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धवलागिरी िाउँपागलका 

:yfgLo /fhkq 

         खण्ड ५                 संख्या  ०१   प्रकाशित गिगत: 207८/०१/०५ 
भाि २ 

धवलागिरी िाउँपागलका 
संशिप्त वातावरणीय अध्ययन 

तथा 
प्रारशभभक वातावरणीय परीिण काययववगध,  २०७८ 

 

 

  



धवलागिरी िाउँपागलका 

संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारशभभक वातावरणीय परीिण काययववगध, २०७८ 

प्रस्तावना : 

िाउँपागलकाको अगधकार िेत्रगभत्र पने ववषयसँि सभबशधधत योजना, काययक्रि तथा आयोजना सभबधधी 
प्रस्तावको संशिप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारशभभक वातावरणीय परीिण सभबधधी अध्ययन, प्रगतवेदन 
तयारी, स्वीकृगत, प्रस्ताव कायायधवयन तथा अनिुिन प्रवक्रयालाई व्यवशस्थत र प्रभावकारी बनाउन 
वाञ्छनीय भएकोले, 

िाउँ काययपागलकाले वातावरण तथा प्राकृगतक श्रोत संरिण ऐन, २०७६ को दफा ६६ ले 
ददएको अगधकार प्रयोि िरी यो काययववगध बनाएको छ ।  

 

पररच्छेद - १ 

प्रारशभभक 

 

१.  संशिप्त नाि र प्रारभभ: (१) यो काययववगधको नाि "संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारशभभक 
वातावरणीय परीिण काययववगध, २०७८" रहेको छ ।  

(2) यो काययववगध प्रचगलत सङ्घीय कानूनले िाउँपागलकाको अगधकार िेत्रगभत्र पने 
भनी तोवकएको ववषयसँि सभबशधधत ववकास गनिायण कायय वा आयोजना कायायधवयन िने सरकारी, 
अधयसरकारी,  िैर सरकारी,  सिदुायिा आधाररत संस्था र व्यशि वा कभपनीको हकिा सिेत 
लािू हनुेछ। 

(३) यो काययववगध िाउँपागलकाको स्थानीय राजपत्रिा प्रकािन भएको गिगतदेशख लािू 
हनुेछ ।  

2.  पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलािेिा यस काययववगधिा, - 



(क) "ऐन" भन्नाले िाउँपागलकाको वातावरण तथा प्राकृगतक श्रोत संरिण ऐन, २०७६ 
सभझन ुपछय । 

(ख) "काययपागलका" भन्नाले िाउँ काययपागलका सभझन ुपछय ।  

(ि) "काययसूची" भन्नाले वातावरणीय अध्ययन प्रगतवेदन तयार िनयको लागि यस काययववगध 
बिोशजि स्वीकृत काययसूची सभझन ुपछय ।  

(घ) "कायायलय" भन्नाले िाउँ  काययपागलकाको कायायलय र सो अधतियत वातावरण तथा 
ववपद व्यवस्थापन सभबधधी ववषय हेने िहािाखा/िाखा/एकाईलाई सभझन ुपछय ।   

(ङ) "िाउँपागलका" भन्नाले धवलागिरी िाउँपागलका सभझन ुपछय ।  

 (च) "प्रस्ताव" भन्नाले ववद्यिान वातावरणीय अवस्थािा पररवतयन ल्याउन सक्ने वकगसिको 
ववकास कायय, भौगतक वक्रयाकलाप वा भ–ूउपयोििा कुनै पररवतयन िने कुनै योजना, 
आयोजना वा काययक्रि सञ्चालन िने सभबधधिा तयार िररएको प्रस्ताव सभझन ुपछय।  

(छ) "प्रस्तावक" भन्नाले प्रस्ताव स्वीकृगतको लागि गनवेदन ददने वा प्रस्ताव कायायधवयन िनय 
स्वीकृगत प्राप्त व्यशि वा सरकारी, अधयसरकारी वा िैरसरकारी गनकाय वा संस्था 
सभझन ुपछय ।  

(ज) "प्रारशभभक वातावरणीय परीिण" भन्नाले कुनै प्रस्तावको कायायधवयन िदाय सो प्रस्तावले 
वातावरणिा उल्लेखनीय प्रगतकूल प्रभाव पाने वा नपाने सभबधधिा यकीन िनुयका साथै 
त्यस्तो प्रभावलाई कुनै उपायद्वारा गनराकरण वा धयूनीकरण िनयका लागि अवलभबन 
िररने उपायको सभबधधिा ववश्लषेणात्िक रुपिा िररने अध्ययन तथा िूल्याङ्कन सभझन ु
पछय ।  

(झ) "वातावरण" भन्नाले प्राकृगतक, साँस्कृगतक र सािाशजक प्रणाली, आगथयक तथा िानवीय 
वक्रयाकलाप र वयनका अवयवहरु तथा ती अवयवहरुको बीचको अधतरवक्रया तथा 
अधतरसभबधध सभझन ुपछय ।  

(ञ) "वातावरणीय अध्ययन" भन्नाले कुनै प्रस्तावको कायायधवयन िदाय त्यसबाट वातावरणिा 
पने प्रगतकूल प्रभाव गनराकरण वा धयूनीकरण िनयको लागि अवलभबन िररने उपायका 



सभबधधिा िररने संशिप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारशभभक वातावरणीय परीिण र 
वातावरणीय प्रभाव िूल्याङ्कन सभझन ुपछय ।  

(ट) "वातावरणीय अध्ययन प्रगतवेदन" भन्नाले संशिप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारशभभक 
वातावरणीय पररिण वा वातावरणीय प्रभाव िूल्याङ्कन सभबधधिा तयार िररएको 
प्रगतवेदन सभझन ुपछय । 

(ठ) "वातावरणीय प्रभाव िूल्याकंन" भन्नाले कुनै प्रस्तावको कायायधवयन िदाय सो प्रस्तावले 
वातावरणिा उल्लेखनीय प्रगतकूल प्रभाव पाने वा नपाने सभबधधिा यकीन िर्रनुयका 
साथै त्यस्तो प्रभावलाई कुनै उपायद्वारा गनराकरण वा धयूनीकरण िनयका लागि 
अवलभबन िररने उपायको सभबधधिा ववस्ततृ रुपिा िररने अध्ययन तथा िूल्याङ्कन 
सभझन ुपछय । 

(ड) "व्यवसावयक कायययोजना" भन्नाले प्रस्तावकले कायायधवयन िने ववस्ततृ पररयोजना 
प्रगतवेदन तयार िनुयपने बाहेकका आयोजना वा काययक्रििा हनुे लिानी र प्रगतफलको 
ववश्लषेण सवहतको कायययोजना सभझन ुपछय ।  

(ढ) "ववस्ततृ पररयोजना प्रगतवेदन" भन्नाले प्रस्तावकले कायायधवयन िने ववकास गनिायणसँि 
सभबशधधत पररयोजनाको प्राववगधक र आगथयक पिहरु ववश्लषेण िररएको ववस्ततृ 
प्रगतवेदन सभझन ुपछय ।    

(ण) "संशिप्त वातावरणीय अध्ययन" भन्नाले कुनै प्रस्तावको कायायधवयन िदाय त्यसबाट 
वातावरणिा पने प्रगतकूल प्रभाव गनराकरण वा धयूनीकरण िनयको लागि अवलभबन 
िररने उपायको सभबधधिा संशिप्त रुपिा िररने अध्ययन सभझन ुपछय ।  

  



पररच्छेद — २ 

प्रस्ताव छनौट तथा काययसूची सभबधधी व्यवस्था 
 

३.  प्रस्ताव छनौट तथा सूची तयार िने: (१) कायायलयले स्वीकृत बावषयक काययक्रि तथा 
कायययोजनाको आधारिा वातावरणीय अध्ययन आवश्यक पने ववकास गनिायण सभबधधी कायय वा 
आयोजना तथा काययक्रि पवहचान िरी सूची तयार िनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोशजिको सूचीिा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को 
दफा ६२ (क) बिोशजि िाउँपागलका िेत्रगभत्र िररन ेस्लेट, ढुङ्गा, गिट्टी, वालवुा एवं िाटोजधय 
वस्तकुो ववक्री सभबधधी कायय सिेत सिावेि िनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोशजि वातावरणीय अध्ययन आवश्यक पने आयोजना तथा 
काययक्रिको पवहचान तथा सूची तयार िदाय सङ्घीय वातावरण संरिण गनयिावली, २०७७ को 
आधारिा संशिप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारशभभक वातावरणीय परीिण र वातावरणीय प्रभाव 
िूल्याङ्कनका लागि छुट्टाछुटै्ट सूची तयार िनुय पनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बिोशजिको सूची तयार िदाय यस काययववगधको अनसूुची –१ िा 
उशल्लशखत सीिा (थ्रसेहोल्ड) अनसुार िनुय पनेछ । 

(५) कायायलयले वातावरणीय अध्ययन िनुयपने आयोजना वा काययक्रिको ववस्ततृ 
पररयोजना प्रगतवेदन वा व्यवसावयक कायययोजना तयार भए पश्चात वातावरणीय अध्ययन िने 
िराउने व्यवस्था िनुय पनेछ ।  

(६) उपदफा (५) बिोशजि वातावरणीय अध्ययन िदाय अनसूुची –२ िा उशल्लशखत 
वातावरणीय अध्ययन सभबधधी प्रवाह शचत्र, प्रभाव पवहचान तथा अध्ययन सूची र औजारको 
प्रयोि िनुय पनेछ ।  

४.   काययसूची तयारी तथा स्वीकृगत िनुयपने: (१) प्रस्तावकले संशिप्त वातावरणीय अध्ययनको लागि 
अनसूुची –३ र प्रारशभभक वातावरणीय परीिणको लागि अनसुचुी –४ बिोशजिको ढाँचािा प्रत्येक 
आयोजना वा काययक्रिको लागि छुट्टाछुटै्ट काययसूची तयार िनुय पनेछ ।  



(२) उपदफा (१) बिोशजि तयार िररएको काययसूची स्वीकृगतको लागि वातावरण 
ववषय हेने िहािाखा/िाखा/एकाईिा पेि िनुय पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोशजि पेि भएको काययसूची स्वीकृगतका लागि पेि िनुयअशघ 
ववषयसँि सभबशधधत िाखा/िहािाखाको राय सझुाव सवहत पेि िनुयपनेछ । 

(४) उपदफा (२) बिोशजि पेि भएको संशिप्त वातावरणीय अध्ययन सभबधधी 
काययसूची भए प्रिखु प्रिासकीय अगधकृतले र प्रारशभभक वातावरणीय परीिण सभबधधी काययसूची 
भए प्रिखु प्रिासकीय अगधकृत िाफय त अध्यि/प्रिखुले आवश्यक जाँचबझु िरी पेि भएको 
गिगतले पधर ददनगभत्र स्वीकृत िनुय पनेछ । 

(५) उपदफा (४) को प्रयोजनको लािी ददन िणना िदाय थप कािजात िाि िरेकोिा 
त्यस्तो कािजात प्राप्त भएको गिगतबाट र कुनै ववषयिा थप स्पष्ट िनय लेशख पठाएकोिा त्यस्तो 
ववषयिा स्पष्ट भई आएको गिगतबाट िणना िररनेछ ।  

(६) उपदफा (४) बिोशजि काययसूची स्वीकृत िदाय दफा १४ को उपदफा (१) 
बिोशजि िदठत प्राववगधक सगिगतको गसफाररििा िनुय पनेछ । 

5.  सावयजगनक सनुवुाई िनुयपने: (१) प्रस्तावकले वातावरणीय अध्ययन प्रगतवेदन तयारीको 
गसलगसलािा प्रस्तावको कायायधवयनबाट प्रभाववत हनुे िेत्रिा प्रस्तावको बारेिा सावयजगनक 
सनुवुाईको आयोजना िरी राय सझुाव सङ्कलन िनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोशजि सावयजगनक सनुवुाई िदाय प्रस्तावकले प्रभाववत स्थानीय 
सिदुाय, वन उपभोिा सिूह िठन भएको भए सो सिूहका प्रगतगनगध, वडा अध्यि वा वडा 
सगिगतका प्रगतगनगधको रोहवरिा िराउन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोशजि सावयजगनक सनुवुाई िने प्रयोजनका लागि प्रस्तावकले 
सोको गिगत, सिय, स्थान र आयोजना तथा काययक्रिको सभबधधिा प्रचार प्रसार िनयको लागि 
स्थानीय पत्रपगत्रका, रेगडयो वा अधय सञ्चार िाध्यिको प्रयोि िनुयका साथै सभबशधधत वडा 
कायायलय र आयोजना िते्रको कुनै सावयजगनक स्थलिा सूचना सिेत टाँस िनुय पनेछ । 



(४) उपदफा (१) बिोशजि िररने सावयजगनक सनुवुाई काययक्रििा आयोजना तथा 
काययक्रिबाट प्रभाववत िते्रका नािररक, सिदुाय तथा िवहला, बालबागलका, अपाङ्गता भएका 
व्यशि, ज्येष्ठ नािररक तथा जोशखि रहेका वियको सहभागिता सगुनशश्चत िनय प्रस्तावकले उपदफा 
(२) बिोशजिको सूचना स्थानीय पत्रपगत्रका, रेगडयो र अधय सञ्चार िाध्यिबाट सभभव  भएसभि 
स्थानीय भाषािा सिेत प्रचार प्रसार िनुय पनेछ ।  

(५) प्रस्तावकले आयोजना तथा काययक्रिले सिेट्ने भौिोगलक िेत्रको आधारिा 
आवश्यकता अनसुार एकभधदा बढी स्थानिा सावयजगनक सनुवुाईको आयोजना िनुय पनेछ ।  

(६) यस दफा बिोशजि आयोजना िररएको सावयजगनक सनुवुाईिा भएको उपशस्थगत, 
सनुवुाईबाट प्राप्त सझुाव, तस्वीर तथा श्रव्य-दृश्य सािग्री सिेत वातावरणीय अध्ययन प्रगतवेदनिा 
संलग्न िनुय पनेछ ।   

(७) सावयजगनक सनुवुाई काययक्रि सभबधधी ववस्ततृ ढाँचा तथा प्रवक्रया अनसूुची –५ 
िा उल्लेख भएबिोशजि हनुेछ । 

 

पररच्छेद — ३ 

प्रगतवेदन तयारी तथा स्वीकृगत सभबधधी व्यवस्था 
 

६.  वातावरणीय अध्ययन प्रगतवेदन तयारी: (१) दफा ४ को उपदफा (२) बिोशजि स्वीकृत काययसूची 
र दफा ५ बिोशजि आयोजना हनुे सावयजगनक सनुवुाईबाट प्राप्त सझुाव सिेतको आधारिा 
प्रस्तावकले प्रत्येक आयोजना तथा काययक्रिको लागि छुट्टाछुटै्ट वातावरणीय अध्ययन प्रगतवेदन 
तयार िनुय पनेछ ।  

(२) संशिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रगतवेदनको ढाँचा अनसूुची –६ तथा प्रारशभभक 
वातावरणीय परीिण प्रगतवेदनको ढाँचा अनसूुची –७ िा तोवकए बिोशजि हनुेछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोशजि प्रगतवेदन तयार िदाय प्रस्तावकले प्रस्ताव कायायधवयन हनु े
िाउँपागलका/निरपागलका वा त्यस िेत्रका सभबशधधत सरोकारवाला गनकाय व्यशि वा 



संस्थालाई सो प्रस्तावको कायायधवयनबाट वातावरणिा पनय सक्ने प्रभावको सभबधधिा सात 
ददनगभत्र गलशखत सझुाव उपलब्ध िराउन अनसूुची –८ बिोशजिको ढाँचािा कायायलय, िैशिक 
संस्था, स्वास््य संस्था वा कुनै सावयजगनक स्थलिा सूचना टाँस िरी िचुलु्का तयार िनुय पनेछ 
। 

(४) उपदफा (३) बिोशजिको सूचना कुनै एक स्थानीय पत्रपगत्रकािा प्रकािन िरी 
आफ्नो वेवसाइट भएिा सोिा सिेत प्रकािन िनुय पनेछ ।  

(५) उपदफा (३) र (४) बिोशजि सूचना टाँस वा प्रकािन भएकोिा सो सभबधधिा 
कसैको रायसझुाव भए सूचनािा उशल्लशखत अवगधगभत्र सभबशधधत प्रस्तावकलाई आफ्नो राय 
सझुाव ददन सवकनेछ ।  

(६) दफा ४ को उपदफा (३) बिोशजि स्वीकृत काययसूची तथा उपदफा (१) 
बिोशजि वातावरणीय अध्ययन प्रगतवेदन तयार िदाय प्रस्तावकले डेस्क अध्ययन, स्थलित भ्रिण, 
अवलोकन र प्रभाव िेत्रका लशित सिदुाय तथा सरोकारवालासँि अधतरवक्रया िरी त्याङ्क 
तथा सूचना संकलन िनुय पनेछ ।  

(७) उपदफा (१) बिोशजिको वातावरणीय अध्ययन प्रगतवेदनिा प्रस्तावकले प्रस्ताव 
कायायधवयन िने क्रििा वातावरणिा पनयसक्ने सकारात्िक प्रभाव बढोत्तरी तथा नकारात्िक 
प्रभाव धयूनीकरणको लागि अपनाउन सवकने ववगभन्न ववकल्पहरुको ववस्ततृ ववश्लषेण िरी त्यस्ता 
ववकल्पहरुिध्ये वातावरणीय दृवष्टकोणले प्रस्ताव कायायधवयन िनय उपयिु हनुे ववकल्प र सो 
ववकल्प कायायधवयन िनय सवकने आधार र कारण सिावेि िनुय पनेछ । 

(८) प्रस्तावकले वातावरणीय अध्ययन प्रगतवेदन तयार िदाय अनसूुची –९ िा 
उशल्लशखत ववज्ञ िाफय त तयार िनुय पनेछ ।  

(९) उपदफा (८) बिोशजि वातावरणीय अध्ययन काययिा संलग्न ववज्ञहरु स्थलित 
अध्ययन, अवलोकन, राय पराििय र अधतरवक्रयाका लागि आयोजना तथा काययक्रिको प्रस्ताववत 
स्थलिा अगनवायय रुपिा उपशस्थत हनु ुपनेछ ।  

(१०) वातावरणीय अध्ययन सभबधधी काययसूची तथा वातावरणीय अध्ययन प्रगतवेदन 
नेपाली भाषािा तयार िनुय पनेछ ।  



तर काययसूची तथा प्रगतवेदनिा उल्लेख िररने प्राववगधक िब्दावलीको लागि नेपाली 
भाषा प्रयोि िदाय िब्दको आियिा नै ताशत्वक फरक पने भएिा त्यस्ता िब्द अंग्रजेी भाषािा 
उल्लेख िनय यस व्यवस्थाले वाधा परुयाएको िागनन ेछैन । 

(११) उपदफा (१०) िा जनुसकैु कुरा लेशखएको भएता पगन ववदेिी लिानी भएका 
प्रस्तावको हकिा तयार िररने वातावरणीय अध्ययन प्रगतवेदन र काययसूची नेपाली वा अङ्ग्ग्रजेी 
भाषािा तयार िनय सवकनेछ ।  

(१२) उपदफा (११) बिोशजि अध्ययन प्रगतवेदन र काययसूची अङ्ग्ग्रजेी भाषािा 
तयार पाररएको अवस्थािा सोको काययकारी सारांि सवहतको संशिप्त प्रगतवेदन नेपाली भाषािा 
सिेत तयार िनुय पनेछ ।  

(१३) प्रस्तावकले वातावरणीय अध्ययन प्रगतवेदन तयार िदाय वातावरण संरिण ऐन, 
२०७६ तथा वातावरण संरिण गनयिावली, २०७७ ले तोकेअनसुारको िापदण्ड र िणुस्तर 
कायि हनुे िरी यस काययववगधले गनधायरण िरेको ढाँचािा तयार िनुय पनेछ ।  

(१४) वातावरणीय प्रभाव िूल्याङ्कन प्रगतवेदन तयारी सभबधधी व्यवस्था प्रचगलत सङ्घीय 
तथा प्रदेि कानून बिोशजि हनुेछ ।  

७.  अध्ययन प्रगतवेदनको स्वीकृगत:  (१) दफा ६ बिोशजि तयार िररएको संशिप्त वातावरणीय 
अध्ययन प्रगतवेदन तथा प्रारशभभक वातावरणीय परीिण प्रगतवेदन प्रिखु प्रिासकीय अगधकृत 
िाफय त अध्यि/प्रिखु सिि पेि िनुय पनेछ ।  

(२) अध्यि/प्रिखुले उपदफा (१) बिोशजि पेि भएको संशिप्त वातावरणीय अध्ययन 
प्रगतवेदन तथा प्रारशभभक वातावरणीय प्रगतवेदन उपर अध्ययन, ववश्लषेण तथा पनुरावलोकनको 
लागि दफा १४ को उपदफा (१) बिोशजि िदठत प्राववगधक सगिगतिा पठाउन ुपनेछ ।  

(३) प्राववगधक सगिगतले उपदफा (२) बिोशजि प्राप्त भएको वातावरणीय अध्ययन 
प्रगतवेदन उपर आवश्यक अध्ययन, पराििय, जाँचबझु, ववश्लषेण तथा पनुरावलोकन िरी 
स्वीकृगतको लागि गसफाररि िनुय पनेछ ।   



(४) उपदफा (३) बिोशजि प्राववगधक सगिगतको गसफाररिको आधारिा प्रस्ताववत 
आयोजना तथा काययक्रि कायायधवयन िदाय वातावरणिा कुनै उल्लेख्य प्रभाव पने नदेशखएिा 
आवश्यकता अनसुार प्रस्तावकले पालना िनुयपने ितय तोकी संशिप्त वातावरणीय अध्ययन 
प्रगतवेदन भए अध्यि/प्रिखुले र प्रारशभभक वातावरणीय परीिण प्रगतवेदन काययपागलकाले 
स्वीकृत िनेछ ।  

(५) उपदफा (४) बिोशजि प्रगतवेदन स्वीकृत िदाय प्रगतवेदन पेि भएको गिगतले पधर 
ददनगभत्र स्वीकृत िनुय पनेछ ।  

(६) उपदफा (५) को प्रयोजनको लािी ददन िणना िदाय थप कािजात िाि िरेकोिा 
त्यस्तो कािजात प्राप्त भएको गिगतबाट र कुनै ववषयिा थप स्पष्ट िनय लेशख पठाएकोिा त्यस्तो 
ववषयिा स्पष्ट भई आएको गिगतबाट िणना िररनेछ । 

(७) उपदफा (३) बिोशजि वातावरणीय अध्ययन प्रगतवेदनको अध्ययन तथा जाँचबझु 
िदाय त्यस्तो प्रस्तावको थप वातावरणीय अध्ययन िनुयपने देशखएिा संशिप्त वातावरणीय 
अध्ययनको हकिा प्रारशभभक वातावरणीय परीिण िनय अध्यि/प्रिखुले र प्रारशभभक 
वातावरणीय परीिणको हकिा वातावरणीय प्रभाव िूल्याङ्कन िने िरी काययपागलकाले आदेि 
ददन सक्नेछ ।  

(८) उपदफा (७) अनसुार ददइएको आदेि अनसुार प्रस्तावकले थप अध्ययन िरी 
प्रारशभभक वातावरणीय पररिण प्रगतवेदन भए काययपागलका सिि र वातावरणीय प्रभाव िूल्याङ्कन 
प्रगतवेदन भए प्रदेि कानूनले तोकेको गनकाय सिि पनुः पेि िनुय पनेछ ।  

(९) उपदफा (८) बिोशजिको वातावरणीय अध्ययन प्रगतवेदन तयार िनुयपूवय प्रारशभभक 
वातावरणीय परीिण सभबधधी काययसूची अध्यि/प्रिखुबाट र वातावरणीय प्रभाव िूल्याङ्कन 
सभबधधी काययसूची प्रदेि कानूनले तोकेको गनकायबाट स्वीकृत िराउन ुपनेछ । 

८.  प्रगतवेदन पररिाजयन िनय सवकन:े (१) संशिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रगतवेदन र प्रारशभभक 
वातावरणीय परीिण प्रगतवेदन स्वीकृत भई सकेपगछ सो प्रगतवेदनिा भौगतक पूवायधार, गडजाइन 
तथा ििता र स्वरुपिा पररिाजयन िनुयपने वा संरचना स्थानाधतरण वा फेरबदल िनुयपने भएिा 



वा आयोजना तथा काययक्रि ििता घटेिा वा रुख कटान संख्यािा थपघट िनुयपने भएिा 
काययपागलकाले त्यस्तो वातावरणीय अध्ययन प्रगतवेदन पररिाजयन िनय स्वीकृगत ददन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेशखएको भएता पगन दफा ७ को उपदफा (६) 
बिोशजि संशिप्त वातावरणीय अध्ययन िररएकोिा प्रारशभभक वातावरणीय परीिण वा प्रारशभभक 
वातावरणीय पररिण िररएकोिा वातावरणीय प्रभाव िूल्याङ्कन िनुयपने आदेि ददएको अवस्थािा 
पररिाजयन सभबधधी व्यवस्था लािू हनुे छैन ।  

 

  



पररच्छेद — ४ 

प्रस्ताव कायायधवयन तथा अनिुिन सभबधधी व्यवस्था 
 

९.  प्रस्ताव कायायधवयन िनुय पने: (१) प्रस्तावकले संशिप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारशभभक 
वातावरणीय परीिण प्रगतवेदन स्वीकृत भएको गिगतले तीन बषयगभत्र त्यस्तो प्रस्ताव कायायधवयन 
प्रारभभ िनुय पनेछ ।   

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेशखएको भएता पगन वविेष पररशस्थगत गसजयना 
भई सो अवगधगभत्र प्रस्तावको कायायधवयन हनु नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएिा प्रस्तावकले संशिप्त 
वातावरणीय अध्ययनको हकिा प्रिखु प्रिासकीय अगधकृत सिि र प्रारशभभक वातावरणीय 
परीिणको हकिा अध्यि/प्रिखु सिि स्पष्ट कारण खलुाई भयाद थपका लागि गनवेदन ददन ु
पनेछ।  

(३) उपदफा (२) बिोशजि प्राप्त भएको गनवेदन उपर संशिप्त वातावरणीय अध्ययन 
प्रगतवेदन भए प्रिखु प्रिासकीय अगधकृतले र प्रारशभभक वातावरणीय परीिण प्रगतवेदन भए 
अध्यि/प्रिखुले दफा १५ को उपदफा (१) बिोशजिको प्राववगधक सगिगतबाट जाँचबझु िराई 
व्यहोरा िनागसब देखेिा आफ्नो राय सवहत काययपागलकािा पेि िनुयपनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बिोशजि पेि भएको गनवेदनको व्यहोरा िनागसव देखेिा 
काययपागलकाले बढीिा दईु बषयको अवगध थप िनय सक्नेछ ।  

(५) उपदफा (१) वा (४) बिोशजिको अवगधगभत्र प्रस्ताव कायायधवयन प्रारभभ निने 
प्रस्तावकले त्यस्तो प्रस्तावको पनुः वातावरणीय अध्ययन िराई स्वीकृगतको लागि पेि िनुय 
पनेछ ।  

10.  वातावरणीय व्यवस्थापन योजना: (१) प्रस्तावकले प्रस्ताव कायायधवयन िनुयअशघ अनसूुची –१० 
बिोशजिको ढाँचािा वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार िनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोशजि वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार िदाय वातावरणीय 
सकारात्िक प्रभाव बढोत्तरी हनुे र नकारात्िक प्रभाव धयूनीकरण िने वक्रयाकलापहरुिध्ये 



आयोजना गनिायणको क्रििा र आयोजना सभपन्न भएपगछ अवलभबन िने वक्रयाकलापहरु सिेत 
उल्लेख िनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोशजिको वातावरणीय व्यवस्थापन योजनािा गनरोधात्िक,  
सधुारात्िक र िगतपूगतय सभबधधी वक्रयाकलापहरु सिेत प्रस्ताव िनुय पनेछ ।  

(४) वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार िदाय प्रस्तावकले आयोजना कायायधवयन 
िदाय वातावरणिा पनय सक्ने प्रारशभभक, िध्यकालीन र दीघयकालीन सकारात्िक प्रभावको 
बढोत्तरी र नकारात्िक प्रभावको धयूनीकरणको लागि अबलभबन िनुयपने ववगध र प्रवक्रया सिेत 
उल्लेख िनुय पनेछ। 

(५) वातावरणीय व्यवस्थापन योजनािा प्रस्ताववत काययहरु सञ्चालन िनय लाग्न े
लाितलाई ववस्ततृ आयोजना प्रगतवेदनिा उल्लेख भएकोिा सोको वक्रयाकलाप र लाित 
प्रस्तावकले वातावरण व्यवस्थापन योजनािा सिावेि िनुय पनेछ ।  

(६) प्रस्तावकले वातावरणीय व्यवस्थापन योजनािा उशल्लशखत वक्रयाकलापलाई 
आयोजना तथा काययक्रि कायायधवयनका लागि तयार िररने लाित अनिुानिा नै सिावेि िनुय 
पनेछ ।  

(७) उपदफा (१) बिोशजि तयार िरेको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना कायायधवयन 
प्रारभभ भएपगछ प्रस्तावकले कायायधवयनको अवस्थाको प्रगतवेदन प्रत्येक छ िवहनािा काययपागलका 
सिि पेि िनुय पनेछ ।  

(८) िाउँपागलकाले आफूले िरेको अनिुिन तथा गनरीिणको प्रगतवेदन प्रत्येक 
आगथयक बषय सिाप्त भएको गिगतले एक्काईस ददनगभत्र प्रदेि कानूनले तोकेको गनकायिा पठाउन ु
पनेछ ।  

(९) उपदफा (८) बिोशजि पेि िरेको प्रगतवेदनलाई सात ददनगभत्र कायायलयको 
सूचना पाटी तथा वेवसाईट िाफय त सावयजगनक िनुय पनेछ ।    

११. प्रस्ताव कायायधवयन अनिुिन तथा प्रगतवेदन: (१) प्रस्ताव कायायधवयनको अनिुिन िदाय प्रारशभभक 
एवि ्प्रवक्रया अनिुिन, गनयिपालन अनिुिन तथा प्रभावको अनिुिन िनुय पनेछ ।  



(२) प्रस्तावको प्रारशभभक अनिुिन िदाय आयोजना वा काययक्रिको गनिायण कायय िरुु 
िनुयभधदा अिावै गनिायणस्थल र वरपरका आधारभतू वातावरणीय पिको सवेिण िनुय पनेछ ।  

(३) प्रस्ताव कायायधवयनबाट भएका वातावरणीय पररवतयन पत्ता लिाउन काययक्रि 
तथा आयोजना गनिायण र सञ्चालनका क्रििा त्यस िेत्रको जनस्वास््य, पयायवरणीय, सािाशजक 
र आगथयक अवस्था लिायतका सूचकहरुको िूल्याङ्कन िनुय पनेछ ।  

(४) प्रस्तावकले वातावरण संरिण सभबधधी िापदण्डको पालना िरेको छ भने्न कुरा 
सगुनशश्चत िनय वातावरणीय िणुस्तरका वविेष सूचक वा प्रदूषणको अवस्थाको बारेिा आवगधक 
वा लिातार अनिुिन िरी अगभलेख राख्न ुपनेछ र यसरी अनिुिन िदाय वातावरणीय व्यवस्थापन 
योजनािा प्रस्ताववत ववषयहरु सिेत सिावेि िनुय पनेछ ।  

(५) प्रस्ताव कायायधवयनबाट गसजयना हनुे सकारात्िक र नकारात्िक प्रभाव, वातावरण 
संरिणका लागि प्रस्तावकले पालना िनुयपने ववषयहरु तथा वातावरणीय प्रभावकाररताको 
अनिुिन सभबधधी सूचकहरु सिेत प्रगतवेदनिा उल्लेख िनुय पनेछ ।  

(६) उपदफा (५) बिोशजिका प्रत्येक सूचकलाई कसले र कुन ववगध वा तररकाबाट 
अनिुिन िने हो सो सिेत खलुाउन ुपछय र यस्तो ववगध भरपदो, सशजलो र आयोजना स्थलिा 
काययरत जनिशिले अबलभबन िनयसक्ने खालको हनु ुपनेछ ।  

(७) उपदफा (६) बिोशजिको कायय प्रस्तावकसँि उपलब्ध जनिशिले िनय सक्ने 
अवस्था नभएिा आवश्यकता अनसुार वाह्यस्रोतबाट पूती िरी सभपादन िने व्यवस्था प्रस्तावकले 
गिलाउन ुपनेछ ।  

(८) आयोजना गनिायण तथा सञ्चालनको ववगभन्न चरणका लागि सूचकको प्रकृगत हेरी 
वातावरणीय अनिुिन िने सिय तागलका सिेत प्रगतवेदनिा सिावेि िनुय पनेछ । 

(९) उपदफा (१) बिोशजि प्रस्ताव कायायधवयन प्रारशभभक अनिुिन,  प्रभाव अनिुिन 
तथा गनयिपालन अनिुिन सभबधधी ढाँचा अनसूुची–११ िा तोवकए बिोशजि हनुेछ। 



१२.  अनिुिन सभबधधी शजभिेवारी: (१) संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारशभभक वातावरणीय 
परीिण सभबधधी अध्ययन प्रस्तावको कायायधवयनको स्वःअनिुिन िने शजभिेवारी प्रस्तावक 
स्वयंको हनुेछ ।  

(२) प्रस्तावकले प्रत्येक छ िवहनािा उपदफा (१) बिोशजि स्वःअनिुिन िरी तयार 
िरेको प्रगतवेदन िाउँपागलकािा पेि िनुय पनेछ ।  

(३) िाउँपागलका स्वयं प्रस्तावक भएको वा अधय प्रस्तावकबाट कायायधवयन िररने 
प्रस्तावको अनिुिनका लागि काययपागलकाले देहाय बिोशजिको अनिुिन सगिगत िठन िनेछः–  

क) उपाध्यि/उपप्रिखु        – संयोजक  

ख) वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापन सगिगतको संयोजक   – सदस्य  

ि) प्रिखु प्रिासकीय अगधकृत      – सदस्य 

घ) योजना तथा पूवायधार ववकास िहािाखा/िाखा वा एकाई प्रिखु – सदस्य  

ङ) वातावरण गनरीिक       – सदस्य 

च) वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापन िहािाखा/िाखा/एकाई प्रिखु  – सदस्य सशचव  

(४) सगिगतले शजल्लाशस्थत वन कायायलय, सभबशधधत गनकाय प्रिखु तथा प्रगतगनगध वा 
ववषय ववज्ञलाई बैठकिा आिधत्रण िनय सक्नेछ । 

(५) अनिुिन सगिगतले दफा ११ बिोशजि अनिुिन िरी तयार पाररएको प्रगतवेदन 
तीस ददनगभत्र कायायपागलका सिि पेि िनुय पनेछ ।   

(६) काययपागलकाले अनिुिनबाट देशखएका सिस्या तथा सझुाव कायायधवयनको लागि 
प्रस्तावकलाई आदेि ददन सक्नेछ र यसरी ददएको आदेिको पालना िनुय प्रस्तावकको कतयव्य 
हनुेछ ।  



१३.  कायायधवयनिा रोक लिाउन सक्न:े (१) यस काययववगध तथा वातावरण संरिण सभबधधी प्रचगलत 
सङ्घीय तथा प्रदेि कानून बिोशजि वातावरणीय अध्ययन प्रगतवेदन स्वीकृत निराई वा स्वीकृत 
भएभधदा फरक हनुे िरी प्रस्ताव कायायधवयन िनय िराउन हुँदैन ।  

(२) कुनै व्यशि, संस्था वा गनकायले उपदफा (१) ववपररतको कायय िरेको पाइएिा 
संशिप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारशभभक वातावरणीय प्रगतवेदन भए काययपागलकाले प्रस्ताव 
कायायधवयनिा रोक लिाउनेछ र वातावरणीय प्रभाव िूल्याङ्कनको हकिा प्रदेि सरकारको 
सभबशधधत गनकायिा गसफाररि िनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोशजि कुनै प्रस्ताव कायायधवयनिा रोक लिाइएकोिा त्यसरी 
रोक लिाइएको कारणबाट िगत पगु्न िएिा प्रस्तावकले सो बापत कुनै वकगसिको िगतपूगतयको 
दावी िनय पाउने छैन ।  

(४) उपदफा (३) िा जनुसकैु कुरा लेशखएको भएता पगन कायायधवयनिा रोक 
लिाइएको आयोजनाको प्रस्तावकले प्रचगलत ऐन बिोशजि वातावरणीय अध्ययन प्रगतवेदन 
स्वीकृत िराएिा वा स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रगतवेदन बिोशजि आयोजना कायायधवयनिा 
सधुार िरेिा लिाइएको रोक सभबशधधत गनकायले फुकुवा िनय सक्नेछ ।  

 

पररच्छेद — ५ 

ववववध 

१४.  प्राववगधक सगिगत िठन िने: (१) संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारशभभक वातावरणीय 
परीिण सभबधधी काययसूची तथा वातावरणीय अध्ययन प्रगतवेदन स्वीकृत िनुयअशघ प्राववगधक 
पिहरुको अध्ययन, ववश्लषेण र पनुरावलोकन िरी गसफाररि िनय काययपागलकाले देहाय 
बिोशजिको प्राववगधक सगिगत िठन िनेछ :– 

क) योजना तथा प्राववगधक िहािाखा/िाखा वा इकाई प्रिखु    – संयोजक 

ख) आयोजना तथा काययक्रिसँि सभबशधधत िेत्रको ववषयको ववज्ञ      – सदस्य 



ि) वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापन ववषय हेने िहािाखा/िाखा/एकाई प्रिखु  – सदस्य सशचव 

(२) सगिगतले आवश्यकता अनसुार वन कायायलय, सभबशधधत ववषयित गनकायका 
प्रिखु तथा प्रगतगनगध वा ववषय ववज्ञलाई बैठकिा आिशधत्रत िनय सक्नेछ ।  

१५.  िनुासो सनुवुाई िने दावयत्व: (१) आयोजना तथा काययक्रिको वातावरणीय, आगथयक, सािाशजक 
र सासँ्कृगतक सवालसँि सभबशधधत प्रभाववत व्यशि तथा सिदुायको चासो, शिकायत तथा िनुासो 
प्राप्त िने, सभबोधन र कायायधवयनिा सहजीकरण िने प्रयोजनका लागि िनुासो सनुवुाई संयधत्रको 
व्यवस्था िने दावयत्व प्रस्तावकको हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशजि व्यवस्था भएको संयधत्रिा िनुासो सनेु्न अगधकारी तथा 
िनुासो सभबोधन सगिगत लिायत अधय उपयिु व्यवस्था िनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोशजि िनुासो सनुवुाई अगधकारीको व्यवस्था नभएको अवस्थािा 
िनुासो सनुवुाई अगधकारीको शजभिेवारी स्वतः आयोजना प्रिखुको हनुेछ । 

(४) उपदफा (१) बिोशजि िनुासो सनुवुाई सभबधधी व्यवस्था िनय काययपागलकाले 
उपाध्यि/उपप्रिखुको संयोजकत्विा तीन सदस्यीय िनुासो सभबोधन सगिगत िठन िनय सक्नेछ 
।  

(५) उपदफा (२) बिोशजिको िनुासो सनुवुाई संयधत्रले पररयोजना वा प्रस्तावसँि 
सभबधधी वातावरणीय, आगथयक, सािाशजक एवि ्साँस्कृगतक चासो तथा सवालहरु बारे आवाज 
प्रस्ततु िनय र सभबोधन िनय सियबद्ध तथा पारदिी कायययोजना बनाई कायायधवयन िनुय पनेछ।  

(६) प्रस्तावकले प्रस्ताववत आयोजना तथा काययक्रिको ववषयिा वडा तथा िाउँपागलका 
स्तरिा सचेतनािूलक अगभयान सञ्चालन िरी प्रस्ताववत आयोजना तथा काययक्रिले सभबोधन 
िनुयपने प्रभाववतहरुको हक अगधकार र िनुासो सभबोधन िने संयधत्रको बारेिा सिदुाय तथा 
सरोकारवालालाई ससूुशचत िराउन ुपनेछ ।  

(७) िनुासो सभबोधन सगिगत तथा िनुासो सनेु्न अगधकारीको काि कतयव्य र अगधकार 
देहाय बिोशजि हनुेछ: 



क) वातावरणीय तथा सािाशजक अवरोध,  सभपशत्तको प्रागप्त,  अगधकार,  िगतपूगतय र 
सहायता सभबधधिा प्रभाववतहरुलाई सहयोि िने,   

ख) प्रभाववत व्यशिहरुको िनुासो प्राप्त िने,  अगभलेख राख्न,े विीकरण िने,  प्राथगिकता 
गनधायरण िने, 

ि) िनुासो प्राप्त भएको गिगतले पधर ददनगभत्र सभबोधन िरी सभबशधधत र 
िाउँपागलकालाई जानकारी िराउने, 

घ) िनुासो सभबोधन सभबधधी गनणयय प्रवक्रयािा असधतषु्ट पिको पषृ्ठपोषणलाई  
सगुनशश्चत िने, 

ङ) प्रस्तावकले तोके बिोशजिका र सगिगतले आवश्यक देखेका अधय कािहरु िने। 

१६.  प्राववगधक सहयोि गलन सक्न:े आयोजना वा काययक्रिका लागि िररने वातावरणीय अध्ययन 
सभबधधी कायय िाउँपागलकाको आधतररक जनिशिबाट िनय संभव नभएको अवस्थािा सभबशधधत 
ववषय ववज्ञहरु वा व्यवसावयक परािियदाताको सहयोि गलन सवकनेछ । 

१७. प्रचगलत कानून लािू हनु:े यस काययववगधिा भएको व्यवस्था प्रचगलत कानूनसँि बाँशझएिा प्रचगलत 
कानूनको व्यवस्था लािू हनुेछ ।  

 



अनसुचुी –१ 

(दफा ३ को उपदफा (४) सँि सभबशधधत) 

िाउँपागलकाको अगधकार िते्रका संभाव्य प्रस्तावहरुको वातावरणीय अध्ययनको सीिा (थ्रसेहोल्ड) 

   

प्रस्तावको ववषय 
िते्र 

वातावरणीय अध्ययनका ववगध अनसुार अध्ययन िनुय पने आयोजना तथा काययक्रिको िापदण्ड 

संशिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रारशभभक वातावरणीय परीिण वातावरणीय प्रभाव िूल्याङ्कन 

वन र विृारोपण २० हेक्टरसभिको िेत्रफलिा नयाँ बनस्पगत 
उद्यान,  वन वीउ विैचा र प्राणी उद्यान             
(शचगडयाखाना) गनिायण िने   

 

२० हेक्टर भधदा बढीको िेत्रफलिा नयाँ 
बनस्पगत उद्यान,  वन वीउ विैचा र प्राणी उद्यान 
(शचगडयाखाना) गनिायण िने 

वन िेत्रिा फोहोरिैला व्यवस्थापन िनय 
ल्याण्डवफल साइट गनिायण तथा संचालन िने 

वन संरिण िेत्र,  िध्यवती िेत्र वा वातावरण 
संरिण िेत्रिा नीशज बाहेकका जग्िािा 
स्थानीय सरकारले उपभोिा सिूह िाफय त 
आयोजना गनिायण वा संचालन िने  
  

तराईिा ५० देखी ५०० हेक्टरसभि र पहाडिा 
५० देखी २५० हेक्टरसभिको िेत्रिा एकल 
प्रजातीका स्वदेिी ववरुवा एकै ब्लकिा 
वृिारोपण िने 

तराईिा ५०० हेक्टर भधदा बढी र पहाडिा 
२५० हेक्टर भधदा बढीको िेत्रफलिा एकल 
प्रजातीका स्वदेिी ववरुवा एकै ब्लकिा 
वृिारोपण िने 

 

सावयजगनक बटु्यान िेत्रिा जगडबटुी वा सिुशधधत 
वनस्पगतको व्यवसावयक उत्पादनको लागि 
जगडबटुी केधर स्थापना िने 

 

१ हेक्टरसभिको वन िेत्र अधय प्रयोजनको 
लागि प्रयोि िने 

१ देशख ५ हेक्टरसभिको वन िेत्र अधय 
प्रयोजनको लागि प्रयोि िने 

ववद्यतु प्रसारण लाइन बाहेक अधय प्रयोजनका 
लागि ५ हेक्टरभधदा बढी वन िेत्र प्रयोि िने 

पययटन २५ देखी ५० वेडसभिको होटल वा ररसोटय 
गनिायण,  स्थापना तथा सञ्चालन िने 

५१ देखी १०० वेडसभिको होटल वा 
ररसोटय गनिायण, स्थापना तथा सञ्चालन िने 

१०० वेडभधदा बढी ििताको होटल वा 
ररसोटय स्थापना तथा सञ्चालन िने 



 िाछा वा अधय जलचर भएको कुनै नदी वा 
तालिा इशिन जगडत उपकरण र इधधन 
ज्वलन िरी रयाशफ्टङ कायय वा कु्रज संचालन 
िने । 

 

      
 

तालिा स्थापना हनुे हाउस वोट (तैरने घर) 
संचालन िने 

 

सडक तथा 
यातायात 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

१०० गिटर लभबाईसभिको पलु गनिायण िने
  
 

१०० गिटरभधदा बढी लभबाईका पलु (झोलङु्ग े
पलु सिेत) गनिायण िने  

 

स्थानीय सडक स्तरोन्नगत िने 

 
२५ वकलोगिटरसभि लभबाईको नयाँ सडक 
गनिायण िने  

२५ वक.गि. भधदा बढी लभबाई हनुे कुनै पगन 
नयाँ सडक गनिायण िने 

 १ देशख ५ वक.गि. सभिको केबलकार िािय 
गनिायण िने  

 

५ वक.गि. भधदा लािो केबलकार िािय गनिायण 
िने 

 ५ देशख ५० वक.गि. सभिको रज्जिुािय गनिायण 
िने  

५० वक.गि. भधदा बढी रज्जिुािय गनिायण िने 

 

 सडक प्रयोजनका लागि १ देशख ३ 
वकलोगिटरसभि सरुङ्ग बनाउन े  

सडक प्रयोजनका लागि ३ वकलोगिटर भधदा 
बढी लभबाइको  सरुङ्ग बनाउन े

 चारपाङ्ग्ग्र े सवारी सञ्चालन हनुे आकािे पलु 
(फ्लाई ओभर) गनिायण िने  

 

 सावयजगनक यातायातको लागि िोनो रेलिािय 
सञ्चालन िने  

 

उजाय,  जलस्रोत र 
गसंचाई 

१०० हेक्टरसभि गलफ्ट गसँचाई आयोजना 
गनिायण िने  

१०० हेक्टरभधदा बढीको गलफ्ट गसंचाई 
आयोजना गनिायण िने 

बहउुद्देश्यीय जलाियको गनिायण िने 

 

   
    

तराई वा गभत्री िधेििा २०० देशख २, ००० 
हेक्टरसभिको िेत्र गसंचाई िने 

तराई वा गभत्री िधेििा २, ००० हेक्टर भधदा 
बढीको िेत्र गसंचाई िने 



 पहाडी उपत्यका र टारिा २५ देशख ५०० 
हेक्टरसभिको िेत्र गसंचाई िने 

पहाडी उपत्यका र टारिा ५०० हेक्टर भधदा 
बढीको िेत्र गसंचाई िने 

 पहाडी गभरालो पाखा वा पवयतीय िते्रिा २५ 
देशख २०० हेक्टरसभिको िेत्रिा गसचँाई िने 

पहाडी गभरालो पाखो वा पवयतीय िते्रिा २०० 
हेक्टरभधदा बढी िेत्र गसंचाई िने 

 गसंचाईको पनुरुत्थान प्रणाली अधतियत ववद्यिान 
प्रणाली गभत्रका गसंचाई आयोजनािा नयाँ 
हेडवक्सय गनिायण वा िूल नहर पररवतयन हनुे कुनै 
पगन पनुरुत्थान आयोजना संचालन िने 

 

 २५ देशख १०० जनासभि स्थायी बसोबास 
भएका जनसंख्या ववस्थावपत िने कुनै पगन 
जलस्रोत ववकास कायय िने 

१०० जना भधदा बढी स्थायी बसोबास भएका 
जनसंख्या ववस्थावपत िने कुनै पगन जलस्रोत 
ववकास कायय िने 

 १० वकलोगिटर भधदा बढी लभबाईको नदी 
गनयधत्रणको कायय िने  

 

६६ के.गभ.सभिको ववद्यतु प्रसारण लाइन 
आयोजनाको लागि वन िेत्रको प्रयोि िने 

१३२ के.गभ. वा सोभधदा बढी ििताको ववद्यतु 
प्रसारण लाइन गनिायण िने  

ववद्यतु प्रिारण लाइन गनिायण बाहेक अधय 
प्रयोजनको लागि ५ हेक्टरभधदा बढी वन िेत्र 
प्रयोि िने 

 ववद्यिान २२० के.गभ. वा सो भधदा बढी 
ििताको ववद्यतु प्रसारण लाइनबाट ट्याप िरी 
नयाँ आउटडोर सवस्टेिन गनिायण िने    

 

 १ देशख ५० िेिावाट ििता सभिको जलववद्यतु 
उत्पादन आयोजना गनिायण िने  

 

 १५०० घनगिटर भधदा बढी ििताको 
वायोग्यास प्लाण्ट गनिायण िने  

 

 १ देशख १० िेिावाट िितासभिको सौयय 
उजायबाट ववद्यतु उत्पादन आयोजना संचालन िने 

१० िेिावाट भधदा बढी ििताको सौयय 
उजायबाट ववद्यतु उत्पादन आयोजना संचालन 
िने 



 १ देशख १० िेिावाट िितासभिको वाय ु
उजायबाट ववद्यतु उत्पादन आयोजना संचालन िने 

१० िेिावाट भधदा बढी ििताको वाय ु
उजायबाट ववद्यतु उत्पादन आयोजना संचालन 
िने 

 ०.५ देशख २ िेिावाट िितासभिको जैववक 
उजायबाट ववद्यतु उत्पादन आयोजना सञ्चालन िने 

२ िेिावाट भधदा बढी ििताको जैववक 
उजायबाट ववद्यतु उत्पादन आयोजना सञ्चालन 
िने 

 शचनी उद्योि िेत्रगभत्रको उख ु पेलीसकेपगछ 
गनस्कन े खोस्टा (Bagasse) बाट ववद्यतु 
सहउत्पादन (Co-generation) हनुे आयोजना 
संचालन िने  

 

आवास,  भवन,  
वस्ती तथा िहरी 

ववकास 

७ देखी १० तल्ला वा १५.५ देखी २५ 
गिटरसभि उचाईका भवन गनिायण िने  

 

११ तला वा २५ गिटर भधदा बढी र १६ तला 
वा ५० गिटरसभि उचाई भएका भवन गनिायण 
िने 

१६ तला वा ५० गिटर भधदा बढी उचाई 
भएका भवन गनिायण िने 

 
३००० देखी ५००० वियगिटर 
िेत्रफलसभिको Built up Area वा Floor 

area भएको आवासीय,  व्यावसावयक,  वा 
आवासीय र दबैु प्रकृगत भएको भवन गनिायण 
िने 

५,००० देखी 10,००० वियगिटर 
िेत्रफलसभिको Built up Area वा Floor area 
भएको आवासीय,  व्यावसावयक,  वा आवासीय र 
दबैु प्रकृगतको संयूि भवन गनिायण िने 

10,000 वियगिटर िेत्रफलभधदा बढीको 
Built up Area वा Floor area भएको 
आवासीय,  व्यावसावयक,  वा आवासीय र दबैु 
प्रकृगतको संयूि भवन गनिायण िने । 

५०० देशख १,००० जनासभि एकैपटक 
आििन वा गनििन हनुे गसनेिा हल,  गथएटर,  

सािदुावयक भवन रङ्गिाला,  कधसटय हल,  

स्पोटयस ्कभप्लेक्स गनिायण िने   

१, ००० देशख २, ००० जनासभि एकैपटक 
आििन वा गनििन हनु े गसनेिा हल,  गथएटर,  

सािदुावयक भवन रङ्गिाला,  कधसटय हल,  स्पोटयस ्
कभप्लेक्स गनिायण िने 

२, ००० जना भधदा बढी एकैपटक आििन 
वा गनििन हनुे गसनेिा हल,  गथएटर,  

सािदुावयक भवन रङ्गिाला,  कधसटय हल,  

स्पोटयस ्कभप्लेक्स गनिायण िने 
५ देखी १० हेक्टरसभिको जग्िा ववकास 
आयोजना सञ्चालन िने   

१० देखी १०० हेक्टरसभिको जग्िा ववकास 
आयोजना सञ्चालन िने 

१०० हेक्टरभधदा बढीको जग्िा ववकास 
आयोजना सञ्चालन िने 



१ देखी ५ हेक्टरसभिको Hard Surface 

Payment को Bus Park  वा Parking lot 
गनिायण िने 

५ हेक्टर भधदा बढीको Hard Surface 

Payment को Bus Park  वा Parking lot 
गनिायण िने 

 

५००० देशख १०, ००० गलटरसभि दैगनक 
पानीको प्रयोि हनु ेभवन गनिायण तथा संचालन 
िने   

१०,००० देशख २०,००० गलटरसभि दैगनक 
पानीको प्रयोि हनुे भवन गनिायण तथा संचालन 
िने 

२०, ००० गलटर भधदा बढी दैगनक पानीको 
प्रयोि हनुे भवन गनिायण तथा सञ्चालन िने 

  
  

१ देशख ५ हेक्टरसभिको िेत्रिा आवास ववकास 
िने 

५ हेक्टरभधदा बढी िेत्रिा आवास ववकास िने 

 २०, ००० घनगिटरभधदा बढी िाटो पनेु तथा 
िाटो काटी Site Develop िने  

कृवष योग्य भगूििा िहरीकरण िने 

उद्योि र व्यवसाय वन बाहेक अधय िेत्रिा १० हेक्टरसभिको 
िेत्रिा औद्योगिक ग्राि स्थापना िने  

दैगनक १ िे.ट. भधदा बढी शचया, कफी, जगडबटुी 
आदद प्रिोधन िने उद्योि स्थापना िने 

 

दैगनक २५ िेविक टनसभि वालवुा प्रिोधन 
उद्योि स्थापना िने 

दैगनक २५ िेविक टनभधदा बढी वालवुा प्रिोधन 
िने उद्योि स्थापना िने  

 

नदी नाला सतहबाट दैगनक १०० घनगिटर 
सभि वालवुा, ग्राभेल, गिखाय िाटो गनकाल्न े 

दैगनक १००० िेविक टनसभि ििताको क्रसर 
उद्योि स्थापना िने 

दैगनक १००० िे.ट. भधदा बढी ििताको 
क्रसर उद्योि स्थापना िने 

िेशिन उपकरणिा १ देशख ५ करोड रुपैया 
सभि लिानी भएको वकय सप (िियत संभार 
सिेत) स्थापना तथा सञ्चालन िने  

दैगनक १० िेविक टन भधदा बढी खाद्य पदाथय 
उत्पादन िने उद्योि स्थापना िने  

 

 पाइपलाइन बाहेक व्यापाररक प्रयोजनको लागि 
प्रगत सेकेण्ड १० गलटर भधदा बढीको दरले पानी 
प्रिोधन िने उद्योि स्थापना िने  

 

 बावषयक ३ करोड िोटासभि उत्पादन ििता 
भएको पोलेको इटा, टायल आदद बनाउने उद्योि 
स्थापना िने 

 



 दैगनक १० हजार भधदा बढी Compressed 

Bricks Hollow Bricks/Blocks उत्पादन िने 
उद्योि स्थापना िने 

 

 Mosquito Repellent (झोल, क्वाइल, 
ट्याबलेट, लोसन), धपु आदद उत्पादन िने 
उद्योि स्थापना िने  

 

 परभपराित घरेल ुउद्योि बाहेकका धािो तथा 
कपडा रङ्गाई वा धलुाई वा छपाई िने उद्योि 
(िलैचा, पशस्िना सिेत) स्थापना िने  

 

 िाडी, िोटरसाईकल, अटोररक्सा आदद तथा 
दैगनक १०० थान भधदा बढी साइकल/ररक्सा 
(इधधन वा ववद्यतु प्रयोि निरी) एसेभबगलङ िने 
उद्योि स्थापना िने 

 

स्वास््य १६ देखी २५ िैयासभिको अस्पताल, नगसयङ्ग 
होि वा शचवकत्सा व्यावसाय सञ्चालन िने 

२६ देखी १०० िैयासभिको अस्पताल, नगसयङ्ग 
होि वा शचवकत्सा व्यावसाय सञ्चालन िने  

१०० िैया भधदा बढीको अस्पताल, नगसयङ्ग होि 
वा शचवकत्सा व्यवसाय सञ्चालन िने 

खानी दैगनक २५ िेविक टनसभि वालवुा प्रिोधन 
िने  

नदीनालाको सतहबाट दैगनक १०० देखी ३०० 
घ.गि.सभि वालवुा, ग्राभेल र गिखाय िाटो 
गनकाल्न े

नदीनालाको सतहबाट दैगनक ३०० घ.गि. 
भधदा बढी वालवुा, ग्राभेल र गिखाय िाटो 
गनकाल्न े

 साधरण गनिायणिखुी ढुङ्गा, डेकोरेवटभ ढुङ्गा,  

वालवुा, ग्राभेल र औद्योगिक िाटो र साधारण 
िाटो उत्खननको लागि दैगनक ५० घनगिटर 
सभि उत्खनन कायय िने  

साधारण गनिायणिखुी ढुङ्गा, डेटोरेवटभ ढुङ्गा,  

वालवुा, ग्राभेल, औद्योगिक िाटो र साधारण 
िाटो दैगनक ५० देखी ५०० घनगिटरसभि 
उत्खननको कायय िने 

साधरण गनिायणिखुी ढंुिा, डेटोरेवटभ ढुङ्गा, 
वालवुा, ग्राभेल, औद्योगिक िाटो र साधारण 
िाटोको लागि दैगनक ५०० घ.गि. भधदा 
बढीको उत्खननको कायय िने 

कृवष तथा पि ु    
  
    
  

िहानिर/उपिहानिर िेत्रगभत्र तराईिा १ 
हेक्टरभधदा बढी र अधय ठाउँिा ०.५ हेक्टर 
भधदा बढी िेत्रिा कृवष थोक बजार स्थापना िने 

पहाडिा १ हेक्टरभधदा बढी र तराईिा ५ 
हेक्टरभधदा बढी राविय वन िेत्र कृवषको लागि 
प्रयोि िने 

 



  
 अनिुती प्राप्त बधिाला गनिायण िने   
 ३०,००० भधदा बढी पंिीजाती पाल्नको लागि 

गनिायण कायय िने 

 

 १,००० भधदा बढी ठुला चौपाया पाल्नको लागि 
गनिायण कायय िने  

 

 ५,००० भधदा बढी साना चौपाया (भेडा बाख्रा) 
पाल्नको लागि गनिायण कायय िने  

 

 २,००० भधदा बढी बंिरुसुिँरु पाल्नको लागि 
गनिायण कायय िने    

 

 प्यारेण्ट र ग्राण्ड प्यारेण्ट कुखरुापालन तथा 
ह्याचरी सञ्चालन िनय गनिायण िने 

 

 भयाद नाघेका ववषादी (सूचीत ववषादीको हकिा 
िात्र) को भण्डारण तथा ववसजयन िने 

जीवनािक ववषादी (सूचीत ववषादीको हकिा 
िात्र) प्लाण्ट स्थापना िने 

 दैगनक १०,००० भधदा बढी ििताको दगु्ध 
प्रिोधन (दधुको पररकार सिेत) उद्योि स्थापना 
िने  

 

 १००० िेविन टन भधदा बढी भण्डारण ििता 
भएको कोल्ड स्टोरेज स्थापना िने  

 

 दैगनक २ देशख १० िेविक टनसभि प्राङिाररक 
िल उत्पादन िने उद्योि स्थापना िने  

दैगनक १० िेविक टन भधदा बढी प्राङ्गाररक 
िल उत्पादन िने उद्योि स्थापना िने 

खानपेानी तथा ढल 
गनिायण 

  
  
  

 

सेफ इल्ड १०० गलटर प्रगत सेकेण्ड (LPS) 
भधदा बढीको सतही पानीको स्रोत र सो पानीको 
५० देशख ७५ प्रगतित सभि सखु्खा सियिा 
आपूती िने 

सेफ इल्ड १०० गलटर प्रगत सेकेण्ड (LPS) 
भधदा बढी सतही पानीको स्रोत र सो पानीको 
७५ प्रगतित भधदा बढी सखु्खा सियिा आपूती 
िने 



प्रगत सेकेण्ड १०० गलटर भधदा बढीको दरले 
पानी प्रिोधन िने 

प्रगत सेकेण्ड ५०० गलटर भधदा बढी पानीको 
स्रोत उपयोि िने खानेपानी स्रोत सभबधधी 
बहउुद्देश्यीय आयोजना सञ्चालन िने 

१ देशख ३ वक.गि.सभिको सरुुङ गनिायण िरी 
खानेपानी आयोजना सञ्चालन िने 

३ वक.गि. भधदा बढीको सरुुङ गनिायण िरी 
खानेपानी आयोजना सञ्चालन िने 

खानेपानी आयोजना सञ्चालनको लागि २५ देशख 
१०० जनासभि जनसंख्या ववस्थापन िने  

खानेपानी आयोजना सञ्चालनको लागि १०० 
जना भधदा बढी जनसंख्या ववस्थापन िने 

विटिेण्ट सवहतको ढल गनकास गसस्टि सिावेि 
भएका खानेपानी आयोजना सञ्चालन िने  

जैववक तथा रासायगनक प्रदषुण हनुे स्रोत वा 
गतनबाट प्रभाववत हनु सक्ने भगूिित जलश्रोतको 
उपयोि िने 

५० हजार देशख २ लाखसभिको जनसंख्यालाई 
खानेपानी आपूती िने  

२ लाखभधदा बढी जनसंख्यालाई खानेपानी 
आपूती िने 

५० हजार देशख २ लाखसभिको जनसंख्यालाई 
खानेपानी आपूती िनय नयाँ स्रोत जोड्न े  

२ लाखभधदा बढी जनसंख्यालाई खानेपानी 
आपूती िनय नयाँ स्रोत जोड्न े

फोहरिैला 
व्यवस्थापन 

१० हेक्टर बढी िेत्रिा फैगलएको िाधसफर 
स्टेिन र ररसोसय ररकोभरी एररया सभबधधी कायय 
िने 

बावषयक १,००० देशख ५,००० टनसभि फोहोर 
जगिनिा भने 

बावषयक ५,००० टन भधदा बढी फोहोर 
जिीनिा भने 

 
 ५ देशख १० हेक्टरसभिको िेत्रिा फैगलएको 

िाधसफर स्टेिन र ररसोसय ररकोभरी एररया 
सभबधधी कायय िने  

१० हेक्टरभधदा बढी िेत्रिा फैगलएको 
िाधसफर स्टेिन र ररसोसय ररकोभरी एररया 
सभबधधी कायय िने  

 ५ देशख १० हेक्टरसभिको िेत्रिा फैगलएको 
रसायन, याशधत्रक वा जैववक तररकाबाट 
फोहोरिैला छनौट िने, केलाउन,े तह लिाउने र 
पनुः प्रयोि िने  

१० हेक्टरभधदा बढी िेत्रिा फैगलएको रसायन, 

याशधत्रक वा जैववक तररकाबाट फोहोरिैला 
छनौट िने, केलाउन,े तह लिाउने र पनुः प्रयोि 
िने 



 ५०,००० सभि जनसंख्यालाई टेवा परुयाउन े
उद्देश्यले संचालन हनुे ढल गनकास, सरसफाई वा 
फोहोर व्यवस्थापन  कायय िने   

५०,००० भधदा बढी जनसंख्यालाई टेवा 
परुयाउन ेउद्दशे्यले संचालन हनुे ढल गनकास, 

सरसफाई वा फोहोर व्यवस्थापन  कायय िने 
 ५ देखी १० हेक्टरसभिको िेत्रिा फैगलएको 

कभपोष्ट प्लाण्ट सभबधधी काि िने  

१० हेक्टरभधदा बढी िेत्रिा फैगलएको कभपोष्ट 
प्लाण्ट सभबधधी काि िने 

  कभतीिा १०,००० जनसंख्या भएको िहरी 
िेत्रबाट गनस्बन ेफोहोरिैला िाड्ने काि िने 

 ५ एि.एल.गड.(MLD) िितासभिको ढल 
व्यवस्थापन आयोजना संचालन िने 

५ एि.एल.गड.(MLD) भधदा बढी ििताको 
ढल व्यवस्थापन आयोजना संचालन िने 

  देहायको प्रकृगत र जनुसकैु स्तरका खतरापूणय 
फोहरिैला सभबधधी गनिायण काि िनेः  

(क) फोहरिैला संयधत्र गनिायण 

(ख) फोहोरिैला ररकभरी प्लाण्ट गनिायण  

(ि) फोहरिैला भने, थपुाने वा िाड्न ेठाउँको 
गनिायण 

(घ) फोहरिैला भण्डारण िने ठाउँको गनिायण 

(ङ) फोहरिैला विटिेण्ट सवुवधाको गनिायण  



    
  

 

 जोशखिपूणय फोहर पदाथय सभबधधी देहायका 
काि िनेः 
(क) कभतीिा २५ िैय्या भएको प्राथगिक 
स्वास््य केधर, अस्पताल वा नगसयङ्ग होिबाट 
गनस्कने जैववक जोशखिपूणय पदाथयको अशधति 
गनष्कासन व्यवस्थापन िने 

(ख) कुनै पगन हागनकारक पदाथयलाई भष्ि वा 
पनुः प्रयोि िनयको लागि १ हेक्टर वा सो भधदा 
बढी िेत्रफलको जिीन प्रयोि िने र उजाय 
सभबधधी कुनै काि िने 

 

  



अनसूुची –२ 

(दफा ३ को उपदफा ६ सँि सभबशधधत) 
वातावरणीय प्रभाव पवहचान तथा अध्ययन सूची 

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

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

;+lIfKt jftfj/0fLo cWoog ug]{ 

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

k|:Tffj_ 

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

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

k|:tfj_ 

 

jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg ug]{ 

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

k|:tfj_ 

 

sfo{;"rL tof/ ug]{ 

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

# sf] 9fFrfdf_ 

 

sfo{;"rL tof/ ug]{ 

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

sfo{;"rL tof/ ug]{ 

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

cg';'rL $ sf] 9fFrfdf_ 

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

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

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

ug]{_ 

 

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

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

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

:jLs[[t ug]{_ 

 

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

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

 

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

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

-$_  adf]lhd_ 

 

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

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

$_ adf]lhd_ 

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

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

sfg"g adf]lhd x'g]_ 

 

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

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

 

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

-bkmf % adf]lhd_ 

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

-bkmf % adf]lhd_ 

 

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

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

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

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

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

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

 

;fj{hlgs ;"rgf 6fF; tyf 

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

sfg"g adf]lhd x'g]_ 

 

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

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

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

 

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

tof/ ug]{ -bkmf ^ sf] pkbkmf  

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

jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg 

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

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

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

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

adf]lhd_ 

 

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

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

-!_ adf]lhd_ 

jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg k|ltj]bg 

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

adf]lhd x'g]_ 

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

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

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

 

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

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

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

jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg 

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

sfg"g adf]lhd x'g]_ 

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

-bkmf ( b]lv !% adf]lhd_ 

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

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

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

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



ख. िाउँपागलकाको अगधकार िेत्र गभत्रका प्रस्तावको ववषयित िेत्र तथा प्रकृगत : 

 वन, विृारोपण तथा हररयाली िेत्र : नया ँबनस्पगत उद्यान, वन वीउ विैचा र प्राणी उद्यान 
(शचगडयाखाना) गनिायण, वाल उद्यान गनिायण । 

 सडक िेत्र : स्थानीय नयाँ सडक गनिायण तथा स्तरोन्नगत, १०० गिटर सभिको पलु गनिायण । 

 पययटन िेत्र : स्थानीय तहबाट अनिुगत ददने होटल वा ररसोटय स्थापना तथा सञ्चालन । 

 उजाय, जलस्रोत र गसंचाई िेत्र : गलफ्ट गसंचाई, पहाड गभरालो पाखोिा गसंचाई, बहउुदे्दिीय 
जलािय गनिायण, ववद्यतु प्रसारण लाईन गनिायण तथा ववस्तार, ववद्यतु उत्पादन । 

 आवास, भवन, वस्ती तथा िहरी ववकास िेत्र : आवासीय, व्यवसावयक र दबैु प्रकृगतको भवन 
गनिायण, जग्िा ववकास आयोजना, आवास ववकास काययक्रि । 

 उद्योि तथा व्यवसाय िते्र : औद्योगिक ग्राि, शचया, कफी, जगडबटुी आदद प्रिोधन उद्योि, 

वालवुा प्रिोधन वा क्रसर उद्योि इट्टा टायल उद्योि । 

 स्वास््य िेत्र : अस्पताल, नगसयङ्ग होि वा शचवकत्सा व्यवासाय स्थापना र सञ्चालन  

 शििा िेत्र : शििण अस्पताल स्थापना र संचालन  

 खानी िेत्र : ढुङ्गा, वालवुा, ग्राभेल र गिखाय िाटो गनकाल्ने कायय 
 कृवष िेत्र : व्यवसावयक पिपंुिी पालन, कृवष थोक बजार स्थापना र वधिाला गनिायण  

 खानेपानी तथा ढल गनकास िेत्र : विटिेण्ट सवहतको ढल गनकास तथा खानेपानी आयोजना 
सञ्चालन, खानेपानी आपूती 

 फोहोरिैला व्यवस्थापन िते्र : फोहोरिैला जिीनिनुी व्यवस्थापन, रसायन, याशधत्रक वा जैववक 
तररकाबाट फोहोिैला छनौट िने, केलाउन,े तह लिाउने र पनुः प्रयोि 

ि. वातावरणीय अध्ययनको प्रकार 

 संशिप्त वातावरणीय अध्ययन 

 प्रारशभभक वातावरणीय अध्ययन 

 वातावरणीय प्रभाव िूल्याङ्कन 

 

 

 

 



घ. वातावरणीय अध्ययनका लागि त्याङ्क तथा वववरण सङ्कलन सूची तथा अध्ययन ववगध र औजार 

वातावरणीय अध्ययन सभबधधी त्याङ्क सङ्कलन 
सूची 

अध्ययन ववगध तथा औजार 

 

जैववकः वनस्पगत, जीवजधत,ु प्राकृगतक वासस्थान, 

वन जङ्गल तथा जैववक र पाररशस्थगतकीय 
ववववधता 

 धरातलीय वहडाई तथा प्रत्यि अवलोकन 

 अप्रक्ष्यि संकेत सवेिण वा क्यािेरा ियावपङ 

 निूना सवेिण 

 िखु्य जागनफकार अधतवायताय तथा लशित 
सिूह छलफल 

भौगतक तथा रासायगनक वातावरणः जिीन, 

वायिुण्डल, पानी, ध्वगन, िानव गनगियत वस्त,ु हावा, 
भोिोगलक र भौिगभयक शस्थगत, जलवाय ुपररवतयन 
तथा ववपद जोशखिको अवस्था 

 धरातलीय वहंडाई तथा प्रत्यि अवलोकन 

 हावा, पानी तथा िाटोको निूना सवेिण  

 ध्वगनको तहित िापन तथा प्रदूषणको 
अवस्था पवहचान आदद 

सािाशजक आगथयकः जनसंख्या, ववस्थापन, 

जनस्वास््य, उद्यि व्यवसाय तथा जीववकोपाजयन, 

उत्पादनशिल श्रोत साधन, सािाशजक िूल्यिाधयता 

 प्रत्यि अवलोकन 

 जनिणना तथा घरपररवार सवेिण 

 लशित सिूह तथा सरोकारवाला छलफल 

 िखु्य जागनफकार अधतवायताय 
 सावयजगनक बहस 

 िेगडया सवेिण तथा रेकडय 
साँस्कृगतकः सास्कृगतक सभपदा, धागियक तथा 
साँस्कृगतक िूल्य िाधयाताहरु तथा चालचलन 

 सहभागितािूलक अवलोकन 

 लशित सिूह तथा सरोकारवाला छलफल 

 िखु्य जागनफकार अधतवायताय 
 सावयजगनक बहस 

अधयः सेवा सवुवधा उपलबधता र उपयोि 

सहभागितािूलक अवलोकन 

 लशित सिूह तथा सरोकारवाला छलफल 

 िखु्य जानीफकार अधतवायताय 
 सावयजगनक बहस 

 

ङ. वातावरणीय अध्ययनका प्रिखु सवालहरुको प्राथगिकता गनधायरण 

 जैववक तथा पाररशस्थगतकीय 

 भौगतक तथा रासायगनक 



 सािाशजक, आगथयक र साँस्कृगतक 

 जलवाय ुपररवतयन तथा ववपद जोशखि 

 अधय 

च. वातावरणिा पनय सक्ने सकारात्िक तथा नकारात्िक प्रभाव पवहचान, आकँलन तथा प्राथगिकता 
गनधायरण 

वातावरणीय प्रभावका िते्र सकारात्िक प्रभाव नकारात्िक प्रभाव 

क. गनिायण अशघको चरण 

जैववक   

भौगतक तथा रसायगनक   

सािाशजक तथा आगथयक   

साँस्कृगतक   

अधय   

ख. गनिायणको चरण   

जैववक   

भौगतक तथा रासायगनक   

सािाशजक तथा आगथयक   

साँस्कृगतक   

अधय   

ि. सञ्चालनको चरण   

जैववक   

भौगतक तथा रसायगनक   

सािाशजक तथा आगथयक   

साँस्कृगतक   

अधय   

  



अनसूुची –३ 

(दफा ४ को उपदफा (१) सँि सभबशधधत) 

संशिप्त वातावरणीय अध्ययन सभबधधी काययसूचीको ढाचँा 

(आवरण पषृ्ठको ढाँचा) 

............. (प्रस्तावको नाि)................... 

संशिप्त वातावरणीय अध्ययनको काययसूची 

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

प्रगतवेदन पेि िररने गनकायको नाि र ठेिाना : 

प्रस्तावक : 

.............( प्रस्तावकको नाि र ठेिाना) 

...........( िवहना ) , ................. (वषय) 

 

१. प्रगतवेदन तयार िने व्यशि वा संस्थाको नाि र ठेिाना :  

२. प्रस्तावको :  

 सािाधय पररचय 

 आयोजना तथा काययक्रिको वववरण 

 आयोजना तथा काययक्रिको आवियकता तथा साधदगभयकता 

३. प्रगतवेदन तयार िदाय ववचार िनुय पने नीगत ऐन, गनयि, गनदेशिका तथा अधतराविय सशधध सभझौता : 

४. प्रस्ताव कायायधवयन िदाय वातावरणिा पने खास सकारात्िक तथा नकारात्िक प्रभाव : 

 जैववक तथा पाररस्थगतकीय : 
 भौगतक : 



 सािाशजक – आगथयक :  

 साँस्कृगतक : 
 रासायगनक : 

५. प्रस्तावको कायायधवयनबाट वातावरणिा पने प्रभावको रोकथािका ववषय : 

६. प्रस्ताव कायायधवयन िदाय अनिुिन िनुय पने ववषय : 

७. जलवाय ुपररवतयन अनकुुलन र ववपद जोशखि पने असर :  

८. अधय आवश्यक ववषय : 

  



अनसूुची –४ 

(दफा ४ को उपदफा (१) सँि सभबशधधत) 

प्रारशभभक वातावरणीय परीिण सभबधधी काययसूचीको ढाचँा 

(आवरण पषृ्ठको ढाँचा) 

.............. (प्रस्तावको नाि)................... 

प्रारशभभक वातावरणीयको काययसूची 

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

प्रगतवेदन पेि िररने गनकायको नाि र ठेिाना : 

प्रस्तावक : 

.............(प्रस्तावकको नाि र ठेिाना) 

...........(िवहना) , ................. (वषय) 

 

१. प्रगतवेदन तयार िने व्यशि वा संस्थाको नाि र ठेिाना :  

२. प्रस्तावको :  

सािाधय पररचय 

 आयोजना तथा काययक्रि वववरण  

 आयोजना तथा काययक्रिको आवश्यकता र साधदगभयकता 

३. प्रगतवेदन तयार िदाय अपनाउन ुपने ववगध :  

४. प्रगतवेदन तयार िदाय ववचार िनुय पने नीगत ऐन, गनयि, गनदेशिका तथा अधतराविय सशधध सभझौताः 

५. प्रगतवेदन तयार िदाय लाग्नेः 



 सिय :  

 अनिुागनत बजेट : 
 आवश्यक त्याङ्क तथा सूचना :  

६. प्रस्ताव कायायधवयन िदाय वातावरणिा पने खास सकारात्िक तथा नकारात्िक प्रभाव :  

 जैववक तथा पाररशस्थगतकीय : 
 भौगतक : 
 सािाशजक आगथयक :  

 साँस्कृगतक : 
 रासायगनक : 

७. प्रस्ताव कायायधवयनका ववकल्प : 

 गडजाइन : 
 आयोजना स्थल :  

 प्रववगध र सञ्चालन ववगध, सिय तागलका, प्रयोि हनुे कच्चा पदाथय :  

 अधय कुरा :  

८. प्रस्तावको कायायधवयनबाट वातावरणिा पने प्रभावको रोकथािका ववषय :  

९. प्रस्ताव कायायधवयन िदाय जलवाय ुपररवतयन र ववपद जोशखििा पने असरसभबधधी ववषय :  

१०. प्रस्ताव कायायधवयन िदाय अनिुिन िनुय पने ववषय : 

११. अधय आवश्यक ववषय 

  



अनसूुची –५ 

(दफा ५ को उपदफा (७) सँि सभबशधधत) 

सावयजगनक सनुवुाईको प्रवक्रया तथा ढाचँा 

वातावरणीय अध्ययन तथा ववश्लषेण, नीगतित तथा कानूनी व्यवस्थाको सवयिाधयता अनकुुल हनुे िरी 
वातावरणीय अध्ययन प्रवक्रयािा िररने सावयजगनक सनुवुाईको काययववगध देहाय अनसुारको हनुेछ : 

१. वातावरणीय अध्ययनको लागि सावयजगनक सनुवुाई 

– प्रस्ताववत ववकास गनिायण सभबधधी कायय वा आयोजना तथा काययक्रिको बारेको गनणयय प्रवक्रयािा 
सकारात्िक प्रभाव पानय सरोकारवाला र प्रस्तावकबीच खलु्ला अधतकृय या िरी ववचार र 
राय/सझुाव प्रस्ततु िने िञ्च 

– सािाधयतः प्रस्तावको असर िेत्रगभत्र प्रस्तावक गनकायबाट सावयजगनक सनुवुाईको आयोजना  

– सावयजगनक सनुवुाई काययक्रिको स्वतधत्र पेिाित ववज्ञहरुद्धारा सहजीकरण 

२. वातावरणीय अध्ययन प्रवक्रयािा िररने सावयजगनक सनुवुाई काययक्रिको उदे्दश्य 

– प्रस्ताववत आयोजना तथा काययक्रि सभबधधिा वातावरणीय अध्ययनको गनष्कषय बारे प्रभाववत 
सिदुायलाई प्रस्तावकबाट जानकारी िराउने िञ्चको आयोजना िने 

– प्रस्ताववत आयोजना तथा काययक्रि िेत्रको धरातलीय वास्तववक अवस्था र वातावरणीय 
अध्ययनबाट प्राप्त गनष्कषयको िदु्धता पषु्ट्याई तथा रुज ुिने 

– वातावरणीय अध्ययन प्रवक्रयािा सभबशधधत प्रभाववत पि तथा सरोकारवालाहरुसँि प्रयायप्त िात्रािा 
पराििय िररएको तथा गनणयय प्रवक्रयािा सिावेि िराइएको कुराको सगुनशश्चत िने 

– प्रभाववत, रुची राख्न ेतथा सरोकारवाला पिले आफूलाई िहत्वपूणय लािेका र सभबशधधत ववषयिा 
ववचार प्रस्ततु िने अबसर प्रदान िने 

– प्रस्ताववत आयोजना तथा काययक्रि र वातावरणीय सरोकारको ववषयिा स्थानीय सरकारको 
प्रगतवद्धता र प्रभावकारी जनसहभागिता प्रवद्धयन िने 

३. सावयजगनक सनुवुाईको बारेिा सावयजगनक सूचना तथा जानकारी  

– सावयजगनक सनुवुाईको गिगत, सिय र स्थान 

– सावयजगनक सनुवुाई हनुे प्रस्ताव वा आयोजना तथा काययक्रि बारे जानकारी 



– सहजकताय, िाउँपागलकाका पदागधकारी, कियचारी र नािररक सिाजका प्रगतगनगधको शचनारी 
– सनुवुाईिा सहभािी हनुे सहभागिको जानकारी  

– काययपागलका काययलय, सभबशधधत वडा कायायलय लिायत सावयजगनक स्थलिा सूचना टाँस 

– स्थानीय वप्रण्ट तथा अनलाईन गिगडयािा सूचना प्रकािन 

– रेगडयो, टेगलगभजन, सािाशजक सिालबाट सूचना सभप्रषेण 

– सूचना प्रसारण िदाय स्थानीय भाषािा सिेत िनुय पने 

४. सावयजगनक सनुवुाईको प्रवक्रया तथा काययववगध 

४.१ पररचय काययक्रि 

– अध्ययनकताय तथा सहजकताय, 
– िाउँपागलकाका पदागधकारी र सभबशधधत कियचारी,  
– सिदुाय तथा लशित सिूहका प्रगतगनगध,  

– नािररक सिाज वा िैससका प्रगतगनगध,  

– प्रस्ताववत आयोजना तथा काययक्रिका लाभाशधवत तथा संभाव्य प्रभाववत सिदुाय वा सहभािी,  
– स्थानीय जागनफकार र ववषयववज्ञ, 

– स्थानीय राजनीगतक दलका प्रगतगनगध ।  

४.२ सावयजगनक सनुवुाईको ध्येय तथा उदे्दश्यबारे जानकारी तथा प्रस्ततुी 

– आयोजनाको ववस्ततृ पररयोजना प्रस्ताव वा काययक्रिको व्यवसावयक कायययोजना 
– प्रस्ताववत आयोजना तथा काययक्रिको सभबधधिा स्थलित अवलोकन, अध्ययन र परािियबाट 

प्राप्त सूचना तथा वववरण 

– प्रस्ताव (आयोजना तथा काययक्रि) बाट स्थानीय जनता, स्थानीय तह, शजल्लालाई पगु्न ेप्रिखु 
फाइदाहरु  

– प्रस्ताव कायायधवयनबाट स्थानीय जनता, स्थानीय तह, शजल्लालाई पगु्ने नकारात्िक असरहरु 

– नकारात्िक असर धयूनीकरणिा उपायहरु 

४.३ प्रस्तावको सभबधधिा प्रभाववत सिदुाय तथा अधय सरोकारवालाको धारणा तथा सवाल प्रस्ततुी 

– प्रस्तावको कायायधवयन सभबधधिा प्रभाववत सिदुायका ववचार तथा सवाल 

– प्रस्तावको कायायधवयन सभबधधिा सरोकारवालाको ववचार तथा सवाल 



४.४ प्रस्तावकको प्रगतवक्रया  

– प्रस्ताव कायायधवयनबाट हनुे िखु्य सिस्या तथा सबाल बारे प्रस्तावकको राय तथा ववचार 

– सिस्या तथा सबालको सभबोधनबारे प्रस्तावकको प्रगतवद्धताबारे जानकारी 

४.५ ववषयववज्ञ तथा सहजकतायबाट गनष्कषय तथा सझुाव प्रस्ततुी 

– काययक्रििा प्रस्ततु तथा उठाइएका सवालहरुको ववषयववज्ञ तथा सहजकतायद्धारा संकलन तथा 
सँस्लेषण 

– ववषयववज्ञ तथा सहजकतायद्धारा गनष्कषय तथा सझुावबारे प्रस्ततुी र जानकारी 
– सावयजगनक सनुवुाईको प्रवक्रया, छलफलका ववषय, गनष्कषय र सझुाव सिावेि प्रगतवेदन तयारी 
– प्रगतवेदन प्रस्तावक सिि पेि  

५. सहभागिता 

– ववषयववज्ञ तथा सहजकताय  

– प्रभाववत सिदुाय तथा सिूहको प्रगतगनगध, लशित विय तथा सिदुाय 

– सभबशधधत वडाका वडाअध्यि वा वडा सगिगतका सदस्यहरु  

– िाउँपागलकाका प्रिखु, प्रगतगनगध तथा सभबशधधत कियचारीहरु 

– नािररक सिाज, सिदुायिा आधाररत सिाज तथा गिगडयाका प्रगतगनगध 

– प्रस्तावक संस्थाका प्रगतगनगधहरु   

  



अनसूुची –६ 

(दफा ६ को उपदफा (२) सँि सभबशधधत) 

संशिप्त वातावरणीय परीिण प्रगतवेदनको ढाचँा 

१. प्रगतवेदन तयार िने व्यशि वा संस्थाको नाि र ठेिाना : 

२. प्रस्तावको सारांि : 

३. प्रगतवेदनिा रहन ुपने ववषयः 

 प्रस्तावको उदे्दश्य, 

 प्रस्ताव कायायधवयन हनुे िते्रको ववस्ततृ वववरण, 

 प्रस्ताव तयारीिा त्याङ्क सङ्कलन र वव्षेणको ववगध, 

 प्रस्ताव कायायधवयनबाट वातावरणिा पने सकारात्िक प्रभाव, 

 प्रस्ताव कायायधवयनबाट वातावरणिा पने नकारात्िक प्रभाव, 

 वातावरणीय व्यवस्थापन योजना, 
 अधय आवश्यक कुरा, 
 सधदभय सािाग्री । 

४. प्रगतवेदनिा सिावेि हनुे वातावरणीय योजनाको खाका देहाय बिोशजि हनुेछः 

ववषयित िेत्र सकारात्िक प्रभावको 
बढोत्तरीका वक्रयाकलाप 

के 
िने? 

कहाँ 
िने? 

कसरी 
िने? 

कवहले 
िने? 

कसले 
िने? 

अनिुागनत बजेट 
जनिशि र सिय 

अनिुिन तथा 
िूल्याङ्कन ववगध 

भौगतक िेत्र         

जैववक िेत्र         

सािाशजक िेत्र         

साँस्कृगतक िेत्र         

अधय         

ववषयित िेत्र नकारात्िक प्रभावको 
धयूनीकरणका वक्रयाकलाप 

के 
िने? 

कहाँ 
िने? 

कसरी 
िने? 

कवहले 
िने? 

कसले 
िने? 

अनिुागनत बजेट 
जनिशि र सिय 

अनिुिन तथा 
िूल्याङ्कन ववगध 

भौगतक िेत्र         

जैववक िेत्र         



सािाशजक िेत्र         

साँस्कृगतक िेत्र         

अधय         

         

 

रष्टव्य: –  (१) वातावरण व्यवस्थापन योजनाको प्रस्ताविा आयोजना गनिायण अशघ, गनिायण तथा 
सञ्चालनको चरणका लागि अलि अलि रुपिा उल्लेख िनुय पनेछ ।  

   (२) प्रगतवेदन तयार िदाय आवश्यकता अनसुार त्याङ्क, नक्िा, शचत्र, तागलका, चाटय, ग्राफ संलग्न 
िनुय पनेछ ।  

   (३) संशिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रगतवेदन नेपाली भाषाको यगुनकोडिा फण्ट साइज १२ िा टाइप 
िरी लेशखएको हनु ुपनेछ । प्रगतवेदनको प्रत्येक पानाको तलिागथ १–१ इञ्च, बायाँ १.२  इञ्च र दायाँ 
१  इञ्च खाली राखी पानाका दवैुतफय  वप्रधट िरी स्पाइरल बाइशण्डङ िरेको हनु ुपनेछ । 

  



अनसूुची –७ 

(दफा ६ को उपदफा (२) सँि सभबशधधत) 

प्रारशभभक वातावरणीय परीिण प्रगतवेदनको ढाचँा 

 

१. प्रगतवेदन तयार िने व्यशि वा संस्थाको नाि र ठेिाना : 

२. प्रस्तावको सारांि : (प्रस्तावको कायायधवयनबाट वातावरणिा पनय सक्ने प्रभावको सभबधधिा देहायका 
कुरा संिेपिा उल्लेख िने) 

 प्रस्तावको उदे्दश्य :  

 भ–ूउपयोि पने असर :  

 वातावरणिा पने प्रगतकूल प्रभाव : 
 जनस्वास््य तथा िानव जीवनिा पने असर :  

 जनसङ्ग्ख्या र जीववकोपाजयनिा पने असर :  

 स्थानीय पूवायधारिा हनुे िगत : 
 जलवाय ुपररवतयन तथा ववपद उत्थानशिलतािा पने असर :   

 अधय आवश्यक कुरा : 

३. प्रस्तावको सभबधधिा देहायका कुरा स्पष्ट खलुाउन ुपने : 

(क) प्रस्तावको वकगसि : 

 प्रिोधन िने, 

 उत्पादन िने, 

 जडान िने, 

 सेवा प्रवाह िने, 

 अधय । 

(ख) डेगलभरी िने भए के कस्तो वस्त ुडेगलभरी िने : 

(ि) प्रस्तावको : 



 जडान ििता : 
 प्रगतददन वा वषय कगत घण्टा सञ्चालन हनुे : 

(घ) प्रस्ताव कायायधवयन हुँदा गनष्कासन हनुे (कगत सिय सञ्चालन हुँदा कगत पररिाणिा गनष्कासन हनुे 
हो ) खलुाउन ुपने :  

 ठोस 

 तरल 

 हावा 
 ग्याँस 

 ध्वगन 

 धूलो 
 अधय । 

(च) प्रयोि हनुे ऊजायको : 

 वकगसि : 
 स्रोत : 
 खपत हनुे पररिाण (प्रगतघण्टा, ददन र वषयिा) : 

  (छ) जनिशिको आवश्यकता कगत पने : 

  (ज) प्रस्ताव कायायधवयन िनय आवश्यक पने : 

 कुल पूजँी : 
 चाल ुपूजँी : 
 जगिनको िेत्रफल : 
 भवन र गतनका वकगसि : 
 िेगसनरी औजार :  

 अधय : 

   (झ) प्रस्ताव कायायधवयन हनुे िेत्रको ववस्ततृ वववरण : 

 नक्सा : 



 सो िेत्र र वररपररको जनसंख्या र बसोबासको शस्थगत : 
 प्रस्ताव कायायधवयन हनुे िते्रको आसपासिा कुनै संवेदनिील शचज वा वस्त ुरहेको भए त्यस्ता 

शचजवस्तकुो वववरण : 
 हालको शस्थगत : 
 पानीको स्रोत : 
 फोहरिैला फ्याँक्ने वा प्रिोधन िने व्यवस्था : 
 प्रस्ताव कायायधवयन हनुे ठाउँिा आवत जावत िने बाटो : 
 उत्पादन प्रवक्रया :  

 प्रववगधको वववरण : 
 अधय आवश्यक कुरा : 

४. प्रस्ताव कायायधवयन िदाय वातावरणिा पने प्रभाव : 

(क) सािाशजक, आगथयक र साँस्कृगतक िेत्रिा पने प्रभाव : 

 िानव स्वास््यिा पने प्रभाव : 
 जीववकोपाजयनिा पने प्रभाव :  

 खेती योग्य जगिनिा हने िय : 
 वन जङ्गलिा पगु्ने िय : 
 सािाशजक, साँस्कृगतक र धागियक िूल्य िाधयतािा हनु ेपररवतयन : 
 अधय : 

(ख) जैववक प्रभाव : 

 जनसङ्ग्ख्या :  

 वनस्पगत तथा जीवजधत ु:  

 प्राकृगतक वासस्थान र सिदुाय : 

(ि) भौगतक प्रभाव : 

 जगिन : 
 वायिुण्डल : 
 पानी : 



 ध्वगन : 
 िानव गनगियत वस्त ु: 
 जलवाय ु:  

 अधय : 

५. प्रभाव कायायधवयनका ववकल्प : 

  गडजाइन : 

  आयोजना स्थल : 

  प्रवक्रया, सिय–तागलका : 

  प्रयोि हनुे कच्चा पदाथय : 

  अधय कुरा : 

६. वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको खाका : 

७. अधय आवश्यक कुरा : 

८. प्रगतवेदनिा सिावेि हनुे वातावरणीय योजनाको खाका देहाय बिोशजि हनुेछ : 

ववषयित िेत्र सकारात्िक प्रभावको 
बढोत्तरीका वक्रयाकलाप 

के 
िने? 

कहाँ 
िने? 

कसरी 
िने? 

कवहले 
िने? 

कसले 
िने? 

अनिुागनत बजेट 
जनिशि र सिय 

अनिुिन तथा 
िूल्याङ्कन ववगध 

भौगतक िेत्र         

जैववक िेत्र         

सािाशजक िेत्र         

साँस्कृगतक िेत्र         

अधय         

ववषयित िेत्र नकारात्िक प्रभावको 
धयूनीकरणका वक्रयाकलाप 

के 
िने? 

कहाँ 
िने? 

कसरी 
िने? 

कवहले 
िने? 

कसले 
िने? 

अनिुागनत बजेट 
जनिशि र सिय 

अनिुिन तथा 
िूल्याङ्कन ववगध 

भौगतक िेत्र         

जैववक िेत्र         

सािाशजक िेत्र         



साँस्कृगतक िेत्र         

अधय         

         

 

रष्टव्य: –  (१) वातावरण व्यवस्थापन योजनाको प्रस्ताविा आयोजना गनिायण अशघ, गनिायण तथा 
सञ्चालनको चरणका लागि अलि अलि रुपिा उल्लेख िनुय पनेछ ।  

   (२) प्रगतवेदन तयार िदाय आवश्यकता अनसुार त्याङ्क, नक्िा, शचत्र, तागलका, चाटय, ग्राफ संलग्न 
िनुय पनेछ ।  

   (३) संशिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रगतवेदन नेपाली भाषाको यगुनकोडिा फण्ट साइज १२ िा टाइप 
िरी लेशखएको हनु ुपनेछ । प्रगतवेदनको प्रत्येक पानाको तलिागथ १–१ इञ्च, बायाँ १.२ इञ्च र दायाँ 
१  इञ्च खाली राखी पानाका दवैुतफय  वप्रधट िरी स्पाइरल बाइशण्डङ िरेको हनु ुपनेछ । 

  



अनसूुची –८ 

(दफा ६ को उपदफा (३) सँि सभबशधधत) 

वातावरणीय अध्ययन प्रगतवेदन सभबधधी सावयजगनक सूचनाको ढाचँा 

 

.............. आयोजना/काययक्रिको वातावरणीय अध्ययन प्रगतवेदन तयारी सभबधधी सावयजगनक सूचना 

(प्रकािन गिगत ....................) 

........... प्रदेि ............ शजल्ला ................ िाउँपागलका ................ (प्रस्तावकको नाि उल्लेख 
िने) द्वारा देहाय बिाशजिको प्रस्ताव कायायधवयन िनय लागिएको छ । 

प्रस्तावकको नाि र ठेिाना ............ नाि ......... ठेिाना ........... (ईिेल) ........... फोन नं. 
प्रस्तावको व्यहोरा आयोजना / काययक्रिको िखु्य ववषिेता उल्लेख िने 

प्रभाव पनय सक्ने िेत्र .......... शजल्ला ......... िाउँपागलका .......... वडँ नं. 
 

िागथ उशल्लशखत प्रस्तावको वातावरणीय अययन प्रगतवेदन तयारी िने क्रििा सो िेत्रको जैववक तथा 
पाररशस्थगतकीय प्रणाली, प्राकृगतक तथा भौगतक प्रणाली, सािाशजक तथा आगथयक प्रणाली र साँस्कृगतक 
प्रणालीहरु बीच के कस्तो सकारात्िक तथा नकारात्िक प्रभाव पदयछ भनी यवकन िनय धवलागिरी 
िाउँपागलका, ..............वडा सगिगत, ववद्यालय, स्वास््य संस्था तथा सरोकारवाला व्यशि वा संस्थाको 
राय सझुाव गलन आवश्यक भएकोले यो सावयजगनक सूचना प्रकािन भएको गिगतले सात ददन गभत्र 
देहायिा उशल्लशखत ठेिानािा आई पगु्ने िरी गलशखत राय सझुाव उपलब्ध िराई ददन ुहनु अनरुोध 
िररधछ । 

प्रस्तावकको नाि र ठेिाना ............ नाि ......... ठेिाना ........... (ईिेल) ........... फोन नं. 
परािियदाताको नाि र ठेिाना ............ नाि ......... ठेिाना ........... (ईिेल) ........... फोन नं. 
 

  



अनसूुची –९ 

(दफा ६ को उपदफा (८) सँि सभबशधधत) 

वातावरणीय अध्ययन प्रगतवेदन तयार िने ववज्ञ तथा अध्ययन टोली 

 

क. संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रगतवेदन तयारी संलग्न हनुे वविेषज्ञहरुः  

१. भौगतक ववकास ववज्ञ (Physical Development Expert) : सभबशधधत ववषय जस्तैः गसगभल वा 
िेकागनकल इशिगनयररङ्ग, भिूभयिास्त्र, भवूवज्ञान, आवकय टेक्ट, हाइड्रोलोजी वा अधय सभबशधधत ववषयिा 
स्नातकोत्तर उपाधी हागसल िरी कभतीिा तीन वटा वातारणीय अध्ययन काययिा अनभुव भएको  

2. वातावरणववद (Environmental Expert): वातावरण ववज्ञान वा इशिगनयररङ्गिा स्नातकोत्तर 
उपाधी हागसल िरी कभतीिा तीन वटा वातारणीय अध्ययन काययिा अनभुव भएको  

3. सािाशजक आगथयक ववज्ञ (Socio-economic Expert) : सिाज ववज्ञान वा अथयिास्त्रिा स्नातकोत्तर 
उपाधी हागसल िरी कभतीिा तीन वटा वातारणीय अध्ययन काययिा अनभुव भएको  

 

ख. प्रारशभभक वातावरणीय परीिण तथा प्रगतवेदन तयारी संलग्न हनुे वविेषज्ञहरुः  

1. भौगतक ववकास ववज्ञ (Physical Development Expert) : सभबशधधत ववषय जस्तैः गसगभल वा 
िेकागनकल इशिगनयररङ्ग, भिूभयिास्त्र, भवूवज्ञान, आवकय टेक्ट, हाइड्रोलोजी वा अधय सभबशधधत ववषयिा 
स्नातकोत्तर उपाधी हागसल िरी कभतीिा तीन वटा वातारणीय अध्ययन काययिा अनभुव भएको  

2. वातावरणववद (Environmental Expert): वातावरण ववज्ञान वा इशिगनयररङ्गिा स्नातकोत्तर 
उपाधी हागसल िरी कभतीिा तीन वटा वातारणीय अध्ययन काययिा अनभुव भएको  

3. सािाशजक आगथयक ववज्ञ (Socio-economic Expert) : सिाज ववज्ञान वा अथयिास्त्रिा स्नातकोत्तर 
उपाधी हागसल िरी कभतीिा तीन वटा वातारणीय अध्ययन काययिा अनभुव भएको  



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

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

Hydrologist, Chemist आदद) जस्तैः  

– वन तथा विृारोपण र हररयाली िेत्रः फरेष्टर वा वायोडाइभरगसटी ववज्ञ आदद 

– सडक, पलु तथा यातायात िेत्रः यातायात इशिगनयररङ्ग आदद 

– पययटन िेत्र : पययटन ववज्ञ आदद 

– उजाय, जलस्रोत र गसंचाई िेत्रः Hydrologist, Irrigation Engineer आदद । 

– आवास, भवन, वस्ती तथा िहरी ववकास िेत्र : भवन इशिगनयर वा आकीटेक्ट  

– उद्योि तथा व्यवसाय िेत्र : अथयिास्त्री तथा व्यवस्थापन ववज्ञ आदद 

– स्वास््य िेत्र : िेगडकल डाक्टर आदद 

– शििा िेत्र : शििािास्त्री वा िेगडकल डाक्टर आदद 

– खानी िेत्र : भिूभयिास्त्री आदद 

– कृवष िेत्र : कृवष तथा भेटेरनरी ववज्ञ आदद 

– खानेपानी, सरसफाई तथा ढल गनकास िेत्र : वास इशिगनयर आदद 

उशल्लशखत ववज्ञ तथा अध्ययन टोलीको योग्यता वातावरण सभबधधी संघीय कानूनिा तोवकए बिोशजि 
हनुपुनेछ । 

  



अनसूुची –१० 

(दफा १० को उपदफा (१) सँि सभबशधधत) 

वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको ढाचँा 

वातावरणीय प्रभाव सकारात्िक प्रभाव 
बढोत्तरी/ नकारात्िक 
असर धयूनीकरणका 
वक्रयाकलापहरु (के के 
िने?) 

स्थान 
(कहा ँ
िने) 

सञ्चालन 
प्रवक्रया 
(कसरी 
िने?) 

सञ्चालन 
प्रवक्रया 
(कसरी 
िने?) 

सिय 
(कवहले 
िने?) 

अनिुागनत 
श्रोत 

शजभिेवारी अनिुिन
को ववगध 

क. भौगतक वातावरण         

1. गनिायण अशघको चरण         

         

2. गनिायण चरण         

         

3. गनिायण पगछको चरण         

         

ख. जैववक वातावरण         

1. गनिायण अशघको चरण         

         

2. गनिायण चरण         

         

3. गनिायण पगछको चरण         

         

ि. सािाशजक, आगथयक र 
सासँ्कृगतक वातावरण 

        

1. गनिायण अशघको चरण         

         

2. गनिायण चरण         

         

3. गनिायण पगछको चरण         

         

  



अनसूुची –११ 

(दफा ११ को उपदफा (९) सँि सभबशधधत) 

वातावरणीय प्रस्ताव कायायधवयन अनिुिनको ढाचँा 

 

अनिुिनका 
प्रकार 

अनिुिनका 
सूचक 

अनिुिनको 
ववगध 

अनिुिनको 
स्थान 

अनिुिनको 
सिय 
(आवशृत्त) 

अनिुागनत 
रकि 

अनिुिन 
िने गनकाय 

१. प्रारशभभक अवस्थाको अनिुिन 

       

       
       

2. प्रभाव अनिुिन 

       
       

       

3. गनयिपालन अनिुिन 

       
       

       

 

 

 

आज्ञाले 

िोपाल ििाय 

प्रिखु प्रिासकीय अगधकृत 

 


