न बाहके अधर् 

प्रर्ोजर्नका िालग ५ हके्टरभधदा बढी 

वर्न क्षते्र प्रर्ोग गर्ने 

पययटन २५ दिेी ५० वडेसम्िको होटि 

वा ररसोटय लर्निायण,  स्थापर्ना तथा 

सञ्चािर्न गर्ने 

५१ दिेी १०० वडेसम्िको होटि वा 

ररसोटय लर्निायण, स्थापर्ना तथा सञ्चािर्न 

गर्न े

१०० वडेभधदा बढी क्षिताको 

होटि वा ररसोटय स्थापर्ना तथा 

सञ्चािर्न गर्ने 

 िाछा वा अधर् जिचर भएको कुर्नै र्नदी वा 

ताििा इलञ्जर्न जलडत उपकरण र इधिर्न 

 




 

ज्विर्न गरी रर्ालफ्टङ कार्य वा कु्रज 

संचािर्न गर्ने । 

   

   

 

ताििा स्थापर्ना हुर्ने हाउस वोट (तैरर्न े घर) 

संचािर्न गर्न े
 

सडक तथा 

यातायात 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१०० लिटर िम्बाईसम्िको पिु 

लर्निायण गर्न े  

 

१०० लिटरभधदा बढी िम्बाईका पिु (झोिङ्ुग े

पिु सिेत) लर्निायण गर्न े  
 

स्थार्नीर् सडक स्तरोधर्नलत गर्न े

 

२५ लकिोलिटरसम्ि िम्बाईको र्नर्ाँ सडक 

लर्निायण गर्न े  

२५ लक.लि. भधदा बढी िम्बाई हुर्न े

कुर्नै पलर्न र्नर्ाँ सडक लर्निायण गर्न े

 १ दलेि ५ लक.लि. सम्िको केबिकार िागय 

लर्निायण गर्न े  

 

५ लक.लि. भधदा िािो केबिकार 

िागय लर्निायण गर्ने 

 ५ दलेि ५० लक.लि. सम्िको रज्जिुागय लर्निायण 

गर्न े  

५० लक.लि. भधदा बढी रज्जिुागय 

लर्निायण गर्न े

 

 सडक प्रर्ोजर्नका िालग १ दलेि ३ 

लकिोलिटरसम्ि सरुङ्ग बर्नाउर्न े  

सडक प्रर्ोजर्नका िालग ३ 

लकिोलिटर भधदा बढी िम्बाइको  

सरुङ्ग बर्नाउर्न े

 चारपाङ्गे्र सवारी सञ्चािर्न हुर्ने आकाशे पिु 

(फ्िाई ओभर) लर्निायण गर्ने  
 

 सावयजलर्नक र्ातार्ातको िालग िोर्नो रेििागय 

सञ्चािर्न गर्न े  
 

उजाय,  जिस्रोत र 

लसचंाई 

१०० हके्टरसम्ि लिफ्ट लसँचाई 

आर्ोजर्ना लर्निायण गर्न े 

१०० हके्टरभधदा बढीको लिफ्ट लसंचाई 

आर्ोजर्ना लर्निायण गर्न े

बहुउद्दशे्र्ीर् जिाशर्को लर्निायण गर्ने 

 

   

    

तराई वा लभत्री ििेशिा २०० दलेि २, ००० 

हके्टरसम्िको क्षेत्र लसंचाई गर्न े

तराई वा लभत्री ििशेिा २, ००० 

हके्टर भधदा बढीको क्षते्र लसंचाई गर्ने 




 

 पहाडी उपत्र्का र टारिा २५ दलेि ५०० 

हके्टरसम्िको क्षेत्र लसंचाई गर्न े

पहाडी उपत्र्का र टारिा ५०० हके्टर 

भधदा बढीको क्षेत्र लसंचाई गर्न े

 पहाडी लभरािो पािा वा पवयतीर् क्षते्रिा २५ 

दलेि २०० हके्टरसम्िको क्षेत्रिा लसँचाई गर्ने 

पहाडी लभरािो पािो वा पवयतीर् 

क्षेत्रिा २०० हके्टरभधदा बढी क्षते्र 

लसंचाई गर्न े

 लसंचाईको परु्नरुत्थार्न प्रणािी अधतगयत लवद्यिार्न 

प्रणािी लभत्रका लसंचाई आर्ोजर्नािा र्नर्ाँ 

हडेवक्सय लर्निायण वा ििू र्नहर पररवतयर्न हुर्ने कुर्न ै

पलर्न परु्नरुत्थार्न आर्ोजर्ना संचािर्न गर्न े

 

 २५ दलेि १०० जर्नासम्ि स्थार्ी बसोबास 

भएका जर्नसंख्र्ा लवस्थालपत गर्ने कुर्न ै पलर्न 

जिस्रोत लवकास कार्य गर्न े

१०० जर्ना भधदा बढी स्थार्ी 

बसोबास भएका जर्नसंख्र्ा 

लवस्थालपत गर्ने कुर्नै पलर्न जिस्रोत 

लवकास कार्य गर्न े

 १० लकिोलिटर भधदा बढी िम्बाईको र्नदी 

लर्नर्धत्रणको कार्य गर्न े  

 

६६ के.लभ.सम्िको लवद्यतु प्रसारण 

िाइर्न आर्ोजर्नाको िालग वर्न क्षते्रको 

प्रर्ोग गर्न े

१३२ के.लभ. वा सोभधदा बढी क्षिताको लवद्यतु 

प्रसारण िाइर्न लर्निायण गर्ने  

लवद्यतु प्रशारण िाइर्न लर्निायण बाहके 

अधर् प्रर्ोजर्नको िालग ५ हके्टरभधदा 

बढी वर्न क्षते्र प्रर्ोग गर्ने 

 लवद्यिार्न २२० के.लभ. वा सो भधदा बढी 

क्षिताको लवद्यतु प्रसारण िाइर्नबाट ट्र्ाप गरी 

र्नर्ाँ आउटडोर सवस्टेशर्न लर्निायण गर्ने    

 

 १ दलेि ५० िगेावाट क्षिता सम्िको जिलवद्यतु 

उत्पादर्न आर्ोजर्ना लर्निायण गर्ने  

 

 १५०० घर्नलिटर भधदा बढी क्षिताको 

वार्ोग्र्ास प्िाण्ट लर्निायण गर्न े  

 

 १ दलेि १० िगेावाट क्षितासम्िको सौर्य 

उजायबाट लवद्यतु उत्पादर्न आर्ोजर्ना संचािर्न गर्न े

१० िेगावाट भधदा बढी क्षिताको 

सौर्य उजायबाट लवद्यतु उत्पादर्न 

आर्ोजर्ना संचािर्न गर्न े

 १ दलेि १० िगेावाट क्षितासम्िको वार् ु

उजायबाट लवद्यतु उत्पादर्न आर्ोजर्ना संचािर्न गर्न े

१० िेगावाट भधदा बढी क्षिताको 

वार् ु उजायबाट लवद्यतु उत्पादर्न 

आर्ोजर्ना संचािर्न गर्न े




 

 ०.५ दलेि २ िेगावाट क्षितासम्िको जैलवक 

उजायबाट लवद्यतु उत्पादर्न आर्ोजर्ना सञ्चािर्न 

गर्न े

२ िेगावाट भधदा बढी क्षिताको 

जैलवक उजायबाट लवद्यतु उत्पादर्न 

आर्ोजर्ना सञ्चािर्न गर्न े

 लचर्नी उद्योग क्षेत्रलभत्रको उि ु पेिीसकेपलछ 

लर्नस्कर्ने िोस्टा (Bagasse) बाट लवद्यतु 

सहउत्पादर्न (Co-generation) हुर्न े

आर्ोजर्ना संचािर्न गर्न े  

 

आवास,  भवन,  

वस्ती तथा शहरी 

लवकास 

७ दिेी १० तल्िा वा १५.५ दिेी २५ 

लिटरसम्ि उचाईका भवर्न लर्निायण गर्ने

  

 

११ तिा वा २५ लिटर भधदा बढी र १६ तिा वा 

५० लिटरसम्ि उचाई भएका भवर्न लर्निायण गर्ने 

१६ तिा वा ५० लिटर भधदा बढी 

उचाई भएका भवर्न लर्निायण गर्न े

 

३००० दिेी ५००० वगयलिटर 

क्षेत्रफिसम्िको Built up 

Area वा Floor area भएको 

आवासीर्,  व्र्ावसालर्क,  वा 

आवासीर् र दबैु प्रकृलत भएको भवर्न 

लर्निायण गर्न े

५,००० दिेी 10,००० वगयलिटर 

क्षेत्रफिसम्िको Built up Area वा 

Floor area भएको आवासीर्,  

व्र्ावसालर्क,  वा आवासीर् र दबैु प्रकृलतको 

संर्िू भवर्न लर्निायण गर्न े

10,000 वगयलिटर क्षेत्रफिभधदा 

बढीको Built up Area वा 

Floor area भएको आवासीर्,  

व्र्ावसालर्क,  वा आवासीर् र दबैु 

प्रकृलतको संर्िू भवर्न लर्निायण गर्ने । 

५०० दलेि १,००० जर्नासम्ि 

एकैपटक आगिर्न वा लर्नगिर्न हुर्ने 

लसर्नेिा हि,  लथएटर,  सािदुालर्क 

भवर्न रङ्गशािा,  कधसटय हि,  

स्पोटयस ्कम्प्िेक्स लर्निायण गर्न े

  

१, ००० दलेि २, ००० जर्नासम्ि एकैपटक 

आगिर्न वा लर्नगिर्न हुर्न ेलसर्नेिा हि,  लथएटर,  

सािदुालर्क भवर्न रङ्गशािा,  कधसटय हि,  

स्पोटयस ्कम्प्िेक्स लर्निायण गर्न े

२, ००० जर्ना भधदा बढी एकैपटक 

आगिर्न वा लर्नगिर्न हुर्ने लसर्नेिा हि,  

लथएटर,  सािदुालर्क भवर्न 

रङ्गशािा,  कधसटय हि,  स्पोटयस ्

कम्प्िेक्स लर्निायण गर्न े

५ दिेी १० हके्टरसम्िको जग्गा 

लवकास आर्ोजर्ना सञ्चािर्न गर्ने

   

१० दिेी १०० हके्टरसम्िको जग्गा लवकास 

आर्ोजर्ना सञ्चािर्न गर्न े

१०० हके्टरभधदा बढीको जग्गा 

लवकास आर्ोजर्ना सञ्चािर्न गर्न े

१ दिेी ५ हके्टरसम्िको Hard 

Surface Payment को Bus 

Park  वा Parking lot लर्निायण 

गर्न े

५ हके्टर भधदा बढीको Hard Surface 

Payment को Bus Park  वा 

Parking lot लर्निायण गर्न े

 




 

५००० दलेि १०, ००० लिटरसम्ि 

दलैर्नक पार्नीको प्रर्ोग हुर्न े भवर्न 

लर्निायण तथा संचािर्न गर्न े

  

१०,००० दलेि २०,००० लिटरसम्ि दलैर्नक 

पार्नीको प्रर्ोग हुर्ने भवर्न लर्निायण तथा संचािर्न 

गर्न े

२०, ००० लिटर भधदा बढी दलैर्नक 

पार्नीको प्रर्ोग हुर्ने भवर्न लर्निायण तथा 

सञ्चािर्न गर्न े

  

  

१ दलेि ५ हके्टरसम्िको क्षते्रिा आवास लवकास 

गर्न े

५ हके्टरभधदा बढी क्षेत्रिा आवास 

लवकास गर्न े

 २०, ००० घर्नलिटरभधदा बढी िाटो परु्न े तथा 

िाटो काटी Site Develop गर्ने  

कृलष र्ोग्र् भलूििा शहरीकरण गर्न े

उद्योग र व्यवसाय वर्न बाहके अधर् क्षेत्रिा १० 

हके्टरसम्िको क्षते्रिा औद्योलगक ग्राि 

स्थापर्ना गर्न े  

दलैर्नक १ िे.ट. भधदा बढी लचर्ा, कफी, 

जलडबटुी आलद प्रशोिर्न गर्ने उद्योग स्थापर्ना गर्न े

 

दलैर्नक २५ िेलिक टर्नसम्ि वािवुा 

प्रशोिर्न उद्योग स्थापर्ना गर्ने 

दलैर्नक २५ िेलिक टर्नभधदा बढी वािुवा प्रशोिर्न 

गर्ने उद्योग स्थापर्ना गर्न े  

 

र्नदी र्नािा सतहबाट दलैर्नक १०० 

घर्नलिटर सम्ि वािुवा, ग्राभिे, 

लगिाय िाटो लर्नकाल्र्न े 

दलैर्नक १००० िलेिक टर्नसम्ि क्षिताको क्रसर 

उद्योग स्थापर्ना गर्ने 

दलैर्नक १००० ि.ेट. भधदा बढी 

क्षिताको क्रसर उद्योग स्थापर्ना गर्न े

िेलशर्न उपकरणिा १ दलेि ५ करोड 

रुपैर्ा सम्ि िगार्नी भएको वकय सप 

(िियत संभार सिते) स्थापर्ना तथा 

सञ्चािर्न गर्न े  

दलैर्नक १० िेलिक टर्न भधदा बढी िाद्य पदाथय 

उत्पादर्न गर्ने उद्योग स्थापर्ना गर्न े  

 

 पाइपिाइर्न बाहके व्र्ापाररक प्रर्ोजर्नको िालग 

प्रलत सेकेण्ड १० लिटर भधदा बढीको दरिे पार्नी 

प्रशोिर्न गर्न ेउद्योग स्थापर्ना गर्ने  

 

 बालषयक ३ करोड गोटासम्ि उत्पादर्न क्षिता 

भएको पोिेको इटा, टार्ि आलद बर्नाउर्न े

उद्योग स्थापर्ना गर्ने 

 

 दलैर्नक १० हजार भधदा बढी Compressed 

Bricks Hollow Bricks/Blocks 

उत्पादर्न गर्ने उद्योग स्थापर्ना गर्न े

 




 

 Mosquito Repellent (झोि, 

क्वाइि, ट्र्ाबिेट, िोसर्न), िपु आलद उत्पादर्न 

गर्ने उद्योग स्थापर्ना गर्न े  

 

 परम्परागत घरेिु उद्योग बाहकेका िागो तथा 

कपडा रङ्गाई वा ििुाई वा छपाई गर्ने उद्योग 

(गिैचा, पलस्िर्ना सिेत) स्थापर्ना गर्ने  

 

 गाडी, िोटरसाईकि, अटोररक्सा आलद तथा 

दलैर्नक १०० थार्न भधदा बढी साइकि/ररक्सा 

(इधिर्न वा लवद्यतु प्रर्ोग र्नगरी) एसेम्बलिङ गर्न े

उद्योग स्थापर्ना गर्ने 

 

स्वास््य १६ दिेी २५ शैर्ासम्िको 

अस्पताि, र्नलसयङ्ग होि वा 

लचलकत्सा व्र्ावसार् सञ्चािर्न गर्ने 

२६ दिेी १०० शैर्ासम्िको अस्पताि, 

र्नलसयङ्ग होि वा लचलकत्सा व्र्ावसार् सञ्चािर्न 

गर्न े  

१०० शैर्ा भधदा बढीको अस्पताि, 

र्नलसयङ्ग होि वा लचलकत्सा व्र्वसार् 

सञ्चािर्न गर्न े

खानी दलैर्नक २५ िेलिक टर्नसम्ि वािवुा 

प्रशोिर्न गर्न े  

र्नदीर्नािाको सतहबाट दलैर्नक १०० दिेी ३०० 

घ.लि.सम्ि वािुवा, ग्राभिे र लगिाय िाटो 

लर्नकाल्र्न े

र्नदीर्नािाको सतहबाट दलैर्नक ३०० 

घ.लि. भधदा बढी वािुवा, ग्राभेि र 

लगिाय िाटो लर्नकाल्र्न े

 सािरण लर्निायणििुी ढुङ्गा, 

डेकोरेलटभ ढुङ्गा,  वािुवा, ग्राभिे र 

औद्योलगक िाटो र सािारण िाटो 

उत्िर्नर्नको िालग दलैर्नक ५० घर्नलिटर 

सम्ि उत्िर्नर्न कार्य गर्न े  

सािारण लर्निायणििुी ढुङ्गा, डेटोरेलटभ ढुङ्गा,  

वािुवा, ग्राभेि, औद्योलगक िाटो र सािारण 

िाटो दलैर्नक ५० दिेी ५०० घर्नलिटरसम्ि 

उत्िर्नर्नको कार्य गर्न े

सािरण लर्निायणििुी ढुगंा, डेटोरेलटभ 

ढुङ्गा, वािुवा, ग्राभेि, औद्योलगक 

िाटो र सािारण िाटोको िालग दलैर्नक 

५०० घ.लि. भधदा बढीको 

उत्िर्नर्नको कार्य गर्न े

कृलष तथा पशु    

  

    

  

  

िहार्नगर/उपिहार्नगर क्षेत्रलभत्र तराईिा १ 

हके्टरभधदा बढी र अधर् ठाउँिा ०.५ हके्टर भधदा 

बढी क्षेत्रिा कृलष थोक बजार स्थापर्ना गर्न े

पहाडिा १ हके्टरभधदा बढी र तराईिा 

५ हके्टरभधदा बढी रालरिर् वर्न क्षते्र 

कृलषको िालग प्रर्ोग गर्न े

 

 अर्निुती प्राप्त बिशािा लर्निायण गर्न े   

 ३०,००० भधदा बढी पंक्षीजाती पाल्र्नको िालग 

लर्निायण कार्य गर्न े

 




 

 १,००० भधदा बढी ठुिा चौपार्ा पाल्र्नको 

िालग लर्निायण कार्य गर्ने  

 

 ५,००० भधदा बढी सार्ना चौपार्ा (भेडा बाख्रा) 

पाल्र्नको िालग लर्निायण कार्य गर्न े  

 

 २,००० भधदा बढी बंगरुसुँगरु पाल्र्नको िालग 

लर्निायण कार्य गर्न े   

 

 प्र्ारेण्ट र ग्राण्ड प्र्ारेण्ट कुिरुापािर्न तथा 

ह्याचरी सञ्चािर्न गर्नय लर्निायण गर्न े

 

 म्र्ाद र्नाघकेा लवषादी (सचूीत लवषादीको हकिा 

िात्र) को भण्डारण तथा लवसजयर्न गर्ने 

जीवर्नाशक लवषादी (सचूीत 

लवषादीको हकिा िात्र) प्िाण्ट 

स्थापर्ना गर्न े

 दलैर्नक १०,००० भधदा बढी क्षिताको दगु्ि 

प्रशोिर्न (दिुको पररकार सिेत) उद्योग स्थापर्ना 

गर्न े  

 

 १००० िेलिर्न टर्न भधदा बढी भण्डारण क्षिता 

भएको कोल्ड स्टोरेज स्थापर्ना गर्ने  

 

 दलैर्नक २ दलेि १० िलेिक टर्नसम्ि प्राङगाररक 

िि उत्पादर्न गर्न ेउद्योग स्थापर्ना गर्ने  

दलैर्नक १० िेलिक टर्न भधदा बढी 

प्राङ्गाररक िि उत्पादर्न गर्ने उद्योग 

स्थापर्ना गर्न े

खानेपानी तथा ढि 

लनमायण 
  

  

  

 

सेफ इल्ड १०० लिटर प्रलत सेकेण्ड (LPS) 

भधदा बढीको सतही पार्नीको स्रोत र सो पार्नीको 

५० दलेि ७५ प्रलतशत सम्ि सखु्िा सिर्िा 

आपतूी गर्न े

सेफ इल्ड १०० लिटर प्रलत सेकेण्ड 

(LPS) भधदा बढी सतही पार्नीको 

स्रोत र सो पार्नीको ७५ प्रलतशत भधदा 

बढी सखु्िा सिर्िा आपतूी गर्न े

प्रलत सेकेण्ड १०० लिटर भधदा बढीको दरिे 

पार्नी प्रशोिर्न गर्न े

प्रलत सेकेण्ड ५०० लिटर भधदा बढी 

पार्नीको स्रोत उपर्ोग गर्न े िार्नपेार्नी 

स्रोत सम्बधिी बहुउद्दशे्र्ीर् आर्ोजर्ना 

सञ्चािर्न गर्न े

१ दलेि ३ लक.लि.सम्िको सरुुङ लर्निायण गरी 

िार्नपेार्नी आर्ोजर्ना सञ्चािर्न गर्ने 

३ लक.लि. भधदा बढीको सरुुङ लर्निायण 

गरी िार्नेपार्नी आर्ोजर्ना सञ्चािर्न 

गर्न े




 

िार्नपेार्नी आर्ोजर्ना सञ्चािर्नको िालग २५ 

दलेि १०० जर्नासम्ि जर्नसंख्र्ा लवस्थापर्न गर्ने

  

िार्नपेार्नी आर्ोजर्ना सञ्चािर्नको 

िालग १०० जर्ना भधदा बढी 

जर्नसंख्र्ा लवस्थापर्न गर्न े

लिटिणे्ट सलहतको ढि लर्नकास लसस्टि सिावेश 

भएका िार्नेपार्नी आर्ोजर्ना सञ्चािर्न गर्ने

  

जैलवक तथा रासार्लर्नक प्रदषुण हुर्न े

स्रोत वा लतर्नबाट प्रभालवत हुर्न सक्र्न े

भलूिगत जिश्रोतको उपर्ोग गर्न े

५० हजार दलेि २ िािसम्िको जर्नसंख्र्ािाई 

िार्नपेार्नी आपतूी गर्न े  

२ िािभधदा बढी जर्नसंख्र्ािाई 

िार्नपेार्नी आपतूी गर्न े

५० हजार दलेि २ िािसम्िको जर्नसंख्र्ािाई 

िार्नपेार्नी आपतूी गर्नय र्नर्ाँ स्रोत जोड्र्ने  

२ िािभधदा बढी जर्नसंख्र्ािाई 

िार्नपेार्नी आपतूी गर्नय र्नर्ाँ स्रोत 

जोड्र्न े

फोहरमैिा 

व्यवस्थापन 
१० हके्टर बढी क्षेत्रिा फैलिएको 

िाधसफर स्टेशर्न र ररसोसय ररकोभरी 

एररर्ा सम्बधिी कार्य गर्न े

बालषयक १,००० दलेि ५,००० टर्नसम्ि फोहोर 

जलिर्निा भर्न े

बालषयक ५,००० टर्न भधदा बढी 

फोहोर जिीर्निा भर्ने 

 ५ दलेि १० हके्टरसम्िको क्षेत्रिा फैलिएको 

िाधसफर स्टेशर्न र ररसोसय ररकोभरी एररर्ा 

सम्बधिी कार्य गर्न े  

१० हके्टरभधदा बढी क्षते्रिा फैलिएको 

िाधसफर स्टेशर्न र ररसोसय ररकोभरी 

एररर्ा सम्बधिी कार्य गर्न े  

 ५ दलेि १० हके्टरसम्िको क्षेत्रिा फैलिएको 

रसार्र्न, र्ालधत्रक वा जैलवक तररकाबाट 

फोहोरिैिा छर्नौट गर्ने, केिाउर्न,े तह िगाउर्न ेर 

परु्नः प्रर्ोग गर्न े  

१० हके्टरभधदा बढी क्षते्रिा फैलिएको 

रसार्र्न, र्ालधत्रक वा जैलवक 

तररकाबाट फोहोरिैिा छर्नौट गर्ने, 

केिाउर्न,े तह िगाउर्ने र परु्नः प्रर्ोग 

गर्न े

 ५०,००० सम्ि जर्नसंख्र्ािाई टेवा परुर्ाउर्न े

उद्दशे्र्िे संचािर्न हुर्ने ढि लर्नकास, सरसफाई 

वा फोहोर व्र्वस्थापर्न  कार्य गर्ने   

५०,००० भधदा बढी जर्नसंख्र्ािाई 

टेवा परुर्ाउर्ने उद्दशे्र्िे संचािर्न हुर्न े

ढि लर्नकास, सरसफाई वा फोहोर 

व्र्वस्थापर्न  कार्य गर्न े

 ५ दिेी १० हके्टरसम्िको क्षेत्रिा फैलिएको 

कम्पोष्ट प्िाण्ट सम्बधिी काि गर्ने  

१० हके्टरभधदा बढी क्षते्रिा फैलिएको 

कम्पोष्ट प्िाण्ट सम्बधिी काि गर्ने 




 

  कम्तीिा १०,००० जर्नसंख्र्ा भएको 

शहरी क्षते्रबाट लर्नस्बर्ने फोहोरििैा 

गाड्र्न ेकाि गर्न े

 ५ एि.एि.लड.(MLD) क्षितासम्िको ढि 

व्र्वस्थापर्न आर्ोजर्ना संचािर्न गर्ने 

५ एि.एि.लड.(MLD) भधदा बढी 

क्षिताको ढि व्र्वस्थापर्न आर्ोजर्ना 

संचािर्न गर्न े

  दहेार्को प्रकृलत र जरु्नसकैु स्तरका 

ितरापणूय फोहरििैा सम्बधिी लर्निायण 

काि गर्नःे  

(क) फोहरिैिा संर्धत्र लर्निायण 

(ि) फोहोरििैा ररकभरी प्िाण्ट 

लर्निायण  

(ग) फोहरििैा भर्न,े थपुार्न ेवा गाड्र्न े

ठाउँको लर्निायण 

(घ) फोहरििैा भण्डारण गर्ने ठाउँको 

लर्निायण 

(ङ) फोहरििैा लिटिेण्ट सलुविाको 

लर्निायण  

    

  

 

 जोलििपणूय फोहर पदाथय सम्बधिी 

दहेार्का काि गर्नःे 

(क) कम्तीिा २५ शैय्र्ा भएको 

प्राथलिक स्वास््र् केधर, अस्पताि 

वा र्नलसयङ्ग होिबाट लर्नस्कर्न ेजैलवक 

जोलििपणूय पदाथयको अलधति 

लर्नरकासर्न व्र्वस्थापर्न गर्न े

(ि) कुर्न ैपलर्न हालर्नकारक पदाथयिाई 

भरि वा परु्नः प्रर्ोग गर्नयको िालग १ 

हके्टर वा सो भधदा बढी क्षेत्रफिको 

जिीर्न प्रर्ोग गर्ने र उजाय सम्बधिी कुर्न ै

काि गर्न े

 




 

अनुसूची –२ 

(दफा ३ को उपदफा ६ सँग सम्बलधित) 
वातावरणीय प्रभाव पलहचान 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]_ 




 

ि. गाउँपालिकाको अलिकार के्षत्र लभत्रका प्रस्तावको लवषर्गत के्षत्र तथा प्रकृलत : 

 वर्न, वकृ्षारोपण तथा हररर्ािी के्षत्र : र्नर्ाँ बर्नस्पलत उद्यार्न, वर्न वीउ वगचैा र प्राणी उद्यार्न (लचलडर्ािार्ना) लर्निायण, 

वाि उद्यार्न लर्निायण । 

 सडक क्षेत्र : स्थार्नीर् र्नर्ाँ सडक लर्निायण तथा स्तरोधर्नलत, १०० लिटर सम्िको पिु लर्निायण । 

 पर्यटर्न के्षत्र : स्थार्नीर् तहबाट अर्निुलत लदर्ने होटि वा ररसोटय स्थापर्ना तथा सञ्चािर्न । 

 उजाय, जिस्रोत र लसंचाई के्षत्र : लिफ्ट लसंचाई, पहाड लभरािो पािोिा लसंचाई, बहुउद्देशीर् जिाशर् लर्निायण, लवद्यतु 

प्रसारण िाईर्न लर्निायण तथा लवस्तार, लवद्यतु उत्पादर्न । 

 आवास, भवर्न, वस्ती तथा शहरी लवकास क्षेत्र : आवासीर्, व्र्वसालर्क र दबैु प्रकृलतको भवर्न लर्निायण, जग्गा 

लवकास आर्ोजर्ना, आवास लवकास कार्यक्रि । 

 उद्योग तथा व्र्वसार् क्षेत्र : औद्योलगक ग्राि, लचर्ा, कफी, जलडबटुी आलद प्रशोिर्न उद्योग, वािवुा प्रशोिर्न वा 

क्रसर उद्योग इट्टा टार्ि उद्योग । 

 स्वास््र् क्षेत्र : अस्पताि, र्नलसयङ्ग होि वा लचलकत्सा व्र्वासार् स्थापर्ना र सञ्चािर्न  

 लशक्षा के्षत्र : लशक्षण अस्पताि स्थापर्ना र संचािर्न  

 िार्नी के्षत्र : ढुङ्गा, वािवुा, ग्राभिे र लगिाय िाटो लर्नकाल्र्ने कार्य 

 कृलष के्षत्र : व्र्वसालर्क पशपुंक्षी पािर्न, कृलष थोक बजार स्थापर्ना र विशािा लर्निायण  

 िार्नेपार्नी तथा ढि लर्नकास क्षेत्र : लिटिणे्ट सलहतको ढि लर्नकास तथा िार्नेपार्नी आर्ोजर्ना सञ्चािर्न, िार्नेपार्नी 

आपतूी 

 फोहोरििैा व्र्वस्थापर्न के्षत्र : फोहोरििैा जिीर्निरु्नी व्र्वस्थापर्न, रसार्र्न, र्ालधत्रक वा जलैवक तररकाबाट 

फोहोििैा छर्नौट गर्ने, केिाउर्ने, तह िगाउर्ने र परु्नः प्रर्ोग 

ग. वातावरणीर् अध्र्र्र्नको प्रकार 

 संलक्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्र्न 

 प्रारलम्भक वातावरणीर् अध्र्र्र्न 

 वातावरणीर् प्रभाव िलू्र्ाङ्कर्न 

घ. वातावरणीर् अध्र्र्र्नका िालग त्र्ाङ्क तथा लववरण सङ्किर्न सचूी तथा अध्र्र्र्न लवलि र औजार 




 

वातावरणीय अध्ययन सभबन्धी त्याङ्क सङ्किन 

सूची 

अध्ययन लवलध तथा औजार 

 

जलैवकः वर्नस्पलत, जीवजधतु, प्राकृलतक वासस्थार्न, वर्न 

जङ्गि तथा जलैवक र पाररलस्थलतकीर् लवलविता 
 िरातिीर् लहडाई तथा प्रत्र्क्ष अविोकर्न 

 अप्रक्ष्र्क्ष संकेत सवके्षण वा क्र्ािरेा िर्ालपङ 

 र्निरू्ना सवके्षण 

 िखु्र् जालर्नफकार अधतवायताय तथा िलक्षत सिहू 

छिफि 

भौलतक तथा रासार्लर्नक वातावरणः जिीर्न, वार्िुण्डि, 

पार्नी, ध्वलर्न, िार्नव लर्नलियत वस्त,ु हावा, भोगोलिक र 

भौगलभयक लस्थलत, जिवार् ुपररवतयर्न तथा लवपद जोलििको 

अवस्था 

 िरातिीर् लहडंाई तथा प्रत्र्क्ष अविोकर्न 

 हावा, पार्नी तथा िाटोको र्निरू्ना सवके्षण  

 ध्वलर्नको तहगत िापर्न तथा प्रदषूणको अवस्था 

पलहचार्न आलद 

सािालजक आलथयकः जर्नसंख्र्ा, लवस्थापर्न, जर्नस्वास््र्, 

उद्यि व्र्वसार् तथा जीलवकोपाजयर्न, उत्पादर्नलशि श्रोत 

सािर्न, सािालजक िलू्र्िाधर्ता 

 प्रत्र्क्ष अविोकर्न 

 जर्नगणर्ना तथा घरपररवार सवेक्षण 

 िलक्षत सिहू तथा सरोकारवािा छिफि 

 िखु्र् जालर्नफकार अधतवायताय 

 सावयजलर्नक बहस 

 िलेडर्ा सवेक्षण तथा रेकडय 

साँस्कृलतकः सास्कृलतक सम्पदा, िालियक तथा साँस्कृलतक 

िलू्र् िाधर्ाताहरु तथा चािचिर्न 
 सहभालगताििूक अविोकर्न 

 िलक्षत सिहू तथा सरोकारवािा छिफि 

 िखु्र् जालर्नफकार अधतवायताय 

 सावयजलर्नक बहस 
अधर्ः सेवा सलुविा उपिबिता र उपर्ोग 

सहभालगताििूक अविोकर्न 
 िलक्षत सिहू तथा सरोकारवािा छिफि 

 िखु्र् जार्नीफकार अधतवायताय 

 सावयजलर्नक बहस 

 

 




 

ङ. वातावरणीर् अध्र्र्र्नका प्रििु सवािहरुको प्राथलिकता लर्निायरण 

 जलैवक तथा पाररलस्थलतकीर् 

 भौलतक तथा रासार्लर्नक 

 सािालजक, आलथयक र साँस्कृलतक 

 जिवार् ुपररवतयर्न तथा लवपद जोलिि 

 अधर् 

च. वातावरणिा पर्नय सक्र्ने सकारात्िक तथा र्नकारात्िक प्रभाव पलहचार्न, आकँिर्न तथा प्राथलिकता लर्निायरण 

वातावरणीय प्रभावका िेत्र सकारात्मक प्रभाव नकारात्मक प्रभाव 

क. लनमायण अलघको चरण 

जैलवक   

भौलतक तथा रसार्लर्नक   

सािालजक तथा आलथयक   

साँस्कृलतक   

अधर्   

ि. लनमायणको चरण   

जैलवक   

भौलतक तथा रासार्लर्नक   

सािालजक तथा आलथयक   

साँस्कृलतक   

अधर्   

ग. सञ्चािनको चरण   

जैलवक   

भौलतक तथा रसार्लर्नक   

सािालजक तथा आलथयक   

साँस्कृलतक   

अधर्   




 

अनुसूची –३ 

(दफा ४ को उपदफा (१) सँग सम्बलधित) 
संलिप्त वातावरणीय अध्ययन सभबन्धी काययसूचीको ढाँचा 

(आवरण पषृ्ठको ढाँचा) 

............. (प्रस्तावको र्नाि)................... 

संलक्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्र्नको कार्यसचूी 

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

प्रलतवदेर्न पेश गररर्ने लर्नकार्को र्नाि र ठेगार्ना : 

प्रस्तावक : 

.............( प्रस्तावकको र्नाि र ठेगार्ना) 

...........( िलहर्ना ) , ................. (वषय) 

१. प्रलतवदेर्न तर्ार गर्ने व्र्लि वा संस्थाको र्नाि र ठेगार्ना :  

२. प्रस्तावको :  

 सािाधर् पररचर् 

 आर्ोजर्ना तथा कार्यक्रिको लववरण 

 आर्ोजर्ना तथा कार्यक्रिको आवशर्कता तथा साधदलभयकता 

३. प्रलतवदेर्न तर्ार गदाय लवचार गर्नुय पर्ने र्नीलत ऐर्न, लर्नर्ि, लर्नदलेशका तथा अधतरालरिर् सलधि सम्झौता : 

४. प्रस्ताव कार्ायधवर्र्न गदाय वातावरणिा पर्ने िास सकारात्िक तथा र्नकारात्िक प्रभाव : 

 जलैवक तथा पाररस्थलतकीर् : 

 भौलतक : 

 सािालजक – आलथयक :  

 साँस्कृलतक : 

 रासार्लर्नक : 

५. प्रस्तावको कार्ायधवर्र्नबाट वातावरणिा पर्ने प्रभावको रोकथािका लवषर् : 

६. प्रस्ताव कार्ायधवर्र्न गदाय अर्नगुिर्न गर्नुय पर्ने लवषर् : 

७. जिवार् ुपररवतयर्न अर्नकुुिर्न र लवपद जोलिि पर्ने असर :  

८. अधर् आवश्र्क लवषर् : 




 

अनुसूची –४ 

(दफा ४ को उपदफा (१) सँग सम्बलधित) 

प्रारलभभक वातावरणीय परीिण सभबन्धी काययसूचीको ढाँचा 

(आवरण पषृ्ठको ढाँचा) 

.............. (प्रस्तावको र्नाि)................... 

प्रारलम्भक वातावरणीर्को कार्यसचूी 

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

प्रलतवदेर्न पेश गररर्ने लर्नकार्को र्नाि र ठेगार्ना : 

प्रस्तावक : 

.............(प्रस्तावकको र्नाि र ठेगार्ना) 

...........(िलहर्ना) , ................. (वषय) 

 

१. प्रलतवदेर्न तर्ार गर्ने व्र्लि वा संस्थाको र्नाि र ठेगार्ना :  

२. प्रस्तावको :  

सािाधर् पररचर् 

 आर्ोजर्ना तथा कार्यक्रि लववरण  

 आर्ोजर्ना तथा कार्यक्रिको आवश्र्कता र साधदलभयकता 

३. प्रलतवदेर्न तर्ार गदाय अपर्नाउर्न ुपर्ने लवलि :  

४. प्रलतवदेर्न तर्ार गदाय लवचार गर्नुय पर्ने र्नीलत ऐर्न, लर्नर्ि, लर्नदलेशका तथा अधतरालरिर् सलधि सम्झौताः 

५. प्रलतवदेर्न तर्ार गदाय िाग्र्नेः 

 सिर् :  

 अर्निुालर्नत बजटे : 




 

 आवश्र्क त्र्ाङ्क तथा सचूर्ना :  

६. प्रस्ताव कार्ायधवर्र्न गदाय वातावरणिा पर्ने िास सकारात्िक तथा र्नकारात्िक प्रभाव :  

 जलैवक तथा पाररलस्थलतकीर् : 

 भौलतक : 

 सािालजक आलथयक :  

 साँस्कृलतक : 

 रासार्लर्नक : 

७. प्रस्ताव कार्ायधवर्र्नका लवकल्प : 

 लडजाइर्न : 

 आर्ोजर्ना स्थि :  

 प्रलवलि र सञ्चािर्न लवलि, सिर् तालिका, प्रर्ोग हुर्ने कच्चा पदाथय :  

 अधर् कुरा :  

८. प्रस्तावको कार्ायधवर्र्नबाट वातावरणिा पर्ने प्रभावको रोकथािका लवषर् :  

९. प्रस्ताव कार्ायधवर्र्न गदाय जिवार् ुपररवतयर्न र लवपद जोलिििा पर्ने असरसम्बधिी लवषर् :  

१०. प्रस्ताव कार्ायधवर्र्न गदाय अर्नगुिर्न गर्नुय पर्ने लवषर् : 

११. अधर् आवश्र्क लवषर् 

  




 

अनुसूची –५ 

(दफा ५ को उपदफा (७) सँग सम्बलधित) 

सावयजलनक सुनुवाईको प्रलक्रया तथा ढाँचा 

वातावरणीर् अध्र्र्र्न तथा लवशे्लषण, र्नीलतगत तथा कार्नरू्नी व्र्वस्थाको सवयिाधर्ता अर्नकुुि हुर्ने गरी वातावरणीर् अध्र्र्र्न 

प्रलक्रर्ािा गररर्ने सावयजलर्नक सुर्नवुाईको कार्यलवलि दहेार् अर्नुसारको हुर्नेछ : 

१. वातावरणीर् अध्र्र्र्नको िालग सावयजलर्नक सरु्नवुाई 

– प्रस्तालवत लवकास लर्निायण सम्बधिी कार्य वा आर्ोजर्ना तथा कार्यक्रिको बारेको लर्नणयर् प्रलक्रर्ािा सकारात्िक 

प्रभाव पार्नय सरोकारवािा र प्रस्तावकबीच िलु्िा अधतकृय र्ा गरी लवचार र रार्/सझुाव प्रस्ततु गर्ने िञ्च 

– सािाधर्तः प्रस्तावको असर के्षत्रलभत्र प्रस्तावक लर्नकार्बाट सावयजलर्नक सरु्नवुाईको आर्ोजर्ना  

– सावयजलर्नक सरु्नवुाई कार्यक्रिको स्वतधत्र पेशागत लवज्ञहरुद्धारा सहजीकरण 

२. वातावरणीर् अध्र्र्र्न प्रलक्रर्ािा गररर्ने सावयजलर्नक सरु्नुवाई कार्यक्रिको उद्दशे्र् 

– प्रस्तालवत आर्ोजर्ना तथा कार्यक्रि सम्बधििा वातावरणीर् अध्र्र्र्नको लर्नरकषय बारे प्रभालवत सिदुार्िाई 

प्रस्तावकबाट जार्नकारी गराउर्ने िञ्चको आर्ोजर्ना गर्ने 

– प्रस्तालवत आर्ोजर्ना तथा कार्यक्रि क्षेत्रको िरातिीर् वास्तलवक अवस्था र वातावरणीर् अध्र्र्र्नबाट प्राप्त 

लर्नरकषयको शदु्धता पष्ु्टर्ाई तथा रुज ुगर्ने 

– वातावरणीर् अध्र्र्र्न प्रलक्रर्ािा सम्बलधित प्रभालवत पक्ष तथा सरोकारवािाहरुसँग प्रर्ायप्त िात्रािा परािशय गररएको 

तथा लर्नणयर् प्रलक्रर्ािा सिावेश गराइएको कुराको सलुर्नलश्चत गर्ने 

– प्रभालवत, रुची राख्र्ने तथा सरोकारवािा पक्षिे आफूिाई िहत्वपणूय िागकेा र सम्बलधित लवषर्िा लवचार प्रस्ततु 

गर्ने अबसर प्रदार्न गर्ने 

– प्रस्तालवत आर्ोजर्ना तथा कार्यक्रि र वातावरणीर् सरोकारको लवषर्िा स्थार्नीर् सरकारको प्रलतवद्धता र प्रभावकारी 

जर्नसहभालगता प्रवद्धयर्न गर्ने 

३. सावयजलर्नक सरु्नवुाईको बारेिा सावयजलर्नक सचूर्ना तथा जार्नकारी  

– सावयजलर्नक सरु्नवुाईको लिलत, सिर् र स्थार्न 

– सावयजलर्नक सरु्नवुाई हुर्ने प्रस्ताव वा आर्ोजर्ना तथा कार्यक्रि बारे जार्नकारी 

– सहजकताय, गाउँ/र्नगरपालिकाका पदालिकारी, कियचारी र र्नागररक सिाजका प्रलतलर्नलिको लचर्नारी 

– सरु्नवुाईिा सहभागी हुर्ने सहभालगको जार्नकारी  




 

– कार्यपालिका कार्यिर्, सम्बलधित वडा कार्ायिर् िगार्त सावयजलर्नक स्थििा सचूर्ना टाँस 

– स्थार्नीर् लप्रण्ट तथा अर्निाईर्न लिलडर्ािा सचूर्ना प्रकाशर्न 

– रेलडर्ो, टेलिलभजर्न, सािालजक सञ्जािबाट सचूर्ना सम्प्रेषण 

– सचूर्ना प्रसारण गदाय स्थार्नीर् भाषािा सिेत गर्नुय पर्ने 

४. सावयजलर्नक सरु्नवुाईको प्रलक्रर्ा तथा कार्यलवलि 

४.१ पररचर् कार्यक्रि 

– अध्र्र्र्नकताय तथा सहजकताय, 

– गाउँ/र्नगरपालिकाका पदालिकारी र सम्बलधित कियचारी,  

– सिदुार् तथा िलक्षत सिहूका प्रलतलर्नलि,  

– र्नागररक सिाज वा गसैसका प्रलतलर्नलि,  

– प्रस्तालवत आर्ोजर्ना तथा कार्यक्रिका िाभालधवत तथा संभाव्र् प्रभालवत सिदुार् वा सहभागी,  

– स्थार्नीर् जालर्नफकार र लवषर्लवज्ञ, 

– स्थार्नीर् राजर्नीलतक दिका प्रलतलर्नलि ।  

४.२ सावयजलर्नक सरु्नवुाईको ध्र्ेर् तथा उद्दशे्र्बारे जार्नकारी तथा प्रस्ततुी 

– आर्ोजर्नाको लवस्ततृ पररर्ोजर्ना प्रस्ताव वा कार्यक्रिको व्र्वसालर्क कार्यर्ोजर्ना 

– प्रस्तालवत आर्ोजर्ना तथा कार्यक्रिको सम्बधििा स्थिगत अविोकर्न, अध्र्र्र्न र परािशयबाट प्राप्त सचूर्ना तथा 

लववरण 

– प्रस्ताव (आर्ोजर्ना तथा कार्यक्रि) बाट स्थार्नीर् जर्नता, स्थार्नीर् तह, लजल्िािाई पगु्र्ने प्रििु फाइदाहरु  

– प्रस्ताव कार्ायधवर्र्नबाट स्थार्नीर् जर्नता, स्थार्नीर् तह, लजल्िािाई पगु्र्ने र्नकारात्िक असरहरु 

– र्नकारात्िक असर धर्रू्नीकरणिा उपार्हरु 

४.३ प्रस्तावको सम्बधििा प्रभालवत सिदुार् तथा अधर् सरोकारवािाको िारणा तथा सवाि प्रस्ततुी 

– प्रस्तावको कार्ायधवर्र्न सम्बधििा प्रभालवत सिदुार्का लवचार तथा सवाि 

– प्रस्तावको कार्ायधवर्र्न सम्बधििा सरोकारवािाको लवचार तथा सवाि 

४.४ प्रस्तावकको प्रलतलक्रर्ा  

– प्रस्ताव कार्ायधवर्र्नबाट हुर्ने िखु्र् सिस्र्ा तथा सबाि बारे प्रस्तावकको रार् तथा लवचार 




 

– सिस्र्ा तथा सबािको सम्बोिर्नबारे प्रस्तावकको प्रलतवद्धताबारे जार्नकारी 

४.५ लवषर्लवज्ञ तथा सहजकतायबाट लर्नरकषय तथा सझुाव प्रस्ततुी 

– कार्यक्रििा प्रस्ततु तथा उठाइएका सवािहरुको लवषर्लवज्ञ तथा सहजकतायद्धारा संकिर्न तथा सँस्िेषण 

– लवषर्लवज्ञ तथा सहजकतायद्धारा लर्नरकषय तथा सझुावबारे प्रस्तुती र जार्नकारी 

– सावयजलर्नक सरु्नवुाईको प्रलक्रर्ा, छिफिका लवषर्, लर्नरकषय र सझुाव सिावेश प्रलतवदेर्न तर्ारी 

– प्रलतवदेर्न प्रस्तावक सिक्ष पेश  

५. सहभालगता 

– लवषर्लवज्ञ तथा सहजकताय  

– प्रभालवत सिदुार् तथा सिहूको प्रलतलर्नलि, िलक्षत वगय तथा सिदुार् 

– सम्बलधित वडाका वडाअध्र्क्ष वा वडा सलिलतका सदस्र्हरु  

– गाउँ/र्नगरपालिकाका प्रििु, प्रलतलर्नलि तथा सम्बलधित कियचारीहरु 

– र्नागररक सिाज, सिदुार्िा आिाररत सिाज तथा लिलडर्ाका प्रलतलर्नलि 

– प्रस्तावक संस्थाका प्रलतलर्नलिहरु   

  




 

अनुसूची –६ 

(दफा ६ को उपदफा (२) सँग सम्बलधित) 

संलिप्त वातावरणीय परीिण प्रलतवेदनको ढाँचा 

१. प्रलतवदेर्न तर्ार गर्ने व्र्लि वा संस्थाको र्नाि र ठेगार्ना : 

२. प्रस्तावको सारांश : 

३. प्रलतवदेर्निा रहर्न ुपर्ने लवषर्ः 

 प्रस्तावको उद्दशे्र्, 

 प्रस्ताव कार्ायधवर्र्न हुर्ने के्षत्रको लवस्ततृ लववरण, 

 प्रस्ताव तर्ारीिा त्र्ाङ्क सङ्किर्न र लवश्वेषणको लवलि, 

 प्रस्ताव कार्ायधवर्र्नबाट वातावरणिा पर्ने सकारात्िक प्रभाव, 

 प्रस्ताव कार्ायधवर्र्नबाट वातावरणिा पर्ने र्नकारात्िक प्रभाव, 

 वातावरणीर् व्र्वस्थापर्न र्ोजर्ना, 

 अधर् आवश्र्क कुरा, 

 सधदभय सािाग्री । 

४. प्रलतवदेर्निा सिावशे हुर्ने वातावरणीर् र्ोजर्नाको िाका दहेार् बिोलजि हुर्नेछः 

लवषर्गत क्षेत्र सकारात्िक प्रभावको 

बढोत्तरीका लक्रर्ाकिाप 

के 

गर्ने? 

कहाँ 

गर्ने? 

कसरी 

गर्ने? 

कलहिे 

गर्ने? 

कसिे 

गर्ने? 

अर्निुालर्नत बजटे 

जर्नशलि र सिर् 

अर्नगुिर्न तथा 

िलू्र्ाङ्कर्न 

लवलि 

भौलतक क्षेत्र         

जलैवक क्षेत्र         

सािालजक क्षेत्र         

साँस्कृलतक के्षत्र         

अधर्         




 

लवषर्गत क्षेत्र र्नकारात्िक प्रभावको 

धर्रू्नीकरणका लक्रर्ाकिाप 

के 

गर्ने? 

कहाँ 

गर्ने? 

कसरी 

गर्ने? 

कलहिे 

गर्ने? 

कसिे 

गर्ने? 

अर्निुालर्नत बजटे 

जर्नशलि र सिर् 

अर्नगुिर्न तथा 

िलू्र्ाङ्कर्न 

लवलि 

भौलतक क्षेत्र         

जलैवक क्षेत्र         

सािालजक क्षेत्र         

साँस्कृलतक के्षत्र         

अधर्         

         

 

रष्टव्र्: –  (१) वातावरण व्र्वस्थापर्न र्ोजर्नाको प्रस्ताविा आर्ोजर्ना लर्निायण अलघ, लर्निायण तथा सञ्चािर्नको चरणका 

िालग अिग अिग रुपिा उल्िेि गर्नुय पर्नेछ ।  

   (२) प्रलतवदेर्न तर्ार गदाय आवश्र्कता अर्नसुार त्र्ाङ्क, र्नक्शा, लचत्र, तालिका, चाटय, ग्राफ संिग्र्न गर्नुय पर्नेछ ।  

   (३) संलक्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्र्न प्रलतवदेर्न र्नेपािी भाषाको र्लुर्नकोडिा फण्ट साइज १२ िा टाइप गरी िेलिएको हुर्न ु

पर्नेछ । प्रलतवदेर्नको प्रत्र्ेक पार्नाको तििालथ १–१ इञ्च, बार्ाँ १.२  इञ्च र दार्ाँ १  इञ्च िािी रािी पार्नाका दवुतैफय  

लप्रधट गरी स्पाइरि बाइलण्डङ गरेको हुर्न ुपर्नेछ । 

  




 

अनुसूची –७ 

(दफा ६ को उपदफा (२) सँग सम्बलधित) 

प्रारलभभक वातावरणीय परीिण प्रलतवेदनको ढाँचा 

 

१. प्रलतवदेर्न तर्ार गर्ने व्र्लि वा संस्थाको र्नाि र ठेगार्ना : 

२. प्रस्तावको सारांश : (प्रस्तावको कार्ायधवर्र्नबाट वातावरणिा पर्नय सक्र्ने प्रभावको सम्बधििा दहेार्का कुरा संके्षपिा 

उल्िेि गर्ने) 

 प्रस्तावको उद्दशे्र् :  

 भ–ूउपर्ोग पर्ने असर :  

 वातावरणिा पर्ने प्रलतकूि प्रभाव : 

 जर्नस्वास््र् तथा िार्नव जीवर्निा पर्ने असर :  

 जर्नसङ्ख्र्ा र जीलवकोपाजयर्निा पर्ने असर :  

 स्थार्नीर् पवूायिारिा हुर्ने क्षलत : 

 जिवार् ुपररवतयर्न तथा लवपद उत्थार्नलशितािा पर्ने असर :   

 अधर् आवश्र्क कुरा : 

३. प्रस्तावको सम्बधििा दहेार्का कुरा स्पष्ट ििुाउर्न ुपर्ने : 

(क) प्रस्तावको लकलसि : 

 प्रशोिर्न गर्ने, 

 उत्पादर्न गर्ने, 

 जडार्न गर्ने, 

 सेवा प्रवाह गर्ने, 

 अधर् । 

(ि) डेलिभरी गर्ने भए के कस्तो वस्त ुडेलिभरी गर्ने : 

(ग) प्रस्तावको : 




 

 जडार्न क्षिता : 

 प्रलतलदर्न वा वषय कलत घण्टा सञ्चािर्न हुर्ने : 

(घ) प्रस्ताव कार्ायधवर्र्न हुदँा लर्नरकासर्न हुर्ने (कलत सिर् सञ्चािर्न हुदँा कलत पररिाणिा लर्नरकासर्न हुर्ने हो ) ििुाउर्न ुपर्ने :  

 ठोस 

 तरि 

 हावा 

 ग्र्ाँस 

 ध्वलर्न 

 ििूो 

 अधर् । 

(च) प्रर्ोग हुर्ने ऊजायको : 

 लकलसि : 

 स्रोत : 

 िपत हुर्ने पररिाण (प्रलतघण्टा, लदर्न र वषयिा) : 

  (छ) जर्नशलिको आवश्र्कता कलत पर्ने : 

  (ज) प्रस्ताव कार्ायधवर्र्न गर्नय आवश्र्क पर्ने : 

 कुि पूँजी : 

 चाि ुपूँजी : 

 जलिर्नको क्षेत्रफि : 

 भवर्न र लतर्नका लकलसि : 

 िलेसर्नरी औजार :  

 अधर् : 

   (झ) प्रस्ताव कार्ायधवर्र्न हुर्ने के्षत्रको लवस्ततृ लववरण : 




 

 र्नक्सा : 

 सो के्षत्र र वररपररको जर्नसंख्र्ा र बसोबासको लस्थलत : 

 प्रस्ताव कार्ायधवर्र्न हुर्ने के्षत्रको आसपासिा कुर्नै संवदेर्नशीि लचज वा वस्त ुरहकेो भए त्र्स्ता लचजवस्तकुो लववरण 

: 

 हािको लस्थलत : 

 पार्नीको स्रोत : 

 फोहरििैा फ्र्ाँक्र्ने वा प्रशोिर्न गर्ने व्र्वस्था : 

 प्रस्ताव कार्ायधवर्र्न हुर्ने ठाउँिा आवत जावत गर्ने बाटो : 

 उत्पादर्न प्रलक्रर्ा :  

 प्रलवलिको लववरण : 

 अधर् आवश्र्क कुरा : 

४. प्रस्ताव कार्ायधवर्र्न गदाय वातावरणिा पर्ने प्रभाव : 

(क) सािालजक, आलथयक र साँस्कृलतक के्षत्रिा पर्ने प्रभाव : 

 िार्नव स्वास््र्िा पर्ने प्रभाव : 

 जीलवकोपाजयर्निा पर्ने प्रभाव :  

 ितेी र्ोग्र् जलिर्निा हर्ने क्षर् : 

 वर्न जङ्गििा पगु्र्ने क्षर् : 

 सािालजक, साँस्कृलतक र िालियक िलू्र् िाधर्तािा हुर्ने पररवतयर्न : 

 अधर् : 

(ि) जैलवक प्रभाव : 

 जर्नसङ्ख्र्ा :  

 वर्नस्पलत तथा जीवजधत ु:  

 प्राकृलतक वासस्थार्न र सिदुार् : 

(ग) भौलतक प्रभाव : 




 

 जलिर्न : 

 वार्िुण्डि : 

 पार्नी : 

 ध्वलर्न : 

 िार्नव लर्नलियत वस्त ु: 

 जिवार् ु:  

 अधर् : 

५. प्रभाव कार्ायधवर्र्नका लवकल्प : 

  लडजाइर्न : 

  आर्ोजर्ना स्थि : 

  प्रलक्रर्ा, सिर्–तालिका : 

  प्रर्ोग हुर्ने कच्चा पदाथय : 

  अधर् कुरा : 

६. वातावरणीर् व्र्वस्थापर्न र्ोजर्नाको िाका : 

७. अधर् आवश्र्क कुरा : 

८. प्रलतवदेर्निा सिावशे हुर्ने वातावरणीर् र्ोजर्नाको िाका दहेार् बिोलजि हुर्नेछ : 

लवषर्गत क्षेत्र सकारात्िक प्रभावको 

बढोत्तरीका लक्रर्ाकिाप 

के 

गर्ने? 

कहाँ 

गर्ने? 

कसरी 

गर्ने? 

कलहिे 

गर्ने? 

कसिे 

गर्ने? 

अर्निुालर्नत बजटे 

जर्नशलि र सिर् 

अर्नगुिर्न 

तथा 

िलू्र्ाङ्कर्न 

लवलि 

भौलतक क्षेत्र         

जलैवक क्षेत्र         




 

सािालजक क्षेत्र         

साँस्कृलतक के्षत्र         

अधर्         

लवषर्गत क्षेत्र र्नकारात्िक प्रभावको 

धर्रू्नीकरणका लक्रर्ाकिाप 

के 

गर्ने? 

कहाँ 

गर्ने? 

कसरी 

गर्ने? 

कलहिे 

गर्ने? 

कसिे 

गर्ने? 

अर्निुालर्नत बजटे 

जर्नशलि र सिर् 

अर्नगुिर्न 

तथा 

िलू्र्ाङ्कर्न 

लवलि 

भौलतक क्षेत्र         

जलैवक क्षेत्र         

सािालजक क्षेत्र         

साँस्कृलतक के्षत्र         

अधर्         

         

 

रष्टव्र्: –  (१) वातावरण व्र्वस्थापर्न र्ोजर्नाको प्रस्ताविा आर्ोजर्ना लर्निायण अलघ, लर्निायण तथा सञ्चािर्नको चरणका 

िालग अिग अिग रुपिा उल्िेि गर्नुय पर्नेछ ।  

   (२) प्रलतवदेर्न तर्ार गदाय आवश्र्कता अर्नसुार त्र्ाङ्क, र्नक्शा, लचत्र, तालिका, चाटय, ग्राफ संिग्र्न गर्नुय पर्नेछ ।  

   (३) संलक्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्र्न प्रलतवदेर्न र्नेपािी भाषाको र्लुर्नकोडिा फण्ट साइज १२ िा टाइप गरी िेलिएको हुर्न ु

पर्नेछ । प्रलतवदेर्नको प्रत्र्ेक पार्नाको तििालथ १–१ इञ्च, बार्ाँ १.२ इञ्च र दार्ाँ १  इञ्च िािी रािी पार्नाका दवुतैफय  

लप्रधट गरी स्पाइरि बाइलण्डङ गरेको हुर्न ुपर्नेछ । 

  




 

अनुसूची –८ 

(दफा ६ को उपदफा (३) सँग सम्बलधित) 

वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन सभबन्धी सावयजलनक सूचनाको ढाँचा 

 

.............. आर्ोजर्ना/कार्यक्रिको वातावरणीर् अध्र्र्र्न प्रलतवदेर्न तर्ारी सम्बधिी सावयजलर्नक सचूर्ना 

(प्रकाशर्न लिलत ....................) 

........... प्रदशे ............ लजल्िा ................ गाउँपालिका................ (प्रस्तावकको र्नाि उल्िेि गर्न)े द्वारा दहेार् 

बिालजिको प्रस्ताव कार्ायधवर्र्न गर्नय िालगएको छ । 

प्रस्तावकको र्नाि र ठेगार्ना ............ र्नाि ......... ठेगार्ना ........... (ईििे) ........... फोर्न र्नं. 

प्रस्तावकको व्र्होरा आर्ोजर्ना / कार्यक्रिको िखु्र् लवषशेता उल्िेि गर्ने 

प्रभाव पर्नय सक्र्ने क्षेत्र .......... लजल्िा ......... गाउँपालिका.......... वडा र्नं. 

 

िालथ उलल्िलित प्रस्तावको वातावरणीर् अर्र्र्न प्रलतवदेर्न तर्ारी गर्ने क्रििा सो क्षेत्रको जलैवक तथा पाररलस्थलतकीर् 

प्रणािी, प्राकृलतक तथा भौलतक प्रणािी, सािालजक तथा आलथयक प्रणािी र साँस्कृलतक प्रणािीहरु बीच के कस्तो 

सकारात्िक तथा र्नकारात्िक प्रभाव पदयछ भर्नी र्लकर्न गर्नय ................. गाउँपालिका/र्नगरपालिका, ..............वडा 

सलिलत, लवद्यािर्, स्वास््र् संस्था तथा सरोकारवािा व्र्लि वा संस्थाको रार् सझुाव लिर्न आवश्र्क भएकोिे र्ो 

सावयजलर्नक सचूर्ना प्रकाशर्न भएको लिलतिे सात लदर्न लभत्र दहेार्िा उलल्िलित ठेगार्नािा आई पगु्र्ने गरी लिलित रार् सझुाव 

उपिब्ि गराई लदर्न ुहुर्न अर्नरुोि गररधछ । 

प्रस्तावकको र्नाि र ठेगार्ना ............ र्नाि ......... ठेगार्ना ........... (ईििे) ........... फोर्न र्नं. 

परािशयदाताको र्नाि र ठेगार्ना ............ र्नाि ......... ठेगार्ना ........... (ईििे) ........... फोर्न र्नं. 

 

  




 

अनुसूची –९ 

(दफा ६ को उपदफा (८) सँग सम्बलधित) 

वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन तयार गने लवज्ञ तथा अध्ययन टोिी 

 

क. संलक्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्र्न तथा प्रलतवदेर्न तर्ारी संिग्र्न हुर्ने लवशषेज्ञहरुः  

१. भौलतक लवकास लवज्ञ (Physical Development Expert) : सम्बलधित लवषर् जस्तैः लसलभि वा 

िकेालर्नकि इलञ्जलर्नर्ररङ्ग, भगूभयशास्त्र, भलूवज्ञार्न, आलकय टेक्ट, हाइड्रोिोजी वा अधर् सम्बलधित लवषर्िा 

स्र्नातकोत्तर उपािी हालसि गरी कम्तीिा तीर्न वटा वातारणीर् अध्र्र्र्न कार्यिा अर्नभुव भएको  

2. वातावरणलवद (Environmental Expert): वातावरण लवज्ञार्न वा इलञ्जलर्नर्ररङ्गिा स्र्नातकोत्तर उपािी 

हालसि गरी कम्तीिा तीर्न वटा वातारणीर् अध्र्र्र्न कार्यिा अर्नभुव भएको  

3. सािालजक आलथयक लवज्ञ (Socio-economic Expert) : सिाज लवज्ञार्न वा अथयशास्त्रिा स्र्नातकोत्तर उपािी 

हालसि गरी कम्तीिा तीर्न वटा वातारणीर् अध्र्र्र्न कार्यिा अर्नभुव भएको  

 

ि. प्रारलम्भक वातावरणीर् परीक्षण तथा प्रलतवदेर्न तर्ारी संिग्र्न हुर्ने लवशेषज्ञहरुः  

1. भौलतक लवकास लवज्ञ (Physical Development Expert) : सम्बलधित लवषर् जस्तैः लसलभि वा 

िकेालर्नकि इलञ्जलर्नर्ररङ्ग, भगूभयशास्त्र, भलूवज्ञार्न, आलकय टेक्ट, हाइड्रोिोजी वा अधर् सम्बलधित लवषर्िा 

स्र्नातकोत्तर उपािी हालसि गरी कम्तीिा तीर्न वटा वातारणीर् अध्र्र्र्न कार्यिा अर्नभुव भएको  

2. वातावरणलवद (Environmental Expert): वातावरण लवज्ञार्न वा इलञ्जलर्नर्ररङ्गिा स्र्नातकोत्तर उपािी 

हालसि गरी कम्तीिा तीर्न वटा वातारणीर् अध्र्र्र्न कार्यिा अर्नभुव भएको  

3. सािालजक आलथयक लवज्ञ (Socio-economic Expert) : सिाज लवज्ञार्न वा अथयशास्त्रिा स्र्नातकोत्तर उपािी 

हालसि गरी कम्तीिा तीर्न वटा वातारणीर् अध्र्र्र्न कार्यिा अर्नभुव भएको  

४. आवश्र्कता अर्नसुार सम्बलधित के्षत्रको लवज्ञः Civil Engineer, Architect, Economist, 

Agriculturist, Forest/Biodiversity Expert, WASH Engineer, Mechanical 

Engineer, Hydrologist, Chemist आलद) जस्तैः  




 

– वर्न तथा वकृ्षारोपण र हररर्ािी के्षत्रः फरेष्टर वा वार्ोडाइभरलसटी लवज्ञ आलद 

– सडक, पिु तथा र्ातार्ात के्षत्रः र्ातार्ात इलञ्जलर्नर्ररङ्ग आलद 

– पर्यटर्न क्षेत्र: पर्यटर्न लवज्ञ आलद 

– उजाय, जिस्रोत र लसंचाई के्षत्रः Hydrologist, Irrigation Engineer आलद । 

– आवास, भवर्न, वस्ती तथा शहरी लवकास क्षेत्र: भवर्न इलञ्जलर्नर्र वा आकीटेक्ट  

– उद्योग तथा व्र्वसार् क्षेत्र: अथयशास्त्री तथा व्र्वस्थापर्न लवज्ञ आलद 

– स्वास््र् क्षेत्र: िलेडकि डाक्टर आलद 

– लशक्षा क्षेत्र: लशक्षाशास्त्री वा िलेडकि डाक्टर आलद 

– िार्नी क्षेत्र: भगूभयशास्त्री आलद 

– कृलष के्षत्र: कृलष तथा भटेेरर्नरी लवज्ञ आलद 

– िार्नेपार्नी, सरसफाई तथा ढि लर्नकास क्षेत्र: वास इलञ्जलर्नर्र आलद । 

उलल्िलित लवज्ञ तथा अध्र्र्र्न टोिीको र्ोग्र्ता वातावरण सम्बधिी संघीर् कार्नरू्निा तोलकए बिोलजि हुर्नपुर्नेछ । 

  




 

अनुसूची –१० 

(दफा १० को उपदफा (१) सँग सम्बलधित) 
वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको ढाँचा 

 

वातावरणीय प्रभाव सकारात्मक प्रभाव बढोत्तरी/ 

नकारात्मक असर न्यूनीकरणका 

लक्रयाकिापहरु (के के गने?) 

स्थान 

(कहाँ गने) 
सञ्चािन 

प्रलक्रया 

(कसरी गने?) 

सञ्चािन 

प्रलक्रया (कसरी 

गने?) 

समय 

(कलहिे 

गने?) 

अनुमालनत 

श्रोत 
लजभमेवा

री 
अनुगमनको 

लवलध 

क. भौलतक वातावरण         
1. लनमायण अलघको चरण         

         

2. लनमायण चरण         

         

3. लनमायण पलछको चरण         

         

ख. जैलवक वातावरण         

1. लनमायण अलघको चरण         

         

2. लनमायण चरण         

         

3. लनमायण पलछको चरण         

         

ग. सामालजक, आलथयक र 

साँस्कृलतक वातावरण 
        

1. लनमायण अलघको चरण         

         

2. लनमायण चरण         

         

3. लनमायण पलछको चरण         

         




 

अनुसूची –११ 

(दफा ११ को उपदफा (९) सँग सम्बलधित) 

वातावरणीय प्रस्ताव कायायन्वयन अनुगमनको ढाँचा 

 

अनुगमनका 

प्रकार 

अनुगमनका 

सूचक 

अनुगमनको 

लवलध 

अनुगमनको 

स्थान 

अनुगमनको 

समय (आवृलत्त) 

अनुमालनत 

रकम 

अनुगमन गने 

लनकाय 

१. प्रारलभभक अवस्थाको अनुगमन 

       

       

       

2. प्रभाव अनुगमन 

       

       

       

3. लनयमपािन अनुगमन 

       

       

       

 

आज्ञािे  

लदलिप कुमार तामाङ 

प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत 




 

 

 


