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सिरीजङ्घा राजपत्र 
 

सिरीजङ्घा गााँउपासिकाद्धारा प्रकाशित 

खण्ड२) ताप्लेजुङ, प्रदशेनम्वर१, नेपाल, फाल्गुन १५ गते २०७७ साल (संख्या१७ 

 

भाग २ 

सिरीजङ्घागााँउपासिका 
गााँउकार्यपासिकाकोकार्ायिर् 

तेल्िोक,ताप्िेजङु, प्रदेिनं. १, नेपाि। 

सिरीजङ्घा गााँउपासिकाको गााँउ कार्यपासिकािे पाररत गरेको ति िेशिए बमोशजमको कार्यववसि 

िवयिािरणको जानकारीको िासग प्रकाशित गरीएको छ । 

िम्वत ्२०७७ िािको ऐन / सनर्माविी / सनदेशिका / कार्यववसि / मापदण्ड नं. १७ 
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सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको िंशिप्त वातावरणीर् अध्र्र्न तथा प्रारशम्भक वातावरणीर् परीिण 
कार्यववसि, २०७७ 

k|df0fLs/0f ldlt M @)&&.!!.!#  

प्रस्तावनााःगाउाँपासिकाको असिकार िेत्रसभत्र पने ववषर्िाँग िम्बशन्ित र्ोजना, कार्यक्रम तथा आर्ोजना 
िम्बन्िी प्रस्तावको िंशिप्त वातावरणीर् अध्र्र्न वा प्रारशम्भक वातावरणीर् परीिण िम्बन्िी 
अध्र्र्न, प्रसतवेदन तर्ारी, स्वीकृसत, प्रस्ताव कार्ायन्वर्न तथा अनगुमन प्रवक्रर्ािाई व्र्वशस्थत र 
प्रभावकारी बनाउन वाञ्छनीर् भएकोिे, 

सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको वातावरण तथा प्राकृसतक श्रोत िंरिण ऐन, २०७७ को दफा ६५ िे 
ददएको असिकार प्रर्ोग गरी सिरीजङ्घा गाउाँ कार्यपासिकािे र्ो कार्यववसि बनाएको छ ।  

 

पररच्छेद -१ 

प्रारशम्भक 

 

१.  िंशिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) र्ो कार्यववसिको नाम "सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको िंशिप्त 
वातावरणीर् अध्र्र्न तथा प्रारशम्भक वातावरणीर् परीिण कार्यववसि, २०७७"रहेको छ ।  

(2) र्ो कार्यववसि प्रचसित िङ्घीर् कानूनिे गाउाँपासिकाको असिकार िेत्रसभत्र पने 
भनी तोवकएको ववषर्िाँग िम्बशन्ित ववकाि सनमायण कार्य वा आर्ोजना कार्ायन्वर्न गने 
िरकारी, अियिरकारी, गैर िरकारी, िमदुार्मा आिाररत िंस्था र व्र्शि वा कम्पनीको 
हकमा िमेत िागू हनुेछ। 

(३) र्ो कार्यववसि सिरीजङ्घा राजपत्रमा प्रकािन भएको समसतदेशि िागू हनुेछ ।  

2. पररभाषा:ववषर् वा प्रिङ्गिे अको अथय निागेमा र्ि कार्यववसिमा, - 

(क) "ऐन"भन्नािे सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको वातावरण तथा प्राकृसतक श्रोत िंरिण ऐन, 
२०७७ िम्झन ुपछय । 

(ि) "कार्यपासिका" भन्नािे सिरीजङ्घा गाउाँ कार्यपासिका िम्झन ुपछय ।  
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(ग) "कार्यिूची" भन्नािे वातावरणीर् अध्र्र्न प्रसतवेदन तर्ार गनयको िासग र्ि 
कार्यववसि बमोशजम स्वीकृत कार्यिूची िम्झन ुपछय ।  

(घ) "कार्ायिर्" भन्नािे सिरीजङ्घा गाउाँ कार्यपासिकाको कार्ायिर् र िो अन्तगयत 
वातावरण तथा ववपद् व्र्वस्थापन िम्बन्िी ववषर् हेने िािा वा एकाईिाई िम्झन ु
पछय।   

(ङ) "गाउाँपासिका" भन्नािे सिरीजङ्घा गाउाँपासिका, ताप्िेजङुिाई िम्झन ुपछय ।  

(च) "प्रस्ताव" भन्नािे ववद्यमान वातावरणीर् अवस्थामा पररवतयन ल्र्ाउन िक्ने वकसिमको 
ववकाि कार्य, भौसतक वक्रर्ाकिाप वा भ–ूउपर्ोगमा कुनै पररवतयन गने कुनै र्ोजना, 
आर्ोजना वा कार्यक्रम िञ्चािन गने िम्बन्िमा तर्ार गररएको प्रस्ताव िम्झन ु
पछय।  

(छ) "प्रस्तावक" भन्नािे प्रस्ताव स्वीकृसतको िासग सनवेदन ददने वा प्रस्ताव कार्ायन्वर्न 
गनय स्वीकृसत प्राप्त व्र्शि वा िरकारी, अियिरकारी वा गैरिरकारी सनकार् वा 
िंस्था िम्झनपुछय ।  

(ज) "प्रारशम्भक वातावरणीर् परीिण" भन्नािे कुनै प्रस्तावको कार्ायन्वर्न गदाय िो 
प्रस्ताविे वातावरणमा उल्िेिनीर् प्रसतकूि प्रभाव पाने वा नपाने िम्बन्िमा र्कीन 
गनुयका िाथै त्र्स्तो प्रभाविाई कुनै उपार्द्वारा सनराकरण वा न्रू्नीकरण गनयका 
िासग अविम्बन गररने उपार्को िम्बन्िमा ववश्लषेणात्मक रुपमा गररने अध्र्र्न 
तथा मूल्र्ाङ्कन िम्झन ुपछय ।  

(झ) "वातावरण" भन्नािे प्राकृसतक, िााँस्कृसतक र िामाशजक प्रणािी, आसथयक तथा 
मानवीर् वक्रर्ाकिाप र वर्नका अवर्वहरु तथा ती अवर्वहरुको बीचको 
अन्तरवक्रर्ा तथा अन्तरिम्बन्ि िम्झन ुपछय ।  

(ञ)"वातावरणीर् अध्र्र्न" भन्नािे कुनै प्रस्तावको कार्ायन्वर्न गदाय त्र्िबाट 
वातावरणमा पने प्रसतकूि प्रभाव सनराकरण वा न्रू्नीकरण गनयको िासग अविम्बन 
गररने उपार्का िम्बन्िमा गररने िंशिप्त वातावरणीर् अध्र्र्न, प्रारशम्भक 
वातावरणीर् परीिण र वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन िम्झन ुपछय ।  
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(ट) "वातावरणीर् अध्र्र्न प्रसतवेदन" भन्नािे िंशिप्त वातावरणीर् अध्र्र्न, प्रारशम्भक 
वातावरणीर् पररिण वा वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन िम्बन्िमा तर्ार गररएको 
प्रसतवेदन िम्झन ुपछय । 

(ठ) "वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाकंन" भन्नािे कुनै प्रस्तावको कार्ायन्वर्न गदाय िो 
प्रस्ताविे वातावरणमा उल्िेिनीर् प्रसतकूि प्रभाव पाने वा नपाने िम्बन्िमा र्कीन 
गनुयका िाथै त्र्स्तो प्रभाविाई कुनै उपार्द्वारा सनराकरण वा न्रू्नीकरण गनयका 
िासग अविम्बन गररने उपार्को िम्बन्िमा ववस्ततृ रुपमा गररने अध्र्र्न तथा 
मूल्र्ाङ्कन िम्झन ुपछय । 

(ड) "व्र्विावर्क कार्यर्ोजना" भन्नािे प्रस्तावकिे कार्ायन्वर्न गने ववस्ततृ पररर्ोजना 
प्रसतवेदन तर्ार गनुयपने बाहेकका आर्ोजना वा कार्यक्रममा हनुे िगानी र 
प्रसतफिको ववश्लषेण िवहतको कार्यर्ोजना िम्झन ुपछय ।  

(ढ) "ववस्ततृ पररर्ोजना प्रसतवेदन" भन्नािे प्रस्तावकिे कार्ायन्वर्न गने ववकाि 
सनमायणिाँग िम्बशन्ित पररर्ोजनाको प्राववसिक र आसथयक पिहरु ववश्लषेण गररएको 
ववस्ततृ प्रसतवेदन िम्झन ुपछय ।    

(ण) "िंशिप्त वातावरणीर् अध्र्र्न" भन्नािे कुनै प्रस्तावको कार्ायन्वर्न गदाय त्र्िबाट 
वातावरणमा पने प्रसतकूि प्रभाव सनराकरण वा न्रू्नीकरण गनयको िासग अविम्बन 
गररने उपार्को िम्बन्िमा िंशिप्त रुपमा गररने अध्र्र्न िम्झन ुपछय ।  
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पररच्छेद — २ 

प्रस्ताव छनौट तथा कार्यिूची िम्बन्िी व्र्वस्था 
 

३.  प्रस्ताव छनौट तथा िूची तर्ार गने: (१) कार्ायिर्िे स्वीकृत वावषयक कार्यक्रम तथा 
कार्यर्ोजनाको आिारमा वातावरणीर् अध्र्र्न आवश्र्क पने ववकाि सनमायण िम्बन्िी कार्य 
वा आर्ोजना तथा कार्यक्रम पवहचान गरी िूची तर्ार गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको िूचीमा स्थानीर् िरकार िञ्चािन ऐन, २०७४ को 
दफा ६२ (क) बमोशजम गाउाँपासिका िेत्रसभत्र गररन े स्िेट, ढुङ्गा, सगट्टी, वािवुा एवं 
माटोजन्र् वस्तकुो ववक्री िम्बन्िी कार्य िमेत िमावेि गनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोशजम वातावरणीर् अध्र्र्न आवश्र्क पने आर्ोजना तथा 
कार्यक्रमको पवहचान तथा िूची तर्ार गदाय िङ्घीर् वातावरण िंरिण सनर्माविी, २०७७ को 
आिारमा िंशिप्त वातावरणीर् अध्र्र्न, प्रारशम्भक वातावरणीर् परीिण र वातावरणीर् प्रभाव 
मूल्र्ाङ्कनका िासग छुट्टाछुटै्ट िूची तर्ार गनुय पनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोशजमको िूची तर्ार गदाय र्ि कार्यववसिको अनिूुची –१ मा 
उशल्िशित िीमा (थ्रिेहोल्ड) अनिुार गनुय पनेछ । 

(५) कार्ायिर्िे वातावरणीर् अध्र्र्न गनुयपने आर्ोजना वा कार्यक्रमको ववस्ततृ 
पररर्ोजना प्रसतवेदन वा व्र्विावर्क कार्यर्ोजना तर्ार भए पश्चात वातावरणीर् अध्र्र्न गने 
गराउने व्र्वस्था गनुय पनेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोशजम वातावरणीर् अध्र्र्न गदाय अनिूुची –२ मा उशल्िशित 
वातावरणीर् अध्र्र्न िम्बन्िी प्रवाह शचत्र, प्रभाव पवहचान तथा अध्र्र्न िूची र औजारको 
प्रर्ोग गनुय पनेछ ।  

४.  कार्यिूची तर्ारी तथा स्वीकृसत गनुयपने: (१) प्रस्तावकिे िंशिप्त वातावरणीर् अध्र्र्नको िासग 
अनिूुची –३ र प्रारशम्भक वातावरणीर् परीिणको िासग अनिुचुी –४ बमोशजमको ढााँचामा 
प्रत्रे्क आर्ोजना वा कार्यक्रमको िासग छुट्टाछुटै्ट कार्यिूची तर्ार गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम तर्ार गररएको कार्यिूची स्वीकृसतको िासग वातावरण 
ववषर् हेने िािा वा एकाईमा पेि गनुय पनेछ ।  
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(३) उपदफा (२) बमोशजम पेि भएको कार्यिूची स्वीकृसतका िासग पेिगनुयअशघ 
ववषर्िाँग िम्बशन्ित िािाको रार्िझुाव िवहत पेि गनुयपनेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोशजम पेि भएको िंशिप्त वातावरणीर् अध्र्र्न िम्बन्िी 
कार्यिूची भए प्रमिु प्रिािकीर् असिकृतिे र प्रारशम्भक वातावरणीर् परीिण िम्बन्िी 
कार्यिूची भए प्रमिु प्रिािकीर् असिकृत माफय त अध्र्ििे आवश्र्क जााँचबझु गरी पेि 
भएको समसतिे पन्र ददनसभत्र स्वीकृत गनुय पनेछ । 

(५) उपदफा (४) को प्रर्ोजनको िागी ददन गणना गदाय थप कागजात माग 
गरेकोमा त्र्स्तो कागजात प्राप्त भएको समसतबाट र कुनै ववषर्मा थप स्पष्ट गनय िेिी 
पठाएकोमा त्र्स्तो ववषर्मा स्पष्ट भई आएको समसतबाट गणना गररनेछ । 

(६) उपदफा (४) बमोशजम कार्यिूची स्वीकृत गदाय दफा १४ को उपदफा (१) 
बमोशजम गदठत प्राववसिक िसमसतको सिफाररिमा गनुय पनेछ । 

5.  िावयजसनक िनुवुाई गनुयपने:(१) प्रस्तावकिे वातावरणीर् अध्र्र्न प्रसतवेदन तर्ारीको 
सििसििामा प्रस्तावको कार्ायन्वर्नबाट प्रभाववत हनुे िेत्रमा प्रस्तावको बारेमा िावयजसनक 
िनुवुाईको आर्ोजना गरी रार् िझुाव िङ्किन गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम िावयजसनक िनुवुाई गदाय प्रस्तावकिे प्रभाववत स्थानीर् 
िमदुार् वा टोि ववकाि िंस्था, वन उपभोिा िमूह गठन भएको भए िो िमूहका प्रसतसनसि, 
वडा अध्र्ि वा वडा िसमसतका प्रसतसनसिको रोहवरमा गराउन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोशजम िावयजसनक िनुवुाई गने प्रर्ोजनका िासग प्रस्तावकिे 
िोको समसत, िमर्, स्थान र आर्ोजना तथा कार्यक्रमको िम्बन्िमा प्रचार प्रिार गनयको िासग 
स्थानीर् पत्रपसत्रका, रेसडर्ो वा गाउाँपासिकाको वेभिाइट वा फेिबकु पेज वा अन्र् िञ्चार 
माध्र्मको प्रर्ोग गनुयका िाथै िम्बशन्ित वडा कार्ायिर् र आर्ोजना िेत्रको कुनै िावयजसनक 
स्थिमा िूचना िमेत टााँि गनुय पनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोशजम गररने िावयजसनक िनुवुाई कार्यक्रममा आर्ोजना तथा 
कार्यक्रमबाट प्रभाववत िते्रका नागररक, िमदुार् तथा मवहिा, बािबासिका, अपाङ्गता भएका 
व्र्शि, ज्रे्ष्ठ नागररक तथा जोशिम रहेका वगयको िहभासगता िसुनशश्चत गनय प्रस्तावकिे 
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उपदफा (२) बमोशजमको िूचना स्थानीर् पत्रपसत्रका, रेसडर्ो र अन्र् िञ्चार माध्र्मबाट 
िम्भव  भएिम्म स्थानीर् भाषामा िमेत प्रचार प्रिार गनुय पनेछ ।  

(५) प्रस्तावकिे आर्ोजना तथा कार्यक्रमिे िमेट्ने भौगोसिक िेत्रको आिारमा 
आवश्र्कता अनिुार एकभन्दा बढी स्थानमा िावयजसनक िनुवुाईको आर्ोजना गनुय पनेछ ।  

(६) र्ि दफा बमोशजम आर्ोजना गररएको िावयजसनक िनुवुाईमा भएको उपशस्थसत, 
िनुवुाईबाट प्राप्त िझुाव, तस्वीर तथा आवश्र्कता अनिुार श्रव्र्-दृश्र् िामग्री िमेत 
वातावरणीर् अध्र्र्न प्रसतवेदनमा िंिग्न गनुय पनेछ ।   

(७) िावयजसनक िनुवुाई कार्यक्रम िम्बन्िी ववस्ततृ ढााँचा तथा प्रवक्रर्ा अनिूुची –५ 
मा उल्िेि भएबमोशजम हनुेछ । 

 

पररच्छेद — ३ 

प्रसतवेदन तर्ारी तथा स्वीकृसत िम्बन्िी व्र्वस्था 
 

६.  वातावरणीर् अध्र्र्न प्रसतवेदन तर्ारी: (१) दफा ४ को उपदफा (२) बमोशजम स्वीकृत 
कार्यिूची र दफा ५ बमोशजम आर्ोजना हनुे िावयजसनक िनुवुाईबाट प्राप्त िझुाव िमेतको 
आिारमा प्रस्तावकिे प्रत्रे्क आर्ोजना तथा कार्यक्रमको िासग छुट्टाछुटै्ट वातावरणीर् अध्र्र्न 
प्रसतवेदन तर्ार गनुय पनेछ ।  

(२) िंशिप्त वातावरणीर् अध्र्र्न प्रसतवेदनको ढााँचा अनिूुची –६ तथा प्रारशम्भक 
वातावरणीर् परीिण प्रसतवेदनको ढााँचा अनिूुची –७ मा तोवकए बमोशजम हनुेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोशजम प्रसतवेदन तर्ार गदाय प्रस्तावकिे प्रस्ताव कार्ायन्वर्न 
हनुे गाउाँपासिका वा त्र्ि िेत्रका िम्बशन्ित िरोकारवािा सनकार् व्र्शि वा िंस्थािाई िो 
प्रस्तावको कार्ायन्वर्नबाट वातावरणमा पनय िक्ने प्रभावको िम्बन्िमा िात ददनसभत्र सिशित 
िझुाव उपिब्ि गराउन अनिूुची –८ बमोशजमको ढााँचामा कार्ायिर्, िैशिक िंस्था, स्वास््र् 
िंस्था वा कुनै िावयजसनक स्थिमा िूचना टााँि गरी मचुलु्का तर्ार गनुय पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोशजमको िूचना कुनै एक स्थानीर् पत्रपसत्रकामा प्रकािन 
गरी आफ्नो वेविाइट भएमा िोमा िमेत प्रकािन गनुय पनेछ ।  
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(५) उपदफा (३) र (४) बमोशजम िूचना टााँि वा प्रकािन भएकोमा िो 
िम्बन्िमा किैको रार्/िझुाव भए िूचनामा उशल्िशित अवसिसभत्र िम्बशन्ित प्रस्तावकिाई 
आफ्नो रार् िझुाव ददन िवकनेछ ।  

(६) दफा ४ को उपदफा (३) बमोशजम स्वीकृत कार्यिूची तथा उपदफा (१) 
बमोशजम वातावरणीर् अध्र्र्न प्रसतवेदन तर्ार गदाय प्रस्तावकिे डेस्क अध्र्र्न, स्थिगत 
भ्रमण, अविोकन र प्रभाव िेत्रका िशित िमदुार् तथा िरोकारवािािाँग अन्तरवक्रर्ा गरी 
त्र्ाङ्क तथा िूचना िंकिन गनुय पनेछ ।  

(७) उपदफा (१) बमोशजमको वातावरणीर् अध्र्र्न प्रसतवेदनमा प्रस्तावकिे 
प्रस्ताव कार्ायन्वर्न गने क्रममा वातावरणमा पनयिक्ने िकारात्मक प्रभाव बढोत्तरी तथा 
नकारात्मक प्रभाव न्रू्नीकरणको िासग अपनाउन िवकने ववसभन्न ववकल्पहरुको ववस्ततृ 
ववश्लषेण गरी त्र्स्ता ववकल्पहरुमध्रे् वातावरणीर् दृवष्टकोणिे प्रस्ताव कार्ायन्वर्न गनय 
उपर्िु हनुे ववकल्प र िो ववकल्प कार्ायन्वर्न गनय िवकने आिार र कारण िमावेि गनुय 
पनेछ । 

(८) प्रस्तावकिे वातावरणीर् अध्र्र्न प्रसतवेदन तर्ार गदाय अनिूुची –९ मा 
उशल्िशित ववज्ञ माफय त तर्ार गनुय पनेछ ।  

(९) उपदफा (८) बमोशजम वातावरणीर् अध्र्र्न कार्यमा िंिग्न ववज्ञहरु स्थिगत 
अध्र्र्न, अविोकन, रार्परामिय र अन्तरवक्रर्ाका िासग आर्ोजना तथा कार्यक्रमको 
प्रस्ताववत स्थिमा असनवार्य रुपमा उपशस्थत हनु ुपनेछ ।  

(१०) वातावरणीर् अध्र्र्न िम्बन्िी कार्यिूची तथा वातावरणीर् अध्र्र्न प्रसतवेदन 
िकभर नेपािी भाषामा तर्ार गनुय पनेछ ।  

तर कार्यिूची तथा प्रसतवेदनमा उल्िेि गररने प्राववसिक िब्दाविीको िासग नेपािी 
भाषा प्रर्ोग गदाय िब्दको आिर्मा नै ताशत्वक फरक पने भएमा त्र्स्ता िब्द अंग्रजेी भाषामा 
उल्िेि गनय र्ि व्र्वस्थािे वािा परु्ायएको मासनने छैन । 

(११) उपदफा (१०) मा जनुिकैु कुरा िेशिएको भएतापसन ववदेिी िगानी भएका 
प्रस्तावको हकमा तर्ार गररने वातावरणीर् अध्र्र्न प्रसतवेदन र कार्यिूची नेपािी वा अङ्ग्ग्रजेी 
भाषामा तर्ार गनय िवकनेछ ।  
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(१२) उपदफा (११) बमोशजम अध्र्र्न प्रसतवेदन र कार्यिूची अङ्ग्ग्रजेी भाषामा 
तर्ार पाररएको अवस्थामा िोको कार्यकारी िारांि िवहतको िंशिप्त प्रसतवेदन नेपािी भाषामा 
िमेत तर्ार गनुय पनेछ ।  

(१३) प्रस्तावकिे वातावरणीर् अध्र्र्न प्रसतवेदन तर्ार गदाय वातावरण िंरिण 
ऐन, २०७६ तथा वातावरण िंरिण सनर्माविी, २०७७ िे तोकेअनिुारको मापदण्ड र 
गणुस्तर कार्म हनुे गरी र्ि कार्यववसििे सनिायरण गरेको ढााँचामा तर्ार गनुय पनेछ ।  

(१४) वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन प्रसतवेदन तर्ारी िम्बन्िी व्र्वस्था प्रचसित 
िङ्घीर् तथा प्रदेि कानून बमोशजम हनुेछ ।  

७.  अध्र्र्न प्रसतवेदनको स्वीकृसत:  (१) दफा ६ बमोशजम तर्ार गररएको िंशिप्त वातावरणीर् 
अध्र्र्न प्रसतवेदन तथा प्रारशम्भक वातावरणीर् परीिण प्रसतवेदन प्रमिु प्रिािकीर् असिकृत 
माफय त अध्र्ि िमि पेि गनुय पनेछ ।  

(२) अध्र्ििे उपदफा (१) बमोशजम पेि भएको िंशिप्त वातावरणीर् अध्र्र्न 
प्रसतवेदन तथा प्रारशम्भक वातावरणीर् प्रसतवेदन उपर अध्र्र्न, ववश्लषेण तथा पनुराविोकनको 
िासग दफा १४ को उपदफा (१) बमोशजम गदठत प्राववसिक िसमसतमा पठाउन ुपनेछ ।  

(३) प्राववसिक िसमसतिे उपदफा (२) बमोशजम प्राप्त भएको वातावरणीर् अध्र्र्न 
प्रसतवेदन उपर आवश्र्क अध्र्र्न, परामिय, जााँचबझु, ववश्लषेण तथा पनुराविोकन गरी 
स्वीकृसतको िासग सिफाररि गनुय पनेछ ।   

(४) उपदफा (३) बमोशजम प्राववसिक िसमसतको सिफाररिको आिारमा प्रस्ताववत 
आर्ोजना तथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गदाय वातावरणमा कुनै उल्िेख्र् प्रभाव पने नदेशिएमा 
आवश्र्कता अनिुार प्रस्तावकिे पािना गनुयपने ितय तोकी िंशिप्त वातावरणीर् अध्र्र्न 
प्रसतवेदन भए अध्र्ििे र प्रारशम्भक वातावरणीर् परीिण प्रसतवेदन कार्यपासिकािे स्वीकृत 
गनेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोशजम प्रसतवेदन स्वीकृत गदाय प्रसतवेदन पेि भएको समसतिे 
पन्र ददनसभत्र स्वीकृत गनुय पनेछ ।  
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(६) उपदफा (५) को प्रर्ोजनको िासग ददन गणना गदाय थप कागजात माग 
गरेकोमा त्र्स्तो कागजात प्राप्त भएको समसतबाट र कुनै ववषर्मा थप स्पष्ट गनय 
िेिीपठाएकोमा त्र्स्तो ववषर्मा स्पष्ट भई आएको समसतबाट गणना गररनेछ । 

(७) उपदफा (३) बमोशजम वातावरणीर् अध्र्र्न प्रसतवेदनको अध्र्र्न तथा 
जााँचबझु गदाय त्र्स्तो प्रस्तावको थप वातावरणीर् अध्र्र्न गनुयपने देशिएमा िंशिप्त 
वातावरणीर् अध्र्र्नको हकमा प्रारशम्भक वातावरणीर् परीिण गनय अध्र्ििे र 
प्रारशम्भकवातावरणीर् परीिणको हकमा वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन गने गरी कार्यपासिकािे 
आदेि ददन िक्नेछ ।  

(८) उपदफा (७) अनिुार ददइएको आदेि अनिुार प्रस्तावकिे थप अध्र्र्न गरी 
प्रारशम्भक वातावरणीर् पररिण प्रसतवेदन भए कार्यपासिका िमि र वातावरणीर् प्रभाव 
मूल्र्ाङ्कन प्रसतवेदन भए प्रदेि कानूनिे तोकेको सनकार् िमि पनुाः पेि गनुय पनेछ ।  

(९) उपदफा (८) बमोशजमको वातावरणीर् अध्र्र्न प्रसतवेदन तर्ार गनुयपूवय 
प्रारशम्भक वातावरणीर् परीिण िम्बन्िी कार्यिूची अध्र्िबाट र वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन 
िम्बन्िी कार्यिूची प्रदेि कानूनिे तोकेको सनकार्बाट स्वीकृत गराउन ुपनेछ । 

८.  प्रसतवेदन पररमाजयन गनय िवकन:े (१) िंशिप्त वातावरणीर् अध्र्र्न प्रसतवेदन र प्रारशम्भक 
वातावरणीर् परीिण प्रसतवेदन स्वीकृत भई िकेपसछ िो प्रसतवेदनमा भौसतक पूवायिार, सडजाइन 
तथा िमता र स्वरुपमा पररमाजयन गनुयपने वा िंरचना स्थानान्तरण वा फेरबदि गनुयपने भएमा 
वा आर्ोजना तथा कार्यक्रम िमता घटेमा वा रुि कटान िंख्र्ामा थपघट गनुयपने भएमा 
कार्यपासिकािे त्र्स्तो वातावरणीर् अध्र्र्न प्रसतवेदन पररमाजयन गनय स्वीकृसत ददन िक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुिकैु कुरा िेशिएको भएता पसन दफा ७ को उपदफा 
(६) बमोशजम िंशिप्त वातावरणीर् अध्र्र्न गररएकोमा प्रारशम्भक वातावरणीर् परीिण वा 
प्रारशम्भक वातावरणीर् पररिण गररएकोमा वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन गनुयपने आदेि ददएको 
अवस्थामा पररमाजयन िम्बन्िी व्र्वस्था िागू हनुे छैन ।  
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पररच्छेद — ४ 

प्रस्ताव कार्ायन्वर्न तथा अनगुमन िम्बन्िी व्र्वस्था 
 

९.  प्रस्ताव कार्ायन्वर्न गनुय पने: (१) प्रस्तावकिे िंशिप्त वातावरणीर् अध्र्र्न वा प्रारशम्भक 
वातावरणीर् परीिण प्रसतवेदन स्वीकृत भएको समसतिे तीन बषयसभत्र त्र्स्तो प्रस्ताव कार्ायन्वर्न 
प्रारम्भ गनुय पनेछ ।   

(२) उपदफा (१) मा जनुिकैु कुरा िेशिएको भएता पसन वविेष पररशस्थसत सिजयना 
भई िो अवसिसभत्र प्रस्तावको कार्ायन्वर्न हनु निक्ने अवस्था उत्पन्न भएमा प्रस्तावकिे 
िंशिप्त वातावरणीर् अध्र्र्नको हकमा प्रमिु प्रिािकीर् असिकृत िमि र प्रारशम्भक 
वातावरणीर् परीिणको हकमा अध्र्ि िमि स्पष्ट कारण ििुाई म्र्ाद थपका िासग सनवेदन 
ददन ुपनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोशजम प्राप्त भएको सनवेदन उपर िंशिप्त वातावरणीर् अध्र्र्न 
प्रसतवेदन भए प्रमिु प्रिािकीर् असिकृतिे र प्रारशम्भक वातावरणीर् परीिण प्रसतवेदन भए 
अध्र्ििे दफा १५ को उपदफा (१) बमोशजमको प्राववसिक िसमसतबाट जााँचबझु गराई 
व्र्होरा मनासिब देिेमा आफ्नो रार् िवहत कार्यपासिकामा पेि गनुयपनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोशजम पेि भएको सनवेदनको व्र्होरा मनासिव देिेमा 
कार्यपासिकािे बढीमा दईु बषयको अवसि थप गनय िक्नेछ ।  

(५) उपदफा (१) वा (४) बमोशजमको अवसिसभत्र प्रस्ताव कार्ायन्वर्न प्रारम्भ 
नगने प्रस्तावकिे त्र्स्तो प्रस्तावको पनुाः वातावरणीर् अध्र्र्न गराई स्वीकृसतको िासग पेि 
गनुय पनेछ ।  

10.  वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजना: (१) प्रस्तावकिे प्रस्ताव कार्ायन्वर्न गनुयअशघ अनिूुची –१० 
बमोशजमको ढााँचामा वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजना तर्ार गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजना तर्ार गदाय 
वातावरणीर् िकारात्मक प्रभाव बढोत्तरी हनुे र नकारात्मक प्रभाव न्रू्नीकरण गने 
वक्रर्ाकिापहरुमध्रे् आर्ोजना सनमायणको क्रममा र आर्ोजना िम्पन्न भएपसछ अविम्बन गने 
वक्रर्ाकिापहरु िमेत उल्िेि गनुय पनेछ । 
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(३) उपदफा (१) बमोशजमको वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजनामा 
सनरोिात्मक,ििुारात्मक र िसतपूसतय िम्बन्िी वक्रर्ाकिापहरु िमेत प्रस्ताव गनुय पनेछ ।  

(४) वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजना तर्ार गदाय प्रस्तावकिे आर्ोजना कार्ायन्वर्न 
गदाय वातावरणमा पनय िक्ने प्रारशम्भक, मध्र्कािीन र दीघयकािीन िकारात्मक प्रभावको 
बढोत्तरी र नकारात्मक प्रभावको न्रू्नीकरणको िासग अबिम्बन गनुयपने ववसि र प्रवक्रर्ा 
िमेत उल्िेि गनुय पनेछ। 

(५) वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजनामा प्रस्ताववत कार्यहरु िञ्चािन गनय िाग्न े
िागतिाई ववस्ततृ आर्ोजना प्रसतवेदनमा उल्िेि भएकोमा िोको वक्रर्ाकिाप र िागत 
प्रस्तावकिे वातावरण व्र्वस्थापन र्ोजनामा िमावेि गनुय पनेछ ।  

(६) प्रस्तावकिे वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजनामा उशल्िशित वक्रर्ाकिापिाई 
आर्ोजना तथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्नका िासग तर्ार गररने िागत अनमुानमा नै िमावेि गनुय 
पनेछ ।  

(७) उपदफा (१) बमोशजम तर्ार गरेको वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजना 
कार्ायन्वर्न प्रारम्भ भएपसछ प्रस्तावकिे कार्ायन्वर्नको अवस्थाको प्रसतवेदन प्रत्रे्क छ 
मवहनामा कार्यपासिका िमि पेि गनुय पनेछ ।  

(८) गाउाँपासिकािे आफूिे गरेको अनगुमन तथा सनरीिणको प्रसतवेदन प्रत्रे्क 
आसथयक बषय िमाप्त भएको समसतिे एक्काईि ददनसभत्र प्रदेि कानूनिे तोकेको सनकार्मा 
पठाउन ुपनेछ ।  

(९) उपदफा (८) बमोशजम पेि गरेको प्रसतवेदनिाई िात ददनसभत्र कार्ायिर्को 
िूचना पाटी तथा वेविाईट माफय त िावयजसनक गनुय पनेछ ।    

११. प्रस्ताव कार्ायन्वर्न अनगुमन तथा प्रसतवेदन: (१) प्रस्ताव कार्ायन्वर्नको अनगुमन गदाय 
प्रारशम्भक एवम ्प्रवक्रर्ा अनगुमन, सनर्मपािन अनगुमन तथा प्रभावको अनगुमन गनुय पनेछ ।  

(२) प्रस्तावको प्रारशम्भक अनगुमन गदाय आर्ोजना वा कार्यक्रमको सनमायण कार्य 
िरुु गनुयभन्दा अगावै सनमायणस्थि र वरपरका आिारभतू वातावरणीर् पिको िवेिण गनुय 
पनेछ ।  
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(३) प्रस्ताव कार्ायन्वर्नबाट भएका वातावरणीर् पररवतयन पत्ता िगाउन कार्यक्रम 
तथा आर्ोजना सनमायण र िञ्चािनका क्रममा त्र्ि िेत्रको जनस्वास््र्, पर्ायवरणीर्, 
िामाशजक र आसथयक अवस्था िगार्तका िूचकहरुको मूल्र्ाङ्कन गनुय पनेछ ।  

(४) प्रस्तावकिे वातावरण िंरिणिम्बन्िी मापदण्डको पािना गरेको छ भने्न कुरा 
िसुनशश्चत गनय वातावरणीर् गणुस्तरका वविेष िूचक वा प्रदूषणको अवस्थाको बारेमा आवसिक 
वा िगातार अनगुमन गरी असभिेि राख्न ु पनेछ र र्िरी अनगुमन गदाय वातावरणीर् 
व्र्वस्थापन र्ोजनामा प्रस्ताववत ववषर्हरु िमेत िमावेि गनुय पनेछ ।  

(५) प्रस्ताव कार्ायन्वर्नबाट सिजयना हनुे िकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव, 
वातावरण िंरिणका िासग प्रस्तावकिे पािना गनुयपने ववषर्हरु तथा वातावरणीर् 
प्रभावकाररताको अनगुमन िम्बन्िी िूचकहरु िमेत प्रसतवेदनमा उल्िेि गनुय पनेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोशजमका प्रत्रे्क िूचकिाई कििे र कुन ववसि वा 
तररकाबाट अनगुमन गने हो िो िमेत ििुाउन ु पछय र र्स्तो ववसि भरपदो, िशजिो र 
आर्ोजना स्थिमा कार्यरत जनिशििे अबिम्बन गनयिक्ने िािको हनु ुपनेछ ।  

(७) उपदफा (६) बमोशजमको कार्य प्रस्तावकिाँग उपिब्ि जनिशििे गनय िक्ने 
अवस्था नभएमा आवश्र्कता अनिुार वाह्यस्रोतबाट पूसतय गरी िम्पादन गने व्र्वस्था 
प्रस्तावकिे समिाउन ुपनेछ ।  

(८) आर्ोजना सनमायण तथा िञ्चािनको ववसभन्न चरणका िासग िूचकको प्रकृसत हेरी 
वातावरणीर् अनगुमन गने िमर् तासिका िमेत प्रसतवेदनमा िमावेि गनुय पनेछ । 

(९) उपदफा (१) बमोशजम प्रस्ताव कार्ायन्वर्न प्रारशम्भक अनगुमन, प्रभाव 
अनगुमन तथा सनर्मपािन अनगुमन िम्बन्िी ढााँचा अनिूुची–११ मा तोवकए बमोशजम 
हनुेछ। 

१२.  अनगुमन िम्बन्िी शजम्मेवारी: (१) िंशिप्त वातावरणीर् अध्र्र्न तथा प्रारशम्भक वातावरणीर् 
परीिण िम्बन्िी अध्र्र्न प्रस्तावको कार्ायन्वर्नको स्वाःअनगुमन गने शजम्मेवारी प्रस्तावक 
स्वरं्को हनुेछ ।  

(२) प्रस्तावकिे प्रत्रे्क छ मवहनामा उपदफा (१) बमोशजम स्वाःअनगुमन गरी 
तर्ार गरेको प्रसतवेदन गाउाँपासिकामा पेि गनुय पनेछ ।  
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(३) गाउाँपासिका स्वरं् प्रस्तावक भएको वा अन्र् प्रस्तावकबाट कार्ायन्वर्न गररने 
प्रस्तावको अनगुमनका िासग कार्यपासिकािे देहार् बमोशजमको अनगुमन िसमसत गठन 
गनेछाः–  

क) गाउाँपासिकाका उपाध्र्ि      – िंर्ोजक  

ि) वातावरण तथा ववपद् व्र्वस्थापन िसमसतको िंर्ोजक   – िदस्र्  

ग) प्रमिु प्रिािकीर् असिकृत      – िदस्र् 

घ) पूवायिार ववकाि िािा प्रमिु      – िदस्र्  

ङ) वातावरण सनरीिक       – िदस्र् 

च) वातावरण तथा ववपद् व्र्वस्थापन हेने िािा वा एकाईका कमयचारी – िदस्र् िशचव  

(४) िसमसतिे शजल्िाशस्थत वन कार्ायिर्, िम्बशन्ित सनकार् प्रमिु तथा प्रसतसनसि 
वा ववषर्ववज्ञिाई बैठकमा आमन्त्रण गनय िक्नेछ । 

(५) अनगुमन िसमसतिे दफा ११ बमोशजम अनगुमन गरी तर्ार पाररएको प्रसतवेदन 
तीि ददनसभत्र कार्ायपासिका िमि पेि गनुय पनेछ ।   

(६) कार्यपासिकािे अनगुमनबाट देशिएका िमस्र्ा तथा िझुाव कार्ायन्वर्नको 
िासग प्रस्तावकिाई आदेि ददन िक्नेछ र र्िरी ददएको आदेिको पािना गनुय प्रस्तावकको 
कतयव्र् हनुेछ ।  

१३.  कार्ायन्वर्नमा रोक िगाउन िक्न:े (१) र्ि कार्यववसि तथा वातावरण िंरिण िम्बन्िी 
प्रचसित िङ्घीर् तथा प्रदेि कानून बमोशजम वातावरणीर् अध्र्र्न प्रसतवेदन स्वीकृत नगराई वा 
स्वीकृत भएभन्दा फरक हनुे गरी प्रस्ताव कार्ायन्वर्न गनय गराउन हुाँदैन ।  

(२) कुनै व्र्शि, िंस्था वा सनकार्िे उपदफा (१) ववपररतको कार्य गरेको 
पाइएमा िंशिप्त वातावरणीर् अध्र्र्न वा प्रारशम्भक वातावरणीर् प्रसतवेदन भए कार्यपासिकािे 
प्रस्ताव कार्ायन्वर्नमा रोक िगाउनेछ र वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कनको हकमा प्रदेि 
िरकारको िम्बशन्ित सनकार्मा सिफाररि गनेछ । 
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(३) उपदफा (२) बमोशजम कुनै प्रस्ताव कार्ायन्वर्नमा रोक िगाइएकोमा त्र्िरी 
रोक िगाइएको कारणबाट िसत पगु्न गएमा प्रस्तावकिे िो बापत कुनै वकसिमको 
िसतपूसतयको दावी गनय पाउने छैन ।  

(४) उपदफा (३) मा जनुिकैु कुरा िेशिएको भएता पसन कार्ायन्वर्नमा रोक 
िगाइएको आर्ोजनाको प्रस्तावकिे प्रचसित ऐन बमोशजम वातावरणीर् अध्र्र्न प्रसतवेदन 
स्वीकृत गराएमा वा स्वीकृत वातावरणीर् अध्र्र्न प्रसतवेदन बमोशजम आर्ोजना 
कार्ायन्वर्नमा ििुार गरेमा िगाइएको रोक िम्बशन्ित सनकार्िे फुकुवा गनय िक्नेछ ।  

 

पररच्छेद — ५ 

ववववि 

१४.  प्राववसिक िसमसतको व्र्वस्था: (१) िंशिप्त वातावरणीर् अध्र्र्न तथा प्रारशम्भक वातावरणीर् 
परीिण िम्बन्िी कार्यिूची तथा वातावरणीर् अध्र्र्न प्रसतवेदन स्वीकृत गनुयअशघ प्राववसिक 
पिहरुको अध्र्र्न, ववश्लषेण र पनुराविोकन गरी सिफाररि गनय कार्ायिर्मा देहार् 
बमोशजमको एक प्राववसिक िसमसत रहनेछ :– 

क)पवुायिार ववकाि िािा प्रमिु      – िंर्ोजक 

ि)कार्ायिर्िे तोकेको आर्ोजना/कार्यक्रमिाँग िम्बशन्ित िेत्रको ववषर्को ववज्ञ – िदस्र् 

ग)वातावरण तथा ववपद् व्र्वस्थापन ववषर् हेने िािाको कमयचारी  – िदस्र्िशचव 

(२) िसमसतिे आवश्र्कता अनिुार वन कार्ायिर्, िम्बशन्ित ववषर्गत सनकार्का 
प्रमिु तथा प्रसतसनसि वा ववषर् ववज्ञिाई बैठकमा आमशन्त्रत गनय िक्नेछ ।  

१५.  गनुािो िनुवुाई गने दावर्त्व: (१) आर्ोजना तथा कार्यक्रमको वातावरणीर्, आसथयक, 
िामाशजक र िााँस्कृसतक िवाििाँग िम्बशन्ित प्रभाववत व्र्शि तथा िमदुार्को चािो, शिकार्त 
तथा गनुािो प्राप्त गने, िम्बोिन र कार्ायन्वर्नमा िहजीकरण गने प्रर्ोजनका िासग गनुािो 
िनुवुाई िंर्न्त्रको व्र्वस्था गने दावर्त्व प्रस्तावकको हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम व्र्वस्था भएको िंर्न्त्रमा गनुािो िनेु्न असिकारी तथा 
गनुािो िम्बोिन िसमसत िगार्त अन्र् उपर्िु व्र्वस्था गनुय पनेछ । 
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(३) उपदफा (२) बमोशजम गनुािो िनुवुाई असिकारीको व्र्वस्था नभएको 
अवस्थामा गनुािो िनुवुाई असिकारीको शजम्मेवारी स्वताः आर्ोजना प्रमिुको हनुेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोशजम गनुािो िनुवुाई िम्बन्िी व्र्वस्था गनय कार्यपासिकािे 
गाउाँपासिकाका उपाध्र्ि िंर्ोजकत्वमा तीन िदस्र्ीर् गनुािो िम्बोिन िसमसत गठन गनय 
िक्नेछ ।  

(५) उपदफा (२) बमोशजमको गनुािो िनुवुाई िंर्न्त्रिे पररर्ोजना वा प्रस्ताविाँग 
िम्बन्िी वातावरणीर्, आसथयक, िामाशजक एवम ्िााँस्कृसतक चािो तथा िवािहरु बारे आवाज 
प्रस्ततु गनय र िम्बोिन गनय िमर्बद्ध तथा पारदिशी  कार्यर्ोजना बनाई कार्ायन्वर्न गनुय 
पनेछ।  

(६) प्रस्तावकिे प्रस्ताववत आर्ोजना तथा कार्यक्रमको ववषर्मा वडा तथा 
गाउाँपासिकास्तरमा िचेतनामूिक असभर्ान िञ्चािन गरी प्रस्ताववत आर्ोजना तथा कार्यक्रमिे 
िम्बोिन गनुयपने प्रभाववतहरुको हक असिकार र गनुािो िम्बोिन गने िंर्न्त्रको बारेमा 
िमदुार् तथा िरोकारवािािाई ििूुशचत गराउन ुपनेछ ।  

(७) गनुािो िम्बोिन िसमसत तथा गनुािो िनेु्न असिकारीको काम कतयव्र् र 
असिकार देहार् बमोशजम हनुेछ: 

क) वातावरणीर् तथा िामाशजक अवरोि, िम्पशत्तको प्रासप्त, असिकार, िसतपूसतय र 
िहार्ता िम्बन्िमा प्रभाववतहरुिाई िहर्ोग गने, 

ि) प्रभाववत व्र्शिहरुको गनुािो प्राप्त गने, असभिेि राख्न,े वगशी करण गने, 

प्राथसमकता सनिायरण गने, 

ग) गनुािो प्राप्त भएको समसतिे पन्र ददनसभत्र िम्बोिन गरी िम्बशन्ित पि र 
गाउाँपासिकािाई जानकारी गराउने, 

घ) गनुािो िम्बोिन िम्बन्िी सनणयर् प्रवक्रर्ामा अिन्तषु्ट पिको पषृ्ठपोषणिाई  
िसुनशश्चत गने, 

ङ) प्रस्तावकिे तोके बमोशजमका र िसमसतिे आवश्र्क देिेका अन्र् कामहरु 
गने। 
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१६.  प्राववसिक िहर्ोग सिन िक्न:ेआर्ोजना वा कार्यक्रमका िासग गररने वातावरणीर् अध्र्र्न 
िम्बन्िी कार्य कार्ायिर्को आन्तररक जनिशिबाट गनय िंभव नभएको अवस्थामा िम्बशन्ित 
ववषर् ववज्ञहरु वा व्र्विावर्क परामियदाताको िहर्ोग सिन िवकनेछ । 

१७. प्रचसित कानून िागू हनु:ेर्ि कार्यववसिमा भएको व्र्वस्था प्रचसित कानूनिाँग बााँशझएमा प्रचसित 
कानूनको व्र्वस्था िागू हनुेछ । 
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अनिुचुी –१ 

(दफा ३ को उपदफा (४) िाँग िम्बशन्ित) 

गाउाँपासिकाको असिकार िते्रका िम्भाव्र् प्रस्तावहरुको वातावरणीर् अध्र्र्नको िीमा (थ्रिेहोल्ड) 

   

प्रस्तावको ववषर् 
िते्र 

वातावरणीर् अध्र्र्नका ववसि अनिुार अध्र्र्न गनुय पने आर्ोजना तथा कार्यक्रमको मापदण्ड 

िंशिप्त वातावरणीर् अध्र्र्न प्रारशम्भक वातावरणीर् परीिण वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन 

वन र विृारोपण २० हेक्टरिम्मको िेत्रफिमा नर्ााँ बनस्पसत 
उद्यान, वन वीउ वगैचा र प्राणी उद्यान             
(शचसडर्ािाना) सनमायण गने   

 

२० हेक्टर भन्दा बढीको िेत्रफिमा नर्ााँ 
बनस्पसत उद्यान, वन वीउ वगैचा र प्राणी 
उद्यान (शचसडर्ािाना) सनमायण गने 

वन िेत्रमा फोहोरमैिा व्र्वस्थापन गनय 
ल्र्ाण्डवफि िाइट सनमायण तथा िंचािन गने 

वन िंरिण िेत्र, मध्र्वतशी  िेत्र वा वातावरण 
िंरिण िेत्रमा नीशज बाहेकका जग्गामा 
स्थानीर् िरकारिे उपभोिा िमूह माफय त 
आर्ोजना सनमायण वा िंचािन गने  
  

तराईमा ५० देिी ५०० हेक्टरिम्म र 
पहाडमा ५० देिी २५० हेक्टरिम्मको 
िेत्रमा एकि प्रजातीका स्वदेिी ववरुवा एकै 
ब्िकमा वृिारोपण गने 

तराईमा ५०० हेक्टर भन्दा बढी र पहाडमा 
२५० हेक्टर भन्दा बढीको िेत्रफिमा एकि 
प्रजातीका स्वदेिी ववरुवा एकै ब्िकमा 
वृिारोपण गने 

 

िावयजसनक बटु्यान िेत्रमा जसडबटुी वा 
िगुशन्ित वनस्पसतको व्र्विावर्क उत्पादनको 
िासग जसडबटुी केन्र स्थापना गने 

 

१ हेक्टरिम्मको वन िेत्र अन्र् प्रर्ोजनको 
िासग प्रर्ोग गने 

१ देशि ५ हेक्टरिम्मको वन िेत्र अन्र् 
प्रर्ोजनको िासग प्रर्ोग गने 

ववद्यतु प्रिारण िाइन बाहेक अन्र् प्रर्ोजनका 
िासग ५ हेक्टरभन्दा बढी वन िेत्र प्रर्ोग गने 

पर्यटन २५ देिी ५० वेडिम्मको होटि वा 
ररिोटय सनमायण, स्थापना तथा िञ्चािन गने 

५१ देिी १०० वेडिम्मको होटि वा 
ररिोटय सनमायण, स्थापना तथा िञ्चािन गने 

१०० वेडभन्दा बढी िमताको होटि वा 
ररिोटय स्थापना तथा िञ्चािन गने 
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 माछा वा अन्र् जिचर भएको कुनै नदी वा 
तािमा इशिन जसडत उपकरण र इन्िन 
ज्विन गरी रर्ाशफ्टङ कार्य वा कु्रज 
िंचािन गने । 

 

      
 

तािमा स्थापना हनुे हाउि वोट (तैरने घर) 
िंचािन गने 

 

िडक तथा 
र्ातार्ात 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

१०० समटर िम्बाईिम्मको पिु सनमायण गने
  
 

१०० समटरभन्दा बढी िम्बाईका पिु (झोिङु्ग े
पिु िमेत) सनमायण गने  

 

स्थानीर् िडक स्तरोन्नसत गने 

 
२५ वकिोसमटरिम्म िम्बाईको नर्ााँ िडक 
सनमायण गने  

२५ वक.सम. भन्दा बढी िम्बाई हनुे कुनै पसन 
नर्ााँ िडक सनमायण गने 

 १ देशि ५ वक.सम. िम्मको केबिकार मागय 
सनमायण गने  

 

५ वक.सम. भन्दा िामो केबिकार मागय 
सनमायण गने 

 ५ देशि ५० वक.सम. िम्मको रज्जमुागय सनमायण 
गने  

५० वक.सम. भन्दा बढी रज्जमुागय सनमायण गने 

 

 िडक प्रर्ोजनका िासग १ देशि ३ 
वकिोसमटरिम्म िरुङ्ग बनाउन े  

िडक प्रर्ोजनका िासग ३ वकिोसमटर भन्दा 
बढी िम्बाइको  िरुङ्ग बनाउन े

 चारपाङ्ग्ग्र े िवारी िञ्चािन हनुे आकािे पिु 
(फ्िाई ओभर) सनमायण गने  

 

 िावयजसनक र्ातार्ातको िासग मोनो रेिमागय 
िञ्चािन गने  

 

उजाय,  जिस्रोत र 
सिंचाई 

१०० हेक्टरिम्म सिफ्ट सिाँचाई आर्ोजना 
सनमायण गने  

१०० हेक्टरभन्दा बढीको सिफ्ट सिंचाई 
आर्ोजना सनमायण गने 

बहउुद्देश्र्ीर् जिािर्को सनमायण गने 

 

   तराई वा सभत्री मिेिमा २०० देशि २, ००० तराई वा सभत्री मिेिमा २, ००० हेक्टर 
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    हेक्टरिम्मको िेत्र सिंचाई गने भन्दा बढीको िेत्र सिंचाई गने 

 पहाडी उपत्र्का र टारमा २५ देशि ५०० 
हेक्टरिम्मको िेत्र सिंचाई गने 

पहाडी उपत्र्का र टारमा ५०० हेक्टर भन्दा 
बढीको िेत्र सिंचाई गने 

 पहाडी सभरािो पािा वा पवयतीर् िते्रमा २५ 
देशि २०० हेक्टरिम्मको िेत्रमा सिाँचाई गने 

पहाडी सभरािो पािो वा पवयतीर् िते्रमा २०० 
हेक्टरभन्दा बढी िेत्र सिंचाई गने 

 सिंचाईको पनुरुत्थान प्रणािी अन्तगयत ववद्यमान 
प्रणािी सभत्रका सिंचाई आर्ोजनामा नर्ााँ 
हेडवक्िय सनमायण वा मूि नहर पररवतयन हनु े
कुनै पसन पनुरुत्थान आर्ोजना िंचािन गने 

 

 २५ देशि १०० जनािम्म स्थार्ी बिोबाि 
भएका जनिंख्र्ा ववस्थावपत गने कुनै पसन 
जिस्रोत ववकाि कार्य गने 

१०० जना भन्दा बढी स्थार्ी बिोबाि भएका 
जनिंख्र्ा ववस्थावपत गने कुनै पसन जिस्रोत 
ववकाि कार्य गने 

 १० वकिोसमटर भन्दा बढी िम्बाईको नदी 
सनर्न्त्रणको कार्य गने  

 

६६ के.सभ.िम्मको ववद्यतु प्रिारण िाइन 
आर्ोजनाको िासग वन िेत्रको प्रर्ोग गने 

१३२ के.सभ. वा िोभन्दा बढी िमताको ववद्यतु 
प्रिारण िाइन सनमायण गने  

ववद्यतु प्रिारण िाइन सनमायण बाहेक अन्र् 
प्रर्ोजनको िासग ५ हेक्टरभन्दा बढी वन िेत्र 
प्रर्ोग गने 

 ववद्यमान २२० के.सभ. वा िो भन्दा बढी 
िमताको ववद्यतु प्रिारण िाइनबाट ट्याप गरी 
नर्ााँ आउटडोर िवस्टेिन सनमायण गने    

 

 १ देशि ५० मेगावाट िमता िम्मको 
जिववद्यतु उत्पादन आर्ोजना सनमायण गने  

 

 १५०० घनसमटर भन्दा बढी िमताको 
वार्ोग्र्ाि प्िाण्ट सनमायण गने  
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 १ देशि १० मेगावाट िमतािम्मको िौर्य 
उजायबाट ववद्यतु उत्पादन आर्ोजना िंचािन 
गने 

१० मेगावाट भन्दा बढी िमताको िौर्य 
उजायबाट ववद्यतु उत्पादन आर्ोजना िंचािन 
गने 

 १ देशि १० मेगावाट िमतािम्मको वार् ु
उजायबाट ववद्यतु उत्पादन आर्ोजना िंचािन 
गने 

१० मेगावाट भन्दा बढी िमताको वार् ु
उजायबाट ववद्यतु उत्पादन आर्ोजना िंचािन 
गने 

 ०.५ देशि २ मेगावाट िमतािम्मको जैववक 
उजायबाट ववद्यतु उत्पादन आर्ोजना िञ्चािन 
गने 

२ मेगावाट भन्दा बढी िमताको जैववक 
उजायबाट ववद्यतु उत्पादन आर्ोजना िञ्चािन 
गने 

 शचनी उद्योग िेत्रसभत्रको उि ु पेिीिकेपसछ 
सनस्कन े िोस्टा (Bagasse)बाट ववद्यतु 
िहउत्पादन (Co-generation) हनुे आर्ोजना 
िंचािन गने  

 

आवाि,  भवन,  
वस्ती तथा िहरी 

ववकाि 

७ देिी १० तल्िा वा १५.५ देिी २५ 
समटरिम्म उचाईका भवन सनमायण गने  

 

११ तिा वा २५ समटर भन्दा बढी र १६ 
तिा वा ५० समटरिम्म उचाई भएका भवन 
सनमायण गने 

१६ तिा वा ५० समटर भन्दा बढी उचाई 
भएका भवन सनमायण गने 

 
३००० देिी ५००० वगयसमटर 
िेत्रफििम्मको Built up Area वा Floor 

area भएको आवािीर्, व्र्ाविावर्क, वा 
आवािीर् र दबैु प्रकृसत भएको भवन सनमायण 
गने 

५,००० देिी 10,००० वगयसमटर 
िेत्रफििम्मको Built up Area वा Floor 

area भएको आवािीर्, व्र्ाविावर्क, वा 
आवािीर् र दबैु प्रकृसतको िंरू्ि भवन सनमायण 
गने 

10,000 वगयसमटर िेत्रफिभन्दा बढीको 
Built up Area वा Floor area भएको 
आवािीर्, व्र्ाविावर्क, वा आवािीर् र दबैु 
प्रकृसतको िंरू्ि भवन सनमायण गने । 

५०० देशि १,००० जनािम्म एकैपटक 
आगमन वा सनगमन हनु े सिनेमा हि, सथएटर, 

िामदुावर्क भवन रङ्गिािा, कन्िटय हि, 

१, ००० देशि २, ००० जनािम्म एकैपटक 
आगमन वा सनगमन हनुे सिनेमा हि, सथएटर, 

िामदुावर्क भवन रङ्गिािा, कन्िटय हि, स्पोटयि ्

२, ००० जना भन्दा बढी एकैपटक आगमन 
वा सनगमन हनुे सिनेमा हि, सथएटर, 

िामदुावर्क भवन रङ्गिािा, कन्िटय हि, 
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स्पोटयि ्कम्प्िेक्ि सनमायण गने   कम्प्िेक्ि सनमायण गने स्पोटयि ्कम्प्िेक्ि सनमायण गने 
५ देिी १० हेक्टरिम्मको जग्गा ववकाि 
आर्ोजना िञ्चािन गने   

१० देिी १०० हेक्टरिम्मको जग्गा ववकाि 
आर्ोजना िञ्चािन गने 

१०० हेक्टरभन्दा बढीको जग्गा ववकाि 
आर्ोजना िञ्चािन गने 

१ देिी ५ हेक्टरिम्मको Hard Surface 

Payment को Bus Park  वा Parking 

lotसनमायण गने 

५ हेक्टरभन्दा बढीको Hard Surface 

Payment को Bus Park  वा Parking 

lotसनमायण गने 

 

५००० देशि १०, ००० सिटरिम्म दैसनक 
पानीको प्रर्ोग हनु ेभवन सनमायण तथा िंचािन 
गने   

१०,००० देशि २०,००० सिटरिम्म दैसनक 
पानीको प्रर्ोग हनुे भवन सनमायण तथा िंचािन 
गने 

२०, ००० सिटर भन्दा बढी दैसनक पानीको 
प्रर्ोग हनुे भवन सनमायण तथा िञ्चािन गने 

  
  

१ देशि ५ हेक्टरिम्मको िेत्रमा आवाि 
ववकाि गने 

५ हेक्टरभन्दा बढी िेत्रमा आवाि ववकाि 
गने 

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

कृवष र्ोग्र् भसूममा िहरीकरण गने 

उद्योग र व्र्विार् वन बाहेक अन्र् िेत्रमा १० हेक्टरिम्मको 
िेत्रमा औद्योसगक ग्राम स्थापना गने  

दैसनक १ मे.ट. भन्दा बढी शचर्ा, कफी, 
जसडबटुी आदद प्रिोिन गने उद्योग स्थापना 
गने 

 

दैसनक २५ मेविक टनिम्म वािवुा प्रिोिन 
उद्योग स्थापना गने 

दैसनक २५ मेविक टनभन्दा बढी वािवुा 
प्रिोिन गने उद्योग स्थापना गने  

 

नदी नािा ितहबाट दैसनक १०० घनसमटर 
िम्म वािवुा, ग्राभेि, सगिाय माटो सनकाल्न े 

दैसनक १००० मेविक टनिम्म िमताको 
क्रिर उद्योग स्थापना गने 

दैसनक १००० मे.ट. भन्दा बढी िमताको 
क्रिर उद्योग स्थापना गने 

मेशिन उपकरणमा १ देशि ५ करोड रुपैर्ा 
िम्म िगानी भएको वकय िप (ममयतिंभार 
िमेत) स्थापना तथा िञ्चािन गने  

दैसनक १० मेविक टन भन्दा बढी िाद्य पदाथय 
उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने  

 

 पाइपिाइन बाहेक व्र्ापाररक प्रर्ोजनको िासग  
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प्रसत िेकेण्ड १० सिटर भन्दा बढीको दरिे 
पानी प्रिोिन गने उद्योग स्थापना गने  

 बावषयक ३ करोड गोटािम्म उत्पादन िमता 
भएको पोिेको इटा, टार्ि आदद बनाउन े
उद्योग स्थापना गने 

 

 दैसनक १० हजार भन्दा बढी Compressed 

Bricks Hollow Bricks/Blocks उत्पादन गने 
उद्योग स्थापना गने 

 

 Mosquito Repellent (झोि, 

क्वाइि,ट्याबिेट, िोिन), िपु आदद उत्पादन 
गने उद्योग स्थापना गने  

 

 परम्परागत घरेि ुउद्योग बाहेकका िागो तथा 
कपडा रङ्गाई वा ििुाई वा छपाई गने उद्योग 
(गिैचा, पशस्मना िमेत) स्थापना गने  

 

 गाडी, मोटरिाईकि, अटोररक्िा आदद तथा 
दैसनक १०० थान भन्दा बढी िाइकि/ररक्िा 
(इन्िन वा ववद्यतु प्रर्ोग नगरी) एिेम्बसिङ 
गने उद्योग स्थापना गने 

 

स्वास््र् १६ देिी २५ िैर्ािम्मको अस्पताि, नसियङ्ग 
होम वा शचवकत्िा व्र्ाविार् िञ्चािन गने 

२६ देिी १०० िैर्ािम्मको अस्पताि, नसियङ्ग 
होम वा शचवकत्िा व्र्ाविार् िञ्चािन गने  

१०० िैर्ा भन्दा बढीको अस्पताि, नसियङ्ग 
होम वा शचवकत्िा व्र्विार् िञ्चािन गने 

िानी दैसनक २५ मेविक टनिम्म वािवुा प्रिोिन 
गने  

नदीनािाको ितहबाट दैसनक १०० देिी 
३०० घ.सम.िम्म वािवुा, ग्राभेि र सगिाय माटो 
सनकाल्न े

नदीनािाको ितहबाट दैसनक ३०० घ.सम. 
भन्दा बढी वािवुा,ग्राभेि र सगिाय माटो 
सनकाल्न े

 िािरण सनमायणमिुी ढुङ्गा, डेकोरेवटभ ढुङ्गा, िािारण सनमायणमिुी ढुङ्गा, डेटोरेवटभ ढुङ्गा, िािरण सनमायणमिुी ढंुगा, डेटोरेवटभ ढुङ्गा, 
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वािवुा, ग्राभेि र औद्योसगक माटो र िािारण 
माटो उत्िननको िासग दैसनक ५० घनसमटर 
िम्म उत्िनन कार्य गने  

वािवुा, ग्राभेि, औद्योसगक माटो र िािारण 
माटो दैसनक ५० देिी ५०० घनसमटरिम्म 
उत्िननको कार्य गने 

वािवुा,ग्राभेि, औद्योसगक माटो र िािारण 
माटोको िासग दैसनक ५०० घ.सम. भन्दा 
बढीको उत्िननको कार्य गने 

कृवष तथा पि ु    
  
    
  

  

महानगर/उपमहानगर िेत्रसभत्र तराईमा १ 
हेक्टरभन्दा बढी र अन्र् ठाउाँमा ०.५ हेक्टर 
भन्दा बढी िेत्रमा कृवष थोक बजार स्थापना 
गने 

पहाडमा १ हेक्टरभन्दा बढी र तराईमा ५ 
हेक्टरभन्दा बढी राविर् वन िेत्र कृवषको 
िासग प्रर्ोग गने 

 
 अनमुती प्राप्त बििािा सनमायण गने   
 ३०,००० भन्दा बढी पंिीजाती पाल्नको िासग 

सनमायण कार्य गने 

 

 १,००० भन्दा बढी ठुिा चौपार्ा पाल्नको 
िासग सनमायण कार्य गने  

 

 ५,००० भन्दा बढी िाना चौपार्ा (भेडा बाख्रा) 
पाल्नको िासग सनमायण कार्य गने  

 

 २,००० भन्दा बढी बंगरुिुाँगरु पाल्नको िासग 
सनमायण कार्य गने    

 

 प्र्ारेण्ट र ग्राण्ड प्र्ारेण्ट कुिरुापािन तथा 
ह्याचरी िञ्चािन गनय सनमायण गने 

 

 म्र्ाद नाघेका ववषादी (िूचीत ववषादीको हकमा 
मात्र) को भण्डारण तथा वविजयन गने 

जीवनािक ववषादी (िूचीत ववषादीको हकमा 
मात्र) प्िाण्ट स्थापना गने 

 दैसनक १०,००० भन्दा बढी िमताको दगु्ि 
प्रिोिन (दिुको पररकार िमेत) उद्योग 
स्थापना गने  

 

 १००० मेविन टन भन्दा बढी भण्डारण िमता  
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भएको कोल्ड स्टोरेज स्थापना गने  

 दैसनक २ देशि १० मेविक टनिम्म 
प्राङगाररक मि उत्पादन गने उद्योग स्थापना 
गने  

दैसनक १० मेविक टन भन्दा बढी प्राङ्गाररक 
मि उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने 

िानपेानी तथा ढि 
सनमायण 

  
  
  

 

िेफ इल्ड १०० सिटर प्रसत िेकेण्ड (LPS) 
भन्दा बढीको ितही पानीको स्रोत र िो 
पानीको ५० देशि ७५ प्रसतित िम्म िखु्िा 
िमर्मा आपूतशी  गने 

िेफ इल्ड १०० सिटर प्रसत िेकेण्ड (LPS) 
भन्दा बढी ितही पानीको स्रोत र िो पानीको 
७५ प्रसतित भन्दा बढी िखु्िा िमर्मा 
आपूतशी  गने 

प्रसत िेकेण्ड १०० सिटर भन्दा बढीको दरिे 
पानी प्रिोिन गने 

प्रसत िेकेण्ड ५०० सिटर भन्दा बढी पानीको 
स्रोत उपर्ोग गने िानेपानी स्रोत िम्बन्िी 
बहउुद्देश्र्ीर् आर्ोजना िञ्चािन गने 

१ देशि ३ वक.सम.िम्मको िरुुङ सनमायण गरी 
िानेपानी आर्ोजना िञ्चािन गने 

३ वक.सम. भन्दा बढीको िरुुङ सनमायण गरी 
िानेपानी आर्ोजना िञ्चािन गने 

िानेपानी आर्ोजना िञ्चािनको िासग २५ 
देशि १०० जनािम्म जनिंख्र्ा ववस्थापन गने
  

िानेपानी आर्ोजना िञ्चािनको िासग १०० 
जना भन्दा बढी जनिंख्र्ा ववस्थापन गने 

विटमेण्ट िवहतको ढि सनकाि सिस्टम 
िमावेि भएका िानेपानी आर्ोजना िञ्चािन 
गने  

जैववक तथा रािार्सनक प्रदषुण हनुे स्रोत वा 
सतनबाट प्रभाववत हनु िक्ने भसूमगत 
जिश्रोतको उपर्ोग गने 

५० हजार देशि २ िाििम्मको जनिंख्र्ािाई 
िानेपानी आपूतशी  गने  

२ िािभन्दा बढी जनिंख्र्ािाई िानेपानी 
आपूतशी  गने 

५० हजार देशि २ िाििम्मको जनिंख्र्ािाई 
िानेपानी आपूतशी  गनय नर्ााँ स्रोत जोड्न े  

२ िािभन्दा बढी जनिंख्र्ािाई िानेपानी 
आपूतशी  गनय नर्ााँ स्रोत जोड्न े

फोहरमैिा 
व्र्वस्थापन 

१० हेक्टर बढी िेत्रमा फैसिएको िान्िफर 
स्टेिन र ररिोिय ररकोभरी एररर्ा िम्बन्िी 

बावषयक १,००० देशि ५,००० टनिम्म 
फोहोर जसमनमा भने 

बावषयक ५,००० टन भन्दा बढी फोहोर 
जमीनमा भने 
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कार्य गने  
 ५ देशि १० हेक्टरिम्मको िेत्रमा फैसिएको 

िान्िफर स्टेिन र ररिोिय ररकोभरी एररर्ा 
िम्बन्िी कार्य गने  

१० हेक्टरभन्दा बढी िेत्रमा फैसिएको 
िान्िफर स्टेिन र ररिोिय ररकोभरी एररर्ा 
िम्बन्िी कार्य गने  

 ५ देशि १० हेक्टरिम्मको िेत्रमा फैसिएको 
रिार्न, र्ाशन्त्रक वा जैववक तररकाबाट 
फोहोरमैिा छनौट गने, केिाउन,े तह िगाउन े
र पनुाः प्रर्ोग गने  

१० हेक्टरभन्दा बढी िेत्रमा फैसिएको 
रिार्न, र्ाशन्त्रक वा जैववक तररकाबाट 
फोहोरमैिा छनौट गने, केिाउन,े तह िगाउन े
र पनुाः प्रर्ोग गने 

 ५०,००० िम्म जनिंख्र्ािाई टेवा परुर्ाउन े
उद्देश्र्िे िंचािन हनुे ढि सनकाि, िरिफाई 
वा फोहोर व्र्वस्थापन  कार्य गने   

५०,००० भन्दा बढी जनिंख्र्ािाई टेवा 
परुर्ाउन ेउद्दशे्र्िे िंचािन हनुे ढि सनकाि, 

िरिफाई वा फोहोर व्र्वस्थापन  कार्य गने 
 ५ देिी १० हेक्टरिम्मको िेत्रमा फैसिएको 

कम्पोष्ट प्िाण्ट िम्बन्िी काम गने  

१० हेक्टरभन्दा बढी िेत्रमा फैसिएको 
कम्पोष्ट प्िाण्ट िम्बन्िी काम गने 

  कम्तीमा १०,००० जनिंख्र्ा भएको िहरी 
िेत्रबाट सनस्बने फोहोरमैिा गाड्ने काम गने 

 ५ एम.एि.सड.(MLD) िमतािम्मको ढि 
व्र्वस्थापन आर्ोजना िंचािन गने 

५ एम.एि.सड.(MLD) भन्दा बढी िमताको 
ढि व्र्वस्थापन आर्ोजना िंचािन गने 

  देहार्को प्रकृसत र जनुिकैु स्तरका ितरापूणय 
फोहरमैिा िम्बन्िी सनमायण काम गनेाः  

(क) फोहरमैिा िंर्न्त्र सनमायण 

(ि) फोहोरमैिा ररकभरी प्िाण्ट सनमायण  

(ग) फोहरमैिा भने, थपुाने वा गाड्ने ठाउाँको 
सनमायण 

(घ) फोहरमैिा भण्डारण गने ठाउाँको सनमायण 
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(ङ) फोहरमैिा विटमेण्ट िवुविाको सनमायण  
   
  

 

 जोशिमपूणय फोहर पदाथय िम्बन्िी देहार्का 
काम गनेाः 
(क) कम्तीमा २५ िैय्र्ा भएको प्राथसमक 
स्वास््र् केन्र, अस्पताि वा नसियङ्ग होमबाट 
सनस्कने जैववक जोशिमपूणय पदाथयको अशन्तम 
सनष्कािन व्र्वस्थापन गने 

(ि) कुनै पसन हासनकारक पदाथयिाई भष्म वा 
पनुाः प्रर्ोग गनयको िासग १ हेक्टर वा िो 
भन्दा बढी िेत्रफिको जमीन प्रर्ोग गने र 
उजाय िम्बन्िी कुनै काम गने 
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अनिूुची –२ 

(दफा ३ को उपदफा ६ िाँग िम्बशन्ित) 
वातावरणीर् प्रभाव पवहचान तथा अध्र्र्न िू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 adf]lhd_ 

 

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

-bkmf % adf]lhd_ 

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

-bkmf % adf]lhd_ 

 

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

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

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

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

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

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

 

;fj{hlgs ;"rgf 6fF; tyf 

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

sfg"g adf]lhd x'g]_ 

 

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

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

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

 

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

tof/ ug]{ -bkmf ^ sf] pkbkmf  

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

jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg 

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

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

;+lIfKt jftfj/0fLo cWoog 

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

!_ adf]lhd_ 

 

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

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

-!_ adf]lhd_ 

jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg k|ltj]bg 

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

adf]lhd x'g]_ 

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

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

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

 

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

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

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

jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg 

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

sfg"g adf]lhd x'g]_ 

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

-bkmf ( b]lv !% adf]lhd_ 

 

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

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

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

-;+3Lo / k|b]z sfg"g adf]lhd x'g]_ 
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ि. गाउाँपासिकाको असिकार िेत्र सभत्रका प्रस्तावको ववषर्गत िेत्र तथा प्रकृसत: 

 वन, विृारोपण तथा हररर्ािी िेत्र : नर्ााँ बनस्पसत उद्यान, वन वीउ वगैचा र प्राणी 
उद्यान (शचसडर्ािाना) सनमायण, वाि उद्यान सनमायण । 

 िडक िेत्र : स्थानीर् नर्ााँ िडक सनमायण तथा स्तरोन्नसत, १०० समटर िम्मको पिु 
सनमायण । 

 पर्यटन िेत्र : स्थानीर् तहबाट अनमुसत ददने होटि वा ररिोटय स्थापना तथा िञ्चािन । 

 उजाय, जिस्रोत र सिंचाई िेत्र : सिफ्ट सिंचाई, पहाड सभरािो पािोमा सिंचाई, बहउुदे्दिीर् 
जिािर् सनमायण, ववद्यतु प्रिारण िाईन सनमायण तथा ववस्तार, ववद्यतु उत्पादन । 

 आवाि, भवन, वस्ती तथा िहरी ववकाि िेत्र : आवािीर्, व्र्विावर्क र दबैु प्रकृसतको 
भवन सनमायण, जग्गा ववकाि आर्ोजना, आवाि ववकाि कार्यक्रम । 

 उद्योग तथा व्र्विार् िेत्र : औद्योसगक ग्राम, शचर्ा, कफी, जसडबटुी आदद प्रिोिन उद्योग, 

वािवुा प्रिोिन वा क्रिर उद्योग इट्टा टार्ि उद्योग । 

 स्वास््र् िेत्र : अस्पताि, नसियङ्ग होम वा शचवकत्िा व्र्वािार् स्थापना र िञ्चािन  

 शििा िेत्र : शििण अस्पताि स्थापना र िंचािन  

 िानी िेत्र : ढुङ्गा, वािवुा, ग्राभेि र सगिाय माटो सनकाल्ने कार्य 
 कृवष िेत्र : व्र्विावर्क पिपंुिीपािन, कृवष थोक बजार स्थापना र वििािा सनमायण  

 िानेपानी तथा ढि सनकाि िेत्र : विटमेण्ट िवहतको ढि सनकाि तथा िानेपानी 
आर्ोजना िञ्चािन, िानेपानी आपूतशी  

 फोहोरमैिा व्र्वस्थापन िेत्र : फोहोरमैिा जमीनमनुी व्र्वस्थापन, रिार्न, र्ाशन्त्रक वा 
जैववक तररकाबाट फोहोमैिा छनौट गने, केिाउन,े तह िगाउने र पनुाः प्रर्ोग 

ग. वातावरणीर् अध्र्र्नको प्रकार 

 िंशिप्त वातावरणीर् अध्र्र्न 

 प्रारशम्भक वातावरणीर् अध्र्र्न 

 वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन 

घ. वातावरणीर् अध्र्र्नका िासग त्र्ाङ्क तथा वववरण िङ्किन िूची तथा अध्र्र्न ववसि र 
औजार 

वातावरणीर् अध्र्र्न िम्बन्िी त्र्ाङ्क िङ्किन 
िूची 

अध्र्र्न ववसि तथा औजार 

 

जैववकाः वनस्पसत, जीवजन्त,ु प्राकृसतक वािस्थान, 

वन जङ्गि तथा जैववक र पाररशस्थसतकीर् 
 िरातिीर् वहडाई तथा प्रत्र्ि अविोकन 

 अप्रक्ष्र्ि िंकेत िवेिण वा क्र्ामेरा 
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वववविता िर्ावपङ 

 नमूना िवेिण 

 मखु्र् जासनफकार अन्तवायताय तथा िशित 
िमूह छिफि 

भौसतक तथा रािार्सनक वातावरणाः जमीन, 

वार्मुण्डि, पानी, ध्वसन, मानव सनसमयत वस्त,ु 

हावा, भोगोसिक र भौगसभयक शस्थसत, जिवार् ु
पररवतयन तथा ववपद जोशिमको अवस्था 

 िरातिीर् वहंडाई तथा प्रत्र्ि अविोकन 

 हावा, पानी तथा माटोको नमूना िवेिण  

 ध्वसनको तहगत मापन तथा प्रदूषणको 
अवस्था पवहचान आदद 

िामाशजक आसथयकाः जनिंख्र्ा, ववस्थापन, 

जनस्वास््र्, उद्यम व्र्विार् तथा जीववकोपाजयन, 

उत्पादनशिि श्रोत िािन, िामाशजक 
मूल्र्मान्र्ता 

 प्रत्र्ि अविोकन 

 जनगणना तथा घरपररवार िवेिण 

 िशित िमूह तथा िरोकारवािा छिफि 

 मखु्र् जासनफकार अन्तवायताय 
 िावयजसनक बहि 

 मेसडर्ा िवेिण तथा रेकडय 
िााँस्कृसतकाः िास्कृसतक िम्पदा, िासमयक तथा 
िााँस्कृसतक मूल्र् मान्र्ाताहरु तथा चािचिन 

 िहभासगतामूिक अविोकन 

 िशित िमूह तथा िरोकारवािा छिफि 

 मखु्र् जासनफकार अन्तवायताय 
 िावयजसनक बहि 

अन्र्ाः िेवा िवुविा उपिबिता र 
उपर्ोगिहभासगतामूिक अविोकन 

 िशित िमूह तथा िरोकारवािा छिफि 

 मखु्र् जानीफकार अन्तवायताय 
 िावयजसनक बहि 

 

ङ. वातावरणीर् अध्र्र्नका प्रमिु िवािहरुको प्राथसमकता सनिायरण 

 जैववक तथा पाररशस्थसतकीर् 

 भौसतक तथा रािार्सनक 

 िामाशजक, आसथयक र िााँस्कृसतक 

 जिवार् ुपररवतयन तथा ववपद जोशिम 

 अन्र् 

च. वातावरणमा पनय िक्ने िकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव पवहचान, आाँकिन तथा 
प्राथसमकता सनिायरण 

वातावरणीर् प्रभावका िते्र िकारात्मक प्रभाव नकारात्मक प्रभाव 
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क. सनमायण अशघको चरण 

जैववक   

भौसतक तथा रिार्सनक   

िामाशजक तथा आसथयक   

िााँस्कृसतक   

अन्र्   

ि. सनमायणको चरण   

जैववक   

भौसतक तथा रािार्सनक   

िामाशजक तथा आसथयक   

िााँस्कृसतक   

अन्र्   

ग. िञ्चािनको चरण   

जैववक   

भौसतक तथा रिार्सनक   

िामाशजक तथा आसथयक   

िााँस्कृसतक   

अन्र्   
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अनिूुची –३ 

(दफा ४ को उपदफा (१) िाँग िम्बशन्ित) 

िंशिप्त वातावरणीर् अध्र्र्न िम्बन्िी कार्यिूचीको ढााँचा 

(आवरण पषृ्ठको ढााँचा) 

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

िंशिप्त वातावरणीर् अध्र्र्नको कार्यिूची 

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

प्रसतवेदन पेि गररने सनकार्को नाम र ठेगाना : 

प्रस्तावक : 

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

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

 

१. प्रसतवेदन तर्ार गने व्र्शि वा िंस्थाको नाम र ठेगाना : 

२. प्रस्तावको : 

 िामान्र् पररचर् 

 आर्ोजना तथा कार्यक्रमको वववरण 

 आर्ोजना तथा कार्यक्रमको आविर्कता तथा िान्दसभयकता 

३. प्रसतवेदन तर्ार गदाय ववचार गनुय पने नीसत ऐन, सनर्म, सनदेशिका तथा अन्तराविर् िशन्ि 
िम्झौता : 

४. प्रस्ताव कार्ायन्वर्न गदाय वातावरणमा पने िाि िकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव : 

 जैववक तथा पाररस्थसतकीर् : 
 भौसतक : 
 िामाशजक – आसथयक : 
 िााँस्कृसतक : 
 रािार्सनक : 
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५. प्रस्तावको कार्ायन्वर्नबाट वातावरणमा पने प्रभावको रोकथामका ववषर् : 

६. प्रस्ताव कार्ायन्वर्न गदाय अनगुमन गनुय पने ववषर् : 

७. जिवार् ुपररवतयन अनकुुिन र ववपद जोशिम पने अिर : 

८. अन्र् आवश्र्क ववषर् : 

  



िण्ड २, िंख्र्ा १५, सिरीजङ्घा राजपत्र, भाग २,समसत २०७७।०९।०१ 

 

34 | सिरीजङ्घा गााँउ कार्यपासिकाको कार्ायिर्,तेल्िोक, ताप्िेजङुद्धारा प्रकाशित ।  

 

अनिूुची –४ 

(दफा ४ को उपदफा (१) िाँग िम्बशन्ित) 

प्रारशम्भक वातावरणीर् परीिण िम्बन्िी कार्यिूचीको ढााँचा 

(आवरण पषृ्ठको ढााँचा) 

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

प्रारशम्भक वातावरणीर्को कार्यिूची 

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

प्रसतवेदन पेि गररने सनकार्को नाम र ठेगाना : 

प्रस्तावक : 

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

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

 

१. प्रसतवेदन तर्ार गने व्र्शि वा िंस्थाको नाम र ठेगाना : 

२. प्रस्तावको : 

िामान्र् पररचर् 

 आर्ोजना तथा कार्यक्रम वववरण  

 आर्ोजना तथा कार्यक्रमको आवश्र्कता र िान्दसभयकता 

३. प्रसतवेदन तर्ार गदाय अपनाउन ुपने ववसि : 

४. प्रसतवेदन तर्ार गदाय ववचार गनुय पने नीसत ऐन, सनर्म, सनदेशिका तथा अन्तराविर् िशन्ि 
िम्झौतााः 

५. प्रसतवेदन तर्ार गदाय िाग्नेाः 

 िमर् : 
 अनमुासनत बजेट : 
 आवश्र्क त्र्ाङ्क तथा िूचना : 
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६. प्रस्ताव कार्ायन्वर्न गदाय वातावरणमा पने िाि िकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव : 

 जैववक तथा पाररशस्थसतकीर् : 
 भौसतक : 
 िामाशजक आसथयक : 
 िााँस्कृसतक : 
 रािार्सनक : 

७. प्रस्ताव कार्ायन्वर्नका ववकल्प : 

 सडजाइन : 
 आर्ोजना स्थि : 
 प्रववसि र िञ्चािन ववसि, िमर् तासिका, प्रर्ोग हनुे कच्चा पदाथय : 
 अन्र् कुरा : 

८. प्रस्तावको कार्ायन्वर्नबाट वातावरणमा पने प्रभावको रोकथामका ववषर् : 

९. प्रस्ताव कार्ायन्वर्न गदाय जिवार् ुपररवतयन र ववपद जोशिममा पने अिरिम्बन्िी ववषर् : 

१०. प्रस्ताव कार्ायन्वर्न गदाय अनगुमन गनुय पने ववषर् : 

११. अन्र् आवश्र्क ववषर् 
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अनिूुची –५ 

(दफा ५ को उपदफा (७) िाँग िम्बशन्ित) 

िावयजसनक िनुवुाईको प्रवक्रर्ा तथा ढााँचा 

वातावरणीर् अध्र्र्न तथा ववश्लषेण, नीसतगत तथा कानूनी व्र्वस्थाको िवयमान्र्ता अनकुुि हनु े
गरी वातावरणीर् अध्र्र्न प्रवक्रर्ामा गररने िावयजसनक िनुवुाईको कार्यववसि देहार् अनिुारको 
हनुेछ: 

१. वातावरणीर् अध्र्र्नको िासग िावयजसनक िनुवुाई 

– प्रस्ताववत ववकाि सनमायण िम्बन्िी कार्य वा आर्ोजना तथा कार्यक्रमको बारेको सनणयर् 
प्रवक्रर्ामा िकारात्मक प्रभाव पानय िरोकारवािा र प्रस्तावकबीच िलु्िा अन्तकृय र्ा गरी 
ववचार र रार्/िझुाव प्रस्ततु गने मञ्च 

– िामान्र्ताः प्रस्तावको अिर िेत्रसभत्र प्रस्तावक सनकार्बाट िावयजसनक िनुवुाईको 
आर्ोजना 

– िावयजसनक िनुवुाई कार्यक्रमको स्वतन्त्र पेिागत ववज्ञहरुद्धारा िहजीकरण 

२. वातावरणीर् अध्र्र्न प्रवक्रर्ामा गररने िावयजसनक िनुवुाई कार्यक्रमको उदे्दश्र् 

– प्रस्ताववत आर्ोजना तथा कार्यक्रम िम्बन्िमा वातावरणीर् अध्र्र्नको सनष्कषय बारे 
प्रभाववत िमदुार्िाई प्रस्तावकबाट जानकारी गराउने मञ्चको आर्ोजना गने 

– प्रस्ताववत आर्ोजना तथा कार्यक्रम िेत्रको िरातिीर् वास्तववक अवस्था र वातावरणीर् 
अध्र्र्नबाट प्राप्त सनष्कषयको िदु्धता पषु्ट्याई तथा रुज ुगने 

– वातावरणीर् अध्र्र्न प्रवक्रर्ामा िम्बशन्ित प्रभाववत पि तथा िरोकारवािाहरुिाँग प्रर्ायप्त 
मात्रामा परामिय गररएको तथा सनणयर् प्रवक्रर्ामा िमावेि गराइएको कुराको िसुनशश्चत गने 

– प्रभाववत, रुची राख्न ेतथा िरोकारवािा पििे आफूिाई महत्वपूणय िागेका र िम्बशन्ित 
ववषर्मा ववचार प्रस्ततु गने अबिर प्रदान गने 

– प्रस्ताववत आर्ोजना तथा कार्यक्रम र वातावरणीर् िरोकारको ववषर्मा स्थानीर् 
िरकारको प्रसतवद्धता र प्रभावकारी जनिहभासगता प्रवद्धयन गने 

३. िावयजसनक िनुवुाईको बारेमा िावयजसनक िूचना तथा जानकारी  

– िावयजसनक िनुवुाईको समसत, िमर् र स्थान 

– िावयजसनक िनुवुाई हनुे प्रस्ताव वा आर्ोजना तथा कार्यक्रम बारे जानकारी 
– िहजकताय, गाउाँपासिकाकापदासिकारी, कमयचारी र नागररक िमाजका प्रसतसनसिको शचनारी 
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– िनुवुाईमा िहभागी हनुे िहभासगको जानकारी  

– कार्यपासिका कार्यिर्, िम्बशन्ित वडा कार्ायिर् िगार्त िावयजसनक स्थिमा िूचना टााँि 

– स्थानीर् वप्रण्ट तथा अनिाईन समसडर्ामा िूचना प्रकािन 

– रेसडर्ो, टेसिसभजन, िामाशजक ििािबाट िूचना िम्प्रषेण 

– िूचना प्रिारण गदाय स्थानीर् भाषामा िमेत गनुय पने 

४. िावयजसनक िनुवुाईको प्रवक्रर्ा तथा कार्यववसि 

४.१ पररचर् कार्यक्रम 

– अध्र्र्नकताय तथा िहजकताय, 
– गाउाँपासिकाका पदासिकारी र िम्बशन्ित कमयचारी,  
– िमदुार् तथा िशित िमूहका प्रसतसनसि,  

– नागररक िमाज वा गैििका प्रसतसनसि,  

– प्रस्ताववत आर्ोजना तथा कार्यक्रमका िाभाशन्वत तथा िंभाव्र् प्रभाववत िमदुार् वा 
िहभागी,  

– स्थानीर् जासनफकार र ववषर्ववज्ञ, 

– स्थानीर् राजनीसतक दिका प्रसतसनसि ।  

४.२ िावयजसनक िनुवुाईको ध्रे्र् तथा उदे्दश्र्बारे जानकारी तथा प्रस्ततुी 

– आर्ोजनाको ववस्ततृ पररर्ोजना प्रस्ताव वा कार्यक्रमको व्र्विावर्क कार्यर्ोजना 
– प्रस्ताववत आर्ोजना तथा कार्यक्रमको िम्बन्िमा स्थिगत अविोकन, अध्र्र्न र 

परामियबाट प्राप्त िूचना तथा वववरण 

– प्रस्ताव (आर्ोजना तथा कार्यक्रम) बाट स्थानीर् जनता, स्थानीर् तह, शजल्िािाई पगु्न े
प्रमिु फाइदाहरु  

– प्रस्ताव कार्ायन्वर्नबाट स्थानीर् जनता, स्थानीर् तह, शजल्िािाई पगु्न े नकारात्मक 
अिरहरु 

– नकारात्मक अिर न्रू्नीकरणमा उपार्हरु 

४.३ प्रस्तावको िम्बन्िमा प्रभाववत िमदुार् तथा अन्र् िरोकारवािाको िारणा तथा िवाि 
प्रस्ततुी 

– प्रस्तावको कार्ायन्वर्न िम्बन्िमा प्रभाववत िमदुार्का ववचार तथा िवाि 

– प्रस्तावको कार्ायन्वर्न िम्बन्िमा िरोकारवािाको ववचार तथा िवाि 

४.४ प्रस्तावकको प्रसतवक्रर्ा  
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– प्रस्ताव कार्ायन्वर्नबाट हनुे मखु्र् िमस्र्ा तथा िबाि बारे प्रस्तावकको रार् तथा ववचार 

– िमस्र्ा तथा िबािको िम्बोिनबारे प्रस्तावकको प्रसतवद्धताबारे जानकारी 

४.५ ववषर्ववज्ञ तथा िहजकतायबाट सनष्कषय तथा िझुाव प्रस्ततुी 

– कार्यक्रममा प्रस्ततु तथा उठाइएका िवािहरुको ववषर्ववज्ञ तथा िहजकतायद्धारा िंकिन 
तथा िाँस्िेषण 

– ववषर्ववज्ञ तथा िहजकतायद्धारा सनष्कषय तथा िझुावबारे प्रस्ततुी र जानकारी 
– िावयजसनक िनुवुाईको प्रवक्रर्ा, छिफिका ववषर्, सनष्कषय र िझुाव िमावेि प्रसतवेदन 

तर्ारी 
– प्रसतवेदन प्रस्तावक िमि पेि  

५. िहभासगता 

– ववषर्ववज्ञ तथा िहजकताय  

– प्रभाववत िमदुार् तथा िमूहको प्रसतसनसि, िशित वगय तथा िमदुार् 

– िम्बशन्ित वडाका वडाअध्र्ि वा वडा िसमसतका िदस्र्हरु  

– गाउाँपासिकाका प्रमिु, प्रसतसनसि तथा िम्बशन्ित कमयचारीहरु 

– नागररक िमाज, िमदुार्मा आिाररत िमाज तथा समसडर्ाका प्रसतसनसि 

– प्रस्तावक िंस्थाका प्रसतसनसिहरु   
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अनिूुची –६ 

(दफा ६ को उपदफा (२) िाँग िम्बशन्ित) 

िंशिप्त वातावरणीर् परीिण प्रसतवेदनको ढााँचा 

१. प्रसतवेदन तर्ार गने व्र्शि वा िंस्थाको नाम र ठेगाना : 

२. प्रस्तावको िारांि : 

३. प्रसतवेदनमा रहन ुपने ववषर्ाः 

 प्रस्तावको उदे्दश्र्, 

 प्रस्ताव कार्ायन्वर्न हनुे िते्रको ववस्ततृ वववरण, 

 प्रस्ताव तर्ारीमा त्र्ाङ्क िङ्किन र ववश्वषेणको ववसि, 

 प्रस्ताव कार्ायन्वर्नबाट वातावरणमा पने िकारात्मक प्रभाव, 

 प्रस्ताव कार्ायन्वर्नबाट वातावरणमा पने नकारात्मक प्रभाव, 

 वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजना, 
 अन्र् आवश्र्क कुरा, 
 िन्दभय िामाग्री । 

४. प्रसतवेदनमा िमावेि हनुे वातावरणीर् र्ोजनाको िाका देहार्बमोशजम हनुेछाः 

ववषर्गत िेत्र िकारात्मक प्रभावको 
बढोत्तरीका वक्रर्ाकिाप 

के 
गने? 

कहााँ 
गने? 

किरी 
गने? 

कवहिे 
गने? 

कििे 
गने? 

अनमुासनत बजेट 
जनिशि र िमर् 

अनगुमन तथा 
मूल्र्ाङ्कन ववसि 

भौसतक िेत्र         

जैववक िेत्र         

िामाशजक िेत्र         

िााँस्कृसतक िेत्र         

अन्र्         

ववषर्गत िेत्र नकारात्मक प्रभावको 
न्रू्नीकरणका वक्रर्ाकिाप 

के 
गने? 

कहााँ 
गने? 

किरी 
गने? 

कवहिे 
गने? 

कििे 
गने? 

अनमुासनत बजेट 
जनिशि र िमर् 

अनगुमन तथा 
मूल्र्ाङ्कन ववसि 

भौसतक िेत्र         

जैववक िेत्र         

िामाशजक िेत्र         

िााँस्कृसतक िेत्र         

अन्र्         
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रष्टव्र्:–  (१) वातावरण व्र्वस्थापन र्ोजनाको प्रस्तावमा आर्ोजना सनमायण अशघ, सनमायण तथा 
िञ्चािनको चरणका िासग अिग अिग रुपमा उल्िेि गनुय पनेछ ।  

   (२) प्रसतवेदन तर्ार गदाय आवश्र्कता अनिुार त्र्ाङ्क, नक्िा, शचत्र, तासिका, चाटय, ग्राफ 
िंिग्न गनुय पनेछ ।  

   (३) िंशिप्त वातावरणीर् अध्र्र्न प्रसतवेदन नेपािी भाषाको र्सुनकोडमा फण्ट िाइज १२ मा 
टाइप गरी िेशिएको हनु ुपनेछ । प्रसतवेदनको प्रत्रे्क पानाको तिमासथ १–१ इञ्च, बार्ााँ १.२ 
इञ्च र दार्ााँ १ इञ्च िािी रािी पानाका दवैुतफय  वप्रन्ट गरी स्पाइरि बाइशण्डङ गरेको हनु ुपनेछ 
। 
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अनिूुची –७ 

(दफा ६ को उपदफा (२) िाँग िम्बशन्ित) 

प्रारशम्भक वातावरणीर् परीिण प्रसतवेदनको ढााँचा 

 

१. प्रसतवेदन तर्ार गने व्र्शि वा िंस्थाको नाम र ठेगाना : 

२. प्रस्तावको िारांि : (प्रस्तावको कार्ायन्वर्नबाट वातावरणमा पनय िक्ने प्रभावको िम्बन्िमा 
देहार्का कुरा िंिेपमा उल्िेि गने) 

 प्रस्तावको उदे्दश्र् : 
 भ–ूउपर्ोग पने अिर : 
 वातावरणमा पने प्रसतकूि प्रभाव : 
 जनस्वास््र् तथा मानव जीवनमा पने अिर : 
 जनिङ्ग्ख्र्ा र जीववकोपाजयनमा पने अिर : 
 स्थानीर् पूवायिारमा हनुे िसत : 
 जिवार् ुपररवतयन तथा ववपद उत्थानशिितामा पने अिर : 
 अन्र् आवश्र्क कुरा : 

३. प्रस्तावको िम्बन्िमा देहार्का कुरा स्पष्ट ििुाउन ुपने : 

(क) प्रस्तावको वकसिम : 

 प्रिोिन गने, 

 उत्पादन गने, 

 जडान गने, 

 िेवा प्रवाह गने, 

 अन्र् । 

(ि) डेसिभरी गने भए के कस्तो वस्त ुडेसिभरी गने : 

(ग) प्रस्तावको : 

 जडान िमता : 
 प्रसतददन वा वषय कसत घण्टा िञ्चािन हनुे : 
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(घ) प्रस्ताव कार्ायन्वर्न हुाँदा सनष्कािन हनुे (कसत िमर् िञ्चािन हुाँदा कसत पररमाणमा 
सनष्कािन हनुे हो ) ििुाउन ुपने : 

 ठोि 

 तरि 

 हावा 
 ग्र्ााँि 

 ध्वसन 

 िूिो 
 अन्र् । 

(च) प्रर्ोग हनुे ऊजायको : 

 वकसिम : 
 स्रोत : 
 िपत हनुे पररमाण (प्रसतघण्टा, ददन र वषयमा) : 

  (छ) जनिशिको आवश्र्कता कसत पने : 

  (ज) प्रस्ताव कार्ायन्वर्न गनय आवश्र्क पने : 

 कुि पूाँजी : 
 चाि ुपूाँजी : 
 जसमनको िेत्रफि : 
 भवन र सतनका वकसिम : 
 मेसिनरी औजार : 
 अन्र् : 

   (झ) प्रस्ताव कार्ायन्वर्न हनुे िेत्रको ववस्ततृ वववरण : 

 नक्िा : 
 िो िेत्र र वररपररको जनिंख्र्ा र बिोबािको शस्थसत : 
 प्रस्ताव कार्ायन्वर्न हनुे िेत्रको आिपािमा कुनै िंवेदनिीि शचज वा वस्त ुरहेको भए 

त्र्स्ता शचजवस्तकुो वववरण : 
 हािको शस्थसत : 
 पानीको स्रोत : 
 फोहरमैिा फ्र्ााँक्ने वा प्रिोिन गने व्र्वस्था : 
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 प्रस्ताव कार्ायन्वर्न हनुे ठाउाँमा आवत जावत गने बाटो : 
 उत्पादन प्रवक्रर्ा : 
 प्रववसिको वववरण : 
 अन्र् आवश्र्क कुरा : 

४. प्रस्ताव कार्ायन्वर्न गदाय वातावरणमा पने प्रभाव : 

(क) िामाशजक, आसथयक र िााँस्कृसतक िेत्रमा पने प्रभाव : 

 मानव स्वास््र्मा पने प्रभाव : 
 जीववकोपाजयनमा पने प्रभाव : 
 िेती र्ोग्र् जसमनमा हने िर् : 
 वन जङ्गिमा पगु्ने िर् : 
 िामाशजक, िााँस्कृसतक र िासमयक मूल्र् मान्र्तामा हनु ेपररवतयन : 
 अन्र् : 

(ि) जैववक प्रभाव : 

 जनिङ्ग्ख्र्ा : 
 वनस्पसत तथा जीवजन्त ु: 
 प्राकृसतक वािस्थान र िमदुार् : 

(ग) भौसतक प्रभाव : 

 जसमन : 
 वार्मुण्डि : 
 पानी : 
 ध्वसन : 
 मानव सनसमयत वस्त ु: 
 जिवार् ु: 
 अन्र् : 

५. प्रभाव कार्ायन्वर्नका ववकल्प : 

  सडजाइन : 

  आर्ोजना स्थि : 
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  प्रवक्रर्ा, िमर्–तासिका : 

  प्रर्ोग हनुे कच्चा पदाथय : 

  अन्र् कुरा : 

६. वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजनाको िाका : 

७. अन्र् आवश्र्क कुरा : 

८. प्रसतवेदनमा िमावेि हनुे वातावरणीर् र्ोजनाको िाका देहार् बमोशजम हनुेछ : 

ववषर्गत िेत्र िकारात्मक प्रभावको 
बढोत्तरीका वक्रर्ाकिाप 

के 
गने? 

कहााँ 
गने? 

किरी 
गने? 

कवहिे 
गने? 

कििे 
गने? 

अनमुासनत बजेट 
जनिशि र िमर् 

अनगुमन तथा 
मूल्र्ाङ्कन ववसि 

भौसतक िेत्र         

जैववक िेत्र         

िामाशजक िेत्र         

िााँस्कृसतक िेत्र         

अन्र्         

ववषर्गत िेत्र नकारात्मक प्रभावको 
न्रू्नीकरणका वक्रर्ाकिाप 

के 
गने? 

कहााँ 
गने? 

किरी 
गने? 

कवहिे 
गने? 

कििे 
गने? 

अनमुासनत बजेट 
जनिशि र िमर् 

अनगुमन तथा 
मूल्र्ाङ्कन ववसि 

भौसतक िेत्र         

जैववक िेत्र         

िामाशजक िेत्र         

िााँस्कृसतक िेत्र         

अन्र्         

         

 

रष्टव्र्:–  (१) वातावरण व्र्वस्थापन र्ोजनाको प्रस्तावमा आर्ोजना सनमायण अशघ, सनमायण तथा 
िञ्चािनको चरणका िासग अिग अिग रुपमा उल्िेि गनुय पनेछ ।  

   (२) प्रसतवेदन तर्ार गदाय आवश्र्कता अनिुार त्र्ाङ्क, नक्िा, शचत्र, तासिका, चाटय, ग्राफ 
िंिग्न गनुय पनेछ ।  

   (३) िंशिप्त वातावरणीर् अध्र्र्न प्रसतवेदन नेपािी भाषाको र्सुनकोडमा फण्ट िाइज १२ मा 
टाइप गरी िेशिएको हनु ुपनेछ । प्रसतवेदनको प्रत्रे्क पानाको तिमासथ १–१ इञ्च, बार्ााँ १.२ 
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इञ्च र दार्ााँ १ इञ्च िािी रािी पानाका दवैुतफय  वप्रन्ट गरी स्पाइरि बाइशण्डङ गरेको हनु ुपनेछ 
। 
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अनिूुची –८ 

(दफा ६ को उपदफा (३) िाँग िम्बशन्ित) 

वातावरणीर् अध्र्र्न प्रसतवेदन िम्बन्िी िावयजसनक िूचनाको ढााँचा 

 

.............. आर्ोजना/कार्यक्रमको वातावरणीर् अध्र्र्न प्रसतवेदन तर्ारी िम्बन्िी िावयजसनक 
िूचना 

(प्रकािन समसत ....................) 

........... प्रदेि ............ शजल्िा ................ गाउाँपासिका ................ (प्रस्तावकको नाम 
उल्िेि गने) द्वारा देहार् बमाशजमको प्रस्ताव कार्ायन्वर्न गनय िासगएको छ । 

प्रस्तावकको नाम र 
ठेगाना 

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

प्रस्तावको व्र्होरा आर्ोजना / कार्यक्रमको मखु्र् ववषिेता उल्िेि गने 

प्रभाव पनय िक्ने िेत्र .......... शजल्िा ......... गाउाँपासिका .......... वडाँ नं. 
 

मासथ उशल्िशित प्रस्तावको वातावरणीर् अर्र्न प्रसतवेदन तर्ारी गने क्रममा िो िेत्रको जैववक 
तथा पाररशस्थसतकीर् प्रणािी, प्राकृसतक तथा भौसतक प्रणािी, िामाशजक तथा आसथयक प्रणािी र 
िााँस्कृसतक प्रणािीहरु बीच के कस्तो िकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव पदयछ भनी र्वकन गनय 
................. गाउाँपासिका, ..............वडा िसमसत, ववद्यािर्, स्वास््र् िंस्था तथा िरोकारवािा 
व्र्शि वा िंस्थाको रार् िझुाव सिन आवश्र्क भएकोिे र्ो िावयजसनक िूचना प्रकािन भएको 
समसतिे िात ददन सभत्र देहार्मा उशल्िशित ठेगानामा आई पगु्ने गरी सिशित रार् िझुाव उपिब्ि 
गराई ददन ुहनु अनरुोि गररन्छ । 

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

(दफा ६ को उपदफा (८) िाँग िम्बशन्ित) 

वातावरणीर् अध्र्र्न प्रसतवेदन तर्ार गने ववज्ञ तथा अध्र्र्न टोिी 

 

क. िंशिप्त वातावरणीर् अध्र्र्न तथा प्रसतवेदन तर्ारी िंिग्न हनुे वविेषज्ञहरुाः  

१. भौसतक ववकाि ववज्ञ (Physical Development Expert) : िम्बशन्ित ववषर् जस्तैाः 
सिसभि वा मेकासनकि इशिसनर्ररङ्ग, भगूभयिास्त्र, भवूवज्ञान, आवकय टेक्ट, हाइड्रोिोजी वा अन्र् 
िम्बशन्ित ववषर्मा स्नातकोत्तर उपािी हासिि गरी कम्तीमा तीन वटा वातारणीर् अध्र्र्न 
कार्यमा अनभुव भएको  

2. वातावरणववद (Environmental Expert): वातावरण ववज्ञान वा इशिसनर्ररङ्गमा स्नातकोत्तर 
उपािी हासिि गरी कम्तीमा तीन वटा वातारणीर् अध्र्र्न कार्यमा अनभुव भएको  

3. िामाशजक आसथयक ववज्ञ (Socio-economic Expert) : िमाज ववज्ञान वा अथयिास्त्रमा 
स्नातकोत्तर उपािी हासिि गरी कम्तीमा तीन वटा वातारणीर् अध्र्र्न कार्यमा अनभुव 
भएको  

 

ि. प्रारशम्भक वातावरणीर् परीिण तथा प्रसतवेदन तर्ारी िंिग्न हनुे वविेषज्ञहरुाः  

1. भौसतक ववकाि ववज्ञ (Physical Development Expert) : िम्बशन्ित ववषर् जस्तैाः 
सिसभि वा मेकासनकि इशिसनर्ररङ्ग, भगूभयिास्त्र, भवूवज्ञान, आवकय टेक्ट, हाइड्रोिोजी वा अन्र् 
िम्बशन्ित ववषर्मा स्नातकोत्तर उपािी हासिि गरी कम्तीमा तीन वटा वातारणीर् अध्र्र्न 
कार्यमा अनभुव भएको  

2. वातावरणववद (Environmental Expert): वातावरण ववज्ञान वा इशिसनर्ररङ्गमा स्नातकोत्तर 
उपािी हासिि गरी कम्तीमा तीन वटा वातारणीर् अध्र्र्न कार्यमा अनभुव भएको  

3. िामाशजक आसथयक ववज्ञ (Socio-economic Expert) : िमाज ववज्ञान वा अथयिास्त्रमा 
स्नातकोत्तर उपािी हासिि गरी कम्तीमा तीन वटा वातारणीर् अध्र्र्न कार्यमा अनभुव 
भएको  
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४. आवश्र्कता अनिुार िम्बशन्ित िेत्रको ववज्ञाः Civil Engineer, Architect, Economist, 

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

Hydrologist, Chemist आदद) जस्तैाः  

– वन तथा विृारोपण र हररर्ािी िेत्राः फरेष्टर वा वार्ोडाइभरसिटी ववज्ञ आदद 

– िडक, पिु तथा र्ातार्ात िेत्राः र्ातार्ात इशिसनर्ररङ्ग आदद 

– पर्यटन िेत्र : पर्यटन ववज्ञ आदद 

– उजाय, जिस्रोत र सिंचाई िेत्राः Hydrologist, Irrigation Engineerआदद । 

– आवाि, भवन, वस्ती तथा िहरी ववकाि िेत्र : भवन इशिसनर्र वा आकीटेक्ट  

– उद्योग तथा व्र्विार् िेत्र : अथयिास्त्री तथा व्र्वस्थापन ववज्ञ आदद 

– स्वास््र् िेत्र : मेसडकि डाक्टर आदद 

– शििा िेत्र : शििािास्त्री वा मेसडकि डाक्टर आदद 

– िानी िेत्र : भगूभयिास्त्री आदद 

– कृवष िेत्र : कृवष तथा भेटेरनरी ववज्ञ आदद 

– िानेपानी, िरिफाई तथा ढि सनकाि िेत्र : वाि इशिसनर्र आदद 

उशल्िशित ववज्ञ तथा अध्र्र्न टोिीको र्ोग्र्ता वातावरण िम्बन्िी िंघीर् कानूनमा तोवकए 
बमोशजम हनुपुनेछ । 
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अनिूुची –१० 

(दफा १० को उपदफा (१) िाँग िम्बशन्ित) 

वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजनाको ढााँचा 

वातावरणीर् प्रभाव िकारात्मक प्रभाव 
बढोत्तरी/ नकारात्मक 
अिर न्रू्नीकरणका 
वक्रर्ाकिापहरु (के 

के गने?) 

स्थान 
(कहााँ 
गने) 

िञ्चािन 
प्रवक्रर्ा 
(किरी 
गने?) 

िञ्चािन 
प्रवक्रर्ा 
(किरी 
गने?) 

िमर् 
(कवहिे 
गने?) 

अनमुासनत 
श्रोत 

शजम्मेवारी अनगुमन
को ववसि 

क. भौसतक वातावरण         

1. सनमायण अशघको चरण         

         

2. सनमायण चरण         

         

3. सनमायण पसछको चरण         

         

ि. जैववक वातावरण         

1. सनमायण अशघको चरण         

         

2. सनमायण चरण         

         

3. सनमायण पसछको चरण         

         

ग. िामाशजक, आसथयक र 
िााँस्कृसतक वातावरण 

        

1. सनमायण अशघको चरण         

         

2. सनमायण चरण         

         

3. सनमायण पसछको चरण         
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अनिूुची –११ 

(दफा ११ को उपदफा (९) िाँग िम्बशन्ित) 

वातावरणीर् प्रस्ताव कार्ायन्वर्न अनगुमनको ढााँचा 

 

अनगुमनका 
प्रकार 

अनगुमनका 
िूचक 

अनगुमनको 
ववसि 

अनगुमनको 
स्थान 

अनगुमनको 
िमर् 

(आवशृत्त) 

अनमुासनत 
रकम 

अनगुमन 
गने सनकार् 

१. प्रारशम्भक अवस्थाको अनगुमन 

       

       

       

2. प्रभाव अनगुमन 

       

       
       

3. सनर्मपािन अनगुमन 
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