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                                गौमुल गाउँपाललका 

संलिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारलभभक वातावरणीय परीिण काययलवलध २०७८ 

 

प्रस्तावना : 

गाईँपालिका तथा गाईँपालिकाको ऄलधकार क्षेत्रलभत्र पने लिषयसँग सम्बलधधत योजना  ,काययक्रम तथा अयोजना 

सम्बधधी प्रस्तािको संलक्षप्त िातािरणीय ऄध्ययन िा प्रारलम्भक िातािरणीय परीक्षण सम्बधधी ऄध्ययन  ,

प्रलतिदेन तयारी ,स्िीकृलत ,प्रस्ताि कायायधियन तथा ऄनगुमन प्रलक्रयािाइ व्यिलस्थत र प्रभािकारी बनाईन 

िाञ्छनीय भएकोिे,  गाँई काययपालिकािे िातािरण तथा प्राकृलतक श्रोत संरक्षण ऐन  ,२०७८ को दफा ६६ िे 

लदएको ऄलधकार प्रयोग गरी यो काययलिलध बनाएको छ ।  

 

पररच्छेद - १ 

प्रारलभभक 

 

१ . संलिप्त नाम र प्रारभभ :( १ )यो काययलिलधको नाम "संलक्षप्त िातािरणीय ऄध्ययन तथा प्रारलम्भक 

िाातािरणीय परीक्षण काययलिलध  ,२०७८"  रहकेो छ ।  

(2 )यो काययलिलध प्रचलित सङ्घीय काननूिे गाईँपालिकाको ऄलधकार क्षेत्रलभत्र पने भनी 

तोलकएको लिषयसँग सम्बलधधत लिकास लनमायण कायय िा अयोजना कायायधियन गने सरकारी  ,ऄधयसरकारी ,  

गरै सरकारी,  समदुायमा अधाररत संस्था र व्यलि िा कम्पनीको हकमा समते िाग ूहुनेछ। 

(३ )यो काययलिलध गाईँपालिकाको स्थानीय राजपत्रमा प्र काशन भएको लमलतदलेख िाग ूहुनेछ ।  

2 .  पररभाषा: लिषय िा प्रसङ्गिे ऄको ऄथय निागमेा यस काययलिलधमा- , 

(क" )ऐन"  भधनािे गाईँपालिकाको िातािरण तथा प्राकृलतक श्रोत संरक्षण ऐन ,२०७७ सम्झन ुपछय । 

(ख" )काययपालिका " भधनािे गाँई काययपालिका सम्झन ुपछय ।  

(ग" )काययसचूी "भधनािे िातािरणीय ऄध्ययन प्रलतिदेन तयार गनयको िालग यस काययलिलध बमोलजम 

स्िीकृत काययसचूी सम्झन ुपछय ।  
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(घ" )कायायिय " भधनािे गाँई काययपालिकाको कायायिय र सो ऄधतगयत िातािरण तथा लिपद 

व्यिस्थापन सम्बधधी लिषय हनेे महाशाखा /शाखा/एकाइिाइ सम्झन ुपछय ।   

(ङ" )गाईँपालिका "भधनािे गौमिु गाईँपालिका सम्झन ुपछय ।  

(च" )गाईँपालिका "भधनािे गौमिु गाईँपालिका सम्झन ुपछय । 

(छ" )प्रस्ताि "भधनािे लिद्यमान िातािरणीय ऄिस्थामा पररितयन ल्याईन सक्ने लकलसमको लिकास 

कायय ,भौलतक लक्रयाकिाप िा भू –ईपयोगमा कुनै पररितयन गने कुनै योजना  ,अयोजना िा 

काययक्रम सञ्चािन गने सम्बधधमा तयार गररएको प्रस्ताि सम्झन ुपछय।  

(ज" )प्रस्तािक "भधनािे प्रस्ताि स्िीकृलतको िालग लनिदेन लदने िा प्रस्ताि कायायधियन गनय स्िीकृलत 

प्राप्त व्यलि िा सरकारी ,ऄधयसरकारी िा गरैसरका री लनकाय िा संस्था सम्झन ुपछय ।  

(झ" )प्रारलम्भक िातािरणीय परीक्षण "भधनािे कुनै प्रस्तािको कायायधियन गदाय सो प्रस्ताििे 

िातािरणमा ईल्िेखनीय प्रलतकूि प्रभाि पाने िा नपाने सम्बधधमा यकीन गनुयका साथै त्यस्तो 

प्रभाििाइ कुनै ईपायद्वारा लनराकरण िा धयूनीकरण गनयका िालग ऄििम्बन गररने ईपायको 

सम्बधधमा लिशे्लषणात्मक रुपमा गररने ऄध्ययन तथा मलू्याङ्कन सम्झन ुपछय ।  

(ञ" )िातािरण "भधनािे प्राकृलतक ,साँस्कृलतक र सामालजक प्रणािी ,अलथयक तथा मानिीय 

लक्रयाकिाप र लयनका ऄियिहरु तथा ती ऄियिहरुको बीचको ऄधतरलक्रया तथा ऄधतरसम्बधध 

सम्झन ुपछय ।  

(ट" )िातािरणीय ऄध्ययन "भधनािे कुनै प्रस्तािको कायायधियन गदाय त्यसबाट िातािरणमा पने 

प्रलतकूि प्रभाि लनराकरण िा धयनूीकरण गनयको िालग ऄििम्बन गररने ईपायका सम्बधधमा गररने 

संलक्षप्त िातािरणीय ऄध्ययन ,प्रारलम्भक िातािरणीय प रीक्षण र िातािरणीय प्रभाि मलू्याङ्कन 

सम्झन ुपछय ।  

(ठ" )िातािरणीय ऄध्ययन प्रलतिदेन "भधनािे संलक्षप्त िातािरणीय ऄध्ययन ,प्रारलम्भक िातािरणीय 

पररक्षण िा िातािरणीय प्रभाि मलू्याङ्कन सम्बधधमा तयार गररएको प्रलतिदेन सम्झन ुपछय । 

(ड" )िातािरणीय प्रभाि मलू्याक ांन  "भधनािे कुनै प्रस्तािको कायायधियन गदाय सो प्रस्ताििे 

िातािरणमा ईल्िेखनीय प्रलतकूि प्रभाि पाने िा नपाने सम्बधधमा यकीन गर्यनकुा साथै त्यस्तो 

प्रभाििाइ कुनै ईपायद्वारा लनराकरण िा धयनूीकरण गनयका िालग ऄििम्बन गररने ईपायको 

सम्बधधमा लिस्ततृ रुपमा गररने ऄध्ययन तथा मलू्याङ्कन सम्झन ुपछय । 
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(ढ" )व्यिसालयक कायययोजना "भधनािे प्रस्तािकिे कायायधियन गने लिस्ततृ पररयोजना प्रलतिदेन तयार 

गनुयपने बाहकेका अयोजना िा काययक्रममा हुने िगानी र प्रलतफिको लिशे्लषण सलहतको 

कायययोजना सम्झन ुपछय ।  

(ण" )लिस्ततृ पररयोजना प्रलतिदेन "भधनािे प्रस्तािकिे कायायधियन गने लिकास लनमायणसँग सम्बलधधत 

पररयोजनाको प्रालिलधक र अलथयक पक्षहरु लिशे्लषण गररएको लिस्ततृ प्रलतिदेन सम्झन ुपछय ।    

(त" )संलक्षप्त िातािरणीय ऄध्ययन "भधनािे कुनै प्रस्तािको कायायधियन गदाय त्यसबाट िातािरणमा पने 

प्रलतकूि प्रभाि लनराकरण िा धयनूीकरण गनयको िालग ऄििम्बन गररने ईपायको सम्बधधमा 

संलक्षप्त रुपमा गररने ऄध्ययन सम्झन ुपछय ।  

पररच्छेद — २ 

प्रस्ताव छनौट तथा काययसूची सभबन्धी व्यवस्था 

 

३ . प्रस्ताव छनौट तथा सूची तयार गने :( १)  कायायियिे स्िीकृत बालषयक काययक्रम तथा कायययोजनाको 

अधारमा िातािरणीय ऄध्ययन अिश्यक पने लिकास लनमायण सम्बधधी कायय िा अयोजना तथा काययक्रम 

पलहचान गरी सचूी तयार गनुय पनेछ ।  

(२ )ईपदफा (१ )बमोलजमको सचूीमा स्थानीय सरकार संचािन ऐन ,२०७४ को दफा ६२ (क )

बमोलजम गाईँपालिका तथा गाईँपालिका क्षेत्रलभत्र गररने स्िेट  ,ढुङ्गा ,लगट्टी ,िाििुा एि ंमाटोजधय िस्तकुो 

लिक्री सम्बधधी कायय समते समािशे गनुय पनेछ । 

(३ )ईपदफा (१ )बमोलजम िातािरणीय ऄध्ययन अिश्यक पने अयोजना तथा काययक्रमको 

पलहचान तथा सचूी तयार गदाय सङ्घीय िातािरण संरक्षण लनयमाििी  ,२०७७ को अधारमा संलक्षप्त 

िातािरणीय ऄध्ययन , प्रारलम्भक िातािरणीय परीक्षण र िातािरणीय प्रभाि मलू्याङ्कनका िालग छुट्टाछुटै्ट 

सचूी तयार गनुय पनेछ ।  

(४ )ईपदफा (३ )बमोलजमको सचूी तयार गदाय यस काययलिलधको अनुसूची –१ मा ईलल्िलखत 

सीमा (थ्रेसहोल्ड )ऄनसुार गनुय पनेछ ।  

(५ )कायायियिे िातािरणीय ऄध्ययन गनुयपने अयोजना िा काययक्रमको लिस्ततृ पररयोजना 

प्रलतिदेन िा व्यिसालयक कायययोजना तयार भए पश्चात िातािरणीय ऄध्ययन गने गराईने व्यिस्था गनुय पनेछ 

।  
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(६ )ईपदफा (५ )बमोलजम िातािरणीय ऄध्ययन गदाय अनुसूची –२ मा ईलल्िलखत िातािरणीय 

ऄध्ययन सम्बधधी प्रिाह लचत्र  ,प्रभाि पलहचान तथा ऄध्ययन सचूी र औजारको प्रयोग गनुय पनेछ ।  

४  . काययसूची तयारी तथा स्वीकृलत गनुयपने :( १ )प्रस्तािकिे संलक्षप्त िातािरणीय ऄध्यय नको िालग अनुसूची 

–३ र प्रारलम्भक िातािरणीय परीक्षणको िालग अनुसुची –४ बमोलजमको ढाँचामा प्रत्येक अयोजना िा 

काययक्रमको िालग छुट्टाछुटै्ट काययसचूी तयार गनुय पनेछ ।  

(२ )ईपदफा (१ )बमोलजम तयार गररएको काययसचूी स्िीकृलतको िालग िातािरण लिषय हनेे 

महाशाखा/शाखा/एकाइमा पेश गनुय पनेछ ।  

(३ )ईपदफा (२ )बमोलजम पेश भएको काययसचूी स्िीकृलतका िालग पेश गनुयऄलघ लिषयसँग 

सम्बलधधत शाखा/महाशाखाको राय सझुाि सलहत पेश गनुयपनेछ ।  

(४ )ईपदफा (२ )बमोलजम पेश भएको संलक्षप्त िातािरणीय ऄध्ययन सम्बधधी काययसचूी भए 

प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृतिे र प्रारलम्भक िातािरणीय परीक्षण सम्बधधी काययसचूी भए प्रमखु प्रशासकीय 

ऄलधकृत माफय त ऄध्यक्षिे अिश्यक जाँचबझु गरी पेश भएको लमलतिे पधर लदनलभत्र स्िीकृत गनुय पनेछ । 

(५ )ईपदफा (४ )को प्रयोजनको िागी लदन गणना गदाय थप कागजात माग गरेकोमा त्यस्तो 

कागजात प्राप्त भएको लमलतबाट र कुनै लिषयमा थप स्पष्ट गनय िेलख पठाएकोमा त्यस्तो लिषयमा स्पष्ट भइ 

अएको लमलतबाट गणना गररनेछ ।  

(६ )ईपदफा (४ )बमोलजम काययसचूी स्िीकृत ग दाय दफा १४ को ईपदफा (१ )बमोलजम गलठत 

प्रालिलधक सलमलतको लसफाररशमा गनुय पनेछ ।  

5 .  सावयजलनक सुनुवाई गनुयपने  :(१ )प्रस्तािकिे िातािरणीय ऄध्ययन प्रलतिदेन तयारीको लसिलसिामा 

प्रस्तािको कायायधियनबाट प्रभालित हुने के्षत्रमा प्रस्तािको बारेमा साियजलनक सुनिुाइको अयोजना गरी राय 

सझुाि सङ्किन गनुय पनेछ ।  

(२ )ईपदफा (१ )बमोलजम साियजलनक सनुिुाइ गदाय प्रस्तािकिे प्रभालित स्थानीय समदुाय ,िन 

ईपभोिा समहू गठन भएको भए सो समहूका प्रलतलनलध ,िडा ऄध्यक्ष िा िडा सलमलतका प्रलतलनलधको 

रोहिरमा गराईन ुपनेछ । 

(३ )ईपदफा( १ )बमोलजम साियजलनक सनुिुाइ गने प्रयोजनका िालग प्रस्तािकिे सोको लमलत ,

समय ,स्थान र अयोजना तथा काययक्रमको सम्बधधमा प्रचार प्रसार गनयको िालग स्थानीय पत्रपलत्रका ,रेलडयो 
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िा ऄधय सञ्चार माध्यमको प्रयोग गनुयका साथै सम्बलधधत िडा कायायिय र अयोजना के्षत्रको कुनै 

साियजलनक स्थिमा सचूना समते टाँस गनुय पनेछ । 

(४ )ईपदफा (१ )बमोलजम गररने साियजलनक सनुिुाइ काययक्रममा अयोजना तथा काययक्रमबाट 

प्रभालित क्षेत्रका नागररक ,समदुाय तथा मलहिा ,बािबालिका ,ऄपाङ्गता भएका व्यलि ,ज्येष्ठ नागररक 

तथा जोलखम रहकेा िगयको सहभालगता सलुनलश्चत गनय प्रस्तािकिे ईपदफा (२ )बमोलजमको सचूना स्थानीय 

पत्रपलत्रका ,रेलडयो र ऄधय सञ्चार माध्यमबाट सम्भि  भएसम्म स्थानीय भाषामा समते प्रचार प्रसार गनुय पनेछ 

।  

(५ )प्रस्तािकिे अयोजना तथा काययक्रमिे समट्ेने भौगोलिक के्षत्रको अधारमा अिश्यकता  

ऄनसुार एकभधदा बढी स्थानमा साियजलनक सनुिुाइको अयोजना गनुय पनेछ ।  

(६ )यस दफा बमोलजम अयोजना गररएको साियजलनक सनुिुाइमा भएको ईपलस्थलत ,सनुिुाइबाट 

प्राप्त सझुाि ,तस्िीर तथा श्रव्य -दृश्य सामग्री समते िातािरणीय ऄध्ययन प्रलतिदेनमा संिग्न गनुय पनेछ ।   

(७ )साियजलनक सनुिुाइ काययक्रम सम्बधधी लिस्ततृ ढाँचा तथा प्रलक्रया अनुसूची –५ मा ईल्िेख 

भएबमोलजम हुनेछ । 

 

पररच्छेद — ३ 

प्रलतवेदन तयारी तथा स्वीकृलत सभबन्धी व्यवस्था 

 

६ . वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन तयारी :( १ )दफा ४ को ईपदफा (२ )बमोलजम स्िीकृत काययसचूी र दफा 

५ बमोलजम अयोजना हुने साियजलनक सनुिुाइबाट प्राप्त सझुाि समतेको अधारमा प्रस्तािकिे प्रत्येक 

अयोजना तथा काययक्रमको िालग छुट्टाछुटै्ट िातािरणीय ऄध्ययन प्रलतिदेन तयार गनुय पनेछ ।  

(२ )संलक्षप्त िातािरण ाीय ऄध्ययन प्रलतिदेनको ढाँचा अनुसूची –६ तथा प्रारलम्भक 

िातािरणीय परीक्षण प्रलतिदेनको ढाँचा अनुसूची –७ मा तोलकए बमोलजम हुनेछ ।  

(३ )ईपदफा (१ )बमोलजम प्रलतिदेन तयार गदाय प्रस्तािकिे प्रस्ताि कायायधियन हुने 

गाईँपालिका/गाईँपालिका िा त्यस क्षेत्रका सम्बलधधत सरोकारिािा लनकाय व्यलि िा संस्थािाइ सो 

प्रस्तािको कायायधियनबाट िातािरणमा पनय सक्ने प्रभािको सम्बधधमा सात लदनलभत्र लिलखत सझुाि 
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ईपिब्ध गराईन अनुसूची –८ बमोलजमको ढाँचामा कायायिय  ,शलैक्षक संस्था ,स्िास््य संस्था िा कुनै 

साियजलनक स्थिमा सचूना टाँस गरी मचुलु्का तयार गनुय पनेछ । 

(४ )ईपदफा (३ )बमोलजमको सचूना कुनै एक स्थानीय पत्रपलत्रकामा प्रकाशन गरी अफ्नो 

ििेसाआट भएमा सोमा समते प्रकाशन गनुय पनेछ ।  

(५ )ईपदफा (३ )र (४ )बमोलजम सचूना टाँस िा प्रकाशन भएकोमा सो सम्बधधमा कसैको 

रायसझुाि भए सचूनामा ईलल्िलखत ऄिलधलभत्र सम्बलधधत प्रस्तािकिाइ अफ्नो राय सझुाि लदन सलकनेछ ।  

(६ )दफा ४ को ईपदफा (३ )बमोलजम स्िीकृत काययसचूी तथा ईपदफा (१ )बमोलजम िातािरणीय 

ऄध्ययन प्रलतिदेन तयार गदाय प्रस्तािकिे डेस्क ऄध्ययन  ,स्थिगत भ्रमण ,ऄििोकन र प्रभाि क्षेत्रका 

िलक्षत समदुाय तथा सरोकारिािासँग ऄधतरलक्रया गरी त्याङ्क तथा सचूना संकिन गनुय पनेछ ।  

(७ )ईपदफा (१ )बमोलजमको िातािरणीय ऄध्ययन प्रलतिदेनमा प्रस्तािकिे प्रस्ताि कायायधिय न 

गने क्रममा िातािरणमा पनयसक्ने सकारात्मक प्रभाि बढोत्तरी तथा नकारात्मक प्रभाि धयनूीकरणको िालग 

ऄपनाईन सलकने लिलभधन लिकल्पहरुको लिस्ततृ लिशे्लषण गरी त्यस्ता लिकल्पहरुमध्ये िातािरणीय 

दृलष्टकोणिे प्रस्ताि कायायधियन गनय ईपयिु हुने लिकल्प र सो लिकल्प कायायधियन गनय सलकने अधार र 

कारण समािशे गनुय पनेछ । 

(८ )प्रस्तािकिे िातािरणीय ऄध्ययन प्रलतिदेन तयार गदाय अनुसूची –९ मा ईलल्िलखत लिज्ञ 

माफय त तयार गनुय पनेछ ।  

(९ )ईपदफा (८ )बमोलजम िातािरणीय ऄध्ययन काययमा संिग्न लिज्ञहरु स्थिगत ऄध्ययन ,

ऄििोकन ,राय  परामशय र ऄधतरलक्रयाका िालग अयोजना तथा काययक्रमको प्रस्तालित स्थिमा ऄलनिायय 

रुपमा ईपलस्थत हुन ुपनेछ ।  

(१० )िातािरणीय ऄध्ययन सम्बधधी काययसचूी तथा िातािरणीय ऄध्ययन प्रलतिदेन नेपािी 

भाषामा तयार गनुय पनेछ ।  

तर काययसचूी तथा प्रलतिदेनमा ईल्िेख गररने प्रालिलधक शब्दाििीको िालग नेपािी भाषा प्रयोग 

गदाय शब्दको अशयमा नै तालत्िक फरक पने भएमा त्यस्ता शब्द ऄगं्रेजी भाषामा ईल्िेख गनय यस व्यिस्थािे 

िाधा परुयाएको मालनने छैन । 
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(११ )ईपदफा (१० )मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएता पलन लिदशेी िगानी भएका प्रस्तािको 

हकमा तयार गररने िातािरणीय ऄध्ययन प्रलतिदेन र काययसचूी नेपािी िा ऄङ्ग्रेजी भाषामा तयार गनय 

सलकनेछ ।  

(१२ )ईपदफा (११ )बमोलजम ऄध्ययन प्रलतिदेन र काययसचूी ऄङ्ग्रेजी भाषामा तयार पाररएको 

ऄिस्थामा सोको काययकारी सारांश सलहतको संलक्षप्त प्रलतिदेन नेपािी भाषामा समते तयार गनुय पनेछ ।  

(१३ )प्रस्तािकिे िातािरणीय ऄध्ययन प्रलतिदेन तयार गदाय िातािरण संरक्षण ऐन ,२०७६ तथा 

िातािरण संरक्षण लनयमाििी , २०७७ िे तोकेऄनसुारको मापदण्ड र गणुस्तर कायम हुने गरी यस 

काययलिलधिे लनधायरण गरेको ढाँचामा तयार गनुय पनेछ ।  

(१४ )िातािरण ाीय प्रभाि मलू्याङ्कन प्रलतिदेन तयारी सम्बधधी व्यिस्था प्रचलित सङ्घीय 

तथा प्रदशे काननू बमोलजम हुनेछ ।  

७ . अध्ययन प्रलतवेदनको स्वीकृलत :(  १ )दफा ६ बमोलजम तयार गररएको संलक्षप्त िातािरणीय ऄध्ययन 

प्रलतिदेन तथा प्रारलम्भक िातािरणीय परीक्षण प्रलतिदेन प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत माफय त ऄध्यक्ष समक्ष पेश 

गनुय पनेछ ।  

(२ )ऄध्यक्षिे ईपदफा (१ )बमोलजम पेश भएको संलक्षप्त िातािरणीय ऄध्ययन प्रलतिदेन तथा 

प्रारलम्भक िातािरणीय प्रलतिदेन ईपर ऄध्ययन ,लिशे्लषण तथा पनुराििोकनको िालग दफा १४ को ईपदफा 

(१ )बमोलजम गलठत प्रालिलधक सलमत लामा पठाईन ुपनेछ ।  

(३ )प्रालिलधक सलमलतिे ईपदफा (२ )बमोलजम प्राप्त भएको िातािरणीय ऄध्ययन प्रलतिदेन ईपर 

अिश्यक ऄध्ययन ,परामशय ,जाँचबझु ,लिशे्लषण तथा पनुराििोकन गरी स्िीकृलतको िालग लसफाररश गनुय 

पनेछ ।   

(४ )ईपदफा (३ )बमोलजम प्रालिलधक सलमलतको लसफाररशको अ धारमा प्रस्तालित अयोजना 

तथा काययक्रम कायायधियन गदाय िातािरणमा कुनै ईल्िेख्य प्रभाि पने नदलेखएमा अिश्यकता ऄनसुार 

प्रस्तािकिे पािना गनुयपने शतय तोकी संलक्षप्त िातािरणीय ऄध्ययन प्रलतिदेन भए ऄध्यक्षिे र प्रारलम्भक 

िातािरणीय परीक्षण प्रलतिदेन काययपालिकािे स्िीकृत गनेछ ।  

(५ )ईपदफा (४ )बमोलजम प्रलतिदेन स्िीकृत गदाय प्रलतिदेन पेश भएको लमलतिे पधर लदनलभत्र 

स्िीकृत गनुय पनेछ ।  



efu @   v08 #    c+s !%   @)&* c;f/  !* ut] z'qmjf/ 

 

(६ )ईपदफा (५ )को प्रयोजनको िागी लदन गणना गदाय थप कागजात माग गरेकोमा त्यस्तो 

कागजात प्राप्त भएको लमलतबाट र कुनै लिषयमा थप स्पष्ट गनय िेलख पठाएकोमा त्यस्तो लिषयमा स्पष्ट भइ 

अएको लमलतबाट गणना गररनेछ । 

(७ )ईपदफा (३ )बमोलजम िातािरणीय ऄध्ययन प्रलतिदेनको ऄध्ययन तथा जाँचबझु गदाय त्यस्तो 

प्रस्तािको थप िातािरणीय ऄध्ययन गनुयपने दलेखएमा संलक्षप्त िातािरणीय ऄध्ययनको हकमा प्रारलम्भक 

िातािरणीय परीक्षण गनय ऄध्यक्षिे र प्रारलम्भक िातािरणीय परीक्षणको हकमा िातािरणाीय प्रभाि 

मलू्याङ्कन गने गरी काययपालिकािे अदशे लदन सक्नेछ ।  

(८)  ईपदफा (७ )ऄनसुार लदआएको अदशे ऄनसुार प्रस्तािकिे थप ऄध्ययन गरी प्रारलम्भक 

िातािरणीय पररक्षण प्रलतिदेन भए काययपालिका समक्ष र िातािरणीय प्रभाि मलू्याङ्कन प्रलतिदेन भए 

प्रदशे काननूिे तोकेको नलाकाय समक्ष पनुः पेश गनुय पनेछ ।  

(९ )ईपदफा (८ )बमोलजमको िातािरणीय ऄध्ययन प्रलतिदेन तयार गनुयपिूय प्रारलम्भक 

िातािरणीय परीक्षण सम्बधधी काययसचूी ऄध्यक्षबाट र िातािरणीय प्रभाि मलू्याङ्कन सम्बधधी काययसचूी 

प्रदशे काननूिे तोकेको लनकायबाट स्िीकृत गराईनु पनेछ । 

८ . प्रलतवेदन पररमाजयन गनय सलकने :( १ )संलक्षप्त िातािरणीय ऄध्ययन प्रलतिदेन र प्रारलम्भक िातािरणीय 

परीक्षण प्रलतिदेन स्िीकृत भइ सकेपलछ सो प्रलतिदेनमा भौलतक पिूायधार ,लडजाआन तथा क्षमता र स्िरुपमा 

पररमाजयन गनुयपने िा संरचना स्थानाधतरण िा फेरबदि गनुयपने भएमा िा अयोजना तथा काययक्रम क्षमता घटेमा 

िा रुख कटान संख्यामा थपघट गनुयपने भएमा काययपालिकािे त्यस्तो िातािरणीय ऄध्ययन प्रलतिदेन 

पररमाजयन गनय स्िीकृलत लदन सक्नेछ ।  

(२ )ईपदफा (१ )मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएता पलन दफा ७ को ईपदफा (६ )बमोलज म संलक्षप्त 

िातािरणीय ऄध्ययन गररएकोमा प्रारलम्भक िातािरणीय परीक्षण िा प्रारलम्भक िातािरणीय पररक्षण 

गररएकोमा िातािरणीय प्रभाि मलू्याङ्कन गनुयपने अदशे लदएको ऄिस्थामा पररमाजयन सम्बधधी व्यिस्था 

िाग ूहुने छैन ।  

 

पररच्छेद — ४ 

प्रस्ताव कायायन्वयन तथा अनुगमन सभबन्धी व्यवस्था 
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९ . प्रस्ताव कायायन्वयन गनुय पने :( १ )प्रस्तािकिे संलक्षप्त िातािरणीय ऄध्ययन िा प्रारलम्भक िातािरणीय 

परीक्षण प्रलतिदेन स्िीकृत भएको लमलतिे तीन बषयलभत्र त्यस्तो प्रस्ताि कायायधियन प्रारम्भ गनुय पनेछ ।   

(२ )ईपदफा (१ )मा ज ाुनसकैु कुरा िेलखएको भएता पलन लिशषे पररलस्थलत लसजयना भइ सो 

ऄिलधलभत्र प्रस्तािको कायायधियन हुन नसक्ने ऄिस्था ईत्पधन भएमा प्रस्तािकिे संलक्षप्त िातािरणीय 

ऄध्ययनको हकमा प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत समक्ष र प्रारलम्भक िातािरणीय परीक्षणको हकमा ऄध्यक्ष 

समक्ष स्पष्ट कारण खिुाइ म्याद थपका िालग लनिदेन लदन ुपनेछ।  

(३ )ईपदफा (२ )बमोलजम प्राप्त भएको लनिदेन ईपर संलक्षप्त िातािरणीय ऄध्ययन प्रलतिदेन भए 

प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृतिे र प्रारलम्भक िातािरणीय परीक्षण प्रलतिदेन भए ऄध्यक्षिे दफा १५ को 

ईपदफा (१ )बमोलजमको प्रालिलधक सलमलतबाट जाँचबझु गराइ व्यहोरा मनालसब दखेमेा अफ्नो रा य सलहत 

काययपालिकामा पेश गनुयपनेछ ।  

(४ )ईपदफा (३ )बमोलजम पेश भएको लनिदेनको व्यहोरा मनालसि दखेमेा काययपालिकािे बढीमा 

दइु बषयको ऄिलध थप गनय सक्नेछ ।  

(५ )ईपदफा (१ )िा (४ )बमोलजमको ऄिलधलभत्र प्रस्ताि कायायधियन प्रारम्भ नगने प्रस्तािकिे 

त्यस्तो प्रसा्तािको पनुः िातािरणीय ऄध्ययन गराइ स्िीकृलतको िालग पेश गनुय पनेछ ।  

10 .  वातावरणीय व्यवस्थापन योजना :( १ )प्रस्तािकिे प्रस्ताि कायायधियन गनुयऄलघ अनुसूची –१० 

बमोलजमको ढाँचामा िातािरणीय व्यिस्थापन योजना तयार गनुय पनेछ ।  

(२ )ईपदफा (१ )बमोलजम िातािरणीय  व्यिस्थापन योजना तयार गदाय िातािरणीय सकारात्मक 

प्रभाि बढोत्तरी हुने र नकारात्मक प्रभाि धयनूीकरण गने लक्रयाकिापहरुमध्ये अयोजना लनमायणको क्रममा र 

अयोजना सम्पधन भएपलछ ऄििम्बन गने लक्रयाकिापहरु समते ईल्िेख गनुय पनेछ । 

(३ )ईपदफा (१ )बमोलजमको िातािरण ाीय व्यिस्थापन योजनामा लनरोधात्मक ,  सधुारात्मक र 

क्षलतपलूतय सम्बधधी लक्रयाकिापहरु समते प्रस्ताि गनुय पनेछ ।  

(४ )िातािरणीय व्यिस्थापन योजना तयार गदाय प्रस्तािकिे अयोजना कायायधियन गदाय 

िातािरणमा पनय सक्ने प्रारलम्भक ,मध्यकािीन र दीघयकािीन सकारात्म क प्रभािको बढोत्तरी र नकारात्मक 

प्रभािको धयनूीकरणको िालग ऄबिम्बन गनुयपने लिलध र प्रलक्रया समते ईल्िेख गनुय पनेछ। 
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(५ )िातािरणीय व्यिस्थापन योजनामा प्रस्तालित काययहरु सञ्चािन गनय िाग्ने िागतिाइ 

लिस्ततृ अयोजना प्रलतिदेनमा ईल्िेख भएकोमा सोको लक्रयाकिाप र िागत प्रस्तािकिे िातािरण 

व्यिस्थापन योजनामा समािशे गनुय पनेछ ।  

(६ )प्रस्तािकिे िातािरणीय व्यिस्थापन योजनामा ईलल्िलखत लक्रयाकिापिाइ अयोजना तथा 

काययक्रम कायायधियनका िालग तयार गररने िागत ऄनमुानमा नै समािशे गनुय पनेछ ।  

(७ )ईपदफा (१ )बमोलजम तयार गरेको िातािरणीय व्यिस्थापन योजना कायायधियन प्रारम्भ 

भएपलछ प्रस्तािकिे कायायधियनको ऄिस्थाको प्रलतिदेन प्रत्येक छ मलहनामा काययपालिका समक्ष पेश गनुय 

पनेछ ।  

(८ )गाईँपालिकािे अफूिे गरेको ऄनगुमन तथा लनरीक्षणको प्रलतिदेन प्रत्येक अलथयक बषय 

समाप्त भएको लमलतिे एक्काइस लदनलभत्र प्रदशे काननूिे तोकेको लनकायमा पठाईन ुपनेछ ।  

(९ )ईपदफा (८ )बमोलजम पेश गरेको प्रलतिदेनिाइ सात लदनलभत्र कायायियको सचूना पाटी तथा 

ििेसाइट माफय त साियजलनक गनुय पनेछ ।    

११  .प्रस्ताव कायायन्वयन अनुगमन तथा प्रलतवेदन :( १ )प्रस्ताि  कायायधियनको ऄनगुमन गदाय प्रारलम्भक एिम ्

प्रलक्रया ऄनगुमन  ,लनयमपािन ऄनगुमन तथा प्रभािको ऄनगुमन गनुय पनेछ ।  

(२ )प्रस्तािको प्रारलम्भक ऄनगुमन गदाय अयोजना िा काययक्रमको लनमायण कायय शरुु गनुयभधदा 

ऄगाि ैलनमायणस्थि र िरपरका अधारभतू िातािरणीय पक्षको सिके्षण गनुय पनेछ ।  

(३ )प्रस्ताि कायायधियनबाट भएका िातािरणीय पररितयन पत्ता िगाईन काययक्रम तथा अयोजना 

लनमायण र सञ्चािनका क्रममा त्यस क्षेत्रको जनस्िास््य ,पयायिरणीय ,सामालजक र अलथयक ऄिस्था 

िगायतका सचूकहरुको मलू्याङ्कन गनुय पनेछ ।  

(४ )प्रस ा्तािकिे िातािरण संरक्षण सम्बधधी मापदण्डको पािना गरेको छ भधने कुरा सलुनलश्चत 

गनय िातािरणीय गणुस्तरका लिशषे सचूक िा प्रदषूणको ऄिस्थाको बारेमा अिलधक िा िगातार ऄनगुमन 

गरी ऄलभिेख राख्न ुपनेछ र यसरी ऄनगुमन गदाय िातािरणीय व्यिस्थापन योजनामा प्रस्तालित लिषयहरु 

समते समािशे गनुय पनेछ ।  

(५ )प्रस्ताि कायायधियनबाट लसजयना हुने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाि ,िातािरण संरक्षणका 

िालग प्रस्तािकिे पािना गनुयपने लिषयहरु तथा िातािरणीय प्रभािकाररताको ऄनगुमन सम्बधधी सचूकहरु 

समते प्रलतिदेनमा ईल्िेख गनुय पनेछ ।  
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(६  )ईपदफा (५ )बमोलजमका प्रत्येक सचूकिाइ कसिे र कुन लिलध िा तररकाबाट ऄनगुमन गने 

हो सो समते खिुाईन ुपछय र यस्तो लिलध भरपदो ,सलजिो र अयोजना स्थिमा काययरत जनशलििे 

ऄबिम्बन गनयसक्ने खािको हुन ुपनेछ ।  

(७ )ईपदफा (६ )बमोलजमको कायय प्रस्तािकसँग ईपिब्ध जन शलििे गनय सक्ने ऄिस्था नभएमा 

अिश्यकता ऄनसुार िाह्यस्रोतबाट पतूी गरी सम्पादन गने व्यिस्था प्रस्तािकिे लमिाईन ुपनेछ ।  

(८ )अयोजना लनमायण तथा सञ्चािनको लिलभधन चरणका िालग सचूकको प्रकृलत हरेी 

िातािरणीय ऄनगुमन गने समय तालिका समते प्रलतिदेनमा समािशे गनुय पनेछ । 

(९ )ईपदफा (१ )बमोलजम प्रस्ताि कायायधियन प्रारलम्भक ऄनगुमन ,  प्रभाि ऄनगुमन तथा 

लनयमपािन ऄनगुमन सम्बधधी ढाँचा अनुसूची–११ मा तोलकए बमोलजम हुनेछ। 

१२ . अनुगमन सभबन्धी लजभमेवारी :( १ )संलक्षप्त िातािरणीय ऄध्ययन तथा प्रारलम्भक िातािरणीय परीक्षण 

सम्बधधी ऄध्ययन प्रस्तािको कायायधियनको स्िःऄनगुमन गने लजम्मिेारी प्रस्तािक स्ियंको हुनेछ ।  

(२ )प्रस्तािकिे प्रत्येक छ मलहनामा ईपदफा (१ )बमोलजम स्िःऄनगु मन गरी तयार गरेको 

प्रलतिदेन गाईँपालिकामा पेश गनुय पनेछ ।  

(३ )गाईँपालिका स्ियं प्रस्तािक भएको िा ऄधय प्रस्तािकबाट कायायधियन गररने प्रस्तािको 

ऄनगुमनका िालग काययपालिकािे दहेाय बमोलजमको ऄनगुमन सलमलत गठन गनेछः–  

क  )ईपाध्यक्ष        – संयोजक  

ख  )िातािरण तथा लिपद व्यिस्थापन सलमलतको संयोज क   – सदस्य  

ग  )प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत       – सदस्य 

घ  )योजना तथा पिूायधार लिकास महाशाखा/शाखा िा एकाइ प्रमखु   – सदस्य  

ङ  )िातािरण लनरीक्षक       – सदस्य 

च  )िातािरण तथा लिपद व्यिस्थापन महाशाखा/शाखा/एकाइ प्रमखु  – सदस्य सलचि  

(४ )सलमलतिे लजल्िालस्थत िन कायय ाािय  ,सम्बलधधत लनकाय प्रमखु तथा प्रलतलनलध िा लिषय 

लिज्ञिाइ बैठकमा अमधत्रण गनय सक्नेछ । 
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(५ )ऄनगुमन सलमलतिे दफा ११ बमोलजम ऄनगुमन गरी तयार पाररएको प्रलतिदेन तीस लदनलभत्र 

कायायपालिका समक्ष पेश गनुय पनेछ ।   

(६ )काययपालिकािे ऄनगुमनबाट दलेखएका समस्या तथा सझुाि कायायधियनको िालग 

प्रस्तािकिाइ अदशे लदन सक्नेछ र यसरी लदएको अदशेको पािना गनुय प्रस्तािकको कतयव्य हुनेछ ।  

१३ . कायायन्वयनमा रोक लगाउन सक्ने :( १ )यस काययलिलध तथा िातािरण संरक्षण सम्बधधी प्रचलित सङ्घीय 

तथा प्रदशे काननू बमोलजम िातािरणीय ऄध्ययन प्रलतिदेन स्िीकृत नगराइ िा स्िीकृत भएभधदा फरक हुने 

गरी प्रस्ताि कायायधियन गनय गराईन हुदँनै ।  

(२ )कुनै व्यलि ,संस्था िा लनकायिे ईपदफा (१ )लिपररतको कायय गरेको पाआएमा संलक्षप्त 

िातािरणीय ऄध्ययन िा प्रारलम्भक िातािरणीय प्रलतिदेन भए काययपालिकािे प्रस्ताि कायायधियनमा रोक 

िगाईनेछ र िातािरणीय प्रभाि मलू्याङ्कनको हकमा प्रदशे सरकारको सम्बलधधत लनकायमा लसफाररश गनेछ 

। 

(३ )ईपदफा (२ )बमोलजम कुनै प्रस्ताि कायायधियनमा रोक िगाआएकोमा त्यसरी रोक िगाआएको 

कारणबाट क्षलत पगु्न गएमा प्रस्तािकिे सो बापत कुनै लकलसमको क्षलतपलूतयको दािी गनय पाईने छैन ।  

(४ )ईपदफा (३ )मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएता पलन कायायधियनमा रोक िगाआएको 

अयोजनाको प्रस्तािकिे प्रचलित ऐन बमोलजम िातािरणीय ऄध्ययन प्रलतिदेन स्िीकृत गराएमा िा स्िीकृत 

िातािरणीय ऄध्ययन प्रलतिदेन बमोलजम अयोजना कायायधियनमा सुधार गरेमा िगाआएको रोक सम्बलधधत 

लनकायिे फुकुिा गनय सक्नेछ ।  

 

पररच्छेद — ५ 

लवलवध 

१४ . प्रालवलधक सलमलत गठन गने :( १ )संलक्षप्त िातािरणीय ऄध्ययन तथा प्रारलम्भक िातािरणीय परीक्षण 

सम्बधधी काययसचूी तथा िातािरणीय ऄध्ययन प्रलतिदेन स्िीकृत गनुयऄलघ प्रालिलधक पक्षहरुको ऄध्ययन ,

लिशे्लषण र पनुराििोकन गरी लसफाररश गनय काययपालिकािे दहेाय बमोलजमको प्रालिलधक सलमलत गठन गनेछ 

:– 

क  )योजना तथा प्रालिलधक महाशाखा/शाखा िा आकाइ प्रमखु    – संयोजक 
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ख  )अयोजना तथा काययक्रमसँग सम्बलधधत क्षेत्रको लिषयको लिज्ञ      – सदस्य 

ग  )िातािरण तथा लिपद व्यिस्थापन लिषय हनेे महाशाखा/शाखा/एकाइ प्रमखु   – सदस्य सलचि 

(२ )सलमलतिे अिश्यकता ऄनसुार िन कायायिय ,सम्बलधधत लिषयगत लनकायका प्रमखु तथा 

प्रलतलनलध िा लिषय लिज्ञिाइ बैठकमा अमलधत्रत गनय सक्नेछ ।  

१५ . गुनासो सुनुवाई गने दालयत्व :( १ )अयोजना तथा काययक्रमको िातािरणीय ,अलथयक ,सामालजक र 

साँस्कृलतक सिािसँग सम्बलधधत प्रभालित व्यलि तथा समदुायको चासो  ,लशकायत तथा गनुासो प्राप्त गने ,

सम्बोधन र कायायधियनमा सहजीकरण गने प्रयोजनका िालग गनुासो सनुिुाइ संयधत्रको व्यिस्था गने दालयत्ि 

प्रस्तािकको हुनेछ । 

(२ )ईपदफा (१ )बमोलजम व्यिस्था भएको संयधत्रमा गनुासो सधुने ऄलधका री तथा गनुासो 

सम्बोधन सलमलत िगायत ऄधय ईपयिु व्यिस्था गनुय पनेछ । 

(३ )ईपदफा (२ )बमोलजम गनुासो सनुिुाइ ऄलधकारीको व्यिस्था नभएको ऄिस्थामा गनुासो 

सनुिुाइ ऄलधकारीको लजम्मिेारी स्ितः अयोजना प्रमखुको हुनेछ । 

(४ )ईपदफा (१ )बमोलजम गनुासो सनुिुाइ सम्बधधी व्यि स्था गनय काययपालिकािे ईपाध्यक्षको 

संयोजकत्िमा तीन सदस्यीय गनुासो सम्बोधन सलमलत गठन गनय सक्नेछ ।  

(५ )ईपदफा (२ )बमोलजमको गनुासो सनुिुाइ संयधत्रिे पररयोजना िा प्रस्तािसँग सम्बधधी 

िातािरणीय ,अलथयक ,सामालजक एिम ्साँस्कृलतक चासो तथा सिािहरु बारे अिाज प्रस ा्ततु गनय र 

सम्बोधन गनय समयबद्ध तथा पारदशी कायययोजना बनाइ कायायधियन गनुय पनेछ।  

(६ )प्रस्तािकिे प्रस्तालित अयोजना तथा  काययक्रमको लिषयमा िडा तथा गाईँपालिका स्तरमा 

सचेतनामिूक ऄलभयान सञ्चािन गरी प्रस्तालित अयोजना तथा काययक्रमिे सम्बोधन गनुयपने 

प्रभालितहरुको हक ऄलधकार र गनुासो सम्बोधन गने संयधत्रको बारेमा समदुाय तथा सरोकारिािािाइ 

ससुलूचत गराईन ुपनेछ ।  

(७ )गनुासो सम्बोधन सलमलत तथा गनुासो सधुने ऄलधकारीको काम कतयव्य र ऄलधकार दहेाय 

बमोलजम हुनेछ:  

क  )िातािरणीय तथा सामालजक ऄिरोध ,  सम्पलत्तको प्रालप्त ,  ऄलधकार,  क्षलतपलूतय र सहायता 

सम्बधधमा प्रभालितहरुिाइ सहयोग गने,   
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ख  )प्रभालित व्यलिहरुको गनुासो प्राप्त गने ,  ऄलभिेख राख्ने , िगीकरण गने ,  प्राथलमकता 

लनधायरण गन,े 

ग  )गनुासो प्राप्त भएको लमलतिे पधर लदनलभत्र सम्बोधन गरी सम्बलधधत र गाईँपालिकािाइ 

जानकारी गराईने, 

घ  )गनुासो सम्बोधन सम्बधधी लनणयय प्रलक्रयामा ऄसधतषु्ट पक्षको पषृ्ठपोषणिाइ  सलुनलश्चत गने,  

ङ) प्रस्तािकिे तोके बमोलजमका र सलमलतिे अिश्यक दखेकेा ऄधय कामहरु गने। 

१६ . प्रालवलधक सहयोग ललन सक्ने  :अयोजना िा काययक्रमका िालग गररने िातािरणीय ऄध्ययन सम्बधधी 

कायय गाईँपालिकाको अधतररक जनशलिबाट गनय संभि नभएको ऄिस्थामा सम्बलधधत लिषय लिज्ञहरु िा 

व्यिसालयक परामशयदाताको सहयोग लिन सलकनेछ । 

१७ .प्रचललत कानून लागू हुने  :यस काययलिलधमा भएको व्यिस्था प्रचलित काननूसँग बाँलझएमा प्रचलित काननूको 

व्यिस्था िाग ूहुनेछ ।  
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अनुसुची –१ 

(दफा ३ को ईपदफा (४ )सँग सम्बलधधत)  

गाउँपाललकाको अलधकार िेत्रका संभाव्य प्रस्तावहरुको वातावरणीय अध्ययनको सीमा (थे्रसहोल्ड)  

   

प्रस्तावको लवषय 

िेत्र 

वातावरणीय अध्ययनका लवलध अनुसार अध्ययन गनुय पने आयोजना तथा काययक्रमको मापदण्ड 

संलिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रारलभभक वातावरणीय परीिण वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 

वन र वृिारोपण २० हके्टरसम्मको क्षेत्रफिमा नयाँ बनस्पलत 

ईद्यान,  िन िीई िगचैा र प्राणी ईद्यान       

(      लचलडयाखाना )लनमायण गने  

  

 

२० हके्टर भधदा बढीको क्षेत्रफिमा नयाँ बनस्पलत 

ईद्यान,  िन िीई िगचैा र प्राणी ईद्यान 

(लचलडयाखाना )लनमायण गने  

िन क्षेत्रमा फोहोरमिैा व्यिस्थापन गनय 

ल्याण्डलफि साआट लनमायण तथा संचािन 

गन े

िन संरक्षण के्षत्र ,  मध्यिती क्षेत्र िा िातािरण 

संरक्षण के्षत्रमा नीलज बाहकेका जग्गामा 

स्थानीय सरकारिे ईपभोिा समहू माफय त 

अयोजना लनमायण िा संचािन गने  

  

तराइमा ५० दखेी ५०० हके्टरसम्म र पहाडमा ५० 

दखेी २५० हके्टरसम्मको क्षेत्रमा एकि 

प्रजातीका स्िदशेी लिरुिा एकै ब्िकमा 

िकृ्षारोपण गने 

तराइमा ५०० हके्टर भधदा बढी र पहाडमा २५० 

हके्टर भधदा बढीको क्षेत्रफिमा एकि 

प्रजातीका स्िदशेी लिरुिा एकै ब्िकमा 

िकृ्षारोपण गने 

 

साियजलनक बट्ुयान के्षत्रमा जलडबटुी िा सगुलधधत 

िनस्पलतको व्यिसालयक ईत्पादनको िालग 
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जलडबटुी केधर स्थापना गने 

१ हके्टरसम्मको िन क्षेत्र ऄधय प्रयोजनको िालग 

प्रयोग गने 

१ दलेख ५ हके्टरसम्मको िन क्षेत्र ऄधय प्रयोजनको 

िालग प्रयोग गने 

लिद्यतु प्रसारण िाआन बाहके ऄधय प्रयोजनका 

िालग ५ हके्टरभधदा बढी िन क्षेत्र प्रयोग गने 

पययटन २५ दखेी ५० िडेसम्मको होटि िा ररसोटय 

लनमायण,  स्थापना तथा सञ्चािन गने 

५१ दखेी १०० िडेसम्मको होटि िा ररसोटय 

लनमायण, स्थापना तथा सञ्चािन गन े

१०० िडेभधदा बढी क्षमताको होटि िा ररसोटय 

स्थापना तथा सञ्चािन गने 

 माछा िा ऄधय जिचर भएको कुनै नदी िा तािमा 

आलञ्जन जलडत ईपकरण र आधधन ज्ििन गरी 

रयालफ्टङ कायय िा कु्रज संचािन गने । 

 

      

 

तािमा स्थापना हुने हाईस िोट (तैरने घर )

संचािन गने 

 

सडक तथा 

यातायात 

 

 

 

 

१०० लमटर िम्बाइसम्मको पिु लनमायण गने  

 

१०० लमटरभधदा बढी िम्बाइका पिु (झोिङ्ुगे 

पिु समते )लनमायण गने   

 

स्थानीय सडक स्तरोधनलत गने 

 

२५ लकिोलमटरसम्म िम्बाइको नयाँ सडक लनमायण 

गन े 

२५ लक .लम .भधदा बढी िम्बाइ हुने कुनै पलन नयाँ 

सडक लनमायण गने 

 १ दलेख ५ लक .लम .सम्मको केबिकार मागय लनमायण 

गने  

 

५ लक .लम .भधदा िामो केबिकार मागय लनमायण 

गने 
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 ५ दलेख ५० लक .लम .सम्मको रज्जमुागय लनमायण गने

  

५० लक .लम .भधदा बढी रज्जमुागय लनमायण गने  

 

 सडक प्रयोजनका िालग १ दलेख ३ 

लकिोलमटरसम्म सरुङ्ग बनाईने  

सडक प्रयोजनका िालग ३ लकिोलमटर भधदा बढी 

िम्बाआको  सरुङ्ग बनाईने 

 चारपाङ्ग्रे सिारी सञ्चािन हुने अकाश ेपिु 

(फ्िाइ ओभर )लनमायण गने   

 

 साियजलनक यातायातको िालग मोनो रेिमागय 

सञ्चािन गने  

 

उजाय,  जलस्रोत र 

लसंचाई 

१०० हके्टरसम्म लिफ्ट लसँचाइ अयोजना लनमायण 

गने  

१०० हके्टरभधदा बढीको लिफ्ट लसंचाइ अयोजना 

लनमायण गने 

बहुईद्दशे्यीय जिाशयको लनमायण गने 

 

   

    

तराइ िा लभत्री मधेशमा २०० दलेख २ , ००० 

हके्टरसम्मको के्षत्र लसंचाइ गने 

तराइ िा लभत्री मधेशमा २ , ००० हके्टर भधदा 

बढीको के्षत्र लसंचाइ गने 

 पहाडी ईपत्यका र टारमा २५ दलेख ५०० पहाडी ईपत्यका र टारमा ५०० हके्टर भधदा 
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हके्टरसम्मको के्षत्र लसंचाइ गने बढीको के्षत्र लसंचाइ गने 

 पहाडी लभरािो पाखा िा पियतीय क्षेत्रमा २५ दलेख 

२०० हके्टरसम्मको क्षेत्रमा लसँचाइ गने 

पहाडी लभरािो पाखो िा पियतीय क्षेत्रमा २०० 

हके्टरभधदा बढी के्षत्र लसंचाइ गने 

 लसंचाइको पनुरुत्थान प्रणािी ऄधतगयत लिद्यमान 

प्रणािी लभत्रका लसंचाइ अयोजनामा नयाँ 

हडेिक्सय लनमायण िा मिू नहर पररितयन हुने 

कुनै पलन पनुरुत्थान अयोजना संचािन गने 

 

 २५ दलेख १०० जनासम्म स्थायी बसोबास भएका 

जनसंख्या लिस्थालपत गने कुनै पलन जिस्रोत 

लिकास कायय गने 

१०० जना भधदा बढी स्थायी बसोबास भएका 

जनसंख्या लिस्थालपत गने कुनै पलन जिस्रोत 

लिकास कायय गने 

 १० लकिोलमटर भधदा बढी िम्बाइको नदी 

लनयधत्रणको कायय गने  

 

६६ के .लभ.सम्मको लिद्यतु प्रसारण िाआन 

अयोजनाको िालग िन क्षेत्रको प्रयोग गने 

१३२ के .लभ .िा सोभधदा बढी क्षमताको लिद्यतु 

प्रसारण िाआन लनमायण गने  

लिद्यतु प्रशारण िाआन लनमायण बाहके ऄधय 

प्रयोजनको िालग ५ हके्टरभधदा बढी िन 

क्षेत्र प्रयोग गने 

 लिद्यमान २२० के .लभ .िा सो भधदा बढी क्षमताको 

लिद्यतु प्रसारण िाआनबाट ट्याप गरी नयाँ 

अईटडोर सिस्टेशन लनमायण गने    

 

 १ दलेख ५० मगेािाट क्षमता सम्मको जिलिद्यतु  
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ईत्पादन अयोजना लनमायण गने  

 १५०० घनलमटर भधदा बढी क्षमताको िायोग्यास 

प्िाण्ट लनमायण गने  

 

 १ दलेख १० मगेािाट क्षमतासम्मको सौयय ईजायबाट 

लिद्यतु ईत्पादन अयोजना संचािन गने 

१० मगेािाट भधदा बढी क्षमताको सौयय ईजायबाट 

लिद्यतु ईत्पादन अयोजना संचािन गने 

 १ दलेख १० मगेािाट क्षमतासम्मको िाय ुईजायबाट 

लिद्यतु ईत्पादन अयोजना संचािन गने 

१० मगेािाट भधदा बढी क्षमताको िाय ुईजायबाट 

लिद्यतु ईत्पादन अयोजना संचािन गने 

 ० .५ दलेख २ मगेािाट क्षमतासम्मको जलैिक  

ईजायबाट लिद्यतु ईत्पादन अयोजना 

सञ्चािन गने 

२ मगेािाट भधदा बढी क्षमताको जलैिक ईजायबाट 

लिद्यतु ईत्पादन अयोजना सञ्चािन गने 

 लचनी ईद्योग के्षत्रलभत्रको ईख ुपेिीसकेपलछ लनस्कने 

खोस्टा (Bagasse) बाट लिद्यतु सहईत्पादन 

(Co-generation  )हुने अयोजना संचािन 

गन े 

 

आवास,  भवन,  

वस्ती तथा 

शहरी लवकास 

७ दखेी १० तल्िा िा १५ .५ दखेी २५ लमटरसम्म 

ईचाइका भिन लनमायण गने  

 

११ तिा िा २५ लमटर भधदा बढी र १६ तिा िा 

५० लमटरसम्म ईचाइ भएका भिन लनमायण 

गन े

१६ तिा िा ५० लमटर भधदा बढी ईचाइ भएका 

भिन लनमायण गने 

 

३००० दखेी ५००० िगयलमटर क्षेत्रफिसम्मको ५ ,००० दखेी 10,००० िगयलमटर क्षेत्रफिसम्मको 10,000 िगयलमटर क्षेत्रफिभधदा बढीको Built 
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Built up Area िा Floor area भएको 

अिासीय,  व्यािसालयक,  िा अिासीय र 

दबैु प्रकृलत भएको भिन लनमायण गने 

Built up Area िा Floor area भएको 

अिासीय,  व्यािसालयक,  िा अिासीय र 

दबैु प्रकृलतको संयिू भिन लनमायण गने 

up Area िा Floor area भएको 

अिासीय,  व्यािसालयक,  िा अिासीय र 

दबैु प्रकृलतको संयिू भिन लनमायण गने । 

५०० दलेख १ ,००० जनासम्म एकैपटक अगमन 

िा लनगमन हुने लसनेमा हि ,  लथएटर,  

सामदुालयक भिन रङ्गशािा ,  कधसटय हि,  

स्पोटयस ्कम्प्िेक्स लनमायण गने   

१, ००० दलेख २ , ००० जनासम्म एकैपटक 

अगमन िा लनगमन हुने लसनेमा हि ,  

लथएटर,  सामदुालयक भिन रङ्गशािा ,  

कधसटय हि,  स्पोटयस ्कम्प्िेक्स लनमायण गने 

२, ००० जना भधदा बढी एकैपटक अगमन िा 

लनगमन हुने लसनेमा हि ,  लथएटर,  

सामदुालयक भिन रङ्गशािा ,  कधसटय हि,  

स्पोटयस ्कम्प्िेक्स लनमायण गने 

५ दखेी १० हके्टरसम्मको जग्गा लिकास 

अयोजना सञ्चािन गने   

१० दखेी १०० हके्टरसम्मको जग्गा लिकास 

अयोजना सञ्चािन गने 

१०० हके्टरभधदा बढीको जग्गा लिकास 

अयोजना सञ्चािन गने 

१ दखेी ५ हके्टरसम्मको Hard Surface 

Payment को Bus Park  िा Parking 

lot लनमायण गने 

५ हके्टर  भधदा बढीको Hard Surface 

Payment को Bus Park  िा Parking 

lot लनमायण गने 

 

५००० दलेख १० , ००० लिटरसम्म दलैनक 

पानीको प्रयोग हुने भिन लनमायण तथा 

संचािन गने   

१०,००० दलेख २० ,००० लिटरसम्म दलैनक 

पानीको प्रयोग हुने भिन लनमायण तथा 

संचािन गने 

२०, ००० लिटर भधदा बढी दलैनक पानीको 

प्रयोग हुने भिन लनमायण तथा सञ्चािन गने 

  

  

१ दलेख ५ हके्टरसम्मको क्षेत्रमा अिास लिकास 

गन े

५ हके्टरभधदा बढी क्षेत्रमा अिास लिकास गने 

 २०, ००० घनलमटरभधदा बढी माटो पनुे तथा माटो कृलष योग्य भलूममा शहरीकरण गने 
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काटी Site Develop गने  

उद्योग र व्यवसाय िन बाहके ऄधय क्षेत्रमा १० हके्टरसम्मको क्षेत्रमा 

औद्योलगक ग्राम स्थापना गने  

दलैनक १ मे .ट .भधदा बढी लचया , कफी, जलडबटुी 

अलद प्रशोधन गने ईद्योग स्थापना गने 

 

दलैनक २५ मलेिक टनसम्म िाििुा प्रशोधन 

ईद्योग स्थापना गने 

दलैनक २५ मलेिक टनभधदा बढी िाििुा प्रशोधन 

गने ईद्योग स्थापना गने  

 

नदी नािा सतहबाट दलैनक १०० घनलमटर सम्म 

िाििुा, ग्राभिे, लगखाय माटो लनकाल्ने  

दलैनक १००० मलेिक टनसम्म क्षमताको क्रसर 

ईद्योग स्थापना गने 

दलैनक १००० मे .ट .भधदा बढी क्षमताको क्रसर 

ईद्योग स्थापना गने 

मलेशन ईपकरणमा १ दलेख ५ करोड रुपैया सम्म 

िगानी भएको िकय सप (ममयत संभार समते )

स्थापना तथा सञ्चािन गने  

दलैनक १० मलेिक टन भधदा बढी खाद्य पदाथय 

ईत्पादन गने ईद्योग स्थापना गने  

 

 पाआपिाआन बाहके व्यापाररक प्रयोजनको िालग 

प्रलत सेकेण्ड १० लिटर भधदा बढीको दरिे 

पानी प्रशोधन गने ईद्योग स्थापना गने  

 

 बालषयक ३ करोड गोटासम्म ईत्पादन क्षमता भएको 

पोिेको आटा , टायि अलद बनाईने ईद्योग 

स्थापना गने 

 

 दलैनक १० हजार भधदा बढी Compressed 

Bricks Hollow Bricks/Blocks 
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ईत्पादन गने ईद्योग स्थापना गने 

 Mosquito Repellent ( झोि , क्िाआि, 

ट्याबिेट  ,िोसन ,) धपु अलद ईत्पादन गने 

ईद्योग स्थापना गने  

 

 परम्परागत घरेि ुईद्योग बाहकेका धागो तथा 

कपडा रङ्गाइ िा धिुाइ िा छपाइ गने ईद्योग 

(गिैचा ,पलस्मना समते )स्थापना गने   

 

 गाडी  ,मोटरसाइकि ,ऄटोररक्सा अलद तथा 

दलैनक १०० थान भधदा बढी साआकि/ररक्सा 

(आधधन िा लिद्यतु प्रयोग नगरी )एसेम्बलिङ 

गने ईद्योग स्थापना गने 

 

स्वास््य १६ दखेी २५ शयैासम्मको ऄस्पताि , नलसयङ्ग 

होम िा लचलकत्सा व्यािसाय सञ्चािन गने 

२६ दखेी १०० शयैासम्मको ऄस्पताि , नलसयङ्ग 

होम िा लचलकत्सा व्यािसाय सञ्चािन गने

  

१०० शयैा भधदा बढीको ऄस्पताि , नलसयङ्ग 

होम िा लचलकत्सा व्यिसाय सञ्चािन गने 

खानी दलैनक २५ मलेिक टनसम्म िाििुा प्रशोधन गने

  

नदीनािाको सतहबाट दलैनक १०० दखेी ३०० 

घ .लम.सम्म िाििुा , ग्राभिे र लगखाय माटो 

लनकाल्ने 

नदीनािाको सतहबाट दलैनक ३०० घ .लम .भधदा 

बढी िाििुा ,ग्राभिे र लगखाय माटो लनकाल्ने  

 साधरण लनमायणमखुी ढुङ्गा  ,डेकोरेलटभ ढुङ्गा ,  

िाििुा  ,ग्राभिे र औद्योलगक माटो र 

साधारण लनमायणमखुी ढुङ्गा  ,डेटोरेलटभ ढुङ्गा ,  

िाििुा  ,ग्राभिे ,औद्योलगक माटो र साधारण 

साधरण लनमायणमखुी ढुंगा , डेटोरेलटभ ढुङ्गा  ,

िाििुा,  ग्राभिे  ,औद्योलगक माटो र 
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साधारण माटो ईत्खननको िालग दलैनक ५० 

घनलमटर सम्म ईत्खनन कायय गने  

माटो दलैनक ५० दखेी ५०० घ नलमटरसम्म 

ईत्खननको कायय गने 

साधारण माटोको िालग दलैनक ५०० घ.लम .

भधदा बढीको ईत्खननको कायय गने 

कृलष तथा पशु    

  

    

  

  

गाईँपालिका क्षेत्रलभत्र ० .५ हके्टर भधदा बढी 

के्षत्रमा कृलष थोक बजार स्थापना गने 

पहाडमा १ हके्टरभधदा बढी र तराइमा ५ 

हके्टरभधदा बढी रालरिय िन के्षत्र कृलषको 

िालग प्रयोग गने 

 

 ऄनमुती प्राप्त बधशािा लनमायण गने   

 ३०,००० भधदा बढी पंक्षीजाती पाल्नको िालग 

लनमायण कायय गने 

 

 १,००० भधदा बढी ठुिा चौपाया पाल्नको िालग 

लनमायण कायय गने  

 

 ५,००० भधदा बढी साना चौपाया (भडेा बाख्रा )

पाल्नको िालग लनमायण कायय गने  

 

 २,००० भधदा बढी बंगरुसुँगरु पाल्नको िालग 

लनमायण कायय गने    

 

 प्यारेण्ट र ग्राण्ड प्यारेण्ट कुखरुापािन तथा ह्याचरी  
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सञ्चािन गनय लनमायण गने 

 म्याद नाघकेा लिषादी (सचूीत लिषादीको हकमा 

मात्र )को भण्डारण तथा लिसजयन गने  

जीिनाशक लिषादी (सचूीत लिषादीको हकमा 

मात्र )प्िाण्ट स्थापना गने  

 दलैनक १० ,००० भधदा बढी क्षमताको दगु्ध 

प्रशोधन (दधुको पररकार समते )ईद्योग 

स्थापना गने  

 

 १००० मलेिन टन भधदा बढी भण्डारण क्षमता 

भएको कोल्ड स्टोरेज स्थापना गने  

 

 दलैनक २ दलेख १० मलेिक टनसम्म प्राङगाररक मि 

ईत्पादन गने ईद्योग स्थापना गने  

दलैनक १० मलेिक टन भधदा बढी प्राङ्गाररक मि 

ईत्पादन गने ईद्योग स्थापना गने 

खानेपानी तथा 

ढल लनमायण 

  

  

  

 

सेफ आल्ड १०० लिटर प्रलत सेकेण्ड (LPS  )भधदा 

बढीको सतही पानीको स्रोत र सो पानीको 

५० दलेख ७५ प्रलतशत सम्म सखु्खा समयमा 

अपतूी गने 

सेफ आल्ड १०० लिटर प्रलत सेकेण्ड (LPS  )भधदा 

बढी सतही पानीको स्रोत र सो पानीको ७५ 

प्रलतशत भधदा बढी सखु्खा समयमा अपतूी 

गन े

प्रलत सेकेण्ड १०० लिटर भधदा बढीको दरिे पानी 

प्रशोधन गने 

प्रलत सेकेण्ड ५०० लिटर भधदा बढी पानीको स्रोत 

ईपयोग गने खानेपानी स्रोत सम्बधधी 

बहुईद्दशे्यीय अयोजना सञ्चािन गने 

१ दलेख ३ लक .लम.सम्मको सरुुङ लनमायण गरी ३ लक .लम .भधदा बढीको सरुुङ लनमायण गरी 



efu @   v08 #    c+s !%   @)&* c;f/  !* ut] z'qmjf/ 

 

खानेपानी अयोजना सञ्चािन गने खानेपानी अयोजना सञ्चािन गने 

खानेपानी अयोजना सञ्चािनको िालग २५ दलेख 

१०० जनासम्म जनसंख्या लिस्थापन गने

  

खानेपानी अयोजना सञ्चािनको िालग १०० 

जना भधदा बढी जनसंख्या लिस्थापन गने 

लिटमणे्ट सलहतको ढि लनकास लसस्टम समािशे 

भएका खानेपानी अयोजना सञ्चािन गने

  

जलैिक तथा रासायलनक प्रदषुण हुने स्रोत िा 

लतनबाट प्रभालित हुन सक्ने भलूमगत 

जिश्रोतको ईपयोग गने 

५० हजार दलेख २ िाखसम्मको जनसंख्यािाइ 

खानेपानी अपतूी गने  

२ िाखभधदा बढी जनसंख्यािाइ खानेपानी 

अपतूी गने 

५० हजार दलेख २ िाखसम्मको जनसंख्यािाइ 

खानेपानी अपतूी गनय नयाँ स्रोत जोड्ने  

२ िाखभधदा बढी जनसंख्यािाइ खानेपानी 

अपतूी गनय नयाँ स्रोत जोड्ने 

फोहरमैला 

व्यवस्थापन 

१० हके्टर बढी क्षेत्रमा फैलिएको िाधसफर स्टेशन 

र ररसोसय ररकोभरी एररया सम्बधधी कायय गने 

बालषयक १ ,००० दलेख ५ ,००० टनसम्म फोहोर 

जलमनमा भने 

बालषयक ५ ,००० टन भधदा बढी फोहोर जमीनमा 

भने 

 

 ५ दलेख १० हके्टरसम्मको क्षेत्रमा फैलिएको 

िाधसफर स्टेशन र ररसोसय ररकोभरी एररया 

सम्बधधी कायय गने  

१० हके्टरभधदा बढी क्षेत्रमा फैलिएको िाधसफर 

स्टेशन र ररसोसय ररकोभरी एररया सम्बधधी 

कायय गने  

 ५ दलेख १० हके्टरसम्मको क्षेत्रमा फैलिएको १० हके्टरभधदा बढी क्षेत्रमा फैलिएको रसायन , 
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रसायन, यालधत्रक िा जलैिक तररकाबाट 

फोहोरमिैा छनौट गने, केिाईने, तह िगाईने 

र पनुः प्रयोग गने  

यालधत्रक िा जलैिक तररकाबाट फोहोरमिैा 

छनौट गने , केिाईने, तह िगाईने र पनुः 

प्रयोग गने 

 ५०,००० सम्म जनसंख्यािाइ टेिा परुयाईने 

ईद्दशे्यिे संचािन हुने ढि लनकास , सरसफाइ 

िा फोहोर व्यिस्थापन  कायय गने   

५०,००० भधदा बढी जनसंख्यािाइ टेिा परुयाईने 

ईद्दशे्यिे संचािन हुने ढि लनकास , 

सरसफाइ िा फोहोर व्यिस्थापन  कायय गने 

 ५ दखेी १० हके्टरसम्मको क्षेत्रमा फैलिएको 

कम्पोष्ट प्िाण्ट सम्बधधी काम गने  

१० हके्टरभधदा बढी क्षेत्रमा फैलिएको कम्पोष्ट 

प्िाण्ट सम्बधधी काम गने 

  कम्तीमा १० ,००० जनसंख्या भएको शहरी 

के्षत्रबाट लनस्बने फोहोरमिैा गाड्ने काम गने 

 ५ एम .एि.लड(. MLD  )क्षमतासम्मको ढि 

व्यिस्थापन अयोजना संचािन गने 

५ एम .एि.लड(. MLD  )भधदा बढी क्षमताको ढि 

व्यिस्थापन अयोजना संचािन गने 

  दहेायको प्रकृलत र जनुसकैु स्तरका खतरापणूय 

फोहरमिैा सम्बधधी लनमायण काम गनेः  

(क )फोहरमिैा संयधत्र लनमायण  

(ख )फोहोरमिैा ररकभरी प्िाण्ट लनमायण  

(ग )फोहरमिैा भने , थपुाने िा गाड्ने ठाईँको 

लनमायण 
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(घ )फोहरमिैा भण्डारण गने ठाईँको लनमायण  

(ङ )फोहरमिैा लिटमणे्ट सलुिधाको लनमायण  

    

  

 

 जोलखमपणूय फोहर पदाथय सम्बधधी दहेायका काम 

गनेः 

(क )कम्तीमा २५ शयै्या भएको प्राथलमक 

स्िास््य केधर, ऄस्पताि िा नलसयङ्ग 

होमबाट लनस्कने जलैिक जोलखमपणूय 

पदाथयको ऄलधतम लनरकासन व्यिस्थापन गने 

(ख )कुनै पलन हालनकारक पदाथयिाइ भरम िा 

पनुः प्रयोग गनयको िालग १ हके्टर िा सो 

भधदा बढी क्षेत्रफिको जमीन प्रयोग गने र 

ईजाय सम्बधधी कुनै काम गने 
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अनुसूची –२ 

(दफा ३ को ईपदफा  ६ सँग सम्बलधधत) 

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]_ 
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ख .गाईँपालिकाको ऄलधकार के्षत्र लभत्रका प्रस्तािको लिषयगत के्षत्र तथा प्रकृलत : 

 िन  ,िकृ्षारोपण तथा हररयािी के्षत्र  :नयाँ बनस्पलत ईद्यान , िन िीई िगचैा र प्राणी ईद्यान (लचलडयाखाना )लनमायण , िाि ईद्यान 

लनमायण । 

 सडक क्षेत्र  :स्थानीय नयाँ सडक लनमायण तथा स्तरोन् नलत, १०० लमटर सम्मको पिु लनमायण । 

 पययटन क्षेत्र  :स्थानीय तहबाट ऄनमुलत लदने होटि िा ररसोटय स्थापना तथा सञ्चािन ।  

 ईजाय, जिस्रोत र लसंचाइ के्षत्र  :लिफ्ट लसंचाइ ,पहाड लभरािो पाखोमा लसंचाइ , बहुईद्दशेीय जिाशय लनमायण , लिद्यतु प्रसारण 

िाइन लनमायण तथा लिस्तार, लिद्यतु ईत्पादन । 

 अिास, भिन, िस्ती तथा शहरी लिकास क्षेत्र  :अिासीय , व्यिसालयक र दबैु प्रकृलतको भिन लनमायण , जग्गा लिकास 

अयोजना, अिास लिकास काययक्रम । 

 ईद्योग तथा व्यिसाय क्षेत्र  :औद्योलगक ग्राम , लचया, कफी, जलडबटुी अलद प्रशोधन ईद्योग , िाििुा प्रशोधन िा क्रसर ईद्योग 

आट्टा टायि ईद्योग । 

 स्िास््य क्षेत्र  :ऄस्पताि , नलसयङ्ग होम िा लचलकत्सा व्यिासाय स्थापना र सञ्चािन  

 लशक्षा क्षेत्र  :लशक्षण ऄस्पताि स्थापना र संचािन  

 खानी क्षेत्र  :ढुङ्गा , िाििुा, ग्राभिे र लगखाय माटो लनकाल्ने कायय 

 कृलष के्षत्र  :व्यिसाय लाक पशपुंक्षी पािन, कृलष थोक बजार स्थापना र िधशािा लनमायण  

 खानेपानी तथा ढि लनकास क्षेत्र  :लिटमणे्ट सलहतको ढि लनकास तथा खानेपानी अयोजना सञ्चािन , खानेपानी अपतूी 

 फोहोरमिैा व्यिस्थापन क्षेत्र  :फोहोरमिैा जमीनमनुी व्यिस्थापन , रसायन, यालधत्रक िा जलैिक तररकाबाट फोहोमिैा छनौट 

गन,े केिाईने, तह िगाईने र पनुः प्रयोग 

ग  .िातािरणीय ऄध्ययनको प्रकार  

 संलक्षप्त िातािरणीय ऄध्ययन 

 प्रारलम्भक िातािरणीय ऄध्ययन 

 िातािरणीय प्रभाि मलू्याङ्कन 

घ  .िातािरणीय ऄध्ययनका िालग त्याङ्क तथा लििरण सङ्किन सचूी तथा ऄध्ययन लिलध र औजार  

वातावरणीय अध्ययन सभबन्धी त्याङ्क सङ्कलन 

सूची 

अध्ययन लवलध तथा औजार 

 

जलैिकः िनस्पलत , जीिजधत,ु प्राकृलतक िासस्थान , िन  धरातिीय लहडाइ तथा प्रत्यक्ष ऄििोकन 

 ऄप्रक्ष्यक्ष संकेत सिके्षण िा क्यामरेा ियालपङ 
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जङ्गि तथा जलैिक र पाररलस्थलतकीय लिलिधता  नमनूा सिके्षण 

 मखु्य जालनफकार ऄधतिायताय तथा िलक्षत समहू 

छिफि 

भौलतक तथा रासायलनक िातािरणः जमीन , िायमुण्डि, 

पानी, ध्िलन, मानि लनलमयत िस्तु , हािा, भोगोलिक र 

भौगलभयक लस्थलत , जििाय ुपररितयन तथा लिपद 

जोलखमको ऄिस्था 

 धरातिीय लहडंाइ तथा प्रत्यक्ष ऄििोकन 

 हािा, पानी तथा माटोको नमनूा सिके्षण  

 ध्िलनको तहगत मापन तथा प्रदषूणको ऄिस्था 

पलहचान अलद 

सामालजक अलथयकः जनसंख्या , लिस्थापन, जनस्िास््य, 

ईद्यम व्यिसाय तथा जीलिकोपाजयन , ईत्पादनलशि 

श्रोत साधन, सामालजक मलू्यमाधयता 

 प्रत्यक्ष ऄििोकन 

 जनगणना तथा घरपररिार सिके्षण 

 िलक्षत समहू तथा सरोकारिािा छिफि 

 मखु्य जालनफकार ऄधतिायताय 

 साियजलनक बहस 

 मलेडया सिके्षण तथा रेकडय 

साँस्कृलतकः सास्कृलतक सम्पदा , धालमयक तथा साँस्कृलतक 

मलू्य माधयाताहरु तथा चािचिन 

 सहभालगतामिूक ऄििोकन 

 िलक्षत समहू तथा सरोकारिािा छिफि 

 मखु्य जालनफकार ऄधतिायताय 

 साियजलनक बहस 

ऄधयः सेिा सलुिधा ईपिबधता र ईपयोग  सहभालगतामिूक 

ऄििोकन 

 िलक्षत समहू तथा सरोकारिािा छिफि 

 मखु्य जानीफकार ऄधतिायताय 

 साियजलनक बहस 

 

ङ  .िातािरणीय ऄध्ययनका प्रमखु सिािहरुको प्राथलमकता लनधायरण  

 जलैिक तथा पाररलस्थलतकीय 

 भौलतक तथा रासायलनक 

 सामालजक, अलथयक र साँस्कृलतक 

 जििाय ुपररितयन तथा लिपद जोलखम 

 ऄधय 

च  .िातािरणमा पनय सक्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाि पलहचान , अकँिन तथा प्राथलमकता लनधायरण 
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वातावरणीय प्रभावका िेत्र सकारात्मक प्रभाव नकारात्मक प्रभाव 

क .लनमायण अलघको चरण 

जलैिक   

भौलतक तथा रसायलनक   

सामालजक तथा अलथयक   

साँस्कृलतक   

ऄधय   

ख .लनमायणको चरण   

जलैिक   

भौलतक तथा रासायलनक   

सामालजक तथा अलथयक   

साँस्कृलतक   

ऄधय   

ग .सञ्चालनको चरण   

जलैिक   

भौलतक तथा रसायलनक   

सामालजक तथा अलथयक   

साँस्कृलतक   

ऄधय   

  



efu @   v08 #    c+s !%   @)&* c;f/  ( ut] a'wjf/ 

 

अनुसूची –३ 

(दफा ४ को ईपदफा (१ )सँग सम्बलधधत)  

संलिप्त वातावरणीय अध्ययन सभबन्धी काययसूचीको ढाँचा 

(अिरण पषृ्ठको ढाँचा)  

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

संलक्षप्त िातािरणीय ऄध्ययनको काययसचूी 

गौमिुगौमिु................. 

प्रलतिदेन पेश गररने लनकायको नाम र ठेगाना : 

प्रस्तािक : 

 (.............प्रस्तािकको नाम र ठेगाना)  

 (...........मलहना  ) , ................. (िषय) 

 

१  .प्रलतिदेन तयार गने व्यलि िा संस्थाको नाम र ठेगाना  :  

२  .प्रस्तािको  :  

 सामाधय पररचय 

 अयोजना तथा काययक्रमको लििरण 

 अयोजना तथा काययक्रमको अिशयकता तथा साधदलभयकता 

३  .प्रलतिदेन तयार गदाय लिचार गनुय पने नीलत ऐन , लनयम, लनदलेशका तथा ऄधतरालरिय सलधध सम्झौता : 

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

 जलैिक तथा पाररस्थलतकीय : 

 भौलतक : 

 सामालजक – अलथयक  : 

 साँस्कृलतक : 
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 रासायलनक : 

५  .प्रस्तािको कायायधियनबाट िातािरणमा पने प्रभािको रोकथामका लिषय :  

६  .प्रस्ताि कायायधियन गदाय ऄनगुमन गनुय पने लिषय :  

७  .जििाय ुपररितयन ऄनकुुिन र लिपद जोलखम पने ऄसर  :  

८  .ऄधय अिश्यक लिषय :  
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अनुसूची –४ 

(दफा ४ को ईपदफा (१ )सँग सम्बलधधत)  

प्रारलभभक वातावरणीय परीिण सभबन्धी काययसूचीको ढाँचा 

(अिरण पषृ्ठको ढाँचा)  

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

प्रारलम्भक िातािरणीयको काययसचूी 

गौमिु 

प्रलतिदेन पेश गररने लनकायको नाम र ठेगाना : 

प्रस्तािक : 

(.............प्रस्तािकको नाम र ठेगाना)  

(...........मलहना ) , ................. (िषय) 

 

१  .प्रलतिदेन तयार गने व्यलि िा संस्थाको नाम र ठेगाना  :  

२  .प्रस्तािको  :  

सामाधय पररचय 

 अयोजना तथा काययक्रम लििरण  

 अयोजना तथा काययक्रमको अिश्यकता र साधदलभयकता 

३  .प्रलतिदेन तयार गदाय ऄपनाईन ुपने लिलध  :  

४  .प्रलतिदेन तयार गदाय लिचार गनुय पने नीलत ऐन , लनयम, लनदलेशका तथा ऄधतरालरिय सलधध सम्झौताः 

५  .प्रलतिदेन तयार गदाय िाग्नेः  

 समय  : 

 ऄनमुालनत बजटे : 
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 अिश्यक त्याङ्क तथा सचूना  : 

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

 जलैिक तथा पाररलस्थलतकीय : 

 भौलतक : 

 सामालजक अलथयक  : 

 साँस्कृलतक : 

 रासायलनक : 

७  .प्रस्ताि कायायधियनका लिकल्प :  

 लडजाआन : 

 अयोजना स्थि  : 

 प्रलिलध र सञ्चािन लिलध, समय तालिका, प्रयोग हुने कच्चा पदाथय  : 

 ऄधय कुरा  : 

८  .प्रस्तािको कायायधियनबाट िातािरणमा पने प्रभािको रोकथामका लिषय  :  

९  .प्रस्ताि कायायधियन गदाय जििाय ुपररितयन र लिपद जोलखममा पने ऄसरसम्बधधी लिषय  :  

१०  .प्रस्ताि कायायधियन गदाय ऄनगुमन गनुय पने लिषय :  

११  .ऄधय अिश्यक लिषय  
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अनुसूची –५ 

(दफा ५ को ईपदफा (७ )सँग सम्बलधधत)  

सावयजलनक सुनुवाईको प्रलक्रया तथा ढाँचा 

िातािरणीय ऄध्ययन तथा लिशे्लषण  ,नीलतगत तथा काननूी व्यिस्थाको सियमाधयता ऄनकुुि हुने गरी िातािरणीय ऄध्ययन प्रलक्रयामा 

गररने साियजलनक सनुिुाइको कारय्लिलध दहेाय ऄनसुारको हुनेछ : 

१  .िातािरणीय ऄध्ययनको िालग साियजलनक सनुिुाइ  

– प्रस्तालित लिकास लनमायण सम्बधधी कायय िा अयोजना तथा काययक्रमको बारेको लनणयय प्रलक्रयामा सकारात्मक प्रभाि पानय 

सरोकारिािा र प्रस्तािकबीच खलु्िा ऄधतकृय या गरी लिचार र राय /सझुाि प्रस्ततु गने मञ्च 

– सामाधयतः प्रस्तािको ऄसर के्षत्रलभत्र प्रस्तािक लनकायबाट साियजलनक सनुिुाइको अयोजना  

– साियजलनक सनुिुाइ काययक्रमको स्ितधत्र पेशागत लिज्ञहरुद्धारा सहजीकरण 

२  .िातािरणीय ऄध्ययन प्रलक्रयामा गररने साियजलनक सनुिुाइ काययक्रमको ईद्दशे्य  

– प्रस्तालित अयोजना तथा काययक्रम सम्बधधमा िातािरणीय ऄध्ययनको लनरकषय बारे प्रभालित समदुायिाइ प्रस्तािकबाट 

जानकारी गराईने मञ्चको अयोजना गने 

– प्रस्तालित अयोजना तथा काययक्रम के्षत्रको धरातिीय िास्तलिक ऄिस्था र िातािरणीय ऄध्ययनबाट प्राप्त लनरकषयको शदु्धता 

पष्ु्टयाइ तथा रुज ुगने 

– िातािरणीय ऄध्ययन प्रलक्रयामा सम्बलधधत प्रभालित पक्ष तथा सरोकारिािाहरुसँग प्रयायप्त मात्रामा परामशय गररएको तथा लनणयय 

प्रलक्रयामा समािशे गराआएको कुराको सलुनलश्चत गने 

– प्रभालित, रुची राख्ने तथा सरोकारिािा पक्षिे अफूिाइ महत्िपणूय िागकेा र सम्बलधधत लिषयमा लिचार प्रस्ततु गने ऄबसर 

प्रदान गने 

– प्रस्तालित अयोजना तथा काययक्रम र िातािरणीय सरोकारको लिषयमा स्थानीय सरकारको प्रलतिद्धता र प्रभािकारी 

जनसहभालगता प्रिद्धयन गने 

३  .साियजलनक सनुिुाइको बारेमा साियजलनक सचूना तथा जानकारी  

– साियजलनक सनुिुाइको लमलत, समय र स्थान 

– साियजलनक सनुिुाइ हुने प्रस्ताि िा अयोजना तथा काययक्रम बारे जानकारी 

– सहजकताय, गाईँपालिकाका पदालधकारी, कमयचारी र नागररक समाजका प्रलतलनलधको लचनारी 

– सनुिुाइमा सहभागी हुने सहभालगको जानकारी  

– काययपालिका काययिय, सम्बलधधत िडा कायायिय िगायत साियजलनक स्थिमा सचूना टाँस 

– स्थानीय लप्रण्ट तथा ऄनिाइन लमलडयामा सचूना प्रकाशन 
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– रेलडयो, टेलिलभजन, सामालजक सञ्जािबाट सचूना सम्प्रेषण 

– सचूना प्रसारण गदाय स्थानीय भाषामा समते गनुय पने 

४  .साियजलनक सनुिुाइको प्रलक्रया तथा काययलिलध  

४ .१ पररचय क ााययक्रम 

– ऄध्ययनकताय तथा सहजकताय, 

– गाईँपालिकाका पदालधकारी र सम्बलधधत कमयचारी,  

– समदुाय तथा िलक्षत समहूका प्रलतलनलध,  

– नागररक समाज िा गसैसका प्रलतलनलध,  

– प्रस्तालित अयोजना तथा काययक्रमका िाभालधित तथा संभाव्य प्रभालित समदुाय िा सहभागी,  

– स्थानीय जालनफकार र लिषयलिज्ञ, 

– स्थानीय राजनीलतक दिका प्रलतलनलध ।  

४ .२ साियजलनक सनुिुाइको ध्येय तथा ईद्दशे्यबारे जानकारी तथा प्रस्ततुी  

– अयोजनाको लिस्ततृ पररयोजना प्रस्ताि िा काययक्रमको व्यिसालयक कायययोजना 

– प्रस्तालित अयोजना तथा काययक्रमको सम्बधधमा स्थिगत ऄििोकन, ऄध्ययन र परामशयबाट प्राप्त सचूना तथा लििरण 

– प्रस्ताि (अयोजना तथा काययक्रम )बाट स्थानीय जनता , स्थानीय तह, लजल्िािाइ पगु्ने प्रमखु फाआदाहरु  

– प्रस्ताि कायायधियनबाट स्थानीय जनता, स्थानीय तह, लजल्िािाइ पगु्ने नकारात्मक ऄसरहरु 

– नकारात्मक ऄसर धयनूीकरणमा ईपायहरु 

४ .३ प्र स्तािको सम्बधधमा प्रभालित समदुाय तथा ऄधय सरोकारिािाको धारणा तथा सिाि प्रस्ततुी 

– प्रस्तािको कायायधियन सम्बधधमा प्रभालित समदुायका लिचार तथा सिाि 

– प्रस्तािको कायायधियन सम्बधधमा सरोकारिािाको लिचार तथा सिाि 

४ .४ प्रस्तािकको प्रलतलक्रया  

– प्रस्ताि कायायधियनबाट हुने मखु्य समस्या तथा सबाि बारे प्रस्तािकको राय तथा लिचार 

– समस्या तथा सबािको सम्बोधनबारे प्रस्तािकको प्रलतिद्धताबारे जानकारी 

४ .५ लिषयलिज्ञ तथा सहजकतायबाट लनरकषय तथा सझुाि प्रस्ततुी  

– काययक्रममा प्रस्ततु तथा ईठाआएका सिािहरुको लिषयलिज्ञ तथा सहजकतायद्धारा संकिन तथा सँस्िेषण 

– लिषयलिज्ञ तथा सहजकतायद्धारा लनरकषय तथा सझुािबारे प्रस्ततुी र जानकारी 

– साियजलनक सनुिुाइको प्रलक्रया, छिफिका लिषय, लनरकषय र सझुाि समािशे प्रलतिदेन तयारी 
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– प्रलतिदेन प्रस्तािक समक्ष पेश  

५  .सहभालगता  

– लिषयलिज्ञ तथा सहजकताय  

– प्रभालित समदुाय तथा समहूको प्रलतलनलध, िलक्षत िगय तथा समदुाय 

– सम्बलधधत िडाका िडाऄध्यक्ष िा िडा सलमलतका सदस्यहरु  

– गाईँपालिकाका प्रमखु, प्रलतलनलध तथा सम्बलधधत कमयचारीहरु 

– नागररक समाज, समदुायमा अधाररत समाज तथा लमलडयाका प्रलतलनलध 

– प्रस्तािक संस्थाका प्रलतलनलधहरु   
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अनुसूची –६ 

(दफा ६ को ईपदफा (२ )सँग सम्बलधधत)  

संलिप्त वातावरणीय परीिण प्रलतवेदनको ढाँचा 

१  .प्रलतिदेन तयार गने व्यलि िा संस्थाको नाम र ठेगाना :  

२  .प्रस्तािको सारांश :  

३  .प्रलतिदेनमा रहन ुपने लिषयः  

 प्रस्तािको ईद्दशे्य, 

 प्रस्ताि कायायधियन हुने के्षत्रको लिस्ततृ लििरण, 

 प्रस्ताि तयारीमा त्याङ्क सङ्किन र लिश्वेषणको लिलध, 

 प्रस्ताि कायायधियनबाट िातािरणमा पने सकारात्मक प्रभाि, 

 प्रस्ताि कायायधियनबाट िातािरणमा पने नकारात्मक प्रभाि, 

 िातािरणीय व्यिस्थापन योजना, 

 ऄधय अिश्यक कुरा, 

 सधदभय सामाग्री । 

४  .प्रलतिदेनमा समािशे हुने िातािरणीय योजनाको खाका दहेाय बमोलजम हुनेछः  

लिषयगत क्षेत्र सकारात्मक प्रभािको 

बढोत्तरीका लक्रयाकिाप 

के 

ग

ने

? 

कहाँ 

ग

ने

? 

कसरी 

ग

ने

? 

कलहिे 

ग

ने

? 

कसिे 

ग

ने

? 

ऄनमुालनत बजटे 

जनशलि र 

समय 

ऄनगुमन तथा 

मलू्याङ्क

न लिलध 

भौलतक क्षेत्र         

जलैिक क्षेत्र         

सामालजक क्षेत्र         

साँस्कृलतक के्षत्र         

ऄधय         
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लिषयगत क्षेत्र नकारात्मक प्रभािको 

धयनूीकरणका 

लक्रयाकिाप 

के 

ग

ने

? 

कहाँ 

ग

ने

? 

कसरी 

ग

ने

? 

कलहिे 

ग

ने

? 

कसिे 

ग

ने

? 

ऄनमुालनत बजटे 

जनशलि र 

समय 

ऄनगुमन तथा 

मलू्याङ्क

न लिलध 

भौलतक क्षेत्र         

जलैिक क्षेत्र         

सामालजक क्षेत्र         

साँस्कृलतक के्षत्र         

ऄधय         

         

 

रष्टव्य :–  (१  )िातािरण व्यिस्थापन योजनाको प्रस्तािमा अयोजना लनमायण ऄलघ , लनमायण तथा सञ्चािनको चरणका िालग ऄिग 

ऄिग रुपमा ईल्िेख गनुय पनेछ ।  

(   २ )प्रलतिदेन तयार गदाय अिश्यकता ऄनसुार त्याङ्क , नक्शा, लचत्र, तालिका, चाटय, ग्राफ संिग्न गनुय पनेछ ।  

(   ३ )संलक्षप्त िातािरणीय ऄध्ययन प्रलतिदेन नेपािी भाषाको यलुनकोडमा फण्ट स ााआज १२ मा टाआप गरी िेलखएको हुन ुपनेछ । 

प्रलतिदेनको प्रत्येक पानाको तिमालथ १ –१ आञ्च , बायाँ १ .२  आञ्च र दायाँ १  आञ्च खािी राखी पानाका दिुतैफय  लप्रधट गरी 

स्पाआरि बाआलण्डङ गरेको हुन ुपनेछ । 
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अनुसूची –७ 

(दफा ६ को ईपदफा (२ )सँग सम्बलधधत)  

प्रारलभभक वातावरणीय परीिण प्रलतवेदनको ढाँचा 

 

१  .प्रलतिदेन तयार गने व्यलि िा संस्थाको नाम र ठेगाना :  

२  .प्रस्तािको सारांश ( :प्रस्तािको कायायधियनबाट िातािरणमा पनय सक्ने प्रभािको सम्बधधमा दहेायका कुरा संके्षपमा ईल्िेख गने)  

 प्रस्तािको ईद्दशे्य  : 

 भ–ूईपयोग पने ऄसर  : 

 िातािरणमा पने प्रलतकूि प्रभाि : 

 जनस्िास््य तथा मानि जीिनमा पने ऄसर  : 

 जनसङ्ख्या र जीलिकोपाजयनमा पने ऄसर  : 

 स्थानीय पिूायधारमा हुने क्षलत : 

 जििाय ुपररितयन तथा लिपद ईत्थानलशितामा पने ऄसर   : 

 ऄधय अिश्यक कुरा : 

३  .प्रस्तािको सम्बधधमा दहेायका कुरा स्पष्ट खिुाईन ुपने : 

(क )प्रस्तािको लकलसम :  

 प्रशोधन गने, 

 ईत्पादन गने, 

 जडान गने, 

 सेिा प्रिाह गने, 

 ऄधय । 

(ख )डेलिभरी गने भए के कस्तो िस्त ुडेलिभरी गने :  

(ग )प्रस्तािको :  

 जडान क्षमता : 
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 प्रलतलदन िा िषय कलत घण्टा सञ्चािन हुने : 

(घ )प्रस्ताि कायायधियन हुदँा लनरकासन हुने (कलत समय सञ्चािन हुदँा कलत पररमाणमा लनरकासन हुने हो  )खिुाईन ुपने  :  

 ठोस 

 तरि 

 हािा 

 ग्याँस 

 ध्िलन 

 धिूो 

 ऄधय । 

(च )प्रयोग हुने उजायको :  

 लकलसम : 

 स्रोत : 

 खपत हुने पररमाण (प्रलतघण्टा , लदन र िषयमा: ) 

(  छ )जनशलिक ाो अिश्यकता कलत पने : 

(  ज )प्रस्ताि कायायधियन गनय अिश्यक पने :  

 कुि पूँजी : 

 चाि ुपूँजी : 

 जलमनको क्षेत्रफि : 

 भिन र लतनका लकलसम : 

 मलेसनरी औजार  : 

 ऄधय : 

(   झ )प्रस्ताि कायायधियन हुने के्षत्रको लिस्ततृ लििरण :  

 नक्सा : 

 सो के्षत्र र िररपररको जनसंख्या र बसोबासको लस्थलत : 

 प्रस्ताि कायायधियन हुने के्षत्रको असपासमा कुनै संिदेनशीि लचज िा िस्त ुरहकेो भए त्यस्ता लचजिस्तकुो लििरण : 
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 हािको लस्थलत : 

 पानीको स्रोत : 

 फोहरमिैा फ्याँक्ने िा प्रशोधन गने व्यिस्था : 

 प्रस्ताि कायायधियन हुने ठाईँमा अित जाित गने बाटो:  

 ईत्पादन प्रलक्रया  : 

 प्रलिलधको लििरण : 

 ऄधय अिश्यक कुरा : 

४  .प्रस्ताि कायायधियन गदाय िातािरणमा पने प्रभाि :  

(क )सामालजक , अलथयक र साँस्कृलतक के्षत्रमा पने प्रभाि : 

 मानि स्िास््यमा पने प्रभाि : 

 जीलिकोपाजयनमा पने प्रभाि  : 

 खतेी योग्य जलमनमा हने क्षय : 

 िन जङ्गिमा पगु्ने क्षय : 

 सामालजक, साँस्कृलतक र धालमयक मलू्य माधयतामा हुने पररितयन : 

 ऄधय : 

(ख )जलैिक प्रभाि :  

 जनसङ्ख्या  : 

 िनस्पलत तथा जीिजधत ु : 

 प्राकृलतक िासस्थान र समदुाय : 

(ग )भौलतक प्रभाि :  

 जलमन : 

 िायमुण्डि : 

 पानी : 

 ध्िलन : 

 मानि लनलमयत िस्त ु: 

 जििाय ु : 
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 ऄधय : 

५  .प्रभाि कायायधियनका लिकल्प :  

  लडजाआन : 

  अयोजना स्थि : 

  प्रलक्रया, समय–तालिका : 

  प्रयोग हुने कच्चा पदाथय : 

  ऄधय कुरा : 

६  .िातािरणीय व्यिस्थापन योजनाको खाका :  

७  .ऄधय अिश्यक कुरा :  

८  .प्रलतिदेनमा समािशे हुने िातािरणी य योजनाको खाका दहेाय बमोलजम हुनेछ : 

लिषयगत क्षेत्र सकारात्मक प्रभािको 

बढोत्तरीका लक्रयाकिाप 

के 

ग

ने

? 

कहाँ 

ग

ने

? 

कसरी 

ग

ने

? 

कलहिे 

ग

ने

? 

कसिे 

ग

ने

? 

ऄनमुालनत बजटे 

जनशलि र 

समय 

ऄनगुमन तथा 

मलू्याङ्क

न लिलध 

भौलतक क्षेत्र         

जलैिक क्षेत्र         

सामालजक क्षेत्र         

साँस्कृलतक के्षत्र         

ऄधय         

लिषयगत क्षेत्र नकारात्मक प्रभािको 

धयनूीकरणका 

लक्रयाकिाप 

के 

ग

ने

? 

कहाँ 

ग

ने

? 

कसरी 

ग

ने

? 

कलहिे 

ग

ने

? 

कसिे 

ग

ने

? 

ऄनमुालनत बजटे 

जनशलि र 

समय 

ऄनगुमन तथा 

मलू्याङ्क

न लिलध 
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भौलतक क्षेत्र         

जलैिक क्षेत्र         

सामालजक क्षेत्र         

साँस्कृलतक के्षत्र         

ऄधय         

         

 

रष्टव्य :–  (१  )िातािरण व्यिस्थापन योजनाको प्रस्तािमा अयोजना लनमायण ऄलघ , लनमायण तथा सञ्चािनको चरणका िालग ऄिग 

ऄिग रुपमा ईल्िेख गनुय पनेछ ।  

(   २ )प्रलतिदेन तयार गदाय अिश्यकता ऄनसुार त्याङ्क , नक्शा, लचत्र, तालिका, चाटय, ग्राफ संिग्न गनुय पनेछ ।  

(   ३ )संलक्षप्त िातािरणीय ऄध्ययन प्रलतिदेन नेपािी भाषाको यलुनकोडमा फण्ट साआज १२ मा टाआप गरी िेलखएको हुन ुपनेछ । 

प्रलतिदेनको प्रत्येक पानाको तिमालथ १–१ आञ्च , बायाँ १ .२ आञ्च र दायाँ १  आञ्च खािी राखी पानाका दिुतैफय  लप्रधट गरी 

स्पाआरि बाआलण्डङ गरेको हुन ुपनेछ । 
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अनुसूची –८ 

(दफा ६ को ईपदफा (३ )सँग सम्बलधधत)  

वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन सभबन्धी सावयजलनक सूचनाको ढाँचा 

 

 ..............अयोजना /काययक्रमको िातािरणीय ऄध्ययन प्रलतिदेन तयारी सम्बधधी साियजलनक सचूना  

(प्रकाशन लमलत )  

 ...........प्रदशे  ............लज ल्िा  ................गाईँपालिका ( ................प्रस्तािकको नाम ईल्िेख गने )द्वारा दहेाय बमालजमको 

प्रस्ताि कायायधियन गनय िालगएको छ । 

प्रस्तािकको नाम र ठेगाना  ............नाम  .........ठेगाना ( ...........इमिे ........... )फोन नं.  

प्रस्तािको व्यहोरा अयोजना  /काययक्रमको मखु्य लिषशेता ईल्िेख गने  

प्रभाि पनय सक्ने क्षेत्र  ..........लजल्िा  .........गाईँपालिका  .......... िडँ न.ं 

 

मालथ ईलल्िलखत प्रस्तािको िातािरणीय ऄययन प्रलतिदेन तयारी गने क्रममा सो क्षेत्रको जलैिक तथा पाररलस्थलतकीय प्रणािी , प्राकृलतक 

तथा भौलतक प्रणािी , सामालजक तथा अलथयक प्रणािी र साँस्कृलतक प्रणािीहरु बीच के कस्तो सकारात्मक तथा नकारात्मक 

प्रभाि पदयछ भनी यलकन गनय  .................गाईँपालिका/गाईँपालिका , ..............िडा सलमलत , लिद्यािय, स्िास््य संस्था तथा 

सरोकारिािा व्यलि िा संस्थाको राय सझुाि लिन अिश्यक भएकोिे यो साियजलनक सचूना प्रकाशन भएको लमलतिे सात लदन 

लभत्र दहेायमा ईलल्िलखत ठेगानामा अइ पगु्ने गरी लिलखत राय सझुाि ईपिब्ध गराइ लदन ुहुन ऄनरुोध गररधछ । 

प्रस्तािकको नाम र ठेगाना  ............नाम  .........ठेगाना ( ...........इमिे ........... )फोन नं.  

परामशयदाताको नाम र ठेगाना  ............नाम  .........ठेगाना ( ...........इमिे ........... )फोन न.ं 
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अनुसूची –९ 

(दफा ६ को ईपदफा (८ )सँग सम्बलधधत)  

वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन तयार गने लवज्ञ तथा अध्ययन टोली 

 

क  .संलक्षप्त िातािरणीय ऄध्ययन तथा प्रलतिदेन तयारी संिग्न हुने लिशषेज्ञहरुः  

१  .भौलतक लिकास लिज्ञ ( Physical Development Expert  : )सम्बलधधत लिषय जस्तैः लसलभि िा मकेालनकि आलञ्जलनयररङ्ग , 

भगूभयशास्त्र, भलूिज्ञान, अलकय टेक्ट, हाआड्रोिोजी िा ऄधय सम्बलधधत लिषयमा स्नातकोत्तर ईपाधी हालसि गरी कम्तीमा तीन िटा 

िातारणीय ऄध्ययन काययमा ऄनभुि भएको  

2 . िातािरणलिद (Environmental Expert  :)िातािरण लिज्ञान िा  आलञ्जलनयररङ्गमा स्नातकोत्तर ईपाधी हालसि गरी कम्तीमा तीन 

िटा िातारणीय ऄध्ययन काययमा ऄनभुि भएको  

3 . सामालजक अलथयक लिज्ञ (Socio-economic Expert  : )समाज लिज्ञान िा ऄथयशास्त्रमा स्नातकोत्तर ईपाधी हालसि गरी कम्तीमा 

तीन िटा िातारणीय ऄध्ययन काययमा ऄनभुि भएको  

 

ख  .प्रारलम्भक िातािरणीय परीक्षण तथा प्रलतिदेन तयारी संिग्न हुने लिशषेज्ञहरुः  

1 . भौलतक लिकास लिज्ञ (Physical Development Expert  : )सम्बलधधत लिषय जस्तैः लसलभि िा मकेालनकि आलञ्जलनयररङ्ग , 

भगूभयशास्त्र, भलूिज्ञान, अलकय टेक्ट, हाआड्रोिोजी िा ऄधय सम्बलधधत लिषयमा स्नातकोत्तर ईपाधी हालसि गरी कम्तीमा तीन िटा 

िातारणीय ऄध्ययन काययमा ऄनभुि भएको  

2 . िातािरणलिद (Environmental Expert  :)िातािरण लिज्ञान िा आलञ्जलनयररङ्गमा स्नातकोत्तर ईपाधी हालसि गरी कम्तीमा तीन 

िटा िातारणीय ऄध्ययन काययमा ऄनभुि भएको  

3 . सामालजक अलथयक लिज्ञ (Socio-economic Expert  : )समाज लिज्ञान िा ऄथयशास्त्रमा स्नातकोत्तर ईपाधी हालसि गरी कम्तीमा 

तीन िटा िातारणीय ऄध्ययन काययमा ऄनभुि भएको  

४  .अिश्यकता ऄनसुार सम्बलधधत के्षत्रको लिज्ञः Civil Engineer, Architect, Economist, Agriculturist, 

Forest/Biodiversity Expert, WASH Engineer, Mechanical Engineer, Hydrologist, Chemist अलद  )जस्तैः  

– िन तथा िकृ्षारोपण र हररयािी के्षत्रः फरेष्टर िा िायोडाआभरलसटी लिज्ञ अलद 

– सडक, पिु तथा यातायात के्षत्रः यातायात आलञ्जलनयररङ्ग अलद 
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– पययटन क्षेत्र  :पययटन लिज्ञ अलद  

– ईजाय, जिस्रोत र लसंचाइ के्षत्रः Hydrologist, Irrigation Engineer अलद । 

– अिास, भिन, िस्ती तथा शहरी लिकास क्षेत्र  :भिन आलञ्जलनयर िा अकीटेक्ट  

– ईद्योग तथा व्यिसाय क्षेत्र  :ऄथयशास्त्री तथा व्यिस्थापन लिज्ञ अलद  

– स्िास््य क्षेत्र  :मलेडकि डाक्टर अलद  

– लशक्षा क्षेत्र  :लशक्षाशास्त्री िा मलेडकि डाक्टर अलद  

– खानी क्षेत्र  :भगूभयशास्त्री अलद  

– कृलष के्षत्र  :कृलष तथा भटेेरनरी लिज्ञ अलद  

– खानेपानी, सरसफाइ तथा ढि लनकास क्षेत्र  :िास आलञ्जलनयर अलद  

ईलल्िलखत लिज्ञ तथा ऄध्ययन टोिीको योग्यता िातािरण सम्बधधी संघीय काननूमा तोलकए बमोलजम हुनपुनेछ । 
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अनुसूची –१० 

(दफा १० को ईपदफा (१ )सँग सम्बलधधत)  

वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको ढाँचा 

वातावरणीय प्रभाव सकारात्मक प्रभाव 

बढोत्तरी  /

नकारात्मक असर 

न्यूनीकरणका 

लक्रयाकलापहरु 

(के के गने)?  

स्थान 

(

क

हाँ

 

ग

ने

) 

सञ्चा

ल

न 

प्र

लक्र

या 

(

क

स

री 

ग

ने?

) 

सञ्चाल

न 

प्र

लक्र

या 

(क

स

री 

गने

)? 

समय 

(

क

लह

ले 

ग

ने

)? 

अनुमालन

त 

श्रोत 

लजभमेवा

री 

अनुगमन

को 

लव

लध 

क  .भौलतक वातावरण          

1 . लनमायण अलघको चरण         

         

2 . लनमायण चरण         

         

3 . लनमायण पलछको चरण         

         

ख  .जैलवक वातावरण         

1 . लनमायण अलघको चरण         



efu @   v08 #    c+s !%   @)&* c;f/  ( ut] a'wjf/ 

 

         

2 . लनमायण चरण         

         

3 . लनमायण पलछको चरण         

         

ग  .सामालजक ,आलथयक र 

साँस्कृलतक 

वातावरण 

        

1 . लनमायण अलघको चरण         

         

2 . लनमायण चरण         

         

3.  लनमायण पलछको चरण         
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अनुसूची –११ 

(दफा ११ को ईपदफा (९ )सँग सम्बलधधत)  

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 . लनयमपालन अनुगमन 

       

       

       

 

 


