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बुढीनन्दा नगरपालिका
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीिण काययववधि, २०७७

प्रस्तावना :
गाउँ पालिका तथा नगरपालिकाको अधिकार िेत्रलित्र पने ववषयसँग सभबम्धित योजना, काययक्रम
तथा आयोजना सभबधिी प्रस्तावको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारम्भिक वातावरणीय
परीिण सभबधिी अध्ययन, प्रततवेदन तयारी, स्वीकृतत, प्रस्ताव कायायधवयन तथा अनुगमन
प्रक्रक्रयािाई व्यवम्स्थत र प्रिावकारी बनाउन वाञ्छनीय िएकोिे,

बुढीनधदा नगर काययपालिकािे स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ िे ददएको अधिकार प्रयोग
गरी वातावरण संरिण ऐन, २०७६र सङ्घीय वातावरण संरिण तनयमाविी, २०७७ वमोम्जम यो
काययववधि बनाएको छ ।

1

पररच्छे द -१
प्रारम्भिक

१.

संक्षिप्त नाम र प्रारभि: (१) यो काययववधिको नाम "संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा

प्रारम्भिक वातावरणीय परीिण काययववधि, २०७७"रहे को छ ।
(2) यो काययववधि प्रचलित सङ्घीय कानूनिे नगरपालिकाको अधिकार िेत्रलित्र पने िनी
तोक्रकएको ववषयसँग सभबम्धित ववकास तनमायण कायय वा आयोजना कायायधवयन गने सरकारी,
अियसरकारी, गैर सरकारी, समुदायमा आिाररत संस्था र व्यम्तत वा कभपनीको हकमा समेत िागू
हुनेछ।
(३) यो काययववधि नगरपालिकाको स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन िएको लमततदे खि िागू हुनेछ ।
2.

पररिाषा: ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययववधिमा, -

(क) "ऐन"िधनािे स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ र वातावरण संरिण ऐन, २०७६ सभझनु
पछय ।
(ि) "तनयमावलि िधनािे सङ्घीय वातावरण संरिण तनयमाविी, २०७७ सभझनु पदय छ ।
(ग) "काययपालिका" िधनािे नगर काययपालिका सभझनु पछय ।
(घ) "काययसच
ू ी" िधनािे वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन तयार गनयको िाधग यस काययववधि
बमोम्जम स्वीकृत काययसूची सभझनु पछय ।
(ङ) "कायायिय" िधनािे नगर काययपालिकाको कायायिय र सो अधतगयत वातावरण तथा ववपद
व्यवस्थापन सभबधिी ववषय हे ने शािा/एकाईिाई सभझनु पछय ।
(च) "नगरपालिका" िधनािे बुढीनधदा नगरपालिका सभझनु पछय ।
(छ) "प्रस्ताव" िधनािे ववद्यमान वातावरणीय अवस्थामा पररवतयन ल्याउन सतने क्रकलसमको
ववकास कायय, िौततक क्रक्रयाकिाप वा िू–उपयोगमा कुनै पररवतयन गने कुनै योजना, आयोजना वा
काययक्रम सञ्चािन गने सभबधिमा तयार गररएको प्रस्ताव सभझनु पछय ।

(ज) "प्रस्तावक" िधनािे प्रस्ताव स्वीकृततको िाधग तनवेदन ददने वा प्रस्ताव कायायधवयन गनय

स्वीकृतत प्राप्त व्यम्तत वा सरकारी, अियसरकारी वा गैरसरकारी तनकाय वा संस्था सभझनुपछय ।
(झ) "प्रारम्भिक वातावरणीय परीिण" िधनािे कुनै प्रस्तावको कायायधवयन गदाय सो प्रस्ताविे
वातावरणमा उल्िेिनीय प्रततकूि प्रिाव पाने वा नपाने सभबधिमा यकीन गनुक
य ा साथै त्यस्तो
प्रिाविाई कुनै उपायद्वारा तनराकरण वा धयूनीकरण गनयका िाधग अविभबन गररने उपायको
सभबधिमा ववश्िेषणात्मक रुपमा गररने अध्ययन तथा मूल्याङ्कन सभझनु पछय ।
(ञ) "वातावरण" िधनािे प्राकृततक, साँस्कृततक र सामाम्जक प्रणािी, आधथयक तथा मानवीय
क्रक्रयाकिाप र तयनका अवयवहरु तथा ती अवयवहरुको बीचको अधतरक्रक्रया तथा अधतरसभबधि
सभझनु पछय ।
(ट)"वातावरणीय अध्ययन" िधनािे कुनै प्रस्तावको कायायधवयन गदाय त्यसबाट वातावरणमा पने
प्रततकूि प्रिाव तनराकरण वा धयन
ू ीकरण गनयको िाधग अविभबन गररने उपायका सभबधिमा
गररने संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीिण र वातावरणीय प्रिाव
मल्
ू याङ्कन सभझनु पछय ।
(ठ) "वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन" िधनािे संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारम्भिक
वातावरणीय पररिण वा वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन सभबधिमा तयार गररएको प्रततवेदन
सभझनु पछय ।
(ड) "वातावरणीय प्रिाव मूल्याकंन" िधनािे कुनै प्रस्तावको कायायधवयन गदाय सो प्रस्ताविे
वातावरणमा उल्िेिनीय प्रततकूि प्रिाव पाने वा नपाने सभबधिमा यकीन गररय नुका साथै त्यस्तो
प्रिाविाई कुनै उपायद्वारा तनराकरण वा धयूनीकरण गनयका िाधग अविभबन गररने उपायको
सभबधिमा ववस्तत
ू याङ्कन सभझनु पछय ।
ृ रुपमा गररने अध्ययन तथा मल्
(ढ) "व्यवसातयक कायययोजना" िधनािे प्रस्तावकिे कायायधवयन गने ववस्तत
ृ पररयोजना प्रततवेदन
तयार गनप
ुय ने बाहे कका आयोजना वा काययक्रममा हुने िगानी र प्रततफिको ववश्िेषण सदहतको
कायययोजना सभझनु पछय ।

(ण) "ववस्तत
ृ पररयोजना प्रततवेदन" िधनािे प्रस्तावकिे कायायधवयन गने ववकास तनमायणसँग
सभबम्धित पररयोजनाको प्राववधिक र आधथयक पिहरु ववश्िेषण गररएको ववस्तत
ृ प्रततवेदन
सभझनु पछय ।

(त) "संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन" िधनािे कुनै प्रस्तावको कायायधवयन गदाय त्यसबाट
वातावरणमा पने प्रततकूि प्रिाव तनराकरण वा धयन
ू ीकरण गनयको िाधग अविभबन गररने
उपायको सभबधिमा संक्षिप्त रुपमा गररने अध्ययन सभझनु पछय ।

पररच्छे द

—२

प्रस्ताव छनौट तथा काययसूची सभबधिी व्यवस्था

३.

प्रस्ताव छनौट तथा सूची तयार गने: (१) कायायियिे स्वीकृत बावषयक काययक्रम तथा

कायययोजनाको आिारमा वातावरणीय अध्ययन आवश्यक पने ववकास तनमायण सभबधिी कायय वा
आयोजना तथा काययक्रम पदहचान गरी सूची तयार गनुय पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जमको सूचीमा स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ६२ (क)
बमोम्जम नगरपालिका िेत्रलित्र गररने स्िेट, ढुङ्गा, धगट्टी, वािव
ु ा एवं माटोजधय वस्तक
ु ो ववक्री
सभबधिी कायय समेत समावेश गनुय पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोम्जम वातावरणीय अध्ययन आवश्यक पने आयोजना तथा काययक्रमको
पदहचान तथा सूची तयार गदाय सङ्घीय वातावरण संरिण तनयमाविी, २०७७ को आिारमा
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीिण र वातावरणीय प्रिाव
मूल्याङ्कनका िाधग छुट्टाछुट्टै सूची तयार गनुय पनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोम्जमको सूची तयार गदाय यस काययववधिको अनुसूची –१ मा उम्ल्िखित सीमा
(थ्रेसहोल्ड) अनुसार गनुय पनेछ ।
(५) कायायियिे वातावरणीय अध्ययन गनप
ुय ने आयोजना वा काययक्रमको ववस्तत
ृ पररयोजना
प्रततवेदन वा व्यवसातयक कायययोजना तयार िए पश्चात वातावरणीय अध्ययन गने गराउने
व्यवस्था गनुय पनेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोम्जम वातावरणीय अध्ययन गदाय अनस
ु च
ू ी –२ मा उम्ल्िखित वातावरणीय
अध्ययन सभबधिी प्रवाह धचत्र, प्रिाव पदहचान तथा अध्ययन सूची र औजारको प्रयोग गनुय पनेछ
।
४.

काययसूची तयारी तथा स्वीकृतत गनप
ुय ने: (१) प्रस्तावकिे संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययनको

िाधग अनुसूची –३ र प्रारम्भिक वातावरणीय परीिणको िाधग अनुसुची –४ बमोम्जमको ढाँचामा
प्रत्येक आयोजना वा काययक्रमको िाधग छुट्टाछुट्टै काययसच
ू ी तयार गनुय पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम तयार गररएको काययसूची स्वीकृततको िाधग वातावरण ववषय हे ने
शािा/एकाईमा पेश गनुय पनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोम्जम पेश िएको काययसूची स्वीकृततका िाधग पेशगनअ
ुय तघ ववषयसँग
सभबम्धित शािाको रायसझ
ु ाव सदहत पेश गनप
ुय नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोम्जम पेश िएको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन सभबधिी काययसूची िए
प्रमि
ु प्रशासकीय अधिकृतिे र प्रारम्भिक वातावरणीय परीिण सभबधिी काययसच
ू ी िए प्रमि
ु
प्रशासकीय अधिकृत माफयत नगर प्रमुििे आवश्यक जाँचबुझ गरी पेश िएको लमततिे पधर
ददनलित्र स्वीकृत गनुय पनेछ ।

(५) उपदफा (४) को प्रयोजनको िागी ददन गणना गदाय थप कागजात माग गरे कोमा त्यस्तो
कागजात प्राप्त िएको लमततबाट र कुनै ववषयमा थप स्पष्ट गनय िेखि पठाएकोमा त्यस्तो
ववषयमा स्पष्ट िई आएको लमततबाट गणना गररनेछ ।
(६) उपदफा (४) बमोम्जम काययसूची स्वीकृत गदाय दफा १४ को उपदफा (१) बमोम्जम गदठत
प्राववधिक सलमततको लसफाररशमा गनुय पनेछ ।
5.

सावयजतनक सुनुवाई गनप
ुय ने:(१) प्रस्तावकिे वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन तयारीको

लसिलसिामा प्रस्तावको कायायधवयनबाट प्रिाववत हुने िेत्रमा प्रस्तावको बारे मा सावयजतनक
सुनुवाईको आयोजना गरी राय सुझाव सङ्किन गनुय पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोम्जम सावयजतनक सुनुवाई गदाय प्रस्तावकिे प्रिाववत स्थानीय समुदाय, वन
उपिोतता समूह गठन िएको िए सो समूहका प्रतततनधि, वडा अध्यि वा वडा सलमततका
प्रतततनधिको रोहवरमा गराउनु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोम्जम सावयजतनक सुनुवाई गने प्रयोजनका िाधग प्रस्तावकिे सोको लमतत,
समय, स्थान र आयोजना तथा काययक्रमको सभबधिमा प्रचार प्रसार गनयको िाधग स्थानीय
पत्रपत्रत्रका, रे डडयो वा अधय सञ्चार माध्यमको प्रयोग गनक
ुय ा साथै सभबम्धित वडा कायायिय र
आयोजना िेत्रको कुनै सावयजतनक स्थिमा सूचना समेत टाँस गनुय पनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोम्जम गररने सावयजतनक सन
ु व
ु ाई काययक्रममा आयोजना तथा काययक्रमबाट
प्रिाववत िेत्रका नागररक, समुदाय तथा मदहिा, बािबालिका, अपाङ्गता िएका व्यम्तत, ज्येष्ठ
नागररक तथा जोखिम रहे का वगयको सहिाधगता सुतनम्श्चत गनय प्रस्तावकिे उपदफा (२)
बमोम्जमको सूचना स्थानीय पत्रपत्रत्रका, रे डडयो र अधय सञ्चार माध्यमबाट सभिव
स्थानीय िाषामा समेत प्रचार प्रसार गनुय पनेछ ।

िएसभम

(५) प्रस्तावकिे आयोजना तथा काययक्रमिे समेट्ने िौगोलिक िेत्रको आिारमा आवश्यकता
अनस
ु ार एकिधदा बढी स्थानमा सावयजतनक सन
ु व
ु ाईको आयोजना गनुय पनेछ ।
(६) यस दफा बमोम्जम आयोजना गररएको सावयजतनक सुनुवाईमा िएको उपम्स्थतत, सुनव
ु ाईबाट
प्राप्त सझ
ु ाव, तस्वीर तथा श्रव्य-दृश्य सामग्री समेत वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदनमा संिग्न
गनुय पनेछ ।
(७) सावयजतनक सन
ु व
ु ाई काययक्रम सभबधिी ववस्तत
ू ी –५ मा उल्िेि
ृ ढाँचा तथा प्रक्रक्रया अनुसच
िएबमोम्जम हुनेछ ।

पररच्छे द

—३

प्रततवेदन तयारी तथा स्वीकृतत सभबधिी व्यवस्था

६.

वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन तयारी: (१) दफा ४ को उपदफा (२) बमोम्जम स्वीकृत

काययसूची र दफा ५ बमोम्जम आयोजना हुने सावयजतनक सुनुवाईबाट प्राप्त सुझाव समेतको

आिारमा प्रस्तावकिे प्रत्येक आयोजना तथा काययक्रमको िाधग छुट्टाछुट्टै वातावरणीय अध्ययन
प्रततवेदन तयार गनुय पनेछ ।
(२) संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदनको ढाँचा अनुसूची –६ तथा प्रारम्भिक वातावरणीय
परीिण प्रततवेदनको ढाँचा अनस
ु च
ू ी –७ मा तोक्रकए बमोम्जम हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोम्जम प्रततवेदन तयार गदाय प्रस्तावकिे प्रस्ताव कायायधवयन हुने नगरपालिका
वा त्यस िेत्रका सभबम्धित सरोकारवािा तनकाय व्यम्तत वा संस्थािाई सो प्रस्तावको

कायायधवयनबाट वातावरणमा पनय सतने प्रिावको सभबधिमा सात ददनलित्र लिखित सुझाव
उपिब्ि गराउन अनुसूची –८ बमोम्जमको ढाँचामा कायायिय, शैक्षिक संस्था, स्वास््य संस्था वा
कुनै सावयजतनक स्थिमा सच
ू ना टाँस गरी मच
ु ल्
ु का तयार गनुय पनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोम्जमको सूचना कुनै एक स्थानीय पत्रपत्रत्रकामा प्रकाशन गरी आफ्नो
वेवसाइट िएमा सोमा समेत प्रकाशन गनुय पनेछ ।

(५) उपदफा (३) र (४) बमोम्जम सूचना टाँस वा प्रकाशन िएकोमा सो सभबधिमा कसैको
रायसझ
ु ाव िए सच
ू नामा उम्ल्िखित अवधिलित्र सभबम्धित प्रस्तावकिाई आफ्नो राय सझ
ु ाव ददन
सक्रकनेछ ।
(६) दफा ४ को उपदफा (३) बमोम्जम स्वीकृत काययसच
ू ी तथा उपदफा (१) बमोम्जम वातावरणीय
अध्ययन प्रततवेदन तयार गदाय प्रस्तावकिे डेस्क अध्ययन, स्थिगत भ्रमण, अविोकन र प्रिाव
िेत्रका िक्षित समद
ु ाय तथा सरोकारवािासँग अधतरक्रक्रया गरी त्याङ्क तथा सच
ू ना संकिन गनुय
पनेछ ।
(७) उपदफा (१) बमोम्जमको वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदनमा प्रस्तावकिे प्रस्ताव कायायधवयन
गने क्रममा वातावरणमा पनयसतने सकारात्मक प्रिाव बढोत्तरी तथा नकारात्मक प्रिाव
धयूनीकरणको िाधग अपनाउन सक्रकने ववलिधन ववकल्पहरुको ववस्तत
ृ ववश्िेषण गरी त्यस्ता
ववकल्पहरुमध्ये वातावरणीय दृम्ष्टकोणिे प्रस्ताव कायायधवयन गनय उपयत
ु त हुने ववकल्प र सो
ववकल्प कायायधवयन गनय सक्रकने आिार र कारण समावेश गनुय पनेछ ।

(८) प्रस्तावकिे वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन तयार गदाय अनस
ु च
ू ी –९ मा उम्ल्िखित ववज्ञ
माफयत तयार गनुय पनेछ ।
(९) उपदफा (८) बमोम्जम वातावरणीय अध्ययन काययमा संिग्न ववज्ञहरु स्थिगत अध्ययन,
अविोकन, रायपरामशय र अधतरक्रक्रयाका िाधग आयोजना तथा काययक्रमको प्रस्ताववत स्थिमा
अतनवायय रुपमा उपम्स्थत हुनु पनेछ ।
(१०) वातावरणीय अध्ययन सभबधिी काययसूची तथा वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन नेपािी
िाषामा तयार गनुय पनेछ ।
तर काययसच
ू ी तथा प्रततवेदनमा उल्िेि गररने प्राववधिक शब्दाविीको िाधग नेपािी िाषा प्रयोग
गदाय शब्दको आशयमा नै ताम्त्वक फरक पने िएमा त्यस्ता शब्द अंग्रेजी िाषामा उल्िेि गनय
यस व्यवस्थािे वािा पुरयाएको मातनने छै न ।
(११) उपदफा (१०) मा जुनसुकै कुरा िेखिएको िएता पतन ववदे शी िगानी िएका प्रस्तावको
हकमा तयार गररने वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन र काययसूची नेपािी वा अङ्ग्रेजी िाषामा
तयार गनय सक्रकनेछ ।

(१२) उपदफा (११) बमोम्जम अध्ययन प्रततवेदन र काययसूची अङ्ग्रेजी िाषामा तयार पाररएको
अवस्थामा सोको काययकारी सारांश सदहतको संक्षिप्त प्रततवेदन नेपािी िाषामा समेत तयार गनुय
पनेछ ।
(१३) प्रस्तावकिे वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन तयार गदाय वातावरण संरिण ऐन, २०७६ तथा
वातावरण संरिण तनयमाविी, २०७७ िे तोकेअनुसारको मापदण्ड र गुणस्तर कायम हुने गरी यस
काययववधििे तनिायरण गरे को ढाँचामा तयार गनुय पनेछ ।

(१४) वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन तयारी सभबधिी व्यवस्था प्रचलित सङ्घीय तथा
प्रदे श कानून बमोम्जम हुनेछ ।
७.

अध्ययन प्रततवेदनको स्वीकृतत:

(१) दफा ६ बमोम्जम तयार गररएको संक्षिप्त

वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीिण प्रततवेदन प्रमुि प्रशासकीय
अधिकृत माफयत नगर प्रमि
ु समि पेश गनुय पनेछ ।
(२) नगर प्रमुििे उपदफा (१) बमोम्जम पेश िएको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन
तथा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रततवेदन उपर अध्ययन, ववश्िेषण तथा पन
ु राविोकनको िाधग दफा
१४ को उपदफा (१) बमोम्जम गदठत प्राववधिक सलमततमा पठाउनु पनेछ ।
(३) प्राववधिक सलमततिे उपदफा (२) बमोम्जम प्राप्त िएको वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन उपर
आवश्यक अध्ययन, परामशय, जाँचबुझ, ववश्िेषण तथा पुनराविोकन गरी स्वीकृततको िाधग
लसफाररश गनुय पनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोम्जम प्राववधिक सलमततको लसफाररशको आिारमा प्रस्ताववत आयोजना तथा
काययक्रम कायायधवयन गदाय वातावरणमा कुनै उल्िेख्य प्रिाव पने नदे खिएमा आवश्यकता अनुसार
प्रस्तावकिे पािना गनप
ुय ने शतय तोकी संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन िए नगर प्रमि
ु िे
र प्रारम्भिक वातावरणीय परीिण प्रततवेदन काययपालिकािे स्वीकृत गनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोम्जम प्रततवेदन स्वीकृत गदाय प्रततवेदन पेश िएको लमततिे पधर ददनलित्र
स्वीकृत गनुय पनेछ ।
(६) उपदफा (५) को प्रयोजनको िागी ददन गणना गदाय थप कागजात माग गरे कोमा त्यस्तो
कागजात प्राप्त िएको लमततबाट र कुनै ववषयमा थप स्पष्ट गनय िेखिपठाएकोमा त्यस्तो
ववषयमा स्पष्ट िई आएको लमततबाट गणना गररनेछ ।

(७) उपदफा (३) बमोम्जम वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदनको अध्ययन तथा जाँचबुझ गदाय त्यस्तो
प्रस्तावको थप वातावरणीय अध्ययन गनप
ुय ने दे खिएमा संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययनको हकमा
प्रारम्भिक वातावरणीय परीिण गनय नगर प्रमुििे र प्रारम्भिक वातावरणीय परीिणको हकमा
वातावरणीय प्रिाव मल्
ू याङ्कन गने गरी काययपालिकािे आदे श ददन सतनेछ ।
(८) उपदफा (७) अनुसार ददइएको आदे श अनुसार प्रस्तावकिे थप अध्ययन गरी प्रारम्भिक
वातावरणीय पररिण प्रततवेदन िए काययपालिका समि र वातावरणीय प्रिाव मल्
ू याङ्कन
प्रततवेदन िए प्रदे श कानूनिे तोकेको तनकाय समि पुनः पेश गनुय पनेछ ।
(९) उपदफा (८) बमोम्जमको वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन तयार गनप
ुय ूवय प्रारम्भिक
वातावरणीय परीिण सभबधिी काययसूची नगर प्रमुिबाट र वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन
सभबधिी काययसूची प्रदे श कानूनिे तोकेको तनकायबाट स्वीकृत गराउनु पनेछ ।
८.

प्रततवेदन पररमाजयन गनय सक्रकने: (१) संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन र

प्रारम्भिक वातावरणीय परीिण प्रततवेदन स्वीकृत िई सकेपतछ सो प्रततवेदनमा िौततक पूवायिार,
डडजाइन तथा िमता र स्वरुपमा पररमाजयन गनप
ुय ने वा संरचना स्थानाधतरण वा फेरबदि गनप
ुय ने
िएमा वा आयोजना तथा काययक्रम िमता घटे मा वा रुि कटान संख्यामा थपघट गनप
ुय ने िएमा
काययपालिकािे त्यस्तो वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन पररमाजयन गनय स्वीकृतत ददन सतनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेखिएको िएता पतन दफा ७ को उपदफा (६) बमोम्जम
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन गररएकोमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीिण वा प्रारम्भिक
वातावरणीय पररिण गररएकोमा वातावरणीय प्रिाव मल्
ू याङ्कन गनप
ुय ने आदे श ददएको अवस्थामा
पररमाजयन सभबधिी व्यवस्था िागू हुने छै न ।

पररच्छे द

—४

प्रस्ताव कायायधवयन तथा अनुगमन सभबधिी व्यवस्था

९.

प्रस्ताव कायायधवयन गनुय पने: (१) प्रस्तावकिे संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन वा

प्रारम्भिक वातावरणीय परीिण प्रततवेदन स्वीकृत िएको लमततिे तीन बषयलित्र त्यस्तो प्रस्ताव
कायायधवयन प्रारभि गनुय पनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेखिएको िएता पतन ववशेष पररम्स्थतत लसजयना िई सो
अवधिलित्र प्रस्तावको कायायधवयन हुन नसतने अवस्था उत्पधन िएमा प्रस्तावकिे संक्षिप्त

वातावरणीय अध्ययनको हकमा प्रमुि प्रशासकीय अधिकृत समि र प्रारम्भिक वातावरणीय
परीिणको हकमा नगर प्रमि
ु समि स्पष्ट कारण िि
ु ाई भयाद थपका िाधग तनवेदन ददनु
पनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोम्जम प्राप्त िएको तनवेदन उपर संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन
िए प्रमुि प्रशासकीय अधिकृतिे र प्रारम्भिक वातावरणीय परीिण प्रततवेदन िए नगर प्रमुििे
दफा १५ को उपदफा (१) बमोम्जमको प्राववधिक सलमततबाट जाँचबुझ गराई व्यहोरा मनालसब
दे िेमा आफ्नो राय सदहत काययपालिकामा पेश गनप
ुय नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोम्जम पेश िएको तनवेदनको व्यहोरा मनालसव दे िेमा काययपालिकािे बढीमा
दईु बषयको अवधि थप गनय सतनेछ ।
(५) उपदफा (१) वा (४) बमोम्जमको अवधिलित्र प्रस्ताव कायायधवयन प्रारभि नगने प्रस्तावकिे
त्यस्तो प्रस्तावको पन
ु ः वातावरणीय अध्ययन गराई स्वीकृततको िाधग पेश गनुय पनेछ ।
10.

वातावरणीय व्यवस्थापन योजना: (१) प्रस्तावकिे प्रस्ताव कायायधवयन गनअ
ुय तघ अनुसूची

–१० बमोम्जमको ढाँचामा वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गनुय पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गदाय वातावरणीय सकारात्मक
प्रिाव बढोत्तरी हुने र नकारात्मक प्रिाव धयूनीकरण गने क्रक्रयाकिापहरुमध्ये आयोजना तनमायणको
क्रममा र आयोजना सभपधन िएपतछ अविभबन गने क्रक्रयाकिापहरु समेत उल्िेि गनुय पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोम्जमको वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा तनरोिात्मक,सुिारात्मक र
िततपतू तय सभबधिी क्रक्रयाकिापहरु समेत प्रस्ताव गनुय पनेछ ।

(४) वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गदाय प्रस्तावकिे आयोजना कायायधवयन गदाय
वातावरणमा पनय सतने प्रारम्भिक, मध्यकािीन र दीघयकािीन सकारात्मक प्रिावको बढोत्तरी र
नकारात्मक प्रिावको धयूनीकरणको िाधग अबिभबन गनप
ुय ने ववधि र प्रक्रक्रया समेत उल्िेि गनुय
पनेछ।
(५) वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा प्रस्ताववत काययहरु सञ्चािन गनय िाग्ने िागतिाई
ववस्तत
ृ आयोजना प्रततवेदनमा उल्िेि िएकोमा सोको क्रक्रयाकिाप र िागत प्रस्तावकिे
वातावरण व्यवस्थापन योजनामा समावेश गनुय पनेछ ।
(६) प्रस्तावकिे वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा उम्ल्िखित क्रक्रयाकिापिाई आयोजना तथा
काययक्रम कायायधवयनका िाधग तयार गररने िागत अनुमानमा नै समावेश गनुय पनेछ ।
(७) उपदफा (१) बमोम्जम तयार गरे को वातावरणीय व्यवस्थापन योजना कायायधवयन प्रारभि
िएपतछ प्रस्तावकिे कायायधवयनको अवस्थाको प्रततवेदन प्रत्येक छ मदहनामा काययपालिका समि
पेश गनुय पनेछ ।
(८) नगरपालिकािे आफूिे गरे को अनग
ु मन तथा तनरीिणको प्रततवेदन प्रत्येक आधथयक बषय
समाप्त िएको लमततिे एतकाईस ददनलित्र प्रदे श कानूनिे तोकेको तनकायमा पठाउनु पनेछ ।
(९) उपदफा (८) बमोम्जम पेश गरे को प्रततवेदनिाई सात ददनलित्र कायायियको सूचना पाटी तथा
वेवसाईट माफयत सावयजतनक गनुय पनेछ ।
११. प्रस्ताव कायायधवयन अनुगमन तथा प्रततवेदन: (१) प्रस्ताव कायायधवयनको अनुगमन गदाय
प्रारम्भिक एवम र प्रक्रक्रया अनग
ु मन, तनयमपािन अनुगमन तथा प्रिावको अनग
ु मन गनुय पनेछ ।
(२) प्रस्तावको प्रारम्भिक अनुगमन गदाय आयोजना वा काययक्रमको तनमायण कायय शुरु गनि
ुय धदा
अगावै तनमायणस्थि र वरपरका आिारित
ू वातावरणीय पिको सवेिण गनुय पनेछ ।
(३) प्रस्ताव कायायधवयनबाट िएका वातावरणीय पररवतयन पत्ता िगाउन काययक्रम तथा आयोजना
तनमायण र सञ्चािनका क्रममा त्यस िेत्रको जनस्वास््य, पयायवरणीय, सामाम्जक र आधथयक
अवस्था िगायतका सूचकहरुको मूल्याङ्कन गनुय पनेछ ।
(४) प्रस्तावकिे वातावरण संरिणसभबधिी मापदण्डको पािना गरे को छ िधने कुरा सुतनम्श्चत
गनय वातावरणीय गुणस्तरका ववशेष सूचक वा प्रदष
ू णको अवस्थाको बारे मा आवधिक वा िगातार

अनुगमन गरी अलििेि राख्नु पनेछ र यसरी अनुगमन गदाय वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा
प्रस्ताववत ववषयहरु समेत समावेश गनुय पनेछ ।
(५) प्रस्ताव कायायधवयनबाट लसजयना हुने सकारात्मक र नकारात्मक प्रिाव, वातावरण संरिणका

िाधग प्रस्तावकिे पािना गनप
ुय ने ववषयहरु तथा वातावरणीय प्रिावकाररताको अनग
ु मन सभबधिी
सूचकहरु समेत प्रततवेदनमा उल्िेि गनुय पनेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोम्जमका प्रत्येक सच
ू किाई कसिे र कुन ववधि वा तररकाबाट अनग
ु मन गने
हो सो समेत िि
ु ाउनु पछय र यस्तो ववधि िरपदो, सम्जिो र आयोजना स्थिमा काययरत
जनशम्ततिे अबिभबन गनयसतने िािको हुनु पनेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोम्जमको कायय प्रस्तावकसँग उपिब्ि जनशम्ततिे गनय सतने अवस्था निएमा
आवश्यकता अनुसार वाह्यस्रोतबाट पूती गरी सभपादन गने व्यवस्था प्रस्तावकिे लमिाउनु पनेछ
।
(८) आयोजना तनमायण तथा सञ्चािनको ववलिधन चरणका िाधग सूचकको प्रकृतत हे री
वातावरणीय अनग
ु मन गने समय तालिका समेत प्रततवेदनमा समावेश गनुय पनेछ ।

(९) उपदफा (१) बमोम्जम प्रस्ताव कायायधवयन प्रारम्भिक अनुगमन, प्रिाव अनुगमन तथा
तनयमपािन अनुगमन सभबधिी ढाँचा अनुसूची–११ मा तोक्रकए बमोम्जम हुनेछ।
१२.

अनुगमन सभबधिी म्जभमेवारी: (१) संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक

वातावरणीय परीिण सभबधिी अध्ययन प्रस्तावको कायायधवयनको स्वःअनुगमन गने म्जभमेवारी
प्रस्तावक स्वयंको हुनेछ ।
(२) प्रस्तावकिे प्रत्येक छ मदहनामा उपदफा (१) बमोम्जम स्वःअनुगमन गरी तयार गरे को
प्रततवेदन नगरपालिकामा पेश गनुय पनेछ ।
(३) नगरपालिका स्वयं प्रस्तावक िएको वा अधय प्रस्तावकबाट कायायधवयन गररने प्रस्तावको
अनग
ु मनका िाधग काययपालिकािे दे हाय बमोम्जमको अनग
ु मन सलमतत गठन गनेछः–
क) नगर उपप्रमुि
ि) वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापन सलमततको संयोजक
ग) प्रमुि प्रशासकीय अधिकृत

– संयोजक
– सदस्य
– सदस्य

घ) योजना तथा पूवायिार ववकास शािा वा एकाई प्रमुि
ङ) वातावरण तनरीिक
च) वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापन शािा/एकाई प्रमुि

– सदस्य
– सदस्य
– सदस्य सधचव

(४) सलमततिे म्जल्िाम्स्थत वन कायायिय, सभबम्धित तनकाय प्रमि
ु तथा प्रतततनधि वा
ववषयववज्ञिाई बैठकमा आमधत्रण गनय सतनेछ ।
(५) अनग
ु मन सलमततिे दफा ११ बमोम्जम अनग
ु मन गरी तयार पाररएको प्रततवेदन तीस ददनलित्र
कायायपालिका समि पेश गनुय पनेछ ।
(६) काययपालिकािे अनुगमनबाट दे खिएका समस्या तथा सुझाव कायायधवयनको िाधग
प्रस्तावकिाई आदे श ददन सतनेछ र यसरी ददएको आदे शको पािना गनुय प्रस्तावकको कतयव्य
हुनेछ ।
१३.

कायायधवयनमा रोक िगाउन सतने: (१) यस काययववधि तथा वातावरण संरिण सभबधिी

प्रचलित सङ्घीय तथा प्रदे श कानून बमोम्जम वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन स्वीकृत नगराई वा
स्वीकृत िएिधदा फरक हुने गरी प्रस्ताव कायायधवयन गनय गराउन हुँदैन ।

(२) कुनै व्यम्तत, संस्था वा तनकायिे उपदफा (१) ववपररतको कायय गरे को पाइएमा संक्षिप्त
वातावरणीय अध्ययन वा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रततवेदन िए काययपालिकािे प्रस्ताव
कायायधवयनमा रोक िगाउनेछ र वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कनको हकमा प्रदे श सरकारको
सभबम्धित तनकायमा लसफाररश गनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोम्जम कुनै प्रस्ताव कायायधवयनमा रोक िगाइएकोमा त्यसरी रोक िगाइएको
कारणबाट ितत पुग्न गएमा प्रस्तावकिे सो बापत कुनै क्रकलसमको िततपूततयको दावी गनय पाउने
छै न ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा िेखिएको िएता पतन कायायधवयनमा रोक िगाइएको
आयोजनाको प्रस्तावकिे प्रचलित ऐन बमोम्जम वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन स्वीकृत गराएमा
वा स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन बमोम्जम आयोजना कायायधवयनमा सुिार गरे मा
िगाइएको रोक सभबम्धित तनकायिे फुकुवा गनय सतनेछ ।

पररच्छे द

—५

ववववि

१४.

प्राववधिक सलमतत गठन गने: (१) संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक

वातावरणीय परीिण सभबधिी काययसूची तथा वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन स्वीकृत गनअ
ुय तघ
प्राववधिक पिहरुको अध्ययन, ववश्िेषण र पन
ु राविोकन गरी लसफाररश गनय काययपालिकािे दे हाय
बमोम्जमको प्राववधिक सलमतत गठन गनेछ :–
क) योजना तथा प्राववधिक शािा वा इकाई प्रमि
ु

– संयोजक

ि)आयोजना तथा काययक्रमसँग सभबम्धित िेत्रको ववषयको ववज्ञ

– सदस्य

ग)वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापन ववषय हे ने शािा/एकाई प्रमि
ु

– सदस्यसधचव

(२) सलमततिे आवश्यकता अनुसार वन कायायिय, सभबम्धित ववषयगत तनकायका प्रमुि तथा
प्रतततनधि वा ववषय ववज्ञिाई बैठकमा आमम्धत्रत गनय सतनेछ ।
१५.

गुनासो सुनुवाई गने दातयत्व: (१) आयोजना तथा काययक्रमको वातावरणीय, आधथयक,

सामाम्जक र साँस्कृततक सवािसँग सभबम्धित प्रिाववत व्यम्तत तथा समुदायको चासो, लशकायत
तथा गन
ु ासो प्राप्त गने, सभबोिन र कायायधवयनमा सहजीकरण गने प्रयोजनका िाधग गन
ु ासो
सुनुवाई संयधत्रको व्यवस्था गने दातयत्व प्रस्तावकको हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम व्यवस्था िएको संयधत्रमा गन
ु ासो सध
ु ने अधिकारी तथा गन
ु ासो
सभबोिन सलमतत िगायत अधय उपयुतत व्यवस्था गनुय पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोम्जम गुनासो सुनुवाई अधिकारीको व्यवस्था निएको अवस्थामा गुनासो
सुनुवाई अधिकारीको म्जभमेवारी स्वतः आयोजना प्रमुिको हुनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोम्जम गुनासो सुनुवाई सभबधिी व्यवस्था गनय काययपालिकािे नगर
उपप्रमि
ु को संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय गन
ु ासो सभबोिन सलमतत गठन गनय सतनेछ ।
(५) उपदफा (२) बमोम्जमको गुनासो सुनुवाई संयधत्रिे पररयोजना वा प्रस्तावसँग सभबधिी
वातावरणीय, आधथयक, सामाम्जक एवम र साँस्कृततक चासो तथा सवािहरु बारे आवाज प्रस्तत
ु गनय
र सभबोिन गनय समयबद्ि तथा पारदशी कायययोजना बनाई कायायधवयन गनुय पनेछ।

(६) प्रस्तावकिे प्रस्ताववत आयोजना तथा काययक्रमको ववषयमा वडा तथा नगरपालिका स्तरमा
सचेतनामूिक अलियान सञ्चािन गरी प्रस्ताववत आयोजना तथा काययक्रमिे सभबोिन गनप
ुय ने

प्रिाववतहरुको हक अधिकार र गुनासो सभबोिन गने संयधत्रको बारे मा समुदाय तथा
सरोकारवािािाई सस
ु धू चत गराउनु पनेछ ।
(७) गुनासो सभबोिन सलमतत तथा गुनासो सुधने अधिकारीको काम कतयव्य र अधिकार दे हाय
बमोम्जम हुनेछ:
क) वातावरणीय तथा सामाम्जक अवरोि, सभपवत्तको प्राम्प्त, अधिकार, िततपूततय र सहायता
सभबधिमा प्रिाववतहरुिाई सहयोग गने,
ि) प्रिाववत व्यम्ततहरुको गुनासो प्राप्त गने, अलििेि राख्ने, वगीकरण गने, प्राथलमकता तनिायरण
गने,
ग) गुनासो प्राप्त िएको लमततिे पधर ददनलित्र सभबोिन गरी सभबम्धित र नगरपालिकािाई
जानकारी गराउने,
घ) गन
ु ासो सभबोिन सभबधिी तनणयय प्रक्रक्रयामा असधतष्ु ट पिको पष्ृ ठपोषणिाई

सतु नम्श्चत

गने,
ङ)

प्रस्तावकिे तोके बमोम्जमका र सलमततिे आवश्यक दे िेका अधय कामहरु गने।

१६.

प्राववधिक सहयोग लिन सतने:आयोजना वा काययक्रमका िाधग गररने वातावरणीय अध्ययन

सभबधिी कायय नगरपालिकाको आधतररक जनशम्ततबाट गनय संिव निएको अवस्थामा सभबम्धित
ववषय ववज्ञहरु वा व्यवसातयक परामशयदाताको सहयोग लिन सक्रकनेछ ।
१७. प्रचलित कानून िागू हुने:यस काययववधिमा िएको व्यवस्था प्रचलित कानूनसँग बाँखझएमा
प्रचलित कानन
ू को व्यवस्था िागू हुनेछ ।

अनुसुची –१

(दफा ३ को उपदफा (४) सँग सभबम्धित)
बुढीनधदा नगरपालिकाको अधिकार िेत्रका संिाव्य प्रस्तावहरुको वातावरणीय अध्ययनको सीमा (थ्रेसहोल्ड)

प्रस्तावको ववषय
िेत्र
वन र वि
ृ ारोपण

वातावरणीय अध्ययनका ववधि अनस
ु ार अध्ययन गनुय पने आयोजना तथा काययक्रमको मापदण्ड
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन

प्रारम्भिक वातावरणीय परीिण

वातावरणीय प्रिाव मल्
ू याङ्कन

२० हे तटरसभमको िेत्रफिमा नयाँ बनस्पतत

२० हे तटर िधदा बढीको िेत्रफिमा नयाँ

वन िेत्रमा फोहोरमैिा व्यवस्थापन गनय

उद्यान, वन वीउ वगैचा र प्राणी उद्यान

बनस्पतत उद्यान, वन वीउ वगैचा र प्राणी

ल्याण्डक्रफि साइट तनमायण तथा संचािन

(धचडडयािाना) तनमायण गने

उद्यान (धचडडयािाना) तनमायण गने

गने

वन संरिण िेत्र, मध्यवती िेत्र वा वातावरण तराईमा ५० दे िी ५०० हे तटरसभम र पहाडमा

तराईमा ५०० हे तटर िधदा बढी र पहाडमा

संरिण िेत्रमा नीम्ज बाहे कका जग्गामा

५० दे िी २५० हेतटरसभमको िेत्रमा एकि

२५० हे तटर िधदा बढीको िेत्रफिमा एकि

स्थानीय सरकारिे उपिोतता समह
ू माफयत

प्रजातीका स्वदे शी ववरुवा एकै ब्िकमा

प्रजातीका स्वदे शी ववरुवा एकै ब्िकमा

आयोजना तनमायण वा संचािन गने

वि
ृ ारोपण गने

वि
ृ ारोपण गने

सावयजतनक बट्
ु यान िेत्रमा जडडबट
ु ी वा
सग
ु म्धित वनस्पततको व्यवसातयक उत्पादनको
िाधग जडडबट
ु ी केधर स्थापना गने
१ हे तटरसभमको वन िेत्र अधय प्रयोजनको

१ दे खि ५ हेतटरसभमको वन िेत्र अधय

ववद्यत
ु प्रसारण िाइन बाहेक अधय
प्रयोजनका िाधग ५ हे तटरिधदा बढी वन

िाधग प्रयोग गने
पर्यटन

प्रयोजनको िाधग प्रयोग गने

िेत्र प्रयोग गने

२५ दे खी ५० वेडसम्मको होटि वा ५१ दे खी १०० वेडसम्मको होटि वा १०० वेडभन्दा बढी क्षमताको होटि वा
ररसोटय लनमायण, स्थापना तथा सञ्चािन गने

ररसोटय लनमायण, स्थापना तथा सञ्चािन गने

ररसोटय स्थापना तथा सञ्चािन गने

माछा वा अन्र् जिचर भएको कुनै नदी वा
तािमा इञ्जिन जलडत उपकरण र इन्धन
ज्विन

गरी

रर्ाञ्जटटङ

कार्य

वा

क्रुज

सं चािन गने ।
तािमा स्थापना हुने हाउस वोट (तै रने घर)
सं चािन गने
सडक तथा

१०० लमटर िम्बाईसम्मको पुि लनमायण गने १०० लमटरभन्दा बढी िम्बाईका पुि (झोिुङ्गे

र्ातार्ात

पुि समेत) लनमायण गने

स्थानीर् सडक स्तरोन्नलत गने

२५ ककिोलमटरसम्म िम्बाईको नर्ााँ सडक २५ कक.लम. भन्दा बढी िम्बाई हुने कुनै पलन
लनमायण गने

नर्ााँ सडक लनमायण गने

१ दे ञ्जख ५ कक.लम. सम्मको केबिकार मागय ५
लनमायण गने

कक.लम.

भन्दा

िामो

केबिकार

मागय

लनमायण गने

५ दे ञ्जख ५० कक.लम. सम्मको रज्जुमागय लनमायण ५० कक.लम. भन्दा बढी रज्जुमागय लनमायण गने
गने

सडक

प्रर्ोजनका

िालग

१

दे ञ्जख

३ सडक प्रर्ोजनका िालग ३ ककिोलमटर भन्दा

ककिोलमटरसम्म सुरङ्ग बनाउने

बढी िम्बाइको सुरङ्ग बनाउने

चारपाङ्ग्रे सवारी सञ्चािन हुने आकाशे पुि
(टिाई ओभर) लनमायण गने
सावयजलनक र्ातार्ातको िालग मोनो रे िमागय
सञ्चािन गने
उजाय, जिस्रोत र
लसंचाई

१०० हेक्टरसम्म लिटट लसाँचाई आर्ोजना १००
लनमायण गने

हेक्टरभन्दा

बढीको

लिटट

लसं चाई बहुउद्देश्र्ीर् जिाशर्को लनमायण गने

आर्ोजना लनमायण गने
तराई वा लभत्री मधेशमा २०० दे ञ्जख २, ००० तराई वा लभत्री मधेशमा २, ००० हेक्टर
हेक्टरसम्मको क्षेत्र लसं चाई गने

भन्दा बढीको क्षेत्र लसं चाई गने

पहाडी उपत्र्का र टारमा २५ दे ञ्जख ५०० पहाडी उपत्र्का र टारमा ५०० हेक्टर भन्दा
हेक्टरसम्मको क्षेत्र लसं चाई गने

बढीको क्षेत्र लसं चाई गने

पहाडी लभरािो पाखा वा पवयतीर् क्षेत्रमा २५ पहाडी लभरािो पाखो वा पवयतीर् क्षेत्रमा २००
ाँ ाई गने
दे ञ्जख २०० हेक्टरसम्मको क्षेत्रमा लसच

हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्र लसं चाई गने

लसं चाईको पुनरुत्थान प्रणािी अन्तगयत कवद्यमान
प्रणािी

लभत्रका

लसं चाई

आर्ोजनामा

नर्ााँ

हेडवक्सय लनमायण वा मूि नहर पररवतयन हुने
कुनै पलन पुनरुत्थान आर्ोजना सं चािन गने

२५ दे ञ्जख १०० जनासम्म स्थार्ी बसोबास १०० जना भन्दा बढी स्थार्ी बसोबास भएका
भएका जनसं ख्र्ा कवस्थाकपत गने कुनै पलन जनसं ख्र्ा कवस्थाकपत गने कुनै पलन जिस्रोत
जिस्रोत कवकास कार्य गने

कवकास कार्य गने

१० ककिोलमटर भन्दा बढी िम्बाईको नदी
लनर्न्त्रणको कार्य गने
६६

के.लभ.सम्मको

कवद्युत

प्रसारण

िाइन १३२ के.लभ. वा सोभन्दा बढी क्षमताको कवद्युत कवद्युत प्रशारण िाइन लनमायण बाहेक अन्र्

आर्ोजनाको िालग वन क्षेत्रको प्रर्ोग गने

प्रसारण िाइन लनमायण गने

प्रर्ोजनको िालग ५ हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र
प्रर्ोग गने

कवद्यमान २२० के.लभ. वा सो भन्दा बढी
क्षमताको कवद्युत प्रसारण िाइनबाट ट्याप गरी
नर्ााँ आउटडोर सवस्टे शन लनमायण गने
१

दे ञ्जख

५०

मेगावाट

क्षमता

सम्मको

जिकवद्युत उत्पादन आर्ोजना लनमायण गने
१५००

घनलमटर

भन्दा

बढी

क्षमताको

वार्ोग्र्ास प्िाण्ट लनमायण गने
१ दे ञ्जख १० मेगावाट क्षमतासम्मको सौर्य १० मेगावाट भन्दा बढी क्षमताको सौर्य
उजायबाट कवद्युत उत्पादन आर्ोजना सं चािन उजायबाट कवद्युत उत्पादन आर्ोजना सं चािन
गने

गने

१ दे ञ्जख १० मेगावाट क्षमतासम्मको वार्ु १०

मेगावाट भन्दा

बढी क्षमताको वार्ु

उजायबाट कवद्युत उत्पादन आर्ोजना सं चािन उजायबाट कवद्युत उत्पादन आर्ोजना सं चािन
गने

गने

०.५ दे ञ्जख २ मेगावाट क्षमतासम्मको जैकवक २ मेगावाट भन्दा बढी क्षमताको जैकवक
उजायबाट कवद्युत उत्पादन आर्ोजना सञ्चािन उजायबाट कवद्युत उत्पादन आर्ोजना सञ्चािन

गने

गने

ञ्जचनी उद्योग क्षेत्रलभत्रको उखु पेिीसकेपलछ
लनस्कने

(Bagasse)बाट

खोस्टा

कवद्युत

सहउत्पादन (Co-generation) हुने आर्ोजना
सं चािन गने
आवास, भवन,
वस्ती तथा शहरी

७ दे खी १० तल्िा वा १५.५ दे खी २५ ११ तिा वा २५ लमटर भन्दा बढी र १६ १६ तिा वा ५० लमटर भन्दा बढी उचाई
लमटरसम्म उचाईका भवन लनमायण गने

तिा वा ५० लमटरसम्म उचाई भएका भवन भएका भवन लनमायण गने

कवकास

लनमायण गने
३०००

दे खी

५०००

वगयलमटर ५,०००

दे खी

10,०००

वगयलमटर 10,000

वगयलमटर

क्षेत्रफिभन्दा

क्षेत्रफिसम्मको Built up Area वा Floor क्षेत्रफिसम्मको Built up Area वा Floor Built up Area वा

area

भएको

आवासीर्, व्र्ावसाकर्क, वा area

भएको

आवासीर्,

व्र्ावसाकर्क,

बढीको

Floor area भएको

वा आवासीर्, व्र्ावसाकर्क, वा आवासीर् र दुबै

आवासीर् र दुबै प्रकृलत भएको भवन लनमायण आवासीर् र दुबै प्रकृलतको सं र्ूक्त भवन लनमायण प्रकृलतको सं र्ूक्त भवन लनमायण गने ।
गने
५००

गने
दे ञ्जख

१,०००

जनासम्म

एकैपटक १, ००० दे ञ्जख २, ००० जनासम्म एकैपटक २, ००० जना भन्दा बढी एकैपटक आगमन

आगमन वा लनगमन हुने लसनेमा हि, लथएटर, आगमन वा लनगमन हुने लसनेमा हि, लथएटर, वा
सामुदाकर्क

भवन

रङ्गशािा, कन्सटय

स्पोटयस् कम्प्िे क्स लनमायण गने

लनगमन

हि, सामुदाकर्क भवन रङ्गशािा, कन्सटय हि, स्पोटयस् सामुदाकर्क

आर्ोजना सञ्चािन गने

१ दे खी ५ हेक्टरसम्मको Hard Surface ५

Payment को Bus Park

हेक्टरभन्दा

बढीको

वा Parking lot Payment को Bus Park

भवन

लसनेमा

हि,

लथएटर,

रङ्गशािा, कन्सटय

हि,

स्पोटयस् कम्प्िे क्स लनमायण गने

कम्प्िे क्स लनमायण गने

५ दे खी १० हेक्टरसम्मको जग्गा कवकास १० दे खी १०० हेक्टरसम्मको जग्गा कवकास १००
आर्ोजना सञ्चािन गने

हुने

हेक्टरभन्दा

बढीको

आर्ोजना सञ्चािन गने

Hard

Surface

वा Parking lot

जग्गा

कवकास

लनमायण गने

लनमायण गने

५००० दे ञ्जख १०, ००० लिटरसम्म दै लनक १०,००० दे ञ्जख २०,००० लिटरसम्म दै लनक २०, ००० लिटर भन्दा बढी दै लनक पानीको
पानीको प्रर्ोग हुने भवन लनमायण तथा सं चािन पानीको प्रर्ोग हुने भवन लनमायण तथा सं चािन प्रर्ोग हुने भवन लनमायण तथा सञ्चािन गने
गने

गने
१

दे ञ्जख

५

हेक्टरसम्मको

क्षेत्रमा आवास ५ हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा आवास कवकास

कवकास गने

गने

२०, ००० घनलमटरभन्दा बढी माटो पुने तथा कृकि र्ोग्र् भूलममा शहरीकरण गने
माटो काटी Site Develop गने
उद्योग र व्र्वसार्

वन बाहेक अन्र् क्षेत्रमा १० हेक्टरसम्मको दै लनक १ मे.ट. भन्दा बढी ञ्जचर्ा, कफी,
क्षेत्रमा औद्योलगक राम स्थापना गने

जलडबुटी आदद प्रशोधन गने उद्योग स्थापना
गने

दै लनक २५ मेकिक टनसम्म वािुवा प्रशोधन दै लनक
उद्योग स्थापना गने

२५

मेकिक

टनभन्दा

बढी

वािुवा

प्रशोधन गने उद्योग स्थापना गने

नदी नािा सतहबाट दै लनक १०० घनलमटर दै लनक
सम्म वािुवा, राभेि, लगखाय माटो लनकाल्ने

१०००

मेकिक

टनसम्म

क्षमताको दै लनक १००० मे.ट. भन्दा बढी क्षमताको

क्रसर उद्योग स्थापना गने

मेञ्जशन उपकरणमा १ दे ञ्जख ५ करोड रुपैर्ा दै लनक १० मेकिक टन भन्दा बढी खाद्य पदाथय
सम्म

िगानी

भएको

वकयसप

(ममयतसं भार उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने

समेत) स्थापना तथा सञ्चािन गने
पाइपिाइन बाहेक व्र्ापाररक प्रर्ोजनको िालग
प्रलत सेकेण्ड १० लिटर भन्दा बढीको दरिे

क्रसर उद्योग स्थापना गने

पानी प्रशोधन गने उद्योग स्थापना गने
बाकियक ३ करोड गोटासम्म उत्पादन क्षमता
भएको पोिे को इटा, टार्ि

आदद

बनाउने

उद्योग स्थापना गने
दै लनक १० हजार भन्दा बढी Compressed

Bricks Hollow Bricks/Blocks उत्पादन गने
उद्योग स्थापना गने

Mosquito

(झोि,

Repellent

क्वाइि,ट्याबिे ट, िोसन), धुप आदद उत्पादन
गने उद्योग स्थापना गने
परम्परागत घरे ि ु उद्योग बाहेकका धागो तथा
कपडा रङ्गाई वा धुिाई वा छपाई गने उद्योग
(गिै चा, पञ्जस्मना समेत) स्थापना गने
गाडी, मोटरसाईकि, अटोररक्सा आदद तथा
दै लनक १०० थान भन्दा बढी साइकि/ररक्सा
(इन्धन वा कवद्युत प्रर्ोग नगरी) एसेम्बलिङ
गने उद्योग स्थापना गने
स्वास््र्

१६ दे खी २५ शैर्ासम्मको अस्पताि, नलसयङ्ग २६ दे खी १०० शैर्ासम्मको अस्पताि, नलसयङ्ग १०० शैर्ा भन्दा बढीको अस्पताि, नलसयङ्ग
होम वा ञ्जचककत्सा व्र्ावसार् सञ्चािन गने

खानी

होम वा ञ्जचककत्सा व्र्ावसार् सञ्चािन गने

दै लनक २५ मेकिक टनसम्म वािुवा प्रशोधन नदीनािाको

सतहबाट

दै लनक

१००

होम वा ञ्जचककत्सा व्र्वसार् सञ्चािन गने
दे खी नदीनािाको सतहबाट दै लनक ३०० घ.लम.

३०० घ.लम.सम्म वािुवा, राभेि र लगखाय माटो भन्दा

बढी

वािुवा,राभेि

र

लगखाय

माटो

गने

लनकाल्ने

साधरण लनमायणमुखी ढु ङ्गा, डे कोरे कटभ ढु ङ्गा, साधारण

लनकाल्ने
लनमायणमुखी ढु ङ्गा, डे टोरे कटभ

ढु ङ्गा, साधरण

लनमायणमुखी

ढुं गा, डे टोरे कटभ

ढु ङ्गा,

वािुवा, राभेि र औद्योलगक माटो र साधारण वािुवा, राभेि, औद्योलगक माटो र साधारण वािुवा,राभेि, औद्योलगक माटो र साधारण
माटो उत्खननको िालग दै लनक ५० घनलमटर माटो दै लनक ५० दे खी ५०० घनलमटरसम्म माटोको िालग दै लनक ५०० घ.लम. भन्दा
सम्म उत्खनन कार्य गने
कृकि तथा पशु

उत्खननको कार्य गने
महानगर/उपमहानगर

बढीको उत्खननको कार्य गने
क्षेत्रलभत्र

तराईमा

१ पहाडमा १ हेक्टरभन्दा बढी र तराईमा ५

हेक्टरभन्दा बढी र अन्र् ठाउाँमा ०.५ हेक्टर हेक्टरभन्दा बढी राकिर् वन क्षेत्र कृकिको
भन्दा बढी क्षेत्रमा कृकि थोक बजार स्थापना िालग प्रर्ोग गने
गने

अनुमती प्राप्त बधशािा लनमायण गने
३०,००० भन्दा बढी पंक्षीजाती पाल्नको िालग
लनमायण कार्य गने
१,००० भन्दा बढी ठु िा चौपार्ा पाल्नको
िालग लनमायण कार्य गने
५,००० भन्दा बढी साना चौपार्ा (भेडा बाख्रा)
पाल्नको िालग लनमायण कार्य गने
ाँ रु पाल्नको िालग
२,००० भन्दा बढी बंगरु सुग
लनमायण कार्य गने

प्र्ारे ण्ट र राण्ड प्र्ारे ण्ट कुखुरापािन तथा
ह्याचरी सञ्चािन गनय लनमायण गने
म्र्ाद नाघेका कविादी (सूचीत कविादीको हकमा जीवनाशक कविादी (सूचीत कविादीको हकमा
मात्र) को भण्डारण तथा कवसजयन गने

मात्र) प्िाण्ट स्थापना गने

दै लनक १०,००० भन्दा बढी क्षमताको दुग्ध
प्रशोधन

(दुधको

पररकार

समेत)

उद्योग

स्थापना गने
१००० मेकिन टन भन्दा बढी भण्डारण क्षमता
भएको कोल्ड स्टोरे ज स्थापना गने
दै लनक

२

दे ञ्जख

१०

मेकिक

टनसम्म दै लनक १० मेकिक टन भन्दा बढी प्राङ्गाररक

प्राङगाररक मि उत्पादन गने उद्योग स्थापना मि उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने
गने
खानेपानी तथा ढि

सेफ इल्ड १०० लिटर प्रलत सेकेण्ड (LPS) सेफ इल्ड १०० लिटर प्रलत सेकेण्ड (LPS)

लनमायण

भन्दा बढीको सतही पानीको स्रोत र सो भन्दा बढी सतही पानीको स्रोत र सो पानीको
पानीको ५० दे ञ्जख ७५ प्रलतशत सम्म सुख्खा ७५

प्रलतशत

भन्दा

बढी

सुख्खा समर्मा

समर्मा आपूती गने

आपूती गने

प्रलत सेकेण्ड १०० लिटर भन्दा बढीको दरिे

प्रलत सेकेण्ड ५०० लिटर भन्दा बढी पानीको

पानी प्रशोधन गने

स्रोत उपर्ोग गने खानेपानी स्रोत सम्बन्धी
बहुउद्देश्र्ीर् आर्ोजना सञ्चािन गने

१ दे ञ्जख ३ कक.लम.सम्मको सुरुङ लनमायण गरी ३ कक.लम. भन्दा बढीको सुरुङ लनमायण गरी

खानेपानी आर्ोजना सञ्चािन गने
खानेपानी

आर्ोजना

सञ्चािनको

खानेपानी आर्ोजना सञ्चािन गने
िालग

२५ खानेपानी आर्ोजना सञ्चािनको िालग १००

दे ञ्जख १०० जनासम्म जनसं ख्र्ा कवस्थापन गने जना भन्दा बढी जनसं ख्र्ा कवस्थापन गने
किटमेण्ट

सकहतको

ढि

लनकास

लसस्टम जैकवक तथा रासार्लनक प्रदुिण हुने स्रोत वा

समावेश भएका खानेपानी आर्ोजना सञ्चािन लतनबाट
गने

प्रभाकवत

हुन

सक्ने

भूलमगत

जिश्रोतको उपर्ोग गने

५० हजार दे ञ्जख २ िाखसम्मको जनसं ख्र्ािाई २ िाखभन्दा बढी जनसं ख्र्ािाई खानेपानी
खानेपानी आपूती गने

आपूती गने

५० हजार दे ञ्जख २ िाखसम्मको जनसं ख्र्ािाई २ िाखभन्दा बढी जनसं ख्र्ािाई खानेपानी
खानेपानी आपूती गनय नर्ााँ स्रोत जोड्ने
फोहरमैिा

१० हेक्टर बढी क्षेत्रमा फैलिएको िान्सफर बाकियक

१,०००

व्र्वस्थापन

स्टे शन र ररसोसय ररकोभरी एररर्ा सम्बन्धी फोहोर जलमनमा भने

दे ञ्जख

५,०००

आपूती गनय नर्ााँ स्रोत जोड्ने
टनसम्म बाकियक

५,०००

टन

भन्दा

बढी

फोहोर

जमीनमा भने

कार्य गने
५ दे ञ्जख १० हेक्टरसम्मको क्षेत्रमा फैलिएको १०

हेक्टरभन्दा

बढी

क्षेत्रमा

फैलिएको

िान्सफर स्टे शन र ररसोसय ररकोभरी एररर्ा िान्सफर स्टे शन र ररसोसय ररकोभरी एररर्ा
सम्बन्धी कार्य गने

सम्बन्धी कार्य गने

५ दे ञ्जख १० हेक्टरसम्मको क्षेत्रमा फैलिएको १०
रसार्न,

र्ाञ्जन्त्रक

वा

जैकवक

हेक्टरभन्दा

तररकाबाट रसार्न, र्ाञ्जन्त्रक

बढी
वा

क्षेत्रमा
जैकवक

फैलिएको
तररकाबाट

फोहोरमैिा छनौट गने, केिाउने, तह िगाउने फोहोरमैिा छनौट गने, केिाउने, तह िगाउने

र पुनः प्रर्ोग गने

र पुनः प्रर्ोग गने

५०,००० सम्म जनसं ख्र्ािाई टे वा पुरर्ाउने ५०,०००

भन्दा

बढी

जनसं ख्र्ािाई

टे वा

उद्देश्र्िे सं चािन हुने ढि लनकास, सरसफाई पुरर्ाउने उद्देश्र्िे सं चािन हुने ढि लनकास,
वा फोहोर व्र्वस्थापन कार्य गने

सरसफाई वा फोहोर व्र्वस्थापन

५ दे खी १० हेक्टरसम्मको क्षेत्रमा फैलिएको १०
कम्पोष्ट प्िाण्ट सम्बन्धी काम गने

हेक्टरभन्दा

बढी

क्षेत्रमा

कार्य गने
फैलिएको

कम्पोष्ट प्िाण्ट सम्बन्धी काम गने
कम्तीमा १०,००० जनसं ख्र्ा भएको शहरी
क्षेत्रबाट लनस्बने फोहोरमैिा गाड्ने काम गने

५

एम.एि.लड.(MLD)

क्षमतासम्मको

व्र्वस्थापन आर्ोजना सं चािन गने

ढि ५ एम.एि.लड.(MLD) भन्दा बढी क्षमताको
ढि व्र्वस्थापन आर्ोजना सं चािन गने
दे हार्को प्रकृलत र जुनसुकै स्तरका खतरापूणय
फोहरमैिा सम्बन्धी लनमायण काम गनेः
(क) फोहरमैिा सं र्न्त्र लनमायण
(ख) फोहोरमैिा ररकभरी प्िाण्ट लनमायण
(ग) फोहरमैिा भने, थुपाने वा गाड्ने ठाउाँको
लनमायण
(घ) फोहरमैिा भण्डारण गने ठाउाँको लनमायण
(ङ) फोहरमैिा किटमेण्ट सुकवधाको लनमायण

जोञ्जखमपूणय फोहर पदाथय सम्बन्धी दे हार्का
काम गनेः
(क) कम्तीमा २५ शैय्र्ा भएको प्राथलमक
स्वास््र् केन्र, अस्पताि वा नलसयङ्ग होमबाट
लनस्कने जैकवक जोञ्जखमपूणय पदाथयको अञ्जन्तम
लनष्कासन व्र्वस्थापन गने
(ख) कुनै पलन हालनकारक पदाथयिाई भष्म वा
पुनः प्रर्ोग गनयको िालग १ हेक्टर वा सो
भन्दा बढी क्षेत्रफिको जमीन प्रर्ोग गने र
उजाय सम्बन्धी कुनै काम गने

अनुसूची –२
(दफा ३ को उपदफा ६ साँग सम्बञ्जन्धत)
वातावरणीर् प्रभाव पकहचान तथा 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]{

sfo{;"rL tof/ ug]{

sfo{;"rL tof/ ug]{
-;+3Lo tyf k|b]z sfg"g adf]lhd x'g]_

-bkmf $ sf] pkbkmf -!_ adf]lhd cg';"rL #
sf] 9fFrfdf_

-bkmf $ sf] pkbkmf -!_ adf]lhd
cg';'rL $ sf] 9fFrfdf_

sfo{;"rL k]z tyf :jLs[t ug]{
sfo{;"rL k]z tyf :jLs[t ug]{
-bkmf $ sf] pkbkmf -@_ adf]lhd k]z ug]{ / -bkmf $ sf] pkbkmf -@_ adf]lhd k]z / -#_ adf]lhd k]z ePsf] !% lbg leq :jLs[t
#_ adf]lhd k]z ePsf] !% lbg leq
ug]{_
:jLs[[t ug]{_
;fj{hlgs ;'g'jfO{sf] ;"rgf 6fF; tyf
k|sfzg ug]{ -bkmf % sf] pkbkmf -#_ /
-$_ adf]lhd_
;fj{hlgs ;'g'jfO{sf] cfof]hgf ug]{
-bkmf % adf]lhd_

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 ;fj{hlgs ;'g'jfO{sf] ;"rgf 6fF;
k|sfzg ug]{ -bkmf % sf] pkbkmf -#_ / - tyf k|sfzg ug]{ -;+3Lo tyf k|b]z
$_ adf]lhd_
sfg"g adf]lhd x'g]_
;fj{hlgs ;'g'jfO{sf] cfof]hgf ug]{
-bkmf % adf]lhd_

;fj{hlgs ;'g'jfO{sf] cfof]hgf ug]{
-;+3Lo tyf k|b]z sfg"g adf]lhd_

;+lIfKt jftfj/0fLo cWoog k|ltj]bg k|f/lDes jftfj/0fLo k/LIf0f k|ltj]bg
tof/ ug]{ -bkmf ^ sf] pkbkmf
tof/ ug]{ -bkmf ^ sf] pkbkmf -!_ / -!_
/
-@_ adf]lhd cg';"rL & sf] 9fFrfdf_
@_ adf]lhd cg';'rL ^ sf] 9fFrfdf_

jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg
k|ltj]bg tof/ ug]{ -;+3Lo tyf

;ft lbgsf] ;fj{hlgs ;"rgf 6fF; tyf ;ft lbgsf] ;fj{hlgs ;"rgf 6fF; tyf
k|sfzg ug]{ -bkmf ^ sf] pkbkmf -#_, -$_ k|sfzg ug]{ -bkmf ^ sf] pkbkmf -#_, -$_
/ -%_ adf]lhd cg';"rL * sf] 9fFRffdf_
/ -%_ adf]lhd cg';"rL * sf] 9fFrfdf_

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

jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg k|ltj]bg
k|f/lDes jftfj/0fLo k/LIf0f
k]z ug]{ -;+3Lo tyf k|b]z sfg"g
k|ltj]bg k]z ug]{-bkmf & sf] pkbkmf
adf]lhd x'g]_
-!_ adf]lhd_

;+lIfKt jftfj/0fLo cWoog k|ltj]bg k|f/lDes jftfj/0fLo k/LIf0f k|ltj]bg
:jLs[t ug]{-bkmf & sf] pkbkmf -$_ / - :jLs[t[ ug]{ -bkmf & sf] pkbkmf -$_ /-%_
adf]lhd k|fKt ePsf] !% lbg leq_
%_ adf]lhd k|fKt ePsf] !% lbg leq_
k|:tfj sfof{Gjog tyf cg'udg ug]{
-bkmf ( b]lv !% adf]lhd_

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

k|:Tffj sfof{Gjog tyf cg'udg ug]{
-sfo{ljlwsf] bkmf ( b]lv -!%_ 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]_

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

ख. नगरपालिकाको अलधकार क्षेत्र लभत्रका प्रस्तावको कविर्गत क्षेत्र तथा प्रकृलत:

 वन, वृक्षारोपण तथा हररर्ािी क्षेत्र : नर्ााँ बनस्पलत उद्यान, वन वीउ वगैचा र प्राणी उद्यान
(ञ्जचलडर्ाखाना) लनमायण, वाि उद्यान लनमायण ।

 सडक क्षेत्र : स्थानीर् नर्ााँ सडक लनमायण तथा स्तरोन्नलत, १०० लमटर सम्मको पुि लनमायण ।
 पर्यटन क्षेत्र : स्थानीर् तहबाट अनुमलत ददने होटि वा ररसोटय स्थापना तथा सञ्चािन ।
 उजाय, जिस्रोत र लसं चाई क्षेत्र : लिटट लसं चाई, पहाड लभरािो पाखोमा लसं चाई, बहुउद्देशीर्
जिाशर् लनमायण, कवद्युत प्रसारण िाईन लनमायण तथा कवस्तार, कवद्युत उत्पादन ।

 आवास, भवन, वस्ती तथा शहरी कवकास क्षेत्र : आवासीर्, व्र्वसाकर्क र दुबै प्रकृलतको भवन
लनमायण, जग्गा कवकास आर्ोजना, आवास कवकास कार्यक्रम ।

 उद्योग तथा व्र्वसार् क्षेत्र : औद्योलगक राम, ञ्जचर्ा, कफी, जलडबुटी आदद प्रशोधन उद्योग, वािुवा
प्रशोधन वा क्रसर उद्योग इट्टा टार्ि उद्योग ।

 स्वास््र् क्षेत्र : अस्पताि, नलसयङ्ग होम वा ञ्जचककत्सा व्र्वासार् स्थापना र सञ्चािन
 ञ्जशक्षा क्षेत्र : ञ्जशक्षण अस्पताि स्थापना र सं चािन
 खानी क्षेत्र : ढु ङ्गा, वािुवा, राभेि र लगखाय माटो लनकाल्ने कार्य
 कृकि क्षेत्र : व्र्वसाकर्क पशुपंक्षीपािन, कृकि थोक बजार स्थापना र वधशािा लनमायण
 खानेपानी तथा ढि लनकास क्षेत्र : किटमेण्ट सकहतको ढि लनकास तथा खानेपानी आर्ोजना
सञ्चािन, खानेपानी आपूती

 फोहोरमैिा व्र्वस्थापन क्षेत्र : फोहोरमैिा जमीनमुनी व्र्वस्थापन, रसार्न, र्ाञ्जन्त्रक वा जैकवक
तररकाबाट फोहोमैिा छनौट गने, केिाउने, तह िगाउने र पुनः प्रर्ोग
ग. वातावरणीर् अध्र्र्नको प्रकार

 सं ञ्जक्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्न
 प्रारञ्जम्भक वातावरणीर् अध्र्र्न
 वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन
घ. वातावरणीर् अध्र्र्नका िालग त्र्ाङ्क तथा कववरण सङ्किन सूची तथा अध्र्र्न कवलध र औजार
वातावरणीर् अध्र्र्न सम्बन्धी त्र्ाङ्क सङ्किन सूची

जैकवकः वनस्पलत, जीवजन्तु, प्राकृलतक वासस्थान, वन

अध्र्र्न कवलध तथा औजार

 धरातिीर् कहडाई तथा प्रत्र्क्ष अविोकन

जङ्गि तथा जैकवक र पाररञ्जस्थलतकीर् कवकवधता

 अप्रक्ष्र्क्ष सं केत सवेक्षण वा क्र्ामेरा िर्ाकपङ
 नमूना सवेक्षण
 मुख्र् जालनफकार अन्तवायताय तथा िञ्जक्षत समूह
छिफि

भौलतक

तथा

रासार्लनक

वातावरणः

जमीन,

वार्ुमण्डि, पानी, ध्वलन, मानव लनलमयत वस्तु, हावा,
भोगोलिक र भौगलभयक ञ्जस्थलत, जिवार्ु पररवतयन

 धरातिीर् कहं डाई तथा प्रत्र्क्ष अविोकन
 हावा, पानी तथा माटोको नमूना सवेक्षण
 ध्वलनको तहगत मापन तथा प्रदूिणको अवस्था
पकहचान आदद

तथा कवपद जोञ्जखमको अवस्था
सामाञ्जजक

आलथयकः

जनसं ख्र्ा,

कवस्थापन,

जनस्वास््र्, उद्यम व्र्वसार् तथा जीकवकोपाजयन,
उत्पादनञ्जशि श्रोत साधन, सामाञ्जजक मूल्र्मान्र्ता

सााँस्कृलतकः

सास्कृलतक

सम्पदा, धालमयक

तथा

सााँस्कृलतक मूल्र् मान्र्ाताहरु तथा चािचिन

अन्र्ः

सेवा

सुकवधा

उपिबधता

उपर्ोगसहभालगतामूिक अविोकन

र















प्रत्र्क्ष अविोकन
जनगणना तथा घरपररवार सवेक्षण
िञ्जक्षत समूह तथा सरोकारवािा छिफि
मुख्र् जालनफकार अन्तवायताय
सावयजलनक बहस
मेलडर्ा सवेक्षण तथा रे कडय
सहभालगतामूिक अविोकन
िञ्जक्षत समूह तथा सरोकारवािा छिफि
मुख्र् जालनफकार अन्तवायताय
सावयजलनक बहस
िञ्जक्षत समूह तथा सरोकारवािा छिफि
मुख्र् जानीफकार अन्तवायताय
सावयजलनक बहस

ङ. वातावरणीर् अध्र्र्नका प्रमुख सवािहरुको प्राथलमकता लनधायरण

 जैकवक तथा पाररञ्जस्थलतकीर्
 भौलतक तथा रासार्लनक
 सामाञ्जजक, आलथयक र सााँस्कृलतक
 जिवार्ु पररवतयन तथा कवपद जोञ्जखम
 अन्र्

ाँ िन तथा प्राथलमकता
च. वातावरणमा पनय सक्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव पकहचान, आक
लनधायरण
वातावरणीर् प्रभावका क्षेत्र
क. लनमायण अञ्जघको चरण
जैकवक
भौलतक तथा रसार्लनक
सामाञ्जजक तथा आलथयक
सााँस्कृलतक
अन्र्
ख. लनमायणको चरण
जैकवक
भौलतक तथा रासार्लनक
सामाञ्जजक तथा आलथयक
सााँस्कृलतक
अन्र्
ग. सञ्चािनको चरण
जैकवक
भौलतक तथा रसार्लनक
सामाञ्जजक तथा आलथयक
सााँस्कृलतक
अन्र्

सकारात्मक प्रभाव

नकारात्मक प्रभाव

अनुसूची –३
(दफा ४ को उपदफा (१) साँग सम्बञ्जन्धत)
संञ्जक्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्न सम्बन्धी कार्यसूचीको ढााँचा
(आवरण पृष्ठको ढााँचा)
............. (प्रस्तावको नाम)...................
सं ञ्जक्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्नको कार्यसूची
.........................................................
प्रलतवेदन पेश गररने लनकार्को नाम र ठे गाना :
प्रस्तावक :
.............( प्रस्तावकको नाम र ठे गाना)
...........( मकहना ) , ................. (विय)

१. प्रलतवेदन तर्ार गने व्र्ञ्जक्त वा सं स्थाको नाम र ठे गाना :
२. प्रस्तावको :

 सामान्र् पररचर्
 आर्ोजना तथा कार्यक्रमको कववरण
 आर्ोजना तथा कार्यक्रमको आवशर्कता तथा सान्दलभयकता
३. प्रलतवेदन तर्ार गदाय कवचार गनुय पने नीलत ऐन, लनर्म, लनदे ञ्जशका तथा अन्तराकिर् सञ्जन्ध सम्झौता :
४. प्रस्ताव कार्ायन्वर्न गदाय वातावरणमा पने खास सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव :

 जैकवक तथा पाररस्थलतकीर् :
 भौलतक :
 सामाञ्जजक – आलथयक :
 सााँस्कृलतक :

 रासार्लनक :
५. प्रस्तावको कार्ायन्वर्नबाट वातावरणमा पने प्रभावको रोकथामका कविर् :
६. प्रस्ताव कार्ायन्वर्न गदाय अनुगमन गनुय पने कविर् :
७. जिवार्ु पररवतयन अनुकुिन र कवपद जोञ्जखम पने असर :
८. अन्र् आवश्र्क कविर् :

अनुसूची –४
(दफा ४ को उपदफा (१) साँग सम्बञ्जन्धत)
प्रारञ्जम्भक वातावरणीर् परीक्षण सम्बन्धी कार्यसूचीको ढााँचा
(आवरण पृष्ठको ढााँचा)
.............. (प्रस्तावको नाम)...................
प्रारञ्जम्भक वातावरणीर्को कार्यसूची
........................................................
प्रलतवेदन पेश गररने लनकार्को नाम र ठे गाना :
प्रस्तावक :
.............(प्रस्तावकको नाम र ठे गाना)
...........(मकहना) , ................. (विय)

१. प्रलतवेदन तर्ार गने व्र्ञ्जक्त वा सं स्थाको नाम र ठे गाना :
२. प्रस्तावको :
सामान्र् पररचर्

 आर्ोजना तथा कार्यक्रम कववरण
 आर्ोजना तथा कार्यक्रमको आवश्र्कता र सान्दलभयकता
३. प्रलतवेदन तर्ार गदाय अपनाउनु पने कवलध :
४. प्रलतवेदन तर्ार गदाय कवचार गनुय पने नीलत ऐन, लनर्म, लनदे ञ्जशका तथा अन्तराकिर् सञ्जन्ध सम्झौताः
५. प्रलतवेदन तर्ार गदाय िाग्नेः

 समर् :
 अनुमालनत बजेट :
 आवश्र्क त्र्ाङ्क तथा सूचना :

६. प्रस्ताव कार्ायन्वर्न गदाय वातावरणमा पने खास सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव :

 जैकवक तथा पाररञ्जस्थलतकीर् :
 भौलतक :
 सामाञ्जजक आलथयक :
 सााँस्कृलतक :
 रासार्लनक :
७. प्रस्ताव कार्ायन्वर्नका कवकल्प :

 लडजाइन :
 आर्ोजना स्थि :
 प्रकवलध र सञ्चािन कवलध, समर् तालिका, प्रर्ोग हुने कच्चा पदाथय :
 अन्र् कुरा :
८. प्रस्तावको कार्ायन्वर्नबाट वातावरणमा पने प्रभावको रोकथामका कविर् :
९. प्रस्ताव कार्ायन्वर्न गदाय जिवार्ु पररवतयन र कवपद जोञ्जखममा पने असरसम्बन्धी कविर् :
१०. प्रस्ताव कार्ायन्वर्न गदाय अनुगमन गनुय पने कविर् :
११. अन्र् आवश्र्क कविर्

अनुसूची –५
(दफा ५ को उपदफा (७) साँग सम्बञ्जन्धत)
ु ाईको प्रकक्रर्ा तथा ढााँचा
सावयजलनक सुनव
वातावरणीर् अध्र्र्न तथा कवश्लेिण, नीलतगत तथा कानूनी व्र्वस्थाको सवयमान्र्ता अनुकुि हुने गरी
ु ाईको कार्यकवलध दे हार् अनुसारको हुनेछ:
वातावरणीर् अध्र्र्न प्रकक्रर्ामा गररने सावयजलनक सुनव
ु ाई
१. वातावरणीर् अध्र्र्नको िालग सावयजलनक सुनव

– प्रस्ताकवत कवकास लनमायण सम्बन्धी कार्य वा आर्ोजना तथा कार्यक्रमको बारे को लनणयर् प्रकक्रर्ामा
सकारात्मक प्रभाव पानय सरोकारवािा र प्रस्तावकबीच खुल्िा अन्तकृयर्ा गरी कवचार र
रार्/सुझाव प्रस्तुत गने मञ्च

– सामान्र्तः प्रस्तावको असर क्षेत्रलभत्र प्रस्तावक लनकार्बाट सावयजलनक सुनवु ाईको आर्ोजना
– सावयजलनक सुनवु ाई कार्यक्रमको स्वतन्त्र पेशागत कवज्ञहरुद्धारा सहजीकरण
ु ाई कार्यक्रमको उद्देश्र्
२. वातावरणीर् अध्र्र्न प्रकक्रर्ामा गररने सावयजलनक सुनव

– प्रस्ताकवत आर्ोजना तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा वातावरणीर् अध्र्र्नको लनष्किय बारे प्रभाकवत
समुदार्िाई प्रस्तावकबाट जानकारी गराउने मञ्चको आर्ोजना गने

– प्रस्ताकवत आर्ोजना तथा कार्यक्रम क्षेत्रको धरातिीर् वास्तकवक अवस्था र वातावरणीर्
अध्र्र्नबाट प्राप्त लनष्कियको शुद्धता पुष्ट्याई तथा रुजु गने

– वातावरणीर् अध्र्र्न प्रकक्रर्ामा सम्बञ्जन्धत प्रभाकवत पक्ष तथा सरोकारवािाहरुसाँग प्रर्ायप्त मात्रामा
परामशय गररएको तथा लनणयर् प्रकक्रर्ामा समावेश गराइएको कुराको सुलनञ्जित गने

– प्रभाकवत, रुची राख्ने तथा सरोकारवािा पक्षिे आफूिाई महत्वपूणय िागेका र सम्बञ्जन्धत कविर्मा
कवचार प्रस्तुत गने अबसर प्रदान गने

– प्रस्ताकवत आर्ोजना तथा कार्यक्रम र वातावरणीर् सरोकारको कविर्मा स्थानीर् सरकारको
प्रलतवद्धता र प्रभावकारी जनसहभालगता प्रवद्धयन गने
ु ाईको बारे मा सावयजलनक सूचना तथा जानकारी
३. सावयजलनक सुनव

– सावयजलनक सुनवु ाईको लमलत, समर् र स्थान
– सावयजलनक सुनवु ाई हुने प्रस्ताव वा आर्ोजना तथा कार्यक्रम बारे जानकारी
– सहजकताय, नगरपालिकाकापदालधकारी, कमयचारी र नागररक समाजका प्रलतलनलधको ञ्जचनारी

– सुनवु ाईमा सहभागी हुने सहभालगको जानकारी
– कार्यपालिका कार्यिर्, सम्बञ्जन्धत वडा कार्ायिर् िगार्त सावयजलनक स्थिमा सूचना टााँस
– स्थानीर् कप्रण्ट तथा अनिाईन लमलडर्ामा सूचना प्रकाशन
– रे लडर्ो, टे लिलभजन, सामाञ्जजक सिािबाट सूचना सम्प्रेिण
– सूचना प्रसारण गदाय स्थानीर् भािामा समेत गनुय पने
ु ाईको प्रकक्रर्ा तथा कार्यकवलध
४. सावयजलनक सुनव
४.१ पररचर् कार्यक्रम

– अध्र्र्नकताय तथा सहजकताय,
– नगरपालिकाका पदालधकारी र सम्बञ्जन्धत कमयचारी,
– समुदार् तथा िञ्जक्षत समूहका प्रलतलनलध,
– नागररक समाज वा गैससका प्रलतलनलध,
– प्रस्ताकवत आर्ोजना तथा कार्यक्रमका िाभाञ्जन्वत तथा सं भाव्र् प्रभाकवत समुदार् वा सहभागी,
– स्थानीर् जालनफकार र कविर्कवज्ञ,
– स्थानीर् राजनीलतक दिका प्रलतलनलध ।
ु ाईको ध्र्ेर् तथा उद्देश्र्बारे जानकारी तथा प्रस्तुती
४.२ सावयजलनक सुनव

– आर्ोजनाको कवस्तृत पररर्ोजना प्रस्ताव वा कार्यक्रमको व्र्वसाकर्क कार्यर्ोजना
– प्रस्ताकवत आर्ोजना तथा कार्यक्रमको सम्बन्धमा स्थिगत अविोकन, अध्र्र्न र परामशयबाट
प्राप्त सूचना तथा कववरण

– प्रस्ताव (आर्ोजना तथा कार्यक्रम) बाट स्थानीर् जनता, स्थानीर् तह, ञ्जजल्िािाई पुग्ने प्रमुख
फाइदाहरु

– प्रस्ताव कार्ायन्वर्नबाट स्थानीर् जनता, स्थानीर् तह, ञ्जजल्िािाई पुग्ने नकारात्मक असरहरु
– नकारात्मक असर न्र्ूनीकरणमा उपार्हरु
४.३ प्रस्तावको सम्बन्धमा प्रभाकवत समुदार् तथा अन्र् सरोकारवािाको धारणा तथा सवाि प्रस्तुती

– प्रस्तावको कार्ायन्वर्न सम्बन्धमा प्रभाकवत समुदार्का कवचार तथा सवाि
– प्रस्तावको कार्ायन्वर्न सम्बन्धमा सरोकारवािाको कवचार तथा सवाि
४.४ प्रस्तावकको प्रलतकक्रर्ा

– प्रस्ताव कार्ायन्वर्नबाट हुने मुख्र् समस्र्ा तथा सबाि बारे प्रस्तावकको रार् तथा कवचार
– समस्र्ा तथा सबािको सम्बोधनबारे प्रस्तावकको प्रलतवद्धताबारे जानकारी
४.५ कविर्कवज्ञ तथा सहजकतायबाट लनष्किय तथा सुझाव प्रस्तुती

– कार्यक्रममा प्रस्तुत तथा उठाइएका सवािहरुको कविर्कवज्ञ तथा सहजकतायद्धारा सं किन तथा
साँस्िे िण

– कविर्कवज्ञ तथा सहजकतायद्धारा लनष्किय तथा सुझावबारे प्रस्तुती र जानकारी
– सावयजलनक सुनवु ाईको प्रकक्रर्ा, छिफिका कविर्, लनष्किय र सुझाव समावेश प्रलतवेदन तर्ारी
– प्रलतवेदन प्रस्तावक समक्ष पेश
५. सहभालगता

– कविर्कवज्ञ तथा सहजकताय
– प्रभाकवत समुदार् तथा समूहको प्रलतलनलध, िञ्जक्षत वगय तथा समुदार्
– सम्बञ्जन्धत वडाका वडाअध्र्क्ष वा वडा सलमलतका सदस्र्हरु
– नगरपालिकाका प्रमुख, प्रलतलनलध तथा सम्बञ्जन्धत कमयचारीहरु
– नागररक समाज, समुदार्मा आधाररत समाज तथा लमलडर्ाका प्रलतलनलध
– प्रस्तावक सं स्थाका प्रलतलनलधहरु

अनुसूची –६
(दफा ६ को उपदफा (२) साँग सम्बञ्जन्धत)
संञ्जक्षप्त वातावरणीर् परीक्षण प्रलतवेदनको ढााँचा
१. प्रलतवेदन तर्ार गने व्र्ञ्जक्त वा सं स्थाको नाम र ठे गाना :
२. प्रस्तावको सारांश :
३. प्रलतवेदनमा रहनु पने कविर्ः

 प्रस्तावको उद्देश्र्,
 प्रस्ताव कार्ायन्वर्न हुने क्षेत्रको कवस्तृत कववरण,
 प्रस्ताव तर्ारीमा त्र्ाङ्क सङ्किन र कवश्वेिणको कवलध,
 प्रस्ताव कार्ायन्वर्नबाट वातावरणमा पने सकारात्मक प्रभाव,
 प्रस्ताव कार्ायन्वर्नबाट वातावरणमा पने नकारात्मक प्रभाव,
 वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजना,
 अन्र् आवश्र्क कुरा,
 सन्दभय सामारी ।
४. प्रलतवेदनमा समावेश हुने वातावरणीर् र्ोजनाको खाका दे हार्बमोञ्जजम हुनेछः
कविर्गत क्षेत्र

सकारात्मक

प्रभावको के

बढोत्तरीका कक्रर्ाकिाप

गने?

कहााँ

कसरी

ककहिे कसिे अनुमालनत

गने?

गने?

गने?

कहााँ

कसरी

ककहिे कसिे अनुमालनत

गने?

गने?

गने?

गने?

बजेट अनुगमन तथा

जनशञ्जक्त र समर् मूल्र्ाङ्कन कवलध

भौलतक क्षेत्र
जैकवक क्षेत्र
सामाञ्जजक क्षेत्र
सााँस्कृलतक क्षेत्र
अन्र्
कविर्गत क्षेत्र

नकारात्मक

प्रभावको के

न्र्ूनीकरणका कक्रर्ाकिाप गने?

गने?

बजेट अनुगमन तथा

जनशञ्जक्त र समर् मूल्र्ाङ्कन कवलध

भौलतक क्षेत्र
जैकवक क्षेत्र
सामाञ्जजक क्षेत्र
सााँस्कृलतक क्षेत्र
अन्र्

रष्टव्र्:– (१) वातावरण व्र्वस्थापन र्ोजनाको प्रस्तावमा आर्ोजना लनमायण अञ्जघ, लनमायण तथा सञ्चािनको
चरणका िालग अिग अिग रुपमा उल्िे ख गनुय पनेछ ।
(२) प्रलतवेदन तर्ार गदाय आवश्र्कता अनुसार त्र्ाङ्क, नक्शा, ञ्जचत्र, तालिका, चाटय, राफ सं िग्न गनुय
पनेछ ।
(३) सं ञ्जक्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्न प्रलतवेदन नेपािी भािाको र्ुलनकोडमा फण्ट साइज १२ मा टाइप
गरी िेञ्जखएको हुन ु पनेछ । प्रलतवेदनको प्रत्र्ेक पानाको तिमालथ १–१ इञ्च, बार्ााँ १.२ इञ्च र दार्ााँ १
इञ्च खािी राखी पानाका दुवैतफय कप्रन्ट गरी स्पाइरि बाइञ्जण्डङ गरे को हुन ु पनेछ ।

अनुसूची –७
(दफा ६ को उपदफा (२) साँग सम्बञ्जन्धत)
प्रारञ्जम्भक वातावरणीर् परीक्षण प्रलतवेदनको ढााँचा

१. प्रलतवेदन तर्ार गने व्र्ञ्जक्त वा सं स्थाको नाम र ठे गाना :
२. प्रस्तावको सारांश : (प्रस्तावको कार्ायन्वर्नबाट वातावरणमा पनय सक्ने प्रभावको सम्बन्धमा दे हार्का
कुरा सं क्षेपमा उल्िेख गने)

 प्रस्तावको उद्देश्र् :
 भू–उपर्ोग पने असर :
 वातावरणमा पने प्रलतकूि प्रभाव :
 जनस्वास््र् तथा मानव जीवनमा पने असर :
 जनसङ्ग्ख्र्ा र जीकवकोपाजयनमा पने असर :
 स्थानीर् पूवायधारमा हुने क्षलत :
 जिवार्ु पररवतयन तथा कवपद उत्थानञ्जशितामा पने असर :
 अन्र् आवश्र्क कुरा :
३. प्रस्तावको सम्बन्धमा दे हार्का कुरा स्पष्ट खुिाउनु पने :
(क) प्रस्तावको ककलसम :

 प्रशोधन गने,
 उत्पादन गने,
 जडान गने,
 सेवा प्रवाह गने,
 अन्र् ।
(ख) डेलिभरी गने भए के कस्तो वस्तु डे लिभरी गने :
(ग) प्रस्तावको :

 जडान क्षमता :

 प्रलतददन वा विय कलत घण्टा सञ्चािन हुने :
(घ) प्रस्ताव कार्ायन्वर्न हुाँदा लनष्कासन हुने (कलत समर् सञ्चािन हुाँदा कलत पररमाणमा लनष्कासन हुने
हो ) खुिाउनु पने :

 ठोस
 तरि
 हावा
 ग्र्ााँस
 ध्वलन
 धू िो
 अन्र् ।
(च) प्रर्ोग हुने ऊजायको :

 ककलसम :
 स्रोत :
 खपत हुने पररमाण (प्रलतघण्टा, ददन र वियमा) :
(छ) जनशञ्जक्तको आवश्र्कता कलत पने :
(ज) प्रस्ताव कार्ायन्वर्न गनय आवश्र्क पने :
ाँ ी :
 कुि पूज
ाँ ी :
 चािु पूज

 जलमनको क्षेत्रफि :
 भवन र लतनका ककलसम :
 मेलसनरी औजार :
 अन्र् :
(झ) प्रस्ताव कार्ायन्वर्न हुने क्षेत्रको कवस्तृत कववरण :

 नक्सा :
 सो क्षेत्र र वररपररको जनसं ख्र्ा र बसोबासको ञ्जस्थलत :

 प्रस्ताव कार्ायन्वर्न हुने क्षेत्रको आसपासमा कुनै सं वेदनशीि ञ्जचज वा वस्तु रहेको भए त्र्स्ता
ञ्जचजवस्तुको कववरण :

 हािको ञ्जस्थलत :
 पानीको स्रोत :
 फोहरमैिा टर्ााँक्ने वा प्रशोधन गने व्र्वस्था :
 प्रस्ताव कार्ायन्वर्न हुने ठाउाँमा आवत जावत गने बाटो :
 उत्पादन प्रकक्रर्ा :
 प्रकवलधको कववरण :
 अन्र् आवश्र्क कुरा :
४. प्रस्ताव कार्ायन्वर्न गदाय वातावरणमा पने प्रभाव :
(क) सामाञ्जजक, आलथयक र सााँस्कृलतक क्षेत्रमा पने प्रभाव :

 मानव स्वास््र्मा पने प्रभाव :
 जीकवकोपाजयनमा पने प्रभाव :
 खेती र्ोग्र् जलमनमा हने क्षर् :
 वन जङ्गिमा पुग्ने क्षर् :
 सामाञ्जजक, सााँस्कृलतक र धालमयक मूल्र् मान्र्तामा हुने पररवतयन :
 अन्र् :
(ख) जैकवक प्रभाव :

 जनसङ्ग्ख्र्ा :
 वनस्पलत तथा जीवजन्तु :
 प्राकृलतक वासस्थान र समुदार् :
(ग) भौलतक प्रभाव :

 जलमन :
 वार्ुमण्डि :
 पानी :
 ध्वलन :
 मानव लनलमयत वस्तु :

 जिवार्ु :
 अन्र् :
५. प्रभाव कार्ायन्वर्नका कवकल्प :
लडजाइन :
आर्ोजना स्थि :
प्रकक्रर्ा, समर्–तालिका :
प्रर्ोग हुने कच्चा पदाथय :
अन्र् कुरा :
६. वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजनाको खाका :
७. अन्र् आवश्र्क कुरा :
८. प्रलतवेदनमा समावेश हुने वातावरणीर् र्ोजनाको खाका दे हार् बमोञ्जजम हुनेछ :
कविर्गत क्षेत्र

सकारात्मक

प्रभावको के

बढोत्तरीका कक्रर्ाकिाप

गने?

कहााँ

कसरी

ककहिे कसिे अनुमालनत

गने?

गने?

गने?

कहााँ

कसरी

ककहिे कसिे अनुमालनत

गने?

गने?

गने?

गने?

बजेट अनुगमन तथा

जनशञ्जक्त र समर् मूल्र्ाङ्कन कवलध

भौलतक क्षेत्र
जैकवक क्षेत्र
सामाञ्जजक क्षेत्र
सााँस्कृलतक क्षेत्र
अन्र्
कविर्गत क्षेत्र

नकारात्मक

प्रभावको के

न्र्ूनीकरणका कक्रर्ाकिाप गने?
भौलतक क्षेत्र
जैकवक क्षेत्र

गने?

बजेट अनुगमन तथा

जनशञ्जक्त र समर् मूल्र्ाङ्कन कवलध

सामाञ्जजक क्षेत्र
सााँस्कृलतक क्षेत्र
अन्र्

रष्टव्र्:– (१) वातावरण व्र्वस्थापन र्ोजनाको प्रस्तावमा आर्ोजना लनमायण अञ्जघ, लनमायण तथा सञ्चािनको
चरणका िालग अिग अिग रुपमा उल्िे ख गनुय पनेछ ।
(२) प्रलतवेदन तर्ार गदाय आवश्र्कता अनुसार त्र्ाङ्क, नक्शा, ञ्जचत्र, तालिका, चाटय, राफ सं िग्न गनुय
पनेछ ।
(३) सं ञ्जक्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्न प्रलतवेदन नेपािी भािाको र्ुलनकोडमा फण्ट साइज १२ मा टाइप
गरी िेञ्जखएको हुन ु पनेछ । प्रलतवेदनको प्रत्र्ेक पानाको तिमालथ १–१ इञ्च, बार्ााँ १.२ इञ्च र दार्ााँ १
इञ्च खािी राखी पानाका दुवैतफय कप्रन्ट गरी स्पाइरि बाइञ्जण्डङ गरे को हुन ु पनेछ ।

अनुसूची –८
(दफा ६ को उपदफा (३) साँग सम्बञ्जन्धत)
वातावरणीर् अध्र्र्न प्रलतवेदन सम्बन्धी सावयजलनक सूचनाको ढााँचा

.............. आर्ोजना/कार्यक्रमको वातावरणीर् अध्र्र्न प्रलतवेदन तर्ारी सम्बन्धी सावयजलनक सूचना
(प्रकाशन लमलत ....................)
........... प्रदे श ............ ञ्जजल्िा ................ नगरपालिका ................ (प्रस्तावकको नाम उल्िे ख
गने) द्वारा दे हार् बमाञ्जजमको प्रस्ताव कार्ायन्वर्न गनय िालगएको छ ।
प्रस्तावकको नाम र ठे गाना ............ नाम ......... ठे गाना ........... (ईमेि) ........... फोन नं.
प्रस्तावको व्र्होरा

आर्ोजना / कार्यक्रमको मुख्र् कविेशता उल्िे ख गने

प्रभाव पनय सक्ने क्षेत्र

.......... ञ्जजल्िा ......... नगरपालिका .......... वडाँ नं.

मालथ उञ्जल्िञ्जखत प्रस्तावको वातावरणीर् अर्र्न प्रलतवेदन तर्ारी गने क्रममा सो क्षेत्रको जैकवक तथा
पाररञ्जस्थलतकीर् प्रणािी, प्राकृलतक तथा भौलतक प्रणािी, सामाञ्जजक तथा आलथयक प्रणािी र सााँस्कृलतक
प्रणािीहरु बीच के कस्तो सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव पदयछ भनी र्ककन गनय .................
नगरपालिका, ..............वडा सलमलत, कवद्यािर्, स्वास््र् सं स्था तथा सरोकारवािा व्र्ञ्जक्त वा सं स्थाको रार्
सुझाव लिन आवश्र्क भएकोिे र्ो सावयजलनक सू चना प्रकाशन भएको लमलतिे सात ददन लभत्र दे हार्मा
उञ्जल्िञ्जखत ठे गानामा आई पुग्ने गरी लिञ्जखत रार् सुझाव उपिब्ध गराई ददनु हुन अनुरोध गररन्छ ।
प्रस्तावकको नाम र ठे गाना

............ नाम ......... ठे गाना ........... (ईमेि) ........... फोन नं.

परामशयदाताको नाम र ठे गाना

............ नाम ......... ठे गाना ........... (ईमेि) ........... फोन नं.

अनुसूची –९
(दफा ६ को उपदफा (८) साँग सम्बञ्जन्धत)
वातावरणीर् अध्र्र्न प्रलतवेदन तर्ार गने कवज्ञ तथा अध्र्र्न टोिी

क. सं ञ्जक्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्न तथा प्रलतवेदन तर्ारी सं िग्न हुने कवशेिज्ञहरुः
१. भौलतक कवकास कवज्ञ (Physical Development Expert) : सम्बञ्जन्धत कविर् जस्तै ः लसलभि वा
मेकालनकि इञ्जिलनर्ररङ्ग, भूगभयशास्त्र, भूकवज्ञान, आककयटे क्ट, हाइड्रोिोजी वा अन्र् सम्बञ्जन्धत कविर्मा
स्नातकोत्तर उपाधी हालसि गरी कम्तीमा तीन वटा वातारणीर् अध्र्र्न कार्यमा अनुभव भएको
2. वातावरणकवद (Environmental Expert): वातावरण कवज्ञान वा इञ्जिलनर्ररङ्गमा स्नातकोत्तर उपाधी
हालसि गरी कम्तीमा तीन वटा वातारणीर् अध्र्र्न कार्यमा अनुभव भएको
3. सामाञ्जजक आलथयक कवज्ञ (Socio-economic Expert) : समाज कवज्ञान वा अथयशास्त्रमा स्नातकोत्तर
उपाधी हालसि गरी कम्तीमा तीन वटा वातारणीर् अध्र्र्न कार्यमा अनुभव भएको

ख. प्रारञ्जम्भक वातावरणीर् परीक्षण तथा प्रलतवेदन तर्ारी सं िग्न हुने कवशेिज्ञहरुः
1. भौलतक कवकास कवज्ञ (Physical Development Expert) : सम्बञ्जन्धत कविर् जस्तै ः लसलभि वा
मेकालनकि इञ्जिलनर्ररङ्ग, भूगभयशास्त्र, भूकवज्ञान, आककयटे क्ट, हाइड्रोिोजी वा अन्र् सम्बञ्जन्धत कविर्मा
स्नातकोत्तर उपाधी हालसि गरी कम्तीमा तीन वटा वातारणीर् अध्र्र्न कार्यमा अनुभव भएको
2. वातावरणकवद (Environmental Expert): वातावरण कवज्ञान वा इञ्जिलनर्ररङ्गमा स्नातकोत्तर उपाधी
हालसि गरी कम्तीमा तीन वटा वातारणीर् अध्र्र्न कार्यमा अनुभव भएको
3. सामाञ्जजक आलथयक कवज्ञ (Socio-economic Expert) : समाज कवज्ञान वा अथयशास्त्रमा स्नातकोत्तर
उपाधी हालसि गरी कम्तीमा तीन वटा वातारणीर् अध्र्र्न कार्यमा अनुभव भएको
४. आवश्र्कता अनुसार सम्बञ्जन्धत क्षेत्रको कवज्ञः Civil Engineer, Architect, Economist,

Agriculturist, Forest/Biodiversity Expert, WASH Engineer, Mechanical Engineer,
Hydrologist, Chemist आदद) जस्तै ः
–

वन तथा वृक्षारोपण र हररर्ािी क्षेत्रः फरे ष्टर वा वार्ोडाइभरलसटी कवज्ञ आदद

–

सडक, पुि तथा र्ातार्ात क्षेत्रः र्ातार्ात इञ्जिलनर्ररङ्ग आदद

–

पर्यटन क्षेत्र : पर्यटन कवज्ञ आदद

–

उजाय, जिस्रोत र लसं चाई क्षेत्रः Hydrologist, Irrigation Engineerआदद ।

–

आवास, भवन, वस्ती तथा शहरी कवकास क्षेत्र : भवन इञ्जिलनर्र वा आकीटे क्ट

–

उद्योग तथा व्र्वसार् क्षेत्र : अथयशास्त्री तथा व्र्वस्थापन कवज्ञ आदद

–

स्वास््र् क्षेत्र : मेलडकि डाक्टर आदद

–

ञ्जशक्षा क्षेत्र : ञ्जशक्षाशास्त्री वा मेलडकि डाक्टर आदद

–

खानी क्षेत्र : भूगभयशास्त्री आदद

–

कृकि क्षेत्र : कृकि तथा भेटेरनरी कवज्ञ आदद

–

खानेपानी, सरसफाई तथा ढि लनकास क्षेत्र : वास इञ्जिलनर्र आदद

उञ्जल्िञ्जखत कवज्ञ तथा अध्र्र्न टोिीको र्ोग्र्ता वातावरण सम्बन्धी सं घीर् कानूनमा तोककए बमोञ्जजम
हुनपु नेछ ।

अनुसूची –१०
(दफा १० को उपदफा (१) साँग सम्बञ्जन्धत)
वातावरणीर् व्र्वस्थापन र्ोजनाको ढााँचा
वातावरणीर् प्रभाव

सकारात्मक

3. लनमायण पलछको चरण

ख. जैकवक वातावरण
1. लनमायण अञ्जघको चरण

2. लनमायण चरण

3. लनमायण पलछको चरण

ग. सामाञ्जजक, आलथयक र

अनुमालनत ञ्जजम्मेवारी अनुगमन
श्रोत

(ककहिे

न्र्ूनीकरणका गने)

(कसरी

(कसरी

गने?)

गने?)

गने?)

के गने?)

2. लनमायण चरण

समर्

प्रकक्रर्ा

कक्रर्ाकिापहरु

1. लनमायण अञ्जघको चरण

सञ्चािन सञ्चािन

बढोत्तरी/ नकारात्मक (कहााँ प्रकक्रर्ा
असर

क. भौलतक वातावरण

प्रभाव स्थान

(के

को कवलध

सााँस्कृलतक वातावरण
1. लनमायण अञ्जघको चरण

2. लनमायण चरण

3. लनमायण पलछको चरण

अनुसूची –११
(दफा ११ को उपदफा (९) साँग सम्बञ्जन्धत)
वातावरणीर् प्रस्ताव कार्ायन्वर्न अनुगमनको ढााँचा

अनुगमनका

अनुगमनका अनुगमनको

अनुगमनको

अनुगमनको

अनुमालनत

अनुगमन गने

प्रकार

सूचक

स्थान

समर् (आवृञ्जत्त)

रकम

लनकार्

कवलध

१. प्रारञ्जम्भक अवस्थाको अनुगमन

2. प्रभाव अनुगमन

3. लनर्मपािन अनुगमन
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