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सं���त वातावरणीय अ�ययन तथा �ारि�भक वातावरणीय पर��ण काय��व�ध, २०७८ 

नगर काय�पा�लकाबाट �वीकृत �म�त २०७८/०३/२६ 

 

��तावना : राम�ाम नगरपा�लकाको अ�धकार �े��भ� पन� �वषयसँग स�बि�धत योजना, काय��म तथा 

आयोजना स�ब�धी ��तावको सं���त वातावरणीय अ�ययन वा �ारि�भक वातावरणीय पर��ण स�ब�धी 

अ�ययन, ��तवेदन तयार�, �वीकृ�त, ��ताव काया��वयन तथा अनुगमन ���यालाई �यवि�थत र �भावकार� 

बनाउन वा�छनीय भएकोले,यो काय��व�ध बनाएको छ ।  

 

प�र�छेद -१ 

�ारि�भक 
 

१.  सं���त नाम र �ार�भ: (१) यो काय��व�धको नाम "सं���त वातावरणीय अ�ययन तथा �ारि�भक 

वातावरणीय पर��ण काय��व�ध,२०७८ "रहेको छ ।  

(2) यो काय��व�ध �च�लत स�घीय कानूनले नगरपा�लकाले अ�धकार �े��भ� पन� भनी 

तो�कएको �वषयसँग स�बि�धत �वकास �नमा�ण काय� वा आयोजना काया��वयन गन� सरकार�, 

अध�सरकार�, गैर सरकार�, समदुायमा आधा�रत सं�था र �यि�त वा क�पनीको हकमा समेत लागू हुनेछ। 

(३) यो काय��व�ध नगरपा�लकाको �थानीय राजप�मा �काशन भएको �म�तदे�ख लागू हुनेछ ।  

2. प�रभाषा: �वषय वा �स�गल ेअक� अथ� नलागेमा यस काय��व�धमा, - 
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(क) "ऐन"भ�नाले लुि�बनी �देशको वातावरण संर�ण ऐन, २०७६ स�झनु पछ� । 

(ख) "काय�पा�लका" भ�नाले नगर काय�पा�लका स�झनु पछ� ।  

(ग) "काय�सूची" भ�नाले वातावरणीय अ�ययन ��तवेदन तयार गन�को ला�ग यस काय��व�ध 

बमोिजम �वीकृत काय�सूची स�झनु पछ� ।  

(घ) "काया�लय" भ�नाले राम�ाम नगर काय�पा�लकाको काया�लय र सो अ�तग�त वातावरण तथा 

�वपद �यव�थापन स�ब�धी �वषय हेन� महाशाखा/शाखा/एकाईलाई स�झनु पछ�।   

(ङ) "नगरपा�लका" भ�नाले राम�ाम नगरपा�लका स�झनु पछ� ।  

(च) "��ताव" भ�नाले �व�यमान वातावरणीय अव�थामा प�रवत�न �याउन स�ने �क�समको �वकास 

काय�, भौ�तक ��याकलाप वा भू–उपयोगमा कुन ैप�रवत�न गन� कुन ैयोजना, आयोजना वा 

काय��म स�चालन गन� स�ब�धमा तयार ग�रएको ��ताव स�झनु पछ�।  

(छ) "��तावक" भ�नाल े ��ताव �वीकृ�तको ला�ग �नवेदन �दन े वा ��ताव काया��वयन गन� 

�वीकृ�त �ा�त �यि�त वा सरकार�, अध�सरकार� वा गैरसरकार� �नकाय वा सं�था स�झनुपछ� 

।  

(ज) "�ारि�भक वातावरणीय पर��ण" भ�नाले कुन ै ��तावको काया��वयन गदा� सो ��तावले 

वातावरणमा उ�लेखनीय ��तकूल �भाव पान� वा नपान� स�ब�धमा यक�न गनु�का साथै �य�तो 

�भावलाई कुन ैउपाय�वारा �नराकरण वा �यूनीकरण गन�का ला�ग अवल�बन ग�रने उपायको 

स�ब�धमा �व�लेषणा�मक �पमा ग�रने अ�ययन तथा मू�या�कन स�झनु पछ� ।  

(झ) "वातावरण" भ�नाले �ाकृ�तक, साँ�कृ�तक र सामािजक �णाल�, आ�थ�क तथा मानवीय 

��याकलाप र �यनका अवयवह� तथा ती अवयवह�को बीचको अ�तर��या तथा अ�तरस�ब�ध 

स�झनु पछ� ।  

(ञ)"वातावरणीय अ�ययन" भ�नाले कुन ै ��तावको काया��वयन गदा� �यसबाट वातावरणमा पन� 

��तकूल �भाव �नराकरण वा �यूनीकरण गन�को ला�ग अवल�बन ग�रने उपायका स�ब�धमा 

ग�रने सं���त वातावरणीय अ�ययन, �ारि�भक वातावरणीय पर��ण र वातावरणीय �भाव 

मू�या�कन स�झनु पछ� ।  

(ट) "वातावरणीय अ�ययन ��तवेदन" भ�नाले सं���त वातावरणीय अ�ययन, �ारि�भक 

वातावरणीय प�र�ण वा वातावरणीय �भाव मू�या�कन स�ब�धमा तयार ग�रएको ��तवेदन 

स�झनु पछ� । 

(ठ) "वातावरणीय �भाव मू�याकंन" भ�नाले कुन ै ��तावको काया��वयन गदा� सो ��तावल े

वातावरणमा उ�लेखनीय ��तकूल �भाव पान� वा नपान� स�ब�धमा यक�न गर्�नुका साथै 

�य�तो �भावलाई कुन ैउपाय�वारा �नराकरण वा �यूनीकरण गन�का ला�ग अवल�बन ग�रने 

उपायको स�ब�धमा �व�ततृ �पमा ग�रने अ�ययन तथा मू�या�कन स�झनु पछ� । 
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(ड) "�यवसा�यक काय�योजना" भ�नाल े��तावकले काया��वयन गन� �व�ततृ प�रयोजना ��तवेदन 

तयार गनु�पन� बाहेकका आयोजना वा काय��ममा हुन ेलगानी र ��तफलको �व�लेषण स�हतको 

काय�योजना स�झनु पछ� ।  

(ढ) "�व�ततृ प�रयोजना ��तवेदन" भ�नाल े ��तावकले काया��वयन गन� �वकास �नमा�णसँग 

स�बि�धत प�रयोजनाको �ा�व�धक र आ�थ�क प�ह� �व�लेषण ग�रएको �व�ततृ ��तवेदन 

स�झनु पछ� ।    

(ण) "सं���त वातावरणीय अ�ययन" भ�नाल े कुन ै ��तावको काया��वयन गदा� �यसबाट 

वातावरणमा पन� ��तकूल �भाव �नराकरण वा �यूनीकरण गन�को ला�ग अवल�बन ग�रने 

उपायको स�ब�धमा सं���त �पमा ग�रने अ�ययन स�झनु पछ� ।  

 

प�र�छेद — २ 

��ताव छनौट तथा काय�सूची स�ब�धी �यव�था 
 

३.  ��ताव छनौट तथा सूची तयार गन�: (१) काया�लयले �वीकृत बा�ष�क काय��म तथा काय�योजनाको 

आधारमा वातावरणीय अ�ययन आव�यक पन� �वकास �नमा�ण स�ब�धी काय� वा आयोजना तथा काय��म 

प�हचान गर� सूची तयार गनु� पन�छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको सूचीमा �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ 

(क) बमोिजम नगरपा�लका तथा नगरपा�लका �े��भ� ग�रने �लेट, ढु�गा, �ग�ट�, वालुवा एव ं

माटोज�य व�तुको �व�� स�ब�धी काय� समेत समावेश गनु� पन�छ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजम वातावरणीय अ�ययन आव�यक पन� आयोजना तथा काय��मको 

प�हचान तथा सूची तयार गदा� स�घीय वातावरण संर�ण �नयमावल�, २०७८ को आधारमा सं���त 

वातावरणीय अ�ययन, �ारि�भक वातावरणीय पर��ण र वातावरणीय �भाव मू�या�कनका ला�ग 

छु�टाछु�टै सूची तयार गनु� पन�छ ।  

(४) उपदफा (३) बमोिजमको सूची तयार गदा� यस काय��व�धको अनुसूची –१ मा उि�ल�खत 

सीमा (�ेसहो�ड) अनुसार गनु� पन�छ । 

(५) काया�लयले वातावरणीय अ�ययन गनु�पन� आयोजना वा काय��मको �व�ततृ प�रयोजना 

��तवेदन वा �यवसा�यक काय�योजना तयार भए प�चात वातावरणीय अ�ययन गन� गराउन े�यव�था गनु� 

पन�छ ।  

(६) उपदफा (५) बमोिजम वातावरणीय अ�ययन गदा� अनुसूची –२ मा उि�ल�खत 

वातावरणीय अ�ययन स�ब�धी �वाह �च�, �भाव प�हचान तथा अ�ययन सूची र औजारको �योग गनु� 

पन�छ ।  



 

v08 $ /fdu|fd, c;f/ #) ut], @)&* ;fn ;+Vof * 

 
४.  काय�सूची तयार� तथा �वीकृ�त गनु�पन�: (१) ��तावकले सं���त वातावरणीय अ�ययनको ला�ग अनुसूची 

–३ र �ारि�भक वातावरणीय पर��णको ला�ग अनुसुची –४ बमोिजमको ढाँचामा ��येक आयोजना वा 

काय��मको ला�ग छु�टाछु�टै काय�सूची तयार गनु� पन�छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम तयार ग�रएको काय�सूची �वीकृ�तको ला�ग वातावरण �वषय हेन� 

महाशाखा/शाखा/एकाईमा पेश गनु� पन�छ ।  

(३) उपदफा (२) बमोिजम पेश भएको काय�सूची �वीकृ�तका ला�ग पेशगनु�अ�घ �वषयसँग 

स�बि�धत शाखा/महाशाखाको रायसुझाव स�हत पेश गनु�पन�छ । 

(४) उपदफा (२) बमोिजम पेश भएको सं���त वातावरणीय अ�ययन स�ब�धी काय�सूची भए 

�मुख �शासक�य अ�धकृतल ेर �ारि�भक वातावरणीय पर��ण स�ब�धी काय�सूची भए �मुख �शासक�य 

अ�धकृत माफ� त अ�य�/�मुखल ेआव�यक जाँचबुझ गर� पेश भएको �म�तले प�� �दन�भ� �वीकृत गनु� 

पन�छ । 

(५) उपदफा (४) को �योजनको लागी �दन गणना गदा� थप कागजात माग गरेकोमा �य�तो 

कागजात �ा�त भएको �म�तबाट र कुन ै�वषयमा थप �प�ट गन� ले�ख पठाएकोमा �य�तो �वषयमा �प�ट 

भई आएको �म�तबाट गणना ग�रनेछ । 

(६) उपदफा (४) बमोिजम काय�सूची �वीकृत गदा� दफा १४ को उपदफा (१) बमोिजम 

ग�ठत �ा�व�धक स�म�तको �सफा�रशमा गनु� पन�छ ।  

5.  साव�ज�नक सुनुवाई गनु�पन�:(१) ��तावकले वातावरणीय अ�ययन ��तवेदन तयार�को �सल�सलामा 

��तावको काया��वयनबाट �भा�वत हुन े�े�मा ��तावको बारेमा साव�ज�नक सुनुवाईको आयोजना गर� राय 

सुझाव स�कलन गनु� पन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम साव�ज�नक सुनुवाई गदा� ��तावकले �भा�वत �थानीय समुदाय, 

वन उपभो�ता समूह गठन भएको भए सो समूहका ��त�न�ध, वडा अ�य� वा वडा स�म�तका 

��त�न�धको रोहवरमा गराउनु पन�छ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजम साव�ज�नक सुनुवाई गन� �योजनका ला�ग ��तावकले सोको 

�म�त, समय, �थान र आयोजना तथा काय��मको स�ब�धमा �चार �सार गन�को ला�ग �थानीय 

प�प��का, रे�डयो वा अ�य स�चार मा�यमको �योग गनु�का साथै स�बि�धत वडा काया�लय र आयोजना 

�े�को कुन ैसाव�ज�नक �थलमा सूचना समेत टाँस गनु� पन�छ । 

(४) उपदफा (१) बमोिजम ग�रने साव�ज�नक सुनुवाई काय��ममा आयोजना तथा काय��मबाट 

�भा�वत �े�का नाग�रक, समुदाय तथा म�हला, बालबा�लका, अपा�गता भएका �यि�त, �ये�ठ 

नाग�रक तथा जो�खम रहेका वग�को सहभा�गता सु�नि�चत गन� ��तावकले उपदफा (२) बमोिजमको 

सूचना �थानीय प�प��का, रे�डयो र अ�य स�चार मा�यमबाट स�भव  भएस�म �थानीय भाषामा समेत 

�चार �सार गनु� पन�छ ।  

(५) ��तावकले आयोजना तथा काय��मले समे�न ेभौगो�लक �े�को आधारमा आव�यकता 

अनुसार एकभ�दा बढ� �थानमा साव�ज�नक सुनुवाईको आयोजना गनु� पन�छ ।  
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(६) यस दफा बमोिजम आयोजना ग�रएको साव�ज�नक सुनुवाईमा भएको उपि�थ�त, 

सुनुवाईबाट �ा�त सुझाव, त�वीर तथा ��य-��य साम�ी समेत वातावरणीय अ�ययन ��तवेदनमा 

संल�न गनु� पन�छ ।   

(७) साव�ज�नक सुनुवाई काय��म स�ब�धी �व�ततृ ढाँचा तथा ���या अनुसूची –५ मा 

उ�लेख भएबमोिजम हुनेछ । 

 
 

 

प�र�छेद — ३ 

��तवेदन तयार� तथा �वीकृ�त स�ब�धी �यव�था 

 
६.  वातावरणीय अ�ययन ��तवेदन तयार�: (१) दफा ४ को उपदफा (२) बमोिजम �वीकृत काय�सूची र दफा 

५ बमोिजम आयोजना हुन े साव�ज�नक सुनुवाईबाट �ा�त सुझाव समेतको आधारमा ��तावकले ��येक 

आयोजना तथा काय��मको ला�ग छु�टाछु�टै वातावरणीय अ�ययन ��तवेदन तयार गनु� पन�छ ।  

(२) सं���त वातावरणीय अ�ययन ��तवेदनको ढाँचा अनुसूची –६ तथा �ारि�भक वातावरणीय 

पर��ण ��तवेदनको ढाँचा अनुसूची –७ मा तो�कए बमोिजम हुनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोिजम ��तवेदन तयार गदा� ��तावकले ��ताव काया��वयन हुने 

नगरपा�लका/नगरपा�लका वा �यस �े�का स�बि�धत सरोकारवाला �नकाय �यि�त वा सं�थालाई सो 

��तावको काया��वयनबाट वातावरणमा पन� स�न े �भावको स�ब�धमा सात �दन�भ� �ल�खत सुझाव 

उपल�ध गराउन अनुसूची –८ बमोिजमको ढाँचामा काया�लय, शै��क सं�था, �वा��य सं�था वा कुनै 

साव�ज�नक �थलमा सूचना टाँस गर� मुचु�का तयार गनु� पन�छ । 

(४) उपदफा (३) बमोिजमको सूचना कुन ैएक �थानीय प�प��कामा �काशन गर� आ�नो 

वेवसाइट भएमा सोमा समेत �काशन गनु� पन�छ ।  

(५) उपदफा (३) र (४) बमोिजम सूचना टाँस वा �काशन भएकोमा सो स�ब�धमा कसैको 

रायसुझाव भए सूचनामा उि�ल�खत अव�ध�भ� स�बि�धत ��तावकलाई आ�नो राय सुझाव �दन स�कनेछ 

।  

(६) दफा ४ को उपदफा (३) बमोिजम �वीकृत काय�सूची तथा उपदफा (१) बमोिजम 

वातावरणीय अ�ययन ��तवेदन तयार गदा� ��तावकले डे�क अ�ययन, �थलगत �मण, अवलोकन र 

�भाव �े�का ल��त समुदाय तथा सरोकारवालासँग अ�तर��या गर� त�या�क तथा सूचना संकलन गनु� 

पन�छ ।  

(७) उपदफा (१) बमोिजमको वातावरणीय अ�ययन ��तवेदनमा ��तावकले ��ताव 

काया��वयन गन� �ममा वातावरणमा पन�स�न े सकारा�मक �भाव बढो�र� तथा नकारा�मक �भाव 

�यूनीकरणको ला�ग अपनाउन स�कन े �व�भ�न �वक�पह�को �व�ततृ �व�लेषण गर� �य�ता 
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�वक�पह�म�ये वातावरणीय �ि�टकोणल े ��ताव काया��वयन गन� उपयु�त हुन े �वक�प र सो �वक�प 

काया��वयन गन� स�कन ेआधार र कारण समावेश गनु� पन�छ । 

(८) ��तावकले वातावरणीय अ�ययन ��तवेदन तयार गदा� अनुसूची –९ मा उि�ल�खत �व� 

माफ� त तयार गनु� पन�छ ।  

(९) उपदफा (८) बमोिजम वातावरणीय अ�ययन काय�मा संल�न �व�ह� �थलगत अ�ययन, 

अवलोकन, रायपरामश� र अ�तर��याका ला�ग आयोजना तथा काय��मको ��ता�वत �थलमा अ�नवाय� 

�पमा उपि�थत हुनु पन�छ ।  

(१०) वातावरणीय अ�ययन स�ब�धी काय�सूची तथा वातावरणीय अ�ययन ��तवेदन नेपाल� 

भाषामा तयार गनु� पन�छ ।  

तर काय�सूची तथा ��तवेदनमा उ�लेख ग�रने �ा�व�धक श�दावल�को ला�ग नेपाल� भाषा �योग 

गदा� श�दको आशयमा न ै ताि�वक फरक पन� भएमा �य�ता श�द अं�ेजी भाषामा उ�लेख गन� यस 

�यव�थाल ेवाधा परुयाएको मा�नने छैन । 

(११) उपदफा (१०) मा जुनसुकै कुरा ले�खएको भएता प�न �वदेशी लगानी भएका ��तावको 

हकमा तयार ग�रन ेवातावरणीय अ�ययन ��तवेदन र काय�सूची नेपाल� वा अ��ेजी भाषामा तयार गन� 

स�कनेछ ।  

(१२) उपदफा (११) बमोिजम अ�ययन ��तवेदन र काय�सूची अ��ेजी भाषामा तयार 

पा�रएको अव�थामा सोको काय�कार� सारांश स�हतको सं���त ��तवेदन नेपाल� भाषामा समेत तयार गनु� 

पन�छ ।  

(१३) ��तावकले वातावरणीय अ�ययन ��तवेदन तयार गदा� वातावरण संर�ण ऐन, २०७६ 

तथा वातावरण संर�ण �नयमावल�, २०७८ ले तोकेअनुसारको मापद�ड र गुण�तर कायम हुन ेगर� यस 

काय��व�धले �नधा�रण गरेको ढाँचामा तयार गनु� पन�छ ।  

(१४) वातावरणीय �भाव मू�या�कन ��तवेदन तयार� स�ब�धी �यव�था �च�लत स�घीय 

तथा �देश कानून बमोिजम हुनेछ ।  

७.  अ�ययन ��तवेदनको �वीकृ�त:  (१) दफा ६ बमोिजम तयार ग�रएको सं���त वातावरणीय अ�ययन 

��तवेदन तथा �ारि�भक वातावरणीय पर��ण ��तवेदन �मुख �शासक�य अ�धकृत माफ� त अ�य�/�मुख 

सम� पेश गनु� पन�छ ।  

(२) अ�य�/�मुखल े उपदफा (१) बमोिजम पेश भएको सं���त वातावरणीय अ�ययन 

��तवेदन तथा �ारि�भक वातावरणीय ��तवेदन उपर अ�ययन, �व�लेषण तथा पुनरावलोकनको ला�ग 

दफा १४ को उपदफा (१) बमोिजम ग�ठत �ा�व�धक स�म�तमा पठाउनु पन�छ ।  

(३) �ा�व�धक स�म�तले उपदफा (२) बमोिजम �ा�त भएको वातावरणीय अ�ययन ��तवदेन 

उपर आव�यक अ�ययन, परामश�, जाँचबुझ, �व�लेषण तथा पुनरावलोकन गर� �वीकृ�तको ला�ग 

�सफा�रश गनु� पन�छ ।   
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(४) उपदफा (३) बमोिजम �ा�व�धक स�म�तको �सफा�रशको आधारमा ��ता�वत आयोजना 

तथा काय��म काया��वयन गदा� वातावरणमा कुन ै उ�ले�य �भाव पन� नदे�खएमा आव�यकता अनुसार 

��तावकले पालना गनु�पन� शत� तोक� सं���त वातावरणीय अ�ययन ��तवेदन भए अ�य�/�मुखल े र 

�ारि�भक वातावरणीय पर��ण ��तवेदन काय�पा�लकाले �वीकृत गन�छ ।  

(५) उपदफा (४) बमोिजम ��तवदेन �वीकृत गदा� ��तवेदन पेश भएको �म�तले प�� 

�दन�भ� �वीकृत गनु� पन�छ ।  

(६) उपदफा (५) को �योजनको लागी �दन गणना गदा� थप कागजात माग गरेकोमा �य�तो 

कागजात �ा�त भएको �म�तबाट र कुन ै�वषयमा थप �प�ट गन� ले�खपठाएकोमा �य�तो �वषयमा �प�ट 

भई आएको �म�तबाट गणना ग�रनेछ । 

(७) उपदफा (३) बमोिजम वातावरणीय अ�ययन ��तवेदनको अ�ययन तथा जाँचबुझ गदा� 

�य�तो ��तावको थप वातावरणीय अ�ययन गनु�पन� दे�खएमा सं���त वातावरणीय अ�ययनको हकमा 

�ारि�भक वातावरणीय पर��ण गन� अ�य�/�मुखले र �ारि�भकवातावरणीय पर��णको हकमा 

वातावरणीय �भाव मू�या�कन गन� गर� काय�पा�लकाले आदेश �दन स�नेछ ।  

(८) उपदफा (७) अनुसार �दइएको आदेश अनुसार ��तावकले थप अ�ययन गर� �ारि�भक 

वातावरणीय प�र�ण ��तवेदन भए काय�पा�लका सम� र वातावरणीय �भाव मू�या�कन ��तवेदन भए 

�देश कानूनल ेतोकेको �नकाय सम� पुनः पेश गनु� पन�छ ।  

(९) उपदफा (८) बमोिजमको वातावरणीय अ�ययन ��तवेदन तयार गनु�पूव� �ारि�भक 

वातावरणीय पर��ण स�ब�धी काय�सूची अ�य�/�मुखबाट र वातावरणीय �भाव मू�या�कन स�ब�धी 

काय�सूची �देश कानूनल ेतोकेको �नकायबाट �वीकृत गराउनु पन�छ । 

८.  ��तवेदन प�रमाज�न गन� स�कन:े (१) सं���त वातावरणीय अ�ययन ��तवेदन र �ारि�भक वातावरणीय 

पर��ण ��तवेदन �वीकृत भई सकेप�छ सो ��तवेदनमा भौ�तक पूवा�धार, �डजाइन तथा �मता र 

�व�पमा प�रमाज�न गनु�पन� वा संरचना �थाना�तरण वा फेरबदल गनु�पन� भएमा वा आयोजना तथा 

काय��म �मता घटेमा वा �ख कटान सं�यामा थपघट गनु�पन� भएमा काय�पा�लकाले �य�तो वातावरणीय 

अ�ययन ��तवेदन प�रमाज�न गन� �वीकृ�त �दन स�नछे ।  

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले�खएको भएता प�न दफा ७ को उपदफा (६) बमोिजम 

सं���त वातावरणीय अ�ययन ग�रएकोमा �ारि�भक वातावरणीय पर��ण वा �ारि�भक वातावरणीय 

प�र�ण ग�रएकोमा वातावरणीय �भाव मू�या�कन गनु�पन� आदेश �दएको अव�थामा प�रमाज�न स�ब�धी 

�यव�था लागू हुन ेछैन ।  
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प�र�छेद — ४ 

��ताव काया��वयन तथा अनुगमन स�ब�धी �यव�था 
 

९.  ��ताव काया��वयन गनु� पन�: (१) ��तावकले सं���त वातावरणीय अ�ययन वा �ारि�भक वातावरणीय 

पर��ण ��तवेदन �वीकृत भएको �म�तले तीन बष��भ� �य�तो ��ताव काया��वयन �ार�भ गनु� पन�छ ।   

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले�खएको भएता प�न �वशेष प�रि�थ�त �सज�ना भई सो 

अव�ध�भ� ��तावको काया��वयन हुन नस�ने अव�था उ�प�न भएमा ��तावकले सं���त वातावरणीय 

अ�ययनको हकमा �मुख �शासक�य अ�धकृत सम� र �ारि�भक वातावरणीय पर��णको हकमा 

अ�य�/�मुख सम� �प�ट कारण खुलाई �याद थपका ला�ग �नवेदन �दनु पन�छ।  

(३) उपदफा (२) बमोिजम �ा�त भएको �नवेदन उपर सं���त वातावरणीय अ�ययन 

��तवेदन भए �मुख �शासक�य अ�धकृतल े र �ारि�भक वातावरणीय पर��ण ��तवेदन भए 

अ�य�/�मुखल े दफा १५ को उपदफा (१) बमोिजमको �ा�व�धक स�म�तबाट जाँचबुझ गराई �यहोरा 

मना�सब देखेमा आ�नो राय स�हत काय�पा�लकामा पेश गनु�पन�छ ।  

(४) उपदफा (३) बमोिजम पेश भएको �नवेदनको �यहोरा मना�सव देखेमा काय�पा�लकाल े

बढ�मा दईु बष�को अव�ध थप गन� स�नेछ ।  

(५) उपदफा (१) वा (४) बमोिजमको अव�ध�भ� ��ताव काया��वयन �ार�भ नगन� 

��तावकले �य�तो ��तावको पुनः वातावरणीय अ�ययन गराई �वीकृ�तको ला�ग पेश गनु� पन�छ ।  

10.  वातावरणीय �यव�थापन योजना: (१) ��तावकले ��ताव काया��वयन गनु�अ�घ अनुसूची –१० बमोिजमको 

ढाँचामा वातावरणीय �यव�थापन योजना तयार गनु� पन�छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम वातावरणीय �यव�थापन योजना तयार गदा� वातावरणीय 

सकारा�मक �भाव बढो�र� हुन े र नकारा�मक �भाव �यूनीकरण गन� ��याकलापह�म�ये आयोजना 

�नमा�णको �ममा र आयोजना स�प�न भएप�छ अवल�बन गन� ��याकलापह� समेत उ�लेख गनु� पन�छ 

। 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको वातावरणीय �यव�थापन योजनामा �नरोधा�मक,सुधारा�मक र 

��तपू�त� स�ब�धी ��याकलापह� समेत ��ताव गनु� पन�छ ।  

(४) वातावरणीय �यव�थापन योजना तयार गदा� ��तावकले आयोजना काया��वयन गदा� 

वातावरणमा पन� स�न े�ारि�भक, म�यकाल�न र द�घ�काल�न सकारा�मक �भावको बढो�र� र नकारा�मक 

�भावको �यूनीकरणको ला�ग अबल�बन गनु�पन� �व�ध र ���या समेत उ�लेख गनु� पन�छ। 

(५) वातावरणीय �यव�थापन योजनामा ��ता�वत काय�ह� स�चालन गन� ला�न ेलागतलाई 

�व�ततृ आयोजना ��तवेदनमा उ�लेख भएकोमा सोको ��याकलाप र लागत ��तावकले वातावरण 

�यव�थापन योजनामा समावेश गनु� पन�छ ।  
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(६) ��तावकले वातावरणीय �यव�थापन योजनामा उि�ल�खत ��याकलापलाई आयोजना तथा 

काय��म काया��वयनका ला�ग तयार ग�रने लागत अनुमानमा न ैसमावेश गनु� पन�छ ।  

(७) उपदफा (१) बमोिजम तयार गरेको वातावरणीय �यव�थापन योजना काया��वयन �ार�भ 

भएप�छ ��तावकले काया��वयनको अव�थाको ��तवेदन ��येक छ म�हनामा काय�पा�लका सम� पेश गनु� 

पन�छ ।  

(८) नगरपा�लका/नगरपा�लकाले आफूले गरेको अनुगमन तथा �नर��णको ��तवेदन ��येक 

आ�थ�क बष� समा�त भएको �म�तले ए�काईस �दन�भ� �देश कानूनल ेतोकेको �नकायमा पठाउनु पन�छ ।  

(९) उपदफा (८) बमोिजम पेश गरेको ��तवेदनलाई सात �दन�भ� काया�लयको सूचना पाट� 

तथा वेवसाईट माफ� त साव�ज�नक गनु� पन�छ ।    

११. ��ताव काया��वयन अनुगमन तथा ��तवेदन: (१) ��ताव काया��वयनको अनुगमन गदा� �ारि�भक एवम ्

���या अनुगमन, �नयमपालन अनुगमन तथा �भावको अनुगमन गनु� पन�छ ।  

(२) ��तावको �ारि�भक अनुगमन गदा� आयोजना वा काय��मको �नमा�ण काय� शु� गनु�भ�दा 

अगावै �नमा�ण�थल र वरपरका आधारभूत वातावरणीय प�को सव��ण गनु� पन�छ ।  

(३) ��ताव काया��वयनबाट भएका वातावरणीय प�रवत�न प�ा लगाउन काय��म तथा 

आयोजना �नमा�ण र स�चालनका �ममा �यस �े�को जन�वा��य, पया�वरणीय, सामािजक र आ�थ�क 

अव�था लगायतका सूचकह�को मू�या�कन गनु� पन�छ ।  

(४) ��तावकले वातावरण संर�णस�ब�धी मापद�डको पालना गरेको छ भ�न ेकुरा सु�नि�चत 

गन� वातावरणीय गुण�तरका �वशेष सूचक वा �दषूणको अव�थाको बारेमा आव�धक वा लगातार अनुगमन 

गर� अ�भलेख रा�ु पन�छ र यसर� अनुगमन गदा� वातावरणीय �यव�थापन योजनामा ��ता�वत �वषयह� 

समेत समावेश गनु� पन�छ ।  

(५) ��ताव काया��वयनबाट �सज�ना हुन े सकारा�मक र नकारा�मक �भाव, वातावरण 

संर�णका ला�ग ��तावकले पालना गनु�पन� �वषयह� तथा वातावरणीय �भावका�रताको अनुगमन 

स�ब�धी सूचकह� समेत ��तवेदनमा उ�लेख गनु� पन�छ ।  

(६) उपदफा (५) बमोिजमका ��येक सूचकलाई कसले र कुन �व�ध वा त�रकाबाट अनुगमन 

गन� हो सो समेत खुलाउनु पछ� र य�तो �व�ध भरपद�, सिजलो र आयोजना �थलमा काय�रत 

जनशि�तले अबल�बन गन�स�ने खालको हुनु पन�छ ।  

(७) उपदफा (६) बमोिजमको काय� ��तावकसँग उपल�ध जनशि�तल ेगन� स�न ेअव�था 

नभएमा आव�यकता अनुसार वा�य�ोतबाट पूत� गर� स�पादन गन� �यव�था ��तावकले �मलाउनु पन�छ 

।  

(८) आयोजना �नमा�ण तथा स�चालनको �व�भ�न चरणका ला�ग सूचकको �कृ�त हेर� 

वातावरणीय अनुगमन गन� समय ता�लका समेत ��तवेदनमा समावेश गनु� पन�छ । 

(९) उपदफा (१) बमोिजम ��ताव काया��वयन �ारि�भक अनुगमन, �भाव अनुगमन तथा 

�नयमपालन अनुगमन स�ब�धी ढाँचा अनुसूची–११ मा तो�कए बमोिजम हुनेछ। 
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१२.  अनुगमन स�ब�धी िज�मेवार�: (१) सं���त वातावरणीय अ�ययन तथा �ारि�भक वातावरणीय पर��ण 

स�ब�धी अ�ययन ��तावको काया��वयनको �वःअनुगमन गन� िज�मेवार� ��तावक �वयंको हुनेछ ।  

(२) ��तावकले ��येक छ म�हनामा उपदफा (१) बमोिजम �वःअनुगमन गर� तयार गरेको 

��तवेदन नगर/नगरपा�लकामा पेश गनु� पन�छ ।  

(३) नगरपा�लका/नगरपा�लका �वय ं ��तावक भएको वा अ�य ��तावकबाट काया��वयन 

ग�रने ��तावको अनुगमनका ला�ग काय�पा�लकाले देहाय बमोिजमको अनुगमन स�म�त गठन गन�छः–  

क) उपा�य�/उप�मुख       – संयोजक  

ख) वातावरण तथा �वपद �यव�थापन स�म�तको संयोजक  – सद�य  

ग) �मुख �शासक�य अ�धकृत      – सद�य 

घ) योजना तथा पूवा�धार �वकास महाशाखा/शाखा वा एकाई �मुख – सद�य  

ङ) इ शहर� तथा ब�ती �वकास     – सद�य 

च) वातावरण तथा �वपद �यव�थापन महाशाखा/शाखा/एकाई �मुख  – सद�य स�चव  

(४) स�म�तले िज�लाि�थत वन काया�लय, स�बि�धत �नकाय �मुख तथा ��त�न�ध वा 

�वषय�व�लाई बैठकमा आम��ण गन� स�नेछ । 

(५) अनुगमन स�म�तले दफा ११ बमोिजम अनुगमन गर� तयार पा�रएको ��तवेदन तीस 

�दन�भ� काया�पा�लका सम� पेश गनु� पन�छ ।   

(६) काय�पा�लकाले अनुगमनबाट दे�खएका सम�या तथा सुझाव काया��वयनको ला�ग 

��तावकलाई आदेश �दन स�नेछ र यसर� �दएको आदेशको पालना गनु� ��तावकको कत��य हुनेछ ।  

१३.  काया��वयनमा रोक लगाउन स�न:े (१) यस काय��व�ध तथा वातावरण संर�ण स�ब�धी �च�लत स�घीय 

तथा �देश कानून बमोिजम वातावरणीय अ�ययन ��तवेदन �वीकृत नगराई वा �वीकृत भएभ�दा फरक 

हुन ेगर� ��ताव काया��वयन गन� गराउन हँुदैन ।  

(२) कुनै �यि�त, सं�था वा �नकायले उपदफा (१) �वप�रतको काय� गरेको पाइएमा सं���त 

वातावरणीय अ�ययन वा �ारि�भक वातावरणीय ��तवेदन भए काय�पा�लकाले ��ताव काया��वयनमा रोक 

लगाउनेछ र वातावरणीय �भाव मू�या�कनको हकमा �देश सरकारको स�बि�धत �नकायमा �सफा�रश 

गन�छ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम कुन ै ��ताव काया��वयनमा रोक लगाइएकोमा �यसर� रोक 

लगाइएको कारणबाट ��त पु�न गएमा ��तावकले सो बापत कुन ै�क�समको ��तपू�त�को दावी गन� पाउन े

छैन ।  

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा ले�खएको भएता प�न काया��वयनमा रोक लगाइएको 

आयोजनाको ��तावकले �च�लत ऐन बमोिजम वातावरणीय अ�ययन ��तवेदन �वीकृत गराएमा वा 

�वीकृत वातावरणीय अ�ययन ��तवेदन बमोिजम आयोजना काया��वयनमा सुधार गरेमा लगाइएको रोक 

स�बि�धत �नकायले फुकुवा गन� स�नेछ ।  
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प�र�छेद — ५ 

�व�वध 

१४.  �ा�व�धक स�म�त गठन गन�: (१) सं���त वातावरणीय अ�ययन तथा �ारि�भक वातावरणीय पर��ण 

स�ब�धी काय�सूची तथा वातावरणीय अ�ययन ��तवेदन �वीकृत गनु�अ�घ �ा�व�धक प�ह�को अ�ययन, 

�व�लेषण र पुनरावलोकन गर� �सफा�रश गन� काय�पा�लकाले देहाय बमोिजमको �ा�व�धक स�म�त गठन 

गन�छ :– 

क)योजना तथा �ा�व�धक महाशाखा/शाखा वा इकाई �मुख    – संयोजक 

ख)आयोजना तथा काय��मसँग स�बि�धत �े�को �वषयको �व�    – सद�य 

ग)वातावरण तथा �वपद �यव�थापन �वषय हेन� महाशाखा/शाखा/एकाई �मखु  – सद�यस�चव 

(२) स�म�तले आव�यकता अनुसार वन काया�लय, स�बि�धत �वषयगत �नकायका �मुख तथा 

��त�न�ध वा �वषय �व�लाई बैठकमा आमि��त गन� स�नेछ ।  

१५.  गुनासो सुनुवाई गन� दा�य�व: (१) आयोजना तथा काय��मको वातावरणीय, आ�थ�क, सामािजक र 

सा�ँकृ�तक सवालसँग स�बि�धत �भा�वत �यि�त तथा समुदायको चासो, �शकायत तथा गुनासो �ा�त 

गन�, स�बोधन र काया��वयनमा सहजीकरण गन� �योजनका ला�ग गुनासो सुनुवाई संय��को �यव�था गन� 

दा�य�व ��तावकको हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम �यव�था भएको संय��मा गुनासो सु�ने अ�धकार� तथा गुनासो 

स�बोधन स�म�त लगायत अ�य उपयु�त �यव�था गनु� पन�छ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम गुनासो सुनुवाई अ�धकार�को �यव�था नभएको अव�थामा गुनासो 

सुनुवाई अ�धकार�को िज�मेवार� �वतः आयोजना �मुखको हुनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोिजम गुनासो सुनुवाई स�ब�धी �यव�था गन� काय�पा�लकाल े

उपा�य�/उप�मुखको संयोजक�वमा तीन सद�यीय गुनासो स�बोधन स�म�त गठन गन� स�नेछ ।  

(५) उपदफा (२) बमोिजमको गुनासो सुनुवाई संय��ले प�रयोजना वा ��तावसँग स�ब�धी 

वातावरणीय, आ�थ�क, सामािजक एवम ्सा�ँकृ�तक चासो तथा सवालह� बारे आवाज ��तुत गन� र 

स�बोधन गन� समयब�ध तथा पारदश� काय�योजना बनाई काया��वयन गनु� पन�छ।  

(६) ��तावकले ��ता�वत आयोजना तथा काय��मको �वषयमा वडा तथा नगर/नगरपा�लका 

�तरमा सचेतनामूलक अ�भयान स�चालन गर� ��ता�वत आयोजना तथा काय��मले स�बोधन गनु�पन� 

�भा�वतह�को हक अ�धकार र गुनासो स�बोधन गन� संय��को बारेमा समुदाय तथा सरोकारवालालाई 

सुसू�चत गराउनु पन�छ ।  
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(७) गुनासो स�बोधन स�म�त तथा गुनासो सु�न ेअ�धकार�को काम कत��य र अ�धकार देहाय 

बमोिजम हुनेछ: 

क) वातावरणीय तथा सामािजक अवरोध, स�प��को �ाि�त, अ�धकार, ��तपू�त� र सहायता 

स�ब�धमा �भा�वतह�लाई सहयोग गन�, 

ख) �भा�वत �यि�तह�को गुनासो �ा�त गन�, अ�भलेख रा�,े वग�करण गन�, �ाथ�मकता 

�नधा�रण गन�, 

ग) गुनासो �ा�त भएको �म�तले प�� �दन�भ� स�बोधन गर� स�बि�धत र 

नगरपािलका/नगरपा�लकालाई जानकार� गराउन,े 

घ) गुनासो स�बोधन स�ब�धी �नण�य ���यामा अस�तु�ट प�को प�ृठपोषणलाई  सु�नि�चत 

गन�, 

ङ) ��तावकले तोके बमोिजमका र स�म�तले आव�यक देखेका अ�य कामह� गन�। 

१६.  �ा�व�धक सहयोग �लन स�ने:आयोजना वा काय��मका ला�ग ग�रने वातावरणीय अ�ययन स�ब�धी काय� 

नगरपा�लका/नगरपा�लकाको आ�त�रक जनशि�तबाट गन� संभव नभएको अव�थामा स�बि�धत �वषय 

�व�ह� वा �यवसा�यक परामश�दाताको सहयोग �लन स�कनेछ । 

१७. �च�लत कानून लागू हुन:ेयस काय��व�धमा भएको �यव�था �च�लत कानूनसँग बाँ�झएमा �च�लत कानूनको 

�यव�था लागू हुनेछ । 
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अनुसुची –१ 

(दफा ३ को उपदफा (४) सँग स�बि�धत) 

नगरपािलकाको अ�धकार ��ेका संभा�य ��तावह�को वातावरणीय अ�ययनको सीमा (�सेहो�ड) 

   

��तावको �वषय �े� वातावरणीय अ�ययनका �व�ध अनुसार अ�ययन गनु� पन� आयोजना तथा काय��मको मापद�ड 

सं���त वातावरणीय अ�ययन �ारि�भक वातावरणीय पर��ण वातावरणीय �भाव मू�या�कन 

वन र व�ृारोपण २० हे�टरस�मको �े�फलमा नयाँ बन�प�त उ�यान, 

वन वीउ वगैचा र �ाणी उ�यान             

(�च�डयाखाना) �नमा�ण गन�   

 

२० हे�टर भ�दा बढ�को �े�फलमा नया ँ बन�प�त 

उ�यान, वन वीउ वगैचा र �ाणी उ�यान 

(�च�डयाखाना) �नमा�ण गन� 

वन ��ेमा फोहोरमलैा �यव�थापन गन� �या�ड�फल 

साइट �नमा�ण तथा संचालन गन� 

वन संर�ण �े�, म�यवत� �े� वा वातावरण संर�ण 

�े�मा नीिज बाहेकका ज�गामा �थानीय सरकारल े

उपभो�ता समूह माफ� त आयोजना �नमा�ण वा 

संचालन गन�    

तराईमा ५० देखी ५०० हे�टरस�म र पहाडमा ५० 

देखी २५० हे�टरस�मको �े�मा एकल �जातीका 

�वदेशी �व�वा एकै �लकमा व�ृारोपण गन� 

तराईमा ५०० हे�टर भ�दा बढ� र पहाडमा २५० 

हे�टर भ�दा बढ�को �े�फलमा एकल �जातीका 

�वदेशी �व�वा एकै �लकमा व�ृारोपण गन� 

 

साव�ज�नक ब�ुयान ��ेमा ज�डबुट� वा सुगि�धत 

वन�प�तको �यवसा�यक उ�पादनको ला�ग ज�डबुट� 

के�� �थापना गन� 

 

१ हे�टरस�मको वन �े� अ�य �योजनको ला�ग 

�योग गन� 

१ दे�ख ५ हे�टरस�मको वन �े� अ�य �योजनको 

ला�ग �योग गन� 

�व�युत �सारण लाइन बाहेक अ�य �योजनका ला�ग 

५ हे�टरभ�दा बढ� वन �े� �योग गन� 

पय�टन २५ देखी ५० वेडस�मको होटल वा �रसोट� 

�नमा�ण, �थापना तथा स�चालन गन� 

५१ देखी १०० वेडस�मको होटल वा �रसोट� 

�नमा�ण, �थापना तथा स�चालन गन� 

१०० वेडभ�दा बढ� �मताको होटल वा �रसोट� 

�थापना तथा स�चालन गन� 

 माछा वा अ�य जलचर भएको कुन ै नद� वा 

तालमा इि�जन ज�डत उपकरण र इ�धन 

�वलन गर� रयाि�टङ काय� वा �ुज संचालन 

गन� । 

 

      
 

तालमा �थापना हुन ेहाउस वोट (तैरने घर) संचालन  
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गन� 

सडक तथा यातायात 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

१०० �मटर ल�बाईस�मको पुल �नमा�ण गन�  

 

१०० �मटरभ�दा बढ� ल�बाईका पुल (झोलु�ग े पुल 

समेत) �नमा�ण गन�  

 

�थानीय सडक �तरो�न�त गन� 

 

२५ �कलो�मटरस�म ल�बाईको नया ँ सडक �नमा�ण 

गन�  

२५ �क.�म. भ�दा बढ� ल�बाई हुने कुनै प�न नयाँ 

सडक �नमा�ण गन� 

 १ दे�ख ५ �क.�म. स�मको केबलकार माग� �नमा�ण 

गन�  

 

५ �क.�म. भ�दा लामो केबलकार माग� �नमा�ण गन� 

 ५ दे�ख ५० �क.�म. स�मको र�जुमाग� �नमा�ण गन�

  

५० �क.�म. भ�दा बढ� र�जुमाग� �नमा�ण गन� 

 

 सडक �योजनका ला�ग १ दे�ख ३ �कलो�मटरस�म 

सुर�ग बनाउने  

सडक �योजनका ला�ग ३ �कलो�मटर भ�दा बढ� 

ल�बाइको  सुर�ग बनाउन े

 चारपा�� ेसवार� स�चालन हुन ेआकाशे पुल (�लाई 

ओभर) �नमा�ण गन�  

 

 साव�ज�नक यातायातको ला�ग मोनो रेलमाग� स�चालन 

गन�  

 

उजा�,  जल�ोत र 

�सचंाई 

१०० हे�टरस�म �ल�ट �सँचाई आयोजना �नमा�ण 

गन�  

१०० हे�टरभ�दा बढ�को �ल�ट �सचंाई आयोजना 

�नमा�ण गन� 

बहुउ�दे�यीय जलाशयको �नमा�ण गन� 

 

   
    

तराई वा �भ�ी मधेशमा २०० दे�ख २, ००० 

हे�टरस�मको �े� �सचंाई गन� 

तराई वा �भ�ी मधेशमा २, ००० हे�टर भ�दा बढ�को 

�े� �सचंाई गन� 

 पहाडी उप�यका र टारमा २५ दे�ख ५०० हे�टरस�मको 

�े� �सचंाई गन� 

पहाडी उप�यका र टारमा ५०० हे�टर भ�दा बढ�को 

�े� �सचंाई गन� 

 पहाडी �भरालो पाखा वा पव�तीय �े�मा २५ दे�ख २०० 

हे�टरस�मको �े�मा �सँचाई गन� 

पहाडी �भरालो पाखो वा पव�तीय �े�मा २०० 

हे�टरभ�दा बढ� �े� �सचंाई गन� 

 �सचंाईको पुन��थान �णाल� अ�तग�त �व�यमान 

�णाल� �भ�का �सचंाई आयोजनामा नयाँ हेडव�स� 

�नमा�ण वा मूल नहर प�रवत�न हुने कुनै प�न 
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पुन��थान आयोजना संचालन गन� 

 २५ दे�ख १०० जनास�म �थायी बसोबास भएका 

जनस�ंया �व�था�पत गन� कुनै प�न जल�ोत �वकास 

काय� गन� 

१०० जना भ�दा बढ� �थायी बसोबास भएका 

जनसं�या �व�था�पत गन� कुनै प�न जल�ोत �वकास 

काय� गन� 

 १० �कलो�मटर भ�दा बढ� ल�बाईको नद� �नय��णको 

काय� गन�  

 

६६ के.�भ.स�मको �व�युत �सारण लाइन 

आयोजनाको ला�ग वन �े�को �योग गन� 

१३२ के.�भ. वा सोभ�दा बढ� �मताको �व�युत 

�सारण लाइन �नमा�ण गन�  

�व�युत �शारण लाइन �नमा�ण बाहेक अ�य 

�योजनको ला�ग ५ हे�टरभ�दा बढ� वन �े� �योग 

गन� 

 �व�यमान २२० के.�भ. वा सो भ�दा बढ� �मताको 

�व�युत �सारण लाइनबाट �याप गर� नयाँ आउटडोर 

सव�टेशन �नमा�ण गन�    

 

 १ दे�ख ५० मेगावाट �मता स�मको जल�व�युत 

उ�पादन आयोजना �नमा�ण गन�  

 

 १५०० घन�मटर भ�दा बढ� �मताको वायो�यास 

�ला�ट �नमा�ण गन�  

 

 १ दे�ख १० मेगावाट �मतास�मको सौय� उजा�बाट 

�व�युत उ�पादन आयोजना सचंालन गन� 

१० मेगावाट भ�दा बढ� �मताको सौय� उजा�बाट 

�व�युत उ�पादन आयोजना सचंालन गन� 

 १ दे�ख १० मेगावाट �मतास�मको वाय ु उजा�बाट 

�व�युत उ�पादन आयोजना सचंालन गन� 

१० मेगावाट भ�दा बढ� �मताको वायु उजा�बाट 

�व�युत उ�पादन आयोजना सचंालन गन� 

 ०.५ दे�ख २ मेगावाट �मतास�मको जै�वक उजा�बाट 

�व�युत उ�पादन आयोजना स�चालन गन� 

२ मेगावाट भ�दा बढ� �मताको जै�वक उजा�बाट 

�व�युत उ�पादन आयोजना स�चालन गन� 

 �चनी उ�योग �े��भ�को उख ु पेल�सकेप�छ �न�कन े

खो�टा (Bagasse)बाट �व�युत सहउ�पादन (Co-

generation) हुने आयोजना संचालन गन�  

 

आवास,  भवन,  व�ती ७ देखी १० त�ला वा १५.५ देखी २५ �मटरस�म ११ तला वा २५ �मटर भ�दा बढ� र १६ तला वा ५० १६ तला वा ५० �मटर भ�दा बढ� उचाई भएका 
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तथा शहर� �वकास उचाईका भवन �नमा�ण गन�  

 

�मटरस�म उचाई भएका भवन �नमा�ण गन� भवन �नमा�ण गन� 

 

३००० देखी ५००० वग��मटर �े�फलस�मको Built up 

Area वा Floor area भएको आवासीय, �यावसा�यक, 

वा आवासीय र दबुै �कृ�त भएको भवन �नमा�ण 

गन� 

५,००० देखी 10,००० वग��मटर �े�फलस�मको Built 

up Area वा Floor area भएको आवासीय, 

�यावसा�यक, वा आवासीय र दबुै �कृ�तको संयू�त 

भवन �नमा�ण गन� 

10,000 वग��मटर �े�फलभ�दा बढ�को Built up 

Area वा Floor area भएको आवासीय, �यावसा�यक, 

वा आवासीय र दबु ै�कृ�तको सयंू�त भवन �नमा�ण 

गन� । 

५०० दे�ख १,००० जनास�म एकैपटक आगमन वा 

�नगमन हुने �सनेमा हल, �थएटर, सामुदा�यक भवन 

र�गशाला, क�सट� हल, �पोट�स ् क��ले�स �नमा�ण 

गन�   

१, ००० दे�ख २, ००० जनास�म एकैपटक आगमन वा 

�नगमन हुने �सनेमा हल, �थएटर, सामुदा�यक भवन 

र�गशाला, क�सट� हल, �पोट�स ्क��ले�स �नमा�ण गन� 

२, ००० जना भ�दा बढ� एकैपटक आगमन वा 

�नगमन हुने �सनेमा हल, �थएटर, सामुदा�यक भवन 

र�गशाला, क�सट� हल, �पोट�स ् क��ले�स �नमा�ण 

गन� 

५ देखी १० हे�टरस�मको ज�गा �वकास आयोजना 

स�चालन गन�   

१० देखी १०० हे�टरस�मको ज�गा �वकास आयोजना 

स�चालन गन� 

१०० हे�टरभ�दा बढ�को ज�गा �वकास आयोजना 

स�चालन गन� 

१ देखी ५ हे�टरस�मको Hard Surface Payment 

को Bus Park  वा Parking lot �नमा�ण गन� 

५ हे�टरभ�दा बढ�को Hard Surface Payment को 

Bus Park  वा Parking lot �नमा�ण गन� 

 

५००० दे�ख १०, ००० �लटरस�म दै�नक पानीको 

�योग हुने भवन �नमा�ण तथा सचंालन गन� 

  

१०,००० दे�ख २०,००० �लटरस�म दै�नक पानीको 

�योग हुने भवन �नमा�ण तथा सचंालन गन� 

२०, ००० �लटर भ�दा बढ� दै�नक पानीको �योग हुने 

भवन �नमा�ण तथा स�चालन गन� 

  
  

१ दे�ख ५ हे�टरस�मको �े�मा आवास �वकास गन� ५ हे�टरभ�दा बढ� �े�मा आवास �वकास गन� 

 २०, ००० घन�मटरभ�दा बढ� माटो पनु� तथा माटो 

काट� Site Develop गन� 

कृ�ष यो�य भू�ममा शहर�करण गन� 

उ�योग र �यवसाय वन बाहेक अ�य �े�मा १० हे�टरस�मको �े�मा 

औ�यो�गक �ाम �थापना गन�  

दै�नक १ मे.ट. भ�दा बढ� �चया, कफ�, ज�डबुट� 

आ�द �शोधन गन� उ�योग �थापना गन� 

 

दै�नक २५ मे��क टनस�म वालुवा �शोधन उ�योग 

�थापना गन� 

दै�नक २५ मे��क टनभ�दा बढ� वालुवा �शोधन गन� 

उ�योग �थापना गन�  

 

नद� नाला सतहबाट दै�नक १०० घन�मटर स�म 

वालुवा, �ाभेल, �गखा� माटो �नका�ने  

दै�नक १००० मे��क टनस�म �मताको �सर उ�योग 

�थापना गन� 

दै�नक १००० मे.ट. भ�दा बढ� �मताको �सर 

उ�योग �थापना गन� 
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मे�शन उपकरणमा १ दे�ख ५ करोड �पैया स�म 

लगानी भएको वक� सप (मम�तसभंार समते) �थापना 

तथा स�चालन गन�  

दै�नक १० मे��क टन भ�दा बढ� खा�य पदाथ� 

उ�पादन गन� उ�योग �थापना गन�  

 

 पाइपलाइन बाहेक �यापा�रक �योजनको ला�ग ��त 

सेके�ड १० �लटर भ�दा बढ�को दरले पानी �शोधन 

गन� उ�योग �थापना गन�  

 

 बा�ष�क ३ करोड गोटास�म उ�पादन �मता भएको 

पोलेको इटा, टायल आ�द बनाउने उ�योग �थापना 

गन� 

 

 दै�नक १० हजार भ�दा बढ� Compressed Bricks 

Hollow Bricks/Blocks उ�पादन गन� उ�योग �थापना 

गन� 

 

 Mosquito Repellent (झोल, �वाइल,�याबलेट, 

लोसन), धुप आ�द उ�पादन गन� उ�योग �थापना 

गन�  

 

 पर�परागत घरेलु उ�योग बाहेकका धागो तथा कपडा 

र�गाई वा धुलाई वा छपाई गन� उ�योग (गलैचा, 

पि�मना समेत) �थापना गन�  

 

 गाडी, मोटरसाईकल, अटो�र�सा आ�द तथा दै�नक 

१०० थान भ�दा बढ� साइकल/�र�सा (इ�धन वा 

�व�यतु �योग नगर�) एसे�ब�लङ गन� उ�योग 

�थापना गन� 

 

�वा��य १६ देखी २५ शैयास�मको अ�पताल, न�स��ग होम वा 

�च�क�सा �यावसाय स�चालन गन� 

२६ देखी १०० शैयास�मको अ�पताल, न�स��ग होम वा 

�च�क�सा �यावसाय स�चालन गन�  

१०० शैया भ�दा बढ�को अ�पताल, न�स��ग होम वा 

�च�क�सा �यवसाय स�चालन गन� 

खानी दै�नक २५ मे��क टनस�म वालवुा �शोधन गन�  नद�नालाको सतहबाट दै�नक १०० देखी ३०० 

घ.�म.स�म वालुवा, �ाभेल र �गखा� माटो �नका�न े

नद�नालाको सतहबाट दै�नक ३०० घ.�म. भ�दा 

बढ� वालुवा,�ाभेल र �गखा� माटो �नका�न े
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 साधरण �नमा�णमुखी ढु�गा, डेकोरे�टभ ढु�गा, 

वालुवा, �ाभले र औ�यो�गक माटो र साधारण 

माटो उ�खननको ला�ग दै�नक ५० घन�मटर स�म 

उ�खनन काय� गन�  

साधारण �नमा�णमुखी ढु�गा, डेटोरे�टभ ढु�गा, 

वालुवा, �ाभले, औ�यो�गक माटो र साधारण माटो 

दै�नक ५० देखी ५०० घन�मटरस�म उ�खननको काय� 

गन� 

साधरण �नमा�णमुखी ढंुगा, डेटोरे�टभ ढु�गा, 

वालुवा,�ाभले, औ�यो�गक माटो र साधारण 

माटोको ला�ग दै�नक ५०० घ.�म. भ�दा बढ�को 

उ�खननको काय� गन� 

कृ�ष तथा पश ु    
  
    
  
  

महानगर/उपमहानगर �े��भ� तराईमा १ हे�टरभ�दा 

बढ� र अ�य ठाउँमा ०.५ हे�टर भ�दा बढ� �े�मा 

कृ�ष थोक बजार �थापना गन� 

पहाडमा १ हे�टरभ�दा बढ� र तराईमा ५ हे�टरभ�दा 

बढ� राि��य वन �े� कृ�षको ला�ग �योग गन� 

 

 अनुमती �ा�त बधशाला �नमा�ण गन�   

 ३०,००० भ�दा बढ� पं�ीजाती पा�नको ला�ग �नमा�ण 

काय� गन� 

 

 १,००० भ�दा बढ� ठुला चौपाया पा�नको ला�ग 

�नमा�ण काय� गन�  

 

 ५,००० भ�दा बढ� साना चौपाया (भेडा बा�ा) 

पा�नको ला�ग �नमा�ण काय� गन�  

 

 २,००० भ�दा बढ� बंगुरसुँगुर पा�नको ला�ग �नमा�ण 

काय� गन�    

 

 �यारे�ट र �ा�ड �यारे�ट कुखुरापालन तथा �याचर� 

स�चालन गन� �नमा�ण गन� 

 

 �याद नाघेका �वषाद� (सूचीत �वषाद�को हकमा मा�) 

को भ�डारण तथा �वसज�न गन� 

जीवनाशक �वषाद� (सचूीत �वषाद�को हकमा मा�) 

�ला�ट �थापना गन� 

 दै�नक १०,००० भ�दा बढ� �मताको द�ुध �शोधन 

(दधुको प�रकार समेत) उ�योग �थापना गन�  

 

 १००० मे��न टन भ�दा बढ� भ�डारण �मता भएको 

को�ड �टोरेज �थापना गन�  

 

 दै�नक २ दे�ख १० मे��क टनस�म �ाङगा�रक मल 

उ�पादन गन� उ�योग �थापना गन�  

दै�नक १० मे��क टन भ�दा बढ� �ा�गा�रक मल 

उ�पादन गन� उ�योग �थापना गन� 
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खानेपानी तथा ढल 

�नमा�ण 

  
  
  
 

सेफ इ�ड १०० �लटर ��त सेके�ड (LPS) भ�दा 

बढ�को सतह� पानीको �ोत र सो पानीको ५० दे�ख 

७५ ��तशत स�म सु�खा समयमा आपूत� गन� 

सेफ इ�ड १०० �लटर ��त सेके�ड (LPS) भ�दा बढ� 

सतह� पानीको �ोत र सो पानीको ७५ ��तशत 

भ�दा बढ� सु�खा समयमा आपतू� गन� 

��त सेके�ड १०० �लटर भ�दा बढ�को दरले पानी 

�शोधन गन� 

��त सेके�ड ५०० �लटर भ�दा बढ� पानीको �ोत 

उपयोग गन� खानेपानी �ोत स�ब�धी बहुउ�दे�यीय 

आयोजना स�चालन गन� 

१ दे�ख ३ �क.�म.स�मको सु�ङ �नमा�ण गर� 

खानेपानी आयोजना स�चालन गन� 

३ �क.�म. भ�दा बढ�को सु�ङ �नमा�ण गर� 

खानेपानी आयोजना स�चालन गन� 

खानेपानी आयोजना स�चालनको ला�ग २५ दे�ख १०० 

जनास�म जनसं�या �व�थापन गन�  

खानेपानी आयोजना स�चालनको ला�ग १०० जना 

भ�दा बढ� जनसं�या �व�थापन गन� 

��टमे�ट स�हतको ढल �नकास �स�टम समावेश 

भएका खानेपानी आयोजना स�चालन गन�  

जै�वक तथा रासाय�नक �दषुण हुने �ोत वा 

�तनबाट �भा�वत हुन स�ने भू�मगत जल�ोतको 

उपयोग गन� 

५० हजार दे�ख २ लाखस�मको जनसं�यालाई 

खानेपानी आपतू� गन�  

२ लाखभ�दा बढ� जनसं�यालाई खानेपानी आपूत� 

गन� 

५० हजार दे�ख २ लाखस�मको जनसं�यालाई 

खानेपानी आपतू� गन� नयाँ �ोत जो�न े  

२ लाखभ�दा बढ� जनसं�यालाई खानेपानी आपूत� 

गन� नयाँ �ोत जो�न े

फोहरमैला �यव�थापन १० हे�टर बढ� �े�मा फै�लएको �ा�सफर �टेशन र 

�रसोस� �रकोभर� ए�रया स�ब�धी काय� गन� 

बा�ष�क १,००० दे�ख ५,००० टनस�म फोहोर ज�मनमा 

भन� 

बा�ष�क ५,००० टन भ�दा बढ� फोहोर जमीनमा भन� 

 

 ५ दे�ख १० हे�टरस�मको �े�मा फै�लएको �ा�सफर 

�टेशन र �रसोस� �रकोभर� ए�रया स�ब�धी काय� गन�

  

१० हे�टरभ�दा बढ� �े�मा फै�लएको �ा�सफर 

�टेशन र �रसोस� �रकोभर� ए�रया स�ब�धी काय� 

गन�  

 ५ दे�ख १० हे�टरस�मको �े�मा फै�लएको रसायन, 

याि��क वा जै�वक त�रकाबाट फोहोरमैला छनौट गन�, 

केलाउन,े तह लगाउने र पुनः �योग गन�  

१० हे�टरभ�दा बढ� �े�मा फै�लएको रसायन, 

याि��क वा जै�वक त�रकाबाट फोहोरमलैा छनौट 

गन�, केलाउने, तह लगाउने र पुनः �योग गन� 

 ५०,००० स�म जनसं�यालाई टेवा पुरयाउने उ�दे�यले ५०,००० भ�दा बढ� जनसं�यालाई टेवा परुयाउन े
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संचालन हुन े ढल �नकास, सरसफाई वा फोहोर 

�यव�थापन  काय� गन�   

उ�दे�यले संचालन हुने ढल �नकास, सरसफाई वा 

फोहोर �यव�थापन  काय� गन� 

 ५ देखी १० हे�टरस�मको �े�मा फै�लएको क�पो�ट 

�ला�ट स�ब�धी काम गन�  

१० हे�टरभ�दा बढ� �े�मा फै�लएको क�पो�ट 

�ला�ट स�ब�धी काम गन� 

  क�तीमा १०,००० जनसं�या भएको शहर� �े�बाट 

�न�बने फोहोरमैला गा�न ेकाम गन� 

 ५ एम.एल.�ड.(MLD) �मतास�मको ढल �यव�थापन 

आयोजना संचालन गन� 

५ एम.एल.�ड.(MLD) भ�दा बढ� �मताको ढल 

�यव�थापन आयोजना संचालन गन� 

  देहायको �कृ�त र जुनसुकै �तरका खतरापूण� 

फोहरमैला स�ब�धी �नमा�ण काम गन�ः  

(क) फोहरमैला संय�� �नमा�ण 

(ख) फोहोरमैला �रकभर� �ला�ट �नमा�ण  

(ग) फोहरमैला भन�, थुपान� वा गा�न े ठाउँको 

�नमा�ण 

(घ) फोहरमैला भ�डारण गन� ठाउँको �नमा�ण 

(ङ) फोहरमैला ��टमे�ट सु�वधाको �नमा�ण  
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 जो�खमपूण� फोहर पदाथ� स�ब�धी देहायका काम 

गन�ः 

(क) क�तीमा २५ शै�या भएको �ाथ�मक �वा��य 

के��, अ�पताल वा न�स��ग होमबाट �न�कने जै�वक 

जो�खमपूण� पदाथ�को अि�तम �न�कासन �यव�थापन 

गन� 

(ख) कुनै प�न हा�नकारक पदाथ�लाई भ�म वा पुनः 

�योग गन�को ला�ग १ हे�टर वा सो भ�दा बढ� 

�े�फलको जमीन �योग गन� र उजा� स�ब�धी कुन ै

काम गन� 
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अनुसूची –२ 

(दफा ३ को उपदफा ६ सँग स�बि�धत) 

वातावरणीय �भाव प�हचान तथा अ�ययन 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 

;ft lbgsf] ;fj{hlgs ;"rgf 6fF; tyf 
k|sfzg ug]{ -bkmf ^ sf] pkbkmf -
#_, -$_ / -%_ adf]lhd cg';"rL * 

;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]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 

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 -!%_ 

k|:tfj sfof{Gjog tyf cg'udg ug]{ 
-;+3Lo / k|b]z sfg"g adf]lhd 



 

v08 # /fdu|fd, df3 @# ut], @)&& ;fn ;+Vof !) 

 

  

23  

 
  

 

ख. नगर/नगरपा�लकाको अ�धकार ��े �भ�का ��तावको �वषयगत ��े तथा �कृ�त: 

 वन, व�ृारोपण तथा ह�रयाल� �े� : नयाँ बन�प�त उ�यान, वन वीउ वगचैा र �ाणी उ�यान 

(�च�डयाखाना) �नमा�ण, वाल उ�यान �नमा�ण । 

 सडक �े� : �थानीय नयाँ सडक �नमा�ण तथा �तरो�न�त, १०० �मटर स�मको पुल �नमा�ण । 

 पय�टन �े� : �थानीय तहबाट अनुम�त �दने होटल वा �रसोट� �थापना तथा स�चालन । 

 उजा�, जल�ोत र �सचंाई ��े : �ल�ट �सचंाई, पहाड �भरालो पाखोमा �सचंाई, बहुउ�देशीय जलाशय 

�नमा�ण, �व�युत �सारण लाईन �नमा�ण तथा �व�तार, �व�युत उ�पादन । 

 आवास, भवन, व�ती तथा शहर� �वकास ��े : आवासीय, �यवसा�यक र दबु ै �कृ�तको भवन 

�नमा�ण, ज�गा �वकास आयोजना, आवास �वकास काय��म । 

 उ�योग तथा �यवसाय �े� : औ�यो�गक �ाम, �चया, कफ�, ज�डबुट� आ�द �शोधन उ�योग, वालुवा 

�शोधन वा �सर उ�योग इ�टा टायल उ�योग । 

 �वा��य ��े : अ�पताल, न�स��ग होम वा �च�क�सा �यवासाय �थापना र स�चालन  

 �श�ा �े� : �श�ण अ�पताल �थापना र सचंालन  

 खानी �े� : ढु�गा, वालुवा, �ाभेल र �गखा� माटो �नका�न ेकाय� 

 कृ�ष ��े : �यवसा�यक पशुपं�ीपालन, कृ�ष थोक बजार �थापना र वधशाला �नमा�ण  

 खानेपानी तथा ढल �नकास �े� : ��टमे�ट स�हतको ढल �नकास तथा खानेपानी आयोजना 

स�चालन, खानेपानी आपूत� 

 फोहोरमैला �यव�थापन �े� : फोहोरमैला जमीनमुनी �यव�थापन, रसायन, याि��क वा जै�वक 

त�रकाबाट फोहोमैला छनौट गन�, केलाउन,े तह लगाउने र पुनः �योग 

ग. वातावरणीय अ�ययनको �कार 

 सं���त वातावरणीय अ�ययन 

 �ारि�भक वातावरणीय अ�ययन 

 वातावरणीय �भाव मू�या�कन 

घ. वातावरणीय अ�ययनका ला�ग त�या�क तथा �ववरण स�कलन सूची तथा अ�ययन �व�ध र औजार 

वातावरणीय अ�ययन स�ब�धी त�या�क स�कलन सूची अ�ययन �व�ध तथा औजार 

 

जै�वकः वन�प�त, जीवज�तु, �ाकृ�तक वास�थान, वन 

ज�गल तथा जै�वक र पा�रि�थ�तक�य �व�वधता 

 धरातल�य �हडाई तथा ��य� अवलोकन 

 अ��य� संकेत सव��ण वा �यामेरा �या�पङ 

 नमूना सव��ण 
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 मु�य जा�नफकार अ�तवा�ता� तथा ल��त समूह 

छलफल 

भौ�तक तथा रासाय�नक वातावरणः जमीन, वायुम�डल, 

पानी, �व�न, मानव �न�म�त व�त,ु हावा, भोगो�लक र 

भौग�भ�क ि�थ�त, जलवायु प�रवत�न तथा �वपद 

जो�खमको अव�था 

 धरातल�य �हडंाई तथा ��य� अवलोकन 

 हावा, पानी तथा माटोको नमूना सव��ण  

 �व�नको तहगत मापन तथा �दषूणको अव�था 

प�हचान आ�द 

सामािजक आ�थ�कः जनसं�या, �व�थापन, जन�वा��य, 

उ�यम �यवसाय तथा जी�वकोपाज�न, उ�पादन�शल �ोत 

साधन, सामािजक मू�यमा�यता 

 ��य� अवलोकन 

 जनगणना तथा घरप�रवार सव��ण 

 ल��त समूह तथा सरोकारवाला छलफल 

 मु�य जा�नफकार अ�तवा�ता� 

 साव�ज�नक बहस 

 मे�डया सव��ण तथा रेकड� 

साँ�कृ�तकः सा�कृ�तक स�पदा, धा�म�क तथा साँ�कृ�तक 

मू�य मा�याताह� तथा चालचलन 

 सहभा�गतामूलक अवलोकन 

 ल��त समूह तथा सरोकारवाला छलफल 

 मु�य जा�नफकार अ�तवा�ता� 

 साव�ज�नक बहस 

अ�यः सेवा सु�वधा उपलबधता र उपयोगसहभा�गतामूलक 

अवलोकन 

 ल��त समूह तथा सरोकारवाला छलफल 

 मु�य जानीफकार अ�तवा�ता� 

 साव�ज�नक बहस 

 

ङ. वातावरणीय अ�ययनका �मुख सवालह�को �ाथ�मकता �नधा�रण 

 जै�वक तथा पा�रि�थ�तक�य 

 भौ�तक तथा रासाय�नक 

 सामािजक, आ�थ�क र साँ�कृ�तक 

 जलवायु प�रवत�न तथा �वपद जो�खम 

 अ�य 

च. वातावरणमा पन� स�न ेसकारा�मक तथा नकारा�मक �भाव प�हचान, आँकलन तथा �ाथ�मकता �नधा�रण 

वातावरणीय �भावका �े� सकारा�मक �भाव नकारा�मक �भाव 

क. �नमा�ण अ�घको चरण 

जै�वक   
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भौ�तक तथा रसाय�नक   

सामािजक तथा आ�थ�क   

साँ�कृ�तक   

अ�य   

ख. �नमा�णको चरण   

जै�वक   

भौ�तक तथा रासाय�नक   

सामािजक तथा आ�थ�क   

साँ�कृ�तक   

अ�य   

ग. स�चालनको चरण   

जै�वक   

भौ�तक तथा रसाय�नक   

सामािजक तथा आ�थ�क   

साँ�कृ�तक   

अ�य   
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अनुसूची –३ 

(दफा ४ को उपदफा (१) सँग स�बि�धत) 

सं���त वातावरणीय अ�ययन स�ब�धी काय�सूचीको ढाँचा 

(आवरण प�ृठको ढाँचा) 

............. (��तावको नाम)................... 

सं���त वातावरणीय अ�ययनको काय�सूची 

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

��तवेदन पेश ग�रने �नकायको नाम र ठेगाना : 

��तावक : 

.............( ��तावकको नाम र ठेगाना) 

...........( म�हना ) , ................. (वष�) 

 

१. ��तवेदन तयार गन� �यि�त वा सं�थाको नाम र ठेगाना : 

२. ��तावको : 

 सामा�य प�रचय 

 आयोजना तथा काय��मको �ववरण 

 आयोजना तथा काय��मको आवशयकता तथा सा�द�भ�कता 

३. ��तवेदन तयार गदा� �वचार गनु� पन� नी�त ऐन, �नयम, �नद��शका तथा अ�तराि��य सि�ध स�झौता : 

४. ��ताव काया��वयन गदा� वातावरणमा पन� खास सकारा�मक तथा नकारा�मक �भाव : 

 जै�वक तथा पा�र�थ�तक�य : 

 भौ�तक : 

 सामािजक – आ�थ�क : 

 साँ�कृ�तक : 

 रासाय�नक : 

५. ��तावको काया��वयनबाट वातावरणमा पन� �भावको रोकथामका �वषय : 

६. ��ताव काया��वयन गदा� अनुगमन गनु� पन� �वषय : 

७. जलवायु प�रवत�न अनुकुलन र �वपद जो�खम पन� असर : 

८. अ�य आव�यक �वषय : 
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अनुसूची –४ 

(दफा ४ को उपदफा (१) सँग स�बि�धत) 

�ारि�भक वातावरणीय पर��ण स�ब�धी काय�सूचीको ढाँचा 

(आवरण प�ृठको ढाँचा) 

.............. (��तावको नाम)................... 

�ारि�भक वातावरणीयको काय�सूची 

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

��तवेदन पेश ग�रने �नकायको नाम र ठेगाना : 

��तावक : 

.............(��तावकको नाम र ठेगाना) 

...........(म�हना) , ................. (वष�) 

 

१. ��तवेदन तयार गन� �यि�त वा सं�थाको नाम र ठेगाना : 

२. ��तावको : 

सामा�य प�रचय 

 आयोजना तथा काय��म �ववरण  

 आयोजना तथा काय��मको आव�यकता र सा�द�भ�कता 

३. ��तवेदन तयार गदा� अपनाउनु पन� �व�ध : 

४. ��तवेदन तयार गदा� �वचार गनु� पन� नी�त ऐन, �नयम, �नद��शका तथा अ�तराि��य सि�ध स�झौताः 

५. ��तवेदन तयार गदा� ला�नेः 

 समय : 

 अनुमा�नत बजेट : 

 आव�यक त�या�क तथा सूचना : 

६. ��ताव काया��वयन गदा� वातावरणमा पन� खास सकारा�मक तथा नकारा�मक �भाव : 

 जै�वक तथा पा�रि�थ�तक�य : 

 भौ�तक : 

 सामािजक आ�थ�क : 

 साँ�कृ�तक : 

 रासाय�नक : 

७. ��ताव काया��वयनका �वक�प : 
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 �डजाइन : 

 आयोजना �थल : 

 ��व�ध र स�चालन �व�ध, समय ता�लका, �योग हुने क�चा पदाथ� : 

 अ�य कुरा : 

८. ��तावको काया��वयनबाट वातावरणमा पन� �भावको रोकथामका �वषय : 

९. ��ताव काया��वयन गदा� जलवायु प�रवत�न र �वपद जो�खममा पन� असरस�ब�धी �वषय : 

१०. ��ताव काया��वयन गदा� अनुगमन गनु� पन� �वषय : 

११. अ�य आव�यक �वषय 
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अनुसूची –५ 

(दफा ५ को उपदफा (७) सँग स�बि�धत) 

साव�ज�नक सुनुवाईको ���या तथा ढाँचा 

वातावरणीय अ�ययन तथा �व�लेषण, नी�तगत तथा कानूनी �यव�थाको सव�मा�यता अनुकुल हुन ेगर� वातावरणीय 

अ�ययन ���यामा ग�रने साव�ज�नक सुनुवाईको काय��व�ध देहाय अनुसारको हुनेछ: 

१. वातावरणीय अ�ययनको ला�ग साव�ज�नक सुनुवाई 

– ��ता�वत �वकास �नमा�ण स�ब�धी काय� वा आयोजना तथा काय��मको बारेको �नण�य ���यामा 

सकारा�मक �भाव पान� सरोकारवाला र ��तावकबीच खु�ला अ�तकृ� या गर� �वचार र राय/सुझाव 

��तुत गन� म�च 

– सामा�यतः ��तावको असर �े��भ� ��तावक �नकायबाट साव�ज�नक सुनुवाईको आयोजना 

– साव�ज�नक सुनुवाई काय��मको �वत�� पेशागत �व�ह��धारा सहजीकरण 

२. वातावरणीय अ�ययन ���यामा ग�रने साव�ज�नक सुनुवाई काय��मको उ�दे�य 

– ��ता�वत आयोजना तथा काय��म स�ब�धमा वातावरणीय अ�ययनको �न�कष� बारे �भा�वत 

समुदायलाई ��तावकबाट जानकार� गराउन ेम�चको आयोजना गन� 

– ��ता�वत आयोजना तथा काय��म ��ेको धरातल�य वा�त�वक अव�था र वातावरणीय 

अ�ययनबाट �ा�त �न�कष�को शु�धता प�ु�याई तथा �जु गन� 

– वातावरणीय अ�ययन ���यामा स�बि�धत �भा�वत प� तथा सरोकारवालाह�सँग �या��त मा�ामा 

परामश� ग�रएको तथा �नण�य ���यामा समावेश गराइएको कुराको सु�नि�चत गन� 

– �भा�वत, �ची रा�े तथा सरोकारवाला प�ल ेआफूलाई मह�वपूण� लागेका र स�बि�धत �वषयमा 

�वचार ��तुत गन� अबसर �दान गन� 

– ��ता�वत आयोजना तथा काय��म र वातावरणीय सरोकारको �वषयमा �थानीय सरकारको 

��तव�धता र �भावकार� जनसहभा�गता �व��धन गन� 

३. साव�ज�नक सुनुवाईको बारेमा साव�ज�नक सूचना तथा जानकार�  

– साव�ज�नक सुनुवाईको �म�त, समय र �थान 

– साव�ज�नक सुनुवाई हुने ��ताव वा आयोजना तथा काय��म बारे जानकार� 

– सहजकता�, नगर/नगरपा�लकाकापदा�धकार�, कम�चार� र नाग�रक समाजका ��त�न�धको �चनार� 

– सुनुवाईमा सहभागी हुने सहभा�गको जानकार�  

– काय�पा�लका काय�लय, स�बि�धत वडा काया�लय लगायत साव�ज�नक �थलमा सूचना टाँस 

– �थानीय ���ट तथा अनलाईन �म�डयामा सूचना �काशन 
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– रे�डयो, टे�ल�भजन, सामािजक स�जालबाट सूचना स��षेण 

– सूचना �सारण गदा� �थानीय भाषामा समेत गनु� पन� 

४. साव�ज�नक सुनुवाईको ���या तथा काय��व�ध 

४.१ प�रचय काय��म 

– अ�ययनकता� तथा सहजकता�, 

– नगर/नगरपा�लकाका पदा�धकार� र स�बि�धत कम�चार�,  

– समुदाय तथा ल��त समूहका ��त�न�ध,  

– नाग�रक समाज वा गैससका ��त�न�ध,  

– ��ता�वत आयोजना तथा काय��मका लाभाि�वत तथा संभा�य �भा�वत समुदाय वा सहभागी,  

– �थानीय जा�नफकार र �वषय�व�, 

– �थानीय राजनी�तक दलका ��त�न�ध ।  

४.२ साव�ज�नक सुनुवाईको �येय तथा उ�दे�यबारे जानकार� तथा ��तुती 

– आयोजनाको �व�ततृ प�रयोजना ��ताव वा काय��मको �यवसा�यक काय�योजना 

– ��ता�वत आयोजना तथा काय��मको स�ब�धमा �थलगत अवलोकन, अ�ययन र परामश�बाट 

�ा�त सूचना तथा �ववरण 

– ��ताव (आयोजना तथा काय��म) बाट �थानीय जनता, �थानीय तह, िज�लालाई पु�ने �मुख 

फाइदाह�  

– ��ताव काया��वयनबाट �थानीय जनता, �थानीय तह, िज�लालाई पु�ने नकारा�मक असरह� 

– नकारा�मक असर �यूनीकरणमा उपायह� 

४.३ ��तावको स�ब�धमा �भा�वत समुदाय तथा अ�य सरोकारवालाको धारणा तथा सवाल ��तुती 

– ��तावको काया��वयन स�ब�धमा �भा�वत समुदायका �वचार तथा सवाल 

– ��तावको काया��वयन स�ब�धमा सरोकारवालाको �वचार तथा सवाल 

४.४ ��तावकको ��त��या  

– ��ताव काया��वयनबाट हुने मु�य सम�या तथा सबाल बारे ��तावकको राय तथा �वचार 

– सम�या तथा सबालको स�बोधनबारे ��तावकको ��तव�धताबारे जानकार� 

४.५ �वषय�व� तथा सहजकता�बाट �न�कष� तथा सुझाव ��तुती 

– काय��ममा ��तुत तथा उठाइएका सवालह�को �वषय�व� तथा सहजकता��धारा संकलन तथा 

सँ�लेषण 

– �वषय�व� तथा सहजकता��धारा �न�कष� तथा सुझावबारे ��तुती र जानकार� 
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– साव�ज�नक सुनुवाईको ���या, छलफलका �वषय, �न�कष� र सुझाव समावेश ��तवदेन तयार� 

– ��तवेदन ��तावक सम� पेश  

५. सहभा�गता 

– �वषय�व� तथा सहजकता�  

– �भा�वत समुदाय तथा समूहको ��त�न�ध, ल��त वग� तथा समुदाय 

– स�बि�धत वडाका वडाअ�य� वा वडा स�म�तका सद�यह�  

– नगर/नगरपा�लकाका �मुख, ��त�न�ध तथा स�बि�धत कम�चार�ह� 

– नाग�रक समाज, समुदायमा आधा�रत समाज तथा �म�डयाका ��त�न�ध 

– ��तावक सं�थाका ��त�न�धह�   
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अनुसूची –६ 

(दफा ६ को उपदफा (२) सँग स�बि�धत) 

सं���त वातावरणीय पर��ण ��तवेदनको ढाँचा 

१. ��तवेदन तयार गन� �यि�त वा सं�थाको नाम र ठेगाना : 

२. ��तावको सारांश : 

३. ��तवेदनमा रहनु पन� �वषयः 

 ��तावको उ�दे�य, 

 ��ताव काया��वयन हुने ��ेको �व�ततृ �ववरण, 

 ��ताव तयार�मा त�या�क स�कलन र �व�वेषणको �व�ध, 

 ��ताव काया��वयनबाट वातावरणमा पन� सकारा�मक �भाव, 

 ��ताव काया��वयनबाट वातावरणमा पन� नकारा�मक �भाव, 

 वातावरणीय �यव�थापन योजना, 

 अ�य आव�यक कुरा, 

 स�दभ� सामा�ी । 

४. ��तवेदनमा समावेश हुने वातावरणीय योजनाको खाका देहायबमोिजम हुनेछः 

�वषयगत �े� सकारा�मक �भावको 

बढो�र�का ��याकलाप 

के 

गन�? 

कहाँ 

गन�? 

कसर� 

गन�? 

क�हल े

गन�? 

कसले 

गन�? 

अनुमा�नत बजेट 

जनशि�त र समय 

अनुगमन तथा 

मू�या�कन 

�व�ध 

भौ�तक �े�         

जै�वक �े�         

सामािजक �े�         

साँ�कृ�तक �े�         

अ�य         

�वषयगत �े� नकारा�मक �भावको 

�यूनीकरणका ��याकलाप 

के 

गन�? 

कहाँ 

गन�? 

कसर� 

गन�? 

क�हल े

गन�? 

कसले 

गन�? 

अनुमा�नत बजेट 

जनशि�त र समय 

अनुगमन तथा 

मू�या�कन 

�व�ध 

भौ�तक �े�         

जै�वक �े�         

सामािजक �े�         

साँ�कृ�तक �े�         
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अ�य         

         
 

��ट�य:–  (१) वातावरण �यव�थापन योजनाको ��तावमा आयोजना �नमा�ण अ�घ, �नमा�ण तथा स�चालनको 

चरणका ला�ग अलग अलग �पमा उ�लेख गनु� पन�छ ।  

   (२) ��तवेदन तयार गदा� आव�यकता अनुसार त�या�क, न�शा, �च�, ता�लका, चाट�, �ाफ संल�न गनु� पन�छ ।  

   (३) सं���त वातावरणीय अ�ययन ��तवेदन नेपाल� भाषाको यु�नकोडमा फ�ट साइज १२ मा टाइप गर� 

ले�खएको हुनु पन�छ । ��तवेदनको ��येक पानाको तलमा�थ १–१ इ�च, बायाँ १.२ इ�च र दाया ँ१ इ�च खाल� 

राखी पानाका दवुैतफ�  ���ट गर� �पाइरल बाइि�डङ गरेको हुनु पन�छ । 



 

v08 # /fdu|fd, df3 @# ut], @)&& ;fn ;+Vof !) 

 

  

34  

 
  

 

अनुसूची –७ 

(दफा ६ को उपदफा (२) सँग स�बि�धत) 

�ारि�भक वातावरणीय पर��ण ��तवेदनको ढाँचा 

 

१. ��तवेदन तयार गन� �यि�त वा सं�थाको नाम र ठेगाना : 

२. ��तावको सारांश : (��तावको काया��वयनबाट वातावरणमा पन� स�न े �भावको स�ब�धमा देहायका कुरा 

सं�ेपमा उ�लेख गन�) 

 ��तावको उ�दे�य : 

 भू–उपयोग पन� असर : 

 वातावरणमा पन� ��तकूल �भाव : 

 जन�वा��य तथा मानव जीवनमा पन� असर : 

 जनस��या र जी�वकोपाज�नमा पन� असर : 

 �थानीय पूवा�धारमा हुने ��त : 

 जलवायु प�रवत�न तथा �वपद उ�थान�शलतामा पन� असर : 

 अ�य आव�यक कुरा : 

३. ��तावको स�ब�धमा देहायका कुरा �प�ट खुलाउनु पन� : 

(क) ��तावको �क�सम : 

 �शोधन गन�, 

 उ�पादन गन�, 

 जडान गन�, 

 सेवा �वाह गन�, 

 अ�य । 

(ख) डे�लभर� गन� भए के क�तो व�तु डे�लभर� गन� : 

(ग) ��तावको : 

 जडान �मता : 

 ��त�दन वा वष� क�त घ�टा स�चालन हुने : 

(घ) ��ताव काया��वयन हँुदा �न�कासन हुन े(क�त समय स�चालन हँुदा क�त प�रमाणमा �न�कासन हुन ेहो ) 

खुलाउनु पन� : 

 ठोस 
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 तरल 

 हावा 

 �याँस 

 �व�न 

 धूलो 

 अ�य । 

(च) �योग हुने ऊजा�को : 

 �क�सम : 

 �ोत : 

 खपत हुने प�रमाण (��तघ�टा, �दन र वष�मा) : 

  (छ) जनशि�तको आव�यकता क�त पन� : 

  (ज) ��ताव काया��वयन गन� आव�यक पन� : 

 कुल पूँजी : 

 चाल ुपूँजी : 

 ज�मनको ��ेफल : 

 भवन र �तनका �क�सम : 

 मे�सनर� औजार : 

 अ�य : 

   (झ) ��ताव काया��वयन हुने �े�को �व�ततृ �ववरण : 

 न�सा : 

 सो �े� र व�रप�रको जनसं�या र बसोबासको ि�थ�त : 

 ��ताव काया��वयन हुने �े�को आसपासमा कुनै संवेदनशील �चज वा व�त ु रहेको भए �य�ता 

�चजव�तुको �ववरण : 

 हालको ि�थ�त : 

 पानीको �ोत : 

 फोहरमैला �याँ�ने वा �शोधन गन� �यव�था : 

 ��ताव काया��वयन हुने ठाउँमा आवत जावत गन� बाटो : 

 उ�पादन ���या : 

 ��व�धको �ववरण : 
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 अ�य आव�यक कुरा : 

४. ��ताव काया��वयन गदा� वातावरणमा पन� �भाव : 

(क) सामािजक, आ�थ�क र साँ�कृ�तक �े�मा पन� �भाव : 

 मानव �वा��यमा पन� �भाव : 

 जी�वकोपाज�नमा पन� �भाव : 

 खेती यो�य ज�मनमा हने �य : 

 वन ज�गलमा पु�न े�य : 

 सामािजक, साँ�कृ�तक र धा�म�क मू�य मा�यतामा हुन ेप�रवत�न : 

 अ�य : 

(ख) जै�वक �भाव : 

 जनस��या : 

 वन�प�त तथा जीवज�त ु: 

 �ाकृ�तक वास�थान र समुदाय : 

(ग) भौ�तक �भाव : 

 ज�मन : 

 वायुम�डल : 

 पानी : 

 �व�न : 

 मानव �न�म�त व�तु : 

 जलवायु : 

 अ�य : 

५. �भाव काया��वयनका �वक�प : 

  �डजाइन : 

  आयोजना �थल : 

  ���या, समय–ता�लका : 

  �योग हुन ेक�चा पदाथ� : 

  अ�य कुरा : 

६. वातावरणीय �यव�थापन योजनाको खाका : 

७. अ�य आव�यक कुरा : 



 

v08 # /fdu|fd, df3 @# ut], @)&& ;fn ;+Vof !) 

 

  

37  

 
  

८. ��तवेदनमा समावेश हुने वातावरणीय योजनाको खाका देहाय बमोिजम हुनेछ : 

�वषयगत �े� सकारा�मक �भावको 

बढो�र�का ��याकलाप 

के 

गन�? 

कहाँ 

गन�? 

कसर� 

गन�? 

क�हल े

गन�? 

कसले 

गन�? 

अनुमा�नत बजेट 

जनशि�त र समय 

अनुगमन तथा 

मू�या�कन 

�व�ध 

भौ�तक �े�         

जै�वक �े�         

सामािजक �े�         

साँ�कृ�तक �े�         

अ�य         

�वषयगत �े� नकारा�मक �भावको 

�यूनीकरणका ��याकलाप 

के 

गन�? 

कहाँ 

गन�? 

कसर� 

गन�? 

क�हल े

गन�? 

कसले 

गन�? 

अनुमा�नत बजेट 

जनशि�त र समय 

अनुगमन तथा 

मू�या�कन 

�व�ध 

भौ�तक �े�         

जै�वक �े�         

सामािजक �े�         

साँ�कृ�तक �े�         

अ�य         

         
 

��ट�य:–  (१) वातावरण �यव�थापन योजनाको ��तावमा आयोजना �नमा�ण अ�घ, �नमा�ण तथा स�चालनको 

चरणका ला�ग अलग अलग �पमा उ�लेख गनु� पन�छ ।  

   (२) ��तवेदन तयार गदा� आव�यकता अनुसार त�या�क, न�शा, �च�, ता�लका, चाट�, �ाफ संल�न गनु� पन�छ ।  

   (३) सं���त वातावरणीय अ�ययन ��तवेदन नेपाल� भाषाको यु�नकोडमा फ�ट साइज १२ मा टाइप गर� 

ले�खएको हुनु पन�छ । ��तवेदनको ��येक पानाको तलमा�थ १–१ इ�च, बायाँ १.२ इ�च र दाया ँ१ इ�च खाल� 

राखी पानाका दवुैतफ�  ���ट गर� �पाइरल बाइि�डङ गरेको हुनु पन�छ । 



 

v08 # /fdu|fd, df3 @# ut], @)&& ;fn ;+Vof !) 

 

  

38  

 
  

 

अनुसूची –८ 

(दफा ६ को उपदफा (३) सँग स�बि�धत) 

वातावरणीय अ�ययन ��तवेदन स�ब�धी साव�ज�नक सूचनाको ढाँचा 

 

.............. आयोजना/काय��मको वातावरणीय अ�ययन ��तवेदन तयार� स�ब�धी साव�ज�नक सूचना 

(�काशन �म�त ....................) 

........... �देश ............ िज�ला ................ नगरपािलका/नगरपा�लका 

................ (��तावकको नाम उ�लेख गन�) �वारा देहाय बमािजमको ��ताव काया��वयन गन� 

ला�गएको छ । 

��तावकको नाम र ठेगाना ............ नाम ......... ठेगाना ........... (ईमेल) 

........... फोन न.ं 

��तावको �यहोरा आयोजना / काय��मको मु�य �वषेशता उ�लेख गन� 

�भाव पन� स�न े�े� .......... िज�ला ......... नगरपािलका/नगरपा�लका .......... वडँ 

नं. 

 

मा�थ उि�ल�खत ��तावको वातावरणीय अययन ��तवेदन तयार� गन� �ममा सो �े�को जै�वक तथा पा�रि�थ�तक�य 

�णाल�, �ाकृ�तक तथा भौ�तक �णाल�, सामािजक तथा आ�थ�क �णाल� र साँ�कृ�तक �णाल�ह� बीच के क�तो 

सकारा�मक तथा नकारा�मक �भाव पद�छ भनी य�कन गन� ................. नगरपािलका/नगरपा�लका, 

..............वडा स�म�त, �व�यालय, �वा��य सं�था तथा सरोकारवाला �यि�त वा सं�थाको राय सुझाव �लन आव�यक 

भएकोले यो साव�ज�नक सूचना �काशन भएको �म�तल ेसात �दन �भ� देहायमा उि�ल�खत ठेगानामा आई पु�ने गर� 

�ल�खत राय सुझाव उपल�ध गराई �दनु हुन अनुरोध ग�र�छ । 

��तावकको नाम र ठेगाना ............ नाम ......... ठेगाना ........... (ईमेल) 

........... फोन न.ं 

परामश�दाताको नाम र ठेगाना ............ नाम ......... ठेगाना ........... (ईमेल) 

........... फोन न.ं 
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अनुसूची –९ 

(दफा ६ को उपदफा (८) सँग स�बि�धत) 

वातावरणीय अ�ययन ��तवेदन तयार गन� �व� तथा अ�ययन टोल� 

 

क. सं���त वातावरणीय अ�ययन तथा ��तवेदन तयार� संल�न हुने �वशेष�ह�ः  

१. भौ�तक �वकास �व� (Physical Development Expert) : स�बि�धत �वषय ज�तैः �स�भल वा मेका�नकल 

इि�ज�नय�र�ग, भूगभ�शा��, भू�व�ान, आ�क� टे�ट, हाइ�ोलोजी वा अ�य स�बि�धत �वषयमा �नातको�र उपाधी 

हा�सल गर� क�तीमा तीन वटा वातारणीय अ�ययन काय�मा अनुभव भएको  

2. वातावरण�वद (Environmental Expert): वातावरण �व�ान वा इि�ज�नय�र�गमा �नातको�र उपाधी हा�सल 

गर� क�तीमा तीन वटा वातारणीय अ�ययन काय�मा अनुभव भएको  

3. सामािजक आ�थ�क �व� (Socio-economic Expert) : समाज �व�ान वा अथ�शा��मा �नातको�र उपाधी 

हा�सल गर� क�तीमा तीन वटा वातारणीय अ�ययन काय�मा अनुभव भएको  

 

ख. �ारि�भक वातावरणीय पर��ण तथा ��तवेदन तयार� संल�न हुन े�वशेष�ह�ः  

1. भौ�तक �वकास �व� (Physical Development Expert) : स�बि�धत �वषय ज�तैः �स�भल वा 

मेका�नकल इि�ज�नय�र�ग, भूगभ�शा��, भू�व�ान, आ�क� टे�ट, हाइ�ोलोजी वा अ�य स�बि�धत �वषयमा 

�नातको�र उपाधी हा�सल गर� क�तीमा तीन वटा वातारणीय अ�ययन काय�मा अनुभव भएको  

2. वातावरण�वद (Environmental Expert): वातावरण �व�ान वा इि�ज�नय�र�गमा �नातको�र उपाधी हा�सल 

गर� क�तीमा तीन वटा वातारणीय अ�ययन काय�मा अनुभव भएको  

3. सामािजक आ�थ�क �व� (Socio-economic Expert) : समाज �व�ान वा अथ�शा��मा �नातको�र उपाधी 

हा�सल गर� क�तीमा तीन वटा वातारणीय अ�ययन काय�मा अनुभव भएको  

४. आव�यकता अनुसार स�बि�धत �े�को �व�ः Civil Engineer, Architect, Economist, Agriculturist, 

Forest/Biodiversity Expert, WASH Engineer, Mechanical Engineer, Hydrologist, Chemist आ�द) 

ज�तैः  

– वन तथा व�ृारोपण र ह�रयाल� �े�ः फरे�टर वा वायोडाइभर�सट� �व� आ�द 

– सडक, पुल तथा यातायात �े�ः यातायात इि�ज�नय�र�ग आ�द 

– पय�टन �े� : पय�टन �व� आ�द 

– उजा�, जल�ोत र �सचंाई �े�ः Hydrologist, Irrigation Engineerआ�द । 

– आवास, भवन, व�ती तथा शहर� �वकास �े� : भवन इि�ज�नयर वा आक�टे�ट  

– उ�योग तथा �यवसाय �े� : अथ�शा��ी तथा �यव�थापन �व� आ�द 

– �वा��य �े� : मे�डकल डा�टर आ�द 

– �श�ा �े� : �श�ाशा��ी वा मे�डकल डा�टर आ�द 
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– खानी �े� : भूगभ�शा��ी आ�द 

– कृ�ष �े� : कृ�ष तथा भेटेरनर� �व� आ�द 

– खानेपानी, सरसफाई तथा ढल �नकास �े� : वास इि�ज�नयर आ�द 

उि�ल�खत �व� तथा अ�ययन टोल�को यो�यता वातावरण स�ब�धी संघीय कानूनमा तो�कए बमोिजम हुनुपन�छ । 
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अनुसूची –१० 

(दफा १० को उपदफा (१) सँग स�बि�धत) 

वातावरणीय �यव�थापन योजनाको ढाँचा 

वातावरणीय �भाव सकारा�मक �भाव 

बढो�र�/ नकारा�मक 

असर �यूनीकरणका 

��याकलापह� (के के 

गन�?) 

�थान 

(कहाँ 

गन�) 

स�चाल

न 

���या 

(कसर� 

गन�?) 

स�चालन 

���या 

(कसर� 

गन�?) 

समय 

(क�हले 

गन�?) 

अनुमा�नत 

�ोत 

िज�मवेार� अनुगमन

को �व�ध 

क. भौ�तक वातावरण         

1. �नमा�ण अ�घको चरण         

         

2. �नमा�ण चरण         

         

3. �नमा�ण प�छको चरण         

         

ख. जै�वक वातावरण         

1. �नमा�ण अ�घको चरण         

         

2. �नमा�ण चरण         

         

3. �नमा�ण प�छको चरण         

         

ग. सामािजक, आ�थ�क र 

साँ�कृ�तक वातावरण 

        

1. �नमा�ण अ�घको चरण         

         

2. �नमा�ण चरण         

         

3. �नमा�ण प�छको चरण         
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अनुसूची –११ 

(दफा ११ को उपदफा (९) सँग स�बि�धत) 

वातावरणीय ��ताव काया��वयन अनुगमनको ढाँचा 

 

अनुगमनका 

�कार 

अनुगमनका 

सूचक 

अनुगमनको 

�व�ध 

अनुगमनको 

�थान 

अनुगमनको 

समय (आव�ृ�) 

अनुमा�नत 

रकम 

अनुगमन गन� 

�नकाय 

१. �ारि�भक अव�थाको अनुगमन 

       
       
       

2. �भाव अनुगमन 

       
       
       

3. �नयमपालन अनुगमन 
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