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वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण काययववधि, २०७८ 

प्रस्तावना : 

धिद्धाथयनगर नगरपाधिकाको अधिकार क्षेत्रधित्र पने ववषयिँग िभबम्धित योजना, काययक्रम तथा आयोजना 
िभबधिी प्रस्तावको िंम्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण िभबधिी अध्ययन, 

प्रधतवेदन तयारी, स्वीकृधत, प्रस्ताव कायायधवयन तथा अनगुमन प्रवक्रयािाई व्यवम्स्थत र प्रिावकारी बनाउन 

वाञ्छनीय िएकोिे, 

धिद्धाथयनगर नगर काययपाधिकाको वातावरण तथा प्राकृधतक स्रोत िंरक्षण ऐन, २०७७  को दफा ६५ 

िे ददएको अधिकार प्रयोग गरी नगर काययपाधिकािे यो काययववधि बनाएको छ ।  

पररच्छेद - १ 

प्रारम्भिक 

 

१.  िंम्क्षप्त नाम र प्रारभि: (१) यो काययववधिको नाम "िंम्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक 

वातावरणीय परीक्षण काययववधि, २०७८" रहेको छ ।  
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(२) यो काययववधि प्रचधित िङ्घीय कानूनिे नगरपाधिकाको अधिकार क्षेत्रधित्र पने िनी 
तोवकएको ववषयिँग िभबम्धित ववकाि धनमायण कायय वा आयोजना कायायधवयन गने िरकारी, 
अियिरकारी,  गैर िरकारी,  िमदुायमा आिाररत िंस्था र व्यम्ि वा कभपनीको हकमा िमेत िागू 

हनुेछ। 

(३) यो काययववधि धिद्धाथयनगर नगरपाधिकाको स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन िएको 
धमधतदेम्ि िागू हनुेछ ।  

 

२. पररिाषा: ववषय वा प्रिङ्गिे अको अथय निागेमा यि काययववधिमा, - 

(क) "ऐन" िन्नािे धिद्धाथयनगर नगरपाधिकाको वातावरण तथा प्राकृधतक स्रोत िंरक्षण ऐन, 
२०७७  िभझन ुपछय । 

(ि) "काययपाधिका" िन्नािे धिद्धाथयनगर नगर काययपाधिका िभझन ुपछय ।  

(ग) "काययिूची" िन्नािे वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदन तयार गनयको िाधग यि काययववधि 

बमोम्जम स्वीकृत काययिूची िभझन ुपछय ।  

(घ) "कायायिय" िन्नािे नगर काययपाधिकाको कायायिय र िो अधतगयत वातावरण तथा ववपद 

व्यवस्थापन िभबधिी ववषय हेने महाशािा/शािा/एकाईिाई िभझन ुपछय ।   

(ङ) "नगरपाधिका" िन्नािे धिद्धाथयनगर नगरपाधिका िभझन ुपछय ।  

(च) "प्रस्ताव" िन्नािे ववद्यमान वातावरणीय अवस्थामा पररवतयन ल्याउन िक्न े वकधिमको 
ववकाि कायय, िौधतक वक्रयाकिाप वा ि–ूउपयोगमा कुन ै पररवतयन गने कुन ैयोजना, 
आयोजना वा काययक्रम िञ्चािन गने िभबधिमा तयार गररएको प्रस्ताव िभझन ुपछय। 

(छ) "प्रस्तावक" िन्नािे प्रस्ताव स्वीकृधतको िाधग धनवेदन ददन ेवा प्रस्ताव कायायधवयन गनय 
स्वीकृधत प्राप्त व्यम्ि वा िरकारी, अियिरकारी वा गैरिरकारी धनकाय वा िंस्था िभझन ु

पछय ।  

(ज) "प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण" िन्नािे कुन ैप्रस्तावको कायायधवयन गदाय िो प्रस्ताविे 

वातावरणमा उल्िेिनीय प्रधतकूि प्रिाव पाने वा नपाने िभबधिमा यकीन गनुयका िाथै 

त्यस्तो प्रिाविाई कुन ै उपायद्वारा धनराकरण वा धयूनीकरण गनयका िाधग अविभबन 
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गररने उपायको िभबधिमा ववश्लषेणात्मक रुपमा गररन ेअध्ययन तथा मूल्याङ्कन िभझन ु

पछय । 

(झ) "वातावरण" िन्नािे प्राकृधतक, िाँस्कृधतक र िामाम्जक प्रणािी, आधथयक तथा मानवीय 

वक्रयाकिाप र वयनका अवयवहरु तथा ती अवयवहरुको बीचको अधतरवक्रया तथा 
अधतरिभबधि िभझन ुपछय ।  

(ञ) "वातावरणीय अध्ययन" िन्नािे कुन ैप्रस्तावको कायायधवयन गदाय त्यिबाट वातावरणमा पने 

प्रधतकूि प्रिाव धनराकरण वा धयूनीकरण गनयको िाधग अविभबन गररन े उपायका 
िभबधिमा गररने िंम्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र 

वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन िभझन ुपछय ।  

(ट) "वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदन" िन्नािे िंम्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारम्भिक 

वातावरणीय पररक्षण वा वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन िभबधिमा तयार गररएको 
प्रधतवेदन िभझन ुपछय । 

(ठ) "वातावरणीय प्रिाव मूल्याकंन" िन्नािे कुन ै प्रस्तावको कायायधवयन गदाय िो प्रस्ताविे 

वातावरणमा उल्िेिनीय प्रधतकूि प्रिाव पाने वा नपाने िभबधिमा यकीन गनुयका िाथै 

त्यस्तो प्रिाविाई कुन ै उपायद्वारा धनराकरण वा धयूनीकरण गनयका िाधग अविभबन 

गररने उपायको िभबधिमा ववस्ततृ रुपमा गररन ेअध्ययन तथा मूल्याङ्कन िभझन ुपछय । 

(ड) "व्यविावयक कायययोजना" िन्नािे प्रस्तावकिे कायायधवयन गने ववस्ततृ पररयोजना प्रधतवेदन 

तयार गनुयपने बाहेकका आयोजना वा काययक्रममा हनु ेिगानी र प्रधतफिको ववश्लषेण 

िवहतको कायययोजना िभझन ुपछय ।  

(ढ) "ववस्ततृ पररयोजना प्रधतवेदन" िन्नािे प्रस्तावकिे कायायधवयन गने ववकाि धनमायणिँग 

िभबम्धित पररयोजनाको प्राववधिक र आधथयक पक्षहरु ववश्लषेण गररएको ववस्ततृ प्रधतवेदन 

िभझन ुपछय ।  

(ण) "िंम्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन" िन्नािे कुनै प्रस्तावको कायायधवयन गदाय त्यिबाट 

वातावरणमा पने प्रधतकूि प्रिाव धनराकरण वा धयूनीकरण गनयको िाधग अविभबन गररन े

उपायको िभबधिमा िंम्क्षप्त रुपमा गररन ेअध्ययन िभझन ुपछय ।  
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पररच्छेद — २ 

प्रस्ताव छनौट तथा काययिूची िभबधिी व्यवस्था 
 

३.  प्रस्ताव छनौट तथा िूची तयार गने: (१) कायायियिे स्वीकृत बावषयक काययक्रम तथा कायययोजनाको 
आिारमा वातावरणीय अध्ययन आवश्यक पने ववकाि धनमायण िभबधिी कायय वा आयोजना तथा 
काययक्रम पवहचान गरी िूची तयार गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको िूचीमा स्थानीय िरकार िंचािन ऐन, २०७४ को दफा 
६२ (क) बमोम्जम नगरपाधिका क्षेत्रधित्र गररने स्िेट, ढुङ्गा, धगट्टी, वािवुा एवं माटोजधय वस्तकुो 
ववक्री िभबधिी कायय िमेत िमावेश गनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोम्जम वातावरणीय अध्ययन आवश्यक पने आयोजना तथा 
काययक्रमको पवहचान तथा िूची तयार गदाय िङ्घीय वातावरण िंरक्षण धनयमाविी, २०७७ को 
आिारमा िंम्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रिाव 

मूल्याङ्कनका िाधग छुट्टाछुटै्ट िूची तयार गनुय पनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोम्जमको िूची तयार गदाय यि काययववधिको अनिूुची –१ मा 
उम्ल्िम्ित िीमा (थ्रिेहोल्ड) अनिुार गनुय पनेछ । 

(५) कायायियिे वातावरणीय अध्ययन गनुयपने आयोजना वा काययक्रमको ववस्ततृ 

पररयोजना प्रधतवेदन वा व्यविावयक कायययोजना तयार िए पश्चात वातावरणीय अध्ययन गने गराउन े

व्यवस्था गनुय पनेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोम्जम वातावरणीय अध्ययन गदाय अनिूुची –२ मा उम्ल्िम्ित 

वातावरणीय अध्ययन िभबधिी प्रवाह म्चत्र, प्रिाव पवहचान तथा अध्ययन िूची र औजारको प्रयोग 

गनुय पनेछ ।  

 

४.   काययिूची तयारी तथा स्वीकृधत गनुयपने: (१) प्रस्तावकिे िंम्क्षप्त वातावरणीय अध्ययनको िाधग 

अनिूुची –३ र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको िाधग अनिुचुी –४ बमोम्जमको ढाँचामा प्रत्येक 

आयोजना वा काययक्रमको िाधग छुट्टाछुटै्ट काययिूची तयार गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोम्जम तयार गररएको काययिूची स्वीकृधतको िाधग वातावरण ववषय 

हेने महाशािा/शािा/एकाईमा पेश गनुय पनेछ ।  
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(३) उपदफा (२) बमोम्जम पेश िएको काययिूची स्वीकृधतका िाधग पेश गनुयअम्घ ववषयिँग 

िभबम्धित शािा/महाशािाको राय िझुाव िवहत पेश गनुयपनेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोम्जम पेश िएको िंम्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन िभबधिी काययिूची 
िए प्रमिु प्रशािकीय अधिकृतिे र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण िभबधिी काययिूची िए प्रमिु 

प्रशािकीय अधिकृत माफय त नगर प्रमिुिे आवश्यक जाँचबझु गरी पेश िएको धमधतिे पधर ददनधित्र 

स्वीकृत गनुय पनेछ । 

(५) उपदफा (४) को प्रयोजनको िागी ददन गणना गदाय थप कागजात माग गरेकोमा 
त्यस्तो कागजात प्राप्त िएको धमधतबाट र कुनै ववषयमा थप स्पष्ट गनय िेम्ि पठाएकोमा त्यस्तो 
ववषयमा स्पष्ट िई आएको धमधतबाट गणना गररनेछ ।  

(६) उपदफा (४) बमोम्जम काययिूची स्वीकृत गदाय दफा १४ को उपदफा (१) बमोम्जम 

गदठत प्राववधिक िधमधतको धिफाररशमा गनुय पनेछ ।  

५.  िावयजधनक िनुवुाई गनुयपने: (१) प्रस्तावकिे वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदन तयारीको धििधििामा 
प्रस्तावको कायायधवयनबाट प्रिाववत हनु ेक्षेत्रमा प्रस्तावको बारेमा िावयजधनक िनुवुाईको आयोजना 
गरी राय िझुाव िङ्किन गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोम्जम िावयजधनक िनुवुाई गदाय प्रस्तावकिे प्रिाववत स्थानीय 

िमदुाय, वन उपिोिा िमूह गठन िएको िए िो िमूहका प्रधतधनधि, वडा अध्यक्ष वा वडा िधमधतका 
प्रधतधनधिको रोहवरमा गराउन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोम्जम िावयजधनक िनुवुाई गने प्रयोजनका िाधग प्रस्तावकिे िोको 
धमधत, िमय, स्थान र आयोजना तथा काययक्रमको िभबधिमा प्रचार प्रिार गनयको िाधग स्थानीय 

पत्रपधत्रका, रेधडयो वा अधय िञ्चार माध्यमको प्रयोग गनुयका िाथै िभबम्धित वडा कायायिय र 

आयोजना क्षेत्रको कुन ैिावयजधनक स्थिमा िूचना िमेत टाँि गनुय पनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोम्जम गररने िावयजधनक िनुवुाई काययक्रममा आयोजना तथा 
काययक्रमबाट प्रिाववत क्षेत्रका नागररक, िमदुाय तथा मवहिा, बािबाधिका, अपाङ्गता िएका 
व्यम्ि, ज्येष्ठ नागररक तथा जोम्िम रहेका वगयको िहिाधगता िधुनम्श्चत गनय प्रस्तावकिे उपदफा 
(२) बमोम्जमको िूचना स्थानीय पत्रपधत्रका, रेधडयो र अधय िञ्चार माध्यमबाट िभिव  िएिभम 

स्थानीय िाषामा िमेत प्रचार प्रिार गनुय पनेछ ।  
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(५) प्रस्तावकिे आयोजना तथा काययक्रमिे िमेट्न े िौगोधिक क्षेत्रको आिारमा 
आवश्यकता अनिुार एकिधदा बढी स्थानमा िावयजधनक िनुवुाईको आयोजना गनुय पनेछ ।  

(६) यि दफा बमोम्जम आयोजना गररएको िावयजधनक िनुवुाईमा िएको उपम्स्थधत, 

िनुवुाईबाट प्राप्त िझुाव, तस्वीर तथा श्रव्य-दृश्य िामग्री िमेत वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदनमा 
िंिग्न गनुय पनेछ ।   

(७) िावयजधनक िनुवुाई काययक्रम िभबधिी ववस्ततृ ढाँचा तथा प्रवक्रया अनिूुची –५ मा 
उल्िेि िएबमोम्जम हनुेछ । 

 

पररच्छेद — ३ 

प्रधतवेदन तयारी तथा स्वीकृधत िभबधिी व्यवस्था 
 

६.  वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदन तयारी: (१) दफा ४ को उपदफा (२) बमोम्जम स्वीकृत काययिूची र 

दफा ५ बमोम्जम आयोजना हनुे िावयजधनक िनुवुाईबाट प्राप्त िझुाव िमेतको आिारमा प्रस्तावकिे 

प्रत्येक आयोजना तथा काययक्रमको िाधग छुट्टाछुटै्ट वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदन तयार गनुय पनेछ 

।  

(२) िंम्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदनको ढाँचा अनिूुची –६ तथा प्रारम्भिक 

वातावरणीय परीक्षण प्रधतवेदनको ढाँचा अनिूुची –७ मा तोवकए बमोम्जम हनुेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोम्जम प्रधतवेदन तयार गदाय प्रस्तावकिे प्रस्ताव कायायधवयन हनु े

नगरपाधिका वा त्यि क्षेत्रका िभबम्धित िरोकारवािा धनकाय व्यम्ि वा िंस्थािाई िो प्रस्तावको 
कायायधवयनबाट वातावरणमा पनय िक्न ेप्रिावको िभबधिमा िात ददनधित्र धिम्ित िझुाव उपिब्ि 

गराउन अनिूुची –८ बमोम्जमको ढाँचामा कायायिय, शैम्क्षक िंस्था, स्वास््य िंस्था वा कुन ै

िावयजधनक स्थिमा िूचना टाँि गरी मचुलु्का तयार गनुय पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोम्जमको िूचना कुन ै एक स्थानीय पत्रपधत्रकामा प्रकाशन गरी 
आफ्नो वेविाइट िएमा िोमा िमेत प्रकाशन गनुय पनेछ ।  

(५) उपदफा (३) र (४) बमोम्जम िूचना टाँि वा प्रकाशन िएकोमा िो िभबधिमा किैको 
रायिझुाव िए िूचनामा उम्ल्िम्ित अवधिधित्र िभबम्धित प्रस्तावकिाई आफ्नो राय िझुाव ददन 

िवकनेछ ।  
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(६) दफा ४ को उपदफा (३) बमोम्जम स्वीकृत काययिूची तथा उपदफा (१) बमोम्जम 

वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदन तयार गदाय प्रस्तावकिे डेस्क अध्ययन, स्थिगत भ्रमण, अविोकन 

र प्रिाव क्षेत्रका िम्क्षत िमदुाय तथा िरोकारवािािँग अधतरवक्रया गरी त्याङ्क तथा िूचना िंकिन 

गनुय पनेछ ।  

(७) उपदफा (१) बमोम्जमको वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदनमा प्रस्तावकिे प्रस्ताव 

कायायधवयन गने क्रममा वातावरणमा पनयिक्ने िकारात्मक प्रिाव बढोत्तरी तथा नकारात्मक प्रिाव 

धयूनीकरणको िाधग अपनाउन िवकन े ववधिन्न ववकल्पहरुको ववस्ततृ ववश्लषेण गरी त्यस्ता 
ववकल्पहरुमध्ये वातावरणीय दृवष्टकोणिे प्रस्ताव कायायधवयन गनय उपयिु हनु े ववकल्प र िो 
ववकल्प कायायधवयन गनय िवकने आिार र कारण िमावेश गनुय पनेछ । 

(८) प्रस्तावकिे वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदन तयार गदाय अनिूुची –९ मा उम्ल्िम्ित 

ववज्ञ माफय त तयार गनुय पनेछ ।  

(९) उपदफा (८) बमोम्जम वातावरणीय अध्ययन काययमा िंिग्न ववज्ञहरु स्थिगत 

अध्ययन, अविोकन, राय परामशय र अधतरवक्रयाका िाधग आयोजना तथा काययक्रमको प्रस्ताववत 

स्थिमा अधनवायय रुपमा उपम्स्थत हनु ुपनेछ ।  

(१०) वातावरणीय अध्ययन िभबधिी काययिूची तथा वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदन 

नेपािी िाषामा तयार गनुय पनेछ ।  

तर काययिूची तथा प्रधतवेदनमा उल्िेि गररने प्राववधिक शब्दाविीको िाधग नेपािी िाषा 
प्रयोग गदाय शब्दको आशयमा नै ताम्त्वक फरक पने िएमा त्यस्ता शब्द अंग्रजेी िाषामा उल्िेि गनय 
यि व्यवस्थािे वािा परुयाएको माधनन ेछैन । 

(११) उपदफा (१०) मा जनुिकैु कुरा िेम्िएको िएता पधन ववदेशी िगानी िएका 
प्रस्तावको हकमा तयार गररने वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदन र काययिूची नेपािी वा अङ्ग्ग्रजेी 
िाषामा तयार गनय िवकनेछ ।  

(१२) उपदफा (११) बमोम्जम अध्ययन प्रधतवेदन र काययिूची अङ्ग्ग्रजेी िाषामा तयार 

पाररएको अवस्थामा िोको काययकारी िारांश िवहतको िंम्क्षप्त प्रधतवेदन नेपािी िाषामा िमेत तयार 

गनुय पनेछ ।  
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(१३) प्रस्तावकिे वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदन तयार गदाय वातावरण िंरक्षण ऐन, 

२०७६ तथा वातावरण िंरक्षण धनयमाविी, २०७७ िे तोके अनिुारको मापदण्ड र गणुस्तर 

कायम हनुे गरी यि काययववधििे धनिायरण गरेको ढाँचामा तयार गनुय पनेछ ।  

(१४) वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन प्रधतवेदन तयारी िभबधिी व्यवस्था प्रचधित िङ्घीय 

तथा प्रदेश कानून बमोम्जम हनुेछ ।  

७.  अध्ययन प्रधतवेदनको स्वीकृधत:  (१) दफा ६ बमोम्जम तयार गररएको िंम्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन 

प्रधतवेदन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रधतवेदन प्रमिु प्रशािकीय अधिकृत माफय त  नगर 
प्रमिु िमक्ष पेश गनुय पनेछ ।  

(२) प्रमिुिे उपदफा (१) बमोम्जम पेश िएको िंम्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदन 

तथा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रधतवेदन उपर अध्ययन, ववश्लषेण तथा पनुराविोकनको िाधग दफा 
१४ को उपदफा (१) बमोम्जम गदठत प्राववधिक िधमधतमा पठाउन ुपनेछ ।  

(३) प्राववधिक िधमधतिे उपदफा (२) बमोम्जम प्राप्त िएको वातावरणीय अध्ययन 

प्रधतवेदन उपर आवश्यक अध्ययन, परामशय, जाँचबझु, ववश्लषेण तथा पनुराविोकन गरी स्वीकृधतको 
िाधग धिफाररश गनुय पनेछ ।   

(४) उपदफा (३) बमोम्जम प्राववधिक िधमधतको धिफाररशको आिारमा प्रस्ताववत 

आयोजना तथा काययक्रम कायायधवयन गदाय वातावरणमा कुन ै उल्िेख्य प्रिाव पने नदेम्िएमा 
आवश्यकता अनिुार प्रस्तावकिे पािना गनुयपने शतय तोकी िंम्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदन 

िए प्रमिुिे र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रधतवेदन काययपाधिकािे स्वीकृत गनेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोम्जम प्रधतवेदन स्वीकृत गदाय प्रधतवेदन पेश िएको धमधतिे पधर 

ददनधित्र स्वीकृत गनुय पनेछ ।  

(६) उपदफा (५) को प्रयोजनको िागी ददन गणना गदाय थप कागजात माग गरेकोमा 
त्यस्तो कागजात प्राप्त िएको धमधतबाट र कुनै ववषयमा थप स्पष्ट गनय िेम्ि पठाएकोमा त्यस्तो 
ववषयमा स्पष्ट िई आएको धमधतबाट गणना गररनेछ । 

(७) उपदफा (३) बमोम्जम वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदनको अध्ययन तथा जाँचबझु 

गदाय त्यस्तो प्रस्तावको थप वातावरणीय अध्ययन गनुयपने देम्िएमा िंम्क्षप्त वातावरणीय अध्ययनको 
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हकमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गनय प्रमिुिे र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको हकमा 
वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन गने गरी काययपाधिकािे आदेश ददन िक्नेछ ।  

(८) उपदफा (७) अनिुार ददइएको आदेश अनिुार प्रस्तावकिे थप अध्ययन गरी 
प्रारम्भिक वातावरणीय पररक्षण प्रधतवेदन िए काययपाधिका िमक्ष र वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन 

प्रधतवेदन िए प्रदेश कानूनिे तोकेको धनकाय िमक्ष पनुः पेश गनुय पनेछ ।  

(९) उपदफा (८) बमोम्जमको वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदन तयार गनुयपूवय प्रारम्भिक 

वातावरणीय परीक्षण िभबधिी काययिूची प्रमिुबाट र वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन िभबधिी 
काययिूची प्रदेश कानूनिे तोकेको धनकायबाट स्वीकृत गराउन ुपनेछ । 

८.  प्रधतवेदन पररमाजयन गनय िवकने: (१) िंम्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदन र प्रारम्भिक वातावरणीय 

परीक्षण प्रधतवेदन स्वीकृत िई िकेपधछ िो प्रधतवेदनमा िौधतक पूवायिार, धडजाइन तथा क्षमता र 

स्वरुपमा पररमाजयन गनुयपने वा िंरचना स्थानाधतरण वा फेरबदि गनुयपने िएमा वा आयोजना तथा 
काययक्रम क्षमता घटेमा वा रुि कटान िंख्यामा थपघट गनुयपने िएमा काययपाधिकािे त्यस्तो 
वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदन पररमाजयन गनय स्वीकृधत ददन िक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुिकैु कुरा िेम्िएको िएता पधन दफा ७ को उपदफा (६) 

बमोम्जम िंम्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन गररएकोमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा प्रारम्भिक 

वातावरणीय पररक्षण गररएकोमा वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन गनुयपने आदेश ददएको अवस्थामा 
पररमाजयन िभबधिी व्यवस्था िागू हनु ेछैन ।  

पररच्छेद — ४ 

प्रस्ताव कायायधवयन तथा अनगुमन िभबधिी व्यवस्था 
 

९.  प्रस्ताव कायायधवयन गनुय पने: (१) प्रस्तावकिे िंम्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारम्भिक वातावरणीय 

परीक्षण प्रधतवेदन स्वीकृत िएको धमधतिे तीन बषयधित्र त्यस्तो प्रस्ताव कायायधवयन प्रारभि गनुय पनेछ  

(२) उपदफा (१) मा जनुिकैु कुरा िेम्िएको िएता पधन ववशेष पररम्स्थधत धिजयना िई िो 
अवधिधित्र प्रस्तावको कायायधवयन हनु निक्ने अवस्था उत्पन्न िएमा प्रस्तावकिे िंम्क्षप्त 

वातावरणीय अध्ययनको हकमा प्रमिु प्रशािकीय अधिकृत िमक्ष र प्रारम्भिक वातावरणीय 

परीक्षणको हकमा प्रमिु िमक्ष स्पष्ट कारण ििुाई भयाद थपका िाधग धनवेदन ददन ुपनेछ।  
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(३) उपदफा (२) बमोम्जम प्राप्त िएको धनवेदन उपर िंम्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन 

प्रधतवेदन िए प्रमिु प्रशािकीय अधिकृतिे र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रधतवेदन िए प्रमिुिे 

दफा १५ को उपदफा (१) बमोम्जमको प्राववधिक िधमधतबाट जाँचबझु गराई व्यहोरा मनाधिब 

देिेमा आफ्नो राय िवहत काययपाधिकामा पेश गनुयपनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोम्जम पेश िएको धनवेदनको व्यहोरा मनाधिव देिेमा काययपाधिकािे 

बढीमा दईु बषयको अवधि थप गनय िक्नेछ ।  

(५) उपदफा (१) वा (४) बमोम्जमको अवधिधित्र प्रस्ताव कायायधवयन प्रारभि नगने 

प्रस्तावकिे त्यस्तो प्रस्तावको पनुः वातावरणीय अध्ययन गराई स्वीकृधतको िाधग पेश गनुय पनेछ ।  

१०.  वातावरणीय व्यवस्थापन योजना: (१) प्रस्तावकिे प्रस्ताव कायायधवयन गनुयअम्घ अनिूुची –१० 

बमोम्जमको ढाँचामा वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोम्जम वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गदाय वातावरणीय 

िकारात्मक प्रिाव बढोत्तरी हनु े र नकारात्मक प्रिाव धयूनीकरण गने वक्रयाकिापहरु मध्ये 

आयोजना धनमायणको क्रममा र आयोजना िभपन्न िएपधछ अविभबन गने वक्रयाकिापहरु िमेत 

उल्िेि गनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोम्जमको वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा धनरोिात्मक,  

ििुारात्मक र क्षधतपूधतय िभबधिी वक्रयाकिापहरु िमेत प्रस्ताव गनुय पनेछ ।  

(४) वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गदाय प्रस्तावकिे आयोजना कायायधवयन गदाय 
वातावरणमा पनय िक्ने प्रारम्भिक, मध्यकािीन र दीघयकािीन िकारात्मक प्रिावको बढोत्तरी र 

नकारात्मक प्रिावको धयूनीकरणको िाधग अबिभबन गनुयपने ववधि र प्रवक्रया िमेत उल्िेि गनुय 
पनेछ। 

(५) वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा प्रस्ताववत काययहरु िञ्चािन गनय िाग्न े

िागतिाई ववस्ततृ आयोजना प्रधतवेदनमा उल्िेि िएकोमा िोको वक्रयाकिाप र िागत 

प्रस्तावकिे वातावरण व्यवस्थापन योजनामा िमावेश गनुय पनेछ ।  

(६) प्रस्तावकिे वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा उम्ल्िम्ित वक्रयाकिापिाई 

आयोजना तथा काययक्रम कायायधवयनका िाधग तयार गररन ेिागत अनमुानमा न ैिमावेश गनुय पनेछ  
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(७) उपदफा (१) बमोम्जम तयार गरेको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना कायायधवयन 

प्रारभि िएपधछ प्रस्तावकिे कायायधवयनको अवस्थाको प्रधतवेदन प्रत्येक छ मवहनामा काययपाधिका 
िमक्ष पेश गनुय पनेछ ।  

(८) नगरपाधिकािे आफूिे गरेको अनगुमन तथा धनरीक्षणको प्रधतवेदन प्रत्येक आधथयक 

बषय िमाप्त िएको धमधतिे एक्काईि ददनधित्र प्रदेश कानूनिे तोकेको धनकायमा पठाउन ुपनेछ ।  

(९) उपदफा (८) बमोम्जम पेश गरेको प्रधतवेदनिाई िात ददनधित्र कायायियको िूचना 
पाटी तथा वेविाईट माफय त िावयजधनक गनुय पनेछ ।    

११. प्रस्ताव कायायधवयन अनगुमन तथा प्रधतवेदन: (१) प्रस्ताव कायायधवयनको अनगुमन गदाय प्रारम्भिक एवम ्

प्रवक्रया अनगुमन, धनयमपािन अनगुमन तथा प्रिावको अनगुमन गनुय पनेछ ।  

(२) प्रस्तावको प्रारम्भिक अनगुमन गदाय आयोजना वा काययक्रमको धनमायण कायय शरुु 

गनुयिधदा अगावै धनमायणस्थि र वरपरका आिारितू वातावरणीय पक्षको िवेक्षण गनुय पनेछ ।  

(३) प्रस्ताव कायायधवयनबाट िएका वातावरणीय पररवतयन पत्ता िगाउन काययक्रम तथा 
आयोजना धनमायण र िञ्चािनका क्रममा त्यि क्षेत्रको जनस्वास््य, पयायवरणीय, िामाम्जक र आधथयक 

अवस्था िगायतका िूचकहरुको मूल्याङ्कन गनुय पनेछ ।  

(४) प्रस्तावकिे वातावरण िंरक्षण िभबधिी मापदण्डको पािना गरेको छ िन्न े कुरा 
िधुनम्श्चत गनय वातावरणीय गणुस्तरका ववशेष िूचक वा प्रदूषणको अवस्थाको बारेमा आवधिक वा 
िगातार अनगुमन गरी अधििेि राख्न ु पनेछ र यिरी अनगुमन गदाय वातावरणीय व्यवस्थापन 

योजनामा प्रस्ताववत ववषयहरु िमेत िमावेश गनुय पनेछ ।  

(५) प्रस्ताव कायायधवयनबाट धिजयना हनु ेिकारात्मक र नकारात्मक प्रिाव, वातावरण 

िंरक्षणका िाधग प्रस्तावकिे पािना गनुयपने ववषयहरु तथा वातावरणीय प्रिावकाररताको अनगुमन 

िभबधिी िूचकहरु िमेत प्रधतवेदनमा उल्िेि गनुय पनेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोम्जमका प्रत्येक िूचकिाई कििे र कुन ववधि वा तररकाबाट 

अनगुमन गने हो िो िमेत िुिाउन ुपछय र यस्तो ववधि िरपदो, िम्जिो र आयोजना स्थिमा काययरत 

जनशम्ििे अबिभबन गनयिक्ने िािको हनु ुपनेछ ।  
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(७) उपदफा (६) बमोम्जमको कायय प्रस्तावकिँग उपिब्ि जनशम्ििे गनय िक्न ेअवस्था 
निएमा आवश्यकता अनिुार वाह्यस्रोतबाट पूती गरी िभपादन गने व्यवस्था प्रस्तावकिे धमिाउन ु

पनेछ ।  

(८) आयोजना धनमायण तथा िञ्चािनको ववधिन्न चरणका िाधग िूचकको प्रकृधत हेरी 
वातावरणीय अनगुमन गने िमय ताधिका िमेत प्रधतवेदनमा िमावेश गनुय पनेछ । 

(९) उपदफा (१) बमोम्जम प्रस्ताव कायायधवयन प्रारम्भिक अनगुमन,  प्रिाव अनगुमन तथा 
धनयमपािन अनगुमन िभबधिी ढाँचा अनिूुची–११ मा तोवकए बमोम्जम हनुेछ। 

१२.  अनगुमन  िभबधिी  म्जभमेवारी: (१) िंम्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय 

परीक्षण िभबधिी अध्ययन प्रस्तावको कायायधवयनको स्वःअनगुमन गने म्जभमेवारी प्रस्तावक स्वयंको 
हनुेछ ।  

(२) प्रस्तावकिे प्रत्येक छ मवहनामा उपदफा (१) बमोम्जम स्वःअनगुमन गरी तयार 

गरेको प्रधतवेदन नगरपाधिकामा पेश गनुय पनेछ ।  

(३) नगरपाधिका स्वयं प्रस्तावक िएको वा अधय प्रस्तावकबाट कायायधवयन गररन े

प्रस्तावको अनगुमनका िाधग काययपाधिकािे देहाय बमोम्जमको अनगुमन िधमधत गठन गनेछः–  

क) उपप्रमिु         – िंयोजक  

ि) वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापन िधमधतको िंयोजक   – िदस्य  

ग) प्रमिु प्रशािकीय अधिकृत      – िदस्य 

घ) योजना तथा पूवायिार ववकाि महाशािा/शािा वा एकाई प्रमिु  – िदस्य  

ङ) वातावरण धनरीक्षक       – िदस्य 

च) वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापन महाशािा/शािा/एकाई प्रमिु  – िदस्य िम्चव  

(४) िधमधतिे म्जल्िा म्स्थत वन कायायिय, िभबम्धित धनकाय प्रमिु तथा प्रधतधनधि वा 
ववषय ववज्ञिाई बैठकमा आमधत्रण गनय िक्नेछ । 

(५) अनगुमन िधमधतिे दफा ११ बमोम्जम अनगुमन गरी तयार पाररएको प्रधतवेदन तीि 

ददनधित्र काययपाधिका िमक्ष पेश गनुय पनेछ ।   
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(६) काययपाधिकािे अनगुमनबाट देम्िएका िमस्या तथा िझुाव कायायधवयनको िाधग 

प्रस्तावकिाई आदेश ददन िक्नेछ र यिरी ददएको आदेशको पािना गनुय प्रस्तावकको कतयव्य हनुेछ 

।  

१३.  कायायधवयनमा रोक िगाउन िक्ने: (१) यि काययववधि तथा वातावरण िंरक्षण िभबधिी प्रचधित 

िङ्घीय तथा प्रदेश कानून बमोम्जम वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत 

िएिधदा फरक हनुे गरी प्रस्ताव कायायधवयन गनय गराउन हुँदैन ।  

(२) कुनै व्यम्ि, िंस्था वा धनकायिे उपदफा (१) ववपररतको कायय गरेको पाइएमा िंम्क्षप्त 

वातावरणीय अध्ययन वा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रधतवेदन िए काययपाधिकािे प्रस्ताव 

कायायधवयनमा रोक िगाउनेछ र वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कनको हकमा प्रदेश िरकारको 
िभबम्धित धनकायमा धिफाररश गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोम्जम कुन ैप्रस्ताव कायायधवयनमा रोक िगाइएकोमा त्यिरी रोक 

िगाइएको कारणबाट क्षधत पगु्न गएमा प्रस्तावकिे िो बापत कुन ैवकधिमको क्षधतपधूतयको दावी गनय 
पाउने छैन ।  

(४) उपदफा (३) मा जनुिकैु कुरा िेम्िएको िएता पधन कायायधवयनमा रोक िगाइएको 
आयोजनाको प्रस्तावकिे प्रचधित ऐन बमोम्जम वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदन स्वीकृत गराएमा वा 
स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदन बमोम्जम आयोजना कायायधवयनमा ििुार गरेमा िगाइएको 
रोक िभबम्धित धनकायिे फुकुवा गनय िक्नेछ ।  

 

पररच्छेद ५ 

ववववि 

१४.  प्राववधिक िधमधत गठन गने: (१) िंम्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण 

िभबधिी काययिूची तथा वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदन स्वीकृत गनुयअम्घ प्राववधिक पक्षहरुको 
अध्ययन, ववश्लषेण र पनुराविोकन गरी धिफाररश गनय काययपाधिकािे देहाय बमोम्जमको प्राववधिक 

िधमधत गठन गनेछ :– 

क) योजना तथा प्राववधिक महाशािा/शािा प्रमिु         – िंयोजक 

ि) आयोजना तथा काययक्रमिँग िभबम्धित क्षेत्रको ववषयको ववज्ञ        – िदस्य 
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ग) वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापन ववषय हेने महाशािा/शािा  प्रमिु  – िदस्य िम्चव 

(२) िधमधतिे आवश्यकता अनिुार वन कायायिय, िभबम्धित ववषयगत धनकायका प्रमिु 

तथा प्रधतधनधि वा ववषय ववज्ञिाई बैठकमा आमम्धत्रत गनय िक्नेछ ।  

१५.  गनुािो िनुवुाई गने दावयत्व: (१) आयोजना तथा काययक्रमको वातावरणीय, आधथयक, िामाम्जक र 

िाँस्कृधतक िवाििँग िभबम्धित प्रिाववत व्यम्ि तथा िमदुायको चािो, म्शकायत तथा गनुािो प्राप्त 

गने, िभबोिन र कायायधवयनमा िहजीकरण गने प्रयोजनका िाधग गनुािो िनुवुाई िंयधत्रको व्यवस्था 
गने दावयत्व प्रस्तावकको हनुछे । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम व्यवस्था िएको िंयधत्रमा गनुािो िनेु्न अधिकारी तथा गनुािो 
िभबोिन िधमधत िगायत अधय उपयिु व्यवस्था गनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोम्जम गनुािो िनुवुाई अधिकारीको व्यवस्था निएको अवस्थामा 
गनुािो िनुवुाई अधिकारीको म्जभमेवारी स्वतः आयोजना प्रमिुको हनुेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोम्जम गनुािो िनुवुाई िभबधिी व्यवस्था गनय काययपाधिकािे 

उपाध्यक्ष/उपप्रमिुको िंयोजकत्वमा तीन िदस्यीय गनुािो िभबोिन िधमधत गठन गनय िक्नेछ ।  

(५) उपदफा (२) बमोम्जमको गनुािो िनुवुाई िंयधत्रिे पररयोजना वा प्रस्ताविँग 

िभबधिी वातावरणीय, आधथयक, िामाम्जक एवम ्िाँस्कृधतक चािो तथा िवािहरु बारे आवाज 

प्रस्ततु गनय र िभबोिन गनय िमयवद्ध तथा पारदशी कायययोजना बनाई कायायधवयन गनुय पनेछ।  

(६) प्रस्तावकिे प्रस्ताववत आयोजना तथा काययक्रमको ववषयमा वडा तथा नगरपाधिका 
स्तरमा िचेतनामूिक अधियान िञ्चािन गरी प्रस्ताववत आयोजना तथा काययक्रमिे िभबोिन गनुयपने 

प्रिाववतहरुको हक अधिकार र गनुािो िभबोिन गने िंयधत्रको बारेमा िमदुाय तथा 
िरोकारवािािाई ििूुम्चत गराउन ुपनेछ ।  

(७) गनुािो िभबोिन िधमधत तथा गनुािो िनेु्न अधिकारीको काम कतयव्य र अधिकार 

देहाय बमोम्जम हनुेछ: 

क) वातावरणीय तथा िामाम्जक अवरोि,  िभपम्त्तको प्राधप्त,  अधिकार,  क्षधतपूधतय र 

िहायता िभबधिमा प्रिाववतहरुिाई िहयोग गने,   

ि) प्रिाववत व्यम्िहरुको गनुािो प्राप्त गने, अधििेि राख्न,े वगीकरण गने,  प्राथधमकता 
धनिायरण गने, 
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ग) गनुािो प्राप्त िएको धमधतिे पधर ददनधित्र िभबोिन गरी िभबम्धित र नगरपाधिकािाई 

जानकारी गराउने, 

घ) गनुािो िभबोिन िभबधिी धनणयय प्रवक्रयामा अिधतषु्ट पक्षको पषृ्ठपोषणिाई  िधुनम्श्चत 

गने, 

ङ) प्रस्तावकिे तोके बमोम्जमका र िधमधतिे आवश्यक देिेका अधय कामहरु गने। 

१६.  प्राववधिक िहयोग धिन िक्ने: आयोजना वा काययक्रमका िाधग गररन ेवातावरणीय अध्ययन िभबधिी 
कायय नगरपाधिकाको आधतररक जनशम्िबाट गनय िंिव निएको अवस्थामा िभबम्धित ववषय 

ववज्ञहरु वा व्यविावयक परामशयदाताको िहयोग धिन िवकनेछ । 

१७. प्रचधित कानून िागू हनुे: यि काययववधिमा िएको व्यवस्था प्रचधित कानूनिँग बाम्झएमा प्रचधित 

कानूनको व्यवस्था िागू हनुछे  
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अनिुचुी –१ 

(दफा ३ को उपदफा (४) िँग िभबम्धित) 

नगरपाधिकाको अधिकार क्षते्रका िंिाव्य प्रस्तावहरुको वातावरणीय अध्ययनको िीमा (थ्रिेहोल्ड) 

   

प्रस्तावको ववषय 

क्षते्र 

वातावरणीय अध्ययनका ववधि अनिुार अध्ययन गनुय पने आयोजना तथा काययक्रमको मापदण्ड 

िंम्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन 

वन र वकृ्षारोपण २० हेक्टरिभमको क्षेत्रफिमा नयाँ बनस्पधत 

उद्यान,  वन वीउ वगैचा र प्राणी उद्यान             

(म्चधडयािाना) धनमायण गने   

२० हेक्टर िधदा बढीको क्षेत्रफिमा नया ँ
बनस्पधत उद्यान,  वन, वीउ, वगैचा र प्राणी 
उद्यान धनमायण गने 

वन क्षेत्रमा फोहोरमैिा व्यवस्थापन गनय 
ल्याण्डवफि िाइट धनमायण तथा िंचािन गने 

वन िंरक्षण क्षेत्र,  मध्यवती क्षेत्र वा वातावरण 

िंरक्षण क्षेत्रमा नीम्ज बाहेकका जग्गामा 
स्थानीय िरकारिे उपिोिा िमूह माफय त 

आयोजना धनमायण वा िंचािन गने  

  

५० देिी ५०० हेक्टरिभम एकि प्रजातीका 
स्वदेशी ववरुवा एकै ब्िकमा वकृ्षारोपण गने 

५०० हेक्टर िधदा बढीको क्षेत्रफिमा एकि 

प्रजातीका स्वदेशी ववरुवा एकै ब्िकमा 
वकृ्षारोपण गने 

िावयजधनक बटु्यान क्षेत्रमा जधडबटुी वा 
िगुम्धित वनस्पधतको व्यविावयक उत्पादनको 
िाधग जधडबटुी केधर स्थापना गने 

 

१ हेक्टरिभमको वन क्षेत्र अधय प्रयोजनको 
िाधग प्रयोग गने 

१ देम्ि ५ हेक्टरिभमको वन क्षेत्र अधय 

प्रयोजनको िाधग प्रयोग गने 

ववद्यतु प्रिारण िाइन बाहेक अधय प्रयोजनका 
िाधग ५ हेक्टरिधदा बढी वन क्षेत्र प्रयोग गने 



 

17 

 

पययटन २५ देिी ५० वेडिभमको होटि वा ररिोटय 
धनमायण,  स्थापना तथा िञ्चािन गने 

५१ देिी १०० वेडिभमको होटि वा ररिोटय 
धनमायण, स्थापना तथा िञ्चािन गने 

१०० वेडिधदा बढी क्षमताको होटि वा 
ररिोटय स्थापना तथा िञ्चािन गने 

 माछा वा अधय जिचर िएको कुन ै नदी वा 
तािमा इम्िन जधडत उपकरण र इधिन ज्विन 

गरी रयाम्फ्टङ कायय वा कु्रज िंचािन गने । 

 

      

 

तािमा स्थापना हनु े हाउि वोट (तैरने घर) 

िंचािन गने 

 

िडक तथा 
यातायात 

 

 

 

 

 

 

 

 

१०० धमटर िभबाईिभमको पिु धनमायण गने
  

१०० धमटरिधदा बढी िभबाईका पिु (झोिङु्ग े

पिु िमेत) धनमायण गने  

 

स्थानीय िडक स्तरोन्नधत गने 

 

२५ वकिोधमटरिभम िभबाईको नयाँ िडक 

धनमायण गने  

२५ वक.धम. िधदा बढी िभबाई हनुे कुन ैपधन 

नयाँ िडक धनमायण गने 

 ५ देम्ि ५० वक.धम. िभमको रज्जमुागय धनमायण 

गने  

५० वक.धम. िधदा बढी रज्जमुागय धनमायण गने 

 

 िडक प्रयोजनका िाधग १ देम्ि ३ 

वकिोधमटरिभम िरुङ्ग बनाउन े  

िडक प्रयोजनका िाधग ३ वकिोधमटर िधदा 
बढी िभबाइको  िरुङ्ग बनाउन े

 चारपाङ्ग्ग्र े िवारी िञ्चािन हनु े आकाशे पिु 

(फ्िाई ओिर) धनमायण गने  
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 िावयजधनक यातायातको िाधग मोनो रेिमागय 
िञ्चािन गने  

 

उजाय,  जिस्रोत र 

धिंचाई 

१०० हेक्टरिभम धिफ्ट धिँचाई आयोजना 
धनमायण गने  

१०० हेक्टरिधदा बढीको धिफ्ट धिंचाई 

आयोजना धनमायण गने 

बहउुदे्दश्यीय जिाशयको धनमायण गने 

 

   

    

२०० देम्ि २,००० हेक्टरिभमको क्षेत्र 

धिंचाई गने 

२, ००० हेक्टर िधदा बढीको क्षेत्र धिंचाई गने 

 धिंचाईको पनुरुत्थान प्रणािी अधतगयत ववद्यमान 

प्रणािी धित्रका धिंचाई आयोजनामा नया ँ
हेडवक्िय धनमायण वा मूि नहर पररवतयन हनुे कुन ै

पधन पनुरुत्थान आयोजना िंचािन गने 

 

 २५ देम्ि १०० जनािभम स्थायी बिोबाि 

िएका जनिंख्या ववस्थावपत गने कुन ै पधन 

जिस्रोत ववकाि कायय गने 

१०० जना िधदा बढी स्थायी बिोबाि िएका 
जनिंख्या ववस्थावपत गने कुन ै पधन जिस्रोत 

ववकाि कायय गने 

 १० वकिोधमटर िधदा बढी िभबाईको नदी 
धनयधत्रणको कायय गने  

 

६६ के.धि.िभमको ववद्यतु प्रिारण िाइन 

आयोजनाको िाधग वन क्षेत्रको प्रयोग गने 

१३२ के.धि. वा िोिधदा बढी क्षमताको ववद्यतु 

प्रिारण िाइन धनमायण गने  

ववद्यतु प्रशारण िाइन धनमायण बाहेक अधय 

प्रयोजनको िाधग ५ हेक्टरिधदा बढी वन क्षेत्र 

प्रयोग गने 
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 ववद्यमान २२० के.धि. वा िो िधदा बढी 
क्षमताको ववद्यतु प्रिारण िाइनबाट ट्याप गरी 
नयाँ आउटडोर िवस्टेशन धनमायण गने    

 

 १ देम्ि ५० मेगावाट क्षमता िभमको जिववद्यतु 

उत्पादन आयोजना धनमायण गने  

 

 १५०० घनधमटर िधदा बढी क्षमताको 
वायोग्याि प्िाण्ट धनमायण गने  

 

 १ देम्ि १० मेगावाट क्षमतािभमको िौयय 
उजायबाट ववद्यतु उत्पादन आयोजना िंचािन 

गने 

१० मेगावाट िधदा बढी क्षमताको िौयय 
उजायबाट ववद्यतु उत्पादन आयोजना िंचािन 

गने 

 १ देम्ि १० मेगावाट क्षमतािभमको वाय ु

उजायबाट ववद्यतु उत्पादन आयोजना िंचािन 

गने 

१० मेगावाट िधदा बढी क्षमताको वाय ु

उजायबाट ववद्यतु उत्पादन आयोजना िंचािन 

गने 

 ०.५ देम्ि २ मेगावाट क्षमतािभमको जैववक 

उजायबाट ववद्यतु उत्पादन आयोजना िञ्चािन 

गने 

२ मेगावाट िधदा बढी क्षमताको जैववक 

उजायबाट ववद्यतु उत्पादन आयोजना िञ्चािन 

गने 

 म्चनी उद्योग क्षेत्रधित्रको उि ु पेिीिकेपधछ 

धनस्कन े िोस्टा (Bagasse) बाट ववद्यतु 
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िहउत्पादन (Co-generation) हनु ेआयोजना 
िंचािन गने  

आवाि,  िवन,  

वस्ती तथा शहरी 
ववकाि 

७ देिी १० तल्िा वा १५.५ देिी २५ 

धमटरिभम उचाईका िवन धनमायण गने  

 

११ तिा वा २५ धमटर िधदा बढी र १६ तिा 
वा ५० धमटरिभम उचाई िएका िवन धनमायण 

गने 

१६ तिा वा ५० धमटर िधदा बढी उचाई 

िएका िवन धनमायण गने 

 

३००० देिी ५००० वगयधमटर 

क्षेत्रफििभमको Built up Area वा Floor 

area िएको आवािीय,  व्याविावयक,  वा 
आवािीय र दबैु प्रकृधत िएको िवन धनमायण गने 

५,००० देिी १०,००० वगयधमटर 

क्षेत्रफििभमको Built up Area वा Floor area 

िएको आवािीय,  व्याविावयक,  वा आवािीय 

र दबैु प्रकृधतको िंयूि िवन धनमायण गने 

१०,००० वगयधमटर क्षेत्रफििधदा बढीको 
Built up Area वा Floor area िएको 
आवािीय,  व्याविावयक,  वा आवािीय र दबैु 

प्रकृधतको िंयूि िवन धनमायण गने । 

५०० देम्ि १,००० जनािभम एकैपटक 

आगमन वा धनगमन हनुे धिनेमा हि,  धथएटर,  

िामदुावयक िवन रङ्गशािा,  कधिटय हि,  

स्पोटयि ्कभप्िेक्ि धनमायण गने   

१, ००० देम्ि २, ००० जनािभम एकैपटक 

आगमन वा धनगमन हनु े धिनेमा हि,  धथएटर,  

िामदुावयक िवन रङ्गशािा,  कधिटय हि,  

स्पोटयि ्कभप्िेक्ि धनमायण गने 

२, ००० जना िधदा बढी एकैपटक आगमन 

वा धनगमन हनु े धिनेमा हि,  धथएटर,  

िामदुावयक िवन रङ्गशािा,  कधिटय हि,  

स्पोटयि ्कभप्िेक्ि धनमायण गने 

५ देिी १० हेक्टरिभमको जग्गा ववकाि 

आयोजना िञ्चािन गने   

१० देिी १०० हेक्टरिभमको जग्गा ववकाि 

आयोजना िञ्चािन गने 

१०० हेक्टरिधदा बढीको जग्गा ववकाि 

आयोजना िञ्चािन गने 

१ देिी ५ हेक्टरिभमको Hard Surface 

Payment को Bus Park  वा Parking lot 

धनमायण गने 

५ हेक्टर िधदा बढीको Hard Surface 

Payment को Bus Park  वा Parking lot धनमायण 

गने 
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५००० देम्ि १०, ००० धिटरिभम दैधनक 

पानीको प्रयोग हनु ेिवन धनमायण तथा िंचािन 

गने   

१०,००० देम्ि २०,००० धिटरिभम दैधनक 

पानीको प्रयोग हनु ेिवन धनमायण तथा िंचािन 

गने 

२०, ००० धिटर िधदा बढी दैधनक पानीको 
प्रयोग हनुे िवन धनमायण तथा िञ्चािन गने 

  

  

१ देम्ि ५ हेक्टरिभमको क्षेत्रमा आवाि 

ववकाि गने 

५ हेक्टरिधदा बढी क्षेत्रमा आवाि ववकाि गने 

 २०, ००० घनधमटरिधदा बढी माटो पनेु तथा 
माटो काटी Site Develop गने  

कृवष योग्य िधूममा शहरीकरण गने 

उद्योग र व्यविाय वन बाहेक अधय क्षेत्रमा १० हेक्टरिभमको 
क्षेत्रमा औद्योधगक ग्राम स्थापना गने  

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

 

दैधनक २५ मेविक टनिभम वािवुा प्रशोिन 

उद्योग स्थापना गने 

दैधनक २५ मेविक टनिधदा बढी वािवुा 
प्रशोिन गने उद्योग स्थापना गने  

 

नदी नािा ितहबाट दैधनक १०० घनधमटर 

िभम वािवुा, ग्रािेि, धगिाय माटो धनकाल्न े 

दैधनक १००० मेविक टनिभम क्षमताको 
क्रिर उद्योग स्थापना गने 

दैधनक १००० मे.ट. िधदा बढी क्षमताको 
क्रिर उद्योग स्थापना गने 

मेम्शन उपकरणमा १ देम्ि ५ करोड रुपैया 
िभम िगानी िएको वकय िप (ममयत िंिार 

िमेत) स्थापना तथा िञ्चािन गने  

दैधनक १० मेविक टन िधदा बढी िाद्य पदाथय 
उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने  
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 पाइपिाइन बाहेक व्यापाररक प्रयोजनको िाधग 

प्रधत िेकेण्ड १० धिटर िधदा बढीको दरिे पानी 
प्रशोिन गने उद्योग स्थापना गने  

 

 बावषयक ३ करोड गोटािभम उत्पादन क्षमता 
िएको पोिेको इटा, टायि आदद बनाउन े

उद्योग स्थापना गने 

 

 दैधनक १० हजार िधदा बढी Compressed 

Bricks Hollow Bricks/Blocks उत्पादन गने 

उद्योग स्थापना गने 

 

 Mosquito Repellent (झोि, क्वाइि, 

ट्याबिेट, िोिन), िपु आदद उत्पादन गने 

उद्योग स्थापना गने  

 

 परभपरागत घरेि ुउद्योग बाहेकका िागो तथा 
कपडा रङ्गाई वा ििुाई वा छपाई गने उद्योग 

(गिैचा, पम्स्मना िमेत) स्थापना गने  

 

 गाडी, मोटरिाईकि, अटोररक्िा आदद तथा 
दैधनक १०० थान िधदा बढी िाइकि/ररक्िा 
(इधिन वा ववद्यतु प्रयोग नगरी) एिेभबधिङ गने 

उद्योग स्थापना गने 
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स्वास््य १६ देिी २५ शैयािभमको अस्पताि, नधियङ्ग 

होम वा म्चवकत्िा व्याविाय िञ्चािन गने 

२६ देिी १०० शैयािभमको अस्पताि, नधियङ्ग 

होम वा म्चवकत्िा व्याविाय िञ्चािन गने  

१०० शैया िधदा बढीको अस्पताि, नधियङ्ग 

होम वा म्चवकत्िा व्यविाय िञ्चािन गने 

िानी दैधनक २५ मेविक टनिभम वािवुा प्रशोिन 

गने  

नदीनािाको ितहबाट दैधनक १०० देिी 
३०० घ.धम.िभम वािवुा, ग्रािेि र धगिाय माटो 
धनकाल्न े

नदीनािाको ितहबाट दैधनक ३०० घ.धम. 

िधदा बढी वािवुा, ग्रािेि र धगिाय माटो 
धनकाल्न े

 िािरण धनमायणमिुी ढुङ्गा, डेकोरेवटि ढुङ्गा,  
वािवुा, ग्रािेि र औद्योधगक माटो र िािारण 

माटो उत्िननको िाधग दैधनक ५० घनधमटर 

िभम उत्िनन कायय गने  

िािारण धनमायणमिुी ढुङ्गा, डेटोरेवटि ढुङ्गा,  
वािवुा, ग्रािेि, औद्योधगक माटो र िािारण 

माटो दैधनक ५० देिी ५०० घनधमटरिभम 

उत्िननको कायय गने 

िािरण धनमायणमिुी ढंुगा, डेटोरेवटि ढुङ्गा, 
वािवुा, ग्रािेि, औद्योधगक माटो र िािारण 

माटोको िाधग दैधनक ५०० घ.धम. िधदा 
बढीको उत्िननको कायय गने 

कृवष तथा पश ु    

  

१ हेक्टरिधदा बढी क्षेत्रमा कृवष थोक बजार 

स्थापना गने 

 

 अनमुती प्राप्त बिशािा धनमायण गने   

 ३०,००० िधदा बढी पंक्षीजाती पाल्नको िाधग 

धनमायण कायय गने 

 

 १,००० िधदा बढी ठुिा चौपाया पाल्नको िाधग 

धनमायण कायय गने  

 

 ५,००० िधदा बढी िाना चौपाया (िेडा बाख्रा) 
पाल्नको िाधग धनमायण कायय गने  
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 २,००० िधदा बढी बंगरुिुँगरु पाल्नको िाधग 

धनमायण कायय गने    

 

 प्यारेण्ट र ग्राण्ड प्यारेण्ट कुिरुापािन तथा 
ह्याचरी िञ्चािन गनय धनमायण गने 

 

 भयाद नाघेका ववषादी (िूचीत ववषादीको हकमा 
मात्र) को िण्डारण तथा वविजयन गने 

जीवनाशक ववषादी (िूचीत ववषादीको हकमा 
मात्र) प्िाण्ट स्थापना गने 

 दैधनक १०,००० िधदा बढी क्षमताको दगु्ि 

प्रशोिन (दिुको पररकार िमेत) उद्योग स्थापना 
गने  

 

 १००० मेविन टन िधदा बढी िण्डारण क्षमता 
िएको कोल्ड स्टोरेज स्थापना गने  

 

 दैधनक २ देम्ि १० मेविक टनिभम प्राङगाररक 

मि उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने  

दैधनक १० मेविक टन िधदा बढी प्राङ्गाररक 

मि उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने 

िानेपानी तथा ढि 

धनमायण 

  

  

  

िेफ इल्ड १०० धिटर प्रधत िेकेण्ड (LPS) िधदा 
बढीको ितही पानीको स्रोत र िो पानीको ५० 

देम्ि ७५ प्रधतशत िभम िखु्िा िमयमा आपूती 
गने 

िेफ इल्ड १०० धिटर प्रधत िेकेण्ड (LPS) 

िधदा बढी ितही पानीको स्रोत र िो पानीको 
७५ प्रधतशत िधदा बढी िखु्िा िमयमा आपूती 
गने 
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 प्रधत िेकेण्ड १०० धिटर िधदा बढीको दरिे 

पानी प्रशोिन गने 

प्रधत िेकेण्ड ५०० धिटर िधदा बढी पानीको 
स्रोत उपयोग गने िानेपानी स्रोत िभबधिी 
बहउुदे्दश्यीय आयोजना िञ्चािन गने 

विटमेण्ट िवहतको ढि धनकाि धिस्टम 

िमावेश िएका िानपेानी आयोजना िञ्चािन 

गने  

जैववक तथा रािायधनक प्रदषुण हनु े स्रोत वा 
धतनबाट प्रिाववत हनु िक्ने िधूमगत 

जिश्रोतको उपयोग गने 

५० हजार देम्ि २ िाििभमको जनिंख्यािाई 

िानेपानी आपतूी गने  

२ िाििधदा बढी जनिंख्यािाई िानेपानी 
आपूती गने 

५० हजार देम्ि २ िाििभमको जनिंख्यािाई 

िानेपानी आपतूी गनय नयाँ स्रोत जोड्न े  

२ िाििधदा बढी जनिंख्यािाई िानेपानी 
आपूती गनय नयाँ स्रोत जोड्न े

फोहरमैिा 
व्यवस्थापन 

१० हेक्टर बढी क्षेत्रमा फैधिएको िाधिफर 

स्टेशन र ररिोिय ररकोिरी एररया िभबधिी 
कायय गने 

बावषयक १,००० देम्ि ५,००० टनिभम फोहोर 

जधमनमा िने 

बावषयक ५,००० टन िधदा बढी फोहोर 

जमीनमा िने 

 

 ५ देम्ि १० हेक्टरिभमको क्षेत्रमा फैधिएको 
िाधिफर स्टेशन र ररिोिय ररकोिरी एररया 
िभबधिी कायय गने  

१० हेक्टरिधदा बढी क्षेत्रमा फैधिएको 
िाधिफर स्टेशन र ररिोिय ररकोिरी एररया 
िभबधिी कायय गने  

 ५ देम्ि १० हेक्टरिभमको क्षेत्रमा फैधिएको 
रिायन, याम्धत्रक वा जैववक तररकाबाट 

१० हेक्टरिधदा बढी क्षेत्रमा फैधिएको 
रिायन, याम्धत्रक वा जैववक तररकाबाट 
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फोहोरमैिा छनौट गने, केिाउन,े तह िगाउन े

र पनुः प्रयोग गने  

फोहोरमैिा छनौट गने, केिाउने, तह िगाउन े

र पनुः प्रयोग गने 

 ५०,००० िभम जनिंख्यािाई टेवा परुयाउन े

उदे्दश्यिे िंचािन हनु ेढि धनकाि, िरिफाई 

वा फोहोर व्यवस्थापन  कायय गने   

५०,००० िधदा बढी जनिंख्यािाई टेवा 
परुयाउने उदे्दश्यिे िंचािन हनुे ढि धनकाि, 

िरिफाई वा फोहोर व्यवस्थापन  कायय गने 

 ५ देिी १० हेक्टरिभमको क्षेत्रमा फैधिएको 
कभपोष्ट प्िाण्ट िभबधिी काम गने  

१० हेक्टरिधदा बढी क्षेत्रमा फैधिएको 
कभपोष्ट प्िाण्ट िभबधिी काम गने 

  कभतीमा १०,००० जनिंख्या िएको शहरी 
क्षेत्रबाट धनस्बन ेफोहोरमैिा गाड्ने काम गने 

 ५ एम.एि.धड.(MLD) क्षमतािभमको ढि 

व्यवस्थापन आयोजना िंचािन गने 

५ एम.एि.धड.(MLD) िधदा बढी क्षमताको 
ढि व्यवस्थापन आयोजना िंचािन गने 

  देहायको प्रकृधत र जनुिकैु स्तरका ितरापूणय 
फोहरमैिा िभबधिी धनमायण काम गनेः  

(क) फोहरमैिा िंयधत्र धनमायण 

(ि) फोहोरमैिा ररकिरी प्िाण्ट धनमायण  

(ग) फोहरमैिा िने, थपुाने वा गाड्ने ठाउँको 
धनमायण 

(घ) फोहरमैिा िण्डारण गने ठाउँको धनमायण 
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(ङ) फोहरमैिा विटमेण्ट िवुविाको धनमायण  

    

  

 

 जोम्िमपूणय फोहर पदाथय िभबधिी देहायका 
काम गनेः 

(क) कभतीमा २५ शैय्या िएको प्राथधमक 

स्वास््य केधर, अस्पताि वा नधियङ्ग होमबाट 

धनस्कन े जैववक जोम्िमपूणय पदाथयको अम्धतम 

धनष्कािन व्यवस्थापन गने 

(ि) कुन ैपधन हाधनकारक पदाथयिाई िष्म वा 
पनुः प्रयोग गनयको िाधग १ हेक्टर वा िो िधदा 
बढी क्षेत्रफिको जमीन प्रयोग गने र उजाय 
िभबधिी कुन ैकाम गने 
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अनिूुची –२ 

(दफा ३ को उपदफा ६ िँग िभबम्धित) 

वातावरणीय प्रिाव पवहचान तथा अध्ययन िूची 
  

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 

 

;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] 

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 ]{  
 

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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ि. नगरपाधिकाको अधिकार क्षेत्र धित्रका प्रस्तावको ववषयगत क्षेत्र तथा प्रकृधत : 

• वन, वकृ्षारोपण तथा हररयािी क्षेत्र : नयाँ बनस्पधत उद्यान, वन वीउ वगैचा र प्राणी उद्यान  धनमायण, वाि 

उद्यान धनमायण । 

• िडक क्षेत्र : स्थानीय नया ँिडक धनमायण तथा स्तरोन्नधत, १०० धमटर िभमको पिु धनमायण । 

• पययटन क्षेत्र : स्थानीय तहबाट अनमुधत ददने होटि वा ररिोटय स्थापना तथा िञ्चािन । 

• उजाय, जिस्रोत र धिंचाई क्षते्र : बहउुदे्दशीय जिाशय धनमायण, ववद्यतु प्रिारण िाईन धनमायण तथा ववस्तार, 

ववद्यतु उत्पादन । 

• आवाि, िवन, वस्ती तथा शहरी ववकाि क्षेत्र : आवािीय, व्यविावयक र दबैु प्रकृधतको िवन धनमायण, जग्गा 
ववकाि आयोजना, आवाि ववकाि काययक्रम । 

• उद्योग तथा व्यविाय क्षेत्र : औद्योधगक ग्राम, म्चया, कफी, जधडबटुी आदद प्रशोिन उद्योग, वािवुा प्रशोिन 

वा क्रिर उद्योग इट्टा टायि उद्योग । 

• स्वास््य क्षेत्र : अस्पताि, नधियङ्ग होम वा म्चवकत्िा व्यवािाय स्थापना र िञ्चािन  

• म्शक्षा क्षेत्र : म्शक्षण अस्पताि स्थापना र िंचािन  

• िानी क्षेत्र : ढुङ्गा, वािवुा, ग्रािेि र धगिाय माटो धनकाल्न ेकायय 
• कृवष क्षेत्र : व्यविावयक पशपंुक्षी पािन, कृवष थोक बजार स्थापना र विशािा धनमायण  

• िानेपानी तथा ढि धनकाि क्षेत्र : विटमेण्ट िवहतको ढि धनकाि तथा िानेपानी आयोजना िञ्चािन, 

िानेपानी आपतूी 
• फोहोरमैिा व्यवस्थापन क्षेत्र : फोहोरमैिा जमीनमनुी व्यवस्थापन, रिायन, याम्धत्रक वा जैववक तररकाबाट 

फोहोमैिा छनौट गने, केिाउने, तह िगाउने र पनुः प्रयोग 

ग. वातावरणीय अध्ययनको प्रकार 

• िंम्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन 

• प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन 

• वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन 

 

 

 

 

 



 

30 

 

घ. वातावरणीय अध्ययनका िाधग त्याङ्क तथा वववरण िङ्किन िूची तथा अध्ययन ववधि र औजार 

वातावरणीय अध्ययन िभबधिी त्याङ्क िङ्किन िूची अध्ययन ववधि तथा औजार 

 

जैववकः वनस्पधत, जीवजधत,ु प्राकृधतक वािस्थान, वन 

जङ्गि तथा जैववक र पाररम्स्थधतकीय वववविता 
• िरातिीय वहडाई तथा प्रत्यक्ष अविोकन 

• अप्रक्ष्यक्ष िंकेत िवेक्षण वा क्यामेरा ियावपङ 

• नमूना िवेक्षण 

• मखु्य जाधनफकार अधतवायताय तथा िम्क्षत िमूह 

छिफि 

िौधतक तथा रािायधनक वातावरणः जमीन, 

वायमुण्डि, पानी, ध्वधन, मानव धनधमयत वस्त,ु हावा, 
िोगोधिक र िौगधियक म्स्थधत, जिवाय ुपररवतयन तथा 
ववपद जोम्िमको अवस्था 

• िरातिीय वहंडाई तथा प्रत्यक्ष अविोकन 

• हावा, पानी तथा माटोको नमूना िवेक्षण  

• ध्वधनको तहगत मापन तथा प्रदूषणको अवस्था 
पवहचान आदद 

िामाम्जक आधथयकः जनिंख्या, ववस्थापन, जनस्वास््य, 

उद्यम व्यविाय तथा जीववकोपाजयन, उत्पादनम्शि 

श्रोत िािन, िामाम्जक मूल्यमाधयता 

• प्रत्यक्ष अविोकन 

• जनगणना तथा घरपररवार िवेक्षण 

• िम्क्षत िमूह तथा िरोकारवािा छिफि 

• मखु्य जाधनफकार अधतवायताय 
• िावयजधनक बहि 

• मेधडया िवेक्षण तथा रेकडय 
िाँस्कृधतकः िास्कृधतक िभपदा, िाधमयक तथा 
िाँस्कृधतक मूल्य माधयाताहरु तथा चािचिन 

• िहिाधगतामूिक अविोकन 

• िम्क्षत िमूह तथा िरोकारवािा छिफि 

• मखु्य जाधनफकार अधतवायताय 
• िावयजधनक बहि 

अधयः िेवा िवुविा उपिबिता र उपयोग 

िहिाधगतामूिक अविोकन 

• िम्क्षत िमूह तथा िरोकारवािा छिफि 

• मखु्य जानीफकार अधतवायताय 
• िावयजधनक बहि 

ङ. वातावरणीय अध्ययनका प्रमिु िवािहरुको प्राथधमकता धनिायरण 

• जैववक तथा पाररम्स्थधतकीय 

• िौधतक तथा रािायधनक 
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• िामाम्जक, आधथयक र िाँस्कृधतक 

• जिवाय ुपररवतयन तथा ववपद जोम्िम 

• अधय 

च. वातावरणमा पनय िक्ने िकारात्मक तथा नकारात्मक प्रिाव पवहचान, आकँिन तथा प्राथधमकता धनिायरण 

वातावरणीय प्रिावका क्षते्र िकारात्मक प्रिाव नकारात्मक प्रिाव 

क. धनमायण अम्घको चरण 

जैववक   

िौधतक तथा रिायधनक   

िामाम्जक तथा आधथयक   

िाँस्कृधतक   

अधय   

ि. धनमायणको चरण   

जैववक   

िौधतक तथा रािायधनक   

िामाम्जक तथा आधथयक   

िाँस्कृधतक   

अधय   

ग. िञ्चािनको चरण   

जैववक   

िौधतक तथा रिायधनक   

िामाम्जक तथा आधथयक   

िाँस्कृधतक   

अधय   
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अनिूुची –३ 

(दफा ४ को उपदफा (१) िँग िभबम्धित) 

िंम्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन िभबधिी काययिूचीको ढाचँा 
(आवरण पषृ्ठको ढाँचा) 

............. (प्रस्तावको नाम)................... 

िंम्क्षप्त वातावरणीय अध्ययनको काययिूची 
......................................................... 

प्रधतवेदन पशे गररन ेधनकायको नाम र ठेगाना : 
प्रस्तावक : 

.............( प्रस्तावकको नाम र ठेगाना) 
...........( मवहना ) , ................. (वषय) 

१. प्रधतवेदन तयार गने व्यम्ि वा िंस्थाको नाम र ठेगाना :  
२. प्रस्तावको :  

• िामाधय पररचय 

• आयोजना तथा काययक्रमको वववरण 

• आयोजना तथा काययक्रमको आवशयकता तथा िाधदधियकता 
३. प्रधतवेदन तयार गदाय ववचार गनुय पने नीधत ऐन, धनयम, धनदेम्शका तथा अधतराविय िम्धि िभझौता : 
४. प्रस्ताव कायायधवयन गदाय वातावरणमा पने िाि िकारात्मक तथा नकारात्मक प्रिाव : 

• जैववक तथा पाररस्थधतकीय : 

• िौधतक : 

• िामाम्जक – आधथयक :  

• िाँस्कृधतक : 

• रािायधनक : 

५. प्रस्तावको कायायधवयनबाट वातावरणमा पने प्रिावको रोकथामका ववषय : 

६. प्रस्ताव कायायधवयन गदाय अनगुमन गनुय पने ववषय : 

७. जिवाय ुपररवतयन अनकुुिन र ववपद जोम्िम पने अिर :  

८. अधय आवश्यक ववषय : 

  



 

33 

 

अनिूुची –४ 

(दफा ४ को उपदफा (१) िँग िभबम्धित) 

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण िभबधिी काययिूचीको ढाचँा 

(आवरण पषृ्ठको ढाँचा) 

.............. (प्रस्तावको नाम)................... 

प्रारम्भिक वातावरणीयको काययिूची 

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

प्रधतवेदन पशे गररन ेधनकायको नाम र ठेगाना : 

प्रस्तावक : 

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

...........(मवहना) , ................. (वषय) 

 

१. प्रधतवेदन तयार गने व्यम्ि वा िंस्थाको नाम र ठेगाना :  

२. प्रस्तावको :  

िामाधय पररचय 

• आयोजना तथा काययक्रम वववरण  

• आयोजना तथा काययक्रमको आवश्यकता र िाधदधियकता 

३. प्रधतवेदन तयार गदाय अपनाउन ुपने ववधि :  

४. प्रधतवेदन तयार गदाय ववचार गनुय पने नीधत ऐन, धनयम, धनदेम्शका तथा अधतराविय िम्धि िभझौताः 

५. प्रधतवेदन तयार गदाय िाग्नेः 

• िमय :  

• अनमुाधनत बजेट : 

• आवश्यक त्याङ्क तथा िूचना :  
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६. प्रस्ताव कायायधवयन गदाय वातावरणमा पने िाि िकारात्मक तथा नकारात्मक प्रिाव :  

• जैववक तथा पाररम्स्थधतकीय : 

• िौधतक : 

• िामाम्जक आधथयक :  

• िाँस्कृधतक : 

• रािायधनक : 

७. प्रस्ताव कायायधवयनका ववकल्प : 

• धडजाइन : 

• आयोजना स्थि :  

• प्रववधि र िञ्चािन ववधि, िमय ताधिका, प्रयोग हनु ेकच्चा पदाथय :  
• अधय कुरा :  

८. प्रस्तावको कायायधवयनबाट वातावरणमा पने प्रिावको रोकथामका ववषय :  

९. प्रस्ताव कायायधवयन गदाय जिवाय ुपररवतयन र ववपद जोम्िममा पने अिरिभबधिी ववषय :  

१०. प्रस्ताव कायायधवयन गदाय अनगुमन गनुय पने ववषय : 

११. अधय आवश्यक ववषय 
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अनिूुची –५ 

(दफा ५ को उपदफा (७) िँग िभबम्धित) 

िावयजधनक िनुवुाईको प्रवक्रया तथा ढाचँा 

वातावरणीय अध्ययन तथा ववश्लषेण, नीधतगत तथा कानूनी व्यवस्थाको िवयमाधयता अनकुुि हनु ेगरी वातावरणीय 

अध्ययन प्रवक्रयामा गररने िावयजधनक िनुवुाईको काययववधि देहाय अनिुारको हनुेछ : 

१. वातावरणीय अध्ययनको िाधग िावयजधनक िनुवुाई 

– प्रस्ताववत ववकाि धनमायण िभबधिी कायय वा आयोजना तथा काययक्रमको बारेको धनणयय प्रवक्रयामा 
िकारात्मक प्रिाव पानय िरोकारवािा र प्रस्तावकबीच िलु्िा अधतकृय या गरी ववचार र राय/िझुाव प्रस्ततु 

गने मञ्च 

– िामाधयतः प्रस्तावको अिर क्षेत्रधित्र प्रस्तावक धनकायबाट िावयजधनक िनुवुाईको आयोजना  
– िावयजधनक िनुवुाई काययक्रमको स्वतधत्र पेशागत ववज्ञहरुद्धारा िहजीकरण 

२. वातावरणीय अध्ययन प्रवक्रयामा गररने िावयजधनक िनुवुाई काययक्रमको उदे्दश्य 

– प्रस्ताववत आयोजना तथा काययक्रम िभबधिमा वातावरणीय अध्ययनको धनष्कषय बारे प्रिाववत िमदुायिाई 

प्रस्तावकबाट जानकारी गराउने मञ्चको आयोजना गने 

– प्रस्ताववत आयोजना तथा काययक्रम क्षेत्रको िरातिीय वास्तववक अवस्था र वातावरणीय अध्ययनबाट प्राप्त 

धनष्कषयको शदु्धता पषु्ट्याई तथा रुज ुगने 

– वातावरणीय अध्ययन प्रवक्रयामा िभबम्धित प्रिाववत पक्ष तथा िरोकारवािाहरुिँग प्रयायप्त मात्रामा परामशय 
गररएको तथा धनणयय प्रवक्रयामा िमावेश गराइएको कुराको िधुनम्श्चत गने 

– प्रिाववत, रुची राख्न ेतथा िरोकारवािा पक्षिे आफूिाई महत्वपूणय िागेका र िभबम्धित ववषयमा ववचार 

प्रस्ततु गने अबिर प्रदान गने 

– प्रस्ताववत आयोजना तथा काययक्रम र वातावरणीय िरोकारको ववषयमा स्थानीय िरकारको प्रधतवद्धता र 

प्रिावकारी जनिहिाधगता प्रवद्धयन गने 

३. िावयजधनक िनुवुाईको बारेमा िावयजधनक िूचना तथा जानकारी  

– िावयजधनक िनुवुाईको धमधत, िमय र स्थान 

– िावयजधनक िनुवुाई हनुे प्रस्ताव वा आयोजना तथा काययक्रम बारे जानकारी 
– िहजकताय, नगरपाधिकाका पदाधिकारी, कमयचारी र नागररक िमाजका प्रधतधनधिको म्चनारी 



 

36 

 

– िनुवुाईमा िहिागी हनुे िहिाधगको जानकारी  
– काययपाधिका काययिय, िभबम्धित वडा कायायिय िगायत िावयजधनक स्थिमा िूचना टाँि 

– स्थानीय वप्रण्ट तथा अनिाईन धमधडयामा िूचना प्रकाशन 

– रेधडयो, टेधिधिजन, िामाम्जक ििािबाट िूचना िभप्रषेण 

– िूचना प्रिारण गदाय स्थानीय िाषामा िमेत गनुय पने 

४. िावयजधनक िनुवुाईको प्रवक्रया तथा काययववधि 

४.१ पररचय काययक्रम 

– अध्ययनकताय तथा िहजकताय, 
– नगरपाधिकाका पदाधिकारी र िभबम्धित कमयचारी,  
– िमदुाय तथा िम्क्षत िमूहका प्रधतधनधि,  

– नागररक िमाज वा गैििका प्रधतधनधि,  

– प्रस्ताववत आयोजना तथा काययक्रमका िािाम्धवत तथा िंिाव्य प्रिाववत िमदुाय वा िहिागी,  
– स्थानीय जाधनफकार र ववषयववज्ञ, 

– स्थानीय राजनीधतक दिका प्रधतधनधि ।  

४.२ िावयजधनक िनुवुाईको ध्येय तथा उदे्दश्यबारे जानकारी तथा प्रस्ततुी 

– आयोजनाको ववस्ततृ पररयोजना प्रस्ताव वा काययक्रमको व्यविावयक कायययोजना 
– प्रस्ताववत आयोजना तथा काययक्रमको िभबधिमा स्थिगत अविोकन, अध्ययन र परामशयबाट प्राप्त िूचना 

तथा वववरण 

– प्रस्ताव (आयोजना तथा काययक्रम) बाट स्थानीय जनता, स्थानीय तह, म्जल्िािाई पगु्न ेप्रमिु फाइदाहरु  

– प्रस्ताव कायायधवयनबाट स्थानीय जनता, स्थानीय तह, म्जल्िािाई पगु्न ेनकारात्मक अिरहरु 

– नकारात्मक अिर धयूनीकरणमा उपायहरु 

४.३ प्रस्तावको िभबधिमा प्रिाववत िमदुाय तथा अधय िरोकारवािाको िारणा तथा िवाि प्रस्ततुी 

– प्रस्तावको कायायधवयन िभबधिमा प्रिाववत िमदुायका ववचार तथा िवाि 

– प्रस्तावको कायायधवयन िभबधिमा िरोकारवािाको ववचार तथा िवाि 

४.४ प्रस्तावकको प्रधतवक्रया  

– प्रस्ताव कायायधवयनबाट हनुे मखु्य िमस्या तथा िबाि बारे प्रस्तावकको राय तथा ववचार 



 

37 

 

– िमस्या तथा िबािको िभबोिनबारे प्रस्तावकको प्रधतवद्धताबारे जानकारी 

४.५ ववषयववज्ञ तथा िहजकतायबाट धनष्कषय तथा िझुाव प्रस्ततुी 

– काययक्रममा प्रस्ततु तथा उठाइएका िवािहरुको ववषयववज्ञ तथा िहजकतायद्धारा िंकिन तथा िँस्िेषण 

– ववषयववज्ञ तथा िहजकतायद्धारा धनष्कषय तथा िझुावबारे प्रस्ततुी र जानकारी 
– िावयजधनक िनुवुाईको प्रवक्रया, छिफिका ववषय, धनष्कषय र िझुाव िमावेश प्रधतवेदन तयारी 
– प्रधतवेदन प्रस्तावक िमक्ष पशे  

५. िहिाधगता 

– ववषयववज्ञ तथा िहजकताय  
– प्रिाववत िमदुाय तथा िमूहको प्रधतधनधि, िम्क्षत वगय तथा िमदुाय 

– िभबम्धित वडाका वडाअध्यक्ष वा वडा िधमधतका िदस्यहरु  

– नगरपाधिकाका प्रमिु, प्रधतधनधि तथा िभबम्धित कमयचारीहरु 

– नागररक िमाज, िमदुायमा आिाररत िमाज तथा धमधडयाका प्रधतधनधि 

– प्रस्तावक िंस्थाका प्रधतधनधिहरु   

  



 

38 

 

अनिूुची –६ 

(दफा ६ को उपदफा (२) िँग िभबम्धित) 

िंम्क्षप्त वातावरणीय परीक्षण प्रधतवेदनको ढाचँा 

१. प्रधतवेदन तयार गने व्यम्ि वा िंस्थाको नाम र ठेगाना : 

२. प्रस्तावको िारांश : 

३. प्रधतवेदनमा रहन ुपने ववषयः 

• प्रस्तावको उदे्दश्य, 

• प्रस्ताव कायायधवयन हनु ेक्षेत्रको ववस्ततृ वववरण, 

• प्रस्ताव तयारीमा त्याङ्क िङ्किन र ववश्वषेणको ववधि, 

• प्रस्ताव कायायधवयनबाट वातावरणमा पने िकारात्मक प्रिाव, 

• प्रस्ताव कायायधवयनबाट वातावरणमा पने नकारात्मक प्रिाव, 

• वातावरणीय व्यवस्थापन योजना, 
• अधय आवश्यक कुरा, 
• िधदिय िामाग्री । 

४. प्रधतवेदनमा िमावेश हनुे वातावरणीय योजनाको िाका देहाय बमोम्जम हनुेछः 

ववषयगत क्षेत्र िकारात्मक प्रिावको 
बढोत्तरीका वक्रयाकिाप 

के 

गने? 

कहाँ 
गने? 

किरी 
गने? 

कवहिे 

गने? 

कििे 

गने? 

अनमुाधनत बजेट 

जनशम्ि र िमय 

अनगुमन 

तथा 
मूल्याङ्कन 

ववधि 

िौधतक क्षेत्र         

जैववक क्षेत्र         

िामाम्जक क्षेत्र         

िाँस्कृधतक क्षेत्र         

अधय         
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ववषयगत क्षेत्र नकारात्मक प्रिावको 
धयूनीकरणका वक्रयाकिाप 

के 

गने? 

कहाँ 
गने? 

किरी 
गने? 

कवहिे 

गने? 

कििे 

गने? 

अनमुाधनत बजेट 

जनशम्ि र िमय 

अनगुमन 

तथा 
मूल्याङ्कन 

ववधि 

िौधतक क्षेत्र         

जैववक क्षेत्र         

िामाम्जक क्षेत्र         

िाँस्कृधतक क्षेत्र         

अधय         

         

 

रष्टव्य: –  (१) वातावरण व्यवस्थापन योजनाको प्रस्तावमा आयोजना धनमायण अम्घ, धनमायण तथा िञ्चािनको चरणका 
िाधग अिग अिग रुपमा उल्िेि गनुय पनेछ ।  

   (२) प्रधतवेदन तयार गदाय आवश्यकता अनिुार त्याङ्क, नक्शा, म्चत्र, ताधिका, चाटय, ग्राफ िंिग्न गनुय पनेछ ।  

   (३) िंम्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदन नपेािी िाषाको यधुनकोडमा फण्ट िाइज १२ मा टाइप गरी िेम्िएको 
हनु ुपनेछ । प्रधतवेदनको प्रत्येक पानाको तिमाधथ १–१ इञ्च, बायाँ १.२  इञ्च र दाया ँ१  इञ्च िािी रािी पानाका 
दवैुतफय  वप्रधट गरी स्पाइरि बाइम्ण्डङ गरेको हनु ुपनेछ । 
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अनिूुची –७ 

(दफा ६ को उपदफा (२) िँग िभबम्धित) 

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रधतवेदनको ढाचँा 

 

१. प्रधतवेदन तयार गने व्यम्ि वा िंस्थाको नाम र ठेगाना : 

२. प्रस्तावको िारांश : (प्रस्तावको कायायधवयनबाट वातावरणमा पनय िक्न ेप्रिावको िभबधिमा देहायका कुरा 
िंक्षेपमा उल्िेि गने) 

• प्रस्तावको उदे्दश्य :  

• ि–ूउपयोग पने अिर :  

• वातावरणमा पने प्रधतकूि प्रिाव : 

• जनस्वास््य तथा मानव जीवनमा पने अिर :  

• जनिङ्ग्ख्या र जीववकोपाजयनमा पने अिर :  

• स्थानीय पूवायिारमा हनुे क्षधत : 

• जिवाय ुपररवतयन तथा ववपद उत्थानम्शितामा पने अिर :   

• अधय आवश्यक कुरा : 

३. प्रस्तावको िभबधिमा देहायका कुरा स्पष्ट ििुाउन ुपने : 

(क) प्रस्तावको वकधिम : 

• प्रशोिन गने, 

• उत्पादन गने, 

• जडान गने, 

• िेवा प्रवाह गने, 

• अधय । 

(ि) डेधििरी गने िए के कस्तो वस्त ुडेधििरी गने : 

(ग) प्रस्तावको : 

• जडान क्षमता : 
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• प्रधतददन वा वषय कधत घण्टा िञ्चािन हनु े: 

(घ) प्रस्ताव कायायधवयन हुँदा धनष्कािन हनुे (कधत िमय िञ्चािन हुँदा कधत पररमाणमा धनष्कािन हनु ेहो ) ििुाउन ु

पने :  

• ठोि 

• तरि 

• हावा 
• ग्याँि 

• ध्वधन 

• िूिो 
• अधय । 

(च) प्रयोग हनुे ऊजायको : 

• वकधिम : 

• स्रोत : 

• िपत हनु ेपररमाण (प्रधतघण्टा, ददन र वषयमा) : 

  (छ) जनशम्िको आवश्यकता कधत पने : 

  (ज) प्रस्ताव कायायधवयन गनय आवश्यक पने : 

• कुि पूजँी : 
• चाि ुपूजँी : 
• जधमनको क्षेत्रफि : 

• िवन र धतनका वकधिम : 

• मेधिनरी औजार :  

• अधय : 

   (झ) प्रस्ताव कायायधवयन हनुे क्षेत्रको ववस्ततृ वववरण : 

• नक्िा : 
• िो क्षेत्र र वररपररको जनिंख्या र बिोबािको म्स्थधत : 
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• प्रस्ताव कायायधवयन हनुे क्षेत्रको आिपािमा कुनै िंवेदनशीि म्चज वा वस्त ुरहेको िए त्यस्ता म्चजवस्तकुो 
वववरण : 

• हािको म्स्थधत : 

• पानीको स्रोत : 

• फोहरमैिा फ्याँक्ने वा प्रशोिन गने व्यवस्था : 
• प्रस्ताव कायायधवयन हनु ेठाउँमा आवत जावत गने बाटो : 
• उत्पादन प्रवक्रया :  
• प्रववधिको वववरण : 

• अधय आवश्यक कुरा : 

४. प्रस्ताव कायायधवयन गदाय वातावरणमा पने प्रिाव : 

(क) िामाम्जक, आधथयक र िाँस्कृधतक क्षेत्रमा पने प्रिाव : 

• मानव स्वास््यमा पने प्रिाव : 

• जीववकोपाजयनमा पने प्रिाव :  

• िेती योग्य जधमनमा हने क्षय : 

• वन जङ्गिमा पगु्न ेक्षय : 

• िामाम्जक, िाँस्कृधतक र िाधमयक मूल्य माधयतामा हनु ेपररवतयन : 

• अधय : 

(ि) जैववक प्रिाव : 

• जनिङ्ग्ख्या :  
• वनस्पधत तथा जीवजधत ु:  

• प्राकृधतक वािस्थान र िमदुाय : 

(ग) िौधतक प्रिाव : 

• जधमन : 

• वायमुण्डि : 

• पानी : 
• ध्वधन : 

• मानव धनधमयत वस्त ु: 
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• जिवाय ु:  

• अधय : 

५. प्रिाव कायायधवयनका ववकल्प : 

  धडजाइन : 

  आयोजना स्थि : 

  प्रवक्रया, िमय–ताधिका : 

  प्रयोग हनुे कच्चा पदाथय : 

  अधय कुरा : 

६. वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको िाका : 

७. अधय आवश्यक कुरा : 

८. प्रधतवेदनमा िमावेश हनुे वातावरणीय योजनाको िाका देहाय बमोम्जम हनुेछ : 

ववषयगत क्षेत्र िकारात्मक प्रिावको 
बढोत्तरीका वक्रयाकिाप 

के 

गने? 

कहाँ 
गने? 

किरी 
गने? 

कवहिे 

गने? 

कििे 

गने? 

अनमुाधनत बजेट 

जनशम्ि र िमय 

अनगुम
न तथा 
मूल्याङ्क
न ववधि 

िौधतक क्षेत्र         

जैववक क्षेत्र         

िामाम्जक क्षेत्र         

िाँस्कृधतक क्षेत्र         

अधय         

ववषयगत क्षेत्र नकारात्मक प्रिावको 
धयूनीकरणका वक्रयाकिाप 

के 

गने? 

कहाँ 
गने? 

किरी 
गने? 

कवहिे 

गने? 

कििे 

गने? 

अनमुाधनत बजेट 

जनशम्ि र िमय 

अनगुम
न तथा 
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मूल्याङ्क
न ववधि 

िौधतक क्षेत्र         

जैववक क्षेत्र         

िामाम्जक क्षेत्र         

िाँस्कृधतक क्षेत्र         

अधय         

         

 

रष्टव्य: –  (१) वातावरण व्यवस्थापन योजनाको प्रस्तावमा आयोजना धनमायण अम्घ, धनमायण तथा िञ्चािनको चरणका 
िाधग अिग अिग रुपमा उल्िेि गनुय पनेछ ।  

   (२) प्रधतवेदन तयार गदाय आवश्यकता अनिुार त्याङ्क, नक्शा, म्चत्र, ताधिका, चाटय, ग्राफ िंिग्न गनुय पनेछ ।  

   (३) िंम्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदन नपेािी िाषाको यधुनकोडमा फण्ट िाइज १२ मा टाइप गरी िेम्िएको 
हनु ुपनेछ । प्रधतवेदनको प्रत्येक पानाको तिमाधथ १–१ इञ्च, बायाँ १.२ इञ्च र दायाँ १  इञ्च िािी रािी पानाका 
दवैुतफय  वप्रधट गरी स्पाइरि बाइम्ण्डङ गरेको हनु ुपनेछ । 

  



 

45 

 

अनिूुची –८ 

(दफा ६ को उपदफा (३) िँग िभबम्धित) 

वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदन िभबधिी िावयजधनक िूचनाको ढाचँा 

 

.............. आयोजना/काययक्रमको वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदन तयारी िभबधिी िावयजधनक िूचना 

(प्रकाशन धमधत ....................) 

........... प्रदेश ............ म्जल्िा ............नगरपाधिका ................ (प्रस्तावकको नाम उल्िेि गने) द्वारा देहाय 

बमाम्जमको प्रस्ताव कायायधवयन गनय िाधगएको छ । 

प्रस्तावकको नाम र ठेगाना ............ नाम ......... ठेगाना ........... (ईमेि) ........... फोन नं. 

प्रस्तावको व्यहोरा आयोजना / काययक्रमको मखु्य ववषेशता उल्िेि गने 

प्रिाव पनय िक्न ेक्षेत्र .......... म्जल्िा ......... नगरपाधिका .......... वडा नं. 

 

माधथ उम्ल्िम्ित प्रस्तावको वातावरणीय अययन प्रधतवेदन तयारी गने क्रममा िो क्षेत्रको जैववक तथा पाररम्स्थधतकीय 

प्रणािी, प्राकृधतक तथा िौधतक प्रणािी, िामाम्जक तथा आधथयक प्रणािी र िाँस्कृधतक प्रणािीहरु बीच के कस्तो 
िकारात्मक तथा नकारात्मक प्रिाव पदयछ िनी यवकन गनय  धिद्धाथयनगर नगरपाधिका, ..............वडा िधमधत, 

ववद्यािय, स्वास््य िंस्था तथा िरोकारवािा व्यम्ि वा िंस्थाको राय िझुाव धिन आवश्यक िएकोिे यो िावयजधनक 

िूचना प्रकाशन िएको धमधतिे िात ददन धित्र देहायमा उम्ल्िम्ित ठेगानामा आई पगु्ने गरी धिम्ित राय िझुाव 

उपिब्ि गराई ददन ुहनु अनरुोि गररधछ । 

प्रस्तावकको नाम र ठेगाना ............ नाम ......... ठेगाना ........... (ईमेि) ........... फोन नं. 

परामशयदाताको नाम र ठेगाना ............ नाम ......... ठेगाना ........... (ईमेि) ........... फोन नं. 
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अनिूुची –९ 

(दफा ६ को उपदफा (८) िँग िभबम्धित) 

वातावरणीय अध्ययन प्रधतवेदन तयार गने ववज्ञ तथा अध्ययन टोिी 

 

क. िंम्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रधतवेदन तयारी िंिग्न हनु ेववशेषज्ञहरुः  

१. िौधतक ववकाि ववज्ञ (Physical Development Expert) : िभबम्धित ववषय जस्तैः धिधिि वा मेकाधनकि 

इम्िधनयररङ्ग, िगूियशास्त्र, िवूवज्ञान, आवकय टेक्ट, हाइड्रोिोजी वा अधय िभबम्धित ववषयमा स्नातकोत्तर उपािी 
हाधिि गरी कभतीमा तीन वटा वातारणीय अध्ययन काययमा अनिुव िएको  

2. वातावरणववद (Environmental Expert): वातावरण ववज्ञान वा इम्िधनयररङ्गमा स्नातकोत्तर उपािी हाधिि गरी 
कभतीमा तीन वटा वातारणीय अध्ययन काययमा अनिुव िएको  

3. िामाम्जक आधथयक ववज्ञ (Socio-economic Expert) : िमाज ववज्ञान वा अथयशास्त्रमा स्नातकोत्तर उपािी हाधिि 

गरी कभतीमा तीन वटा वातारणीय अध्ययन काययमा अनिुव िएको  

 

ि. प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण तथा प्रधतवेदन तयारी िंिग्न हनु ेववशेषज्ञहरुः  

1. िौधतक ववकाि ववज्ञ (Physical Development Expert) : िभबम्धित ववषय जस्तैः धिधिि वा मेकाधनकि 

इम्िधनयररङ्ग, िगूियशास्त्र, िवूवज्ञान, आवकय टेक्ट, हाइड्रोिोजी वा अधय िभबम्धित ववषयमा स्नातकोत्तर उपािी 
हाधिि गरी कभतीमा तीन वटा वातारणीय अध्ययन काययमा अनिुव िएको  

2. वातावरणववद (Environmental Expert): वातावरण ववज्ञान वा इम्िधनयररङ्गमा स्नातकोत्तर उपािी हाधिि गरी 
कभतीमा तीन वटा वातारणीय अध्ययन काययमा अनिुव िएको  

3. िामाम्जक आधथयक ववज्ञ (Socio-economic Expert) : िमाज ववज्ञान वा अथयशास्त्रमा स्नातकोत्तर उपािी हाधिि 

गरी कभतीमा तीन वटा वातारणीय अध्ययन काययमा अनिुव िएको  

४. आवश्यकता अनिुार िभबम्धित क्षेत्रको ववज्ञः Civil Engineer, Architect, Economist, Agriculturist, 

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

– वन तथा वकृ्षारोपण र हररयािी क्षेत्रः फरेष्टर वा वायोडाइिरधिटी ववज्ञ आदद 
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– िडक, पिु तथा यातायात क्षते्रः यातायात इम्िधनयररङ्ग आदद 

– पययटन क्षेत्र : पययटन ववज्ञ आदद 

– उजाय, जिस्रोत र धिंचाई क्षते्रः Hydrologist, Irrigation Engineer आदद । 

– आवाि, िवन, वस्ती तथा शहरी ववकाि क्षेत्र : िवन इम्िधनयर वा आकीटेक्ट  

– उद्योग तथा व्यविाय क्षेत्र : अथयशास्त्री तथा व्यवस्थापन ववज्ञ आदद 

– स्वास््य क्षेत्र : मेधडकि डाक्टर आदद 

– म्शक्षा क्षेत्र : म्शक्षाशास्त्री वा मेधडकि डाक्टर आदद 

– िानी क्षेत्र : िगूियशास्त्री आदद 

– कृवष क्षेत्र : कृवष तथा िेटेरनरी ववज्ञ आदद 

– िानेपानी, िरिफाई तथा ढि धनकाि क्षेत्र : वाि इम्िधनयर आदद 

उम्ल्िम्ित ववज्ञ तथा अध्ययन टोिीको योग्यता वातावरण िभबधिी िंघीय कानूनमा तोवकए बमोम्जम हनुपुनेछ । 
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अनिूुची –१० 

(दफा १० को उपदफा (१) िँग िभबम्धित) 

वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको ढाचँा 
वातावरणीय प्रिाव िकारात्मक प्रिाव 

बढोत्तरी/ नकारात्मक 

अिर धयूनीकरणका 
वक्रयाकिापहरु (के के 

गने?) 

स्थान 

(कहाँ 
गने) 

िञ्चाि
न 

प्रवक्रया 
(किरी 
गने?) 

िञ्चािन 

प्रवक्रया 
(किरी 
गने?) 

िमय 

(कवहिे 

गने?) 

अनमुा
धनत 

श्रोत 

म्ज
भमे
वारी 

अनगु
मन
को 
ववधि 

क. िौधतक वातावरण         

१. धनमायण अम्घको चरण         

         

२. धनमायण चरण         

         

३. धनमायण पधछको चरण         

         

ि. जैववक वातावरण         

१. धनमायण अम्घको चरण         

         

२. धनमायण चरण         

         

३. धनमायण पधछको चरण         

         

ग. िामाम्जक, आधथयक र 

िासँ्कृधतक वातावरण 

        

१. धनमायण अम्घको चरण         

         

२. धनमायण चरण         

         

३. धनमायण पधछको चरण         
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अनिूुची –११ 

(दफा ११ को उपदफा (९) िँग िभबम्धित) 

वातावरणीय प्रस्ताव कायायधवयन अनगुमनको ढाचँा 

 

अनगुमनका 
प्रकार 

अनगुमनका 
िूचक 

अनगुमनको 
ववधि 

अनगुमनको 
स्थान 

अनगुमनको 
िमय (आवमृ्त्त) 

अनमुाधनत 

रकम 

अनगुमन गने 

धनकाय 

१. प्रारम्भिक अवस्थाको अनगुमन 

       

       

       

२. प्रिाव अनगुमन 

       

       

       

३. धनयमपािन अनगुमन 

       

       

       

  

      आज्ञािे  

    तलु्िीराम मराधिनी  

प्रमिु प्रशािवकय अधिकृत  


