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उदर्परुगढी  गाउँपाधलका 

संक्षिप्त वातावरणीर् अध्र्र्न तथा प्रारक्षम्िक वातावरणीर् परीिण कार्यववधि, २०७९ 

प्रस्तावना : 

गाउँपाधलकाको अधिकार िेत्रधित्र पने ववषर्सँग सम्बक्षधित र्ोजना, कार्यक्रि तथा आर्ोजना सम्बधिी 
प्रस्तावको संक्षिप्त वातावरणीर् अध्र्र्न वा प्रारक्षम्िक वातावरणीर् परीिण सम्बधिी अध्र्र्न, 
प्रधतवेदन तर्ारी, स्वीकृधत, प्रस्ताव कार्ायधवर्न तथा अनगुिन प्रवक्रर्ालाई व्र्वक्षस्थत र प्रिावकारी 
बनाउन वाञ्छनीर् िएकोले, 

गाउँकार्यपाधलकाको वातावरण तथा प्राकृधतक श्रोत संरिण ऐन, २०79 को दफा 66 ले 
ददएको अधिकार प्रर्ोग गरी र्ो कार्यववधि बनाएको छ ।  

 

पररच्छेद -१ 

प्रारक्षम्िक 

 

१.  संक्षिप्त नाि र प्रारम्ि: (१) र्ो कार्यववधिको नाि "संक्षिप्त वातावरणीर् अध्र्र्न तथा 
प्रारक्षम्िक वातावरणीर् परीिण कार्यववधि, २०७९" रहेको छ ।  

(2) र्ो कार्यववधि प्रचधलत सङ्घीर् कानूनले गाउँपाधलकाको अधिकार िेत्रधित्र पने 
िनी तोवकएको ववषर्सँग सम्बक्षधित ववकास धनिायण कार्य वा आर्ोजना कार्ायधवर्न गने 
सरकारी, अियसरकारी, गैर सरकारी, सिदुार्िा आिाररत संस्था र व्र्क्षि वा कम्पनीको 
हकिा सिेत लागू हनुेछ। 

(३) र्ो कार्यववधि गाउँपाधलकाको स्थानीर् राजपत्रिा प्रकाशन िएको धिधतदेक्षख 
लागू हनुेछ ।  

2. पररिाषा: ववषर् वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेिा र्स कार्यववधििा,  

(क) "ऐन" िन्नाले गाउँपाधलकाको वातावरण तथा प्राकृधतक श्रोत संरिण ऐन, २०79 
सम्झन ुपछय । 

(ख) "कार्यपाधलका" िन्नाले गाउँकार्यपाधलका सम्झन ुपछय ।  
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(ग) "कार्यसूची" िन्नाले वातावरणीर् अध्र्र्न प्रधतवेदन तर्ार गनयको लाधग र्स 
कार्यववधि बिोक्षजि स्वीकृत कार्यसूची सम्झन ुपछय ।  

(घ) "कार्ायलर्" िन्नाले गाउँकार्यपाधलकाको कार्ायलर् र सो अधतगयत वातावरण तथा 
ववपद व्र्वस्थापन सम्बधिी ववषर् हेने शाखालाई सम्झन ुपछय।   

(ङ) "गाउँपाधलका" िन्नाले उदर्परुगढी गाउँपाधलका सम्झन ुपछय ।  

(च) "प्रस्ताव" िन्नाले ववद्यिान वातावरणीर् अवस्थािा पररवतयन ल्र्ाउन सक्ने वकधसिको 
ववकास कार्य, िौधतक वक्रर्ाकलाप वा ि–ूउपर्ोगिा कुनै पररवतयन गने कुनै र्ोजना, 
आर्ोजना वा कार्यक्रि सञ्चालन गने सम्बधििा तर्ार गररएको प्रस्ताव सम्झन ु
पछय।  

(छ) "प्रस्तावक" िन्नाले प्रस्ताव स्वीकृधतको लाधग धनवेदन ददने वा प्रस्ताव कार्ायधवर्न 
गनय स्वीकृधत प्राप्त व्र्क्षि वा सरकारी, अियसरकारी वा गैरसरकारी धनकार् वा 
संस्था वा धनजी संस्था सम्झनपुछय ।  

(ज) "प्रारक्षम्िक वातावरणीर् परीिण" िन्नाले कुनै प्रस्तावको कार्ायधवर्न गदाय सो 
प्रस्तावले वातावरणिा उल्लेखनीर् प्रधतकूल प्रिाव पाने वा नपाने सम्बधििा र्कीन 
गनुयका साथै त्र्स्तो प्रिावलाई कुनै उपार्द्वारा धनराकरण वा धरू्नीकरण गनयका 
लाधग अवलम्बन गररने उपार्को सम्बधििा ववश्लेषणात्िक रुपिा गररने अध्र्र्न 
तथा िूल्र्ाङ्कन सम्झन ुपछय ।  

(झ) "वातावरण" िन्नाले प्राकृधतक, साँस्कृधतक र सािाक्षजक प्रणाली, आधथयक तथा 
िानवीर् वक्रर्ाकलाप र वर्नका अवर्वहरु तथा ती अवर्वहरुको बीचको 
अधतरवक्रर्ा तथा अधतरसम्बधि सम्झन ुपछय ।  

(ञ)"वातावरणीर् अध्र्र्न" िन्नाले कुनै प्रस्तावको कार्ायधवर्न गदाय त्र्सबाट 
वातावरणिा पने प्रधतकूल प्रिाव धनराकरण वा धरू्नीकरण गनयको लाधग अवलम्बन 
गररने उपार्का सम्बधििा गररने संक्षिप्त वातावरणीर् अध्र्र्न, प्रारक्षम्िक 
वातावरणीर् परीिण र वातावरणीर् प्रिाव िूल्र्ाङ्कन सम्झन ुपछय ।  
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(ट) "वातावरणीर् अध्र्र्न प्रधतवेदन" िन्नाले संक्षिप्त वातावरणीर् अध्र्र्न, प्रारक्षम्िक 
वातावरणीर् पररिण वा वातावरणीर् प्रिाव िूल्र्ाङ्कन सम्बधििा तर्ार गररएको 
प्रधतवेदन सम्झन ुपछय । 

(ठ) "वातावरणीर् प्रिाव िूल्र्ाकंन" िन्नाले कुनै प्रस्तावको कार्ायधवर्न गदाय सो 
प्रस्तावले वातावरणिा उल्लेखनीर् प्रधतकूल प्रिाव पाने वा नपाने सम्बधििा र्कीन 
गर्रनुयका साथै त्र्स्तो प्रिावलाई कुन ै उपार्द्वारा धनराकरण वा धरू्नीकरण गनयका 
लाधग अवलम्बन गररने उपार्को सम्बधििा ववस्ततृ रुपिा गररने अध्र्र्न तथा 
िूल्र्ाङ्कन सम्झन ुपछय । 

(ड) "व्र्वसावर्क कार्यर्ोजना" िन्नाले प्रस्तावकले कार्ायधवर्न गने ववस्ततृ पररर्ोजना 
प्रधतवेदन तर्ार गनुयपने बाहेकका आर्ोजना वा कार्यक्रििा हनुे लगानी र 
प्रधतफलको ववश्लषेण सवहतको कार्यर्ोजना सम्झन ुपछय ।  

(ढ) "ववस्ततृ पररर्ोजना प्रधतवेदन" िन्नाले प्रस्तावकले कार्ायधवर्न गने ववकास 
धनिायणसँग सम्बक्षधित पररर्ोजनाको प्राववधिक र आधथयक पिहरु ववश्लषेण गररएको 
ववस्ततृ प्रधतवेदन सम्झन ुपछय ।    

(ण) "संक्षिप्त वातावरणीर् अध्र्र्न" िन्नाले कुनै प्रस्तावको कार्ायधवर्न गदाय त्र्सबाट 
वातावरणिा पने प्रधतकूल प्रिाव धनराकरण वा धरू्नीकरण गनयको लाधग अवलम्बन 
गररने उपार्को सम्बधििा संक्षिप्त रुपिा गररने अध्र्र्न सम्झन ुपछय ।  

पररच्छेद — २ 

प्रस्ताव छनौट तथा कार्यसूची सम्बधिी व्र्वस्था 
 

३.  प्रस्ताव छनौट तथा सूची तर्ार गने: (१) कार्ायलर्ले स्वीकृत बावषयक कार्यक्रि तथा 
कार्यर्ोजनाको आिारिा वातावरणीर् अध्र्र्न आवश्र्क पने ववकास धनिायण सम्बधिी कार्य 
वा आर्ोजना तथा कार्यक्रि पवहचान गरी सूची तर्ार गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोक्षजिको सूचीिा स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को 
दफा ६२ (क) बिोक्षजि गाउँपाधलका िेत्रधित्र गररने स्लेट, ढुङ्गा, धगट्टी, वालवुा एवं 
िाटोजधर् वस्तकुो ववक्री सम्बधिी कार्य सिेत सिावेश गनुय पनेछ । 
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(३) उपदफा (१) बिोक्षजि वातावरणीर् अध्र्र्न आवश्र्क पने आर्ोजना तथा 
कार्यक्रिको पवहचान तथा सूची तर्ार गदाय सङ्घीर् वातावरण संरिण धनर्िावली, २०७९ को 
आिारिा संक्षिप्त वातावरणीर् अध्र्र्न, प्रारक्षम्िक वातावरणीर् परीिण र वातावरणीर् प्रिाव 
िूल्र्ाङ्कनका लाधग छुट्टाछुटै्ट सूची तर्ार गनुय पनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बिोक्षजिको सूची तर्ार गदाय र्स कार्यववधिको अनसूुची –१ िा 
उक्षल्लक्षखत सीिा (थ्रसेहोल्ड) अनसुार गनुय पनेछ । 

(५) कार्ायलर्ले वातावरणीर् अध्र्र्न गनुयपने आर्ोजना वा कार्यक्रिको ववस्ततृ 
पररर्ोजना प्रधतवेदन वा व्र्वसावर्क कार्यर्ोजना तर्ार िए पश्चात वातावरणीर् अध्र्र्न गने 
गराउने व्र्वस्था गनुय पनेछ ।  

(६) उपदफा (५) बिोक्षजि वातावरणीर् अध्र्र्न गदाय अनसूुची –२ िा उक्षल्लक्षखत 
वातावरणीर् अध्र्र्न सम्बधिी प्रवाह क्षचत्र, प्रिाव पवहचान तथा अध्र्र्न सूची र औजारको 
प्रर्ोग गनुय पनेछ ।  

४.  कार्यसूची तर्ारी तथा स्वीकृधत गनुयपने: (१) प्रस्तावकले संक्षिप्त वातावरणीर् अध्र्र्नको लाधग 
अनसूुची –३ र प्रारक्षम्िक वातावरणीर् परीिणको लाधग अनसुचुी –४ बिोक्षजिको ढाँचािा 
प्रत्रे्क आर्ोजना वा कार्यक्रिको लाधग छुट्टाछुटै्ट कार्यसूची तर्ार गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोक्षजि तर्ार गररएको कार्यसूची स्वीकृधतको लाधग वातावरण 
ववषर् हेने शाखािा पेश गनुय पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोक्षजि पेश िएको कार्यसूची स्वीकृधतका लाधग पेशगनुयअक्षघ 
ववषर्सँग सम्बक्षधित शाखाको रार्सझुाव सवहत पेश गनुयपनेछ । 

(४) उपदफा (२) बिोक्षजि पेश िएको संक्षिप्त वातावरणीर् अध्र्र्न सम्बधिी 
कार्यसूची िए प्रिखु प्रशासकीर् अधिकृतले र प्रारक्षम्िक वातावरणीर् परीिण सम्बधिी 
कार्यसूची िए प्रिखु प्रशासकीर् अधिकृत िाफय त अध्र्िले आवश्र्क जाँचबझु गरी पेश 
िएको धिधतले पधर ददनधित्र स्वीकृत गनुय पनेछ । 

(५) उपदफा (४) को प्रर्ोजनको लागी ददन गणना गदाय थप कागजात िाग 
गरेकोिा त्र्स्तो कागजात प्राप्त िएको धिधतबाट र कुनै ववषर्िा थप स्पष्ट गनय लेक्षख 
पठाएकोिा त्र्स्तो ववषर्िा स्पष्ट िई आएको धिधतबाट गणना गररनेछ । 
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(६) उपदफा (४) बिोक्षजि कार्यसूची स्वीकृत गदाय दफा १४ को उपदफा (१) 
बिोक्षजि गदठत प्राववधिक सधिधतको धसफाररशिा गनुय पनेछ । 

5.  सावयजधनक सनुवुाई गनुयपने:(१) प्रस्तावकले वातावरणीर् अध्र्र्न प्रधतवेदन तर्ारीको 
धसलधसलािा प्रस्तावको कार्ायधवर्नबाट प्रिाववत हनुे िेत्रिा प्रस्तावको बारेिा सावयजधनक 
सनुवुाईको आर्ोजना गरी रार् सझुाव सङ्कलन गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोक्षजि सावयजधनक सनुवुाई गदाय प्रस्तावकले प्रिाववत स्थानीर् 
सिदुार्, वन उपिोिा सिूह गठन िएको िए सो सिूहका प्रधतधनधि, वडा अध्र्ि वा वडा 
सधिधतका प्रधतधनधिको रोहवरिा गराउन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोक्षजि सावयजधनक सनुवुाई गने प्रर्ोजनका लाधग प्रस्तावकले 
सोको धिधत, सिर्, स्थान र आर्ोजना तथा कार्यक्रिको सम्बधििा प्रचार प्रसार गनयको लाधग 
स्थानीर् पत्रपधत्रका, रेधडर्ो वा अधर् सञ्चार िाध्र्िको प्रर्ोग गनुयका साथै सम्बक्षधित वडा 
कार्ायलर् र आर्ोजना िते्रको कुनै सावयजधनक स्थलिा सूचना सिेत टाँस गनुय पनेछ । 

(४) उपदफा (१) बिोक्षजि गररने सावयजधनक सनुवुाई कार्यक्रििा आर्ोजना तथा 
कार्यक्रिबाट प्रिाववत िते्रका नागररक, सिदुार् तथा िवहला, बालबाधलका, अपाङ्गता िएका 
व्र्क्षि, ज्रे्ष्ठ नागररक तथा जोक्षखि रहेका वगयको सहिाधगता सधुनक्षश्चत गनय प्रस्तावकले 
उपदफा (२) बिोक्षजिको सूचना स्थानीर् पत्रपधत्रका, रेधडर्ो र अधर् सञ्चार िाध्र्िबाट 
सम्िव  िएसम्ि स्थानीर् िाषािा सिेत प्रचार प्रसार गनुय पनेछ ।  

(५) प्रस्तावकले आर्ोजना तथा कार्यक्रिले सिेट्ने िौगोधलक िते्रको आिारिा 
आवश्र्कता अनसुार एकिधदा बढी स्थानिा सावयजधनक सनुवुाईको आर्ोजना गनुय पनेछ ।  

(६) र्स दफा बिोक्षजि आर्ोजना गररएको सावयजधनक सनुवुाईिा िएको उपक्षस्थधत, 
सनुवुाईबाट प्राप्त सझुाव, तस्वीर तथा श्रव्र्-दृश्र् सािग्री सिेत वातावरणीर् अध्र्र्न 
प्रधतवेदनिा संलग्न गनुय पनेछ ।   

(७) सावयजधनक सनुवुाई कार्यक्रि सम्बधिी ववस्ततृ ढाँचा तथा प्रवक्रर्ा अनसूुची –
५ िा उल्लेख िएबिोक्षजि हनुेछ । 

 

पररच्छेद — ३ 
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प्रधतवेदन तर्ारी तथा स्वीकृधत सम्बधिी व्र्वस्था 
 

६.  वातावरणीर् अध्र्र्न प्रधतवेदन तर्ारी: (१) दफा ४ को उपदफा (२) बिोक्षजि स्वीकृत 
कार्यसूची र दफा ५ बिोक्षजि आर्ोजना हनुे सावयजधनक सनुवुाईबाट प्राप्त सझुाव सिेतको 
आिारिा प्रस्तावकले प्रत्रे्क आर्ोजना तथा कार्यक्रिको लाधग छुट्टाछुटै्ट वातावरणीर् अध्र्र्न 
प्रधतवेदन तर्ार गनुय पनेछ ।  

(२) संक्षिप्त वातावरणीर् अध्र्र्न प्रधतवेदनको ढाँचा अनसूुची –६ तथा प्रारक्षम्िक 
वातावरणीर् परीिण प्रधतवेदनको ढाँचा अनसूुची –७ िा तोवकए बिोक्षजि हनुेछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोक्षजि प्रधतवेदन तर्ार गदाय प्रस्तावकले प्रस्ताव कार्ायधवर्न 
हनुे गाउँपाधलका वा त्र्स िेत्रका सम्बक्षधित सरोकारवाला धनकार् व्र्क्षि वा संस्थालाई सो 
प्रस्तावको कार्ायधवर्नबाट वातावरणिा पनय सक्ने प्रिावको सम्बधििा सात ददनधित्र धलक्षखत 
सझुाव उपलब्ि गराउन अनसूुची –८ बिोक्षजिको ढाँचािा कार्ायलर्, शैक्षिक संस्था, स्वास््र् 
संस्था वा कुनै सावयजधनक स्थलिा सूचना टाँस गरी िचुलु्का तर्ार गनुय पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोक्षजिको सूचना कुनै एक स्थानीर् पत्रपधत्रकािा प्रकाशन 
गरी आफ्नो वेवसाइट िएिा सोिा सिेत प्रकाशन गनुय पनेछ ।  

(५) उपदफा (३) र (४) बिोक्षजि सूचना टाँस वा प्रकाशन िएकोिा सो 
सम्बधििा कसैको रार्सझुाव िए सूचनािा उक्षल्लक्षखत अवधिधित्र सम्बक्षधित प्रस्तावकलाई 
आफ्नो रार् सझुाव ददन सवकनेछ ।  

(६) दफा ४ को उपदफा (३) बिोक्षजि स्वीकृत कार्यसूची तथा उपदफा (१) 
बिोक्षजि वातावरणीर् अध्र्र्न प्रधतवेदन तर्ार गदाय प्रस्तावकले डेस्क अध्र्र्न, स्थलगत 
भ्रिण, अवलोकन र प्रिाव िेत्रका लक्षित सिदुार् तथा सरोकारवालासँग अधतरवक्रर्ा गरी 
त्र्ाङ्क तथा सूचना संकलन गनुय पनेछ ।  

(७) उपदफा (१) बिोक्षजिको वातावरणीर् अध्र्र्न प्रधतवेदनिा प्रस्तावकले 
प्रस्ताव कार्ायधवर्न गने क्रििा वातावरणिा पनयसक्ने सकारात्िक प्रिाव बढोत्तरी तथा 
नकारात्िक प्रिाव धरू्नीकरणको लाधग अपनाउन सवकने ववधिन्न ववकल्पहरुको ववस्ततृ 
ववश्लषेण गरी त्र्स्ता ववकल्पहरुिध्रे् वातावरणीर् दृवष्टकोणले प्रस्ताव कार्ायधवर्न गनय 
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उपर्िु हनुे ववकल्प र सो ववकल्प कार्ायधवर्न गनय सवकने आिार र कारण सिावेश गनुय 
पनेछ । 

(८) प्रस्तावकले वातावरणीर् अध्र्र्न प्रधतवेदन तर्ार गदाय अनसूुची –९ िा 
उक्षल्लक्षखत ववज्ञ िाफय त तर्ार गनुय पनेछ ।  

(९) उपदफा (८) बिोक्षजि वातावरणीर् अध्र्र्न कार्यिा संलग्न ववज्ञहरु स्थलगत 
अध्र्र्न, अवलोकन, रार्परािशय र अधतरवक्रर्ाका लाधग आर्ोजना तथा कार्यक्रिको 
प्रस्ताववत स्थलिा अधनवार्य रुपिा उपक्षस्थत हनु ुपनेछ ।  

(१०) वातावरणीर् अध्र्र्न सम्बधिी कार्यसूची तथा वातावरणीर् अध्र्र्न प्रधतवेदन 
नेपाली िाषािा तर्ार गनुय पनेछ ।  

तर कार्यसूची तथा प्रधतवेदनिा उल्लेख गररने प्राववधिक शब्दावलीको लाधग नेपाली 
िाषा प्रर्ोग गदाय शब्दको आशर्िा नै ताक्षत्वक फरक पने िएिा त्र्स्ता शब्द अंग्रजेी िाषािा 
उल्लेख गनय र्स व्र्वस्थाले वािा परुर्ाएको िाधनन ेछैन । 

(११) उपदफा (१०) िा जनुसकैु कुरा लेक्षखएको िएता पधन ववदेशी लगानी 
िएका प्रस्तावको हकिा तर्ार गररने वातावरणीर् अध्र्र्न प्रधतवेदन र कार्यसूची नेपाली वा 
अङ्ग्ग्रजेी िाषािा तर्ार गनय सवकनेछ ।  

(१२) उपदफा (११) बिोक्षजि अध्र्र्न प्रधतवेदन र कार्यसूची अङ्ग्ग्रजेी िाषािा 
तर्ार पाररएको अवस्थािा सोको कार्यकारी सारांश सवहतको संक्षिप्त प्रधतवेदन नेपाली िाषािा 
सिेत तर्ार गनुय पनेछ ।  

(१३) प्रस्तावकले वातावरणीर् अध्र्र्न प्रधतवेदन तर्ार गदाय वातावरण संरिण 
ऐन, २०७६ तथा वातावरण संरिण धनर्िावली, २०७९ ले तोकेअनसुारको िापदण्ड र 
गणुस्तर कार्ि हनुे गरी र्स कार्यववधिले धनिायरण गरेको ढाँचािा तर्ार गनुय पनेछ ।  

(१४) वातावरणीर् प्रिाव िूल्र्ाङ्कन प्रधतवेदन तर्ारी सम्बधिी व्र्वस्था प्रचधलत 
सङ्घीर् तथा प्रदेश कानून बिोक्षजि हनुेछ ।  

७.  अध्र्र्न प्रधतवेदनको स्वीकृधत:  (१) दफा ६ बिोक्षजि तर्ार गररएको संक्षिप्त वातावरणीर् 
अध्र्र्न प्रधतवेदन तथा प्रारक्षम्िक वातावरणीर् परीिण प्रधतवेदन प्रिखु प्रशासकीर् अधिकृत 
िाफय त अध्र्ि सिि पेश गनुय पनेछ ।  
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(२) अध्र्िले उपदफा (१) बिोक्षजि पेश िएको संक्षिप्त वातावरणीर् अध्र्र्न 
प्रधतवेदन तथा प्रारक्षम्िक वातावरणीर् प्रधतवेदन उपर अध्र्र्न, ववश्लषेण तथा पनुरावलोकनको 
लाधग दफा १४ को उपदफा (१) बिोक्षजि गदठत प्राववधिक सधिधतिा पठाउन ुपनेछ ।  

(३) प्राववधिक सधिधतले उपदफा (२) बिोक्षजि प्राप्त िएको वातावरणीर् अध्र्र्न 
प्रधतवेदन उपर आवश्र्क अध्र्र्न, परािशय, जाँचबझु, ववश्लेषण तथा पनुरावलोकन गरी 
स्वीकृधतको लाधग धसफाररश गनुय पनेछ ।   

(४) उपदफा (३) बिोक्षजि प्राववधिक सधिधतको धसफाररशको आिारिा प्रस्ताववत 
आर्ोजना तथा कार्यक्रि कार्ायधवर्न गदाय वातावरणिा कुनै उल्लेख्र् प्रिाव पने नदेक्षखएिा 
आवश्र्कता अनसुार प्रस्तावकले पालना गनुयपने शतय तोकी संक्षिप्त वातावरणीर् अध्र्र्न 
प्रधतवेदन िए अध्र्िले र प्रारक्षम्िक वातावरणीर् परीिण प्रधतवेदन कार्यपाधलकाले स्वीकृत 
गनेछ ।  

(५) उपदफा (४) बिोक्षजि प्रधतवेदन स्वीकृत गदाय प्रधतवेदन पेश िएको धिधतले 
पधर ददनधित्र स्वीकृत गनुय पनेछ ।  

(६) उपदफा (५) को प्रर्ोजनको लागी ददन गणना गदाय थप कागजात िाग 
गरेकोिा त्र्स्तो कागजात प्राप्त िएको धिधतबाट र कुनै ववषर्िा थप स्पष्ट गनय 
लेक्षखपठाएकोिा त्र्स्तो ववषर्िा स्पष्ट िई आएको धिधतबाट गणना गररनेछ । 

(७) उपदफा (३) बिोक्षजि वातावरणीर् अध्र्र्न प्रधतवेदनको अध्र्र्न तथा 
जाँचबझु गदाय त्र्स्तो प्रस्तावको थप वातावरणीर् अध्र्र्न गनुयपने देक्षखएिा संक्षिप्त 
वातावरणीर् अध्र्र्नको हकिा प्रारक्षम्िक वातावरणीर् परीिण गनय अध्र्िले र 
प्रारक्षम्िकवातावरणीर् परीिणको हकिा वातावरणीर् प्रिाव िूल्र्ाङ्कन गने गरी कार्यपाधलकाले 
आदेश ददन सक्नेछ ।  

(८) उपदफा (७) अनसुार ददइएको आदेश अनसुार प्रस्तावकले थप अध्र्र्न गरी 
प्रारक्षम्िक वातावरणीर् पररिण प्रधतवेदन िए कार्यपाधलका सिि र वातावरणीर् प्रिाव 
िूल्र्ाङ्कन प्रधतवेदन िए प्रदेश कानूनले तोकेको धनकार् सिि पनुः पेश गनुय पनेछ ।  

(९) उपदफा (८) बिोक्षजिको वातावरणीर् अध्र्र्न प्रधतवेदन तर्ार गनुयपूवय 
प्रारक्षम्िक वातावरणीर् परीिण सम्बधिी कार्यसूची अध्र्िबाट र वातावरणीर् प्रिाव िूल्र्ाङ्कन 
सम्बधिी कार्यसूची प्रदेश कानूनले तोकेको धनकार्बाट स्वीकृत गराउन ुपनेछ । 
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८.  प्रधतवेदन पररिाजयन गनय सवकने: (१) संक्षिप्त वातावरणीर् अध्र्र्न प्रधतवेदन र प्रारक्षम्िक 
वातावरणीर् परीिण प्रधतवेदन स्वीकृत िई सकेपधछ सो प्रधतवेदनिा िौधतक पूवायिार, धडजाइन 
तथा ििता र स्वरुपिा पररिाजयन गनुयपने वा संरचना स्थानाधतरण वा फेरबदल गनुयपने िएिा 
वा आर्ोजना तथा कार्यक्रि ििता घटेिा वा रुख कटान संख्र्ािा थपघट गनुयपने िएिा 
कार्यपाधलकाले त्र्स्तो वातावरणीर् अध्र्र्न प्रधतवेदन पररिाजयन गनय स्वीकृधत ददन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेक्षखएको िएता पधन दफा ७ को उपदफा 
(६) बिोक्षजि संक्षिप्त वातावरणीर् अध्र्र्न गररएकोिा प्रारक्षम्िक वातावरणीर् परीिण वा 
प्रारक्षम्िक वातावरणीर् पररिण गररएकोिा वातावरणीर् प्रिाव िूल्र्ाङ्कन गनुयपने आदेश ददएको 
अवस्थािा पररिाजयन सम्बधिी व्र्वस्था लागू हनुे छैन ।  
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पररच्छेद — ४ 

प्रस्ताव कार्ायधवर्न तथा अनगुिन सम्बधिी व्र्वस्था 
 

९.  प्रस्ताव कार्ायधवर्न गनुय पने: (१) प्रस्तावकले संक्षिप्त वातावरणीर् अध्र्र्न वा प्रारक्षम्िक 
वातावरणीर् परीिण प्रधतवेदन स्वीकृत िएको धिधतले तीन बषयधित्र त्र्स्तो प्रस्ताव कार्ायधवर्न 
प्रारम्ि गनुय पनेछ ।   

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेक्षखएको िएता पधन ववशेष पररक्षस्थधत धसजयना 
िई सो अवधिधित्र प्रस्तावको कार्ायधवर्न हनु नसक्ने अवस्था उत्पन्न िएिा प्रस्तावकले 
संक्षिप्त वातावरणीर् अध्र्र्नको हकिा प्रिखु प्रशासकीर् अधिकृत सिि र प्रारक्षम्िक 
वातावरणीर् परीिणको हकिा अध्र्ि सिि स्पष्ट कारण खलुाई म्र्ाद थपका लाधग धनवेदन 
ददन ुपनेछ।  

(३) उपदफा (२) बिोक्षजि प्राप्त िएको धनवेदन उपर संक्षिप्त वातावरणीर् अध्र्र्न 
प्रधतवेदन िए प्रिखु प्रशासकीर् अधिकृतले र प्रारक्षम्िक वातावरणीर् परीिण प्रधतवेदन िए 
अध्र्िले दफा १५ को उपदफा (१) बिोक्षजिको प्राववधिक सधिधतबाट जाँचबझु गराई 
व्र्होरा िनाधसब देखेिा आफ्नो रार् सवहत कार्यपाधलकािा पेश गनुयपनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बिोक्षजि पेश िएको धनवेदनको व्र्होरा िनाधसव देखेिा 
कार्यपाधलकाले बढीिा दईु बषयको अवधि थप गनय सक्नेछ ।  

(५) उपदफा (१) वा (४) बिोक्षजिको अवधिधित्र प्रस्ताव कार्ायधवर्न प्रारम्ि 
नगने प्रस्तावकले त्र्स्तो प्रस्तावको पनुः वातावरणीर् अध्र्र्न गराई स्वीकृधतको लाधग पेश 
गनुय पनेछ ।  

10.  वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजना: (१) प्रस्तावकले प्रस्ताव कार्ायधवर्न गनुयअक्षघ अनसूुची –१० 
बिोक्षजिको ढाँचािा वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजना तर्ार गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोक्षजि वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजना तर्ार गदाय 
वातावरणीर् सकारात्िक प्रिाव बढोत्तरी हनुे र नकारात्िक प्रिाव धरू्नीकरण गने 
वक्रर्ाकलापहरुिध्रे् आर्ोजना धनिायणको क्रििा र आर्ोजना सम्पन्न िएपधछ अवलम्बन गने 
वक्रर्ाकलापहरु सिेत उल्लेख गनुय पनेछ । 
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(३) उपदफा (१) बिोक्षजिको वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजनािा 
धनरोिात्िक,सिुारात्िक र िधतपधूतय सम्बधिी वक्रर्ाकलापहरु सिेत प्रस्ताव गनुय पनेछ ।  

(४) वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजना तर्ार गदाय प्रस्तावकले आर्ोजना कार्ायधवर्न 
गदाय वातावरणिा पनय सक्ने प्रारक्षम्िक, िध्र्कालीन र दीघयकालीन सकारात्िक प्रिावको 
बढोत्तरी र नकारात्िक प्रिावको धरू्नीकरणको लाधग अबलम्बन गनुयपने ववधि र प्रवक्रर्ा 
सिेत उल्लेख गनुय पनेछ। 

(५) वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजनािा प्रस्ताववत कार्यहरु सञ्चालन गनय लाग्न े
लागतलाई ववस्ततृ आर्ोजना प्रधतवेदनिा उल्लेख िएकोिा सोको वक्रर्ाकलाप र लागत 
प्रस्तावकले वातावरण व्र्वस्थापन र्ोजनािा सिावेश गनुय पनेछ ।  

(६) प्रस्तावकले वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजनािा उक्षल्लक्षखत वक्रर्ाकलापलाई 
आर्ोजना तथा कार्यक्रि कार्ायधवर्नका लाधग तर्ार गररने लागत अनिुानिा नै सिावेश गनुय 
पनेछ ।  

(७) उपदफा (१) बिोक्षजि तर्ार गरेको वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजना 
कार्ायधवर्न प्रारम्ि िएपधछ प्रस्तावकले कार्ायधवर्नको अवस्थाको प्रधतवेदन प्रत्रे्क छ 
िवहनािा कार्यपाधलका सिि पेश गनुय पनेछ ।  

(८) गाउँपाधलकाले आफूले गरेको अनगुिन तथा धनरीिणको प्रधतवेदन प्रत्रे्क 
आधथयक बषय सिाप्त िएको धिधतले एक्काईस ददनधित्र प्रदेश कानूनले तोकेको धनकार्िा 
पठाउन ुपनेछ ।  

(९) उपदफा (८) बिोक्षजि पेश गरेको प्रधतवेदनलाई सात ददनधित्र कार्ायलर्को 
सूचना पाटी तथा वेवसाईट िाफय त सावयजधनक गनुय पनेछ ।    

११. प्रस्ताव कार्ायधवर्न अनगुिन तथा प्रधतवेदन: (१) प्रस्ताव कार्ायधवर्नको अनगुिन गदाय 
प्रारक्षम्िक एवि ्प्रवक्रर्ा अनगुिन, धनर्िपालन अनगुिन तथा प्रिावको अनगुिन गनुय पनेछ ।  

(२) प्रस्तावको प्रारक्षम्िक अनगुिन गदाय आर्ोजना वा कार्यक्रिको धनिायण कार्य 
शरुु गनुयिधदा अगावै धनिायणस्थल र वरपरका आिारितू वातावरणीर् पिको सवेिण गनुय 
पनेछ ।  
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(३) प्रस्ताव कार्ायधवर्नबाट िएका वातावरणीर् पररवतयन पत्ता लगाउन कार्यक्रि 
तथा आर्ोजना धनिायण र सञ्चालनका क्रििा त्र्स िेत्रको जनस्वास््र्, पर्ायवरणीर्, 
सािाक्षजक र आधथयक अवस्था लगार्तका सूचकहरुको िूल्र्ाङ्कन गनुय पनेछ ।  

(४) प्रस्तावकले वातावरण संरिणसम्बधिी िापदण्डको पालना गरेको छ िने्न कुरा 
सधुनक्षश्चत गनय वातावरणीर् गणुस्तरका ववशेष सूचक वा प्रदूषणको अवस्थाको बारेिा आवधिक 
वा लगातार अनगुिन गरी अधिलेख राख्न ु पनेछ र र्सरी अनगुिन गदाय वातावरणीर् 
व्र्वस्थापन र्ोजनािा प्रस्ताववत ववषर्हरु सिेत सिावेश गनुय पनेछ ।  

(५) प्रस्ताव कार्ायधवर्नबाट धसजयना हनुे सकारात्िक र नकारात्िक प्रिाव, 
वातावरण संरिणका लाधग प्रस्तावकले पालना गनुयपने ववषर्हरु तथा वातावरणीर् 
प्रिावकाररताको अनगुिन सम्बधिी सूचकहरु सिेत प्रधतवेदनिा उल्लेख गनुय पनेछ ।  

(६) उपदफा (५) बिोक्षजिका प्रत्रे्क सूचकलाई कसले र कुन ववधि वा 
तररकाबाट अनगुिन गने हो सो सिेत खलुाउन ु पछय र र्स्तो ववधि िरपदो, सक्षजलो र 
आर्ोजना स्थलिा कार्यरत जनशक्षिले अबलम्बन गनयसक्ने खालको हनु ुपनेछ ।  

(७) उपदफा (६) बिोक्षजिको कार्य प्रस्तावकसँग उपलब्ि जनशक्षिले गनय सक्ने 
अवस्था निएिा आवश्र्कता अनसुार वाह्यस्रोतबाट पूती गरी सम्पादन गने व्र्वस्था 
प्रस्तावकले धिलाउन ुपनेछ ।  

(८) आर्ोजना धनिायण तथा सञ्चालनको ववधिन्न चरणका लाधग सूचकको प्रकृधत हेरी 
वातावरणीर् अनगुिन गने सिर् ताधलका सिेत प्रधतवेदनिा सिावेश गनुय पनेछ । 

(९) उपदफा (१) बिोक्षजि प्रस्ताव कार्ायधवर्न प्रारक्षम्िक अनगुिन, प्रिाव 
अनगुिन तथा धनर्िपालन अनगुिन सम्बधिी ढाँचा अनसूुची–११ िा तोवकए बिोक्षजि 
हनुेछ। 

१२.  अनगुिन सम्बधिी क्षजम्िेवारी: (१) संक्षिप्त वातावरणीर् अध्र्र्न तथा प्रारक्षम्िक वातावरणीर् 
परीिण सम्बधिी अध्र्र्न प्रस्तावको कार्ायधवर्नको स्वःअनगुिन गने क्षजम्िेवारी प्रस्तावक 
स्वरं्को हनुेछ ।  

(२) प्रस्तावकले प्रत्रे्क छ िवहनािा उपदफा (१) बिोक्षजि स्वःअनगुिन गरी 
तर्ार गरेको प्रधतवेदन गाउँपाधलकािा पेश गनुय पनेछ ।  
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(३) गाउँपाधलका स्वरं् प्रस्तावक िएको वा अधर् प्रस्तावकबाट कार्ायधवर्न गररने 
प्रस्तावको अनगुिनका लाधग कार्यपाधलकाले देहार् बिोक्षजिको अनगुिन सधिधत गठन 
गनेछः–  

क) उपाध्र्ि        – संर्ोजक  

ख) वातावरण तथा ववपद व्र्वस्थापन सधिधतको संर्ोजक   – सदस्र्  

ग) प्रिखु प्रशासकीर् अधिकृत      – सदस्र् 

घ) र्ोजना तथा पूवायिार ववकास शाखा प्रिखु    – सदस्र्  

ङ) वातावरण धनरीिक       – सदस्र् 

च) वातावरण तथा ववपद व्र्वस्थापन शाखा प्रिखु    – सदस्र् सक्षचव  

(४) सधिधतले क्षजल्लाक्षस्थत वन कार्ायलर्, सम्बक्षधित धनकार् प्रिखु तथा प्रधतधनधि 
वा ववषर्ववज्ञलाई बैठकिा आिधत्रण गनय सक्नेछ । 

(५) अनगुिन सधिधतले दफा ११ बिोक्षजि अनगुिन गरी तर्ार पाररएको प्रधतवेदन 
तीस ददनधित्र कार्ायपाधलका सिि पेश गनुय पनेछ ।   

(६) कार्यपाधलकाले अनगुिनबाट देक्षखएका सिस्र्ा तथा सझुाव कार्ायधवर्नको 
लाधग प्रस्तावकलाई आदेश ददन सक्नेछ र र्सरी ददएको आदेशको पालना गनुय प्रस्तावकको 
कतयव्र् हनुेछ ।  

१३.  कार्ायधवर्निा रोक लगाउन सक्ने: (१) र्स कार्यववधि तथा वातावरण संरिण सम्बधिी 
प्रचधलत सङ्घीर् तथा प्रदेश कानून बिोक्षजि वातावरणीर् अध्र्र्न प्रधतवेदन स्वीकृत नगराई वा 
स्वीकृत िएिधदा फरक हनुे गरी प्रस्ताव कार्ायधवर्न गनय गराउन हुँदैन ।  

(२) कुनै व्र्क्षि, संस्था वा धनकार्ले उपदफा (१) ववपररतको कार्य गरेको 
पाइएिा संक्षिप्त वातावरणीर् अध्र्र्न वा प्रारक्षम्िक वातावरणीर् प्रधतवेदन िए कार्यपाधलकाले 
प्रस्ताव कार्ायधवर्निा रोक लगाउनेछ र वातावरणीर् प्रिाव िूल्र्ाङ्कनको हकिा प्रदेश 
सरकारको सम्बक्षधित धनकार्िा धसफाररश गनेछ । 
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(३) उपदफा (२) बिोक्षजि कुनै प्रस्ताव कार्ायधवर्निा रोक लगाइएकोिा त्र्सरी 
रोक लगाइएको कारणबाट िधत पगु्न गएिा प्रस्तावकले सो बापत कुनै वकधसिको 
िधतपधूतयको दावी गनय पाउने छैन ।  

(४) उपदफा (३) िा जनुसकैु कुरा लेक्षखएको िएता पधन कार्ायधवर्निा रोक 
लगाइएको आर्ोजनाको प्रस्तावकले प्रचधलत ऐन बिोक्षजि वातावरणीर् अध्र्र्न प्रधतवेदन 
स्वीकृत गराएिा वा स्वीकृत वातावरणीर् अध्र्र्न प्रधतवेदन बिोक्षजि आर्ोजना 
कार्ायधवर्निा सिुार गरेिा लगाइएको रोक सम्बक्षधित धनकार्ले फुकुवा गनय सक्नेछ ।  

 

पररच्छेद — ५ 

ववववि 

१४.  प्राववधिक सधिधत गठन गने: (१) संक्षिप्त वातावरणीर् अध्र्र्न तथा प्रारक्षम्िक वातावरणीर् 
परीिण सम्बधिी कार्यसूची तथा वातावरणीर् अध्र्र्न प्रधतवेदन स्वीकृत गनुयअक्षघ प्राववधिक 
पिहरुको अध्र्र्न, ववश्लषेण र पनुरावलोकन गरी धसफाररश गनय कार्यपाधलकाले देहार् 
बिोक्षजिको प्राववधिक सधिधत गठन गनेछ :– 

क)र्ोजना तथा प्राववधिक शाखाप्रिखु       – संर्ोजक 

ख)आर्ोजना तथा कार्यक्रिसँग सम्बक्षधित िेत्रको ववषर्को ववज्ञ    – सदस्र् 

ग)वातावरण तथा ववपद व्र्वस्थापन ववषर् हेने शाखा प्रिखु    – सदस्र्सक्षचव 

(२) सधिधतले आवश्र्कता अनसुार वन कार्ायलर्, सम्बक्षधित ववषर्गत धनकार्का 
प्रिखु तथा प्रधतधनधि वा ववषर् ववज्ञलाई बैठकिा आिक्षधत्रत गनय सक्नेछ ।  

१५.  गनुासो सनुवुाई गने दावर्त्व: (१) आर्ोजना तथा कार्यक्रिको वातावरणीर्, आधथयक, 
सािाक्षजक र सासँ्कृधतक सवालसँग सम्बक्षधित प्रिाववत व्र्क्षि तथा सिदुार्को चासो, क्षशकार्त 
तथा गनुासो प्राप्त गने, सम्बोिन र कार्ायधवर्निा सहजीकरण गने प्रर्ोजनका लाधग गनुासो 
सनुवुाई संर्धत्रको व्र्वस्था गने दावर्त्व प्रस्तावकको हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोक्षजि व्र्वस्था िएको संर्धत्रिा गनुासो सनेु्न अधिकारी तथा 
गनुासो सम्बोिन सधिधत लगार्त अधर् उपर्िु व्र्वस्था गनुय पनेछ । 
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(३) उपदफा (२) बिोक्षजि गनुासो सनुवुाई अधिकारीको व्र्वस्था निएको 
अवस्थािा गनुासो सनुवुाई अधिकारीको क्षजम्िेवारी स्वतः आर्ोजना प्रिखुको हनुेछ । 

(४) उपदफा (१) बिोक्षजि गनुासो सनुवुाई सम्बधिी व्र्वस्था गनय कार्यपाधलकाले 
उपाध्र्िको संर्ोजकत्विा तीन सदस्र्ीर् गनुासो सम्बोिन सधिधत गठन गनय सक्नेछ ।  

(५) उपदफा (२) बिोक्षजिको गनुासो सनुवुाई संर्धत्रले पररर्ोजना वा प्रस्तावसँग 
सम्बधिी वातावरणीर्, आधथयक, सािाक्षजक एवि ्साँस्कृधतक चासो तथा सवालहरु बारे आवाज 
प्रस्ततु गनय र सम्बोिन गनय सिर्बद्ध तथा पारदशी कार्यर्ोजना बनाई कार्ायधवर्न गनुय 
पनेछ।  

(६) प्रस्तावकले प्रस्ताववत आर्ोजना तथा कार्यक्रिको ववषर्िा वडा तथा 
गाउँपाधलका स्तरिा सचेतनािूलक अधिर्ान सञ्चालन गरी प्रस्ताववत आर्ोजना तथा 
कार्यक्रिले सम्बोिन गनुयपने प्रिाववतहरुको हक अधिकार र गनुासो सम्बोिन गने संर्धत्रको 
बारेिा सिदुार् तथा सरोकारवालालाई ससूुक्षचत गराउन ुपनेछ ।  

(७) गनुासो सम्बोिन सधिधत तथा गनुासो सनेु्न अधिकारीको काि कतयव्र् र 
अधिकार देहार् बिोक्षजि हनुेछ: 

क) वातावरणीर् तथा सािाक्षजक अवरोि, सम्पक्षत्तको प्राधप्त, अधिकार, िधतपूधतय र 
सहार्ता सम्बधििा प्रिाववतहरुलाई सहर्ोग गने, 

ख) प्रिाववत व्र्क्षिहरुको गनुासो प्राप्त गने, अधिलेख राख्न,े वगीकरण गने, 

प्राथधिकता धनिायरण गने, 

ग) गनुासो प्राप्त िएको धिधतले पधर ददनधित्र सम्बोिन गरी सम्बक्षधित र 
गाउँपाधलकालाई जानकारी गराउन,े 

घ) गनुासो सम्बोिन सम्बधिी धनणयर् प्रवक्रर्ािा असधतषु्ट पिको पषृ्ठपोषणलाई  
सधुनक्षश्चत गने, 

ङ) प्रस्तावकले तोके बिोक्षजिका र सधिधतले आवश्र्क देखेका अधर् कािहरु 
गने। 
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१६.  प्राववधिक सहर्ोग धलन सक्ने:आर्ोजना वा कार्यक्रिका लाधग गररने वातावरणीर् अध्र्र्न 
सम्बधिी कार्य गाउँपाधलकाको आधतररक जनशक्षिबाट गनय संिव निएको अवस्थािा 
सम्बक्षधित ववषर् ववज्ञहरु वा व्र्वसावर्क परािशयदाताको सहर्ोग धलन सवकनछे । 

१७. प्रचधलत कानून लागू हनुे:र्स कार्यववधििा िएको व्र्वस्था प्रचधलत कानूनसँग बाँक्षझएिा 
प्रचधलत कानूनको व्र्वस्था लागू हनुेछ । 
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अनसुचुी –१ 

(दफा ३ को उपदफा (४) सँग सम्बक्षधित) 

गाउँपाधलकाको अधिकार िते्रका संिाव्र् प्रस्तावहरुको वातावरणीर् अध्र्र्नको सीिा (थ्रसेहोल्ड) 

   

प्रस्तावको ववषर् 
िते्र 

वातावरणीर् अध्र्र्नका ववधि अनसुार अध्र्र्न गनुय पने आर्ोजना तथा कार्यक्रिको िापदण्ड 

संक्षिप्त वातावरणीर् अध्र्र्न प्रारक्षम्िक वातावरणीर् परीिण वातावरणीर् प्रिाव िूल्र्ाङ्कन 

वन र वृिारोपण २० हेक्टरसम्िको िेत्रफलिा नर्ाँ बनस्पधत 
उद्यान, वन वीउ वगैचा र प्राणी उद्यान             
(क्षचधडर्ाखाना) धनिायण गने   

 

२० हेक्टर िधदा बढीको िेत्रफलिा नर्ाँ 
बनस्पधत उद्यान, वन वीउ वगैचा र प्राणी 
उद्यान (क्षचधडर्ाखाना) धनिायण गने 

वन िते्रिा फोहोरिैला व्र्वस्थापन गनय 
ल्र्ाण्डवफल साइट धनिायण तथा संचालन गने 

वन संरिण िते्र, िध्र्वती िेत्र वा वातावरण 
संरिण िेत्रिा नीक्षज बाहेकका जग्गािा 
स्थानीर् सरकारले उपिोिा सिूह िाफय त 
आर्ोजना धनिायण वा संचालन गने  
  

तराईिा ५० देखी ५०० हेक्टरसम्ि र 
पहाडिा ५० देखी २५० हेक्टरसम्िको 
िेत्रिा एकल प्रजातीका स्वदेशी ववरुवा एकै 
ब्लकिा वृिारोपण गने 

तराईिा ५०० हेक्टर िधदा बढी र पहाडिा 
२५० हेक्टर िधदा बढीको िेत्रफलिा एकल 
प्रजातीका स्वदेशी ववरुवा एकै ब्लकिा 
वृिारोपण गने 

 

सावयजधनक बटु्यान िेत्रिा जधडबटुी वा 
सगुक्षधित वनस्पधतको व्र्वसावर्क उत्पादनको 
लाधग जधडबटुी केधर स्थापना गने 

 

१ हेक्टरसम्िको वन िेत्र अधर् प्रर्ोजनको १ देक्षख ५ हेक्टरसम्िको वन िेत्र अधर् ववद्यतु प्रसारण लाइन बाहेक अधर् प्रर्ोजनका 
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लाधग प्रर्ोग गने प्रर्ोजनको लाधग प्रर्ोग गने लाधग ५ हेक्टरिधदा बढी वन िेत्र प्रर्ोग गने 

पर्यटन २५ देखी ५० वेडसम्िको होटल वा 
ररसोटय धनिायण, स्थापना तथा सञ्चालन गने 

५१ देखी १०० वेडसम्िको होटल वा 
ररसोटय धनिायण, स्थापना तथा सञ्चालन गने 

१०० वेडिधदा बढी ििताको होटल वा 
ररसोटय स्थापना तथा सञ्चालन गने 

 िाछा वा अधर् जलचर िएको कुनै नदी वा 
तालिा इक्षिन जधडत उपकरण र इधिन 
ज्वलन गरी रर्ाक्षफ्टङ कार्य वा कु्रज 
संचालन गने । 

 

      

 

तालिा स्थापना हनुे हाउस वोट (तैरने घर) 
संचालन गने 

 

सडक तथा 
र्ातार्ात 

 

 

 

 

 

 

 

 

१०० धिटर लम्बाईसम्िको पलु धनिायण गने
  

 

१०० धिटरिधदा बढी लम्बाईका पलु (झोलङु्ग े
पलु सिेत) धनिायण गने  

 

स्थानीर् सडक स्तरोन्नधत गने 

 

२५ वकलोधिटरसम्ि लम्बाईको नर्ाँ सडक 
धनिायण गने  

२५ वक.धि. िधदा बढी लम्बाई हनुे कुनै पधन 
नर्ाँ सडक धनिायण गने 

 १ देक्षख ५ वक.धि. सम्िको केबलकार िागय 
धनिायण गने  

 

५ वक.धि. िधदा लािो केबलकार िागय 
धनिायण गने 

 ५ देक्षख ५० वक.धि. सम्िको रज्जिुागय धनिायण 
गने  

५० वक.धि. िधदा बढी रज्जिुागय धनिायण गने 
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 सडक प्रर्ोजनका लाधग १ देक्षख ३ 
वकलोधिटरसम्ि सरुङ्ग बनाउन े  

सडक प्रर्ोजनका लाधग ३ वकलोधिटर िधदा 
बढी लम्बाइको  सरुङ्ग बनाउन े

 चारपाङ्ग्ग्र े सवारी सञ्चालन हनुे आकाशे पलु 
(फ्लाई ओिर) धनिायण गने  

 

 सावयजधनक र्ातार्ातको लाधग िोनो रेलिागय 
सञ्चालन गने  

 

उजाय,  जलस्रोत र 
धसंचाई 

१०० हेक्टरसम्ि धलफ्ट धसँचाई आर्ोजना 
धनिायण गने  

१०० हेक्टरिधदा बढीको धलफ्ट धसंचाई 
आर्ोजना धनिायण गने 

बहउुद्देश्र्ीर् जलाशर्को धनिायण गने 

 

   

    

तराई वा धित्री ििेशिा २०० देक्षख २, ००० 
हेक्टरसम्िको िेत्र धसंचाई गने 

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

 पहाडी उपत्र्का र टारिा २५ देक्षख ५०० 
हेक्टरसम्िको िेत्र धसंचाई गने 

पहाडी उपत्र्का र टारिा ५०० हेक्टर िधदा 
बढीको िेत्र धसंचाई गने 

 पहाडी धिरालो पाखा वा पवयतीर् िते्रिा २५ 
देक्षख २०० हेक्टरसम्िको िेत्रिा धसचँाई गने 

पहाडी धिरालो पाखो वा पवयतीर् िते्रिा २०० 
हेक्टरिधदा बढी िेत्र धसंचाई गने 

 धसंचाईको पनुरुत्थान प्रणाली अधतगयत ववद्यिान 
प्रणाली धित्रका धसंचाई आर्ोजनािा नर्ा ँ
हेडवक्सय धनिायण वा िूल नहर पररवतयन हनु े
कुनै पधन पनुरुत्थान आर्ोजना संचालन गने 

 

 २५ देक्षख १०० जनासम्ि स्थार्ी बसोबास 
िएका जनसंख्र्ा ववस्थावपत गने कुन ै पधन 

१०० जना िधदा बढी स्थार्ी बसोबास िएका 
जनसंख्र्ा ववस्थावपत गने कुनै पधन जलस्रोत 
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जलस्रोत ववकास कार्य गने ववकास कार्य गने 

 १० वकलोधिटर िधदा बढी लम्बाईको नदी 
धनर्धत्रणको कार्य गने  

 

६६ के.धि.सम्िको ववद्यतु प्रसारण लाइन 
आर्ोजनाको लाधग वन िेत्रको प्रर्ोग गने 

१३२ के.धि. वा सोिधदा बढी ििताको ववद्यतु 
प्रसारण लाइन धनिायण गने  

ववद्यतु प्रशारण लाइन धनिायण बाहेक अधर् 
प्रर्ोजनको लाधग ५ हेक्टरिधदा बढी वन िेत्र 
प्रर्ोग गने 

 ववद्यिान २२० के.धि. वा सो िधदा बढी 
ििताको ववद्यतु प्रसारण लाइनबाट ट्याप गरी 
नर्ाँ आउटडोर सवस्टेशन धनिायण गने    

 

 १ देक्षख ५० िेगावाट ििता सम्िको 
जलववद्यतु उत्पादन आर्ोजना धनिायण गने  

 

 १५०० घनधिटर िधदा बढी ििताको 
वार्ोग्र्ास प्लाण्ट धनिायण गने  

 

 १ देक्षख १० िेगावाट िितासम्िको सौर्य 
उजायबाट ववद्यतु उत्पादन आर्ोजना संचालन 
गने 

१० िेगावाट िधदा बढी ििताको सौर्य 
उजायबाट ववद्यतु उत्पादन आर्ोजना संचालन 
गने 

 १ देक्षख १० िेगावाट िितासम्िको वार् ु
उजायबाट ववद्यतु उत्पादन आर्ोजना संचालन 
गने 

१० िेगावाट िधदा बढी ििताको वार् ु
उजायबाट ववद्यतु उत्पादन आर्ोजना संचालन 
गने 

 ०.५ देक्षख २ िेगावाट िितासम्िको जैववक २ िेगावाट िधदा बढी ििताको जैववक 



21 

 

उजायबाट ववद्यतु उत्पादन आर्ोजना सञ्चालन 
गने 

उजायबाट ववद्यतु उत्पादन आर्ोजना सञ्चालन 
गने 

 क्षचनी उद्योग िेत्रधित्रको उख ु पेलीसकेपधछ 

धनस्कने खोस्टा (Bagasse)बाट ववद्यतु 
सहउत्पादन (Co-generation) हनुे आर्ोजना 
संचालन गने  

 

आवास,  िवन,  
वस्ती तथा शहरी 

ववकास 

७ देखी १० तल्ला वा १५.५ देखी २५ 
धिटरसम्ि उचाईका िवन धनिायण गने  

 

११ तला वा २५ धिटर िधदा बढी र १६ 
तला वा ५० धिटरसम्ि उचाई िएका िवन 
धनिायण गने 

१६ तला वा ५० धिटर िधदा बढी उचाई 
िएका िवन धनिायण गने 

 

३००० देखी ५००० वगयधिटर 
िेत्रफलसम्िको Built up Area वा Floor 

area िएको आवासीर्, व्र्ावसावर्क, वा 
आवासीर् र दबैु प्रकृधत िएको िवन धनिायण 
गने 

५,००० देखी 10,००० वगयधिटर 
िेत्रफलसम्िको Built up Area वा Floor 

area िएको आवासीर्, व्र्ावसावर्क, वा 
आवासीर् र दबैु प्रकृधतको संरू्ि िवन धनिायण 
गने 

10,000 वगयधिटर िेत्रफलिधदा बढीको 
Built up Area वा Floor area िएको 
आवासीर्, व्र्ावसावर्क, वा आवासीर् र दबैु 
प्रकृधतको संरू्ि िवन धनिायण गने । 

५०० देक्षख १,००० जनासम्ि एकैपटक 
आगिन वा धनगिन हनु े धसनेिा हल, धथएटर, 

सािदुावर्क िवन रङ्गशाला, कधसटय हल, 

स्पोटयस ्कम्प्लेक्स धनिायण गने   

१, ००० देक्षख २, ००० जनासम्ि एकैपटक 
आगिन वा धनगिन हनुे धसनेिा हल, धथएटर, 

सािदुावर्क िवन रङ्गशाला, कधसटय हल, स्पोटयस ्
कम्प्लेक्स धनिायण गने 

२, ००० जना िधदा बढी एकैपटक आगिन 
वा धनगिन हनुे धसनेिा हल, धथएटर, 

सािदुावर्क िवन रङ्गशाला, कधसटय हल, 

स्पोटयस ्कम्प्लेक्स धनिायण गने 

५ देखी १० हेक्टरसम्िको जग्गा ववकास 
आर्ोजना सञ्चालन गने   

१० देखी १०० हेक्टरसम्िको जग्गा ववकास 
आर्ोजना सञ्चालन गने 

१०० हेक्टरिधदा बढीको जग्गा ववकास 
आर्ोजना सञ्चालन गने 
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१ देखी ५ हेक्टरसम्िको Hard Surface 

Payment को Bus Park  वा Parking lot 
धनिायण गने 

५ हेक्टरिधदा बढीको Hard Surface 

Payment को Bus Park  वा Parking lot 
धनिायण गने 

 

५००० देक्षख १०, ००० धलटरसम्ि दैधनक 
पानीको प्रर्ोग हनु ेिवन धनिायण तथा संचालन 
गने   

१०,००० देक्षख २०,००० धलटरसम्ि दैधनक 
पानीको प्रर्ोग हनुे िवन धनिायण तथा संचालन 
गने 

२०, ००० धलटर िधदा बढी दैधनक पानीको 
प्रर्ोग हनुे िवन धनिायण तथा सञ्चालन गने 

  

  

१ देक्षख ५ हेक्टरसम्िको िेत्रिा आवास 
ववकास गने 

५ हेक्टरिधदा बढी िेत्रिा आवास ववकास 
गने 

 २०, ००० घनधिटरिधदा बढी िाटो पनेु तथा 
िाटो काटी Site Develop गने 

कृवष र्ोग्र् िधूििा शहरीकरण गने 

उद्योग र व्र्वसार् वन बाहेक अधर् िेत्रिा १० हेक्टरसम्िको 
िेत्रिा औद्योधगक ग्राि स्थापना गने  

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

 

दैधनक २५ िेविक टनसम्ि वालवुा प्रशोिन 
उद्योग स्थापना गने 

दैधनक २५ िेविक टनिधदा बढी वालवुा 
प्रशोिन गने उद्योग स्थापना गने  

 

नदी नाला सतहबाट दैधनक १०० घनधिटर 
सम्ि वालवुा, ग्रािेल, धगखाय िाटो धनकाल्न े 

दैधनक १००० िेविक टनसम्ि ििताको 
क्रसर उद्योग स्थापना गने 

दैधनक १००० िे.ट. िधदा बढी ििताको 
क्रसर उद्योग स्थापना गने 

िेक्षशन उपकरणिा १ देक्षख ५ करोड रुपैर्ा 
सम्ि लगानी िएको वकय सप (िियतसंिार 
सिेत) स्थापना तथा सञ्चालन गने  

दैधनक १० िेविक टन िधदा बढी खाद्य पदाथय 
उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने  
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 पाइपलाइन बाहेक व्र्ापाररक प्रर्ोजनको लाधग 
प्रधत सेकेण्ड १० धलटर िधदा बढीको दरले 
पानी प्रशोिन गने उद्योग स्थापना गने  

 

 बावषयक ३ करोड गोटासम्ि उत्पादन ििता 
िएको पोलेको इटा, टार्ल आदद बनाउन े
उद्योग स्थापना गने 

 

 दैधनक १० हजार िधदा बढी Compressed 

Bricks Hollow Bricks/Blocks उत्पादन गने 
उद्योग स्थापना गने 

 

 Mosquito Repellent (झोल, 

क्वाइल,ट्याबलेट, लोसन), िपु आदद उत्पादन 
गने उद्योग स्थापना गने  

 

 परम्परागत घरेल ुउद्योग बाहेकका िागो तथा 
कपडा रङ्गाई वा िलुाई वा छपाई गने उद्योग 
(गलैचा, पक्षस्िना सिेत) स्थापना गने  

 

 गाडी, िोटरसाईकल, अटोररक्सा आदद तथा 
दैधनक १०० थान िधदा बढी साइकल/ररक्सा 
(इधिन वा ववद्यतु प्रर्ोग नगरी) एसेम्बधलङ 
गने उद्योग स्थापना गने 

 

स्वास््र् १६ देखी २५ शैर्ासम्िको अस्पताल, नधसयङ्ग २६ देखी १०० शैर्ासम्िको अस्पताल, नधसयङ्ग १०० शैर्ा िधदा बढीको अस्पताल, नधसयङ्ग 
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होि वा क्षचवकत्सा व्र्ावसार् सञ्चालन गने होि वा क्षचवकत्सा व्र्ावसार् सञ्चालन गने  होि वा क्षचवकत्सा व्र्वसार् सञ्चालन गने 

खानी दैधनक २५ िेविक टनसम्ि वालवुा प्रशोिन 
गने  

नदीनालाको सतहबाट दैधनक १०० देखी 
३०० घ.धि.सम्ि वालवुा, ग्रािेल र धगखाय िाटो 
धनकाल्न े

नदीनालाको सतहबाट दैधनक ३०० घ.धि. 
िधदा बढी वालवुा,ग्रािेल र धगखाय िाटो 
धनकाल्न े

 सािरण धनिायणिखुी ढुङ्गा, डेकोरेवटि ढुङ्गा, 
वालवुा, ग्रािेल र औद्योधगक िाटो र सािारण 
िाटो उत्खननको लाधग दैधनक ५० घनधिटर 
सम्ि उत्खनन कार्य गने  

सािारण धनिायणिखुी ढुङ्गा, डेटोरेवटि ढुङ्गा, 
वालवुा, ग्रािेल, औद्योधगक िाटो र सािारण 
िाटो दैधनक ५० देखी ५०० घनधिटरसम्ि 
उत्खननको कार्य गने 

सािरण धनिायणिखुी ढंुगा, डेटोरेवटि ढुङ्गा, 
वालवुा,ग्रािेल, औद्योधगक िाटो र सािारण 
िाटोको लाधग दैधनक ५०० घ.धि. िधदा 
बढीको उत्खननको कार्य गने 

कृवष तथा पश ु    

  

    

  

  

िहानगर/उपिहानगर िेत्रधित्र तराईिा १ 
हेक्टरिधदा बढी र अधर् ठाउँिा ०.५ हेक्टर 
िधदा बढी िेत्रिा कृवष थोक बजार स्थापना 
गने 

पहाडिा १ हेक्टरिधदा बढी र तराईिा ५ 
हेक्टरिधदा बढी राविर् वन िेत्र कृवषको 
लाधग प्रर्ोग गने 

 

 अनिुती प्राप्त बिशाला धनिायण गने   

 ३०,००० िधदा बढी पंिीजाती पाल्नको लाधग 
धनिायण कार्य गने 

 

 १,००० िधदा बढी ठुला चौपार्ा पाल्नको 
लाधग धनिायण कार्य गने  

 

 ५,००० िधदा बढी साना चौपार्ा (िेडा बाख्रा)  
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पाल्नको लाधग धनिायण कार्य गने  

 २,००० िधदा बढी बंगरुसुगँरु पाल्नको लाधग 
धनिायण कार्य गने    

 

 प्र्ारेण्ट र ग्राण्ड प्र्ारेण्ट कुखरुापालन तथा 
ह्याचरी सञ्चालन गनय धनिायण गने 

 

 म्र्ाद नाघेका ववषादी (सूचीत ववषादीको हकिा 
िात्र) को िण्डारण तथा ववसजयन गने 

जीवनाशक ववषादी (सूचीत ववषादीको हकिा 
िात्र) प्लाण्ट स्थापना गने 

 दैधनक १०,००० िधदा बढी ििताको दगु्ि 
प्रशोिन (दिुको पररकार सिेत) उद्योग 
स्थापना गने  

 

 १००० िेविन टन िधदा बढी िण्डारण ििता 
िएको कोल्ड स्टोरेज स्थापना गने  

 

 दैधनक २ देक्षख १० िेविक टनसम्ि 
प्राङगाररक िल उत्पादन गने उद्योग स्थापना 
गने  

दैधनक १० िेविक टन िधदा बढी प्राङ्गाररक 
िल उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने 

खानेपानी तथा ढल 
धनिायण 

  

  

  

 

सेफ इल्ड १०० धलटर प्रधत सेकेण्ड (LPS) 
िधदा बढीको सतही पानीको स्रोत र सो 
पानीको ५० देक्षख ७५ प्रधतशत सम्ि सखु्खा 
सिर्िा आपूती गने 

सेफ इल्ड १०० धलटर प्रधत सेकेण्ड (LPS) 
िधदा बढी सतही पानीको स्रोत र सो पानीको 
७५ प्रधतशत िधदा बढी सखु्खा सिर्िा 
आपूती गने 

प्रधत सेकेण्ड १०० धलटर िधदा बढीको दरले प्रधत सेकेण्ड ५०० धलटर िधदा बढी पानीको 
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पानी प्रशोिन गने स्रोत उपर्ोग गने खानेपानी स्रोत सम्बधिी 
बहउुद्देश्र्ीर् आर्ोजना सञ्चालन गने 

१ देक्षख ३ वक.धि.सम्िको सरुुङ धनिायण गरी 
खानेपानी आर्ोजना सञ्चालन गने 

३ वक.धि. िधदा बढीको सरुुङ धनिायण गरी 
खानेपानी आर्ोजना सञ्चालन गने 

खानेपानी आर्ोजना सञ्चालनको लाधग २५ 
देक्षख १०० जनासम्ि जनसंख्र्ा ववस्थापन गने
  

खानेपानी आर्ोजना सञ्चालनको लाधग १०० 
जना िधदा बढी जनसंख्र्ा ववस्थापन गने 

विटिेण्ट सवहतको ढल धनकास धसस्टि 
सिावशे िएका खानेपानी आर्ोजना सञ्चालन 
गने  

जैववक तथा रासार्धनक प्रदषुण हनुे स्रोत वा 
धतनबाट प्रिाववत हनु सक्ने िधूिगत 
जलश्रोतको उपर्ोग गने 

५० हजार देक्षख २ लाखसम्िको जनसंख्र्ालाई 
खानेपानी आपूती गने  

२ लाखिधदा बढी जनसंख्र्ालाई खानेपानी 
आपूती गने 

५० हजार देक्षख २ लाखसम्िको जनसंख्र्ालाई 
खानेपानी आपूती गनय नर्ाँ स्रोत जोड्न े  

२ लाखिधदा बढी जनसंख्र्ालाई खानेपानी 
आपूती गनय नर्ाँ स्रोत जोड्न े

फोहरिैला 
व्र्वस्थापन 

१० हेक्टर बढी िेत्रिा फैधलएको िाधसफर 
स्टेशन र ररसोसय ररकोिरी एररर्ा सम्बधिी 
कार्य गने 

बावषयक १,००० देक्षख ५,००० टनसम्ि 
फोहोर जधिनिा िने 

बावषयक ५,००० टन िधदा बढी फोहोर 
जिीनिा िने 

 

 ५ देक्षख १० हेक्टरसम्िको िेत्रिा फैधलएको 
िाधसफर स्टेशन र ररसोसय ररकोिरी एररर्ा 
सम्बधिी कार्य गने  

१० हेक्टरिधदा बढी िेत्रिा फैधलएको 
िाधसफर स्टेशन र ररसोसय ररकोिरी एररर्ा 
सम्बधिी कार्य गने  
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 ५ देक्षख १० हेक्टरसम्िको िेत्रिा फैधलएको 
रसार्न, र्ाक्षधत्रक वा जैववक तररकाबाट 
फोहोरिैला छनौट गने, केलाउने, तह लगाउन े
र पनुः प्रर्ोग गने  

१० हेक्टरिधदा बढी िेत्रिा फैधलएको 
रसार्न, र्ाक्षधत्रक वा जैववक तररकाबाट 
फोहोरिैला छनौट गने, केलाउने, तह लगाउन े
र पनुः प्रर्ोग गने 

 ५०,००० सम्ि जनसंख्र्ालाई टेवा परुर्ाउन े
उद्देश्र्ले संचालन हनुे ढल धनकास, सरसफाई 
वा फोहोर व्र्वस्थापन  कार्य गने   

५०,००० िधदा बढी जनसंख्र्ालाई टेवा 
परुर्ाउन ेउद्दशे्र्ले संचालन हनुे ढल धनकास, 

सरसफाई वा फोहोर व्र्वस्थापन  कार्य गने 

 ५ देखी १० हेक्टरसम्िको िेत्रिा फैधलएको 
कम्पोष्ट प्लाण्ट सम्बधिी काि गने  

१० हेक्टरिधदा बढी िेत्रिा फैधलएको 
कम्पोष्ट प्लाण्ट सम्बधिी काि गने 

  कम्तीिा १०,००० जनसंख्र्ा िएको शहरी 
िेत्रबाट धनस्बन ेफोहोरिैला गाड्ने काि गने 

 ५ एि.एल.धड.(MLD) िितासम्िको ढल 
व्र्वस्थापन आर्ोजना संचालन गने 

५ एि.एल.धड.(MLD) िधदा बढी ििताको 
ढल व्र्वस्थापन आर्ोजना संचालन गने 

  देहार्को प्रकृधत र जनुसकैु स्तरका खतरापूणय 
फोहरिैला सम्बधिी धनिायण काि गनेः  

(क) फोहरिैला संर्धत्र धनिायण 

(ख) फोहोरिैला ररकिरी प्लाण्ट धनिायण  

(ग) फोहरिैला िने, थपुाने वा गाड्ने ठाउँको 
धनिायण 
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(घ) फोहरिैला िण्डारण गने ठाउँको धनिायण 

(ङ) फोहरिैला विटिणे्ट सवुविाको धनिायण  

   

  

 

 जोक्षखिपूणय फोहर पदाथय सम्बधिी देहार्का 
काि गनेः 

(क) कम्तीिा २५ शैय्र्ा िएको प्राथधिक 
स्वास््र् केधर, अस्पताल वा नधसयङ्ग होिबाट 
धनस्कने जैववक जोक्षखिपूणय पदाथयको अक्षधति 
धनष्कासन व्र्वस्थापन गने 

(ख) कुनै पधन हाधनकारक पदाथयलाई िष्ि वा 
पनुः प्रर्ोग गनयको लाधग १ हेक्टर वा सो 
िधदा बढी िेत्रफलको जिीन प्रर्ोग गने र 
उजाय सम्बधिी कुन ैकाि गने 
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अनसूुची –२ 

(दफा ३ को उपदफा ६ सँग सम्बक्षधित) 
वातावरणीर् प्रिाव पवहचान तथा अध्र्र्न 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]bgk]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. गाउँपाधलकाको अधिकार िेत्र धित्रका प्रस्तावको ववषर्गत िेत्र तथा प्रकृधत: 

• वन, विृारोपण तथा हररर्ाली िेत्र : नर्ाँ बनस्पधत उद्यान, वन वीउ वगैचा र प्राणी उद्यान 
(क्षचधडर्ाखाना) धनिायण, वाल उद्यान धनिायण । 

• सडक िेत्र : स्थानीर् नर्ाँ सडक धनिायण तथा स्तरोन्नधत, १०० धिटर सम्िको पलु धनिायण । 

• पर्यटन िेत्र : स्थानीर् तहबाट अनिुधत ददने होटल वा ररसोटय स्थापना तथा सञ्चालन । 

• उजाय, जलस्रोत र धसंचाई िेत्र : धलफ्ट धसंचाई, पहाड धिरालो पाखोिा धसंचाई, बहउुदे्दशीर् 
जलाशर् धनिायण, ववद्यतु प्रसारण लाईन धनिायण तथा ववस्तार, ववद्यतु उत्पादन । 

• आवास, िवन, वस्ती तथा शहरी ववकास िेत्र : आवासीर्, व्र्वसावर्क र दबैु प्रकृधतको िवन 
धनिायण, जग्गा ववकास आर्ोजना, आवास ववकास कार्यक्रि । 

• उद्योग तथा व्र्वसार् िेत्र : औद्योधगक ग्राि, क्षचर्ा, कफी, जधडबटुी आदद प्रशोिन उद्योग, वालवुा 
प्रशोिन वा क्रसर उद्योग इट्टा टार्ल उद्योग । 

• स्वास््र् िेत्र : अस्पताल, नधसयङ्ग होि वा क्षचवकत्सा व्र्वासार् स्थापना र सञ्चालन  

• क्षशिा िेत्र : क्षशिण अस्पताल स्थापना र संचालन  

• खानी िेत्र : ढुङ्गा, वालवुा, ग्रािेल र धगखाय िाटो धनकाल्ने कार्य 
• कृवष िेत्र : व्र्वसावर्क पशपंुिीपालन, कृवष थोक बजार स्थापना र विशाला धनिायण  

• खानेपानी तथा ढल धनकास िेत्र : विटिेण्ट सवहतको ढल धनकास तथा खानेपानी आर्ोजना 
सञ्चालन, खानेपानी आपूती 

• फोहोरिैला व्र्वस्थापन िेत्र : फोहोरिैला जिीनिनुी व्र्वस्थापन, रसार्न, र्ाक्षधत्रक वा जैववक 
तररकाबाट फोहोिैला छनौट गने, केलाउन,े तह लगाउने र पनुः प्रर्ोग 

ग. वातावरणीर् अध्र्र्नको प्रकार 

• संक्षिप्त वातावरणीर् अध्र्र्न 

• प्रारक्षम्िक वातावरणीर् अध्र्र्न 

• वातावरणीर् प्रिाव िूल्र्ाङ्कन 

घ. वातावरणीर् अध्र्र्नका लाधग त्र्ाङ्क तथा वववरण सङ्कलन सूची तथा अध्र्र्न ववधि र औजार 

वातावरणीर् अध्र्र्न सम्बधिी त्र्ाङ्क सङ्कलन 
सूची 

अध्र्र्न ववधि तथा औजार 

 

जैववकः वनस्पधत, जीवजधत,ु प्राकृधतक वासस्थान, वन • िरातलीर् वहडाई तथा प्रत्र्ि अवलोकन 
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जङ्गल तथा जैववक र पाररक्षस्थधतकीर् वववविता • अप्रक्ष्र्ि संकेत सवेिण वा क्यािेरा िर्ावपङ 

• निूना सवेिण 

• िखु्र् जाधनफकार अधतवायताय तथा लक्षित सिूह 
छलफल 

िौधतक तथा रासार्धनक वातावरणः जिीन, 

वार्िुण्डल, पानी, ध्वधन, िानव धनधियत वस्त,ु हावा, 
िोगोधलक र िौगधियक क्षस्थधत, जलवार् ु पररवतयन 
तथा ववपद जोक्षखिको अवस्था 

• िरातलीर् वहंडाई तथा प्रत्र्ि अवलोकन 

• हावा, पानी तथा िाटोको निूना सवेिण  

• ध्वधनको तहगत िापन तथा प्रदूषणको अवस्था 
पवहचान आदद 

सािाक्षजक आधथयकः जनसंख्र्ा, ववस्थापन, 

जनस्वास््र्, उद्यि व्र्वसार् तथा जीववकोपाजयन, 

उत्पादनक्षशल श्रोत सािन, सािाक्षजक िूल्र्िाधर्ता 

• प्रत्र्ि अवलोकन 

• जनगणना तथा घरपररवार सवेिण 

• लक्षित सिूह तथा सरोकारवाला छलफल 

• िखु्र् जाधनफकार अधतवायताय 
• सावयजधनक बहस 

• िेधडर्ा सवेिण तथा रेकडय 
साँस्कृधतकः सास्कृधतक सम्पदा, िाधियक तथा 
साँस्कृधतक िूल्र् िाधर्ाताहरु तथा चालचलन 

• सहिाधगतािूलक अवलोकन 

• लक्षित सिूह तथा सरोकारवाला छलफल 

• िखु्र् जाधनफकार अधतवायताय 
• सावयजधनक बहस 

अधर्ः सेवा सवुविा उपलबिता र 
उपर्ोगसहिाधगतािूलक अवलोकन 

• लक्षित सिूह तथा सरोकारवाला छलफल 

• िखु्र् जानीफकार अधतवायताय 
• सावयजधनक बहस 

 

ङ. वातावरणीर् अध्र्र्नका प्रिखु सवालहरुको प्राथधिकता धनिायरण 

• जैववक तथा पाररक्षस्थधतकीर् 

• िौधतक तथा रासार्धनक 

• सािाक्षजक, आधथयक र साँस्कृधतक 

• जलवार् ुपररवतयन तथा ववपद जोक्षखि 

• अधर् 
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च. वातावरणिा पनय सक्ने सकारात्िक तथा नकारात्िक प्रिाव पवहचान, आकँलन तथा प्राथधिकता 
धनिायरण 

वातावरणीर् प्रिावका िते्र सकारात्िक प्रिाव नकारात्िक प्रिाव 

क. धनिायण अक्षघको चरण 

जैववक   

िौधतक तथा रसार्धनक   

सािाक्षजक तथा आधथयक   

साँस्कृधतक   

अधर्   

ख. धनिायणको चरण   

जैववक   

िौधतक तथा रासार्धनक   

सािाक्षजक तथा आधथयक   

साँस्कृधतक   

अधर्   

ग. सञ्चालनको चरण   

जैववक   

िौधतक तथा रसार्धनक   

सािाक्षजक तथा आधथयक   

साँस्कृधतक   

अधर्   
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अनसूुची –३ 

(दफा ४ को उपदफा (१) सँग सम्बक्षधित) 

संक्षिप्त वातावरणीर् अध्र्र्न सम्बधिी कार्यसूचीको ढाचँा 

(आवरण पषृ्ठको ढाँचा) 

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

संक्षिप्त वातावरणीर् अध्र्र्नको कार्यसूची 

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

प्रधतवेदन पेश गररने धनकार्को नाि र ठेगाना : 

प्रस्तावक : 

.............( प्रस्तावकको नाि र ठेगाना) 

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

 

१. प्रधतवेदन तर्ार गने व्र्क्षि वा संस्थाको नाि र ठेगाना : 

२. प्रस्तावको : 

• सािाधर् पररचर् 

• आर्ोजना तथा कार्यक्रिको वववरण 

• आर्ोजना तथा कार्यक्रिको आवशर्कता तथा साधदधियकता 

३. प्रधतवेदन तर्ार गदाय ववचार गनुय पने नीधत ऐन, धनर्ि, धनदेक्षशका तथा अधतराविर् सक्षधि सम्झौता : 

४. प्रस्ताव कार्ायधवर्न गदाय वातावरणिा पने खास सकारात्िक तथा नकारात्िक प्रिाव : 

• जैववक तथा पाररस्थधतकीर् : 
• िौधतक : 
• सािाक्षजक – आधथयक : 
• साँस्कृधतक : 
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• रासार्धनक : 

५. प्रस्तावको कार्ायधवर्नबाट वातावरणिा पने प्रिावको रोकथािका ववषर् : 

६. प्रस्ताव कार्ायधवर्न गदाय अनगुिन गनुय पने ववषर् : 

७. जलवार् ुपररवतयन अनकूुलन र ववपद जोक्षखि पने असर : 

८. अधर् आवश्र्क ववषर् : 
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अनसूुची –४ 

(दफा ४ को उपदफा (१) सँग सम्बक्षधित) 

प्रारक्षम्िक वातावरणीर् परीिण सम्बधिी कार्यसूचीको ढाचँा 

(आवरण पषृ्ठको ढाँचा) 

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

प्रारक्षम्िक वातावरणीर्को कार्यसूची 

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

प्रधतवेदन पेश गररने धनकार्को नाि र ठेगाना : 

प्रस्तावक : 

.............(प्रस्तावकको नाि र ठेगाना) 

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

 

१. प्रधतवेदन तर्ार गने व्र्क्षि वा संस्थाको नाि र ठेगाना : 

२. प्रस्तावको : 

सािाधर् पररचर् 

• आर्ोजना तथा कार्यक्रि वववरण  

• आर्ोजना तथा कार्यक्रिको आवश्र्कता र साधदधियकता 

३. प्रधतवेदन तर्ार गदाय अपनाउन ुपने ववधि : 

४. प्रधतवेदन तर्ार गदाय ववचार गनुय पने नीधत ऐन, धनर्ि, धनदेक्षशका तथा अधतराविर् सक्षधि सम्झौताः 

५. प्रधतवेदन तर्ार गदाय लाग्नेः 

• सिर् : 
• अनिुाधनत बजेट : 
• आवश्र्क त्र्ाङ्क तथा सूचना : 
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६. प्रस्ताव कार्ायधवर्न गदाय वातावरणिा पने खास सकारात्िक तथा नकारात्िक प्रिाव : 

• जैववक तथा पाररक्षस्थधतकीर् : 
• िौधतक : 
• सािाक्षजक आधथयक : 
• साँस्कृधतक : 
• रासार्धनक : 

७. प्रस्ताव कार्ायधवर्नका ववकल्प : 

• धडजाइन : 
• आर्ोजना स्थल : 
• प्रववधि र सञ्चालन ववधि, सिर् ताधलका, प्रर्ोग हनुे कच्चा पदाथय : 
• अधर् कुरा : 

८. प्रस्तावको कार्ायधवर्नबाट वातावरणिा पने प्रिावको रोकथािका ववषर् : 

९. प्रस्ताव कार्ायधवर्न गदाय जलवार् ुपररवतयन र ववपद जोक्षखििा पने असरसम्बधिी ववषर् : 

१०. प्रस्ताव कार्ायधवर्न गदाय अनगुिन गनुय पने ववषर् : 

११. अधर् आवश्र्क ववषर् 
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अनसूुची –५ 

(दफा ५ को उपदफा (७) सँग सम्बक्षधित) 

सावयजधनक सनुवुाईको प्रवक्रर्ा तथा ढाचँा 

वातावरणीर् अध्र्र्न तथा ववश्लषेण, नीधतगत तथा कानूनी व्र्वस्थाको सवयिाधर्ता अनकूुल हनुे गरी 
वातावरणीर् अध्र्र्न प्रवक्रर्ािा गररने सावयजधनक सनुवुाईको कार्यववधि देहार् अनसुारको हनुेछ: 

१. वातावरणीर् अध्र्र्नको लाधग सावयजधनक सनुवुाई 

– प्रस्ताववत ववकास धनिायण सम्बधिी कार्य वा आर्ोजना तथा कार्यक्रिको बारेको धनणयर् प्रवक्रर्ािा 
सकारात्िक प्रिाव पानय सरोकारवाला र प्रस्तावकबीच खलु्ला अधतकृय र्ा गरी ववचार र 
रार्/सझुाव प्रस्ततु गने िञ्च 

– सािाधर्तः प्रस्तावको असर िेत्रधित्र प्रस्तावक धनकार्बाट सावयजधनक सनुवुाईको आर्ोजना 
– सावयजधनक सनुवुाई कार्यक्रिको स्वतधत्र पेशागत ववज्ञहरुद्धारा सहजीकरण 

२. वातावरणीर् अध्र्र्न प्रवक्रर्ािा गररने सावयजधनक सनुवुाई कार्यक्रिको उदे्दश्र् 

– प्रस्ताववत आर्ोजना तथा कार्यक्रि सम्बधििा वातावरणीर् अध्र्र्नको धनष्कषय बारे प्रिाववत 
सिदुार्लाई प्रस्तावकबाट जानकारी गराउने िञ्चको आर्ोजना गने 

– प्रस्ताववत आर्ोजना तथा कार्यक्रि िेत्रको िरातलीर् वास्तववक अवस्था र वातावरणीर् 
अध्र्र्नबाट प्राप्त धनष्कषयको शदु्धता पषु्ट्याई तथा रुज ुगने 

– वातावरणीर् अध्र्र्न प्रवक्रर्ािा सम्बक्षधित प्रिाववत पि तथा सरोकारवालाहरुसँग प्रर्ायप्त िात्रािा 
परािशय गररएको तथा धनणयर् प्रवक्रर्ािा सिावेश गराइएको कुराको सधुनक्षश्चत गने 

– प्रिाववत, रुची राख्न ेतथा सरोकारवाला पिले आफूलाई िहत्वपूणय लागेका र सम्बक्षधित ववषर्िा 
ववचार प्रस्ततु गने अबसर प्रदान गने 

– प्रस्ताववत आर्ोजना तथा कार्यक्रि र वातावरणीर् सरोकारको ववषर्िा स्थानीर् सरकारको 
प्रधतवद्धता र प्रिावकारी जनसहिाधगता प्रवद्धयन गने 

३. सावयजधनक सनुवुाईको बारेिा सावयजधनक सूचना तथा जानकारी  

– सावयजधनक सनुवुाईको धिधत, सिर् र स्थान 

– सावयजधनक सनुवुाई हनुे प्रस्ताव वा आर्ोजना तथा कार्यक्रि बारे जानकारी 
– सहजकताय, गाउँपाधलकाकापदाधिकारी, कियचारी र नागररक सिाजका प्रधतधनधिको क्षचनारी 
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– सनुवुाईिा सहिागी हनुे सहिाधगको जानकारी  

– कार्यपाधलका कार्यलर्, सम्बक्षधित वडा कार्ायलर् लगार्त सावयजधनक स्थलिा सूचना टाँस 

– स्थानीर् वप्रण्ट तथा अनलाईन धिधडर्ािा सूचना प्रकाशन 

– रेधडर्ो, टेधलधिजन, सािाक्षजक सिालबाट सूचना सम्प्रषेण 

– सूचना प्रसारण गदाय स्थानीर् िाषािा सिेत गनुय पने 

४. सावयजधनक सनुवुाईको प्रवक्रर्ा तथा कार्यववधि 

४.१ पररचर् कार्यक्रि 

– अध्र्र्नकताय तथा सहजकताय, 
– गाउँपाधलकाका पदाधिकारी र सम्बक्षधित कियचारी,  
– सिदुार् तथा लक्षित सिूहका प्रधतधनधि,  

– नागररक सिाज वा गैससका प्रधतधनधि,  

– प्रस्ताववत आर्ोजना तथा कार्यक्रिका लािाक्षधवत तथा संिाव्र् प्रिाववत सिदुार् वा सहिागी,  
– स्थानीर् जाधनफकार र ववषर्ववज्ञ, 

– स्थानीर् राजनीधतक दलका प्रधतधनधि ।  

४.२ सावयजधनक सनुवुाईको ध्रे्र् तथा उदे्दश्र्बारे जानकारी तथा प्रस्ततुी 

– आर्ोजनाको ववस्ततृ पररर्ोजना प्रस्ताव वा कार्यक्रिको व्र्वसावर्क कार्यर्ोजना 
– प्रस्ताववत आर्ोजना तथा कार्यक्रिको सम्बधििा स्थलगत अवलोकन, अध्र्र्न र परािशयबाट 

प्राप्त सूचना तथा वववरण 

– प्रस्ताव (आर्ोजना तथा कार्यक्रि) बाट स्थानीर् जनता, स्थानीर् तह, क्षजल्लालाई पगु्ने प्रिखु 
फाइदाहरु  

– प्रस्ताव कार्ायधवर्नबाट स्थानीर् जनता, स्थानीर् तह, क्षजल्लालाई पगु्ने नकारात्िक असरहरु 

– नकारात्िक असर धरू्नीकरणिा उपार्हरु 

४.३ प्रस्तावको सम्बधििा प्रिाववत सिदुार् तथा अधर् सरोकारवालाको िारणा तथा सवाल प्रस्ततुी 

– प्रस्तावको कार्ायधवर्न सम्बधििा प्रिाववत सिदुार्का ववचार तथा सवाल 

– प्रस्तावको कार्ायधवर्न सम्बधििा सरोकारवालाको ववचार तथा सवाल 

४.४ प्रस्तावकको प्रधतवक्रर्ा  
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– प्रस्ताव कार्ायधवर्नबाट हनुे िखु्र् सिस्र्ा तथा सबाल बारे प्रस्तावकको रार् तथा ववचार 

– सिस्र्ा तथा सबालको सम्बोिनबारे प्रस्तावकको प्रधतवद्धताबारे जानकारी 

४.५ ववषर्ववज्ञ तथा सहजकतायबाट धनष्कषय तथा सझुाव प्रस्ततुी 

– कार्यक्रििा प्रस्ततु तथा उठाइएका सवालहरुको ववषर्ववज्ञ तथा सहजकतायद्धारा संकलन तथा 
सँस्लेषण 

– ववषर्ववज्ञ तथा सहजकतायद्धारा धनष्कषय तथा सझुावबारे प्रस्ततुी र जानकारी 
– सावयजधनक सनुवुाईको प्रवक्रर्ा, छलफलका ववषर्, धनष्कषय र सझुाव सिावेश प्रधतवेदन तर्ारी 
– प्रधतवेदन प्रस्तावक सिि पेश  

५. सहिाधगता 

– ववषर्ववज्ञ तथा सहजकताय  

– प्रिाववत सिदुार् तथा सिूहको प्रधतधनधि, लक्षित वगय तथा सिदुार् 

– सम्बक्षधित वडाका वडाअध्र्ि वा वडा सधिधतका सदस्र्हरु  

– गाउँपाधलकाका प्रिखु, प्रधतधनधि तथा सम्बक्षधित कियचारीहरु 

– नागररक सिाज, सिदुार्िा आिाररत सिाज तथा धिधडर्ाका प्रधतधनधि 

– प्रस्तावक संस्थाका प्रधतधनधिहरु   
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अनसूुची –६ 

(दफा ६ को उपदफा (२) सँग सम्बक्षधित) 

संक्षिप्त वातावरणीर् परीिण प्रधतवेदनको ढाचँा 

१. प्रधतवेदन तर्ार गने व्र्क्षि वा संस्थाको नाि र ठेगाना : 

२. प्रस्तावको सारांश : 

३. प्रधतवेदनिा रहन ुपने ववषर्ः 

• प्रस्तावको उदे्दश्र्, 

• प्रस्ताव कार्ायधवर्न हनुे िते्रको ववस्ततृ वववरण, 

• प्रस्ताव तर्ारीिा त्र्ाङ्क सङ्कलन र ववश्वषेणको ववधि, 

• प्रस्ताव कार्ायधवर्नबाट वातावरणिा पने सकारात्िक प्रिाव, 

• प्रस्ताव कार्ायधवर्नबाट वातावरणिा पने नकारात्िक प्रिाव, 

• वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजना, 
• अधर् आवश्र्क कुरा, 
• सधदिय सािाग्री । 

४. प्रधतवेदनिा सिावेश हनुे वातावरणीर् र्ोजनाको खाका देहार्बिोक्षजि हनुेछः 

ववषर्गत िेत्र सकारात्िक प्रिावको 
बढोत्तरीका वक्रर्ाकलाप 

के 
गने? 

कहाँ 
गने? 

कसरी 
गने? 

कवहले 
गने? 

कसले 
गने? 

अनिुाधनत बजेट 
जनशक्षि र सिर् 

अनगुिन तथा 
िूल्र्ाङ्कन ववधि 

िौधतक िेत्र         

जैववक िेत्र         

सािाक्षजक िेत्र         

साँस्कृधतक िेत्र         

अधर्         

ववषर्गत िेत्र नकारात्िक प्रिावको 
धरू्नीकरणका वक्रर्ाकलाप 

के 
गने? 

कहाँ 
गने? 

कसरी 
गने? 

कवहले 
गने? 

कसले 
गने? 

अनिुाधनत बजेट 
जनशक्षि र सिर् 

अनगुिन तथा 
िूल्र्ाङ्कन ववधि 
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िौधतक िेत्र         

जैववक िेत्र         

सािाक्षजक िेत्र         

साँस्कृधतक िेत्र         

अधर्         

         

 

रष्टव्र्:–  (१) वातावरण व्र्वस्थापन र्ोजनाको प्रस्ताविा आर्ोजना धनिायण अक्षघ, धनिायण तथा सञ्चालनको 
चरणका लाधग अलग अलग रुपिा उल्लेख गनुय पनेछ ।  

   (२) प्रधतवेदन तर्ार गदाय आवश्र्कता अनसुार त्र्ाङ्क, नक्शा, क्षचत्र, ताधलका, चाटय, ग्राफ संलग्न गनुय 
पनेछ ।  

   (३) संक्षिप्त वातावरणीर् अध्र्र्न प्रधतवेदन नेपाली िाषाको र्धुनकोडिा फण्ट साइज १२ िा टाइप 
गरी लेक्षखएको हनु ुपनेछ । प्रधतवेदनको प्रत्रे्क पानाको तलिाधथ १–१ इञ्च, बार्ाँ १.२ इञ्च र दार्ाँ १ 
इञ्च खाली राखी पानाका दवैुतफय  वप्रधट गरी स्पाइरल बाइक्षण्डङ गरेको हनु ुपनेछ । 
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अनसूुची –७ 

(दफा ६ को उपदफा (२) सँग सम्बक्षधित) 

प्रारक्षम्िक वातावरणीर् परीिण प्रधतवेदनको ढाचँा 

 

१. प्रधतवेदन तर्ार गने व्र्क्षि वा संस्थाको नाि र ठेगाना : 

२. प्रस्तावको सारांश : (प्रस्तावको कार्ायधवर्नबाट वातावरणिा पनय सक्ने प्रिावको सम्बधििा देहार्का 
कुरा संिेपिा उल्लेख गने) 

• प्रस्तावको उदे्दश्र् : 
• ि–ूउपर्ोग पने असर : 
• वातावरणिा पने प्रधतकूल प्रिाव : 
• जनस्वास््र् तथा िानव जीवनिा पने असर : 
• जनसङ्ग्ख्र्ा र जीववकोपाजयनिा पने असर : 
• स्थानीर् पूवायिारिा हनुे िधत : 
• जलवार् ुपररवतयन तथा ववपद उत्थानक्षशलतािा पने असर : 
• अधर् आवश्र्क कुरा : 

३. प्रस्तावको सम्बधििा देहार्का कुरा स्पष्ट खलुाउन ुपने : 

(क) प्रस्तावको वकधसि : 

• प्रशोिन गने, 

• उत्पादन गने, 

• जडान गने, 

• सेवा प्रवाह गने, 

• अधर् । 

(ख) डेधलिरी गने िए के कस्तो वस्त ुडेधलिरी गने : 

(ग) प्रस्तावको : 

• जडान ििता : 
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• प्रधतददन वा वषय कधत घण्टा सञ्चालन हनुे : 

(घ) प्रस्ताव कार्ायधवर्न हुँदा धनष्कासन हनुे (कधत सिर् सञ्चालन हुँदा कधत पररिाणिा धनष्कासन हनु े
हो ) खलुाउन ुपने : 

• ठोस 

• तरल 

• हावा 
• ग्र्ाँस 

• ध्वधन 

• िूलो 
• अधर् । 

(च) प्रर्ोग हनुे ऊजायको : 

• वकधसि : 
• स्रोत : 
• खपत हनुे पररिाण (प्रधतघण्टा, ददन र वषयिा) : 

  (छ) जनशक्षिको आवश्र्कता कधत पने : 

  (ज) प्रस्ताव कार्ायधवर्न गनय आवश्र्क पने : 

• कूल पूजँी : 
• चाल ुपूजँी : 
• जधिनको िेत्रफल : 
• िवन र धतनका वकधसि : 
• िेधसनरी औजार : 
• अधर् : 

   (झ) प्रस्ताव कार्ायधवर्न हनुे िेत्रको ववस्ततृ वववरण : 

• नक्सा : 
• सो िेत्र र वररपररको जनसंख्र्ा र बसोबासको क्षस्थधत : 
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• प्रस्ताव कार्ायधवर्न हनुे िेत्रको आसपासिा कुनै संवेदनशील क्षचज वा वस्त ुरहेको िए त्र्स्ता 
क्षचजवस्तकुो वववरण : 

• हालको क्षस्थधत : 
• पानीको स्रोत : 
• फोहरिैला फ्ाँक्ने वा प्रशोिन गने व्र्वस्था : 
• प्रस्ताव कार्ायधवर्न हनुे ठाउँिा आवत जावत गने बाटो : 
• उत्पादन प्रवक्रर्ा : 
• प्रववधिको वववरण : 
• अधर् आवश्र्क कुरा : 

४. प्रस्ताव कार्ायधवर्न गदाय वातावरणिा पने प्रिाव : 

(क) सािाक्षजक, आधथयक र साँस्कृधतक िेत्रिा पने प्रिाव : 

• िानव स्वास््र्िा पने प्रिाव : 
• जीववकोपाजयनिा पने प्रिाव : 
• खेती र्ोग्र् जधिनिा हने िर् : 
• वन जङ्गलिा पगु्ने िर् : 
• सािाक्षजक, साँस्कृधतक र िाधियक िूल्र् िाधर्तािा हनु ेपररवतयन : 
• अधर् : 

(ख) जैववक प्रिाव : 

• जनसङ्ग्ख्र्ा : 
• वनस्पधत तथा जीवजधत ु: 
• प्राकृधतक वासस्थान र सिदुार् : 

(ग) िौधतक प्रिाव : 

• जधिन : 
• वार्िुण्डल : 
• पानी : 
• ध्वधन : 
• िानव धनधियत वस्त ु: 
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• जलवार् ु: 
• अधर् : 

५. प्रिाव कार्ायधवर्नका ववकल्प : 

  धडजाइन : 

  आर्ोजना स्थल : 

  प्रवक्रर्ा, सिर्–ताधलका : 

  प्रर्ोग हनुे कच्चा पदाथय : 

  अधर् कुरा : 

६. वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजनाको खाका : 

७. अधर् आवश्र्क कुरा : 

८. प्रधतवेदनिा सिावेश हनुे वातावरणीर् र्ोजनाको खाका देहार् बिोक्षजि हनुेछ : 

ववषर्गत िेत्र सकारात्िक प्रिावको 
बढोत्तरीका वक्रर्ाकलाप 

के 
गने? 

कहाँ 
गने? 

कसरी 
गने? 

कवहले 
गने? 

कसले 
गने? 

अनिुाधनत बजेट 
जनशक्षि र सिर् 

अनगुिन तथा 
िूल्र्ाङ्कन ववधि 

िौधतक िेत्र         

जैववक िेत्र         

सािाक्षजक िेत्र         

साँस्कृधतक िेत्र         

अधर्         

ववषर्गत िेत्र नकारात्िक प्रिावको 
धरू्नीकरणका वक्रर्ाकलाप 

के 
गने? 

कहाँ 
गने? 

कसरी 
गने? 

कवहले 
गने? 

कसले 
गने? 

अनिुाधनत बजेट 
जनशक्षि र सिर् 

अनगुिन तथा 
िूल्र्ाङ्कन ववधि 

िौधतक िेत्र         

जैववक िेत्र         
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सािाक्षजक िेत्र         

साँस्कृधतक िेत्र         

अधर्         

         

 

रष्टव्र्:–  (१) वातावरण व्र्वस्थापन र्ोजनाको प्रस्ताविा आर्ोजना धनिायण अक्षघ, धनिायण तथा सञ्चालनको 
चरणका लाधग अलग अलग रुपिा उल्लेख गनुय पनेछ ।  

   (२) प्रधतवेदन तर्ार गदाय आवश्र्कता अनसुार त्र्ाङ्क, नक्शा, क्षचत्र, ताधलका, चाटय, ग्राफ संलग्न गनुय 
पनेछ ।  

   (३) संक्षिप्त वातावरणीर् अध्र्र्न प्रधतवेदन नेपाली िाषाको र्धुनकोडिा फण्ट साइज १२ िा टाइप 
गरी लेक्षखएको हनु ुपनेछ । प्रधतवेदनको प्रत्रे्क पानाको तलिाधथ १–१ इञ्च, बार्ाँ १.२ इञ्च र दार्ाँ १ 
इञ्च खाली राखी पानाका दवैुतफय  वप्रधट गरी स्पाइरल बाइक्षण्डङ गरेको हनु ुपनेछ । 
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अनसूुची –८ 

(दफा ६ को उपदफा (३) सँग सम्बक्षधित) 

वातावरणीर् अध्र्र्न प्रधतवेदन सम्बधिी सावयजधनक सूचनाको ढाचँा 

 

.............. आर्ोजना/कार्यक्रिको वातावरणीर् अध्र्र्न प्रधतवेदन तर्ारी सम्बधिी सावयजधनक सूचना 

(प्रकाशन धिधत ....................) 

........... प्रदेश ............ क्षजल्ला ................ गाउँपाधलका ................ (प्रस्तावकको नाि उल्लेख 
गने) द्वारा देहार् बिाक्षजिको प्रस्ताव कार्ायधवर्न गनय लाधगएको छ । 

प्रस्तावकको नाि र ठेगाना ............ नाि ......... ठेगाना ........... (ईिेल) ........... फोन नं. 

प्रस्तावको व्र्होरा आर्ोजना / कार्यक्रिको िखु्र् ववषेशता उल्लेख गने 

प्रिाव पनय सक्ने िेत्र .......... क्षजल्ला ......... गाउँपाधलका .......... वडा नं. 

 

िाधथ उक्षल्लक्षखत प्रस्तावको वातावरणीर् अर्र्न प्रधतवेदन तर्ारी गने क्रििा सो िेत्रको जैववक तथा 
पाररक्षस्थधतकीर् प्रणाली, प्राकृधतक तथा िौधतक प्रणाली, सािाक्षजक तथा आधथयक प्रणाली र साँस्कृधतक 
प्रणालीहरु बीच के कस्तो सकारात्िक तथा नकारात्िक प्रिाव पदयछ िनी र्वकन गनय ................. 
गाउँपाधलका, ..............वडा सधिधत, ववद्यालर्, स्वास््र् संस्था तथा सरोकारवाला व्र्क्षि वा संस्थाको रार् 
सझुाव धलन आवश्र्क िएकोले र्ो सावयजधनक सूचना प्रकाशन िएको धिधतले सात ददन धित्र देहार्िा 
उक्षल्लक्षखत ठेगानािा आई पगु्ने गरी धलक्षखत रार् सझुाव उपलब्ि गराई ददन ुहनु अनरुोि गररधछ । 

प्रस्तावकको नाि र ठेगाना ............ नाि ......... ठेगाना ........... (ईिेल) ........... फोन नं. 

परािशयदाताको नाि र ठेगाना ............ नाि ......... ठेगाना ........... (ईिेल) ........... फोन नं. 
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अनसूुची –९ 

(दफा ६ को उपदफा (८) सँग सम्बक्षधित) 

वातावरणीर् अध्र्र्न प्रधतवेदन तर्ार गने ववज्ञ तथा अध्र्र्न टोली 

 

क. संक्षिप्त वातावरणीर् अध्र्र्न तथा प्रधतवेदन तर्ारी संलग्न हनुे ववशेषज्ञहरुः  

१. िौधतक ववकास ववज्ञ (Physical Development Expert) : सम्बक्षधित ववषर् जस्तैः धसधिल वा 
िेकाधनकल इक्षिधनर्ररङ्ग, िगूियशास्त्र, िवूवज्ञान, आवकय टेक्ट, हाइड्रोलोजी वा अधर् सम्बक्षधित ववषर्िा 
स्नातकोत्तर उपािी हाधसल गरी कम्तीिा तीन वटा वातारणीर् अध्र्र्न कार्यिा अनिुव िएको  

2. वातावरणववद (Environmental Expert): वातावरण ववज्ञान वा इक्षिधनर्ररङ्गिा स्नातकोत्तर उपािी 
हाधसल गरी कम्तीिा तीन वटा वातारणीर् अध्र्र्न कार्यिा अनिुव िएको  

3. सािाक्षजक आधथयक ववज्ञ (Socio-economic Expert) : सिाज ववज्ञान वा अथयशास्त्रिा स्नातकोत्तर 
उपािी हाधसल गरी कम्तीिा तीन वटा वातारणीर् अध्र्र्न कार्यिा अनिुव िएको  

 

ख. प्रारक्षम्िक वातावरणीर् परीिण तथा प्रधतवेदन तर्ारी संलग्न हनुे ववशेषज्ञहरुः  

1. िौधतक ववकास ववज्ञ (Physical Development Expert) : सम्बक्षधित ववषर् जस्तैः धसधिल वा 
िेकाधनकल इक्षिधनर्ररङ्ग, िगूियशास्त्र, िवूवज्ञान, आवकय टेक्ट, हाइड्रोलोजी वा अधर् सम्बक्षधित ववषर्िा 
स्नातकोत्तर उपािी हाधसल गरी कम्तीिा तीन वटा वातारणीर् अध्र्र्न कार्यिा अनिुव िएको  

2. वातावरणववद (Environmental Expert): वातावरण ववज्ञान वा इक्षिधनर्ररङ्गिा स्नातकोत्तर उपािी 
हाधसल गरी कम्तीिा तीन वटा वातारणीर् अध्र्र्न कार्यिा अनिुव िएको  

3. सािाक्षजक आधथयक ववज्ञ (Socio-economic Expert) : सिाज ववज्ञान वा अथयशास्त्रिा स्नातकोत्तर 
उपािी हाधसल गरी कम्तीिा तीन वटा वातारणीर् अध्र्र्न कार्यिा अनिुव िएको  

४. आवश्र्कता अनसुार सम्बक्षधित िेत्रको ववज्ञः Civil Engineer, Architect, Economist, 

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

Hydrologist, Chemist आदद) जस्तैः  

– वन तथा विृारोपण र हररर्ाली िेत्रः फरेष्टर वा वार्ोडाइिरधसटी ववज्ञ आदद 
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– सडक, पलु तथा र्ातार्ात िेत्रः र्ातार्ात इक्षिधनर्ररङ्ग आदद 

– पर्यटन िेत्र : पर्यटन ववज्ञ आदद 

– उजाय, जलस्रोत र धसंचाई िेत्रः Hydrologist, Irrigation Engineerआदद । 

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

– उद्योग तथा व्र्वसार् िेत्र : अथयशास्त्री तथा व्र्वस्थापन ववज्ञ आदद 

– स्वास््र् िेत्र : िेधडकल डाक्टर आदद 

– क्षशिा िेत्र : क्षशिाशास्त्री वा िेधडकल डाक्टर आदद 

– खानी िेत्र : िगूियशास्त्री आदद 

– कृवष िेत्र : कृवष तथा िेटेरनरी ववज्ञ आदद 

– खानेपानी, सरसफाई तथा ढल धनकास िेत्र : वास इक्षिधनर्र आदद 

उक्षल्लक्षखत ववज्ञ तथा अध्र्र्न टोलीको र्ोग्र्ता वातावरण सम्बधिी संघीर् कानूनिा तोवकए बिोक्षजि 
हनुपुनेछ । 
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अनसूुची –१० 

(दफा १० को उपदफा (१) सँग सम्बक्षधित) 

वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजनाको ढाँचा 

वातावरणीर् प्रिाव सकारात्िक प्रिाव 
बढोत्तरी/ नकारात्िक 
असर धरू्नीकरणका 
वक्रर्ाकलापहरु (के 
के गने?) 

स्थान 
(कहा ँ
गने) 

सञ्चाल
न 
प्रवक्रर्ा 
(कसरी 
गने?) 

सञ्चालन 
प्रवक्रर्ा 
(कसरी 
गने?) 

सिर् 
(कवहले 
गने?) 

अनिुाधनत 
श्रोत 

क्षजम्िेवारी अनगुिन
को ववधि 

क. िौधतक वातावरण         

1. धनिायण अक्षघको चरण         

         

2. धनिायण चरण         

         

3. धनिायण पधछको चरण         

         

ख. जैववक वातावरण         

1. धनिायण अक्षघको चरण         

         

2. धनिायण चरण         

         

3. धनिायण पधछको चरण         

         

ग. सािाक्षजक, आधथयक         



51 

 

र सासँ्कृधतक वातावरण 

1. धनिायण अक्षघको चरण         

         

2. धनिायण चरण         

         

3. धनिायण पधछको चरण         
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अनसूुची –११ 

(दफा ११ को उपदफा (९) सँग सम्बक्षधित) 

वातावरणीर् प्रस्ताव कार्ायधवर्न अनगुिनको ढाचँा 

 

अनगुिनका 
प्रकार 

अनगुिनका 
सूचक 

अनगुिनको 
ववधि 

अनगुिनको 
स्थान 

अनगुिनको 
सिर् (आवकृ्षत्त) 

अनिुाधनत 
रकि 

अनगुिन गने 
धनकार् 

१. प्रारक्षम्िक अवस्थाको अनगुिन 

       

       

       

2. प्रिाव अनगुिन 

       

       

       

3. धनर्िपालन अनगुिन 

       

       

       

 

 


