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ठाकुरबाबा नगरपालिकाको सूचना । 

 

ठाकुरबाबा नगरपालिकाको लिलि २०७७।04।12 गिेको कार्यपालिका 
बैठकबाट " ठाकुरबाबा नगरपालिकाको संक्षिप्त वािावरक्षिर् अध्र्र्न िथा वािावरिीर् 
पररिि कार्यववलि, २०७७" प्रकाशन भएको व्र्होरा सम्बक्षधिि सबै जानकारीका िागी 
प्रकाक्षशि गररएको छ । 
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ठाकुरबाबा नगरपालिका संक्षिप्त वािावरिीर् अध्र्र्न िथा प्रारक्षम्भक वािावरिीर् परीिि 
कार्यववलि, २०७७ 

प्रस्िावना :  

ठाकुरबाबा नगरपालिकाको अलिकार िेत्रलभत्र पने ववषर्सँग सम्बक्षधिि र्ोजना, कार्यक्रि िथा आर्ोजना 
सम्बधिी प्रस्िावको संक्षिप्त वािावरिीर् अध्र्र्न वा प्रारक्षम्भक वािावरिीर् परीिि सम्बधिी अध्र्र्न, 
प्रलिवेदन िर्ारी, स्वीकृलि, प्रस्िाव कार्ायधवर्न िथा अनगुिन प्रवक्रर्ािाई व्र्वक्षस्थि र प्रभावकारी 
बनाउन वाञ्छनीर् भएकोिे, ठाकुरबाबा नगरपालिकाको प्रशासकीर् कार्यववलि (लनर्लिि गने) ऐन, 
2075 को दफा 4 िे ददएको अलिकार प्रर्ोग गरी र्ो कार्यववलि बनाएको छ ।  

पररच्छेद - १ 

प्रारक्षम्भक 

१.  संक्षिप्त नाि र प्रारम्भ: (१) र्ो कार्यववलिको नाि "संक्षिप्त वािावरिीर् अध्र्र्न िथा प्रारक्षम्भक 
वािावरिीर् परीिि कार्यववलि, २०७७" रहेको छ ।  

(2) र्ो कार्यववलि प्रचलिि सङ्घीर् कानूनिे ठाकुरबाबा नगरपालिकाको अलिकार 
िेत्रलभत्र पने भनी िोवकएको ववषर्सँग सम्बक्षधिि ववकास लनिायि कार्य वा आर्ोजना कार्ायधवर्न 
गने सरकारी, अियसरकारी,  गैर सरकारी,  सिदुार्िा आिाररि संस्था र व्र्क्षि वा कम्पनीको 
हकिा सिेि िागू हनुेछ। 

(३) र्ो कार्यववलि नगरपालिकाको स्थानीर् राजपत्रिा प्रकाशन भएको लिलिदेक्षि िागू 
हनुेछ ।  

2.  पररभाषा: ववषर् वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा र्स कार्यववलििा, - 

(क) "ऐन" भन्नािे संघीर् िथा प्रदेश सरकारबाट जारर भएका वािावरि सम्बक्षधि ऐनिाई 
सम्झन ुपछय । 

(ि) "कार्यपालिका" भन्नािे नगर कार्यपालिका सम्झन ुपछय ।  

(ग) "कार्यसूची" भन्नािे वािावरिीर् अध्र्र्न प्रलिवेदन िर्ार गनयको िालग र्स कार्यववलि 
बिोक्षजि स्वीकृि कार्यसूची सम्झन ुपछय ।  
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(घ) "कार्ायिर्" भन्नािे नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् र सो अधिगयि वािावरि िथा 
ववपद व्र्वस्थापन सम्बधिी ववषर् हेने िहाशािा/शािा/एकाईिाई सम्झन ुपछय ।   

(च) "नगरपालिका" भन्नािे ठाकुरबाबा नगरपालिकािाई सम्झन ुपछय । 

(छ) "प्रस्िाव" भन्नािे ववद्यिान वािावरिीर् अवस्थािा पररवियन ल्र्ाउन सक्ने वकलसिको 
ववकास कार्य, भौलिक वक्रर्ाकिाप वा भ–ूउपर्ोगिा कुनै पररवियन गने कुनै र्ोजना, 
आर्ोजना वा कार्यक्रि सञ्चािन गने सम्बधििा िर्ार गररएको प्रस्िाव सम्झन ुपछय।  

(ज) "प्रस्िावक" भन्नािे प्रस्िाव स्वीकृलिको िालग लनवेदन ददने वा प्रस्िाव कार्ायधवर्न गनय 
स्वीकृलि प्राप्त व्र्क्षि वा सरकारी, अियसरकारी वा गैरसरकारी लनकार् वा संस्था 
सम्झन ुपछय ।  

(झ) "प्रारक्षम्भक वािावरिीर् परीिि" भन्नािे कुन ैप्रस्िावको कार्ायधवर्न गदाय सो प्रस्िाविे 
वािावरििा उल्िेिनीर् प्रलिकूि प्रभाव पाने वा नपाने सम्बधििा र्कीन गनुयका साथै 
त्र्स्िो प्रभाविाई कुनै उपार्द्वारा लनराकरि वा धरू्नीकरि गनयका िालग अविम्बन 
गररने उपार्को सम्बधििा ववश्लषेिात्िक रुपिा गररने अध्र्र्न िथा िूल्र्ाङ्कन सम्झन ु
पछय ।  

(ञ) "वािावरि" भन्नािे प्राकृलिक, साँस्कृलिक र सािाक्षजक प्रिािी, आलथयक िथा िानवीर् 
वक्रर्ाकिाप र वर्नका अवर्वहरु िथा िी अवर्वहरुको बीचको अधिरवक्रर्ा िथा 
अधिरसम्बधि सम्झन ुपछय ।  

(ट) "वािावरिीर् अध्र्र्न" भन्नािे कुनै प्रस्िावको कार्ायधवर्न गदाय त्र्सबाट वािावरििा 
पने प्रलिकूि प्रभाव लनराकरि वा धरू्नीकरि गनयको िालग अविम्बन गररने उपार्का 
सम्बधििा गररने संक्षिप्त वािावरिीर् अध्र्र्न, प्रारक्षम्भक वािावरिीर् परीिि र 
वािावरिीर् प्रभाव िूल्र्ाङ्कन सम्झन ुपछय ।  

(ठ) "वािावरिीर् अध्र्र्न प्रलिवेदन" भन्नािे संक्षिप्त वािावरिीर् अध्र्र्न, प्रारक्षम्भक 
वािावरिीर् पररिि वा वािावरिीर् प्रभाव िूल्र्ाङ्कन सम्बधििा िर्ार गररएको 
प्रलिवेदन सम्झन ुपछय । 

(ड) "वािावरिीर् प्रभाव िूल्र्ाकंन" भन्नािे कुनै प्रस्िावको कार्ायधवर्न गदाय सो प्रस्िाविे 
वािावरििा उल्िेिनीर् प्रलिकूि प्रभाव पाने वा नपाने सम्बधििा र्कीन गर्रनुयका 
साथै त्र्स्िो प्रभाविाई कुनै उपार्द्वारा लनराकरि वा धरू्नीकरि गनयका िालग 
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अविम्बन गररने उपार्को सम्बधििा ववस्ििृ रुपिा गररने अध्र्र्न िथा िूल्र्ाङ्कन 
सम्झन ुपछय । 

(ढ) "व्र्वसावर्क कार्यर्ोजना" भन्नािे प्रस्िावकिे कार्ायधवर्न गने ववस्ििृ पररर्ोजना 
प्रलिवेदन िर्ार गनुयपने बाहेकका आर्ोजना वा कार्यक्रििा हनुे िगानी र प्रलिफिको 
ववश्लषेि सवहिको कार्यर्ोजना सम्झन ुपछय ।  

(ि) "ववस्ििृ पररर्ोजना प्रलिवेदन" भन्नािे प्रस्िावकिे कार्ायधवर्न गने ववकास लनिायिसँग 
सम्बक्षधिि पररर्ोजनाको प्राववलिक र आलथयक पिहरु ववश्लषेि गररएको ववस्ििृ 
प्रलिवेदन सम्झन ुपछय ।    

(ि) "संक्षिप्त वािावरिीर् अध्र्र्न" भन्नािे कुनै प्रस्िावको कार्ायधवर्न गदाय त्र्सबाट 
वािावरििा पने प्रलिकूि प्रभाव लनराकरि वा धरू्नीकरि गनयको िालग अविम्बन 
गररने उपार्को सम्बधििा संक्षिप्त रुपिा गररने अध्र्र्न सम्झन ुपछय ।  

पररच्छेद — २ 

प्रस्िाव छनौट िथा कार्यसूची सम्बधिी व्र्वस्था 
३.  प्रस्िाव छनौट िथा सूची िर्ार गने: (१) कार्ायिर्िे स्वीकृि बावषयक कार्यक्रि िथा 

कार्यर्ोजनाको आिारिा वािावरिीर् अध्र्र्न आवश्र्क पने ववकास लनिायि सम्बधिी कार्य वा 
आर्ोजना िथा कार्यक्रि पवहचान गरी सूची िर्ार गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोक्षजिको सूचीिा स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को 
दफा ६२ (क) बिोक्षजि नगरपालिका िेत्रलभत्र गररन ेस्िेट, ढुङ्गा, लगट्टी, वािवुा एवं िाटोजधर् 
वस्िकुो ववक्री सम्बधिी कार्य सिेि सिावेश गनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोक्षजि वािावरिीर् अध्र्र्न आवश्र्क पने आर्ोजना िथा 
कार्यक्रिको पवहचान िथा सूची िर्ार गदाय सङ्घीर् वािावरि संरिि लनर्िाविी, २०७७ को 
आिारिा संक्षिप्त वािावरिीर् अध्र्र्न, प्रारक्षम्भक वािावरिीर् परीिि र वािावरिीर् प्रभाव 
िूल्र्ाङ्कनका िालग छुट्टाछुटै्ट सूची िर्ार गनुय पनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बिोक्षजिको सूची िर्ार गदाय र्स कार्यववलिको अनसूुची –१ िा 
उक्षल्िक्षिि सीिा (थ्रसेहोल्ड) अनसुार गनुय पनेछ । 
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(५) कार्ायिर्िे वािावरिीर् अध्र्र्न गनुयपने आर्ोजना वा कार्यक्रिको ववस्ििृ 
पररर्ोजना प्रलिवेदन वा व्र्वसावर्क कार्यर्ोजना िर्ार भए पश्चाि वािावरिीर् अध्र्र्न गने 
गराउने व्र्वस्था गनुय पनेछ ।  

(६) उपदफा (५) बिोक्षजि वािावरिीर् अध्र्र्न गदाय अनसूुची –२ िा उक्षल्िक्षिि 
वािावरिीर् अध्र्र्न सम्बधिी प्रवाह क्षचत्र, प्रभाव पवहचान िथा अध्र्र्न सूची र औजारको 
प्रर्ोग गनुय पनेछ ।  

४.   कार्यसूची िर्ारी िथा स्वीकृलि गनुयपने: (१) प्रस्िावकिे संक्षिप्त वािावरिीर् अध्र्र्नको िालग 
अनसूुची –३ र प्रारक्षम्भक वािावरिीर् परीििको िालग अनसुचुी –४ बिोक्षजिको ढाँचािा प्रत्रे्क 
आर्ोजना वा कार्यक्रिको िालग छुट्टाछुटै्ट कार्यसूची िर्ार गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोक्षजि िर्ार गररएको कार्यसूची स्वीकृलिको िालग वािावरि 
ववषर् हेने िहाशािा/शािा/एकाईिा पेश गनुय पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोक्षजि पेश भएको कार्यसूची स्वीकृलिका िालग पेश गनुयअक्षघ 
ववषर्सँग सम्बक्षधिि शािा/िहाशािाको रार् सझुाव सवहि पेश गनुयपनेछ । 

(४) उपदफा (२) बिोक्षजि पेश भएको संक्षिप्त वािावरिीर् अध्र्र्न सम्बधिी 
कार्यसूची भए प्रििु प्रशासकीर् अलिकृििे र प्रारक्षम्भक वािावरिीर् परीिि सम्बधिी कार्यसूची 
भए प्रििु प्रशासकीर् अलिकृि िाफय ि प्रििुिे आवश्र्क जाँचबझु गरी पेश भएको लिलििे 
पधर ददनलभत्र स्वीकृि गनुय पनेछ । 

(५) उपदफा (४) को प्रर्ोजनको िागी ददन गिना गदाय थप कागजाि िाग गरेकोिा 
त्र्स्िो कागजाि प्राप्त भएको लिलिबाट र कुनै ववषर्िा थप स्पष्ट गनय िेक्षि पठाएकोिा त्र्स्िो 
ववषर्िा स्पष्ट भई आएको लिलिबाट गिना गररनेछ ।  

(६) उपदफा (४) बिोक्षजि कार्यसूची स्वीकृि गदाय दफा १४ को उपदफा (१) 
बिोक्षजि गदठि प्राववलिक सलिलिको लसफाररशिा गनुय पनेछ । 

5.  सावयजलनक सनुवुाई गनुयपने: (१) प्रस्िावकिे वािावरिीर् अध्र्र्न प्रलिवेदन िर्ारीको 
लसिलसिािा प्रस्िावको कार्ायधवर्नबाट प्रभाववि हनुे िेत्रिा प्रस्िावको बारेिा सावयजलनक 
सनुवुाईको आर्ोजना गरी रार् सझुाव सङ्किन गनुय पनेछ ।  
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(२) उपदफा (१) बिोक्षजि सावयजलनक सनुवुाई गदाय प्रस्िावकिे प्रभाववि स्थानीर् 
सिदुार्, वन उपभोिा सिूह गठन भएको भए सो सिूहका प्रलिलनलि, वडा अध्र्ि वा वडा 
सलिलिका प्रलिलनलिको रोहवरिा गराउन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोक्षजि सावयजलनक सनुवुाई गने प्रर्ोजनका िालग प्रस्िावकिे 
सोको लिलि, सिर्, स्थान र आर्ोजना िथा कार्यक्रिको सम्बधििा प्रचार प्रसार गनयको िालग 
स्थानीर् पत्रपलत्रका, रेलडर्ो वा अधर् सञ्चार िाध्र्िको प्रर्ोग गनुयका साथै सम्बक्षधिि वडा 
कार्ायिर् र आर्ोजना िते्रको कुनै सावयजलनक स्थििा सूचना सिेि टाँस गनुय पनेछ । 

(४) उपदफा (१) बिोक्षजि गररने सावयजलनक सनुवुाई कार्यक्रििा आर्ोजना िथा 
कार्यक्रिबाट प्रभाववि िते्रका नागररक, सिदुार् िथा िवहिा, बािबालिका, अपाङ्गिा भएका 
व्र्क्षि, ज्रे्ष्ठ नागररक िथा जोक्षिि रहेका वगयको सहभालगिा सलुनक्षश्चि गनय प्रस्िावकिे उपदफा 
(२) बिोक्षजिको सूचना स्थानीर् पत्रपलत्रका, रेलडर्ो र अधर् सञ्चार िाध्र्िबाट सम्भव  भएसम्ि 
स्थानीर् भाषािा सिेि प्रचार प्रसार गनुय पनेछ ।  

(५) प्रस्िावकिे आर्ोजना िथा कार्यक्रििे सिेट्ने भौगोलिक िेत्रको आिारिा 
आवश्र्किा अनसुार एकभधदा बढी स्थानिा सावयजलनक सनुवुाईको आर्ोजना गनुय पनेछ ।  

(६) र्स दफा बिोक्षजि आर्ोजना गररएको सावयजलनक सनुवुाईिा भएको उपक्षस्थलि, 
सनुवुाईबाट प्राप्त सझुाव, िस्वीर िथा श्रव्र्-दृश्र् सािग्री सिेि वािावरिीर् अध्र्र्न प्रलिवेदनिा 
संिग्न गनुय पनेछ ।   

(७) सावयजलनक सनुवुाई कार्यक्रि सम्बधिी ववस्ििृ ढाँचा िथा प्रवक्रर्ा अनसूुची –५ 
िा उल्िेि भएबिोक्षजि हनुेछ । 

पररच्छेद — ३ 

प्रलिवेदन िर्ारी िथा स्वीकृलि सम्बधिी व्र्वस्था 
 

६.  वािावरिीर् अध्र्र्न प्रलिवेदन िर्ारी: (१) दफा ४ को उपदफा (२) बिोक्षजि स्वीकृि 
कार्यसूची र दफा ५ बिोक्षजि आर्ोजना हनुे सावयजलनक सनुवुाईबाट प्राप्त सझुाव सिेिको 
आिारिा प्रस्िावकिे प्रत्रे्क आर्ोजना िथा कार्यक्रिको िालग छुट्टाछुटै्ट वािावरिीर् अध्र्र्न 
प्रलिवेदन िर्ार गनुय पनेछ ।  
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(२) संक्षिप्त वािावरिीर् अध्र्र्न प्रलिवेदनको ढाँचा अनसूुची –६ िथा प्रारक्षम्भक 
वािावरिीर् परीिि प्रलिवेदनको ढाँचा अनसूुची –७ िा िोवकए बिोक्षजि हनुेछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोक्षजि प्रलिवेदन िर्ार गदाय प्रस्िावकिे प्रस्िाव कार्ायधवर्न हनु े
नगरपालिका वा त्र्स िते्रका सम्बक्षधिि सरोकारवािा लनकार् व्र्क्षि वा संस्थािाई सो 
प्रस्िावको कार्ायधवर्नबाट वािावरििा पनय सक्ने प्रभावको सम्बधििा साि ददनलभत्र लिक्षिि 
सझुाव उपिब्ि गराउन अनसूुची –८ बिोक्षजिको ढाँचािा कार्ायिर्, शैक्षिक संस्था, स्वास््र् 
संस्था वा कुनै सावयजलनक स्थििा सूचना टाँस गरी िचुलु्का िर्ार गनुय पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोक्षजिको सूचना कुन ैएक स्थानीर् पत्रपलत्रकािा प्रकाशन गरी 
आफ्नो वेवसाइट भएिा सोिा सिेि प्रकाशन गनुय पनेछ ।  

(५) उपदफा (३) र (४) बिोक्षजि सूचना टाँस वा प्रकाशन भएकोिा सो सम्बधििा 
कसैको रार्सझुाव भए सूचनािा उक्षल्िक्षिि अवलिलभत्र सम्बक्षधिि प्रस्िावकिाई आफ्नो रार् 
सझुाव ददन सवकनेछ ।  

(६) दफा ४ को उपदफा (३) बिोक्षजि स्वीकृि कार्यसूची िथा उपदफा (१) 
बिोक्षजि वािावरिीर् अध्र्र्न प्रलिवेदन िर्ार गदाय प्रस्िावकिे डेस्क अध्र्र्न, स्थिगि भ्रिि, 
अविोकन र प्रभाव िेत्रका िक्षिि सिदुार् िथा सरोकारवािासँग अधिरवक्रर्ा गरी ि्र्ाङ्क 
िथा सूचना संकिन गनुय पनेछ ।  

(७) उपदफा (१) बिोक्षजिको वािावरिीर् अध्र्र्न प्रलिवेदनिा प्रस्िावकिे प्रस्िाव 
कार्ायधवर्न गने क्रििा वािावरििा पनयसक्ने सकारात्िक प्रभाव बढोत्तरी िथा नकारात्िक 
प्रभाव धरू्नीकरिको िालग अपनाउन सवकने ववलभन्न ववकल्पहरुको ववस्ििृ ववश्लषेि गरी त्र्स्िा 
ववकल्पहरुिध्रे् वािावरिीर् दृवष्टकोििे प्रस्िाव कार्ायधवर्न गनय उपर्िु हनुे ववकल्प र सो 
ववकल्प कार्ायधवर्न गनय सवकने आिार र कारि सिावेश गनुय पनेछ । 

(८) प्रस्िावकिे वािावरिीर् अध्र्र्न प्रलिवेदन िर्ार गदाय अनसूुची –९ िा 
उक्षल्िक्षिि ववज्ञ िाफय ि िर्ार गनुय पनेछ ।  

(९) उपदफा (८) बिोक्षजि वािावरिीर् अध्र्र्न कार्यिा संिग्न ववज्ञहरु स्थिगि 
अध्र्र्न, अविोकन, रार् परािशय र अधिरवक्रर्ाका िालग आर्ोजना िथा कार्यक्रिको प्रस्िाववि 
स्थििा अलनवार्य रुपिा उपक्षस्थि हनु ुपनेछ ।  
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(१०) वािावरिीर् अध्र्र्न सम्बधिी कार्यसूची िथा वािावरिीर् अध्र्र्न प्रलिवेदन 
नेपािी भाषािा िर्ार गनुय पनेछ ।  

िर कार्यसूची िथा प्रलिवेदनिा उल्िेि गररने प्राववलिक शब्दाविीको िालग नेपािी 
भाषा प्रर्ोग गदाय शब्दको आशर्िा नै िाक्षत्वक फरक पने भएिा त्र्स्िा शब्द अंग्रजेी भाषािा 
उल्िेि गनय र्स व्र्वस्थािे वािा परुर्ाएको िालनन ेछैन । 

(११) उपदफा (१०) िा जनुसकैु कुरा िेक्षिएको भएिा पलन ववदेशी िगानी भएका 
प्रस्िावको हकिा िर्ार गररने वािावरिीर् अध्र्र्न प्रलिवेदन र कार्यसूची नेपािी वा अङ्ग्ग्रजेी 
भाषािा िर्ार गनय सवकनेछ ।  

(१२) उपदफा (११) बिोक्षजि अध्र्र्न प्रलिवेदन र कार्यसूची अङ्ग्ग्रजेी भाषािा 
िर्ार पाररएको अवस्थािा सोको कार्यकारी सारांश सवहिको संक्षिप्त प्रलिवेदन नेपािी भाषािा 
सिेि िर्ार गनुय पनेछ ।  

(१३) प्रस्िावकिे वािावरिीर् अध्र्र्न प्रलिवेदन िर्ार गदाय वािावरि संरिि ऐन, 
२०७६ िथा वािावरि संरिि लनर्िाविी, २०७७ िे िोकेअनसुारको िापदण्ड र गिुस्िर 
कार्ि हनुे गरी र्स कार्यववलििे लनिायरि गरेको ढाँचािा िर्ार गनुय पनेछ ।  

(१४) वािावरिीर् प्रभाव िूल्र्ाङ्कन प्रलिवेदन िर्ारी सम्बधिी व्र्वस्था प्रचलिि सङ्घीर् 
िथा प्रदेश कानून बिोक्षजि हनुेछ ।  

७.  अध्र्र्न प्रलिवेदनको स्वीकृलि:  (१) दफा ६ बिोक्षजि िर्ार गररएको संक्षिप्त वािावरिीर् 
अध्र्र्न प्रलिवेदन िथा प्रारक्षम्भक वािावरिीर् परीिि प्रलिवेदन प्रििु प्रशासकीर् अलिकृि 
िाफय ि नगर प्रििु सिि पेश गनुय पनेछ ।  

(२) नगर प्रििुिे उपदफा (१) बिोक्षजि पेश भएको संक्षिप्त वािावरिीर् अध्र्र्न 
प्रलिवेदन िथा प्रारक्षम्भक वािावरिीर् प्रलिवेदन उपर अध्र्र्न, ववश्लषेि िथा पनुराविोकनको 
िालग दफा १४ को उपदफा (१) बिोक्षजि गदठि प्राववलिक सलिलििा पठाउन ुपनेछ ।  

(३) प्राववलिक सलिलििे उपदफा (२) बिोक्षजि प्राप्त भएको वािावरिीर् अध्र्र्न 
प्रलिवेदन उपर आवश्र्क अध्र्र्न, परािशय, जाँचबझु, ववश्लेषि िथा पनुराविोकन गरी 
स्वीकृलिको िालग लसफाररश गनुय पनेछ ।   

(४) उपदफा (३) बिोक्षजि प्राववलिक सलिलिको लसफाररशको आिारिा प्रस्िाववि 
आर्ोजना िथा कार्यक्रि कार्ायधवर्न गदाय वािावरििा कुनै उल्िेख्र् प्रभाव पने नदेक्षिएिा 
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आवश्र्किा अनसुार प्रस्िावकिे पािना गनुयपने शिय िोकी संक्षिप्त वािावरिीर् अध्र्र्न 
प्रलिवेदन भए नगर प्रििुिे र प्रारक्षम्भक वािावरिीर् परीिि प्रलिवेदन कार्यपालिकािे स्वीकृि 
गनेछ ।  

(५) उपदफा (४) बिोक्षजि प्रलिवेदन स्वीकृि गदाय प्रलिवेदन पेश भएको लिलििे पधर 
ददनलभत्र स्वीकृि गनुय पनेछ ।  

(६) उपदफा (५) को प्रर्ोजनको िागी ददन गिना गदाय थप कागजाि िाग गरेकोिा 
त्र्स्िो कागजाि प्राप्त भएको लिलिबाट र कुनै ववषर्िा थप स्पष्ट गनय िेक्षि पठाएकोिा त्र्स्िो 
ववषर्िा स्पष्ट भई आएको लिलिबाट गिना गररनेछ । 

(७) उपदफा (३) बिोक्षजि वािावरिीर् अध्र्र्न प्रलिवेदनको अध्र्र्न िथा जाँचबझु 
गदाय त्र्स्िो प्रस्िावको थप वािावरिीर् अध्र्र्न गनुयपने देक्षिएिा संक्षिप्त वािावरिीर् 
अध्र्र्नको हकिा प्रारक्षम्भक वािावरिीर् परीिि गनय नगर प्रििुिे र प्रारक्षम्भक वािावरिीर् 
परीििको हकिा वािावरिीर् प्रभाव िूल्र्ाङ्कन गने गरी कार्यपालिकािे आदेश ददन सक्नेछ 
।  

(८) उपदफा (७) अनसुार ददइएको आदेश अनसुार प्रस्िावकिे थप अध्र्र्न गरी 
प्रारक्षम्भक वािावरिीर् पररिि प्रलिवेदन भए कार्यपालिका सिि र वािावरिीर् प्रभाव िूल्र्ाङ्कन 
प्रलिवेदन भए प्रदेश कानूनिे िोकेको लनकार् सिि पनुः पेश गनुय पनेछ ।  

(९) उपदफा (८) बिोक्षजिको वािावरिीर् अध्र्र्न प्रलिवेदन िर्ार गनुयपूवय प्रारक्षम्भक 
वािावरिीर् परीिि सम्बधिी कार्यसूची नगर प्रििुबाट र वािावरिीर् प्रभाव िूल्र्ाङ्कन सम्बधिी 
कार्यसूची प्रदेश कानूनिे िोकेको लनकार्बाट स्वीकृि गराउन ुपनेछ । 

८.  प्रलिवेदन पररिाजयन गनय सवकने: (१) संक्षिप्त वािावरिीर् अध्र्र्न प्रलिवेदन र प्रारक्षम्भक 
वािावरिीर् परीिि प्रलिवेदन स्वीकृि भई सकेपलछ सो प्रलिवेदनिा भौलिक पूवायिार, लडजाइन 
िथा िििा र स्वरुपिा पररिाजयन गनुयपने वा संरचना स्थानाधिरि वा फेरबदि गनुयपने भएिा 
वा आर्ोजना िथा कार्यक्रि िििा घटेिा वा रुि कटान संख्र्ािा थपघट गनुयपने भएिा 
कार्यपालिकािे त्र्स्िो वािावरिीर् अध्र्र्न प्रलिवेदन पररिाजयन गनय स्वीकृलि ददन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेक्षिएको भएिा पलन दफा ७ को उपदफा (६) 
बिोक्षजि संक्षिप्त वािावरिीर् अध्र्र्न गररएकोिा प्रारक्षम्भक वािावरिीर् परीिि वा प्रारक्षम्भक 
वािावरिीर् पररिि गररएकोिा वािावरिीर् प्रभाव िूल्र्ाङ्कन गनुयपने आदेश ददएको अवस्थािा 
पररिाजयन सम्बधिी व्र्वस्था िागू हनुे छैन ।  
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पररच्छेद — ४ 

प्रस्िाव कार्ायधवर्न िथा अनगुिन सम्बधिी व्र्वस्था 
 

९.  प्रस्िाव कार्ायधवर्न गनुय पने: (१) प्रस्िावकिे संक्षिप्त वािावरिीर् अध्र्र्न वा प्रारक्षम्भक 
वािावरिीर् परीिि प्रलिवेदन स्वीकृि भएको लिलििे िीन बषयलभत्र त्र्स्िो प्रस्िाव कार्ायधवर्न 
प्रारम्भ गनुय पनेछ ।   

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेक्षिएको भएिा पलन ववशेष पररक्षस्थलि लसजयना 
भई सो अवलिलभत्र प्रस्िावको कार्ायधवर्न हनु नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएिा प्रस्िावकिे संक्षिप्त 
वािावरिीर् अध्र्र्नको हकिा प्रििु प्रशासकीर् अलिकृि सिि र प्रारक्षम्भक वािावरिीर् 
परीििको हकिा नगर प्रििु सिि स्पष्ट कारि ििुाई म्र्ाद थपका िालग लनवेदन ददन ु
पनेछ।  

(३) उपदफा (२) बिोक्षजि प्राप्त भएको लनवेदन उपर संक्षिप्त वािावरिीर् अध्र्र्न 
प्रलिवेदन भए प्रििु प्रशासकीर् अलिकृििे र प्रारक्षम्भक वािावरिीर् परीिि प्रलिवेदन भए 
नगर प्रििुिे दफा १५ को उपदफा (१) बिोक्षजिको प्राववलिक सलिलिबाट जाँचबझु गराई 
व्र्होरा िनालसब देिेिा आफ्नो रार् सवहि कार्यपालिकािा पेश गनुयपनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बिोक्षजि पेश भएको लनवेदनको व्र्होरा िनालसव देिेिा 
कार्यपालिकािे बढीिा दईु बषयको अवलि थप गनय सक्नेछ ।  

(५) उपदफा (१) वा (४) बिोक्षजिको अवलिलभत्र प्रस्िाव कार्ायधवर्न प्रारम्भ नगने 
प्रस्िावकिे त्र्स्िो प्रस्िावको पनुः वािावरिीर् अध्र्र्न गराई स्वीकृलिको िालग पेश गनुय 
पनेछ ।  

10.  वािावरिीर् व्र्वस्थापन र्ोजना: (१) प्रस्िावकिे प्रस्िाव कार्ायधवर्न गनुयअक्षघ अनसूुची –१० 
बिोक्षजिको ढाँचािा वािावरिीर् व्र्वस्थापन र्ोजना िर्ार गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोक्षजि वािावरिीर् व्र्वस्थापन र्ोजना िर्ार गदाय वािावरिीर् 
सकारात्िक प्रभाव बढोत्तरी हनुे र नकारात्िक प्रभाव धरू्नीकरि गने वक्रर्ाकिापहरुिध्रे् 
आर्ोजना लनिायिको क्रििा र आर्ोजना सम्पन्न भएपलछ अविम्बन गने वक्रर्ाकिापहरु सिेि 
उल्िेि गनुय पनेछ । 
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(३) उपदफा (१) बिोक्षजिको वािावरिीर् व्र्वस्थापन र्ोजनािा लनरोिात्िक,  
सिुारात्िक र िलिपूलिय सम्बधिी वक्रर्ाकिापहरु सिेि प्रस्िाव गनुय पनेछ ।  

(४) वािावरिीर् व्र्वस्थापन र्ोजना िर्ार गदाय प्रस्िावकिे आर्ोजना कार्ायधवर्न 
गदाय वािावरििा पनय सक्ने प्रारक्षम्भक, िध्र्कािीन र दीघयकािीन सकारात्िक प्रभावको 
बढोत्तरी र नकारात्िक प्रभावको धरू्नीकरिको िालग अबिम्बन गनुयपने ववलि र प्रवक्रर्ा सिेि 
उल्िेि गनुय पनेछ। 

(५) वािावरिीर् व्र्वस्थापन र्ोजनािा प्रस्िाववि कार्यहरु सञ्चािन गनय िाग्न े
िागििाई ववस्ििृ आर्ोजना प्रलिवेदनिा उल्िेि भएकोिा सोको वक्रर्ाकिाप र िागि 
प्रस्िावकिे वािावरि व्र्वस्थापन र्ोजनािा सिावेश गनुय पनेछ ।  

(६) प्रस्िावकिे वािावरिीर् व्र्वस्थापन र्ोजनािा उक्षल्िक्षिि वक्रर्ाकिापिाई 
आर्ोजना िथा कार्यक्रि कार्ायधवर्नका िालग िर्ार गररने िागि अनिुानिा नै सिावेश गनुय 
पनेछ ।  

(७) उपदफा (१) बिोक्षजि िर्ार गरेको वािावरिीर् व्र्वस्थापन र्ोजना कार्ायधवर्न 
प्रारम्भ भएपलछ प्रस्िावकिे कार्ायधवर्नको अवस्थाको प्रलिवेदन प्रत्रे्क छ िवहनािा कार्यपालिका 
सिि पेश गनुय पनेछ ।  

(८) नगरपालिकािे आफूिे गरेको अनगुिन िथा लनरीििको प्रलिवेदन प्रत्रे्क 
आलथयक बषय सिाप्त भएको लिलििे एक्काईस ददनलभत्र प्रदेश कानूनिे िोकेको लनकार्िा पठाउन ु
पनेछ ।  

(९) उपदफा (८) बिोक्षजि पेश गरेको प्रलिवेदनिाई साि ददनलभत्र कार्ायिर्को 
सूचना पाटी िथा वेवसाईट िाफय ि सावयजलनक गनुय पनेछ ।    

११. प्रस्िाव कार्ायधवर्न अनगुिन िथा प्रलिवेदन: (१) प्रस्िाव कार्ायधवर्नको अनगुिन गदाय प्रारक्षम्भक 
एवि ्प्रवक्रर्ा अनगुिन, लनर्िपािन अनगुिन िथा प्रभावको अनगुिन गनुय पनेछ ।  

(२) प्रस्िावको प्रारक्षम्भक अनगुिन गदाय आर्ोजना वा कार्यक्रिको लनिायि कार्य शरुु 
गनुयभधदा अगावै लनिायिस्थि र वरपरका आिारभिू वािावरिीर् पिको सवेिि गनुय पनेछ ।  

(३) प्रस्िाव कार्ायधवर्नबाट भएका वािावरिीर् पररवियन पत्ता िगाउन कार्यक्रि 
िथा आर्ोजना लनिायि र सञ्चािनका क्रििा त्र्स िेत्रको जनस्वास््र्, पर्ायवरिीर्, सािाक्षजक 
र आलथयक अवस्था िगार्िका सूचकहरुको िूल्र्ाङ्कन गनुय पनेछ ।  



v08 M #    ;+Vof M ^         k|sfzg ldlt M @)&&.)%.!$ 

 

(४) प्रस्िावकिे वािावरि संरिि सम्बधिी िापदण्डको पािना गरेको छ भने्न कुरा 
सलुनक्षश्चि गनय वािावरिीर् गिुस्िरका ववशेष सूचक वा प्रदूषिको अवस्थाको बारेिा आवलिक 
वा िगािार अनगुिन गरी अलभिेि राख्न ुपनेछ र र्सरी अनगुिन गदाय वािावरिीर् व्र्वस्थापन 
र्ोजनािा प्रस्िाववि ववषर्हरु सिेि सिावेश गनुय पनेछ ।  

(५) प्रस्िाव कार्ायधवर्नबाट लसजयना हनुे सकारात्िक र नकारात्िक प्रभाव, वािावरि 
संरििका िालग प्रस्िावकिे पािना गनुयपने ववषर्हरु िथा वािावरिीर् प्रभावकाररिाको 
अनगुिन सम्बधिी सूचकहरु सिेि प्रलिवेदनिा उल्िेि गनुय पनेछ ।  

(६) उपदफा (५) बिोक्षजिका प्रत्रे्क सूचकिाई कसिे र कुन ववलि वा िररकाबाट 
अनगुिन गने हो सो सिेि ििुाउन ुपछय र र्स्िो ववलि भरपदो, सक्षजिो र आर्ोजना स्थििा 
कार्यरि जनशक्षििे अबिम्बन गनयसक्ने िािको हनु ुपनेछ ।  

(७) उपदफा (६) बिोक्षजिको कार्य प्रस्िावकसँग उपिब्ि जनशक्षििे गनय सक्ने 
अवस्था नभएिा आवश्र्किा अनसुार वाह्यस्रोिबाट पूिी गरी सम्पादन गने व्र्वस्था प्रस्िावकिे 
लििाउन ुपनेछ ।  

(८) आर्ोजना लनिायि िथा सञ्चािनको ववलभन्न चरिका िालग सूचकको प्रकृलि हेरी 
वािावरिीर् अनगुिन गने सिर् िालिका सिेि प्रलिवेदनिा सिावेश गनुय पनेछ । 

(९) उपदफा (१) बिोक्षजि प्रस्िाव कार्ायधवर्न प्रारक्षम्भक अनगुिन,  प्रभाव अनगुिन 
िथा लनर्िपािन अनगुिन सम्बधिी ढाँचा अनसूुची–११ िा िोवकए बिोक्षजि हनुेछ। 

१२.  अनगुिन सम्बधिी क्षजम्िेवारी: (१) संक्षिप्त वािावरिीर् अध्र्र्न िथा प्रारक्षम्भक वािावरिीर् 
परीिि सम्बधिी अध्र्र्न प्रस्िावको कार्ायधवर्नको स्वःअनगुिन गने क्षजम्िेवारी प्रस्िावक 
स्वरं्को हनुेछ ।  

(२) प्रस्िावकिे प्रत्रे्क छ िवहनािा उपदफा (१) बिोक्षजि स्वःअनगुिन गरी िर्ार 
गरेको प्रलिवेदन नगरपालिकािा पेश गनुय पनेछ ।  

(३) नगरपालिका स्वरं् प्रस्िावक भएको वा अधर् प्रस्िावकबाट कार्ायधवर्न गररने 
प्रस्िावको अनगुिनका िालग कार्यपालिकािे देहार् बिोक्षजिको अनगुिन सलिलि गठन गनेछः–  

क) प्रििु          – संर्ोजक  

ि) वािावरि िथा ववपद व्र्वस्थापन सलिलिको संर्ोजक   – सदस्र्  
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ग) प्रििु प्रशासकीर् अलिकृि      – सदस्र् 

घ) र्ोजना िथा पूवायिार ववकास िहाशािा/शािा वा एकाई प्रििु – सदस्र्  

ङ) वािावरि लनरीिक       – सदस्र् 

च) वािावरि िथा ववपद व्र्वस्थापन िहाशािा/शािा/एकाई प्रििु  – सदस्र् सक्षचव  

(४) सलिलििे क्षजल्िाक्षस्थि वन कार्ायिर्, सम्बक्षधिि लनकार् प्रििु िथा प्रलिलनलि वा 
ववषर् ववज्ञिाई बैठकिा आिधत्रि गनय सक्नेछ । 

(५) अनगुिन सलिलििे दफा ११ बिोक्षजि अनगुिन गरी िर्ार पाररएको प्रलिवेदन 
िीस ददनलभत्र कार्ायपालिका सिि पेश गनुय पनेछ ।   

(६) कार्यपालिकािे अनगुिनबाट देक्षिएका सिस्र्ा िथा सझुाव कार्ायधवर्नको िालग 
प्रस्िावकिाई आदेश ददन सक्नेछ र र्सरी ददएको आदेशको पािना गनुय प्रस्िावकको कियव्र् 
हनुेछ ।  

१३.  कार्ायधवर्निा रोक िगाउन सक्ने: (१) र्स कार्यववलि िथा वािावरि संरिि सम्बधिी प्रचलिि 
सङ्घीर् िथा प्रदेश कानून बिोक्षजि वािावरिीर् अध्र्र्न प्रलिवेदन स्वीकृि नगराई वा स्वीकृि 
भएभधदा फरक हनुे गरी प्रस्िाव कार्ायधवर्न गनय गराउन हुँदैन ।  

(२) कुन ैव्र्क्षि, संस्था वा लनकार्िे उपदफा (१) ववपररिको कार्य गरेको पाइएिा 
संक्षिप्त वािावरिीर् अध्र्र्न वा प्रारक्षम्भक वािावरिीर् प्रलिवेदन भए कार्यपालिकािे प्रस्िाव 
कार्ायधवर्निा रोक िगाउनेछ र वािावरिीर् प्रभाव िूल्र्ाङ्कनको हकिा प्रदेश सरकारको 
सम्बक्षधिि लनकार्िा लसफाररश गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोक्षजि कुनै प्रस्िाव कार्ायधवर्निा रोक िगाइएकोिा त्र्सरी 
रोक िगाइएको कारिबाट िलि पगु्न गएिा प्रस्िावकिे सो बापि कुनै वकलसिको िलिपूलियको 
दावी गनय पाउने छैन ।  

(४) उपदफा (३) िा जनुसकैु कुरा िेक्षिएको भएिा पलन कार्ायधवर्निा रोक 
िगाइएको आर्ोजनाको प्रस्िावकिे प्रचलिि ऐन बिोक्षजि वािावरिीर् अध्र्र्न प्रलिवेदन 
स्वीकृि गराएिा वा स्वीकृि वािावरिीर् अध्र्र्न प्रलिवेदन बिोक्षजि आर्ोजना कार्ायधवर्निा 
सिुार गरेिा िगाइएको रोक सम्बक्षधिि लनकार्िे फुकुवा गनय सक्नेछ ।  
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पररच्छेद — ५ 

ववववि 

१४.  प्राववलिक सलिलि गठन गने: (१) संक्षिप्त वािावरिीर् अध्र्र्न िथा प्रारक्षम्भक वािावरिीर् 
परीिि सम्बधिी कार्यसूची िथा वािावरिीर् अध्र्र्न प्रलिवेदन स्वीकृि गनुयअक्षघ प्राववलिक 
पिहरुको अध्र्र्न, ववश्लषेि र पनुराविोकन गरी लसफाररश गनय कार्यपालिकािे देहार् 
बिोक्षजिको प्राववलिक सलिलि गठन गनेछ :– 

क) पवुायिार ववकास शािा प्रििु       – संर्ोजक 

ि) आर्ोजना िथा कार्यक्रिसँग सम्बक्षधिि िेत्रको ववषर्को ववज्ञ      – सदस्र् 

ग) वािावरि िथा ववपद व्र्वस्थापन ववषर् हेने शािा/एकाई प्रििु  – सदस्र् सक्षचव 

(२) सलिलििे आवश्र्किा अनसुार वन कार्ायिर्, सम्बक्षधिि ववषर्गि लनकार्का 
प्रििु िथा प्रलिलनलि वा ववषर् ववज्ञिाई बैठकिा आिक्षधत्रि गनय सक्नेछ ।  

१५.  गनुासो सनुवुाई गने दावर्त्व: (१) आर्ोजना िथा कार्यक्रिको वािावरिीर्, आलथयक, सािाक्षजक 
र सासँ्कृलिक सवािसँग सम्बक्षधिि प्रभाववि व्र्क्षि िथा सिदुार्को चासो, क्षशकार्ि िथा गनुासो 
प्राप्त गने, सम्बोिन र कार्ायधवर्निा सहजीकरि गने प्रर्ोजनका िालग गनुासो सनुवुाई संर्धत्रको 
व्र्वस्था गने दावर्त्व प्रस्िावकको हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोक्षजि व्र्वस्था भएको संर्धत्रिा गनुासो सनेु्न अलिकारी िथा 
गनुासो सम्बोिन सलिलि िगार्ि अधर् उपर्िु व्र्वस्था गनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोक्षजि गनुासो सनुवुाई अलिकारीको व्र्वस्था नभएको अवस्थािा 
गनुासो सनुवुाई अलिकारीको क्षजम्िेवारी स्विः आर्ोजना प्रििुको हनुेछ । 

(४) उपदफा (१) बिोक्षजि गनुासो सनुवुाई सम्बधिी व्र्वस्था गनय कार्यपालिकािे 
उपाध्र्ि/उपप्रििुको संर्ोजकत्विा िीन सदस्र्ीर् गनुासो सम्बोिन सलिलि गठन गनय सक्नेछ 
।  

(५) उपदफा (२) बिोक्षजिको गनुासो सनुवुाई संर्धत्रिे पररर्ोजना वा प्रस्िावसँग 
सम्बधिी वािावरिीर्, आलथयक, सािाक्षजक एवि ्साँस्कृलिक चासो िथा सवािहरु बारे आवाज 
प्रस्ििु गनय र सम्बोिन गनय सिर्बद्ध िथा पारदशी कार्यर्ोजना बनाई कार्ायधवर्न गनुय पनेछ।  
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(६) प्रस्िावकिे प्रस्िाववि आर्ोजना िथा कार्यक्रिको ववषर्िा वडा िथा 
नगरपालिका स्िरिा सचेिनािूिक अलभर्ान सञ्चािन गरी प्रस्िाववि आर्ोजना िथा कार्यक्रििे 
सम्बोिन गनुयपने प्रभावविहरुको हक अलिकार र गनुासो सम्बोिन गने संर्धत्रको बारेिा सिदुार् 
िथा सरोकारवािािाई ससूुक्षचि गराउन ुपनेछ ।  

(७) गनुासो सम्बोिन सलिलि िथा गनुासो सनेु्न अलिकारीको काि कियव्र् र अलिकार 
देहार् बिोक्षजि हनुेछ: 

क) वािावरिीर् िथा सािाक्षजक अवरोि,  सम्पक्षत्तको प्रालप्त,  अलिकार,  िलिपूलिय र 
सहार्िा सम्बधििा प्रभावविहरुिाई सहर्ोग गने,   

ि) प्रभाववि व्र्क्षिहरुको गनुासो प्राप्त गने,  अलभिेि राख्न,े वगीकरि गने,  प्राथलिकिा 
लनिायरि गने, 

ग) गनुासो प्राप्त भएको लिलििे पधर ददनलभत्र सम्बोिन गरी सम्बक्षधिि र 
नगरपालिकािाई जानकारी गराउने, 

घ) गनुासो सम्बोिन सम्बधिी लनियर् प्रवक्रर्ािा असधिषु्ट पिको पषृ्ठपोषििाई  
सलुनक्षश्चि गने, 

ङ) प्रस्िावकिे िोके बिोक्षजिका र सलिलििे आवश्र्क देिेका अधर् कािहरु गने। 

१६.  प्राववलिक सहर्ोग लिन सक्ने: आर्ोजना वा कार्यक्रिका िालग गररने वािावरिीर् अध्र्र्न 
सम्बधिी कार्य नगरपालिकाको आधिररक जनशक्षिबाट गनय संभव नभएको अवस्थािा सम्बक्षधिि 
ववषर् ववज्ञहरु वा व्र्वसावर्क परािशयदािाको सहर्ोग लिन सवकनेछ । 

१७. प्रचलिि कानून िागू हनुे: र्स कार्यववलििा भएको व्र्वस्था प्रचलिि कानूनसँग बाँक्षझएिा प्रचलिि 
कानूनको व्र्वस्था िागू हनुेछ ।  
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अनसुचुी –१ 

(दफा ३ को उपदफा (४) सँग सम्बक्षधिि) 

नगरपालिकाको अलिकार िते्रका संभाव्र् प्रस्िावहरुको वािावरिीर् अध्र्र्नको सीिा (थ्रसेहोल्ड) 

   

प्रस्िावको ववषर् 
िते्र 

वािावरिीर् अध्र्र्नका ववलि अनसुार अध्र्र्न गनुय पने आर्ोजना िथा कार्यक्रिको िापदण्ड 

संक्षिप्त वािावरिीर् अध्र्र्न प्रारक्षम्भक वािावरिीर् परीिि वािावरिीर् प्रभाव िूल्र्ाङ्कन 

वन र वृिारोपि २० हेक्टरसम्िको िेत्रफििा नर्ाँ बनस्पलि 
उद्यान,  वन वीउ वगैचा र प्रािी उद्यान             
(क्षचलडर्ािाना) लनिायि गने   

 

२० हेक्टर भधदा बढीको िेत्रफििा नर्ाँ 
बनस्पलि उद्यान,  वन वीउ वगैचा र प्रािी उद्यान 
(क्षचलडर्ािाना) लनिायि गने 

वन िते्रिा फोहोरिैिा व्र्वस्थापन गनय 
ल्र्ाण्डवफि साइट लनिायि िथा संचािन गने 

वन संरिि िेत्र,  िध्र्विी िेत्र वा वािावरि 
संरिि िेत्रिा नीक्षज बाहेकका जग्गािा 
स्थानीर् सरकारिे उपभोिा सिूह िाफय ि 
आर्ोजना लनिायि वा संचािन गने  
  

िराईिा ५० देिी ५०० हेक्टरसम्ि र पहाडिा 
५० देिी २५० हेक्टरसम्िको िेत्रिा एकि 
प्रजािीका स्वदेशी ववरुवा एकै ब्िकिा 
वृिारोपि गने 

िराईिा ५०० हेक्टर भधदा बढी र पहाडिा 
२५० हेक्टर भधदा बढीको िेत्रफििा एकि 
प्रजािीका स्वदेशी ववरुवा एकै ब्िकिा 
वृिारोपि गने 

 

सावयजलनक बटु्यान िेत्रिा जलडबटुी वा सगुक्षधिि 
वनस्पलिको व्र्वसावर्क उत्पादनको िालग 
जलडबटुी केधर स्थापना गने 
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१ हेक्टरसम्िको वन िेत्र अधर् प्रर्ोजनको 
िालग प्रर्ोग गने 

१ देक्षि ५ हेक्टरसम्िको वन िेत्र अधर् 
प्रर्ोजनको िालग प्रर्ोग गने 

ववद्यिु प्रसारि िाइन बाहेक अधर् प्रर्ोजनका 
िालग ५ हेक्टरभधदा बढी वन िेत्र प्रर्ोग गने 

पर्यटन २५ देिी ५० वेडसम्िको होटि वा ररसोटय 
लनिायि,  स्थापना िथा सञ्चािन गने 

५१ देिी १०० वेडसम्िको होटि वा 
ररसोटय लनिायि, स्थापना िथा सञ्चािन गने 

१०० वेडभधदा बढी िििाको होटि वा 
ररसोटय स्थापना िथा सञ्चािन गने 

 िाछा वा अधर् जिचर भएको कुनै नदी वा 
िाििा इक्षिन जलडि उपकरि र इधिन 
ज्विन गरी रर्ाक्षफ्टङ कार्य वा कु्रज संचािन 
गने । 

 

      

 

िाििा स्थापना हनुे हाउस वोट (िैरने घर) 
संचािन गने 

 

सडक िथा 
र्ािार्ाि 

 

 

 

 

 

 

 

 

१०० लिटर िम्बाईसम्िको पिु लनिायि गने
  

 

१०० लिटरभधदा बढी िम्बाईका पिु (झोिङु्ग े
पिु सिेि) लनिायि गने  

 

स्थानीर् सडक स्िरोन्नलि गने 

 

२५ वकिोलिटरसम्ि िम्बाईको नर्ाँ सडक 
लनिायि गने  

२५ वक.लि. भधदा बढी िम्बाई हनुे कुनै पलन 
नर्ाँ सडक लनिायि गने 

 १ देक्षि ५ वक.लि. सम्िको केबिकार िागय 
लनिायि गने  

 

५ वक.लि. भधदा िािो केबिकार िागय लनिायि 
गने 

 ५ देक्षि ५० वक.लि. सम्िको रज्जिुागय लनिायि 
गने  

५० वक.लि. भधदा बढी रज्जिुागय लनिायि गने 
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 सडक प्रर्ोजनका िालग १ देक्षि ३ 
वकिोलिटरसम्ि सरुङ्ग बनाउन े  

सडक प्रर्ोजनका िालग ३ वकिोलिटर भधदा 
बढी िम्बाइको  सरुङ्ग बनाउन े

 चारपाङ्ग्ग्र े सवारी सञ्चािन हनुे आकाशे पिु 
(फ्िाई ओभर) लनिायि गने  

 

 सावयजलनक र्ािार्ािको िालग िोनो रेििागय 
सञ्चािन गने  

 

उजाय,  जिस्रोि र 
लसंचाई 

१०० हेक्टरसम्ि लिफ्ट लसँचाई आर्ोजना 
लनिायि गने  

१०० हेक्टरभधदा बढीको लिफ्ट लसंचाई 
आर्ोजना लनिायि गने 

बहउुद्देश्र्ीर् जिाशर्को लनिायि गने 

 

   

    

िराई वा लभत्री ििेशिा २०० देक्षि २, ००० 
हेक्टरसम्िको िेत्र लसंचाई गने 

िराई वा लभत्री ििेशिा २, ००० हेक्टर भधदा 
बढीको िेत्र लसंचाई गने 

 पहाडी उपत्र्का र टारिा २५ देक्षि ५०० 
हेक्टरसम्िको िेत्र लसंचाई गने 

पहाडी उपत्र्का र टारिा ५०० हेक्टर भधदा 
बढीको िेत्र लसंचाई गने 

 पहाडी लभरािो पािा वा पवयिीर् िते्रिा २५ 
देक्षि २०० हेक्टरसम्िको िेत्रिा लसचँाई गने 

पहाडी लभरािो पािो वा पवयिीर् िते्रिा २०० 
हेक्टरभधदा बढी िेत्र लसंचाई गने 

 लसंचाईको पनुरुत्थान प्रिािी अधिगयि ववद्यिान 
प्रिािी लभत्रका लसंचाई आर्ोजनािा नर्ा ँ
हेडवक्सय लनिायि वा िूि नहर पररवियन हनुे कुन ै
पलन पनुरुत्थान आर्ोजना संचािन गने 

 

 २५ देक्षि १०० जनासम्ि स्थार्ी बसोबास 
भएका जनसंख्र्ा ववस्थावपि गने कुन ै पलन 
जिस्रोि ववकास कार्य गने 

१०० जना भधदा बढी स्थार्ी बसोबास भएका 
जनसंख्र्ा ववस्थावपि गने कुनै पलन जिस्रोि 
ववकास कार्य गने 
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 १० वकिोलिटर भधदा बढी िम्बाईको नदी 
लनर्धत्रिको कार्य गने  

 

६६ के.लभ.सम्िको ववद्यिु प्रसारि िाइन 
आर्ोजनाको िालग वन िेत्रको प्रर्ोग गने 

१३२ के.लभ. वा सोभधदा बढी िििाको ववद्यिु 
प्रसारि िाइन लनिायि गने  

ववद्यिु प्रशारि िाइन लनिायि बाहेक अधर् 
प्रर्ोजनको िालग ५ हेक्टरभधदा बढी वन िेत्र 
प्रर्ोग गने 

 ववद्यिान २२० के.लभ. वा सो भधदा बढी 
िििाको ववद्यिु प्रसारि िाइनबाट ट्याप गरी 
नर्ाँ आउटडोर सवस्टेशन लनिायि गने    

 

 १ देक्षि ५० िेगावाट िििा सम्िको जिववद्यिु 
उत्पादन आर्ोजना लनिायि गने  

 

 १५०० घनलिटर भधदा बढी िििाको 
वार्ोग्र्ास प्िाण्ट लनिायि गने  

 

 १ देक्षि १० िेगावाट िििासम्िको सौर्य 
उजायबाट ववद्यिु उत्पादन आर्ोजना संचािन गने 

१० िेगावाट भधदा बढी िििाको सौर्य 
उजायबाट ववद्यिु उत्पादन आर्ोजना संचािन 
गने 

 १ देक्षि १० िेगावाट िििासम्िको वार् ु
उजायबाट ववद्यिु उत्पादन आर्ोजना संचािन गने 

१० िेगावाट भधदा बढी िििाको वार् ु
उजायबाट ववद्यिु उत्पादन आर्ोजना संचािन 
गने 
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 ०.५ देक्षि २ िेगावाट िििासम्िको जैववक 
उजायबाट ववद्यिु उत्पादन आर्ोजना सञ्चािन गने 

२ िेगावाट भधदा बढी िििाको जैववक 
उजायबाट ववद्यिु उत्पादन आर्ोजना सञ्चािन 
गने 

 क्षचनी उद्योग िेत्रलभत्रको उि ु पेिीसकेपलछ 

लनस्कन े िोस्टा (Bagasse) बाट ववद्यिु 
सहउत्पादन (Co-generation) हनुे आर्ोजना 
संचािन गने  

 

आवास,  भवन,  
वस्िी िथा शहरी 

ववकास 

७ देिी १० िल्िा वा १५.५ देिी २५ 
लिटरसम्ि उचाईका भवन लनिायि गने  

 

११ ििा वा २५ लिटर भधदा बढी र १६ ििा 
वा ५० लिटरसम्ि उचाई भएका भवन लनिायि 
गने 

१६ ििा वा ५० लिटर भधदा बढी उचाई 
भएका भवन लनिायि गने 

 

३००० देिी ५००० वगयलिटर 
िेत्रफिसम्िको Built up Area वा Floor 

area भएको आवासीर्,  व्र्ावसावर्क,  वा 
आवासीर् र दबैु प्रकृलि भएको भवन लनिायि 
गने 

५,००० देिी 10,००० वगयलिटर 
िेत्रफिसम्िको Built up Area वा Floor area 
भएको आवासीर्,  व्र्ावसावर्क,  वा आवासीर् र 
दबैु प्रकृलिको संरू्ि भवन लनिायि गने 

10,000 वगयलिटर िेत्रफिभधदा बढीको 
Built up Area वा Floor area भएको 
आवासीर्,  व्र्ावसावर्क,  वा आवासीर् र दबैु 
प्रकृलिको संरू्ि भवन लनिायि गने । 

५०० देक्षि १,००० जनासम्ि एकैपटक 
आगिन वा लनगिन हनुे लसनेिा हि,  लथएटर,  

सािदुावर्क भवन रङ्गशािा,  कधसटय हि,  

स्पोटयस ्कम्प्िेक्स लनिायि गने   

१, ००० देक्षि २, ००० जनासम्ि एकैपटक 
आगिन वा लनगिन हनु े लसनेिा हि,  लथएटर,  

सािदुावर्क भवन रङ्गशािा,  कधसटय हि,  स्पोटयस ्
कम्प्िेक्स लनिायि गने 

२, ००० जना भधदा बढी एकैपटक आगिन 
वा लनगिन हनुे लसनेिा हि,  लथएटर,  

सािदुावर्क भवन रङ्गशािा,  कधसटय हि,  

स्पोटयस ्कम्प्िेक्स लनिायि गने 

५ देिी १० हेक्टरसम्िको जग्गा ववकास 
आर्ोजना सञ्चािन गने   

१० देिी १०० हेक्टरसम्िको जग्गा ववकास 
आर्ोजना सञ्चािन गने 

१०० हेक्टरभधदा बढीको जग्गा ववकास 
आर्ोजना सञ्चािन गने 
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१ देिी ५ हेक्टरसम्िको Hard Surface 

Payment को Bus Park  वा Parking lot 
लनिायि गने 

५ हेक्टर भधदा बढीको Hard Surface 

Payment को Bus Park  वा Parking lot 
लनिायि गने 

 

५००० देक्षि १०, ००० लिटरसम्ि दैलनक 
पानीको प्रर्ोग हनु ेभवन लनिायि िथा संचािन 
गने   

१०,००० देक्षि २०,००० लिटरसम्ि दैलनक 
पानीको प्रर्ोग हनुे भवन लनिायि िथा संचािन 
गने 

२०, ००० लिटर भधदा बढी दैलनक पानीको 
प्रर्ोग हनुे भवन लनिायि िथा सञ्चािन गने 

  

  

१ देक्षि ५ हेक्टरसम्िको िेत्रिा आवास ववकास 
गने 

५ हेक्टरभधदा बढी िेत्रिा आवास ववकास गने 

 २०, ००० घनलिटरभधदा बढी िाटो पनेु िथा 
िाटो काटी Site Develop गने  

कृवष र्ोग्र् भलूििा शहरीकरि गने 

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

दैलनक १ िे.ट. भधदा बढी क्षचर्ा, कफी, जलडबटुी 
आदद प्रशोिन गने उद्योग स्थापना गने 

 

दैलनक २५ िेविक टनसम्ि वािवुा प्रशोिन 
उद्योग स्थापना गने 

दैलनक २५ िेविक टनभधदा बढी वािवुा प्रशोिन 
गने उद्योग स्थापना गने  

 

नदी नािा सिहबाट दैलनक १०० घनलिटर 
सम्ि वािवुा, ग्राभेि, लगिाय िाटो लनकाल्न े 

दैलनक १००० िेविक टनसम्ि िििाको क्रसर 
उद्योग स्थापना गने 

दैलनक १००० िे.ट. भधदा बढी िििाको 
क्रसर उद्योग स्थापना गने 

िेक्षशन उपकरििा १ देक्षि ५ करोड रुपैर्ा 
सम्ि िगानी भएको वकय सप (िियि संभार 
सिेि) स्थापना िथा सञ्चािन गने  

दैलनक १० िेविक टन भधदा बढी िाद्य पदाथय 
उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने  
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 पाइपिाइन बाहेक व्र्ापाररक प्रर्ोजनको िालग 
प्रलि सेकेण्ड १० लिटर भधदा बढीको दरिे पानी 
प्रशोिन गने उद्योग स्थापना गने  

 

 बावषयक ३ करोड गोटासम्ि उत्पादन िििा 
भएको पोिेको इटा, टार्ि आदद बनाउने उद्योग 
स्थापना गने 

 

 दैलनक १० हजार भधदा बढी Compressed 

Bricks Hollow Bricks/Blocks उत्पादन गने 
उद्योग स्थापना गने 

 

 Mosquito Repellent (झोि, क्वाइि, 
ट्याबिेट, िोसन), िपु आदद उत्पादन गने 
उद्योग स्थापना गने  

 

 परम्परागि घरेि ुउद्योग बाहेकका िागो िथा 
कपडा रङ्गाई वा ििुाई वा छपाई गने उद्योग 
(गिैचा, पक्षस्िना सिेि) स्थापना गने  

 

 गाडी, िोटरसाईकि, अटोररक्सा आदद िथा 
दैलनक १०० थान भधदा बढी साइकि/ररक्सा 
(इधिन वा ववद्यिु प्रर्ोग नगरी) एसेम्बलिङ गने 
उद्योग स्थापना गने 

 

स्वास््र् १६ देिी २५ शैर्ासम्िको अस्पिाि, नलसयङ्ग 
होि वा क्षचवकत्सा व्र्ावसार् सञ्चािन गने 

२६ देिी १०० शैर्ासम्िको अस्पिाि, नलसयङ्ग 
होि वा क्षचवकत्सा व्र्ावसार् सञ्चािन गने  

१०० शैर्ा भधदा बढीको अस्पिाि, नलसयङ्ग होि 
वा क्षचवकत्सा व्र्वसार् सञ्चािन गने 
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िानी दैलनक २५ िेविक टनसम्ि वािवुा प्रशोिन 
गने  

नदीनािाको सिहबाट दैलनक १०० देिी ३०० 
घ.लि.सम्ि वािवुा, ग्राभेि र लगिाय िाटो 
लनकाल्न े

नदीनािाको सिहबाट दैलनक ३०० घ.लि. 
भधदा बढी वािवुा, ग्राभेि र लगिाय िाटो 
लनकाल्न े

 सािरि लनिायिििुी ढुङ्गा, डेकोरेवटभ ढुङ्गा,  

वािवुा, ग्राभेि र औद्योलगक िाटो र सािारि 
िाटो उत्िननको िालग दैलनक ५० घनलिटर 
सम्ि उत्िनन कार्य गने  

सािारि लनिायिििुी ढुङ्गा, डेटोरेवटभ ढुङ्गा,  

वािवुा, ग्राभेि, औद्योलगक िाटो र सािारि 
िाटो दैलनक ५० देिी ५०० घनलिटरसम्ि 
उत्िननको कार्य गने 

सािरि लनिायिििुी ढंुगा, डेटोरेवटभ ढुङ्गा, 
वािवुा, ग्राभेि, औद्योलगक िाटो र सािारि 
िाटोको िालग दैलनक ५०० घ.लि. भधदा 
बढीको उत्िननको कार्य गने 

कृवष िथा पश ु    

  

    

  

  

िहानगर/उपिहानगर िेत्रलभत्र िराईिा १ 
हेक्टरभधदा बढी र अधर् ठाउँिा ०.५ हेक्टर 
भधदा बढी िेत्रिा कृवष थोक बजार स्थापना गने 

पहाडिा १ हेक्टरभधदा बढी र िराईिा ५ 
हेक्टरभधदा बढी राविर् वन िेत्र कृवषको िालग 
प्रर्ोग गने 

 

 अनिुिी प्राप्त बिशािा लनिायि गने   

 ३०,००० भधदा बढी पंिीजािी पाल्नको िालग 
लनिायि कार्य गने 

 

 १,००० भधदा बढी ठुिा चौपार्ा पाल्नको िालग 
लनिायि कार्य गने  

 

 ५,००० भधदा बढी साना चौपार्ा (भेडा बाख्रा) 
पाल्नको िालग लनिायि कार्य गने  
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 २,००० भधदा बढी बंगरुसुगँरु पाल्नको िालग 
लनिायि कार्य गने    

 

 प्र्ारेण्ट र ग्राण्ड प्र्ारेण्ट कुिरुापािन िथा 
ह्याचरी सञ्चािन गनय लनिायि गने 

 

 म्र्ाद नाघेका ववषादी (सूचीि ववषादीको हकिा 
िात्र) को भण्डारि िथा ववसजयन गने 

जीवनाशक ववषादी (सूचीि ववषादीको हकिा 
िात्र) प्िाण्ट स्थापना गने 

 दैलनक १०,००० भधदा बढी िििाको दगु्ि 
प्रशोिन (दिुको पररकार सिेि) उद्योग स्थापना 
गने  

 

 १००० िेविन टन भधदा बढी भण्डारि िििा 
भएको कोल्ड स्टोरेज स्थापना गने  

 

 दैलनक २ देक्षि १० िवेिक टनसम्ि प्राङगाररक 
िि उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने  

दैलनक १० िेविक टन भधदा बढी प्राङ्गाररक 
िि उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने 

िानेपानी िथा ढि 
लनिायि 

  

  

  

 

सेफ इल्ड १०० लिटर प्रलि सेकेण्ड (LPS) 
भधदा बढीको सिही पानीको स्रोि र सो पानीको 
५० देक्षि ७५ प्रलिशि सम्ि सखु्िा सिर्िा 
आपूिी गने 

सेफ इल्ड १०० लिटर प्रलि सेकेण्ड (LPS) 
भधदा बढी सिही पानीको स्रोि र सो पानीको 
७५ प्रलिशि भधदा बढी सखु्िा सिर्िा आपूिी 
गने 

प्रलि सेकेण्ड १०० लिटर भधदा बढीको दरिे 
पानी प्रशोिन गने 

प्रलि सेकेण्ड ५०० लिटर भधदा बढी पानीको 
स्रोि उपर्ोग गने िानेपानी स्रोि सम्बधिी 
बहउुद्देश्र्ीर् आर्ोजना सञ्चािन गने 
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१ देक्षि ३ वक.लि.सम्िको सरुुङ लनिायि गरी 
िानेपानी आर्ोजना सञ्चािन गने 

३ वक.लि. भधदा बढीको सरुुङ लनिायि गरी 
िानेपानी आर्ोजना सञ्चािन गने 

िानेपानी आर्ोजना सञ्चािनको िालग २५ देक्षि 
१०० जनासम्ि जनसंख्र्ा ववस्थापन गने  

िानेपानी आर्ोजना सञ्चािनको िालग १०० 
जना भधदा बढी जनसंख्र्ा ववस्थापन गने 

विटिेण्ट सवहिको ढि लनकास लसस्टि सिावेश 
भएका िानेपानी आर्ोजना सञ्चािन गने  

जैववक िथा रासार्लनक प्रदषुि हनुे स्रोि वा 
लिनबाट प्रभाववि हनु सक्ने भलूिगि जिश्रोिको 
उपर्ोग गने 

५० हजार देक्षि २ िािसम्िको जनसंख्र्ािाई 
िानेपानी आपूिी गने  

२ िािभधदा बढी जनसंख्र्ािाई िानेपानी 
आपूिी गने 

५० हजार देक्षि २ िािसम्िको जनसंख्र्ािाई 
िानेपानी आपूिी गनय नर्ाँ स्रोि जोड्न े  

२ िािभधदा बढी जनसंख्र्ािाई िानेपानी 
आपूिी गनय नर्ाँ स्रोि जोड्न े

फोहरिैिा 
व्र्वस्थापन 

१० हेक्टर बढी िेत्रिा फैलिएको िाधसफर 
स्टेशन र ररसोसय ररकोभरी एररर्ा सम्बधिी कार्य 
गने 

बावषयक १,००० देक्षि ५,००० टनसम्ि फोहोर 
जलिनिा भने 

बावषयक ५,००० टन भधदा बढी फोहोर 
जिीनिा भने 

 

 ५ देक्षि १० हेक्टरसम्िको िेत्रिा फैलिएको 
िाधसफर स्टेशन र ररसोसय ररकोभरी एररर्ा 
सम्बधिी कार्य गने  

१० हेक्टरभधदा बढी िेत्रिा फैलिएको 
िाधसफर स्टेशन र ररसोसय ररकोभरी एररर्ा 
सम्बधिी कार्य गने  

 ५ देक्षि १० हेक्टरसम्िको िेत्रिा फैलिएको 
रसार्न, र्ाक्षधत्रक वा जैववक िररकाबाट 

१० हेक्टरभधदा बढी िेत्रिा फैलिएको रसार्न, 

र्ाक्षधत्रक वा जैववक िररकाबाट फोहोरिैिा 
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फोहोरिैिा छनौट गने, केिाउने, िह िगाउने र 
पनुः प्रर्ोग गने  

छनौट गने, केिाउने, िह िगाउने र पनुः प्रर्ोग 
गने 

 ५०,००० सम्ि जनसंख्र्ािाई टेवा परुर्ाउन े
उद्देश्र्िे संचािन हनुे ढि लनकास, सरसफाई वा 
फोहोर व्र्वस्थापन  कार्य गने   

५०,००० भधदा बढी जनसंख्र्ािाई टेवा 
परुर्ाउन ेउद्दशे्र्िे संचािन हनुे ढि लनकास, 

सरसफाई वा फोहोर व्र्वस्थापन  कार्य गने 

 ५ देिी १० हेक्टरसम्िको िेत्रिा फैलिएको 
कम्पोष्ट प्िाण्ट सम्बधिी काि गने  

१० हेक्टरभधदा बढी िेत्रिा फैलिएको कम्पोष्ट 
प्िाण्ट सम्बधिी काि गने 

  कम्िीिा १०,००० जनसंख्र्ा भएको शहरी 
िेत्रबाट लनस्बने फोहोरिैिा गाड्ने काि गने 

 ५ एि.एि.लड.(MLD) िििासम्िको ढि 
व्र्वस्थापन आर्ोजना संचािन गने 

५ एि.एि.लड.(MLD) भधदा बढी िििाको 
ढि व्र्वस्थापन आर्ोजना संचािन गने 

  देहार्को प्रकृलि र जनुसकैु स्िरका ििरापूिय 
फोहरिैिा सम्बधिी लनिायि काि गनेः  

(क) फोहरिैिा संर्धत्र लनिायि 

(ि) फोहोरिैिा ररकभरी प्िाण्ट लनिायि  

(ग) फोहरिैिा भने, थपुाने वा गाड्न ेठाउँको 
लनिायि 

(घ) फोहरिैिा भण्डारि गने ठाउँको लनिायि 

(ङ) फोहरिैिा विटिणे्ट सवुविाको लनिायि  
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 जोक्षििपूिय फोहर पदाथय सम्बधिी देहार्का 
काि गनेः 

(क) कम्िीिा २५ शैय्र्ा भएको प्राथलिक 
स्वास््र् केधर, अस्पिाि वा नलसयङ्ग होिबाट 
लनस्कने जैववक जोक्षििपूिय पदाथयको अक्षधिि 
लनष्कासन व्र्वस्थापन गने 

(ि) कुनै पलन हालनकारक पदाथयिाई भष्ि वा 
पनुः प्रर्ोग गनयको िालग १ हेक्टर वा सो भधदा 
बढी िेत्रफिको जिीन प्रर्ोग गने र उजाय 
सम्बधिी कुन ैकाि गने 
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अनसूुची –२ 

(दफा ३ को उपदफा ६ सँग सम्बक्षधिि) 
वािावरिीर् प्रभाव पवहचान िथा अध्र्र्न सूची 

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

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

;+lIfKt jftfj/0fLo cWoog ug]{ 

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

k|:Tffj_ 

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

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

k|:tfj_ 

 

jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg ug]{ 

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

k|:tfj_ 

 

sfo{;"rL tof/ ug]{ 

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

# sf] 9fFrfdf_ 

 

sfo{;"rL tof/ ug]{ 

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

sfo{;"rL tof/ ug]{ 

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

cg';'rL $ sf] 9fFrfdf_ 

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

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

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

ug]{_ 

 

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

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

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

:jLs[[t ug]{_ 

 

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

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

 

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

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

-$_  adf]lhd_ 

 

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

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

$_ adf]lhd_ 

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

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

sfg"g adf]lhd x'g]_ 

 

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

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

 

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

-bkmf % adf]lhd_ 

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

-bkmf % adf]lhd_ 

 

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

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

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

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

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

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

 

;fj{hlgs ;"rgf 6fF; tyf 

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

sfg"g adf]lhd x'g]_ 

 

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

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

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

 

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

tof/ ug]{ -bkmf ^ sf] pkbkmf  

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

jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg 

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

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

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

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

adf]lhd_ 

 

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

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

-!_ adf]lhd_ 

jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg k|ltj]bg 

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

adf]lhd x'g]_ 

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

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

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

 

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

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

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

jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg 

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

sfg"g adf]lhd x'g]_ 

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

-bkmf ( b]lv !% adf]lhd_ 

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

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

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

-;+3Lo / k|b]z sfg"g adf]lhd x'g]_ 
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ि. नगरपालिकाको अलिकार िेत्र लभत्रका प्रस्िावको ववषर्गि िेत्र िथा प्रकृलि : 

• वन, विृारोपि िथा हररर्ािी िेत्र : नर्ाँ बनस्पलि उद्यान, वन वीउ वगैचा र प्रािी उद्यान 
(क्षचलडर्ािाना) लनिायि, वाि उद्यान लनिायि । 

• सडक िेत्र : स्थानीर् नर्ाँ सडक लनिायि िथा स्िरोन्नलि, १०० लिटर सम्िको पिु लनिायि । 

• पर्यटन िेत्र : स्थानीर् िहबाट अनिुलि ददने होटि वा ररसोटय स्थापना िथा सञ्चािन । 

• उजाय, जिस्रोि र लसंचाई िेत्र : लिफ्ट लसंचाई, पहाड लभरािो पािोिा लसंचाई, बहउुदे्दशीर् जिाशर् 
लनिायि, ववद्यिु प्रसारि िाईन लनिायि िथा ववस्िार, ववद्यिु उत्पादन । 

• आवास, भवन, वस्िी िथा शहरी ववकास िेत्र : आवासीर्, व्र्वसावर्क र दबैु प्रकृलिको भवन 
लनिायि, जग्गा ववकास आर्ोजना, आवास ववकास कार्यक्रि । 

• उद्योग िथा व्र्वसार् िेत्र : औद्योलगक ग्राि, क्षचर्ा, कफी, जलडबटुी आदद प्रशोिन उद्योग, वािवुा 
प्रशोिन वा क्रसर उद्योग इट्टा टार्ि उद्योग । 

• स्वास््र् िेत्र : अस्पिाि, नलसयङ्ग होि वा क्षचवकत्सा व्र्वासार् स्थापना र सञ्चािन  

• क्षशिा िेत्र : क्षशिि अस्पिाि स्थापना र संचािन  

• िानी िेत्र : ढुङ्गा, वािवुा, ग्राभेि र लगिाय िाटो लनकाल्ने कार्य 
• कृवष िेत्र : व्र्वसावर्क पशपंुिी पािन, कृवष थोक बजार स्थापना र विशािा लनिायि  

• िानेपानी िथा ढि लनकास िेत्र : विटिेण्ट सवहिको ढि लनकास िथा िानेपानी आर्ोजना 
सञ्चािन, िानेपानी आपूिी 

• फोहोरिैिा व्र्वस्थापन िेत्र : फोहोरिैिा जिीनिनुी व्र्वस्थापन, रसार्न, र्ाक्षधत्रक वा जैववक 
िररकाबाट फोहोिैिा छनौट गने, केिाउने, िह िगाउने र पनुः प्रर्ोग 

ग. वािावरिीर् अध्र्र्नको प्रकार 

• संक्षिप्त वािावरिीर् अध्र्र्न 

• प्रारक्षम्भक वािावरिीर् अध्र्र्न 

• वािावरिीर् प्रभाव िूल्र्ाङ्कन 

घ. वािावरिीर् अध्र्र्नका िालग ि्र्ाङ्क िथा वववरि सङ्किन सूची िथा अध्र्र्न ववलि र औजार 

वािावरिीर् अध्र्र्न सम्बधिी ि्र्ाङ्क सङ्किन 
सूची 

अध्र्र्न ववलि िथा औजार 
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जैववकः वनस्पलि, जीवजधि,ु प्राकृलिक वासस्थान, 

वन जङ्गि िथा जैववक र पाररक्षस्थलिकीर् ववववििा 
• िराििीर् वहडाई िथा प्रत्र्ि अविोकन 

• अप्रक्ष्र्ि संकेि सवेिि वा क्र्ािेरा िर्ावपङ 

• निूना सवेिि 

• िखु्र् जालनफकार अधिवायिाय िथा िक्षिि सिूह 
छिफि 

भौलिक िथा रासार्लनक वािावरिः जिीन, 

वार्िुण्डि, पानी, ध्वलन, िानव लनलियि वस्ि,ु हावा, 
भोगोलिक र भौगलभयक क्षस्थलि, जिवार् ु पररवियन 
िथा ववपद जोक्षििको अवस्था 

• िराििीर् वहंडाई िथा प्रत्र्ि अविोकन 

• हावा, पानी िथा िाटोको निूना सवेिि  

• ध्वलनको िहगि िापन िथा प्रदूषिको अवस्था 
पवहचान आदद 

सािाक्षजक आलथयकः जनसंख्र्ा, ववस्थापन, 

जनस्वास््र्, उद्यि व्र्वसार् िथा जीववकोपाजयन, 

उत्पादनक्षशि श्रोि सािन, सािाक्षजक िूल्र्िाधर्िा 

• प्रत्र्ि अविोकन 

• जनगिना िथा घरपररवार सवेिि 

• िक्षिि सिूह िथा सरोकारवािा छिफि 

• िखु्र् जालनफकार अधिवायिाय 
• सावयजलनक बहस 

• िेलडर्ा सवेिि िथा रेकडय 
साँस्कृलिकः सास्कृलिक सम्पदा, िालियक िथा 
साँस्कृलिक िूल्र् िाधर्ािाहरु िथा चािचिन 

• सहभालगिािूिक अविोकन 

• िक्षिि सिूह िथा सरोकारवािा छिफि 

• िखु्र् जालनफकार अधिवायिाय 
• सावयजलनक बहस 

अधर्ः सेवा सवुविा उपिबििा र उपर्ोग 

सहभालगिािूिक अविोकन 

• िक्षिि सिूह िथा सरोकारवािा छिफि 

• िखु्र् जानीफकार अधिवायिाय 
• सावयजलनक बहस 

 

ङ. वािावरिीर् अध्र्र्नका प्रििु सवािहरुको प्राथलिकिा लनिायरि 

• जैववक िथा पाररक्षस्थलिकीर् 

• भौलिक िथा रासार्लनक 

• सािाक्षजक, आलथयक र साँस्कृलिक 

• जिवार् ुपररवियन िथा ववपद जोक्षिि 

• अधर् 
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च. वािावरििा पनय सक्ने सकारात्िक िथा नकारात्िक प्रभाव पवहचान, आकँिन िथा प्राथलिकिा लनिायरि 

वािावरिीर् प्रभावका िते्र सकारात्िक प्रभाव नकारात्िक प्रभाव 

क. लनिायि अक्षघको चरि 

जैववक   

भौलिक िथा रसार्लनक   

सािाक्षजक िथा आलथयक   

साँस्कृलिक   

अधर्   

ि. लनिायिको चरि   

जैववक   

भौलिक िथा रासार्लनक   

सािाक्षजक िथा आलथयक   

साँस्कृलिक   

अधर्   

ग. सञ्चािनको चरि   

जैववक   

भौलिक िथा रसार्लनक   

सािाक्षजक िथा आलथयक   

साँस्कृलिक   

अधर्   
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अनसूुची –३ 

(दफा ४ को उपदफा (१) सँग सम्बक्षधिि) 

संक्षिप्त वािावरिीर् अध्र्र्न सम्बधिी कार्यसूचीको ढाचँा 

(आवरि पषृ्ठको ढाँचा) 

............. (प्रस्िावको नाि)................... 

संक्षिप्त वािावरिीर् अध्र्र्नको कार्यसूची 

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

प्रलिवेदन पेश गररने लनकार्को नाि र ठेगाना : 

प्रस्िावक : 

.............( प्रस्िावकको नाि र ठेगाना) 

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

 

१. प्रलिवेदन िर्ार गने व्र्क्षि वा संस्थाको नाि र ठेगाना :  

२. प्रस्िावको :  

• सािाधर् पररचर् 

• आर्ोजना िथा कार्यक्रिको वववरि 

• आर्ोजना िथा कार्यक्रिको आवशर्किा िथा साधदलभयकिा 

३. प्रलिवेदन िर्ार गदाय ववचार गनुय पने नीलि ऐन, लनर्ि, लनदेक्षशका िथा अधिराविर् सक्षधि सम्झौिा : 

४. प्रस्िाव कार्ायधवर्न गदाय वािावरििा पने िास सकारात्िक िथा नकारात्िक प्रभाव : 

• जैववक िथा पाररस्थलिकीर् : 
• भौलिक : 
• सािाक्षजक – आलथयक :  

• साँस्कृलिक : 
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• रासार्लनक : 

५. प्रस्िावको कार्ायधवर्नबाट वािावरििा पने प्रभावको रोकथािका ववषर् : 

६. प्रस्िाव कार्ायधवर्न गदाय अनगुिन गनुय पने ववषर् : 

७. जिवार् ुपररवियन अनकुुिन र ववपद जोक्षिि पने असर :  

८. अधर् आवश्र्क ववषर् : 
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अनसूुची –४ 

(दफा ४ को उपदफा (१) सँग सम्बक्षधिि) 

प्रारक्षम्भक वािावरिीर् परीिि सम्बधिी कार्यसूचीको ढाचँा 

(आवरि पषृ्ठको ढाँचा) 

.............. (प्रस्िावको नाि)................... 

प्रारक्षम्भक वािावरिीर्को कार्यसूची 

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

प्रलिवेदन पेश गररने लनकार्को नाि र ठेगाना : 

प्रस्िावक : 

.............(प्रस्िावकको नाि र ठेगाना) 

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

 

१. प्रलिवेदन िर्ार गने व्र्क्षि वा संस्थाको नाि र ठेगाना :  

२. प्रस्िावको :  

सािाधर् पररचर् 

• आर्ोजना िथा कार्यक्रि वववरि  

• आर्ोजना िथा कार्यक्रिको आवश्र्किा र साधदलभयकिा 

३. प्रलिवेदन िर्ार गदाय अपनाउन ुपने ववलि :  

४. प्रलिवेदन िर्ार गदाय ववचार गनुय पने नीलि ऐन, लनर्ि, लनदेक्षशका िथा अधिराविर् सक्षधि सम्झौिाः 

५. प्रलिवेदन िर्ार गदाय िाग्नेः 

• सिर् :  

• अनिुालनि बजेट : 
• आवश्र्क ि्र्ाङ्क िथा सूचना :  
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६. प्रस्िाव कार्ायधवर्न गदाय वािावरििा पने िास सकारात्िक िथा नकारात्िक प्रभाव :  

• जैववक िथा पाररक्षस्थलिकीर् : 
• भौलिक : 
• सािाक्षजक आलथयक :  

• साँस्कृलिक : 
• रासार्लनक : 

७. प्रस्िाव कार्ायधवर्नका ववकल्प : 

• लडजाइन : 
• आर्ोजना स्थि :  

• प्रववलि र सञ्चािन ववलि, सिर् िालिका, प्रर्ोग हनुे कच्चा पदाथय :  

• अधर् कुरा :  

८. प्रस्िावको कार्ायधवर्नबाट वािावरििा पने प्रभावको रोकथािका ववषर् :  

९. प्रस्िाव कार्ायधवर्न गदाय जिवार् ुपररवियन र ववपद जोक्षिििा पने असरसम्बधिी ववषर् :  

१०. प्रस्िाव कार्ायधवर्न गदाय अनगुिन गनुय पने ववषर् : 

११. अधर् आवश्र्क ववषर् 
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अनसूुची –५ 

(दफा ५ को उपदफा (७) सँग सम्बक्षधिि) 

सावयजलनक सनुवुाईको प्रवक्रर्ा िथा ढाचँा 

वािावरिीर् अध्र्र्न िथा ववश्लषेि, नीलिगि िथा कानूनी व्र्वस्थाको सवयिाधर्िा अनकुुि हनुे गरी 
वािावरिीर् अध्र्र्न प्रवक्रर्ािा गररने सावयजलनक सनुवुाईको कार्यववलि देहार् अनसुारको हनुेछ : 

१. वािावरिीर् अध्र्र्नको िालग सावयजलनक सनुवुाई 

– प्रस्िाववि ववकास लनिायि सम्बधिी कार्य वा आर्ोजना िथा कार्यक्रिको बारेको लनियर् प्रवक्रर्ािा 
सकारात्िक प्रभाव पानय सरोकारवािा र प्रस्िावकबीच िलु्िा अधिकृय र्ा गरी ववचार र रार्/सझुाव 
प्रस्ििु गने िञ्च 

– सािाधर्िः प्रस्िावको असर िेत्रलभत्र प्रस्िावक लनकार्बाट सावयजलनक सनुवुाईको आर्ोजना  

– सावयजलनक सनुवुाई कार्यक्रिको स्विधत्र पेशागि ववज्ञहरुद्धारा सहजीकरि 

२. वािावरिीर् अध्र्र्न प्रवक्रर्ािा गररने सावयजलनक सनुवुाई कार्यक्रिको उदे्दश्र् 

– प्रस्िाववि आर्ोजना िथा कार्यक्रि सम्बधििा वािावरिीर् अध्र्र्नको लनष्कषय बारे प्रभाववि 
सिदुार्िाई प्रस्िावकबाट जानकारी गराउने िञ्चको आर्ोजना गने 

– प्रस्िाववि आर्ोजना िथा कार्यक्रि िेत्रको िराििीर् वास्िववक अवस्था र वािावरिीर् अध्र्र्नबाट 
प्राप्त लनष्कषयको शदु्धिा पषु्ट्याई िथा रुज ुगने 

– वािावरिीर् अध्र्र्न प्रवक्रर्ािा सम्बक्षधिि प्रभाववि पि िथा सरोकारवािाहरुसँग प्रर्ायप्त िात्रािा 
परािशय गररएको िथा लनियर् प्रवक्रर्ािा सिावेश गराइएको कुराको सलुनक्षश्चि गने 

– प्रभाववि, रुची राख्न ेिथा सरोकारवािा पििे आफूिाई िहत्वपूिय िागेका र सम्बक्षधिि ववषर्िा 
ववचार प्रस्ििु गने अबसर प्रदान गने 

– प्रस्िाववि आर्ोजना िथा कार्यक्रि र वािावरिीर् सरोकारको ववषर्िा स्थानीर् सरकारको प्रलिवद्धिा 
र प्रभावकारी जनसहभालगिा प्रवद्धयन गने 

३. सावयजलनक सनुवुाईको बारेिा सावयजलनक सूचना िथा जानकारी  

– सावयजलनक सनुवुाईको लिलि, सिर् र स्थान 

– सावयजलनक सनुवुाई हनुे प्रस्िाव वा आर्ोजना िथा कार्यक्रि बारे जानकारी 
– सहजकिाय, नगरपालिकाका पदालिकारी, कियचारी र नागररक सिाजका प्रलिलनलिको क्षचनारी 
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– सनुवुाईिा सहभागी हनुे सहभालगको जानकारी  

– कार्यपालिका कार्यिर्, सम्बक्षधिि वडा कार्ायिर् िगार्ि सावयजलनक स्थििा सूचना टाँस 

– स्थानीर् वप्रण्ट िथा अनिाईन लिलडर्ािा सूचना प्रकाशन 

– रेलडर्ो, टेलिलभजन, सािाक्षजक सिािबाट सूचना सम्प्रषेि 

– सूचना प्रसारि गदाय स्थानीर् भाषािा सिेि गनुय पने 

४. सावयजलनक सनुवुाईको प्रवक्रर्ा िथा कार्यववलि 

४.१ पररचर् कार्यक्रि 

– अध्र्र्नकिाय िथा सहजकिाय, 
– नगरपालिकाका पदालिकारी र सम्बक्षधिि कियचारी,  
– सिदुार् िथा िक्षिि सिूहका प्रलिलनलि,  

– नागररक सिाज वा गैससका प्रलिलनलि,  

– प्रस्िाववि आर्ोजना िथा कार्यक्रिका िाभाक्षधवि िथा संभाव्र् प्रभाववि सिदुार् वा सहभागी,  
– स्थानीर् जालनफकार र ववषर्ववज्ञ, 

– स्थानीर् राजनीलिक दिका प्रलिलनलि ।  

४.२ सावयजलनक सनुवुाईको ध्रे्र् िथा उदे्दश्र्बारे जानकारी िथा प्रस्ििुी 

– आर्ोजनाको ववस्ििृ पररर्ोजना प्रस्िाव वा कार्यक्रिको व्र्वसावर्क कार्यर्ोजना 
– प्रस्िाववि आर्ोजना िथा कार्यक्रिको सम्बधििा स्थिगि अविोकन, अध्र्र्न र परािशयबाट प्राप्त 

सूचना िथा वववरि 

– प्रस्िाव (आर्ोजना िथा कार्यक्रि) बाट स्थानीर् जनिा, स्थानीर् िह, क्षजल्िािाई पगु्ने प्रििु 
फाइदाहरु  

– प्रस्िाव कार्ायधवर्नबाट स्थानीर् जनिा, स्थानीर् िह, क्षजल्िािाई पगु्ने नकारात्िक असरहरु 

– नकारात्िक असर धरू्नीकरििा उपार्हरु 

४.३ प्रस्िावको सम्बधििा प्रभाववि सिदुार् िथा अधर् सरोकारवािाको िारिा िथा सवाि प्रस्ििुी 

– प्रस्िावको कार्ायधवर्न सम्बधििा प्रभाववि सिदुार्का ववचार िथा सवाि 

– प्रस्िावको कार्ायधवर्न सम्बधििा सरोकारवािाको ववचार िथा सवाि 

४.४ प्रस्िावकको प्रलिवक्रर्ा  
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– प्रस्िाव कार्ायधवर्नबाट हनुे िखु्र् सिस्र्ा िथा सबाि बारे प्रस्िावकको रार् िथा ववचार 

– सिस्र्ा िथा सबािको सम्बोिनबारे प्रस्िावकको प्रलिवद्धिाबारे जानकारी 

४.५ ववषर्ववज्ञ िथा सहजकिायबाट लनष्कषय िथा सझुाव प्रस्ििुी 

– कार्यक्रििा प्रस्ििु िथा उठाइएका सवािहरुको ववषर्ववज्ञ िथा सहजकिायद्धारा संकिन िथा 
सँस्िेषि 

– ववषर्ववज्ञ िथा सहजकिायद्धारा लनष्कषय िथा सझुावबारे प्रस्ििुी र जानकारी 
– सावयजलनक सनुवुाईको प्रवक्रर्ा, छिफिका ववषर्, लनष्कषय र सझुाव सिावेश प्रलिवेदन िर्ारी 
– प्रलिवेदन प्रस्िावक सिि पेश  

५. सहभालगिा 

– ववषर्ववज्ञ िथा सहजकिाय  

– प्रभाववि सिदुार् िथा सिूहको प्रलिलनलि, िक्षिि वगय िथा सिदुार् 

– सम्बक्षधिि वडाका वडाअध्र्ि वा वडा सलिलिका सदस्र्हरु  

– नगरपालिकाका प्रििु, प्रलिलनलि िथा सम्बक्षधिि कियचारीहरु 

– नागररक सिाज, सिदुार्िा आिाररि सिाज िथा लिलडर्ाका प्रलिलनलि 

– प्रस्िावक संस्थाका प्रलिलनलिहरु   
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अनसूुची –६ 

(दफा ६ को उपदफा (२) सँग सम्बक्षधिि) 

संक्षिप्त वािावरिीर् परीिि प्रलिवेदनको ढाचँा 

१. प्रलिवेदन िर्ार गने व्र्क्षि वा संस्थाको नाि र ठेगाना : 

२. प्रस्िावको सारांश : 

३. प्रलिवेदनिा रहन ुपने ववषर्ः 

• प्रस्िावको उदे्दश्र्, 

• प्रस्िाव कार्ायधवर्न हनुे िते्रको ववस्ििृ वववरि, 

• प्रस्िाव िर्ारीिा ि्र्ाङ्क सङ्किन र ववश्वषेिको ववलि, 

• प्रस्िाव कार्ायधवर्नबाट वािावरििा पने सकारात्िक प्रभाव, 

• प्रस्िाव कार्ायधवर्नबाट वािावरििा पने नकारात्िक प्रभाव, 

• वािावरिीर् व्र्वस्थापन र्ोजना, 
• अधर् आवश्र्क कुरा, 
• सधदभय सािाग्री । 

४. प्रलिवेदनिा सिावेश हनुे वािावरिीर् र्ोजनाको िाका देहार् बिोक्षजि हनुेछः 

ववषर्गि िेत्र सकारात्िक प्रभावको 
बढोत्तरीका वक्रर्ाकिाप 

के 
गने? 

कहाँ 
गने? 

कसरी 
गने? 

कवहिे 
गने? 

कसिे 
गने? 

अनिुालनि बजेट 
जनशक्षि र सिर् 

अनगुिन िथा 
िूल्र्ाङ्कन ववलि 

भौलिक िेत्र         

जैववक िेत्र         

सािाक्षजक िेत्र         

साँस्कृलिक िेत्र         

अधर्         

ववषर्गि िेत्र नकारात्िक प्रभावको 
धरू्नीकरिका वक्रर्ाकिाप 

के 
गने? 

कहाँ 
गने? 

कसरी 
गने? 

कवहिे 
गने? 

कसिे 
गने? 

अनिुालनि बजेट 
जनशक्षि र सिर् 

अनगुिन िथा 
िूल्र्ाङ्कन ववलि 
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भौलिक िेत्र         

जैववक िेत्र         

सािाक्षजक िेत्र         

साँस्कृलिक िेत्र         

अधर्         

         

 

रष्टव्र्: –  (१) वािावरि व्र्वस्थापन र्ोजनाको प्रस्िाविा आर्ोजना लनिायि अक्षघ, लनिायि िथा सञ्चािनको 
चरिका िालग अिग अिग रुपिा उल्िेि गनुय पनेछ ।  

   (२) प्रलिवेदन िर्ार गदाय आवश्र्किा अनसुार ि्र्ाङ्क, नक्शा, क्षचत्र, िालिका, चाटय, ग्राफ संिग्न गनुय 
पनेछ ।  

   (३) संक्षिप्त वािावरिीर् अध्र्र्न प्रलिवेदन नेपािी भाषाको र्लुनकोडिा फण्ट साइज १२ िा टाइप 
गरी िेक्षिएको हनु ुपनेछ । प्रलिवेदनको प्रत्रे्क पानाको िििालथ १–१ इञ्च, बार्ाँ १.२  इञ्च र दार्ा ँ
१  इञ्च िािी रािी पानाका दवैुिफय  वप्रधट गरी स्पाइरि बाइक्षण्डङ गरेको हनु ुपनेछ । 
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अनसूुची –७ 

(दफा ६ को उपदफा (२) सँग सम्बक्षधिि) 

प्रारक्षम्भक वािावरिीर् परीिि प्रलिवेदनको ढाचँा 

 

१. प्रलिवेदन िर्ार गने व्र्क्षि वा संस्थाको नाि र ठेगाना : 

२. प्रस्िावको सारांश : (प्रस्िावको कार्ायधवर्नबाट वािावरििा पनय सक्ने प्रभावको सम्बधििा देहार्का 
कुरा संिेपिा उल्िेि गने) 

• प्रस्िावको उदे्दश्र् :  

• भ–ूउपर्ोग पने असर :  

• वािावरििा पने प्रलिकूि प्रभाव : 
• जनस्वास््र् िथा िानव जीवनिा पने असर :  

• जनसङ्ग्ख्र्ा र जीववकोपाजयनिा पने असर :  

• स्थानीर् पूवायिारिा हनुे िलि : 
• जिवार् ुपररवियन िथा ववपद उत्थानक्षशििािा पने असर :   

• अधर् आवश्र्क कुरा : 

३. प्रस्िावको सम्बधििा देहार्का कुरा स्पष्ट ििुाउन ुपने : 

(क) प्रस्िावको वकलसि : 

• प्रशोिन गने, 

• उत्पादन गने, 

• जडान गने, 

• सेवा प्रवाह गने, 

• अधर् । 

(ि) डेलिभरी गने भए के कस्िो वस्ि ुडेलिभरी गने : 

(ग) प्रस्िावको : 

• जडान िििा : 
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• प्रलिददन वा वषय कलि घण्टा सञ्चािन हनुे : 

(घ) प्रस्िाव कार्ायधवर्न हुँदा लनष्कासन हनुे (कलि सिर् सञ्चािन हुँदा कलि पररिाििा लनष्कासन हनुे हो 
) ििुाउन ुपने :  

• ठोस 

• िरि 

• हावा 
• ग्र्ाँस 

• ध्वलन 

• िूिो 
• अधर् । 

(च) प्रर्ोग हनुे ऊजायको : 

• वकलसि : 
• स्रोि : 
• िपि हनुे पररिाि (प्रलिघण्टा, ददन र वषयिा) : 

  (छ) जनशक्षिको आवश्र्किा कलि पने : 

  (ज) प्रस्िाव कार्ायधवर्न गनय आवश्र्क पने : 

• कुि पूजँी : 
• चाि ुपूजँी : 
• जलिनको िेत्रफि : 
• भवन र लिनका वकलसि : 
• िेलसनरी औजार :  

• अधर् : 

   (झ) प्रस्िाव कार्ायधवर्न हनुे िेत्रको ववस्ििृ वववरि : 

• नक्सा : 
• सो िेत्र र वररपररको जनसंख्र्ा र बसोबासको क्षस्थलि : 
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• प्रस्िाव कार्ायधवर्न हनुे िेत्रको आसपासिा कुनै संवेदनशीि क्षचज वा वस्ि ुरहेको भए त्र्स्िा 
क्षचजवस्िकुो वववरि : 

• हािको क्षस्थलि : 
• पानीको स्रोि : 
• फोहरिैिा फ्र्ाँक्ने वा प्रशोिन गने व्र्वस्था : 
• प्रस्िाव कार्ायधवर्न हनुे ठाउँिा आवि जावि गने बाटो : 
• उत्पादन प्रवक्रर्ा :  

• प्रववलिको वववरि : 
• अधर् आवश्र्क कुरा : 

४. प्रस्िाव कार्ायधवर्न गदाय वािावरििा पने प्रभाव : 

(क) सािाक्षजक, आलथयक र साँस्कृलिक िेत्रिा पने प्रभाव : 

• िानव स्वास््र्िा पने प्रभाव : 
• जीववकोपाजयनिा पने प्रभाव :  

• िेिी र्ोग्र् जलिनिा हने िर् : 
• वन जङ्गििा पगु्ने िर् : 
• सािाक्षजक, साँस्कृलिक र िालियक िूल्र् िाधर्िािा हनु ेपररवियन : 
• अधर् : 

(ि) जैववक प्रभाव : 

• जनसङ्ग्ख्र्ा :  

• वनस्पलि िथा जीवजधि ु:  

• प्राकृलिक वासस्थान र सिदुार् : 

(ग) भौलिक प्रभाव : 

• जलिन : 
• वार्िुण्डि : 
• पानी : 
• ध्वलन : 
• िानव लनलियि वस्ि ु: 
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• जिवार् ु:  

• अधर् : 

५. प्रभाव कार्ायधवर्नका ववकल्प : 

  लडजाइन : 

  आर्ोजना स्थि : 

  प्रवक्रर्ा, सिर्–िालिका : 

  प्रर्ोग हनुे कच्चा पदाथय : 

  अधर् कुरा : 

६. वािावरिीर् व्र्वस्थापन र्ोजनाको िाका : 

७. अधर् आवश्र्क कुरा : 

८. प्रलिवेदनिा सिावेश हनुे वािावरिीर् र्ोजनाको िाका देहार् बिोक्षजि हनुेछ : 

ववषर्गि िेत्र सकारात्िक प्रभावको 
बढोत्तरीका वक्रर्ाकिाप 

के 
गने? 

कहाँ 
गने? 

कसरी 
गने? 

कवहिे 
गने? 

कसिे 
गने? 

अनिुालनि बजेट 
जनशक्षि र सिर् 

अनगुिन िथा 
िूल्र्ाङ्कन ववलि 

भौलिक िेत्र         

जैववक िेत्र         

सािाक्षजक िेत्र         

साँस्कृलिक िेत्र         

अधर्         

ववषर्गि िेत्र नकारात्िक प्रभावको 
धरू्नीकरिका वक्रर्ाकिाप 

के 
गने? 

कहाँ 
गने? 

कसरी 
गने? 

कवहिे 
गने? 

कसिे 
गने? 

अनिुालनि बजेट 
जनशक्षि र सिर् 

अनगुिन िथा 
िूल्र्ाङ्कन ववलि 

भौलिक िेत्र         

जैववक िेत्र         
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सािाक्षजक िेत्र         

साँस्कृलिक िेत्र         

अधर्         

         

 

रष्टव्र्: –  (१) वािावरि व्र्वस्थापन र्ोजनाको प्रस्िाविा आर्ोजना लनिायि अक्षघ, लनिायि िथा सञ्चािनको 
चरिका िालग अिग अिग रुपिा उल्िेि गनुय पनेछ ।  

   (२) प्रलिवेदन िर्ार गदाय आवश्र्किा अनसुार ि्र्ाङ्क, नक्शा, क्षचत्र, िालिका, चाटय, ग्राफ संिग्न गनुय 
पनेछ ।  

   (३) संक्षिप्त वािावरिीर् अध्र्र्न प्रलिवेदन नेपािी भाषाको र्लुनकोडिा फण्ट साइज १२ िा टाइप 
गरी िेक्षिएको हनु ुपनेछ । प्रलिवेदनको प्रत्रे्क पानाको िििालथ १–१ इञ्च, बार्ाँ १.२ इञ्च र दार्ाँ १  
इञ्च िािी रािी पानाका दवैुिफय  वप्रधट गरी स्पाइरि बाइक्षण्डङ गरेको हनु ुपनेछ । 

  



v08 M #    ;+Vof M ^         k|sfzg ldlt M @)&&.)%.!$ 

 

अनसूुची –८ 

(दफा ६ को उपदफा (३) सँग सम्बक्षधिि) 

वािावरिीर् अध्र्र्न प्रलिवेदन सम्बधिी सावयजलनक सूचनाको ढाचँा 

 

.............. आर्ोजना/कार्यक्रिको वािावरिीर् अध्र्र्न प्रलिवेदन िर्ारी सम्बधिी सावयजलनक सूचना 

(प्रकाशन लिलि ....................) 

........... प्रदेश ............ क्षजल्िा ................ नगरपालिका ................ (प्रस्िावकको नाि उल्िेि 
गने) द्वारा देहार् बिाक्षजिको प्रस्िाव कार्ायधवर्न गनय िालगएको छ । 

प्रस्िावकको नाि र ठेगाना ............ नाि ......... ठेगाना ........... (ईिेि) ........... फोन नं. 

प्रस्िावको व्र्होरा आर्ोजना / कार्यक्रिको िखु्र् ववषेशिा उल्िेि गने 

प्रभाव पनय सक्ने िेत्र .......... क्षजल्िा ......... नगरपालिका .......... वडँ नं. 

 

िालथ उक्षल्िक्षिि प्रस्िावको वािावरिीर् अर्र्न प्रलिवेदन िर्ारी गने क्रििा सो िेत्रको जैववक िथा 
पाररक्षस्थलिकीर् प्रिािी, प्राकृलिक िथा भौलिक प्रिािी, सािाक्षजक िथा आलथयक प्रिािी र साँस्कृलिक 
प्रिािीहरु बीच के कस्िो सकारात्िक िथा नकारात्िक प्रभाव पदयछ भनी र्वकन गनय ................. 
नगरपालिका, ..............वडा सलिलि, ववद्यािर्, स्वास््र् संस्था िथा सरोकारवािा व्र्क्षि वा संस्थाको रार् 
सझुाव लिन आवश्र्क भएकोिे र्ो सावयजलनक सूचना प्रकाशन भएको लिलििे साि ददन लभत्र देहार्िा 
उक्षल्िक्षिि ठेगानािा आई पगु्ने गरी लिक्षिि रार् सझुाव उपिब्ि गराई ददन ुहनु अनरुोि गररधछ । 

प्रस्िावकको नाि र ठेगाना ............ नाि ......... ठेगाना ........... (ईिेि) ........... फोन नं. 

परािशयदािाको नाि र ठेगाना ............ नाि ......... ठेगाना ........... (ईिेि) ........... फोन नं. 
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अनसूुची –९ 

(दफा ६ को उपदफा (८) सँग सम्बक्षधिि) 

वािावरिीर् अध्र्र्न प्रलिवेदन िर्ार गने ववज्ञ िथा अध्र्र्न टोिी 

 

क. संक्षिप्त वािावरिीर् अध्र्र्न िथा प्रलिवेदन िर्ारी संिग्न हनुे ववशेषज्ञहरुः  

१. भौलिक ववकास ववज्ञ (Physical Development Expert) : सम्बक्षधिि ववषर् जस्िैः लसलभि वा 
िेकालनकि इक्षिलनर्ररङ्ग, भगूभयशास्त्र, भवूवज्ञान, आवकय टेक्ट, हाइड्रोिोजी वा अधर् सम्बक्षधिि ववषर्िा 
स्नािकोत्तर उपािी हालसि गरी कम्िीिा िीन वटा वािारिीर् अध्र्र्न कार्यिा अनभुव भएको  

2. वािावरिववद (Environmental Expert): वािावरि ववज्ञान वा इक्षिलनर्ररङ्गिा स्नािकोत्तर उपािी 
हालसि गरी कम्िीिा िीन वटा वािारिीर् अध्र्र्न कार्यिा अनभुव भएको  

3. सािाक्षजक आलथयक ववज्ञ (Socio-economic Expert) : सिाज ववज्ञान वा अथयशास्त्रिा स्नािकोत्तर 
उपािी हालसि गरी कम्िीिा िीन वटा वािारिीर् अध्र्र्न कार्यिा अनभुव भएको  

 

ि. प्रारक्षम्भक वािावरिीर् परीिि िथा प्रलिवेदन िर्ारी संिग्न हनुे ववशेषज्ञहरुः  

1. भौलिक ववकास ववज्ञ (Physical Development Expert) : सम्बक्षधिि ववषर् जस्िैः लसलभि वा 
िेकालनकि इक्षिलनर्ररङ्ग, भगूभयशास्त्र, भवूवज्ञान, आवकय टेक्ट, हाइड्रोिोजी वा अधर् सम्बक्षधिि ववषर्िा 
स्नािकोत्तर उपािी हालसि गरी कम्िीिा िीन वटा वािारिीर् अध्र्र्न कार्यिा अनभुव भएको  

2. वािावरिववद (Environmental Expert): वािावरि ववज्ञान वा इक्षिलनर्ररङ्गिा स्नािकोत्तर उपािी 
हालसि गरी कम्िीिा िीन वटा वािारिीर् अध्र्र्न कार्यिा अनभुव भएको  

3. सािाक्षजक आलथयक ववज्ञ (Socio-economic Expert) : सिाज ववज्ञान वा अथयशास्त्रिा स्नािकोत्तर 
उपािी हालसि गरी कम्िीिा िीन वटा वािारिीर् अध्र्र्न कार्यिा अनभुव भएको  

४. आवश्र्किा अनसुार सम्बक्षधिि िेत्रको ववज्ञः Civil Engineer, Architect, Economist, 

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

Hydrologist, Chemist आदद) जस्िैः  

– वन िथा विृारोपि र हररर्ािी िेत्रः फरेष्टर वा वार्ोडाइभरलसटी ववज्ञ आदद 
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– सडक, पिु िथा र्ािार्ाि िेत्रः र्ािार्ाि इक्षिलनर्ररङ्ग आदद 

– पर्यटन िेत्र : पर्यटन ववज्ञ आदद 

– उजाय, जिस्रोि र लसंचाई िेत्रः Hydrologist, Irrigation Engineer आदद । 

– आवास, भवन, वस्िी िथा शहरी ववकास िेत्र : भवन इक्षिलनर्र वा आकीटेक्ट  

– उद्योग िथा व्र्वसार् िेत्र : अथयशास्त्री िथा व्र्वस्थापन ववज्ञ आदद 

– स्वास््र् िेत्र : िेलडकि डाक्टर आदद 

– क्षशिा िेत्र : क्षशिाशास्त्री वा िेलडकि डाक्टर आदद 

– िानी िेत्र : भगूभयशास्त्री आदद 

– कृवष िेत्र : कृवष िथा भेटेरनरी ववज्ञ आदद 

– िानेपानी, सरसफाई िथा ढि लनकास िेत्र : वास इक्षिलनर्र आदद 

उक्षल्िक्षिि ववज्ञ िथा अध्र्र्न टोिीको र्ोग्र्िा वािावरि सम्बधिी संघीर् कानूनिा िोवकए बिोक्षजि 
हनुपुनेछ । 
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अनसूुची –१० 

(दफा १० को उपदफा (१) सँग सम्बक्षधिि) 

वािावरिीर् व्र्वस्थापन र्ोजनाको ढाँचा 

वािावरिीर् प्रभाव सकारात्िक प्रभाव 
बढोत्तरी/ नकारात्िक 
असर धरू्नीकरिका 
वक्रर्ाकिापहरु (के 
के गने?) 

स्थान 
(कहा ँ
गने) 

सञ्चाि
न 
प्रवक्रर्ा 
(कसरी 
गने?) 

सञ्चािन 
प्रवक्रर्ा 
(कसरी 
गने?) 

सिर् 
(कवहिे 
गने?) 

अनिुा
लनि 
श्रोि 

क्षजम्िे
वारी 

अनगु
िनको 
ववलि 

क. भौलिक वािावरि         

1. लनिायि अक्षघको चरि         

         

2. लनिायि चरि         

         

3. लनिायि पलछको चरि         

         

ि. जैववक वािावरि         

1. लनिायि अक्षघको चरि         

         

2. लनिायि चरि         

         

3. लनिायि पलछको चरि         
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ग. सािाक्षजक, आलथयक र 
सासँ्कृलिक वािावरि 

        

1. लनिायि अक्षघको चरि         

         

2. लनिायि चरि         

         

3. लनिायि पलछको चरि         
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अनसूुची –११ 

(दफा ११ को उपदफा (९) सँग सम्बक्षधिि) 

वािावरिीर् प्रस्िाव कार्ायधवर्न अनगुिनको ढाचँा 

अनगुिनका 
प्रकार 

अनगुिनका 
सूचक 

अनगुिनको 
ववलि 

अनगुिनको 
स्थान 

अनगुिनको 
सिर् (आवकृ्षत्त) 

अनिुालनि 
रकि 

अनगुिन 
गने लनकार् 

१. प्रारक्षम्भक अवस्थाको अनगुिन 

       

       

       

2. प्रभाव अनगुिन 

       

       

       

3. लनर्िपािन अनगुिन 

       

       

       

 

आज्ञािे 

रािहरर ररजाि 

प्रििु प्रशासकीर् अलिकृि 


