
 

 

 

 

 

 

 
 

स्थानीय राजपत्र 

देवघाट गाउँपालिकाद्वारा प्रकाशित 
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भाग – २ 

देवघाट गाउँपालिका 
संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारशभभक वातावरणीय परीिण 

काययववलि,  

२०७७ 
 

 

देवघाट गाउँपालिका 
गाउँ काययपालिकाको कायायिय 

देवघाट, तनहुँ 
गण्डकी प्रदेश, नेपाल 
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1 
संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारशभभक वातावरणीय परीिण 
काययववलि, २०७७ 

संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारशभभक वातावरणीय 
परीिण काययववलि,  

२०७७ 

गाउँ काययपालिकाको वैठकबाट स्वीकृत लिलत: २०७७/०५/२१  

प्रिाशणत लिलत: २०७७/०५/२५  

प्रस्तावना: 
गाउँपालिकाको अलिकार िेत्र लभत्र पने ववषयसँग सभबशधित योजना, काययक्रि 
तथा आयोजना सभबधिी प्रस्तावको संशिप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारशभभक 
वातावरणीय परीिण सभबधिी अध्ययन, प्रलतवेदन तयारी, स्वीकृलत, प्रस्ताव 
कायायधवयन तथा अनगुिन प्रवक्रयािाई व्यवशस्थत र प्रभावकारी बनाउन वाञ्छनीय 
भएकोिे, 

गाउँ काययपालिकािे देवघाट गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृलतक 
श्रोत संरिण ऐन, २०७७ को दफा ६५ िे ददएको अलिकार प्रयोग गरी यो 
काययववलि बनाएको छ ।  

 

पररच्छेद -१ 

प्रारशभभक 

१. संशिप्त नाि र प्रारभभ: (१) यो काययववलिको नाि "संशिप्त वातावरणीय 
अध्ययन तथा प्रारशभभक वातावरणीय परीिण काययववलि, २०७७" 
रहेको छ ।  

(2) यो काययववलि प्रचलित सङ्घीय कानूनिे 
गाउँपालिकाको अलिकार िेत्रलभत्र पने भनी तोवकएको ववषयसँग 
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2 
संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारशभभक वातावरणीय परीिण 
काययववलि, २०७७ 

सभबशधित ववकास लनिायण कायय वा आयोजना कायायधवयन गने सरकारी, 
अियसरकारी, गैर सरकारी, सिदुायिा आिाररत संस्था र व्यशि वा 
कभपनीको हकिा सिेत िागू हनुछे। 

(३) यो काययववलि गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्रिा 
प्रकािन भएको लिलतदेशख िागू हनुछे ।  

२. पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस काययववलििा, - 
क) "ऐन" भन्नािे देवघाट गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृलतक 

श्रोत संरिण ऐन, २०७७ सभझन ुपछय । 

ख) "काययपालिका" भन्नािे गाउँ काययपालिका सभझन ुपछय ।  

ग) "काययसूची" भन्नािे वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन तयार गनयको 
िालग यस काययववलि बिोशजि स्वीकृत काययसूची सभझन ुपछय ।  

घ) "कायायिय" भन्नािे गाउँ काययपालिकाको कायायिय र सो अधतगयत 
वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापन सभबधिी ववषय हेने इकाई 
सिेतिाई सभझन ुपछय।   

ङ) "गाउँपालिका" भन्नािे देवघाट गाउँपालिका सभझन ुपछय ।  

च) "प्रस्ताव" भन्नािे ववद्यिान वातावरणीय अवस्थािा पररवतयन 
ल्याउन सक्ने वकलसिको ववकास कायय, भौलतक वक्रयाकिाप वा 
भ-ूउपयोगिा कुन ै पररवतयन गने कुन ै योजना, आयोजना वा 
काययक्रि सञ्चािन गने सभबधििा तयार गररएको प्रस्ताव सभझन ु
पछय।  
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3 
संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारशभभक वातावरणीय परीिण 
काययववलि, २०७७ 

छ) "प्रस्तावक" भन्नािे प्रस्ताव स्वीकृलतको िालग लनवेदन ददने वा 
प्रस्ताव कायायधवयन गनय स्वीकृलत प्राप्त व्यशि वा सरकारी, 
अियसरकारी वा गैरसरकारी लनकाय वा संस्था सभझनपुछय ।  

ज) "प्रारशभभक वातावरणीय परीिण" भन्नािे कुन ै प्रस्तावको 
कायायधवयन गदाय सो प्रस्ताविे वातावरणिा उल्िेखनीय प्रलतकूि 
प्रभाव पाने वा नपाने सभबधििा यवकन गनुयका साथै त्यस्तो 
प्रभाविाई कुनै उपायद्वारा लनराकरण वा धयूनीकरण गनयका िालग 
अविभबन गररने उपायको सभबधििा ववश्लषेणात्िक रुपिा गररने 
अध्ययन तथा िूल्याङ्कन सभझन ुपछय ।  

झ) "वातावरण" भन्नािे प्राकृलतक, साँस्कृलतक र सािाशजक प्रणािी, 
आलथयक तथा िानवीय वक्रयाकिाप र वयनका अवयवहरु तथा ती 
अवयवहरुको बीचको अधतरवक्रया तथा अधतरसभबधि सभझन ुपछय 
।  

ञ) "वातावरणीय अध्ययन" भन्नािे कुनै प्रस्तावको कायायधवयन गदाय 
त्यसबाट वातावरणिा पने प्रलतकूि प्रभाव लनराकरण वा 
धयूनीकरण गनयको िालग अविभबन गररने उपायका सभबधििा 
गररने संशिप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारशभभक वातावरणीय 
परीिण र वातावरणीय प्रभाव िूल्याङ्कन सभझन ुपछय ।  

ट) "वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन" भन्नािे संशिप्त वातावरणीय 
अध्ययन, प्रारशभभक वातावरणीय परीिण वा वातावरणीय प्रभाव 
िूल्याङ्कन सभबधििा तयार गररएको प्रलतवेदन सभझन ुपछय । 

ठ) "वातावरणीय प्रभाव िूल्याकंन" भन्नािे कुनै प्रस्तावको 
कायायधवयन गदाय सो प्रस्ताविे वातावरणिा उल्िेखनीय प्रलतकूि 
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4 
संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारशभभक वातावरणीय परीिण 
काययववलि, २०७७ 

प्रभाव पाने वा नपाने सभबधििा यवकन गनुयका साथै त्यस्तो 
प्रभाविाई कुनै उपायद्वारा लनराकरण वा धयूनीकरण गनयका िालग 
अविभबन गररने उपायको सभबधििा ववस्ततृ रुपिा गररने 
अध्ययन तथा िूल्याङ्कन सभझन ुपछय । 

ड) "व्यवसावयक कायययोजना" भन्नािे प्रस्तावकिे कायायधवयन गने 
ववस्ततृ पररयोजना प्रलतवेदन तयार गनुयपने बाहेकका आयोजना वा 
काययक्रििा हनु े िगानी र प्रलतफिको ववश्लषेण सवहतको 
कायययोजना सभझन ुपछय ।  

ढ) "ववस्ततृ पररयोजना प्रलतवेदन" भन्नािे प्रस्तावकिे कायायधवयन गने 
ववकास लनिायणसँग सभबशधित पररयोजनाको प्राववलिक र आलथयक 
पिहरु ववश्लषेण गररएको ववस्ततृ प्रलतवेदन सभझन ुपछय ।    

ण) "संशिप्त वातावरणीय अध्ययन" भन्नािे कुनै प्रस्तावको कायायधवयन 
गदाय त्यसबाट वातावरणिा पने प्रलतकूि प्रभाव लनराकरण वा 
धयूनीकरण गनयको िालग अविभबन गररने उपायको सभबधििा 
संशिप्त रुपिा गररने अध्ययन सभझन ुपछय ।  

पररच्छेद — २ 

प्रस्ताव छनौट तथा काययसूची सभबधिी व्यवस्था 
३. प्रस्ताव छनौट तथा सूची तयार गने: (१) कायायियिे स्वीकृत बावषयक 

काययक्रि तथा कायययोजनाको आिारिा वातावरणीय अध्ययन 
आवश्यक पने ववकास लनिायण सभबधिी कायय वा आयोजना तथा 
काययक्रि पवहचान गरी सूची तयार गनुय पनेछ ।  
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5 
संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारशभभक वातावरणीय परीिण 
काययववलि, २०७७ 

(२) उपदफा (१) बिोशजिको सूचीिा स्थानीय सरकार 
संचािन ऐन, २०७४ को दफा ६२ (क) बिोशजि गाउँपालिका 
िेत्रलभत्र गररने स्िेट, ढुङ्गा, लगट्टी, वािवुा एवं िाटोजधय वस्तकुो ववक्री 
सभबधिी कायय सिेत सिावेि गनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोशजि वातावरणीय अध्ययन 
आवश्यक पने आयोजना तथा काययक्रिको पवहचान तथा सूची तयार 
गदाय सङ्घीय वातावरण संरिण लनयिाविी, २०७७ को आिारिा 
संशिप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारशभभक वातावरणीय परीिण र 
वातावरणीय प्रभाव िूल्याङ्कनका िालग छुट्टाछुटै्ट सूची तयार गनुय पनेछ 
।  

(४) उपदफा (३) बिोशजिको सूची तयार गदाय यस 
काययववलिको अनसूुची -१ िा उल्िेशखत सीिा (थ्रेसहोल्ड) अनसुार गनुय 
पनेछ । 

(५) कायायियिे वातावरणीय अध्ययन गनुयपने आयोजना 
वा काययक्रिको ववस्ततृ पररयोजना प्रलतवेदन वा व्यवसावयक कायययोजना 
तयार भए पश्चात वातावरणीय अध्ययन गने गराउने व्यवस्था गनुय पनेछ 
।  

(६) उपदफा (५) बिोशजि वातावरणीय अध्ययन गदाय 
अनसूुची -२ िा उल्िेशखत वातावरणीय अध्ययन सभबधिी प्रवाह शचत्र, 
प्रभाव पवहचान तथा अध्ययन सूची र औजारको प्रयोग गनुय पनेछ ।  

४. काययसूची तयारी तथा स्वीकृलत गनुयपने: (१) प्रस्तावकिे संशिप्त 
वातावरणीय अध्ययनको िालग अनसूुची -३ र प्रारशभभक वातावरणीय 



स्थानीय राजपत्र,        खण्डः ४,      संखयाः १२,      लिलतः २०७७/०५/२५ 

 

 

6 
संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारशभभक वातावरणीय परीिण 
काययववलि, २०७७ 

परीिणको िालग अनसुचुी -४ बिोशजिको ढाँचािा प्रत्येक आयोजना 
वा काययक्रिको िालग छुट्टाछुटै्ट काययसूची तयार गनुयपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोशजि तयार गररएको काययसूची 
स्वीकृलतको िालग वातावरण ववषय हेने इकाईिा पेि गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोशजि पिे भएको काययसूची 
स्वीकृलतका िालग पेि गनुय अशघ ववषयसँग सभबशधित इकाईको 
रायसझुाव सवहत पेि गनुयपनेछ । 

(४) उपदफा (२) बिोशजि पेि भएको संशिप्त 
वातावरणीय अध्ययन सभबधिी काययसूची भए प्रिखु प्रिासकीय 
अलिकृतिे र प्रारशभभक वातावरणीय परीिण सभबधिी काययसूची भए 
प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत िाफय त अध्यििे आवश्यक जाँचबझु गरी 
पेि भएको लिलतिे पधर ददनलभत्र स्वीकृत गनुय पनेछ । 

(५) उपदफा (४) को प्रयोजनको िालग ददन गणना गदाय 
थप कागजात िाग गरेकोिा त्यस्तो कागजात प्राप्त भएको लिलतबाट र 
कुनै ववषयिा थप स्पष्ट गनय िेशख पठाएकोिा त्यस्तो ववषयिा स्पष्ट 
भई आएको लिलतबाट गणना गररनछे । 

(६) उपदफा (४) बिोशजि काययसूची स्वीकृत गदाय दफा 
१४ को उपदफा (१) बिोशजि गदठत प्राववलिक सलिलतको लसफाररसिा 
गनुय पनेछ ।  

५. सावयजलनक सनुवुाई गनुयपने:(१) प्रस्तावकिे वातावरणीय अध्ययन 
प्रलतवेदन तयारीको लसिलसिािा प्रस्तावको कायायधवयनबाट प्रभाववत 
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7 
संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारशभभक वातावरणीय परीिण 
काययववलि, २०७७ 

हनुे िेत्रिा प्रस्तावको बारेिा सावयजलनक सनुवुाईको आयोजना गरी 
राय सझुाव सङ्किन गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशजि सावयजलनक सनुवुाई गदाय 
प्रस्तावकिे प्रभाववत स्थानीय सिदुाय, वन उपभोिा सिूह गठन भएको 
भए सो सिूहका प्रलतलनलि, वडा अध्यि वा वडा सलिलतका प्रलतलनलिको 
रोहवरिा गराउन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोशजि सावयजलनक सनुवुाई गने 
प्रयोजनका िालग प्रस्तावकिे सोको लिलत, सिय, स्थान र आयोजना 
तथा काययक्रिको सभबधििा प्रचार प्रसार गनयको िालग स्थानीय 
पत्रपलत्रका, रेलडयो वा अधय सञ्चार िाध्यिको प्रयोग गनुयका साथै 
सभबशधित वडा कायायिय र आयोजना िेत्रको कुनै सावयजलनक स्थििा 
सूचना सिेत टाँस गनुय पनेछ । 

(४) उपदफा (१) बिोशजि गररने सावयजलनक सनुवुाई 
काययक्रििा आयोजना तथा काययक्रिबाट प्रभाववत िेत्रका नागररक, 
सिदुाय तथा िवहिा, बािबालिका, अपाङ्गता भएका व्यशि, ज्येष्ठ 
नागररक तथा जोशखि रहेका वगयको सहभालगता सलुनशश्चत गनय 
प्रस्तावकिे उपदफा (२) बिोशजिको सूचना स्थानीय पत्रपलत्रका, 
रेलडयो र अधय सञ्चार िाध्यिबाट सभभव  भएसभि स्थानीय भाषािा 
सिेत प्रचार प्रसार गनुय पनेछ ।  

(५) प्रस्तावकिे आयोजना तथा काययक्रििे सिेट्न े
भौगोलिक िेत्रको आिारिा आवश्यकता अनसुार एकभधदा बढी 
स्थानिा सावयजलनक सनुवुाईको आयोजना गनुय पनेछ ।  
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संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारशभभक वातावरणीय परीिण 
काययववलि, २०७७ 

(६) यस दफा बिोशजि आयोजना गररएको सावयजलनक 
सनुवुाईिा भएको उपशस्थलत, सनुवुाईबाट प्राप्त सझुाव, तशस्वर तथा 
श्रव्य-दृश्य सािग्री सिेत वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदनिा संिग्न गनुय 
पनेछ ।   

(७) सावयजलनक सनुवुाई काययक्रि सभबधिी ववस्ततृ ढाँचा 
तथा प्रवक्रया अनसूुची -५ िा उल्िेख भएबिोशजि हनुेछ । 

 

पररच्छेद — ३ 

प्रलतवेदन तयारी तथा स्वीकृलत सभबधिी व्यवस्था 
 

६. वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन तयारी: (१) दफा ४ को उपदफा (२) 
बिोशजि स्वीकृत काययसूची र दफा ५ बिोशजि आयोजना हनु े
सावयजलनक सनुवुाईबाट प्राप्त सझुाव सिेतको आिारिा प्रस्तावकिे 
प्रत्येक आयोजना तथा काययक्रिको िालग छुट्टाछुटै्ट वातावरणीय 
अध्ययन प्रलतवेदन तयार गनुय पनेछ ।  

(२) संशिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदनको ढाँचा 
अनसूुची -६ तथा प्रारशभभक वातावरणीय परीिण प्रलतवेदनको ढाँचा 
अनसूुची -७ िा तोवकए बिोशजि हनुेछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोशजि प्रलतवेदन तयार गदाय 
प्रस्तावकिे प्रस्ताव कायायधवयन हनुे गाउँपालिका वा त्यस िेत्रका 
सभबशधित सरोकारवािा लनकाय व्यशि वा संस्थािाई सो प्रस्तावको 
कायायधवयनबाट वातावरणिा पनय सक्ने प्रभावको सभबधििा ७ (सात) 
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संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारशभभक वातावरणीय परीिण 
काययववलि, २०७७ 

ददनलभत्र लिशखत सझुाव उपिब्ि गराउन अनसूुची -८ बिोशजिको 
ढाँचािा कायायिय, िैशिक संस्था, स्वास््य संस्था वा कुन ैसावयजलनक 
स्थििा सूचना टाँस गरी िचुलु्का तयार गनुय पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोशजिको सूचना कुनै एक स्थानीय 
पत्रपलत्रकािा प्रकािन गरी आफ्नो वेभसाइट भएिा सोिा सिेत 
प्रकािन गनुय पनेछ ।  

(५) उपदफा (३) र (४) बिोशजि सूचना टाँस वा 
प्रकािन भएकोिा सो सभबधििा कसैको रायसझुाव भए सूचनािा 
उल्िेशखत अवलिलभत्र सभबशधित प्रस्तावकिाई आफ्नो राय सझुाव ददन 
सवकनेछ ।  

(६) दफा ४ को उपदफा (३) बिोशजि स्वीकृत 
काययसूची तथा उपदफा (१) बिोशजि वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन 
तयार गदाय प्रस्तावकिे डेस्क अध्ययन, स्थिगत भ्रिण, अविोकन र 
प्रभाव िेत्रका िशित सिदुाय तथा सरोकारवािासँग अधतरवक्रया गरी 
त्याङ्क तथा सूचना संकिन गनुय पनेछ ।  

(७) उपदफा (१) बिोशजिको वातावरणीय अध्ययन 
प्रलतवेदनिा प्रस्तावकिे प्रस्ताव कायायधवयन गने क्रििा वातावरणिा 
पनय सक्न े सकारात्िक प्रभाव बढोत्तरी तथा नकारात्िक प्रभाव 
धयूनीकरणको िालग अपनाउन सवकने ववलभन्न ववकल्पहरुको ववस्ततृ 
ववश्लषेण गरी त्यस्ता ववकल्पहरुिध्ये वातावरणीय दृवष्टकोणिे प्रस्ताव 
कायायधवयन गनय उपयिु हनु ेववकल्प र सो ववकल्प कायायधवयन गनय 
सवकने आिार र कारण सिावेि गनुय पनेछ । 
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संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारशभभक वातावरणीय परीिण 
काययववलि, २०७७ 

(८) प्रस्तावकिे वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन तयार 
गदाय अनसूुची -९ िा उल्िेशखत ववज्ञ िाफय त तयार गनुय पनेछ ।  

(९) उपदफा (८) बिोशजि वातावरणीय अध्ययन काययिा 
संिग्न ववज्ञहरु स्थिगत अध्ययन, अविोकन, रायपराििय र 
अधतरवक्रयाकािालग आयोजना तथा काययक्रिको प्रस्ताववत स्थििा 
अलनवायय रुपिा उपशस्थत हनु ुपनेछ ।  

(१०) वातावरणीय अध्ययन सभबधिी काययसूची तथा 
वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन नेपािी भाषािा तयार गनुय पनेछ ।  

तर काययसूची तथा प्रलतवेदनिा उल्िेख गररने प्राववलिक 
िब्दाविीको िालग नेपािी भाषा प्रयोग गदाय िब्दको आियिा न ै
ताशत्वक फरक पने भएिा त्यस्ता िब्द अंग्रजेी भाषािा उल्िेख गनय 
यस व्यवस्थािे बािा पयुायएको िालनने छैन । 

(११) उपदफा (१०) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए 
तापलन ववदेिी िगानी भएका प्रस्तावको हकिा तयार गररन ेवातावरणीय 
अध्ययन प्रलतवेदन र काययसूची नेपािी वा अङ्ग्ग्रजेी भाषािा तयार गनय 
सवकनेछ ।  

(१२) उपदफा (११) बिोशजि अध्ययन प्रलतवेदन र 
काययसूची अङ्ग्ग्रजेी भाषािा तयार पाररएको अवस्थािा सोको काययकारी 
सारांि सवहतको संशिप्त प्रलतवेदन नेपािी भाषािा सिेत तयार गनुय 
पनेछ ।  

(१३) प्रस्तावकिे वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन तयार 
गदाय वातावरण संरिण ऐन, २०७६ तथा वातावरण संरिण 
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संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारशभभक वातावरणीय परीिण 
काययववलि, २०७७ 

लनयिाविी, २०७७ िे तोकेअनसुारको िापदण्ड र गणुस्तर कायि 
हनुे गरी यस काययववलििे लनिायरण गरेको ढाँचािा तयार गनुय पनेछ ।  

(१४) वातावरणीय प्रभाव िूल्याङ्कन प्रलतवेदन तयारी 
सभबधिी व्यवस्था प्रचलित सङ्घीय तथा प्रदेि कानून बिोशजि हनुेछ 
।  

७. अध्ययन प्रलतवेदनको स्वीकृलत:  (१) दफा ६ बिोशजि तयार गररएको 
संशिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन तथा प्रारशभभक वातावरणीय 
परीिण प्रलतवेदन प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत िाफय त अध्यि सिि 
पेि गनुय पनेछ ।  

(२) अध्यििे उपदफा (१) बिोशजि पेि भएको संशिप्त 
वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन तथा प्रारशभभक वातावरणीय प्रलतवेदन 
उपर अध्ययन, ववश्लषेण तथा पनुराविोकनको िालग दफा १४ को 
उपदफा (१) बिोशजि गदठत प्राववलिक सलिलतिा पठाउन ुपनेछ ।  

(३) प्राववलिक सलिलतिे उपदफा (२) बिोशजि प्राप्त 
भएको वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन उपर आवश्यक अध्ययन, 
पराििय, जाँचबझु, ववश्लषेण तथा पनुराविोकन गरी स्वीकृलतको िालग 
लसफाररस गनुय पनेछ ।   

(४) उपदफा (३) बिोशजि प्राववलिक सलिलतको 
लसफाररसको आिारिा प्रस्ताववत आयोजना तथा काययक्रि कायायधवयन 
गदाय वातावरणिा कुनै उल्िेखय प्रभाव पने नदेशखएिा आवश्यकता 
अनसुार प्रस्तावकिे पािना गनुयपने ितय तोकी संशिप्त वातावरणीय 
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संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारशभभक वातावरणीय परीिण 
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अध्ययन प्रलतवेदन भए अध्यििे र प्रारशभभक वातावरणीय परीिण 
प्रलतवेदन काययपालिकािे स्वीकृत गनेछ ।  

(५) उपदफा (४) बिोशजि प्रलतवेदन स्वीकृत गदाय 
प्रलतवेदन पेि भएको लिलतिे पधर ददनलभत्र स्वीकृत गनुय पनेछ ।  

(६) उपदफा (५) को प्रयोजनकोिालग ददन गणना गदाय 
थप कागजात िाग गरेकोिा त्यस्तो कागजात प्राप्त भएको लिलतबाट र 
कुनै ववषयिा थप स्पष्ट गनय िेशख पठाएकोिा त्यस्तो ववषयिा स्पष्ट 
भई आएको लिलतबाट गणना गररनछे । 

(७) उपदफा (३) बिोशजि वातावरणीय अध्ययन 
प्रलतवेदनको अध्ययन तथा जाँचबझु गदाय त्यस्तो प्रस्तावको थप 
वातावरणीय अध्ययन गनुयपने देशखएिा संशिप्त वातावरणीय अध्ययनको 
हकिा प्रारशभभक वातावरणीय परीिण गनय अध्यििे र प्रारशभभक 
वातावरणीय परीिणको हकिा वातावरणीय प्रभाव िूल्याङ्कन गने गरी 
काययपालिकािे आदेि ददन सक्नेछ ।  

(८) उपदफा (७) अनसुार ददइएको आदेि अनसुार 
प्रस्तावकिे थप अध्ययन गरी प्रारशभभक वातावरणीय परीिण प्रलतवेदन 
भए काययपालिका सिि र वातावरणीय प्रभाव िूल्याङ्कन प्रलतवेदन भए 
प्रदेि कानूनिे तोकेको लनकाय सिि पनुः पेि गनुय पनेछ ।  

(९) उपदफा (८) बिोशजिको वातावरणीय अध्ययन 
प्रलतवेदन तयार गनुयपूवय प्रारशभभक वातावरणीय परीिण सभबधिी 
काययसूची अध्यिबाट र वातावरणीय प्रभाव िूल्याङ्कन सभबधिी काययसूची 
प्रदेि कानूनिे तोकेको लनकायबाट स्वीकृत गराउन ुपनेछ । 
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संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारशभभक वातावरणीय परीिण 
काययववलि, २०७७ 

८. प्रलतवेदन पररिाजयन गनय सवकने: (१) संशिप्त वातावरणीय अध्ययन 
प्रलतवेदन र प्रारशभभक वातावरणीय परीिण प्रलतवेदन स्वीकृत भई 
सकेपलछ सो प्रलतवेदनिा भौलतक पूवायिार, लडजाइन तथा ििता र 
स्वरुपिा पररिाजयन गनुयपने वा संरचना स्थानाधतरण वा फेरबदि गनुयपने 
भएिा वा आयोजना तथा काययक्रि ििता घटेिा वा रुख कटान 
संखयािा थपघट गनुयपने भएिा काययपालिकािे त्यस्तो वातावरणीय 
अध्ययन प्रलतवेदन पररिाजयन गनय स्वीकृलत ददन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन 
दफा ७ को उपदफा (६) बिोशजि संशिप्त वातावरणीय अध्ययन 
गररएकोिा प्रारशभभक वातावरणीय परीिण वा प्रारशभभक वातावरणीय 
परीिण गररएकोिा वातावरणीय प्रभाव िूल्याङ्कन गनुयपने आदेि ददएको 
अवस्थािा पररिाजयन सभबधिी व्यवस्था िागू हनुे छैन ।  

 

पररच्छेद — ४ 

प्रस्ताव कायायधवयन तथा अनगुिन सभबधिी व्यवस्था 
९. प्रस्ताव कायायधवयन गनुय पने: (१) प्रस्तावकिे संशिप्त वातावरणीय 

अध्ययन वा प्रारशभभक वातावरणीय परीिण प्रलतवेदन स्वीकृत भएको 
लिलतिे ३ (तीन) बषयलभत्र त्यस्तो प्रस्ताव कायायधवयन प्रारभभ गनुय पनेछ 
।   

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन 
वविेष पररशस्थलत लसजयना भई सो अवलिलभत्र प्रस्तावको कायायधवयन हनु 
नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएिा प्रस्तावकिे संशिप्त वातावरणीय 
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14 
संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारशभभक वातावरणीय परीिण 
काययववलि, २०७७ 

अध्ययनको हकिा प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत सिि र प्रारशभभक 
वातावरणीय परीिणको हकिा अध्यि सिि स्पष्ट कारण खिुाई 
भयाद थपका िालग लनवेदन ददन ुपनेछ।  

(३) उपदफा (२) बिोशजि प्राप्त भएको लनवेदन उपर 
संशिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन भए प्रिखु प्रिासकीय अलिकृतिे 
र प्रारशभभक वातावरणीय परीिण प्रलतवेदन भए अध्यििे दफा १५ 
को उपदफा (१) बिोशजिको प्राववलिक सलिलतबाट जाँचबझु गराई 
व्यहोरा िनालसब देखेिा आफ्नो राय सवहत काययपालिकािा पेि गनुय 
पनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बिोशजि पिे भएको लनवेदनको 
व्यहोरा िनालसव देखेिा काययपालिकािे बढीिा दईु बषयको अवलि थप 
गनय सक्नेछ ।  

(५) उपदफा (१) वा (४) बिोशजिको अवलिलभत्र प्रस्ताव 
कायायधवयन प्रारभभ नगने प्रस्तावकिे त्यस्तो प्रस्तावको पनुः 
वातावरणीय अध्ययन गराई स्वीकृलतको िालग पेि गनुय पनेछ ।  

१०. वातावरणीय व्यवस्थापन योजना: (१) प्रस्तावकिे प्रस्ताव कायायधवयन 
गनुयअशघ अनसूुची -१० बिोशजिको ढाँचािा वातावरणीय व्यवस्थापन 
योजना तयार गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोशजि वातावरणीय व्यवस्थापन 
योजना तयार गदाय वातावरणीय सकारात्िक प्रभाव बढोत्तरी हनु े र 
नकारात्िक प्रभाव धयूनीकरण गने वक्रयाकिापहरुिध्ये आयोजना 
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संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारशभभक वातावरणीय परीिण 
काययववलि, २०७७ 

लनिायणको क्रििा र आयोजना सभपन्न भएपलछ अविभबन गने 
वक्रयाकिापहरु सिेत उल्िेख गनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोशजिको वातावरणीय व्यवस्थापन 
योजनािा लनरोिात्िक, सिुारात्िक र िलतपूलतय सभबधिी 
वक्रयाकिापहरु सिेत प्रस्ताव गनुय पनेछ ।  

(४) वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गदाय 
प्रस्तावकिे आयोजना कायायधवयन गदाय वातावरणिा पनय सक्न े
प्रारशभभक, िध्यकािीन र दीघयकािीन सकारात्िक प्रभावको बढोत्तरी 
र नकारात्िक प्रभावको धयूनीकरणकोिालग अबिभबन गनुयपने ववलि र 
प्रवक्रया सिेत उल्िेख गनुय पनेछ। 

(५) वातावरणीय व्यवस्थापन योजनािा प्रस्ताववत 
काययहरु सञ्चािन गनय िाग्न ेिागतिाई ववस्ततृ आयोजना प्रलतवेदनिा 
उल्िेख भएकोिा सोको वक्रयाकिाप र िागत प्रस्तावकिे वातावरण 
व्यवस्थापन योजनािा सिावेि गनुय पनेछ ।  

(६) प्रस्तावकिे वातावरणीय व्यवस्थापन योजनािा 
उल्िेशखत वक्रयाकिापिाई आयोजना तथा काययक्रि 
कायायधवयनकािालग तयार गररने िागत अनिुानिा नै सिावेि गनुय 
पनेछ ।  

(७) उपदफा (१) बिोशजि तयार गरेको वातावरणीय 
व्यवस्थापन योजना कायायधवयन प्रारभभ भएपलछ प्रस्तावकिे 
कायायधवयनको अवस्थाको प्रलतवेदन प्रत्येक ६ (छ) िवहनािा 
काययपालिका सिि पेि गनुय पनेछ ।  
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संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारशभभक वातावरणीय परीिण 
काययववलि, २०७७ 

(८) गाउँपालिकापालिकािे आफूिे गरेको अनगुिन तथा 
लनरीिणको प्रलतवेदन प्रत्येक आलथयक बषय सिाप्त भएको लिलतिे २१ 
(एक्काईस) ददनलभत्र प्रदेि कानूनिे तोकेको लनकायिा पठाउन ुपनेछ 
।  

(९) उपदफा (८) बिोशजि पेि गरेको प्रलतवेदनिाई 
सात ददनलभत्र कायायियको सूचना पाटी तथा वेभसाईट िाफय त 
सावयजलनक गनुय पनेछ ।    

११. प्रस्ताव कायायधवयन अनगुिन तथा प्रलतवेदन: (१) प्रस्ताव 
कायायधवयनको अनगुिन गदाय प्रारशभभक एवि ् प्रवक्रया अनगुिन, 
लनयिपािन अनगुिन तथा प्रभावको अनगुिन गनुय पनेछ ।  

(२) प्रस्तावको प्रारशभभक अनगुिन गदाय आयोजना वा 
काययक्रिको लनिायण कायय िरुु गनुयभधदा अगावै लनिायणस्थि र वरपरका 
आिारभतू वातावरणीय पिको सवेिण गनुय पनेछ ।  

(३) प्रस्ताव कायायधवयनबाट भएका वातावरणीय पररवतयन 
पत्ता िगाउन काययक्रि तथा आयोजना लनिायण र सञ्चािनका क्रििा 
त्यस िेत्रको जनस्वास््य, पयायवरणीय, सािाशजक र आलथयक अवस्था 
िगायतका सूचकहरुको िूल्याङ्कन गनुय पनेछ ।  

(४) प्रस्तावकिे वातावरण संरिण सभबधिी िापदण्डको 
पािना गरेको छ भने्न कुरा सलुनशश्चत गनय वातावरणीय गणुस्तरका 
वविेष सूचक वा प्रदूषणको अवस्थाको बारेिा आवलिक वा िगातार 
अनगुिन गरी अलभिेख राख्न ुपनेछ र यसरी अनगुिन गदाय वातावरणीय 
व्यवस्थापन योजनािा प्रस्ताववत ववषयहरु सिेत सिावेि गनुय पनेछ ।  
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संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारशभभक वातावरणीय परीिण 
काययववलि, २०७७ 

(५) प्रस्ताव कायायधवयनबाट लसजयना हनु ेसकारात्िक र 
नकारात्िक प्रभाव, वातावरण संरिणकािालग प्रस्तावकिे पािना 
गनुयपने ववषयहरु तथा वातावरणीय प्रभावकाररताको अनगुिन सभबधिी 
सूचकहरु सिेत प्रलतवेदनिा उल्िेख गनुय पनेछ ।  

(६) उपदफा (५) बिोशजिका प्रत्येक सूचकिाई कसिे 
र कुन ववलि वा तररकाबाट अनगुिन गने हो सो सिेत खिुाउन ुपदयछ 
र यस्तो ववलि भरपदो, सशजिो र आयोजना स्थििा काययरत जनिशििे 
अबिभबन गनयसक्न ेखािको हनु ुपनेछ ।  

(७) उपदफा (६) बिोशजिको कायय प्रस्तावकसँग 
उपिब्ि जनिशििे गनय सक्ने अवस्था नभएिा आवश्यकता अनसुार 
वाह्य स्रोतबाट पूलतय गरी सभपादन गने व्यवस्था प्रस्तावकिे लििाउन ु
पनेछ ।  

(८) आयोजना लनिायण तथा सञ्चािनको ववलभन्न चरणका 
िालग सूचकको प्रकृलत हेरी वातावरणीय अनगुिन गने सिय तालिका 
सिेत प्रलतवेदनिा सिावेि गनुय पनेछ । 

(९) उपदफा (१) बिोशजि प्रस्ताव कायायधवयन प्रारशभभक 
अनगुिन, प्रभाव अनगुिन तथा लनयिपािन अनगुिन सभबधिी ढाँचा 
अनसूुची -११ िा तोवकए बिोशजि हनुेछ। 

१२. अनगुिन सभबधिी शजभिेवारी: (१) संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा 
प्रारशभभक वातावरणीय परीिण सभबधिी अध्ययन प्रस्तावको 
कायायधवयनको स्वःअनगुिन गने शजभिेवारी प्रस्तावक स्वयंको हनुेछ 
।  
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संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारशभभक वातावरणीय परीिण 
काययववलि, २०७७ 

(२) प्रस्तावकिे प्रत्येक ६ (छ) िवहनािा उपदफा (१) 
बिोशजि स्वःअनगुिन गरी तयार गरेको प्रलतवेदन गाउँपालिकािा पेि 
गनुय पनेछ ।  

(३) गाउँपालिकापालिका स्वयं प्रस्तावक भएको वा अधय 
प्रस्तावकबाट कायायधवयन गररन े प्रस्तावको अनगुिनका िालग 
काययपालिकािे देहाय बिोशजिको अनगुिन सलिलत गठन गनेछः-  

क) उपाध्यि         - संयोजक  

ख) वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापन सलिलतको संयोजक  
 - सदस्य  

ग) प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत      - सदस्य 

घ) पूवायिार ववकास िाखा प्रिखु      - सदस्य  

ङ) योजना प्रिासन इकाई प्रिखु      - सदस्य 

च) सभबशधित काययिेत्रको वडाको वडाध्यि    - सदस्य 

छ) वातावरण लनरीिक      - सदस्य 

ज) वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापन इकाई प्रिखु    - 

सदस्य सशचव  

(४) प्रिखु प्रिासकीय अलिकृतिे ऐनको दफा १७ 
बिोशजि योग्यता पगेुको व्यशि/कियचारीिाई वातावरण लनरीिक 
तोक्न ुपनेछ । 

(५) सलिलतिे शजल्िाशस्थत वन कायायिय, सभबशधित 
लनकाय प्रिखु तथा प्रलतलनलि वा ववषयववज्ञिाई बैठकिा आिधत्रण गनय 
सक्नेछ । 
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संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारशभभक वातावरणीय परीिण 
काययववलि, २०७७ 

(६) अनगुिन सलिलतिे दफा ११ बिोशजि अनगुिन गरी 
तयार पाररएको प्रलतवेदन ३० (तीस) ददनलभत्र कायायपालिका सिि 
पेि गनुय पनेछ ।   

(७) काययपालिकािे अनगुिनबाट देशखएका सिस्या तथा 
सझुाव कायायधवयनको िालग प्रस्तावकिाई आदेि ददन सक्नेछ र यसरी 
ददएको आदेिको पािना गनुय प्रस्तावकको कतयव्य हनुेछ ।  

१३. कायायधवयनिा रोक िगाउन सक्ने: (१) यस काययववलि तथा वातावरण 
संरिण सभबधिी प्रचलित सङ्घीय तथा प्रदेि कानून बिोशजि 
वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत भएभधदा 
फरक हनुे गरी प्रस्ताव कायायधवयन गनय गराउन हुदैँन ।  

(२) कुनै व्यशि, संस्था वा लनकायिे उपदफा (१) 
ववपररतको कायय गरेको पाइएिा संशिप्त वातावरणीय अध्ययन वा 
प्रारशभभक वातावरणीय प्रलतवेदन भए काययपालिकािे प्रस्ताव 
कायायधवयनिा रोक िगाउनेछ र वातावरणीय प्रभाव िूल्याङ्कनको हकिा 
प्रदेि सरकारको सभबशधित लनकायिा लसफाररस गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोशजि कुनै प्रस्ताव कायायधवयनिा 
रोक िगाइएकोिा त्यसरी रोक िगाइएको कारणबाट िलत पगु्न गएिा 
प्रस्तावकिे सोबापत कुन ैवकलसिको िलतपूलतयको दावी गनय पाउन ेछैन 
।  

(४) उपदफा (३) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन 
कायायधवयनिा रोक िगाइएको आयोजनाको प्रस्तावकिे प्रचलित ऐन 
बिोशजि वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन स्वीकृत गराएिा वा स्वीकृत 
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वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन बिोशजि आयोजना कायायधवयनिा सिुार 
गरेिा िगाइएको रोक सभबशधित लनकायिे फुकुवा गनय सक्नेछ ।  

 

पररच्छेद — ५ 

ववववि 

१४. प्राववलिक सलिलत गठन गने: (१) संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा 
प्रारशभभक वातावरणीय परीिण सभबधिी काययसूची तथा वातावरणीय 
अध्ययन प्रलतवेदन स्वीकृत गनुयअशघ प्राववलिक पिहरुको अध्ययन, 
ववश्लषेण र पनुराविोकन गरी लसफाररस गनय काययपालिकािे देहाय 
बिोशजिको प्राववलिक सलिलत गठन गनेछ:- 

क) पूवायिार िाखा प्रिखु   - संयोजक 

ख) आयोजना तथा काययक्रिसँग सभबशधित िेत्रको ववषयको ववज्ञ  
  - सदस्य 

ग) वातावरण लनरीिक  - सदस्य 

घ) वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापन ववषय हेने इकाई प्रिखु   
 - सदस्यसशचव 

(२) सलिलतिे आवश्यकता अनसुार वन कायायिय, 
सभबशधित ववषयगत लनकायका प्रिखु तथा प्रलतलनलि वा ववषय ववज्ञिाई 
बैठकिा आिशधत्रत गनय सक्नेछ ।  

१५. गनुासो सनुवुाई गने दावयत्व: (१) आयोजना तथा काययक्रिको 
वातावरणीय, आलथयक, सािाशजक र साँस्कृलतक सवािसँग सभबशधित 
प्रभाववत व्यशि तथा सिदुायको चासो, शिकायत तथा गनुासो प्राप्त 
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गने, सभबोिन र कायायधवयनिा सहजीकरण गने प्रयोजनका िालग 
गनुासो सनुवुाई संयधत्रको व्यवस्था गने दावयत्व प्रस्तावकको हनुेछ 
। 

(२) उपदफा (१) बिोशजि व्यवस्था भएको संयधत्रिा 
गनुासो सनेु्न अलिकारी तथा गनुासो सभबोिन सलिलत िगायत अधय 
उपयिु व्यवस्था गनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोशजि गनुासो सनुवुाई अलिकारीको 
व्यवस्था नभएको अवस्थािा गनुासो सनुवुाई अलिकारीको शजभिेवारी 
स्वतः आयोजना प्रिखुको हनुेछ । 

(४) उपदफा (१) बिोशजि गनुासो सनुवुाई सभबधिी 
व्यवस्था गनय काययपालिकािे उपाध्यिको संयोजकत्विा ३ (तीन) 
सदस्यीय गनुासो सभबोिन सलिलत गठन गनय सक्नेछ ।  

(५) उपदफा (२) बिोशजिको गनुासो सनुवुाई संयधत्रिे 
पररयोजना वा प्रस्तावसँग सभबधिी वातावरणीय, आलथयक, सािाशजक 
एवि ् साँस्कृलतक चासो तथा सवािहरु बारे आवाज प्रस्ततु गनय र 
सभबोिन गनय सियबद्ध तथा पारदिी कायययोजना बनाई कायायधवयन 
गनुय पनेछ।  

(६) प्रस्तावकिे प्रस्ताववत आयोजना तथा काययक्रिको 
ववषयिा वडा तथा गाउँपालिका स्तरिा सचेतनािूिक अलभयान सञ्चािन 
गरी प्रस्ताववत आयोजना तथा काययक्रििे सभबोिन गनुयपने 
प्रभाववतहरुको हक अलिकार र गनुासो सभबोिन गने संयधत्रको बारेिा 
सिदुाय तथा सरोकारवािािाई ससूुशचत गराउन ुपनेछ ।  
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(७) गनुासो सभबोिन सलिलत तथा गनुासो सनेु्न 
अलिकारीको काि कतयव्य र अलिकार देहाय बिोशजि हनुेछ: 

क) वातावरणीय तथा सािाशजक अवरोि, सभपशत्तको प्रालप्त, 

अलिकार, िलतपूलतय र सहायता सभबधििा 
प्रभाववतहरुिाई सहयोग गने, 

ख) प्रभाववत व्यशिहरुको गनुासो प्राप्त गने, अलभिेख राख्न,े 

वगीकरण गने, प्राथलिकता लनिायरण गने, 
ग) गनुासो प्राप्त भएको लिलतिे १५ (पधर) ददनलभत्र 

सभबोिन गरी सभबशधित र गाउँपालिकािाई 
जानकारी गराउने, 

घ) गनुासो सभबोिन सभबधिी लनणयय प्रवक्रयािा असधतषु्ट 
पिको पषृ्ठपोषणिाई  सलुनशश्चत गने, 

ङ) प्रस्तावकिे तोके बिोशजिका र सलिलतिे आवश्यक 
देखेका अधय कािहरु गने। 

१६. प्राववलिक सहयोग लिन सक्ने: आयोजना वा काययक्रिकािालग गररन े
वातावरणीय अध्ययन सभबधिी कायय गाउँपालिकाको आधतररक 
जनिशिबाट गनय सभभव नभएको अवस्थािा सभबशधित ववषय ववज्ञहरु 
वा व्यवसावयक परािियदाताको सहयोग लिन सवकनेछ । 

१७. प्रचलित कानून िागू हनुे: यस काययववलििा भएको व्यवस्था प्रचलित 
कानूनसँग बाँशझएिा प्रचलित कानूनको व्यवस्था िागू हनुेछ ।
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अनसुचुी -१ 

(दफा ३ को उपदफा (४) सँग सभबशधित) 
गाउँको अलिकार िते्रका संभाव्य प्रस्तावहरुको वातावरणीय अध्ययनको सीिा (थ्रसेहोल्ड) 

   

प्रस्तावको 
ववषय िते्र 

वातावरणीय अध्ययनका ववलि अनसुार अध्ययन गनुय पने आयोजना तथा काययक्रिको िापदण्ड 

संशिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रारशभभक वातावरणीय परीिण वातावरणीय प्रभाव िूल्याङ्कन 

वन र 
विृारोपण 

२० हेक्टरसभिको िेत्रफििा नयाँ 
बनस्पलत उद्यान, वन वीउ वगैचा र 
प्राणी उद्यान             
(शचलडयाखाना) लनिायण गने ।   

२० हेक्टर भधदा बढीको िेत्रफििा नयाँ बनस्पलत 
उद्यान, वन, वीउ, वगैंचा र प्राणी उद्यान 
(शचलडयाखाना) लनिायण गने 

वन िेत्रिा फोहोरिैिा व्यवस्थापन गनय ल्याण्डवफि 
साइट लनिायण तथा संचािन गने । 

वन संरिण िेत्र, िध्यवती िेत्र वा 
वातावरण संरिण िेत्रिा नीशज 
बाहेकका जग्गािा स्थानीय सरकारिे 
उपभोिा सिूह िाफय त आयोजना 
लनिायण वा संचािन गने ।   

तराईिा ५० देशख ५०० हेक्टरसभि र पहाडिा ५० 
देशख २५० हेक्टरसभिको िेत्रिा एकि प्रजातीका 
स्वदेिी ववरुवा एकै ब्िकिा वृिारोपण गने 

तराईिा ५०० हेक्टर भधदा बढी र पहाडिा २५० 
हेक्टर भधदा बढीको िेत्रफििा एकि प्रजातीका 
स्वदेिी ववरुवा एकै ब्िकिा वृिारोपण गने । 

सावयजलनक बटु्यान िेत्रिा जलडबटुी वा सगुशधित 
वनस्पलतको व्यवसावयक उत्पादनको िालग जलडबटुी 
केधर स्थापना गने । 
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१ हेक्टरसभिको वन िेत्र अधय 
प्रयोजनकोिालग प्रयोग गने 

१ देशख ५ हेक्टरसभिको वन िेत्र अधय प्रयोजनको 
िालग प्रयोग गने । 

ववद्यतु प्रसारण िाइन बाहेक अधय प्रयोजनकािालग 
५ हेक्टरभधदा बढी वन िेत्र प्रयोग गने । 

पययटन २५ देशख ५० वेडसभिको होटि वा 
ररसोटय लनिायण, स्थापना तथा सञ्चािन 
गने । 

५१ देशख १०० वेडसभिको होटि वा ररसोटय लनिायण, 
स्थापना तथा सञ्चािन गने । 

१०० वेडभधदा बढी ििताको होटि वा ररसोटय 
स्थापना तथा सञ्चािन गने । 

 िाछा वा अधय जिचर भएको कुनै नदी वा ताििा 
इशिन जलडत उपकरण र इधिन ज्विन गरी ¥याशफ्टङ 
कायय वा कु्रज संचािन गने । 

 

      

 

ताििा स्थापना हनु ेहाउस वोट (तैरने घर) संचािन 
गने 

 

सडक तथा 
यातायात 

 

 

 

 

 

 

१०० लिटर िभबाईसभिको पिु 
लनिायण गने  

 

१०० लिटरभधदा बढी िभबाईका पिु (झोिङु्ग ेपिु 
सिेत) लनिायण गने  । 

 

स्थानीय सडक स्तरोन्नलत गने 

 
२५ वकिोलिटरसभि िभबाईको नयाँ सडक लनिायण 
गने ।  

२५ वक.लि. भधदा बढी िभबाई हनुे कुनै पलन नया ँ
सडक लनिायण गने । 

 १ देशख ५ वक.लि. सभिको केबिकार िागय लनिायण 
गने ।  

५ वक.लि. भधदा िािो केबिकार िागय लनिायण गने 
। 
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 ५ देशख ५० वक.लि. सभिको रज्जिुागय लनिायण गने 
।  

५० वक.लि. भधदा बढी रज्जिुागय लनिायण गने । 

 सडक प्रयोजनका िालग १ देशख ३ वकिोलिटरसभि 
सरुुङ्ग बनाउने ।  

सडक प्रयोजनका िालग ३ वकिोलिटर भधदा बढी 
िभबाइको  सरुुङ्ग बनाउने । 

 चारपाङ्ग्ग्र ेसवारी सञ्चािन हनु ेआकािे पिु (फ्िाई 
ओभर) लनिायण गने ।  

 

 सावयजलनक यातायातको िालग िोनो रेििागय सञ्चािन 
गने ।  

 

उजाय,  
जिस्रोत र 
लसंचाई 

१०० हेक्टरसभि लिफ्ट लसँचाई 
आयोजना लनिायण गने  

१०० हेक्टरभधदा बढीको लिफ्ट लसंचाई आयोजना 
लनिायण गने । 

बहउुदे्दश्यीय जिाियको लनिायण गने । 

 

   

    
तराई वा लभत्री ििेििा २०० देशख २,००० 
हेक्टरसभिको िेत्र लसंचाई गने । 

तराई वा लभत्री ििेििा २,००० हेक्टर भधदा 
बढीको िेत्र लसंचाई गने । 

 पहाडी उपत्यका र टारिा २५ देशख ५०० 
हेक्टरसभिको िेत्र लसंचाई गने । 

पहाडी उपत्यका र टारिा ५०० हेक्टर भधदा 
बढीको िेत्र लसंचाई गने । 

 पहाडी लभरािो पाखा वा पवयतीय िेत्रिा २५ देशख 
२०० हेक्टरसभिको िेत्रिा लसँचाई गने । 

पहाडी लभरािो पाखो वा पवयतीय िेत्रिा २०० 
हेक्टरभधदा बढी िेत्र लसंचाई गने । 
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 लसंचाईको पनुरुत्थान प्रणािी अधतगयत ववद्यिान प्रणािी 
लभत्रका लसंचाई आयोजनािा नया ँहेडवक्सय लनिायण वा 
िूि नहर पररवतयन हनु ेकुन ैपलन पनुरुत्थान आयोजना 
संचािन गने । 

 

 २५ देशख १०० जनासभि स्थायी बसोबास भएका 
जनसंखया ववस्थावपत गने कुन ैपलन जिस्रोत ववकास 
कायय गने 

१०० जना भधदा बढी स्थायी बसोबास भएका 
जनसंखया ववस्थावपत गने कुन ैपलन जिस्रोत ववकास 
कायय गने । 

 १० वकिोलिटर भधदा बढी िभबाईको नदी 
लनयधत्रणको कायय गने ।  

 

६६ के.लभ.सभिको ववद्यतु प्रसारण 
िाइन आयोजनाको िालग वन िेत्रको 
प्रयोग गने 

१३२ के.लभ. वा सोभधदा बढी ििताको ववद्यतु 
प्रसारण िाइन लनिायण गने ।  

ववद्यतु प्रिारण िाइन लनिायण बाहेक अधय 
प्रयोजनको िालग ५ हेक्टरभधदा बढी वन िेत्र 
प्रयोग गने । 

 ववद्यिान २२० के.लभ. वा सो भधदा बढी ििताको 
ववद्यतु प्रसारण िाइनबाट ट्याप गरी नयाँ आउटडोर 
सवस्टेिन लनिायण गने ।   

 

 १ देशख ५० िेगावाट ििता सभिको जिववद्यतु 
उत्पादन आयोजना लनिायण गने । 
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 १५०० घनलिटर भधदा बढी ििताको वायोग्यास 
प्िाण्ट लनिायण गने ।  

 

 १ देशख १० िेगावाट िितासभिको सौयय उजायबाट 
ववद्यतु उत्पादन आयोजना संचािन गने । 

१० िेगावाट भधदा बढी ििताको सौयय उजायबाट 
ववद्यतु उत्पादन आयोजना संचािन गने । 

 १ देशख १० िेगावाट िितासभिको वाय ुउजायबाट 
ववद्यतु उत्पादन आयोजना संचािन गने । 

१० िेगावाट भधदा बढी ििताको वाय ुउजायबाट 
ववद्यतु उत्पादन आयोजना संचािन गने । 

 ०.५ देशख २ िेगावाट िितासभिको जैववक उजायबाट 
ववद्यतु उत्पादन आयोजना सञ्चािन गने । 

२ िेगावाट भधदा बढी ििताको जैववक उजायबाट 
ववद्यतु उत्पादन आयोजना सञ्चािन गने । 

 शचनी उद्योग िेत्रलभत्रको उख ुपेिीसकेपलछ लनस्कन े
खोस्टा (Bagasse)बाट ववद्यतु सह-उत्पादन (Co-

generation) हनु ेआयोजना संचािन गने ।  

 

आवास,  
भवन,  

वस्ती तथा 
िहरी 
ववकास 

७ देशख १० तल्िा वा १५.५ देशख 
२५ लिटरसभि उचाईका भवन 
लनिायण गने ।  
 

११ तिा वा २५ लिटर भधदा बढी र १६ तिा वा 
५० लिटरसभि उचाई भएका भवन लनिायण गने । 

१६ तिा वा ५० लिटर भधदा बढी उचाई भएका 
भवन लनिायण गने । 

 

३००० देशख ५००० वगयलिटर 
िेत्रफिसभिको Built up Area वा 
Floor area भएको आवासीय, 

५,००० देशख 10,००० वगयलिटर िेत्रफिसभिको 
Built up Area वा Floor area भएको आवासीय, 

10,000 वगयलिटर िेत्रफिभधदा बढीको Built 

up Area वा Floor area भएको आवासीय, 
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व्यावसावयक, वा आवासीय र दबैु 
प्रकृलत भएको भवन लनिायण गने । 

व्यावसावयक, वा आवासीय र दबैु प्रकृलतको संयूि 
भवन लनिायण गने । 

व्यावसावयक, वा आवासीय र दबैु प्रकृलतको संयिु 
भवन लनिायण गने । 

५०० देशख १,००० जनासभि 
एकैपटक आगिन वा लनगिन हनु े
लसनेिा हि, लथएटर, सािदुावयक भवन 
रङ्गिािा, कधसटय हि, स्पोटयस ्
कभप्िेक्स लनिायण गने ।   

१, ००० देशख २, ००० जनासभि एकैपटक आगिन 
वा लनगिन हनुे लसनेिा हि, लथएटर, सािदुावयक भवन 
रङ्गिािा, कधसटय हि, स्पोटयस ्कभप्िेक्स लनिायण गने 
। 

२, ००० जना भधदा बढी एकैपटक आगिन वा 
लनगिन हनुे लसनेिा हि, लथएटर, सािदुावयक भवन 
रङ्गिािा, कधसटय हि, स्पोटयस ्कभप्िेक्स लनिायण गने 
। 

५ देशख १० हेक्टरसभिको जग्गा 
ववकास आयोजना सञ्चािन गने । 
  

१० देशख १०० हेक्टरसभिको जग्गा ववकास 
आयोजना सञ्चािन गने । 

१०० हेक्टरभधदा बढीको जग्गा ववकास आयोजना 
सञ्चािन गने । 

१ देशख ५ हेक्टरसभिको Hard 

Surface Payment को Bus Park  
वा Parking lot लनिायण गने । 

५ हेक्टरभधदा बढीको Hard Surface Payment को 
Bus Park  वा Parking lot लनिायण गने । 

 

५००० देशख १०, ००० लिटरसभि 
दैलनक पानीको प्रयोग हनु े भवन 
लनिायण तथा संचािन गने ।   

१०,००० देशख २०,००० लिटरसभि दैलनक पानीको 
प्रयोग हनुे भवन लनिायण तथा संचािन गने । 

२०, ००० लिटर भधदा बढी दैलनक पानीको प्रयोग 
हनुे भवन लनिायण तथा सञ्चािन गने । 

  

  

१ देशख ५ हेक्टरसभिको िेत्रिा आवास ववकास गने ५ हेक्टरभधदा बढी िेत्रिा आवास ववकास गने 
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 २०, ००० घनलिटरभधदा बढी िाटो पनेु तथा िाटो 
काटी Site Develop गने । 

कृवष योग्य भलूििा िहरीकरण गने । 

उद्योग र 
व्यवसाय 

वन बाहेक अधय िेत्रिा १० 
हेक्टरसभिको िेत्रिा औद्योलगक 
ग्राि स्थापना गने ।  

दैलनक १ िे.ट. भधदा बढी शचया, कफी, जलडबटुी आदद 
प्रिोिन गने उद्योग स्थापना गने । 

 

दैलनक २५ िेविक टनसभि वािवुा 
प्रिोिन उद्योग स्थापना गने । 

दैलनक २५ िेविक टनभधदा बढी वािवुा प्रिोिन गने 
उद्योग स्थापना गने । 

 

नदी नािा सतहबाट दैलनक १०० 
घनलिटर सभि वािवुा, ग्राभेि, लगखाय 
िाटो लनकाल्न े। 

दैलनक १००० िेविक टनसभि ििताको क्रसर 
उद्योग स्थापना गने । 

दैलनक १००० िे.ट. भधदा बढी ििताको क्रसर 
उद्योग स्थापना गने । 

िेशिन उपकरणिा १ देशख ५ करोड 
रुपैया सभि िगानी भएको वकय सप 
(िियतसंभार सिेत) स्थापना तथा 
सञ्चािन गने  । 

दैलनक १० िेविक टन भधदा बढी खाद्य पदाथय 
उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने ।  

 

 पाइपिाइन बाहेक व्यापाररक प्रयोजनको िालग प्रलत 
सेकेण्ड १० लिटर भधदा बढीको दरिे पानी प्रिोिन 
गने उद्योग स्थापना गने ।  
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 बावषयक ३ करोड गोटासभि उत्पादन ििता भएको 
पोिेको इटा, टायि 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 
।  

 

 परभपरागत घरेि ुउद्योग बाहेकका िागो तथा कपडा 
रङ्गाई वा ििुाई वा छपाई गने उद्योग (गिैचा, 
पशस्िना सिेत) स्थापना गने ।  

 

 गाडी, िोटरसाईकि, अटोररक्सा आदद तथा दैलनक 
१०० थान भधदा बढी साइकि/ररक्सा (इधिन वा 
ववद्यतु प्रयोग नगरी) एसेभबलिङ गने उद्योग स्थापना 
गने । 
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स्वास््य १६ देशख २५ िैयासभिको 
अस्पताि, नलसयङ्ग होि वा शचवकत्सा 
व्यावसाय सञ्चािन गने 

२६ देशख १०० िैयासभिको अस्पताि, नलसयङ्ग होि 
वा शचवकत्सा व्यावसाय सञ्चािन गने । 

१०० िैया भधदा बढीको अस्पताि, नलसयङ्ग होि वा 
शचवकत्सा व्यवसाय सञ्चािन गने । 

खानी दैलनक २५ िेविक टनसभि वािवुा 
प्रिोिन गने  

नदीनािाको सतहबाट दैलनक १०० देशख ३०० 
घ.लि.सभि वािवुा, ग्राभेि र लगखाय िाटो लनकाल्न े। 

नदीनािाको सतहबाट दैलनक ३०० घ.लि. भधदा 
बढी वािवुा,ग्राभेि र लगखाय िाटो लनकाल्ने । 

 सािरण लनिायणिखुी ढुङ्गा, डेकोरेवटभ 
ढुङ्गा, वािवुा, ग्राभेि र औद्योलगक 
िाटो र सािारण िाटो उत्खननको 
िालग दैलनक ५० घनलिटर सभि 
उत्खनन कायय गने  

सािारण लनिायणिखुी ढुङ्गा, डेटोरेवटभ ढुङ्गा, वािवुा, 
ग्राभेि, औद्योलगक िाटो र सािारण िाटो दैलनक ५० 
देशख ५०० घनलिटरसभि उत्खननको कायय गने । 

सािरण लनिायणिखुी ढंुगा, डेटोरेवटभ ढुङ्गा, 
वािवुा,ग्राभेि, औद्योलगक िाटो र सािारण िाटोको 
िालग दैलनक ५०० घ.लि. भधदा बढीको 
उत्खननको कायय गने । 

कृवष तथा 
पि ु

   

  

    

  

  

िहानगर/उपिहानगर िेत्रलभत्र तराईिा १ 
हेक्टरभधदा बढी र अधय ठाउँिा ०.५ हेक्टर भधदा 
बढी िेत्रिा कृवष थोक बजार स्थापना गने । 

पहाडिा १ हेक्टरभधदा बढी र तराईिा ५ 
हेक्टरभधदा बढी राविय वन िेत्र कृवषको िालग 
प्रयोग गने । 

 
 अनिुती प्राप्त बििािा लनिायण गने ।   
 ३०,००० भधदा बढी पंिीजाती पाल्नको िालग लनिायण 

कायय गने । 
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संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारशभभक वातावरणीय परीिण 
काययववलि, २०७७ 

 १,००० भधदा बढी ठुिा चौपाया पाल्नको िालग 
लनिायण कायय गने ।  

 

 ५,००० भधदा बढी साना चौपाया (भेडा बाख्रा) 
पाल्नको िालग लनिायण कायय गने । 

 

 २,००० भधदा बढी बंगरुसुँगरु पाल्नको िालग लनिायण 
कायय गने ।   

 

 प्यारेण्ट र ग्राण्ड प्यारेण्ट कुखरुापािन तथा ह्याचरी 
सञ्चािन गनय लनिायण गने । 

 

 भयाद नाघेका ववषादी (सूचीत ववषादीको हकिा िात्र) 
को भण्डारण तथा ववसजयन गने । 

जीवनािक ववषादी (सूचीत ववषादीको हकिा िात्र) 
प्िाण्ट स्थापना गने । 

 दैलनक १०,००० भधदा बढी ििताको दगु्ि प्रिोिन 
(दिुको पररकार सिेत) उद्योग स्थापना गने ।  

 

 १००० िेविन टन भधदा बढी भण्डारण ििता भएको 
कोल्ड स्टोरेज स्थापना गने ।  

 

 दैलनक २ देशख १० िेविक टनसभि प्राङगाररक िि 
उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने ।  

दैलनक १० िेविक टन भधदा बढी प्राङ्गाररक िि 
उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने । 
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संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारशभभक वातावरणीय परीिण 
काययववलि, २०७७ 

खानेपानी 
तथा ढि 
लनिायण 

  

  

  

 

सेफ इल्ड १०० लिटर प्रलत सेकेण्ड (LPS) भधदा 
बढीको सतही पानीको स्रोत र सो पानीको ५० देशख 
७५ प्रलतित सभि सखुखा सियिा आपूती गने । 

सेफ इल्ड १०० लिटर प्रलत सेकेण्ड (LPS) भधदा 
बढी सतही पानीको स्रोत र सो पानीको ७५ प्रलतित 
भधदा बढी सखुखा सियिा आपूती गने । 

प्रलत सेकेण्ड १०० लिटर भधदा बढीको दरिे पानी 
प्रिोिन गने 

प्रलत सेकेण्ड ५०० लिटर भधदा बढी पानीको स्रोत 
उपयोग गने खानपेानी स्रोत सभबधिी बहउुदे्दश्यीय 
आयोजना सञ्चािन गने । 

१ देशख ३ वक.लि.सभिको सरुुङ लनिायण गरी 
खानेपानी आयोजना सञ्चािन गने । 

३ वक.लि. भधदा बढीको सरुुङ लनिायण गरी 
खानेपानी आयोजना सञ्चािन गने । 

खानेपानी आयोजना सञ्चािनको िालग २५ देशख १०० 
जनासभि जनसंखया ववस्थापन गने ।  

खानेपानी आयोजना सञ्चािनको िालग १०० जना 
भधदा बढी जनसंखया ववस्थापन गने । 

विटिेण्ट सवहतको ढि लनकास लसस्टि सिावेि 
भएका खानेपानी आयोजना सञ्चािन गने ।  

जैववक तथा रासायलनक प्रदषुण हनुे स्रोत वा 
लतनबाट प्रभाववत हनु सक्ने भलूिगत जिश्रोतको 
उपयोग गने । 

५० हजार देशख २ िाखसभिको जनसंखयािाई 
खानेपानी आपूती गने ।  

२ िाखभधदा बढी जनसंखयािाई खानेपानी आपूती 
गने । 

५० हजार देशख २ िाखसभिको जनसंखयािाई 
खानेपानी आपूती गनय नयाँ स्रोत जोड्ने ।  

२ िाखभधदा बढी जनसंखयािाई खानेपानी आपूती 
गनय नयाँ स्रोत जोड्ने । 
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संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारशभभक वातावरणीय परीिण 
काययववलि, २०७७ 

फोहरिैिा 
व्यवस्थापन 

१० हेक्टर बढी िेत्रिा फैलिएको 
िाधसफर स्टेिन र ररसोसय ररकोभरी 
एररया सभबधिी कायय गने । 

बावषयक १,००० देशख ५,००० टनसभि फोहोर 
जलिनिा भने । 

बावषयक ५,००० टन भधदा बढी फोहोर जिीनिा 
भने । 

 
 ५ देशख १० हेक्टरसभिको िेत्रिा फैलिएको 

िाधसफर स्टेिन र ररसोसय ररकोभरी एररया सभबधिी 
कायय गने ।  

१० हेक्टरभधदा बढी िेत्रिा फैलिएको िाधसफर 
स्टेिन र ररसोसय ररकोभरी एररया सभबधिी कायय 
गने ।  

 ५ देशख १० हेक्टरसभिको िेत्रिा फैलिएको रसायन, 

याशधत्रक वा जैववक तररकाबाट फोहोरिैिा छनौट 
गने, केिाउने, तह िगाउने र पनुः प्रयोग गने ।  

१० हेक्टरभधदा बढी िेत्रिा फैलिएको रसायन, 

याशधत्रक वा जैववक तररकाबाट फोहोरिैिा छनौट 
गने, केिाउने, तह िगाउने र पनुः प्रयोग गने । 

 ५०,००० सभि जनसंखयािाई टेवा प¥ुयाउने उदे्दश्यिे 
संचािन हनुे ढि लनकास, सरसफाई वा फोहोर 
व्यवस्थापन  कायय गने ।   

५०,००० भधदा बढी जनसंखयािाई टेवा परुयाउन े
उदे्दश्यिे संचािन हनुे ढि लनकास, सरसफाई वा 
फोहोर व्यवस्थापन  कायय गने । 

 ५ देशख १० हेक्टरसभिको िेत्रिा फैलिएको कभपोष्ट 
प्िाण्ट सभबधिी काि गने ।  

१० हेक्टरभधदा बढी िेत्रिा फैलिएको कभपोष्ट 
प्िाण्ट सभबधिी काि गने । 

  कभतीिा १०,००० जनसंखया भएको िहरी 
िेत्रबाट लनस्कन ेफोहोरिैिा गाड्न ेकाि गने । 
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संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारशभभक वातावरणीय परीिण 
काययववलि, २०७७ 

 ५ एि.एि.लड.(MLD) िितासभिको ढि 
व्यवस्थापन आयोजना संचािन गने । 

५ एि.एि.लड. (MLD) भधदा बढी ििताको ढि 
व्यवस्थापन आयोजना संचािन गने । 

  देहायको प्रकृलत र जनुसकैु स्तरका खतरापूणय 
फोहरिैिा सभबधिी लनिायण काि गनेः  

(क) फोहरिैिा संयधत्र लनिायण 

(ख) फोहोरिैिा ररकभरी प्िाण्ट लनिायण  

(ग) फोहरिैिा भने, थपुाने वा गाड्न ेठाउँको लनिायण 

(घ) फोहरिैिा भण्डारण गने ठाउँको लनिायण 

(ङ) फोहरिैिा विटिेण्ट सवुविाको लनिायण  
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संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारशभभक वातावरणीय परीिण 
काययववलि, २०७७ 

   

  

 

 जोशखिपूणय फोहर पदाथय सभबधिी देहायका काि 
गनेः 
(क) कभतीिा २५ िैय्या भएको प्राथलिक स्वास््य 
केधर, अस्पताि वा नलसयङ्ग होिबाट लनस्कन ेजैववक 
जोशखिपूणय पदाथयको अशधति लनष्कासन व्यवस्थापन 
गने । 

(ख) कुनै पलन हालनकारक पदाथयिाई भष्ि वा पनुः 
प्रयोग गनयको िालग १ हेक्टर वा सो भधदा बढी 
िेत्रफिको जिीन प्रयोग गने र उजाय सभबधिी कुन ै
काि गने  । 
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संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारशभभक वातावरणीय परीिण 
काययववलि, २०७७ 

अनसूुची -२ 

(दफा ३ को उपदफा ६ सँग सभबशधित) 
वातावरणीय प्रभाव पवहचान तथा अध्ययन सूची 

  

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

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

;+lIfKt jftfj/0fLo cWoog ug]{ 

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

k|:Tffj_ 

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

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

 

jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg ug]{ 

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

 

sfo{;"rL tof/ ug]{ 

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

9fFrfdf_ 

 

sfo{;"rL tof/ ug]{ 

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

sfo{;"rL tof/ ug]{ 

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

$ sf] 9fFrfdf_ 

 

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

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

adf]lhd k]z ePsf] !% lbg leq :jLs[t ug]{_ 

 

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

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

adf]lhd k]z ePsf] !% lbg leq :jLs[[t ug]{_ 

 

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

ug]{ 

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

 

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

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

adf]lhd_ 

 

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

tyf k|sfzg ug]{ -bkmf % sf] pkbkmf -

#_ /   -$_ adf]lhd_ 

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

6fF; tyf k|sfzg ug]{ -;+3Lo tyf 

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

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

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

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

-bkmf % adf]lhd_ 

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

-bkmf % adf]lhd_ 

 

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

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

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

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

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

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

 

;fj{hlgs ;"rgf 6fF; tyf 

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

adf]lhd x'g]_ 

 

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

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

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

 

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

tof/ ug]{ -bkmf ^ sf] pkbkmf  

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

jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg 

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

sfg"g adf]lhd x'g]_ 

;+lIfKt jftfj/0fLo cWoog 

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

!_ adf]lhd_ 

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

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

jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg 

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

sfg"g adf]lhd x'g]_ 

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

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

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

 

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

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

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

jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg 

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

sfg"g adf]lhd x'g]_ 

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

-bkmf ( b]lv !% adf]lhd_ 

 

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

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

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

;+3Lo / k|b]z sfg"g adf]lhd x'g]_ 
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संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारशभभक वातावरणीय परीिण 
काययववलि, २०७७ 

ख. गाउँको अलिकार िेत्र लभत्रका प्रस्तावको ववषयगत िेत्र तथा प्रकृलत: 

• वन, वृिारोपण तथा हररयािी िेत्र: नयाँ बनस्पलत उद्यान, वन, वीउ, 
वगैचा र प्राणी उद्यान (शचलडयाखाना) लनिायण, वाि उद्यान लनिायण । 

• सडक िेत्र: स्थानीय नयाँ सडक लनिायण तथा स्तरोन्नलत, १०० लिटर 
सभिको पिु लनिायण । 

• पययटन िेत्र: स्थानीय तहबाट अनिुलत ददन ेहोटि वा ररसोटय स्थापना 
तथा सञ्चािन । 

• उजाय, जिस्रोत र लसंचाई िेत्र: लिफ्ट लसंचाई, पहाड लभरािो पाखोिा 
लसंचाई, बहउुदे्दिीय जिािय लनिायण, ववद्यतु प्रसारण िाईन लनिायण तथा 
ववस्तार, ववद्यतु उत्पादन । 

• आवास, भवन, वस्ती तथा िहरी ववकास िेत्र: आवासीय, व्यवसावयक र 
दबैु प्रकृलतको भवन लनिायण, जग्गा ववकास आयोजना, आवास ववकास 
काययक्रि । 

• उद्योग तथा व्यवसाय िेत्र: औद्योलगक ग्राि, शचया, कफी, जलडबटुी आदद 
प्रिोिन उद्योग, वािवुा प्रिोिन वा क्रसर उद्योग इट्टा टायि उद्योग 
। 

• स्वास््य िेत्र: अस्पताि, नलसयङ्ग होि वा शचवकत्सा व्यवासाय स्थापना 
र सञ्चािन  

• शििा िेत्र: शििण अस्पताि स्थापना र संचािन  

• खानी िेत्र: ढुङ्गा, वािवुा, ग्राभेि र लगखाय िाटो लनकाल्ने कायय 
• कृवष िेत्र: व्यवसावयक पिपंुिीपािन, कृवष थोक बजार स्थापना र 

वििािा लनिायण  
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• खानेपानी तथा ढि लनकास िेत्र: विटिेण्ट सवहतको ढि लनकास तथा 
खानेपानी आयोजना सञ्चािन, खानेपानी आपूलतय 

• फोहोरिैिा व्यवस्थापन िेत्र: फोहोरिैिा जिीनिनुी व्यवस्थापन, 

रसायन, याशधत्रक वा जैववक तररकाबाट फोहोिैिा छनौट गने, केिाउने, 
तह िगाउने र पनुः प्रयोग । 

ग. वातावरणीय अध्ययनको प्रकार 

• संशिप्त वातावरणीय अध्ययन 

• प्रारशभभक वातावरणीय अध्ययन 

• वातावरणीय प्रभाव िूल्याङ्कन 

घ. वातावरणीय अध्ययनका िालग त्याङ्क तथा वववरण सङ्किन सूची तथा अध्ययन 
ववलि र औजार 

वातावरणीय अध्ययन सभबधिी 
त्याङ्क सङ्किन सूची 

अध्ययन ववलि तथा औजार 

जैववकः वनस्पलत, जीवजधत,ु 

प्राकृलतक वासस्थान, वन जङ्गि तथा 
जैववक र पाररशस्थलतकीय वववविता 

• िरातिीय वहँडाई तथा प्रत्यि 
अविोकन 

• अप्रत्यि संकेत सवेिण वा 
क्यािेरा ियावपङ 

• निूना सवेिण 

• िूखय जालनफकार अधतवायताय तथा 
िशित सिूह छिफि 

भौलतक तथा रासायलनक वातावरणः 
जिीन, वायिुण्डि, पानी, ध्वलन, 

• िरातिीय वहंडाई तथा प्रत्यि 
अविोकन 
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िानव लनलियत वस्त,ु हावा, भोगोलिक 
र भौगलभयक शस्थलत, जिवाय ु
पररवतयन तथा ववपद जोशखिको 
अवस्था । 

• हावा, पानी तथा िाटोको निूना 
सवेिण  

• ध्वलनको तहगत िापन तथा 
प्रदूषणको अवस्था पवहचान आदद 

सािाशजक आलथयकः जनसंखया, 
ववस्थापन, जनस्वास््य, उद्यि 
व्यवसाय तथा जीववकोपाजयन, 

उत्पादनिीि श्रोत सािन, सािाशजक 
िूल्यिाधयता । 

• प्रत्यि अविोकन 

• जनगणना तथा घर पररवार 
सवेिण 

• िशित सिूह तथा सरोकारवािा 
छिफि 

• िूखय जालनफकार अधतवायताय 
• सावयजलनक बहस 

• लिलडया सवेिण तथा रेकडय 
साँस्कृलतकः सास्कृलतक सभपदा, 
िालियक तथा साँस्कृलतक िूल्य 
िाधयाताहरु तथा चािचिन । 

• सहभालगतािूिक अविोकन 

• िशित सिूह तथा सरोकारवािा 
छिफि 

• िूखय जालनफकार अधतवायताय 
• सावयजलनक बहस 

अधयः सेवा सवुविा उपिबिता र 
उपयोगसहभालगतािूिक अविोकन 
। 

• िशित सिूह तथा सरोकारवािा 
छिफि 

• िूखय जानीफकार अधतवायताय 
• सावयजलनक बहस 

 

ङ. वातावरणीय अध्ययनका प्रिखु सवािहरुको प्राथलिकता लनिायरण 
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• जैववक तथा पाररशस्थलतकीय 

• भौलतक तथा रासायलनक 

• सािाशजक, आलथयक र साँस्कृलतक 

• जिवाय ुपररवतयन तथा ववपद जोशखि 

• अधय 

च. वातावरणिा पनय सक्ने सकारात्िक तथा नकारात्िक प्रभाव पवहचान, आकँिन 
तथा प्राथलिकता लनिायरण 

वातावरणीय प्रभावका 
िते्र 

सकारात्िक प्रभाव नकारात्िक प्रभाव 

क. लनिायण अशघको चरण 

जैववक   

भौलतक तथा रसायलनक   

सािाशजक तथा आलथयक   

साँस्कृलतक   

अधय   

ख. लनिायणको चरण   

जैववक   

भौलतक तथा रासायलनक   

सािाशजक तथा आलथयक   

साँस्कृलतक   

अधय   

ग. सञ्चािनको चरण   

जैववक   
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भौलतक तथा रसायलनक   

सािाशजक तथा आलथयक   

साँस्कृलतक   

अधय   
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संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारशभभक वातावरणीय परीिण 
काययववलि, २०७७ 

अनसूुची -३ 

(दफा ४ को उपदफा (१) सँग सभबशधित) 
संशिप्त वातावरणीय अध्ययन सभबधिी काययसूचीको ढाचँा 

(आवरण पषृ्ठको ढाँचा) 
............. (प्रस्तावको नाि)................... 
संशिप्त वातावरणीय अध्ययनको काययसूची 

......................................................... 
प्रलतवेदन पेि गररने लनकायको नाि र ठेगाना: 

प्रस्तावक: 
.............( प्रस्तावकको नाि र ठेगाना) 
...........( िवहना ) , ................. (वषय) 

 

१. प्रलतवेदन तयार गने व्यशि वा संस्थाको नाि र ठेगाना: 
२. प्रस्तावको: 

• सािाधय पररचय 

• आयोजना तथा काययक्रिको वववरण 

• आयोजना तथा काययक्रिको आवियकता तथा साधदलभयकता 

३. प्रलतवेदन तयार गदाय ववचार गनुय पने नीलत ऐन, लनयि, लनदेशिका तथा 
अधतराविय सशधि सभझौता: 
४. प्रस्ताव कायायधवयन गदाय वातावरणिा पने खास सकारात्िक तथा नकारात्िक 
प्रभाव: 

• जैववक तथा पाररस्थलतकीय: 
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संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारशभभक वातावरणीय परीिण 
काययववलि, २०७७ 

• भौलतक: 
• सािाशजक - आलथयक: 
• साँस्कृलतक: 
• रासायलनक: 

५. प्रस्तावको कायायधवयनबाट वातावरणिा पने प्रभावको रोकथािका ववषय: 
६. प्रस्ताव कायायधवयन गदाय अनगुिन गनुय पने ववषय: 
७. जिवाय ुपररवतयन अनकुुिन र ववपद जोशखि पने असर: 
८. अधय आवश्यक ववषय: 
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संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारशभभक वातावरणीय परीिण 
काययववलि, २०७७ 

अनसूुची -४ 

(दफा ४ को उपदफा (१) सँग सभबशधित) 
प्रारशभभक वातावरणीय परीिण सभबधिी काययसूचीको ढाचँा 

(आवरण पषृ्ठको ढाँचा) 
.............. (प्रस्तावको नाि)................... 

प्रारशभभक वातावरणीयको काययसूची 
........................................................ 
प्रलतवेदन पेि गररने लनकायको नाि र ठेगाना: 

प्रस्तावक: 
.............(प्रस्तावकको नाि र ठेगाना) 
...........(िवहना) , ................. (वषय) 

 

१. प्रलतवेदन तयार गने व्यशि वा संस्थाको नाि र ठेगाना: 
२. प्रस्तावको: 
सािाधय पररचय 

• आयोजना तथा काययक्रि वववरण  

• आयोजना तथा काययक्रिको आवश्यकता र साधदलभयकता 

३. प्रलतवेदन तयार गदाय अपनाउन ुपने ववलि: 
४. प्रलतवेदन तयार गदाय ववचार गनुय पने नीलत ऐन, लनयि, लनदेशिका तथा 
अधतराविय सशधि सभझौताः 
५. प्रलतवेदन तयार गदाय िाग्नेः 

• सिय: 
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संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारशभभक वातावरणीय परीिण 
काययववलि, २०७७ 

• अनिुालनत बजेट: 
• आवश्यक त्याङ्क तथा सूचना: 

६. प्रस्ताव कायायधवयन गदाय वातावरणिा पने खास सकारात्िक तथा नकारात्िक 
प्रभाव: 

• जैववक तथा पाररशस्थलतकीय: 
• भौलतक: 
• सािाशजक आलथयक: 
• साँस्कृलतक: 
• रासायलनक: 

७. प्रस्ताव कायायधवयनका ववकल्प: 

• लडजाइन: 
• आयोजना स्थि: 
• प्रववलि र सञ्चािन ववलि, सिय तालिका, प्रयोग हनुे कच्चा पदाथय: 
• अधय कुरा: 

८. प्रस्तावको कायायधवयनबाट वातावरणिा पने प्रभावको रोकथािका ववषय: 
९. प्रस्ताव कायायधवयन गदाय जिवाय ुपररवतयन र ववपद जोशखििा पने असर 
सभबधिी ववषय: 
१०. प्रस्ताव कायायधवयन गदाय अनगुिन गनुय पने ववषय: 
११. अधय आवश्यक ववषय 
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11 
संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारशभभक वातावरणीय परीिण 
काययववलि, २०७७ 

अनसूुची -५ 
(दफा ५ को उपदफा (७) सँग सभबशधित) 
सावयजलनक सनुवुाईको प्रवक्रया तथा ढाचँा 

वातावरणीय अध्ययन तथा ववश्लषेण, नीलतगत तथा कानूनी व्यवस्थाको सवयिाधयता 
अनकुुि हनुे गरी वातावरणीय अध्ययन प्रवक्रयािा गररने सावयजलनक सनुवुाईको 
काययववलि देहाय अनसुारको हनुेछ: 
१. वातावरणीय अध्ययनको िालग सावयजलनक सनुवुाई 

– प्रस्ताववत ववकास लनिायण सभबधिी कायय वा आयोजना तथा काययक्रिको 
बारेको लनणयय प्रवक्रयािा सकारात्िक प्रभाव पानय सरोकारवािा र 
प्रस्तावकबीच खलु्िा अधतरवक्रया गरी ववचार र राय/सझुाव प्रस्ततु 
गने िञ्च 

– सािाधयतः प्रस्तावको असर िेत्रलभत्र प्रस्तावक लनकायबाट सावयजलनक 
सनुवुाईको आयोजना 

– सावयजलनक सनुवुाई काययक्रिको स्वतधत्र पेिागत ववज्ञहरुद्वारा 
सहजीकरण 

२. वातावरणीय अध्ययन प्रवक्रयािा गररने सावयजलनक सनुवुाई काययक्रिको उदे्दश्य 

– प्रस्ताववत आयोजना तथा काययक्रि सभबधििा वातावरणीय अध्ययनको 
लनष्कषय बारे प्रभाववत सिदुायिाई प्रस्तावकबाट जानकारी गराउन े
िञ्चको आयोजना गने 
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– प्रस्ताववत आयोजना तथा काययक्रि िेत्रको िरातिीय वास्तववक 
अवस्था र वातावरणीय अध्ययनबाट प्राप्त लनष्कषयको िदु्धता पषु्ट्याई 
तथा रुज ुगने 

– वातावरणीय अध्ययन प्रवक्रयािा सभबशधित प्रभाववत पि तथा 
सरोकारवािाहरुसँग प्रयायप्त िात्रािा पराििय गररएको तथा लनणयय 
प्रवक्रयािा सिावेि गराइएको कुराको सलुनशश्चत गने 

– प्रभाववत, रुची राख्न े तथा सरोकारवािा पििे आफूिाई िहत्वपूणय 
िागेका र सभबशधित ववषयिा ववचार प्रस्ततु गने अबसर प्रदान गने 

– प्रस्ताववत आयोजना तथा काययक्रि र वातावरणीय सरोकारको ववषयिा 
स्थानीय सरकारको प्रलतवद्धता र प्रभावकारी जनसहभालगता प्रवद्धयन गने 

३. सावयजलनक सनुवुाईको बारेिा सावयजलनक सूचना तथा जानकारी  

– सावयजलनक सनुवुाईको लिलत, सिय र स्थान, 
– सावयजलनक सनुवुाई हनुे प्रस्ताव वा आयोजना तथा काययक्रि बारे 

जानकारी, 
– सहजकताय, गाउँपालिकाका पदालिकारी, कियचारी र नागररक सिाजका 

प्रलतलनलिको शचनारी, 
– सनुवुाईिा सहभागी हनु ेसहभालगको जानकारी,  

– काययपालिका काययिय, सभबशधित वडा कायायिय िगायत सावयजलनक 
स्थििा सूचना टाँस, 

– स्थानीय वप्रण्ट तथा अनिाईन लिलडयािा सूचना प्रकािन, 
– रेलडयो, टेलिलभजन, सािाशजक सिािबाट सूचना सभप्रषेण, 
– सूचना प्रसारण गदाय स्थानीय भाषािा सिेत गनुय पने । 
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13 
संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारशभभक वातावरणीय परीिण 
काययववलि, २०७७ 

४. सावयजलनक सनुवुाईको प्रवक्रया तथा काययववलि 

४.१ पररचय काययक्रि 

– अध्ययनकताय तथा सहजकताय, 
– गाउँपालिकाका पदालिकारी र सभबशधित कियचारी,  
– सिदुाय तथा िशित सिूहका प्रलतलनलि,  

– नागररक सिाज वा गैससका प्रलतलनलि,  

– प्रस्ताववत आयोजना तथा काययक्रिका िाभाशधवत तथा संभाव्य प्रभाववत 
सिदुाय वा सहभागी,  

– स्थानीय जालनफकार र ववषयववज्ञ, 

– स्थानीय राजनीलतक दिका प्रलतलनलि ।  

४.२ सावयजलनक सनुवुाईको ध्येय तथा उदे्दश्यबारे जानकारी तथा प्रस्ततुी 

– आयोजनाको ववस्ततृ पररयोजना प्रस्ताव वा काययक्रिको व्यवसावयक 
कायययोजना 

– प्रस्ताववत आयोजना तथा काययक्रिको सभबधििा स्थिगत अविोकन, 

अध्ययन र परािियबाट प्राप्त सूचना तथा वववरण 

– प्रस्ताव (आयोजना तथा काययक्रि) बाट स्थानीय जनता, स्थानीय तह, 

शजल्िािाई पगु्न ेप्रिखु फाइदाहरु  

– प्रस्ताव कायायधवयनबाट स्थानीय जनता, स्थानीय तह, शजल्िािाई पगु्न े
नकारात्िक असरहरु 

– नकारात्िक असर धयूनीकरणिा उपायहरु 
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14 
संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारशभभक वातावरणीय परीिण 
काययववलि, २०७७ 

४.३ प्रस्तावको सभबधििा प्रभाववत सिदुाय तथा अधय सरोकारवािाको िारणा 
तथा सवाि प्रस्ततुी 

– प्रस्तावको कायायधवयन सभबधििा प्रभाववत सिदुायका ववचार तथा 
सवाि 

– प्रस्तावको कायायधवयन सभबधििा सरोकारवािाको ववचार तथा सवाि 

४.४ प्रस्तावकको प्रलतवक्रया  

– प्रस्ताव कायायधवयनबाट हनुे िूखय सिस्या तथा सवािबारे प्रस्तावकको 
राय तथा ववचार 

– सिस्या तथा सवािको सभबोिनबारे प्रस्तावकको प्रलतवद्धताबारे 
जानकारी 

४.५ ववषयववज्ञ तथा सहजकतायबाट लनष्कषय तथा सझुाव प्रस्ततुी 

– काययक्रििा प्रस्ततु तथा उठाइएका सवािहरुको ववषयववज्ञ तथा 
सहजकतायद्धारा संकिन तथा सँस्िेषण 

– ववषयववज्ञ तथा सहजकतायद्धारा लनष्कषय तथा सझुावबारे प्रस्ततुी र 
जानकारी 

– सावयजलनक सनुवुाईको प्रवक्रया, छिफिका ववषय, लनष्कषय र सझुाव 
सिावेि प्रलतवेदन तयारी 

– प्रलतवेदन प्रस्तावक सिि पेि  

५. सहभालगता 
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15 
संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारशभभक वातावरणीय परीिण 
काययववलि, २०७७ 

– ववषयववज्ञ तथा सहजकताय  

– प्रभाववत सिदुाय तथा सिूहको प्रलतलनलि, िशित वगय तथा सिदुाय 

– सभबशधित वडाका वडाध्यि वा वडा सलिलतका सदस्यहरु  

– गाउँपालिकाका प्रिखु, प्रलतलनलि तथा सभबशधित कियचारीहरु 

– नागररक सिाज, सिदुायिा आिाररत सिाज तथा लिलडयाका प्रलतलनलि 

– प्रस्तावक संस्थाका प्रलतलनलिहरु   
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16 
संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारशभभक वातावरणीय परीिण 
काययववलि, २०७७ 

अनसूुची -६ 

(दफा ६ को उपदफा (२) सँग सभबशधित) 
संशिप्त वातावरणीय परीिण प्रलतवेदनको ढाचँा 

१. प्रलतवेदन तयार गने व्यशि वा संस्थाको नाि र ठेगाना: 
२. प्रस्तावको सारांि: 
३. प्रलतवेदनिा रहन ुपने ववषयः 

• प्रस्तावको उद्देश्य, 

• प्रस्ताव कायायधवयन हनु ेिेत्रको ववस्ततृ वववरण, 

• प्रस्ताव तयारीिा त्याङ्क सङ्किन र ववश्वषेणको ववलि, 

• प्रस्ताव कायायधवयनबाट वातावरणिा पने सकारात्िक प्रभाव, 

• प्रस्ताव कायायधवयनबाट वातावरणिा पने नकारात्िक प्रभाव, 

• वातावरणीय व्यवस्थापन योजना, 
• अधय आवश्यक कुरा, 
• सधदभय सािाग्री । 

४. प्रलतवेदनिा सिावेि हनुे वातावरणीय योजनाको खाका देहायबिोशजि हनुेछः 

ववषयगत 
िेत्र 

सकारात्िक 
प्रभावको 
बढोत्तरीका 
वक्रयाकिाप 

के 
गने? 

कहाँ 
गने? 

कसरी 
गने? 

कवहिे 
गने? 

कसिे 
गने? 

अनिुालनत 
बजेट 

जनिशि र 
सिय 

अनगुिन 
तथा 

िूल्याङ्कन 
ववलि 

भौलतक 
िेत्र 

        

जैववक िेत्र         
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17 
संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारशभभक वातावरणीय परीिण 
काययववलि, २०७७ 

सािाशजक 
िेत्र 

        

साँस्कृलतक 
िेत्र 

        

अधय         

ववषयगत 
िेत्र 

नकारात्िक 
प्रभावको 
धयूनीकरणका 
वक्रयाकिाप 

के 
गने? 

कहाँ 
गने? 

कसरी 
गने? 

कवहिे 
गने? 

कसिे 
गने? 

अनिुालनत 
बजेट 
जनिशि र 
सिय 

अनगुिन 
तथा 
िूल्याङ्कन 
ववलि 

भौलतक 
िेत्र 

        

जैववक िेत्र         

सािाशजक 
िेत्र 

        

साँस्कृलतक 
िेत्र 

        

अधय         

         

 

रष्टव्य:-  (१) वातावरण व्यवस्थापन योजनाको प्रस्ताविा आयोजना लनिायण अशघ, 

लनिायण तथा सञ्चािनको चरणका िालग अिग अिग रुपिा उल्िेख गनुय पनेछ 
।  

   (२) प्रलतवेदन तयार गदाय आवश्यकता अनसुार त्याङ्क, नक्िा, शचत्र, तालिका, 
चाटय, ग्राफ संिग्न गनुय पनेछ ।  
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संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारशभभक वातावरणीय परीिण 
काययववलि, २०७७ 

   (३) संशिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन नपेािी भाषाको यलुनकोडिा फण्ट 
साइज १२ िा टाइप गरी िेशखएको हनु ुपनेछ । प्रलतवेदनको प्रत्येक पानाको 
तििालथ १-१ इञ्च, बायाँ १.२ इञ्च र दायाँ १ इञ्च खािी राखी पानाका दवैुतफय  
वप्रधट गरी स्पाइरि बाइशण्डङ गरेको हनु ुपनेछ । 
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19 
संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारशभभक वातावरणीय परीिण 
काययववलि, २०७७ 

अनसूुची -७ 

(दफा ६ को उपदफा (२) सँग सभबशधित) 
प्रारशभभक वातावरणीय परीिण प्रलतवेदनको ढाचँा 

 

१. प्रलतवेदन तयार गने व्यशि वा संस्थाको नाि र ठेगाना: 
२. प्रस्तावको सारांि: (प्रस्तावको कायायधवयनबाट वातावरणिा पनय सक्न े
प्रभावको सभबधििा देहायका कुरा संिेपिा उल्िेख गने) 

• प्रस्तावको उद्देश्य: 
• भ-ूउपयोग पने असर: 
• वातावरणिा पने प्रलतकूि प्रभाव: 
• जनस्वास््य तथा िानव जीवनिा पने असर: 
• जनसङ्ग्खया र जीववकोपाजयनिा पने असर: 
• स्थानीय पूवायिारिा हनुे िलत: 
• जिवाय ुपररवतयन तथा ववपद उत्थानशिितािा पने असर: 
• अधय आवश्यक कुरा: 

३. प्रस्तावको सभबधििा देहायका कुरा स्पष्ट खिुाउन ुपने: 
(क) प्रस्तावको वकलसि: 

• प्रिोिन गने, 

• उत्पादन गने, 

• जडान गने, 

• सेवा प्रवाह गने, 

• अधय । 
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संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारशभभक वातावरणीय परीिण 
काययववलि, २०७७ 

(ख) डेलिभरी गने भए के कस्तो वस्त ुडेलिभरी गने: 
(ग) प्रस्तावको: 

• जडान ििता: 
• प्रलतददन वा वषय कलत घण्टा सञ्चािन हनुे: 

(घ) प्रस्ताव कायायधवयन हुदँा लनष्कासन हनु े (कलत सिय सञ्चािन हुँदा कलत 
पररिाणिा लनष्कासन हनुे हो ) खिुाउन ुपने: 

• ठोस 

• तरि 

• हावा 
• ग्याँस 

• ध्वलन 

• िूिो 
• अधय । 

(च) प्रयोग हनुे ऊजायको: 

• वकलसि: 
• स्रोत: 
• खपत हनुे पररिाण (प्रलतघण्टा, ददन र वषयिा): 

  (छ) जनिशिको आवश्यकता कलत पने: 
  (ज) प्रस्ताव कायायधवयन गनय आवश्यक पने: 
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संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारशभभक वातावरणीय परीिण 
काययववलि, २०७७ 

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

   (झ) प्रस्ताव कायायधवयन हनुे िेत्रको ववस्ततृ वववरण: 

• नक्सा: 
• सो िेत्र र वररपररको जनसंखया र बसोबासको शस्थलत: 
• प्रस्ताव कायायधवयन हनुे िेत्रको आसपासिा कुन ैसंवेदनिीि शचज वा 

वस्त ुरहेको भए त्यस्ता शचजवस्तकुो वववरण: 
• हािको शस्थलत: 
• पानीको स्रोत: 
• फोहरिैिा फ्याकँ्ने वा प्रिोिन गने व्यवस्था: 
• प्रस्ताव कायायधवयन हनु ेठाउँिा आवत जावत गने बाटो: 
• उत्पादन प्रवक्रया: 
• प्रववलिको वववरण: 
• अधय आवश्यक कुरा: 

४. प्रस्ताव कायायधवयन गदाय वातावरणिा पने प्रभाव: 
(क) सािाशजक, आलथयक र साँस्कृलतक िेत्रिा पने प्रभाव: 

• िानव स्वास््यिा पने प्रभाव: 
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• जीववकोपाजयनिा पने प्रभाव: 
• खेती योग्य जलिनिा हन ेिय: 
• वन जङ्गििा पगु्ने िय: 
• सािाशजक, साँस्कृलतक र िालियक िूल्य िाधयतािा हनुे पररवतयन: 
• अधय: 

(ख) जैववक प्रभाव: 

• जनसङ्ग्खया: 
• वनस्पलत तथा जीवजधत:ु 
• प्राकृलतक वासस्थान र सिदुाय: 

(ग) भौलतक प्रभाव: 

• जलिन: 
• वायिुण्डि: 
• पानी: 
• ध्वलन: 
• िानव लनलियत वस्त:ु 
• जिवाय:ु 
• अधय: 

५. प्रभाव कायायधवयनका ववकल्प: 
  लडजाइन: 
  आयोजना स्थि: 
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  प्रवक्रया, सिय-तालिका: 
  प्रयोग हनुे कच्चा पदाथय: 
  अधय कुरा: 
६. वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको खाका: 
७. अधय आवश्यक कुरा: 
८. प्रलतवेदनिा सिावेि हनुे वातावरणीय योजनाको खाका देहाय बिोशजि हनुेछ: 

ववषयगत िेत्र सकारात्िक 
प्रभावको 
बढोत्तरीका 
वक्रयाकिाप 

के 
गने? 

कहाँ 
गने? 

कसरी 
गने? 

कवहिे 
गने? 

कसिे 
गने? 

अनिुालनत 
बजेट 
जनिशि 
र सिय 

अनगुिन 
तथा 
िूल्याङ्कन 
ववलि 

भौलतक िेत्र         

जैववक िेत्र         

सािाशजक िेत्र         

साँस्कृलतक िेत्र         

अधय         

ववषयगत िेत्र नकारात्िक 
प्रभावको 
धयूनीकरणका 
वक्रयाकिाप 

के 
गने? 

कहाँ 
गने? 

कसरी 
गने? 

कवहिे 
गने? 

कसिे 
गने? 

अनिुालनत 
बजेट 
जनिशि 
र सिय 

अनगुिन 
तथा 
िूल्याङ्कन 
ववलि 

भौलतक िेत्र         

जैववक िेत्र         

सािाशजक िेत्र         

साँस्कृलतक िेत्र         

अधय         
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रष्टव्य:-  (१) वातावरण व्यवस्थापन योजनाको प्रस्ताविा आयोजना लनिायण अशघ, 

लनिायण तथा सञ्चािनको चरणका िालग अिग अिग रुपिा उल्िेख गनुय पनेछ 
।  

   (२) प्रलतवेदन तयार गदाय आवश्यकता अनसुार त्याङ्क, नक्िा, शचत्र, तालिका, 
चाटय, ग्राफ संिग्न गनुय पनेछ ।  

   (३) संशिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन नपेािी भाषाको यलुनकोडिा फण्ट 
साइज १२ िा टाइप गरी िेशखएको हनु ुपनेछ । प्रलतवेदनको प्रत्येक पानाको 
तििालथ १-१ इञ्च, बायाँ १.२ इञ्च र दायाँ १ इञ्च खािी राखी पानाका दवैुतफय  
वप्रधट गरी स्पाइरि बाइशण्डङ गरेको हनु ुपनेछ । 
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अनसूुची -८ 

(दफा ६ को उपदफा (३) सँग सभबशधित) 
वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन सभबधिी सावयजलनक सूचनाको ढाचँा 

 

.............. आयोजना/काययक्रिको वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन तयारी 
सभबधिी सावयजलनक सूचना 

(प्रकािन लिलत ....................) 
........... प्रदेि ............ शजल्िा ................ गाउँपालिकापालिका 
................ (प्रस्तावकको नाि उल्िेख गने) द्वारा देहाय बिाशजिको प्रस्ताव 
कायायधवयन गनय िालगएको छ । 

प्रस्तावकको नाि र 
ठेगाना 

............ नाि ......... ठेगाना ........... (ईिेि) 

........... फोन नं. 
प्रस्तावको व्यहोरा आयोजना / काययक्रिको िूखय वविेषता उल्िेख गने 

प्रभाव पनय सक्ने िेत्र .......... शजल्िा ......... गाउँपालिकापालिका 
.......... वडँ नं. 

 

िालथ उल्िेशखत प्रस्तावको वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन तयारी गने क्रििा सो 
िेत्रको जैववक तथा पाररशस्थलतकीय प्रणािी, प्राकृलतक तथा भौलतक प्रणािी, 
सािाशजक तथा आलथयक प्रणािी र साँस्कृलतक प्रणािीहरुबीच के कस्तो 
सकारात्िक तथा नकारात्िक प्रभाव पदयछ भनी यवकन गनय गाउँपालिका, वडा 
सलिलत, ववद्यािय, स्वास््य संस्था तथा सरोकारवािा व्यशि वा संस्थाको राय 
सझुाव लिन आवश्यक भएकोिे यो सावयजलनक सूचना प्रकािन भएको लिलतिे 
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सात ददन लभत्र देहायिा उल्िेशखत ठेगानािा आई पगु्न ेगरी लिशखत राय सझुाव 
उपिब्ि गराई ददन ुहनु अनरुोि गररधछ । 

प्रस्तावकको नाि र ठेगाना ............ नाि ......... ठेगाना ........... (ईिेि) ........... फोन नं. 
परािियदाताको नाि र ठेगाना ............ नाि ......... ठेगाना ........... (ईिेि) ........... फोन नं. 
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संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारशभभक वातावरणीय परीिण 
काययववलि, २०७७ 

अनसूुची -९ 

(दफा ६ को उपदफा (८) सँग सभबशधित) 
वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन तयार गने ववज्ञ तथा अध्ययन टोिी 

 

क. संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रलतवेदन तयारी संिग्न हनुे वविेषज्ञहरुः  

१. भौलतक ववकास ववज्ञ (Physical Development Expert): सभबशधित ववषय 
जस्तैः लसलभि वा िकेालनकि इशिलनयररङ्ग, भ-ूगभयिास्त्र, भवूवज्ञान, 

आवकय टेक्ट, हाइड्रोिोजी वा अधय सभबशधित ववषयिा स्नातकोत्तर उपािी 
हालसि गरी कभतीिा तीन वटा वातारणीय अध्ययन काययिा अनभुव 
भएको  

2. वातावरणववद (Environmental Expert): वातावरण ववज्ञान वा 
इशिलनयररङ्गिा स्नातकोत्तर उपािी हालसि गरी कभतीिा तीन वटा 
वातारणीय अध्ययन काययिा अनभुव भएको  

3. सािाशजक आलथयक ववज्ञ (Socio-economic Expert): सिाज ववज्ञान वा 
अथयिास्त्रिा स्नातकोत्तर उपािी हालसि गरी कभतीिा तीन वटा वातारणीय 
अध्ययन काययिा अनभुव भएको  

 

ख. प्रारशभभक वातावरणीय परीिण तथा प्रलतवेदन तयारी संिग्न हनु ेवविेषज्ञहरुः  

1. भौलतक ववकास ववज्ञ (Physical Development Expert): सभबशधित ववषय 
जस्तैः लसलभि वा िेकालनकि इशिलनयररङ्ग, भगूभयिास्त्र, भवूवज्ञान, 

आवकय टेक्ट, हाइड्रोिोजी वा अधय सभबशधित ववषयिा स्नातकोत्तर उपािी 
हालसि गरी कभतीिा तीन वटा वातारणीय अध्ययन काययिा अनभुव 
भएको  
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2. वातावरणववद (Environmental Expert): वातावरण ववज्ञान वा 
इशिलनयररङ्गिा स्नातकोत्तर उपािी हालसि गरी कभतीिा तीन वटा 
वातारणीय अध्ययन काययिा अनभुव भएको  

3. सािाशजक आलथयक ववज्ञ (Socio-economic Expert): सिाज ववज्ञान वा 
अथयिास्त्रिा स्नातकोत्तर उपािी हालसि गरी कभतीिा तीन वटा वातारणीय 
अध्ययन काययिा अनभुव भएको  

४. आवश्यकता अनसुार सभबशधित िेत्रको ववज्ञः Civil Engineer, Architect, 

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

Mechanical Engineer, Hydrologist, Chemist आदद) जस्तैः  

- वन तथा वृिारोपण र हररयािी िते्रः फरेष्टर वा वायोडाइभरलसटी ववज्ञ आदद 

- सडक, पिु तथा यातायात िेत्रः यातायात इशिलनयररङ्ग आदद 

- पययटन िेत्र: पययटन ववज्ञ आदद 

- उजाय, जिस्रोत र लसंचाई िेत्रः Hydrologist, Irrigation Engineerआदद । 

- आवास, भवन, वस्ती तथा िहरी ववकास िेत्र: भवन इशिलनयर वा आकीटेक्ट  

- उद्योग तथा व्यवसाय िेत्र: अथयिास्त्री तथा व्यवस्थापन ववज्ञ आदद 

- स्वास््य िेत्र: िेलडकि डाक्टर आदद 

- शििा िेत्र: शििािास्त्री वा िेलडकि डाक्टर आदद 

- खानी िेत्र: भगूभयिास्त्री आदद 

- कृवष िेत्र: कृवष तथा भेटेरनरी ववज्ञ आदद 

- खानेपानी, सरसफाई तथा ढि लनकास िेत्र: वास इशिलनयर आदद 

उल्िेशखत ववज्ञ तथा अध्ययन टोिीको योग्यता वातावरण सभबधिी संघीय 
कानूनिा तोवकए बिोशजि हनुपुनेछ । 
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अनसूुची -१० 

(दफा १० को उपदफा (१) सँग सभबशधित) 
वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको ढाचँा 

वातावरणीय 
प्रभाव 

सकारात्िक 
प्रभाव 
बढोत्तरी/ 
नकारात्िक 
असर 
धयूनीकरणका 
वक्रयाकिापहरु 
(के के गने?) 

स्थान 
(कहाँ 
गने) 

सञ्चािन 
प्रवक्रया 
(कसरी 
गने?) 

सञ्चािन 
प्रवक्रया 
(कसरी 
गने?) 

सिय 
(कवहिे 
गने?) 

अनिुा
लनत 
श्रोत 

शज
भिे
वारी 

अनगुि
नको 
ववलि 

क. भौलतक 
वातावरण 

        

1. लनिायण 
अशघको चरण 

        

         

2. लनिायण 
चरण 

        

         

3. लनिायण 
पलछको चरण 

        

         

ख. जैववक 
वातावरण 
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1. लनिायण 
अशघको चरण 

        

         

2. लनिायण 
चरण 

        

         

3. लनिायण 
पलछको चरण 

        

         

ग. सािाशजक, 
आलथयक र 
साँस्कृलतक 
वातावरण 

        

1. लनिायण 
अशघको चरण 

        

         

2. लनिायण 
चरण 

        

         

3. लनिायण 
पलछको चरण 

        

         



स्थानीय राजपत्र,        खण्डः ४,      संखयाः १२,      लिलतः २०७७/०५/२५ 

 

 

31 
संशिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारशभभक वातावरणीय परीिण 
काययववलि, २०७७ 

अनसूुची -११ 

(दफा ११ को उपदफा (९) सँग सभबशधित) 
वातावरणीय प्रस्ताव कायायधवयन अनगुिनको ढाचँा 

 

अनगुिन
का 

प्रकार 

अनगुिन
का 

सूचक 

अनगुिन
को ववलि 

अनगुिन
को 
स्थान 

अनगुिन
को 
सिय 

(आवशृत्त
) 

अनिुा
लनत 
रकि 

अनगु
िन 
गने 
लनका
य 

१. प्रारशभभक अवस्थाको अनगुिन 

       

       

       

2. प्रभाव अनगुिन 

       

       

       

3. लनयिपािन अनगुिन 

       

       

       

 

 

 

आज्ञािे 

रिेि सवेुदी 
प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत 


