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सं क्षिप्त िातािरणीय अध्ययन
तथा
प्रारक्षभिक िातािरणीय परीिण काययविलि, २०७७
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नगर काययपालिकाको कायायिय
मोरं ग
१ नं प्रदे श, नेपाि

विराटनगर महानगरपालिका
सं क्षिप्त िातािरणीय अध्ययन तथा प्रारक्षभिक िातािरणीय परीिण काययविलि, २०७७

प्रस्तािना :
विराटनगर महानगरपालिकाको अलिकार िेत्रलित्र पने विषयसँग सभबक्षधित योजना, काययक्रम तथा
आयोजना सभबधिी प्रस्तािको सं क्षिप्त िातािरणीय अध्ययन िा प्रारक्षभिक िातािरणीय परीिण सभबधिी
अध्ययन, प्रलतिेदन तयारी, स्िीकृलत, प्रस्ताि कायायधियन तथा अनुगमन प्रवक्रयािाई व्यिक्षस्थत र
प्रिािकारी बनाउन िाञ्छनीय िएकोिे,
नगर काययपालिकािे िातािरण तथा प्राकृलतक श्रोत सं रिण ऐन, २०७५ को दफा ४ िे ददएको
अलिकार प्रयोग गरी यो काययविलि बनाएको छ ।

पररच्छे द - १
प्रारक्षभिक
१.

सं क्षिप्त नाम र प्रारभि: (१) यो काययविलिको नाम "सं क्षिप्त िातािरणीय अध्ययन तथा प्रारक्षभिक
िातािरणीय परीिण काययविलि, २०७७" रहे को छ ।
(2) यो काययविलि प्रचलित सङ्घीय कानूनिे नगरपालिकाको अलिकार िेत्रलित्र पने
िनी तोवकएको विषयसँग सभबक्षधित विकास लनमायण कायय िा आयोजना कायायधियन गने सरकारी,
अियसरकारी, गैर सरकारी, समुदायमा आिाररत सं स्था र व्यक्षि िा कभपनीको हकमा समेत
िागू हुनेछ।
(३) यो काययविलि नगरपालिकाको स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन िएको ममतिदे खि
िागू हुनेछ ।

2.

पररिाषा: विषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययविलिमा, -
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(क) "ऐन" िन्नािे नगरपालिकाको िातािरण तथा प्राकृलतक श्रोत सं रिण ऐन, २०७५
सभझनु पछय ।
(ख) "काययपालिका" िन्नािे नगर काययपालिका सभझनु पछय ।
(ग) "काययसूची" िन्नािे िातािरणीय अध्ययन प्रलतिेदन तयार गनयको िालग यस काययविलि
बमोक्षजम स्िीकृत काययसूची सभझनु पछय ।
(घ) "कायायिय" िन्नािे नगर काययपालिकाको कायायिय र सो अधतगयत िातािरण तथा
विपद व्यिस्थापन सभबधिी विषय हे ने महाशाखा/शाखा/एकाईिाई सभझनु पछय ।
(च) "नगरपालिका" िन्नािे महानगरपालिका सभझनु पछय ।
(छ) "प्रस्ताि" िन्नािे विद्यमान िातािरणीय अिस्थामा पररितयन ल्याउन सक्ने वकलसमको
विकास कायय, िौलतक वक्रयाकिाप िा िू–उपयोगमा कुनै पररितयन गने कुनै योजना,
आयोजना िा काययक्रम सञ्चािन गने सभबधिमा तयार गररएको प्रस्ताि सभझनु पछय।
(ज) "प्रस्तािक" िन्नािे प्रस्ताि स्िीकृलतको िालग लनिेदन ददने िा प्रस्ताि कायायधियन गनय
स्िीकृलत प्राप्त व्यक्षि िा सरकारी, अियसरकारी िा गैरसरकारी लनकाय िा सं स्था
सभझनु पछय ।
(झ) "प्रारक्षभिक िातािरणीय परीिण" िन्नािे कुनै प्रस्तािको कायायधियन गदाय सो प्रस्ताििे
िातािरणमा उल्िेखनीय प्रलतकूि प्रिाि पाने िा नपाने सभबधिमा यकीन गनुक
य ा साथै
त्यस्तो प्रिाििाई कुनै उपायद्वारा लनराकरण िा धयू नीकरण गनयका िालग अििभबन
गररने उपायको सभबधिमा विश्लेषणात्मक रुपमा गररने अध्ययन तथा मूल्याङ्कन सभझनु
पछय ।
(ञ) "िातािरण" िन्नािे प्राकृलतक, साँस्कृलतक र सामाक्षजक प्रणािी, आलथयक तथा मानिीय
वक्रयाकिाप र वयनका अियिहरु तथा ती अियिहरुको बीचको अधतरवक्रया तथा
अधतरसभबधि सभझनु पछय ।
(ट) "िातािरणीय अध्ययन" िन्नािे कुनै प्रस्तािको कायायधियन गदाय त्यसबाट िातािरणमा
पने प्रलतकूि प्रिाि लनराकरण िा धयूनीकरण गनयको िालग अििभबन गररने उपायका
सभबधिमा गररने सं क्षिप्त िातािरणीय अध्ययन, प्रारक्षभिक िातािरणीय परीिण र
िातािरणीय प्रिाि मूल्याङ्कन सभझनु पछय ।
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(ठ) "िातािरणीय अध्ययन प्रलतिेदन" िन्नािे सं क्षिप्त िातािरणीय अध्ययन, प्रारक्षभिक
िातािरणीय पररिण िा िातािरणीय प्रिाि मूल्याङ्कन सभबधिमा तयार गररएको
प्रलतिेदन सभझनु पछय ।
(ड) "िातािरणीय प्रिाि मूल्याकंन" िन्नािे कुनै प्रस्तािको कायायधियन गदाय सो प्रस्ताििे
िातािरणमा उल्िेखनीय प्रलतकूि प्रिाि पाने िा नपाने सभबधिमा यकीन गर्रनुक
य ा
साथै त्यस्तो प्रिाििाई कुनै उपायद्वारा लनराकरण िा धयूनीकरण गनयका िालग
अििभबन गररने उपायको सभबधिमा विस्तृत रुपमा गररने अध्ययन तथा मूल्याङ्कन
सभझनु पछय ।
(ढ) "व्यिसावयक कायययोजना" िन्नािे प्रस्तािकिे कायायधियन गने विस्तृत पररयोजना
प्रलतिेदन तयार गनुप
य ने बाहे कका आयोजना िा काययक्रममा हुने िगानी र प्रलतफिको
विश्लेषण सवहतको कायययोजना सभझनु पछय ।
(ण) "विस्तृत पररयोजना प्रलतिेदन" िन्नािे प्रस्तािकिे कायायधियन गने विकास लनमायणसँग
सभबक्षधित पररयोजनाको प्राविलिक र आलथयक पिहरु विश्लेषण गररएको विस्तृत
प्रलतिेदन सभझनु पछय ।
(त) "सं क्षिप्त िातािरणीय अध्ययन" िन्नािे कुनै प्रस्तािको कायायधियन गदाय त्यसबाट
िातािरणमा पने प्रलतकूि प्रिाि लनराकरण िा धयू नीकरण गनयको िालग अििभबन
गररने उपायको सभबधिमा सं क्षिप्त रुपमा गररने अध्ययन सभझनु पछय ।
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पररच्छे द — २
प्रस्ताि छनौट तथा काययसूची सभबधिी व्यिस्था
३.

प्रस्ताि छनौट तथा सूची तयार गने: (१) कायायियिे स्िीकृत बावषयक काययक्रम तथा
कायययोजनाको आिारमा िातािरणीय अध्ययन आिश्यक पने विकास लनमायण सभबधिी कायय िा
आयोजना तथा काययक्रम पवहचान गरी सूची तयार गनुय पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको सूचीमा स्थानीय सरकार सं चािन ऐन, २०७४ को
दफा ६२ (क) बमोक्षजम नगरपालिका िेत्रलित्र गररने स्िेट, ढु ङ्गा, लगट्टी, िािुिा एिं माटोजधय
िस्तुको विक्री सभबधिी कायय समेत समािेश गनुय पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोक्षजम िातािरणीय अध्ययन आिश्यक पने आयोजना तथा
काययक्रमको पवहचान तथा सूची तयार गदाय सङ्घीय िातािरण सं रिण लनयमाििी, २०७७ को
आिारमा सं क्षिप्त िातािरणीय अध्ययन, प्रारक्षभिक िातािरणीय परीिण र िातािरणीय प्रिाि
मूल्याङ्कनका िालग छु ट्टाछु ट्टै सूची तयार गनुय पनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोक्षजमको सूची तयार गदाय यस काययविलिको अनुसूची –१ मा
उक्षल्िक्षखत सीमा (थ्रेसहोल्ड) अनुसार गनुय पनेछ ।
(५) कायायियिे िातािरणीय अध्ययन गनुप
य ने आयोजना िा काययक्रमको विस्तृत
पररयोजना प्रलतिेदन िा व्यिसावयक कायययोजना तयार िए पश्चात िातािरणीय अध्ययन गने
गराउने व्यिस्था गनुय पनेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोक्षजम िातािरणीय अध्ययन गदाय अनुसूची –२ मा उक्षल्िक्षखत
िातािरणीय अध्ययन सभबधिी प्रिाह क्षचत्र, प्रिाि पवहचान तथा अध्ययन सूची र औजारको
प्रयोग गनुय पनेछ ।

४.

काययसूची तयारी तथा स्िीकृलत गनुप
य ने: (१) प्रस्तािकिे सं क्षिप्त िातािरणीय अध्ययनको िालग
ु ी –४ बमोक्षजमको ढाँचामा प्रत्येक
अनुसूची –३ र प्रारक्षभिक िातािरणीय परीिणको िालग अनुसच
आयोजना िा काययक्रमको िालग छु ट्टाछु ट्टै काययसूची तयार गनुय पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजम तयार गररएको काययसूची स्िीकृलतको िालग िातािरण
विषय हे ने महाशाखा/शाखा/एकाईमा पेश गनुय पनेछ ।
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(३) उपदफा (२) बमोक्षजम पेश िएको काययसूची स्िीकृलतका िालग पेश गनुअ
य क्षघ
विषयसँग सभबक्षधित शाखा/महाशाखाको राय सुझाि सवहत पेश गनुप
य नेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोक्षजम पेश िएको सं क्षिप्त िातािरणीय अध्ययन सभबधिी
काययसूची िए प्रमुख प्रशासकीय अलिकृतिे र प्रारक्षभिक िातािरणीय परीिण सभबधिी काययसूची
िए प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत माफयत अध्यि/प्रमुखिे आिश्यक जाँचबुझ गरी पेश िएको
लमलतिे पधर ददनलित्र स्िीकृत गनुय पनेछ ।
(५) उपदफा (४) को प्रयोजनको िागी ददन गणना गदाय थप कागजात माग गरे कोमा
त्यस्तो कागजात प्राप्त िएको लमलतबाट र कुनै विषयमा थप स्पष्ट गनय िेक्षख पठाएकोमा त्यस्तो
विषयमा स्पष्ट िई आएको लमलतबाट गणना गररनेछ ।
(६) उपदफा (४) बमोक्षजम काययसूची स्िीकृत गदाय दफा १४ को उपदफा (१)
बमोक्षजम गदठत प्राविलिक सलमलतको लसफाररशमा गनुय पनेछ ।
5.

ु ाई गनुप
साियजलनक सुनि
य ने: (१) प्रस्तािकिे िातािरणीय अध्ययन प्रलतिेदन तयारीको
लसिलसिामा प्रस्तािको कायायधियनबाट प्रिावित हुने िेत्रमा प्रस्तािको बारे मा साियजलनक
ु ाईको आयोजना गरी राय सुझाि सङ्किन गनुय पनेछ ।
सुनि
ु ाई गदाय प्रस्तािकिे प्रिावित स्थानीय
(२) उपदफा (१) बमोक्षजम साियजलनक सुनि
समुदाय, िन उपिोिा समूह गठन िएको िए सो समूहका प्रलतलनलि, िडा अध्यि िा िडा
सलमलतका प्रलतलनलिको रोहिरमा गराउनु पनेछ ।
ु ाई गने प्रयोजनका िालग प्रस्तािकिे
(३) उपदफा (१) बमोक्षजम साियजलनक सुनि
सोको लमलत, समय, स्थान र आयोजना तथा काययक्रमको सभबधिमा प्रचार प्रसार गनयको िालग
स्थानीय पत्रपलत्रका, रे लडयो िा अधय सञ्चार माध्यमको प्रयोग गनुक
य ा साथै सभबक्षधित िडा
कायायिय र आयोजना िेत्रको कुनै साियजलनक स्थिमा सूचना समेत टाँस गनुय पनेछ ।
ु ाई काययक्रममा आयोजना तथा
(४) उपदफा (१) बमोक्षजम गररने साियजलनक सुनि
काययक्रमबाट प्रिावित िेत्रका नागररक, समुदाय तथा मवहिा, बािबालिका, अपाङ्गता िएका
व्यक्षि, ज्येष्ठ नागररक तथा जोक्षखम रहे का िगयको सहिालगता सुलनक्षश्चत गनय प्रस्तािकिे उपदफा
(२) बमोक्षजमको सूचना स्थानीय पत्रपलत्रका, रे लडयो र अधय सञ्चार माध्यमबाट सभिि िएसभम
स्थानीय िाषामा समेत प्रचार प्रसार गनुय पनेछ ।
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(५) प्रस्तािकिे आयोजना तथा काययक्रमिे समेट्ने िौगोलिक िेत्रको आिारमा
ु ाईको आयोजना गनुय पनेछ ।
आिश्यकता अनुसार एकिधदा बढी स्थानमा साियजलनक सुनि
ु ाईमा िएको उपक्षस्थलत,
(६) यस दफा बमोक्षजम आयोजना गररएको साियजलनक सुनि
ु ाईबाट प्राप्त सुझाि, तस्िीर तथा श्रव्य-दृश्य सामग्री समेत िातािरणीय अध्ययन प्रलतिेदनमा
सुनि
सं िग्न गनुय पनेछ ।
ु ाई काययक्रम सभबधिी विस्तृत ढाँचा तथा प्रवक्रया अनुसूची –५
(७) साियजलनक सुनि
मा उल्िेख िएबमोक्षजम हुनेछ ।

पररच्छे द — ३
प्रलतिेदन तयारी तथा स्िीकृलत सभबधिी व्यिस्था
६.

िातािरणीय अध्ययन प्रलतिेदन तयारी: (१) दफा ४ को उपदफा (२) बमोक्षजम स्िीकृत
ु ाईबाट प्राप्त सुझाि समेतको
काययसूची र दफा ५ बमोक्षजम आयोजना हुने साियजलनक सुनि
आिारमा प्रस्तािकिे प्रत्येक आयोजना तथा कार्यक्रमको िालग छु ट्टाछु ट्टै िातािरणीय अध्ययन
प्रलतिेदन तयार गनुय पनेछ ।
(२) सं क्षिप्त िातािरणीय अध्ययन प्रलतिेदनको ढाँचा अनुसूची –६ तथा प्रारक्षभिक
िातािरणीय परीिण प्रलतिेदनको ढाँचा अनुसूची –७ मा तोवकए बमोक्षजम हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोक्षजम प्रलतिेदन तयार गदाय प्रस्तािकिे प्रस्ताि कायायधियन हुने
नगरपालिका िा त्यस िेत्रका सभबक्षधित सरोकारिािा लनकाय व्यक्षि िा सं स्थािाई सो
प्रस्तािको कायायधियनबाट िातािरणमा पनय सक्ने प्रिािको सभबधिमा सात ददनलित्र लिक्षखत
सुझाि उपिब्ि गराउन अनुसूची –८ बमोक्षजमको ढाँचामा कायायिय, शैक्षिक सं स्था, स्िास््य
सं स्था िा कुनै साियजलनक स्थिमा सूचना टाँस गरी मुच ुल्का तयार गनुय पनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोक्षजमको सूचना कुनै एक स्थानीय पत्रपलत्रकामा प्रकाशन गरी
आफ्नो िेिसाइट िएमा सोमा समेत प्रकाशन गनुय पनेछ ।
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(५) उपदफा (३) र (४) बमोक्षजम सूचना टाँस िा प्रकाशन िएकोमा सो सभबधिमा
कसैको रायसुझाि िए सूचनामा उक्षल्िक्षखत अिलिलित्र सभबक्षधित प्रस्तािकिाई आफ्नो राय
सुझाि ददन सवकनेछ ।
(६) दफा ४ को उपदफा (३) बमोक्षजम स्िीकृत काययसूची तथा उपदफा (१)
बमोक्षजम िातािरणीय अध्ययन प्रलतिेदन तयार गदाय प्रस्तािकिे डेस्क अध्ययन, स्थिगत भ्रमण,
अििोकन र प्रिाि िेत्रका िक्षित समुदाय तथा सरोकारिािासँग अधतरवक्रया गरी त्याङ्क
तथा सूचना सं किन गनुय पनेछ ।
(७) उपदफा (१) बमोक्षजमको िातािरणीय अध्ययन प्रलतिेदनमा प्रस्तािकिे प्रस्ताि
कायायधियन गने क्रममा िातािरणमा पनयसक्ने सकारात्मक प्रिाि बढोत्तरी तथा नकारात्मक
प्रिाि धयूनीकरणको िालग अपनाउन सवकने विलिन्न विकल्पहरुको विस्तृत विश्लेषण गरी त्यस्ता
विकल्पहरुमध्ये िातािरणीय दृवष्टकोणिे प्रस्ताि कायायधियन गनय उपयुि हुने विकल्प र सो
विकल्प कायायधियन गनय सवकने आिार र कारण समािेश गनुय पनेछ ।
(८) प्रस्तािकिे िातािरणीय अध्ययन प्रलतिेदन तयार गदाय अनुसूची –९ मा
उक्षल्िक्षखत विज्ञ माफयत तयार गनुय पनेछ ।
(९) उपदफा (८) बमोक्षजम िातािरणीय अध्ययन काययमा सं िग्न विज्ञहरु स्थिगत
अध्ययन, अििोकन, राय परामशय र अधतरवक्रयाका िालग आयोजना तथा काययक्रमको प्रस्तावित
स्थिमा अलनिायय रुपमा उपक्षस्थत हुन ु पनेछ ।
(१०) िातािरणीय अध्ययन सभबधिी काययसूची तथा िातािरणीय अध्ययन प्रलतिेदन
नेपािी िाषामा तयार गनुय पनेछ ।
तर काययसूची तथा प्रलतिेदनमा उल्िेख गररने प्राविलिक शब्दाििीको िालग नेपािी
िाषा प्रयोग गदाय शब्दको आशयमा नै ताक्षत्िक फरक पने िएमा त्यस्ता शब्द अंग्रज
े ी िाषामा
उल्िेख गनय यस व्यिस्थािे िािा पुरयाएको मालनने छै न ।
(११) उपदफा (१०) मा जुनसुकै कुरा िेक्षखएको िएता पलन विदे शी िगानी िएका
प्रस्तािको हकमा तयार गररने िातािरणीय अध्ययन प्रलतिेदन र काययसूची नेपािी िा अङ्ग्ग्रेजी
िाषामा तयार गनय सवकनेछ ।
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(१२) उपदफा (११) बमोक्षजम अध्ययन प्रलतिेदन र काययसूची अङ्ग्ग्रेजी िाषामा
तयार पाररएको अिस्थामा सोको काययकारी सारांश सवहतको सं क्षिप्त प्रलतिेदन नेपािी िाषामा
समेत तयार गनुय पनेछ ।
(१३) प्रस्तािकिे िातािरणीय अध्ययन प्रलतिेदन तयार गदाय िातािरण सं रिण ऐन,
२०७६ तथा िातािरण सं रिण लनयमाििी, २०७७ िे तोकेअनुसारको मापदण्ड र गुणस्तर
कायम हुने गरी यस काययविलििे लनिायरण गरे को ढाँचामा तयार गनुय पनेछ ।
(१४) िातािरणीय प्रिाि मूल्याङ्कन प्रलतिेदन तयारी सभबधिी व्यिस्था प्रचलित सङ्घीय
तथा प्रदे श कानून बमोक्षजम हुनेछ ।
७.

अध्ययन प्रलतिेदनको स्िीकृलत:

(१) दफा ६ बमोक्षजम तयार गररएको सं क्षिप्त िातािरणीय

अध्ययन प्रलतिेदन तथा प्रारक्षभिक िातािरणीय परीिण प्रलतिेदन प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत
माफयत अध्यि/प्रमुख समि पेश गनुय पनेछ ।
(२) अध्यि/प्रमुखिे उपदफा (१) बमोक्षजम पेश िएको सं क्षिप्त िातािरणीय अध्ययन
प्रलतिेदन तथा प्रारक्षभिक िातािरणीय प्रलतिेदन उपर अध्ययन, विश्लेषण तथा पुनराििोकनको
िालग दफा १४ को उपदफा (१) बमोक्षजम गदठत प्राविलिक सलमलतमा पठाउनु पनेछ ।
(३) प्राविलिक सलमलतिे उपदफा (२) बमोक्षजम प्राप्त िएको िातािरणीय अध्ययन
प्रलतिेदन उपर आिश्यक अध्ययन, परामशय, जाँचबुझ, विश्लेषण तथा पुनराििोकन गरी
स्िीकृलतको िालग लसफाररश गनुय पनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोक्षजम प्राविलिक सलमलतको लसफाररशको आिारमा प्रस्तावित
आयोजना तथा काययक्रम कायायधियन गदाय िातािरणमा कुनै उल्िेख्य प्रिाि पने नदे क्षखएमा
आिश्यकता अनुसार प्रस्तािकिे पािना गनुप
य ने शतय तोकी सं क्षिप्त िातािरणीय अध्ययन
प्रलतिेदन िए अध्यि/प्रमुखिे र प्रारक्षभिक िातािरणीय परीिण प्रलतिेदन काययपालिकािे
स्िीकृत गनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोक्षजम प्रलतिेदन स्िीकृत गदाय प्रलतिेदन पेश िएको लमलतिे पधर
ददनलित्र स्िीकृत गनुय पनेछ ।
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(६) उपदफा (५) को प्रयोजनको िागी ददन गणना गदाय थप कागजात माग गरे कोमा
त्यस्तो कागजात प्राप्त िएको लमलतबाट र कुनै विषयमा थप स्पष्ट गनय िेक्षख पठाएकोमा त्यस्तो
विषयमा स्पष्ट िई आएको लमलतबाट गणना गररनेछ ।
(७) उपदफा (३) बमोक्षजम िातािरणीय अध्ययन प्रलतिेदनको अध्ययन तथा जाँचबुझ
गदाय त्यस्तो प्रस्तािको थप िातािरणीय अध्ययन गनुप
य ने दे क्षखएमा सं क्षिप्त िातािरणीय
अध्ययनको हकमा प्रारक्षभिक िातािरणीय परीिण गनय अध्यि/प्रमुखिे र प्रारक्षभिक
िातािरणीय परीिणको हकमा िातािरणीय प्रिाि मूल्याङ्कन गने गरी काययपालिकािे आदे श
ददन सक्नेछ ।
(८) उपदफा (७) अनुसार ददइएको आदे श अनुसार प्रस्तािकिे थप अध्ययन गरी
प्रारक्षभिक िातािरणीय पररिण प्रलतिेदन िए काययपालिका समि र िातािरणीय प्रिाि मूल्याङ्कन
प्रलतिेदन िए प्रदे श कानूनिे तोकेको लनकाय समि पुनः पेश गनुय पनेछ ।
(९) उपदफा (८) बमोक्षजमको िातािरणीय अध्ययन प्रलतिेदन तयार गनुप
य ूिय प्रारक्षभिक
िातािरणीय परीिण सभबधिी काययसूची अध्यि/प्रमुखबाट र िातािरणीय प्रिाि मूल्याङ्कन
सभबधिी काययसूची प्रदे श कानूनिे तोकेको लनकायबाट स्िीकृत गराउनु पनेछ ।
८.

प्रलतिेदन पररमाजयन गनय सवकने: (१) सं क्षिप्त िातािरणीय अध्ययन प्रलतिेदन र प्रारक्षभिक
िातािरणीय परीिण प्रलतिेदन स्िीकृत िई सकेपलछ सो प्रलतिेदनमा िौलतक पूिायिार, लडजाइन
तथा िमता र स्िरुपमा पररमाजयन गनुप
य ने िा सं रचना स्थानाधतरण िा फेरबदि गनुप
य ने िएमा
िा आयोजना तथा काययक्रम िमता घटे मा िा रुख कटान सं ख्यामा थपघट गनुप
य ने िएमा
काययपालिकािे त्यस्तो िातािरणीय अध्ययन प्रलतिेदन पररमाजयन गनय स्िीकृलत ददन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेक्षखएको िएता पलन दफा ७ को उपदफा (६)
बमोक्षजम सं क्षिप्त िातािरणीय अध्ययन गररएकोमा प्रारक्षभिक िातािरणीय परीिण िा प्रारक्षभिक
िातािरणीय पररिण गररएकोमा िातािरणीय प्रिाि मूल्याङ्कन गनुप
य ने आदे श ददएको अिस्थामा
पररमाजयन सभबधिी व्यिस्था िागू हुने छै न ।
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पररच्छे द — ४
प्रस्ताि कायायधियन तथा अनुगमन सभबधिी व्यिस्था
९.

प्रस्ताि कायायधियन गनुय पने: (१) प्रस्तािकिे सं क्षिप्त िातािरणीय अध्ययन िा प्रारक्षभिक
िातािरणीय परीिण प्रलतिेदन स्िीकृत िएको लमलतिे तीन बषयलित्र त्यस्तो प्रस्ताि कायायधियन
प्रारभि गनुय पनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेक्षखएको िएता पलन विशेष पररक्षस्थलत लसजयना
िई सो अिलिलित्र प्रस्तािको कायायधियन हुन नसक्ने अिस्था उत्पन्न िएमा प्रस्तािकिे सं क्षिप्त
िातािरणीय अध्ययनको हकमा प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत समि र प्रारक्षभिक िातािरणीय
परीिणको हकमा अध्यि/प्रमुख समि स्पष्ट कारण खुिाई भयाद थपका िालग लनिेदन ददनु
पनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोक्षजम प्राप्त िएको लनिेदन उपर सं क्षिप्त िातािरणीय अध्ययन
प्रलतिेदन िए प्रमुख प्रशासकीय अलिकृतिे र प्रारक्षभिक िातािरणीय परीिण प्रलतिेदन िए
अध्यि/प्रमुखिे दफा १५ को उपदफा (१) बमोक्षजमको प्राविलिक सलमलतबाट जाँचबुझ गराई
व्यहोरा मनालसब दे खेमा आफ्नो राय सवहत काययपालिकामा पेश गनुप
य नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोक्षजम पेश िएको लनिेदनको व्यहोरा मनालसि दे खेमा
काययपालिकािे बढीमा दुई बषयको अिलि थप गनय सक्नेछ ।
(५) उपदफा (१) िा (४) बमोक्षजमको अिलिलित्र प्रस्ताि कायायधियन प्रारभि नगने
प्रस्तािकिे त्यस्तो प्रस्तािको पुनः िातािरणीय अध्ययन गराई स्िीकृलतको िालग पेश गनुय
पनेछ ।

10. िातािरणीय व्यिस्थापन योजना: (१) प्रस्तािकिे प्रस्ताि कायायधियन गनुअ
य क्षघ अनुसूची –१०
बमोक्षजमको ढाँचामा िातािरणीय व्यिस्थापन योजना तयार गनुय पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजम िातािरणीय व्यिस्थापन योजना तयार गदाय िातािरणीय
सकारात्मक प्रिाि बढोत्तरी हुने र नकारात्मक प्रिाि धयूनीकरण गने वक्रयाकिापहरुमध्ये
आयोजना लनमायणको क्रममा र आयोजना सभपन्न िएपलछ अििभबन गने वक्रयाकिापहरु समेत
उल्िेख गनुय पनेछ ।
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(३) उपदफा (१) बमोक्षजमको िातािरणीय व्यिस्थापन योजनामा लनरोिात्मक,
सुिारात्मक र िलतपूलतय सभबधिी वक्रयाकिापहरु समेत प्रस्ताि गनुय पनेछ ।
(४) िातािरणीय व्यिस्थापन योजना तयार गदाय प्रस्तािकिे आयोजना कायायधियन
गदाय िातािरणमा पनय सक्ने प्रारक्षभिक, मध्यकािीन र दीघयकािीन सकारात्मक प्रिािको
बढोत्तरी र नकारात्मक प्रिािको धयूनीकरणको िालग अबिभबन गनुप
य ने विलि र प्रवक्रया समेत
उल्िेख गनुय पनेछ।
(५) िातािरणीय व्यिस्थापन योजनामा प्रस्तावित काययहरु सञ्चािन गनय िाग्ने
िागतिाई विस्तृत आयोजना प्रलतिेदनमा उल्िेख िएकोमा सोको वक्रयाकिाप र िागत
प्रस्तािकिे िातािरण व्यिस्थापन योजनामा समािेश गनुय पनेछ ।
(६) प्रस्तािकिे िातािरणीय व्यिस्थापन योजनामा उक्षल्िक्षखत वक्रयाकिापिाई
आयोजना तथा काययक्रम कायायधियनका िालग तयार गररने िागत अनुमानमा नै समािेश गनुय
पनेछ ।
(७) उपदफा (१) बमोक्षजम तयार गरे को िातािरणीय व्यिस्थापन योजना कायायधियन
प्रारभि िएपलछ प्रस्तािकिे कायायधियनको अिस्थाको प्रलतिेदन प्रत्येक छ मवहनामा काययपालिका
समि पेश गनुय पनेछ ।
(८)नगरपालिकािे आफूिे गरे को अनुगमन तथा लनरीिणको प्रलतिेदन प्रत्येक आलथयक
बषय समाप्त िएको लमलतिे एक्काईस ददनलित्र प्रदे श कानूनिे तोकेको लनकायमा पठाउनु पनेछ
।
(९) उपदफा (८) बमोक्षजम पेश गरे को प्रलतिेदनिाई सात ददनलित्र कायायियको
सूचना पाटी तथा िेिसाईट माफयत साियजलनक गनुय पनेछ ।
११. प्रस्ताि कायायधियन अनुगमन तथा प्रलतिेदन: (१) प्रस्ताि कायायधियनको अनुगमन गदाय प्रारक्षभिक
एिम् प्रवक्रया अनुगमन, लनयमपािन अनुगमन तथा प्रिािको अनुगमन गनुय पनेछ ।
(२) प्रस्तािको प्रारक्षभिक अनुगमन गदाय आयोजना िा काययक्रमको लनमायण कायय शुरु
गनुि
य धदा अगािै लनमायणस्थि र िरपरका आिारिूत िातािरणीय पिको सिेिण गनुय पनेछ ।
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(३) प्रस्ताि कायायधियनबाट िएका िातािरणीय पररितयन पत्ता िगाउन काययक्रम
तथा आयोजना लनमायण र सञ्चािनका क्रममा त्यस िेत्रको जनस्िास््य, पयायिरणीय, सामाक्षजक
र आलथयक अिस्था िगायतका सूचकहरुको मूल्याङ्कन गनुय पनेछ ।
(४) प्रस्तािकिे िातािरण सं रिण सभबधिी मापदण्डको पािना गरे को छ िन्ने कुरा
सुलनक्षश्चत गनय िातािरणीय गुणस्तरका विशेष सूचक िा प्रदूषणको अिस्थाको बारे मा आिलिक
िा िगातार अनुगमन गरी अलििेख राख्नु पनेछ र यसरी अनुगमन गदाय िातािरणीय व्यिस्थापन
योजनामा प्रस्तावित विषयहरु समेत समािेश गनुय पनेछ ।
(५) प्रस्ताि कायायधियनबाट लसजयना हुने सकारात्मक र नकारात्मक प्रिाि, िातािरण
सं रिणका िालग प्रस्तािकिे पािना गनुप
य ने विषयहरु तथा िातािरणीय प्रिािकाररताको
अनुगमन सभबधिी सूचकहरु समेत प्रलतिेदनमा उल्िेख गनुय पनेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोक्षजमका प्रत्येक सूचकिाई कसिे र कुन विलि िा तररकाबाट
अनुगमन गने हो सो समेत खुिाउनु पछय र यस्तो विलि िरपदो, सक्षजिो र आयोजना स्थिमा
काययरत जनशक्षििे अबिभबन गनयसक्ने खािको हुन ु पनेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोक्षजमको कायय प्रस्तािकसँग उपिब्ि जनशक्षििे गनय सक्ने
अिस्था निएमा आिश्यकता अनुसार िाह्यस्रोतबाट पूती गरी सभपादन गने व्यिस्था प्रस्तािकिे
लमिाउनु पनेछ ।
(८) आयोजना लनमायण तथा सञ्चािनको विलिन्न चरणका िालग सूचकको प्रकृलत हे री
िातािरणीय अनुगमन गने समय तालिका समेत प्रलतिेदनमा समािेश गनुय पनेछ ।
(९) उपदफा (१) बमोक्षजम प्रस्ताि कायायधियन प्रारक्षभिक अनुगमन, प्रिाि अनुगमन
तथा लनयमपािन अनुगमन सभबधिी ढाँचा अनुसूची–११ मा तोवकए बमोक्षजम हुनेछ।
१२. अनुगमन सभबधिी क्षजभमेिारी: (१) सं क्षिप्त िातािरणीय अध्ययन तथा प्रारक्षभिक िातािरणीय
परीिण सभबधिी अध्ययन प्रस्तािको कायायधियनको स्िःअनुगमन गने क्षजभमेिारी प्रस्तािक
स्ियंको हुनेछ ।
(२) प्रस्तािकिे प्रत्येक छ मवहनामा उपदफा (१) बमोक्षजम स्िःअनुगमन गरी तयार
गरे को प्रलतिेदन नगरपालिकामा पेश गनुय पनेछ ।

12

(३)नगरपालिका स्ियं प्रस्तािक िएको िा अधय प्रस्तािकबाट कायायधियन गररने
प्रस्तािको अनुगमनका िालग काययपालिकािे दे हाय बमोक्षजमको अनुगमन सलमलत गठन गनेछः–
क) नगर प्रमुख

– सं योजक

ख नगर उपप्रमुख

-सदस्य

ग) प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत

– सदस्य

घ) िातािरण तथा विपद व्यिस्थापन सलमलतको सं योजक

– सदस्य

ङ) प्रस्ताि काययधियन हुने िडाको िडा अदक्ष्य

- सदस्य

च) योजना तथा पूिायिार विकास महाशाखा/शाखा िा एकाई प्रमुख

– सदस्य

छ) िातािरण लनरीिक

– सदस्य

ज) िातािरण तथा विपद व्यिस्थापन महाशाखा/शाखा/एकाई प्रमुख

– सदस्य

झ) नगर प्रमुखिे तोकेको एक मवहिा सवहत २ जना काययपालिका सदस्य - सदस्य
ञ) िातािरण अलिकृत

– सदस्य सक्षचि

(४) सलमलतिे क्षजल्िाक्षस्थत िन कायायिय, सभबक्षधित लनकाय प्रमुख तथा प्रलतलनलि िा
विषय विज्ञिाई बैठकमा आमधत्रण गनय सक्नेछ ।
(५) अनुगमन सलमलतिे दफा ११ बमोक्षजम अनुगमन गरी तयार पाररएको प्रलतिेदन
तीस ददनलित्र कायायपालिका समि पेश गनुय पनेछ ।
(६) काययपालिकािे अनुगमनबाट दे क्षखएका समस्या तथा सुझाि कायायधियनको िालग
प्रस्तािकिाई आदे श ददन सक्नेछ र यसरी ददएको आदे शको पािना गनुय प्रस्तािकको कतयव्य
हुनेछ ।
१३. कायायधियनमा रोक िगाउन सक्ने: (१) यस काययविलि तथा िातािरण सं रिण सभबधिी प्रचलित
सङ्घीय तथा प्रदे श कानून बमोक्षजम िातािरणीय अध्ययन प्रलतिेदन स्िीकृत नगराई िा स्िीकृि
िएिधदा फरक हुने गरी प्रस्ताि कायायधियन गनय गराउन हुँदैन ।

(२) कुनै व्यक्षि, सं स्था िा लनकायिे उपदफा (१) विपररतको कायय गरे को पाइएमा
सं क्षिप्त िातािरणीय अध्ययन िा प्रारक्षभिक िातािरणीय प्रलतिेदन िए काययपालिकािे प्रस्ताि
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कायायधियनमा रोक िगाउनेछ र िातािरणीय प्रिाि मूल्याङ्कनको हकमा प्रदे श सरकारको
सभबक्षधित लनकायमा लसफाररश गनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोक्षजम कुनै प्रस्ताि कायायधियनमा रोक िगाइएकोमा त्यसरी
रोक िगाइएको कारणबाट िलत पुग्न गएमा प्रस्तािकिे सो बापत कुनै वकलसमको िलतपूलतयको
दािी गनय पाउने छै न ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा िेक्षखएको िएता पलन कायायधियनमा रोक
िगाइएको आयोजनाको प्रस्तािकिे प्रचलित ऐन बमोक्षजम िातािरणीय अध्ययन प्रलतिेदन
स्िीकृत गराएमा िा स्िीकृत िातािरणीय अध्ययन प्रलतिेदन बमोक्षजम आयोजना कायायधियनमा
सुिार गरे मा िगाइएको रोक सभबक्षधित लनकायिे फुकुिा गनय सक्नेछ ।

पररच्छे द — ५
विविि
१४. प्राविलिक सलमलत गठन गने: (१) सं क्षिप्त िातािरणीय अध्ययन तथा प्रारक्षभिक िातािरणीय
परीिण सभबधिी काययसूची तथा िातािरणीय अध्ययन प्रलतिेदन स्िीकृत गनुअ
य क्षघ प्राविलिक
पिहरुको अध्ययन, विश्लेषण र पुनराििोकन गरी लसफाररश गनय काययपालिकािे दे हाय
बमोक्षजमको प्राविलिक सलमलत गठन गनेछ :–
क) प्रमुख प्रशासकीय

अलिकृत िा लनजिे तोकेको अलिकृत

- सं योजक

ख) योजना तथा प्राविलिक महाशाखा/शाखा िा इकाई प्रमुख

– सदस्य

ग) आयोजना तथा काययक्रमसँग सभबक्षधित िेत्रको विषयको विज्ञ

– सदस्य

घ) िातािरण लनरीिक

- सदस्य

ङ) िातािरण अलिकृत

– सदस्य सक्षचि

च) िातािरण तथा विपद व्यिस्थापन विषय हे ने महाशाखा/शाखा/एकाई प्रमुख

– सदस्य

(२) सलमलतिे आिश्यकता अनुसार िन कायायिय, सभबक्षधित विषयगत लनकायका
प्रमुख तथा प्रलतलनलि िा विषय विज्ञिाई बैठकमा आमक्षधत्रत गनय सक्नेछ ।
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ु ाई गने दावयत्ि: (१) आयोजना तथा काययक्रमको िातािरणीय, आलथयक, सामाक्षजक
१५. गुनासो सुनि
र साँस्कृलतक सिािसँग सभबक्षधित प्रिावित व्यक्षि तथा समुदायको चासो, क्षशकायत तथा गुनासो
ु ाई सं यधत्रको
प्राप्त गने, सभबोिन र कायायधियनमा सहजीकरण गने प्रयोजनका िालग गुनासो सुनि
व्यिस्था गने दावयत्ि प्रस्तािकको हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजम व्यिस्था िएको सं यधत्रमा गुनासो सुन्ने अलिकारी तथा
गुनासो सभबोिन सलमलत िगायत अधय उपयुि व्यिस्था गनुय पनेछ ।
ु ाई अलिकारीको व्यिस्था निएको अिस्थामा
(३) उपदफा (२) बमोक्षजम गुनासो सुनि
ु ाई अलिकारीको क्षजभमेिारी स्ितः आयोजना प्रमुखको हुनेछ ।
गुनासो सुनि
ु ाई सभबधिी व्यिस्था गनय काययपालिकािे
(४) उपदफा (१) बमोक्षजम गुनासो सुनि
उपप्रमुखको सं योजकत्िमा प ाँच सदस्यीय गुनासो सभबोिन सलमलत गठन गनय सक्नेछ ।
क) नगर उपप्रमुख

–सं योजक

ख) काययपालिका सदस्यबाट कक्षभतमा एक मवहिा सवहत २ जना

– सदस्य

ग) आयोजना कायायधियन हुने िेत्रको िडा अदक्ष्य

- सदस्य

घ) िातािरण लनरीिक

– सदस्य

ङ)

िातािरण अलिकृत

– सदस्य सक्षचि

ु ाई सं यधत्रिे पररयोजना िा प्रस्तािसँग
(५) उपदफा (२) बमोक्षजमको गुनासो सुनि
सभबधिी िातािरणीय, आलथयक, सामाक्षजक एिम् साँस्कृलतक चासो तथा सिािहरु बारे आिाज
प्रस्तुत गनय र सभबोिन गनय समयबद्ध तथा पारदशी कायययोजना बनाई कायायधियन गनुय पनेछ।
(६) प्रस्तािकिे

प्रस्तावित

आयोजना तथा

काययक्रमको विषयमा िडा तथा

नगरपालिका स्तरमा सचेतनामूिक अलियान सञ्चािन गरी प्रस्तावित आयोजना तथा काययक्रमिे
सभबोिन गनुप
य ने प्रिावितहरुको हक अलिकार र गुनासो सभबोिन गने सं यधत्रको बारे मा समुदाय
तथा सरोकारिािािाई सुसूक्षचत गराउनु पनेछ ।
(७) गुनासो सभबोिन सलमलत तथा गुनासो सुन्ने अलिकारीको काम कतयव्य र अलिकार
दे हाय बमोक्षजम हुनेछ:
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क) िातािरणीय तथा सामाक्षजक अिरोि, सभपक्षत्तको प्रालप्त, अलिकार, िलतपूलतय र
सहायता सभबधिमा प्रिावितहरुिाई सहयोग गने,
ख) प्रिावित व्यक्षिहरुको गुनासो प्राप्त गने, अलििेख राख्ने, िगीकरण गने, प्राथलमकता
लनिायरण गने,
ग) गुनासो प्राप्त िएको लमलतिे पधर ददनलित्र सभबोिन गरी सभबक्षधित र
नगरपालिकािाई जानकारी गराउने,
घ) गुनासो सभबोिन सभबधिी लनणयय प्रवक्रयामा असधतुष्ट पिको पृष्ठपोषणिाई
सुलनक्षश्चत गने,
ङ) प्रस्तािकिे तोके बमोक्षजमका र सलमलतिे आिश्यक दे खेका अधय कामहरु गने।
१६. प्राविलिक सहयोग लिन सक्ने: आयोजना िा काययक्रमका िालग गररने िातािरणीय अध्ययन
सभबधिी कायय नगरपालिकाको आधतररक जनशक्षिबाट गनय सं िि निएको अिस्थामा सभबक्षधित
विषय विज्ञहरु िा व्यिसावयक परामशयदाताको सहयोग लिन सवकनेछ ।
१७. प्रचलित कानून िागू हुने: यस काययविलिमा िएको व्यिस्था प्रचलित कानूनसँग बाँक्षझएमा प्रचलित
कानूनको व्यिस्था िागू हुनेछ ।
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ु ी –१
अनुसच

(दफा ३ को उपदफा (२) (ग) सँग सभबक्षधित)
नगरपालिकाको अलिकार िेत्रका सं िाव्य प्रस्तािहरुको िातािरणीय अध्ययनको सीमा (थ्रेसहोल्ड)

प्रस्तािको विषय

िातािरणीय अध्ययनका विलि अनुसार अध्ययन गनुय पने आयोजना तथा काययक्रमको मापदण्ड

िेत्र
िन र िृिारोपण

सं क्षिप्त िातािरणीय अध्ययन

प्रारक्षभिक िातािरणीय परीिण

िातािरणीय प्रिाि मूल्याङ्कन

२० हे क्टरसभमको िेत्रफिमा नयाँ बनस्पलत २० हे क्टर िधदा बढीको िेत्रफिमा नयाँ िन
उद्यान,

िेत्रमा

फोहोरमैिा

व्यिस्थापन

गनय

िन िीउ िगैचा र प्राणी उद्यान बनस्पलत उद्यान, िन िीउ िगैचा र प्राणी उद्यान ल्याण्डवफि साइट लनमायण तथा सं चािन गने

(क्षचलडयाखाना) लनमायण गने

(क्षचलडयाखाना) लनमायण गने

िन सं रिण िेत्र, मध्यिती िेत्र िा िातािरण तराईमा ५० दे खी ५०० हे क्टरसभम र पहाडमा तराईमा ५०० हे क्टर िधदा बढी र पहाडमा
सं रिण

िेत्रमा

नीक्षज

बाहे कका

जग्गामा ५० दे खी २५० हे क्टरसभमको िेत्रमा एकि २५० हे क्टर िधदा बढीको िेत्रफिमा एकि

स्थानीय सरकारिे उपिोिा समूह माफयत प्रजातीका
आयोजना लनमायण िा सं चािन गने

स्िदे शी

विरुिा

एकै

ब्िकमा प्रजातीका

िृिारोपण गने

िृिारोपण गने

साियजलनक बुट्यान िेत्रमा जलडबुटी िा सुगक्षधित
िनस्पलतको

व्यिसावयक

जलडबुटी केधर स्थापना गने
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स्िदे शी

उत्पादनको

िालग

विरुिा

एकै

ब्िकमा

१ हे क्टरसभमको िन िेत्र अधय प्रयोजनको १ दे क्षख ५ हे क्टरसभमको िन िेत्र अधय विद्युत प्रसारण िाइन बाहे क अधय प्रयोजनका
िालग प्रयोग गने
पययटन

प्रयोजनको िालग प्रयोग गने

िालग ५ हे क्टरिधदा बढी िन िेत्र प्रयोग गने

२५ दे खी ५० िेडसभमको होटि िा ररसोटय ५१ दे खी १०० िेडसभमको होटि िा १०० िेडिधदा बढी िमताको होटि िा
लनमायण, स्थापना तथा सञ्चािन गने

ररसोटय लनमायण, स्थापना तथा सञ्चािन गने

ररसोटय स्थापना तथा सञ्चािन गने

माछा िा अधय जिचर िएको कुनै नदी िा
तािमा इक्षिन जलडत उपकरण र इधिन
ज्ििन गरी रयाक्षफ्टङ कायय िा क्रुज सं चािन
गने ।
तािमा स्थापना हुने हाउस िोट (तैरने घर)
सं चािन गने
सडक तथा

१०० लमटर िभबाईसभमको पुि लनमायण गने १०० लमटरिधदा बढी िभबाईका पुि (झोिुङ्गे

यातायात

पुि समेत) लनमायण गने

स्थानीय सडक स्तरोन्नलत गने

२५ वकिोलमटरसभम िभबाईको नयाँ सडक २५ वक.लम. िधदा बढी िभबाई हुने कुनै पलन
लनमायण गने

नयाँ सडक लनमायण गने

१ दे क्षख ५ वक.लम. सभमको केबिकार मागय ५ वक.लम. िधदा िामो केबिकार मागय लनमायण
लनमायण गने

गने
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५ दे क्षख ५० वक.लम. सभमको रज्जुमागय लनमायण ५० वक.लम. िधदा बढी रज्जुमागय लनमायण गने
गने
सडक

प्रयोजनका

िालग

१

दे क्षख

३ सडक प्रयोजनका िालग ३ वकिोलमटर िधदा

वकिोलमटरसभम सुरङ्ग बनाउने

बढी िभबाइको सुरङ्ग बनाउने

चारपाङ्ग्ग्रे सिारी सञ्चािन हुने आकाशे पुि
(फ्िाई ओिर) लनमायण गने
साियजलनक यातायातको िालग मोनो रे िमागय
सञ्चािन गने
उजाय, जिस्रोत र
लसं चाई

१०० हे क्टरसभम लिफ्ट लसँचाई आयोजना १००
लनमायण गने

हे क्टरिधदा

बढीको

लिफ्ट

लसं चाई बहुउद्देश्यीय जिाशयको लनमायण गने

आयोजना लनमायण गने
तराई िा लित्री मिेशमा २०० दे क्षख २, ००० तराई िा लित्री मिेशमा २, ००० हे क्टर िधदा
हे क्टरसभमको िेत्र लसं चाई गने

बढीको िेत्र लसं चाई गने

पहाडी उपत्यका र टारमा २५ दे क्षख ५०० पहाडी उपत्यका र टारमा ५०० हे क्टर िधदा
हे क्टरसभमको िेत्र लसं चाई गने

बढीको िेत्र लसं चाई गने

पहाडी लिरािो पाखा िा पियतीय िेत्रमा २५ पहाडी लिरािो पाखो िा पियतीय िेत्रमा २००
दे क्षख २०० हे क्टरसभमको िेत्रमा लसँचाई गने
लसं चाईको पुनरुत्थान प्रणािी अधतगयत विद्यमान
प्रणािी

लित्रका
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लसं चाई

आयोजनामा

नयाँ

हे क्टरिधदा बढी िेत्र लसं चाई गने

हे डिक्सय लनमायण िा मूि नहर पररितयन हुने कुनै
पलन पुनरुत्थान आयोजना सं चािन गने

२५ दे क्षख १०० जनासभम स्थायी बसोबास १०० जना िधदा बढी स्थायी बसोबास िएका
िएका जनसं ख्या विस्थावपत गने कुनै पलन जनसं ख्या विस्थावपत गने कुनै पलन जिस्रोत
जिस्रोत विकास कायय गने

विकास कायय गने

१० वकिोलमटर िधदा बढी िभबाईको नदी
लनयधत्रणको कायय गने
६६

के.लि.सभमको

विद्युत

प्रसारण

िाइन १३२ के.लि. िा सोिधदा बढी िमताको विद्युत विद्युत प्रशारण िाइन लनमायण बाहे क अधय

आयोजनाको िालग िन िेत्रको प्रयोग गने

प्रसारण िाइन लनमायण गने

प्रयोजनको िालग ५ हे क्टरिधदा बढी िन िेत्र
प्रयोग गने

विद्यमान २२० के.लि. िा सो िधदा बढी
िमताको विद्युत प्रसारण िाइनबाट ट्याप गरी
नयाँ आउटडोर सिस्टे शन लनमायण गने
१ दे क्षख ५० मेगािाट िमता सभमको जिविद्युत
उत्पादन आयोजना लनमायण गने
१५००

घनलमटर

िधदा

बढी

िमताको

िायोग्यास प्िाण्ट लनमायण गने
१ दे क्षख १० मेगािाट िमतासभमको सौयय १० मेगािाट िधदा बढी िमताको सौयय
उजायबाट विद्युत उत्पादन आयोजना सं चािन गने उजायबाट विद्युत उत्पादन आयोजना सं चािन
गने
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१ दे क्षख १० मेगािाट िमतासभमको िायु १०

मेगािाट िधदा

बढी िमताको िायु

उजायबाट विद्युत उत्पादन आयोजना सं चािन गने उजायबाट विद्युत उत्पादन आयोजना सं चािन
गने
०.५ दे क्षख २ मेगािाट िमतासभमको जैविक २ मेगािाट िधदा बढी िमताको जैविक
उजायबाट विद्युत उत्पादन आयोजना सञ्चािन गने उजायबाट विद्युत उत्पादन आयोजना सञ्चािन
गने
क्षचनी उद्योग िेत्रलित्रको उखु पेिीसकेपलछ
लनस्कने

खोस्टा

(Bagasse)

बाट

विद्युत

सहउत्पादन (Co-generation) हुने आयोजना
सं चािन गने
आिास, ििन,
िस्ती तथा शहरी

७ दे खी १० तल्िा िा १५.५ दे खी २५ ११ तिा िा २५ लमटर िधदा बढी र १६ तिा १६ तिा िा ५० लमटर िधदा बढी उचाई
लमटरसभम उचाईका ििन लनमायण गने

िा ५० लमटरसभम उचाई िएका ििन लनमायण िएका ििन लनमायण गने

विकास

गने
३०००

दे खी

५०००

िगयलमटर

िेत्रफििधदा

बढीको

िेत्रफिसभमको Built up Area िा Floor िेत्रफिसभमको Built up Area िा Floor area Built up Area िा

Floor area

िएको

area िएको आिासीय,

िगयलमटर ५,०००

व्यािसावयक,

दे खी

10,०००

िगयलमटर 10,000

िा िएको आिासीय, व्यािसावयक, िा आिासीय र आिासीय, व्यािसावयक, िा आिासीय र दुबै

आिासीय र दुबै प्रकृलत िएको ििन लनमायण दुबै प्रकृलतको सं यूि ििन लनमायण गने

प्रकृलतको सं यूि ििन लनमायण गने ।

गने
५००

दे क्षख

१,०००

जनासभम

एकैपटक १, ००० दे क्षख २, ००० जनासभम एकैपटक २, ००० जना िधदा बढी एकैपटक आगमन

आगमन िा लनगमन हुने लसनेमा हि, लथएटर, आगमन िा लनगमन हुने लसनेमा हि, लथएटर, िा
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लनगमन

हुने

लसनेमा

हि,

लथएटर,

सामुदावयक

ििन

रङ्गशािा,

कधसटय

स्पोटयस् कभप्िेक्स लनमायण गने

हि, सामुदावयक ििन रङ्गशािा, कधसटय हि, स्पोटयस् सामुदावयक

५ दे खी १० हे क्टरसभमको जग्गा विकास १० दे खी १०० हे क्टरसभमको जग्गा विकास १००
आयोजना सञ्चािन गने

१ दे खी ५ हे क्टरसभमको Hard Surface ५

Payment को Bus Park

हे क्टर िधदा

बढीको

िा Parking lot Payment को Bus Park

लनमायण गने

रङ्गशािा,

कधसटय

हि,

स्पोटयस् कभप्िेक्स लनमायण गने

कभप्िेक्स लनमायण गने

आयोजना सञ्चािन गने

ििन

हे क्टरिधदा

बढीको

जग्गा

विकास

आयोजना सञ्चािन गने

Hard Surface
िा Parking lot

लनमायण गने

५००० दे क्षख १०, ००० लिटरसभम दै लनक १०,००० दे क्षख २०,००० लिटरसभम दै लनक २०, ००० लिटर िधदा बढी दै लनक पानीको
पानीको प्रयोग हुने ििन लनमायण तथा सं चािन पानीको प्रयोग हुने ििन लनमायण तथा सं चािन प्रयोग हुने ििन लनमायण तथा सञ्चािन गने
गने

गने
१ दे क्षख ५ हे क्टरसभमको िेत्रमा आिास विकास ५ हे क्टरिधदा बढी िेत्रमा आिास विकास गने
गने
२०, ००० घनलमटरिधदा बढी माटो पुने तथा कृवष योग्य िूलममा शहरीकरण गने
माटो काटी Site Develop गने

उद्योग र व्यिसाय

िन बाहे क अधय िेत्रमा १० हे क्टरसभमको दै लनक १ मे.ट. िधदा बढी क्षचया, कफी, जलडबुटी
िेत्रमा औद्योलगक ग्राम स्थापना गने

आदद प्रशोिन गने उद्योग स्थापना गने

दै लनक २५ मेविक टनसभम िािुिा प्रशोिन दै लनक २५ मेविक टनिधदा बढी िािुिा प्रशोिन
उद्योग स्थापना गने

गने उद्योग स्थापना गने
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नदी नािा सतहबाट दै लनक १०० घनलमटर दै लनक १००० मेविक टनसभम िमताको क्रसर दै लनक १००० मे.ट. िधदा बढी िमताको
सभम िािुिा, ग्रािेि, लगखाय माटो लनकाल्ने

उद्योग स्थापना गने

क्रसर उद्योग स्थापना गने

मेक्षशन उपकरणमा १ दे क्षख ५ करोड रुपैया दै लनक १० मेविक टन िधदा बढी खाद्य पदाथय
सभम िगानी िएको िकयसप (ममयत सं िार उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने
समेत) स्थापना तथा सञ्चािन गने
पाइपिाइन बाहे क व्यापाररक प्रयोजनको िालग
प्रलत सेकेण्ड १० लिटर िधदा बढीको दरिे पानी
प्रशोिन गने उद्योग स्थापना गने
बावषयक ३ करोड गोटासभम उत्पादन िमता
िएको पोिेको इटा, टायि आदद बनाउने उद्योग
स्थापना गने
दै लनक १० हजार िधदा बढी Compressed

Bricks Hollow Bricks/Blocks उत्पादन गने
उद्योग स्थापना गने

Mosquito

Repellent

(झोि,

क्िाइि,

ट्याबिेट, िोसन), िुप आदद उत्पादन गने
उद्योग स्थापना गने
परभपरागत घरे ि ु उद्योग बाहे कका िागो तथा
कपडा रङ्गाई िा िुिाई िा छपाई गने उद्योग
(गिैचा, पक्षस्मना समेत) स्थापना गने
23

गाडी, मोटरसाईकि, अटोररक्सा आदद तथा
दै लनक १०० थान िधदा बढी साइकि/ररक्सा
(इधिन िा विद्युत प्रयोग नगरी) एसेभबलिङ गने
उद्योग स्थापना गने
स्िास््य

१६ दे खी २५ शैयासभमको अस्पताि, नलसयङ्ग २६ दे खी १०० शैयासभमको अस्पताि, नलसयङ्ग १०० शैया िधदा बढीको अस्पताि, नलसयङ्ग होम
होम िा क्षचवकत्सा व्यािसाय सञ्चािन गने

खानी

होम िा क्षचवकत्सा व्यािसाय सञ्चािन गने

िा क्षचवकत्सा व्यिसाय सञ्चािन गने

दै लनक २५ मेविक टनसभम िािुिा प्रशोिन नदीनािाको सतहबाट दै लनक १०० दे खी ३०० नदीनािाको सतहबाट दै लनक ३०० घ.लम.
गने

घ.लम.सभम

िािुिा, ग्रािेि

र

लगखाय

लनकाल्ने
सािरण लनमायणमुखी ढु ङ्गा, डेकोरे वटि ढुङ्गा, सािारण

माटो िधदा बढी िािुिा, ग्रािेि र लगखाय माटो
लनकाल्ने

लनमायणमुखी ढु ङ्गा, डेटोरे वटि

ढु ङ्गा, सािरण

लनमायणमुखी

ढुं गा, डेटोरे वटि

ढु ङ्गा,

िािुिा, ग्रािेि र औद्योलगक माटो र सािारण िािुिा, ग्रािेि, औद्योलगक माटो र सािारण िािुिा, ग्रािेि, औद्योलगक माटो र सािारण
माटो उत्खननको िालग दै लनक ५० घनलमटर माटो दै लनक ५० दे खी ५०० घनलमटरसभम माटोको िालग दै लनक ५०० घ.लम. िधदा
सभम उत्खनन कायय गने
कृवष तथा पशु

उत्खननको कायय गने
महानगर/उपमहानगर

बढीको उत्खननको कायय गने
िेत्रलित्र

तराईमा

१ पहाडमा १ हे क्टरिधदा बढी र तराईमा ५

हे क्टरिधदा बढी र अधय ठाउँ मा ०.५ हे क्टर हे क्टरिधदा बढी राविय िन िेत्र कृवषको िालग
िधदा बढी िेत्रमा कृवष थोक बजार स्थापना गने प्रयोग गने

अनुमती प्राप्त बिशािा लनमायण गने
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३०,००० िधदा बढी पंिीजाती पाल्नको िालग
लनमायण कायय गने
१,००० िधदा बढी ठु िा चौपाया पाल्नको िालग
लनमायण कायय गने
५,००० िधदा बढी साना चौपाया (िेडा बाख्रा)
पाल्नको िालग लनमायण कायय गने
ँ रु पाल्नको िालग
२,००० िधदा बढी बंगरु सुग
लनमायण कायय गने
प्यारे ण्ट र ग्राण्ड प्यारे ण्ट कुखुरापािन तथा
ह्याचरी सञ्चािन गनय लनमायण गने
भयाद नाघेका विषादी (सूचीत विषादीको हकमा जीिनाशक विषादी (सूचीत विषादीको हकमा
मात्र) को िण्डारण तथा विसजयन गने

मात्र) प्िाण्ट स्थापना गने

दै लनक १०,००० िधदा बढी िमताको दुग्ि
प्रशोिन (दुिको पररकार समेत) उद्योग स्थापना
गने
१००० मेविन टन िधदा बढी िण्डारण िमता
िएको कोल्ड स्टोरे ज स्थापना गने
दै लनक २ दे क्षख १० मेविक टनसभम प्राङगाररक दै लनक १० मेविक टन िधदा बढी प्राङ्गाररक
मि उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने
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मि उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने

खानेपानी तथा ढि

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

लनमायण

िधदा बढीको सतही पानीको स्रोत र सो पानीको िधदा बढी सतही पानीको स्रोत र सो पानीको
५० दे क्षख ७५ प्रलतशत सभम सुख्खा समयमा ७५ प्रलतशत िधदा बढी सुख्खा समयमा आपूती
आपूती गने

गने

प्रलत सेकेण्ड १०० लिटर िधदा बढीको दरिे प्रलत सेकेण्ड ५०० लिटर िधदा बढी पानीको
पानी प्रशोिन गने

स्रोत उपयोग गने खानेपानी स्रोत सभबधिी
बहुउद्देश्यीय आयोजना सञ्चािन गने

१ दे क्षख ३ वक.लम.सभमको सुरुङ लनमायण गरी ३ वक.लम. िधदा बढीको सुरुङ लनमायण गरी
खानेपानी आयोजना सञ्चािन गने

खानेपानी आयोजना सञ्चािन गने

खानेपानी आयोजना सञ्चािनको िालग २५ दे क्षख खानेपानी आयोजना सञ्चािनको िालग १००
१०० जनासभम जनसं ख्या विस्थापन गने

जना िधदा बढी जनसं ख्या विस्थापन गने

विटमेण्ट सवहतको ढि लनकास लसस्टम समािेश जैविक तथा रासायलनक प्रदुषण हुने स्रोत िा
िएका खानेपानी आयोजना सञ्चािन गने

लतनबाट प्रिावित हुन सक्ने िूलमगत जिश्रोतको
उपयोग गने

५० हजार दे क्षख २ िाखसभमको जनसं ख्यािाई २ िाखिधदा बढी जनसं ख्यािाई खानेपानी
खानेपानी आपूती गने

आपूती गने

५० हजार दे क्षख २ िाखसभमको जनसं ख्यािाई २ िाखिधदा बढी जनसं ख्यािाई खानेपानी
खानेपानी आपूती गनय नयाँ स्रोत जोड्ने
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आपूती गनय नयाँ स्रोत जोड्ने

फोहरमैिा

१० हे क्टर बढी िेत्रमा फैलिएको िाधसफर बावषयक १,००० दे क्षख ५,००० टनसभम फोहोर बावषयक

व्यिस्थापन

स्टे शन र ररसोसय ररकोिरी एररया सभबधिी कायय जलमनमा िने

५,०००

टन

िधदा

बढी

फोहोर

जमीनमा िने

गने
५ दे क्षख १० हे क्टरसभमको िेत्रमा फैलिएको १०

हे क्टरिधदा

बढी

िेत्रमा

फैलिएको

िाधसफर स्टे शन र ररसोसय ररकोिरी एररया िाधसफर स्टे शन र ररसोसय ररकोिरी एररया
सभबधिी कायय गने

सभबधिी कायय गने

५ दे क्षख १० हे क्टरसभमको िेत्रमा फैलिएको १० हे क्टरिधदा बढी िेत्रमा फैलिएको रसायन,
रसायन,

याक्षधत्रक

िा

जैविक

तररकाबाट याक्षधत्रक िा जैविक तररकाबाट फोहोरमैिा

फोहोरमैिा छनौट गने, केिाउने, तह िगाउने र छनौट गने, केिाउने, तह िगाउने र पुनः प्रयोग
पुनः प्रयोग गने

गने

५०,००० सभम जनसं ख्यािाई टे िा पुरयाउने ५०,०००

िधदा

बढी

जनसं ख्यािाई

टे िा

उद्देश्यिे सं चािन हुने ढि लनकास, सरसफाई िा पुरयाउने उद्देश्यिे सं चािन हुने ढि लनकास,
फोहोर व्यिस्थापन कायय गने

सरसफाई िा फोहोर व्यिस्थापन

कायय गने

५ दे खी १० हे क्टरसभमको िेत्रमा फैलिएको १० हे क्टरिधदा बढी िेत्रमा फैलिएको कभपोष्ट
कभपोष्ट प्िाण्ट सभबधिी काम गने

प्िाण्ट सभबधिी काम गने
कभतीमा १०,००० जनसं ख्या िएको शहरी
िेत्रबाट लनस्बने फोहोरमैिा गाड्ने काम गने

५

एम.एि.लड.(MLD)

िमतासभमको

व्यिस्थापन आयोजना सं चािन गने
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ढि ५ एम.एि.लड.(MLD) िधदा बढी िमताको
ढि व्यिस्थापन आयोजना सं चािन गने

दे हायको प्रकृलत र जुनसुकै स्तरका खतरापूणय
फोहरमैिा सभबधिी लनमायण काम गनेः
(क) फोहरमैिा सं यधत्र लनमायण
(ख) फोहोरमैिा ररकिरी प्िाण्ट लनमायण
(ग) फोहरमैिा िने, थुपाने िा गाड्ने ठाउँ को
लनमायण
(घ) फोहरमैिा िण्डारण गने ठाउँ को लनमायण
(ङ) फोहरमैिा विटमेण्ट सुवििाको लनमायण
जोक्षखमपूणय फोहर पदाथय सभबधिी दे हायका
काम गनेः
(क) कभतीमा २५ शैय्या िएको प्राथलमक
स्िास््य केधर, अस्पताि िा नलसयङ्ग होमबाट
लनस्कने जैविक जोक्षखमपूणय पदाथयको अक्षधतम
लनष्कासन व्यिस्थापन गने
(ख) कुनै पलन हालनकारक पदाथयिाई िष्म िा
पुनः प्रयोग गनयको िालग १ हेक्टर िा सो िधदा
बढी िेत्रफिको जमीन प्रयोग गने र उजाय
सभबधिी कुनै काम गने
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अनुसूची –२
(दफा ३ को उपदफा ६ सँग सभबक्षधित)
िातािरणीय प्रिाि 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]{

sfo{;"rL tof/ ug]{

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

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]_

-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]{_

;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_

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

;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]_

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

jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg k|ltj]bg
;+lIfKt jftfj/0fLo cWoog k|ltj]bg
k|f/lDes jftfj/0fLo k/LIf0f
k]z ug]{ -bkmf & sf] pkbkmf -!_
k|ltj]bg k]z ug]{ -bkmf & sf] pkbkmf k]z ug]{ -;+3Lo tyf k|b]z sfg"g
adf]lhd x'g]_
adf]lhd_
-!_ 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|:Tffj sfof{Gjog tyf cg'udg ug]{
-sfo{ljlwsf] bkmf ( b]lv -!%_ adf]lhd_
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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 अलिकार िेत्र लित्रका प्रस्तािको विषयगत िेत्र तथा प्रकृलत :

• िन, िृिारोपण तथा हररयािी िेत्र : नयाँ बनस्पलत उद्यान, िन िीउ िगैचा र प्राणी उद्यान
(क्षचलडयाखाना) लनमायण, िाि उद्यान लनमायण ।

• सडक िेत्र : स्थानीय नयाँ सडक लनमायण तथा स्तरोन्नलत, १०० लमटर सभमको पुि लनमायण ।
• पययटन िेत्र : स्थानीय तहबाट अनुमलत ददने होटि िा ररसोटय स्थापना तथा सञ्चािन ।
• उजाय, जिस्रोत र लसं चाई िेत्र : लिफ्ट लसं चाई, पहाड लिरािो पाखोमा लसं चाई, बहुउद्देशीय जिाशय
लनमायण, विद्युत प्रसारण िाईन लनमायण तथा विस्तार, विद्युत उत्पादन ।

• आिास, ििन, िस्ती तथा शहरी विकास िेत्र : आिासीय, व्यिसावयक र दुबै प्रकृलतको ििन
लनमायण, जग्गा विकास आयोजना, आिास विकास काययक्रम ।

• उद्योग तथा व्यिसाय िेत्र : औद्योलगक ग्राम, क्षचया, कफी, जलडबुटी आदद प्रशोिन उद्योग, िािुिा
प्रशोिन िा क्रसर उद्योग इट्टा टायि उद्योग ।

• स्िास््य िेत्र : अस्पताि, नलसयङ्ग होम िा क्षचवकत्सा व्यिासाय स्थापना र सञ्चािन
• क्षशिा िेत्र : क्षशिण अस्पताि स्थापना र सं चािन
• खानी िेत्र : ढु ङ्गा, िािुिा, ग्रािेि र लगखाय माटो लनकाल्ने कायय
• कृवष िेत्र : व्यिसावयक पशुपंिी पािन, कृवष थोक बजार स्थापना र ििशािा लनमायण
• खानेपानी तथा ढि लनकास िेत्र : विटमेण्ट सवहतको ढि लनकास तथा खानेपानी आयोजना
सञ्चािन, खानेपानी आपूती

• फोहोरमैिा व्यिस्थापन िेत्र : फोहोरमैिा जमीनमुनी व्यिस्थापन, रसायन, याक्षधत्रक िा जैविक
तररकाबाट फोहोमैिा छनौट गने, केिाउने, तह िगाउने र पुनः प्रयोग
ग. िातािरणीय अध्ययनको प्रकार

• सं क्षिप्त िातािरणीय अध्ययन
• प्रारक्षभिक िातािरणीय अध्ययन
• िातािरणीय प्रिाि मूल्याङ्कन
घ. िातािरणीय अध्ययनका िालग त्याङ्क तथा वििरण सङ्किन सूची तथा अध्ययन विलि र औजार
िातािरणीय अध्ययन सभबधिी त्याङ्क सङ्किन

अध्ययन विलि तथा औजार

सूची
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जैविकः िनस्पलत, जीिजधतु, प्राकृलतक िासस्थान,
िन जङ्गि तथा जैविक र पाररक्षस्थलतकीय विवििता

•
•
•
•

िरातिीय वहडाई तथा प्रत्यि अििोकन
अप्रक्ष्यि सं केत सिेिण िा क्यामेरा ियावपङ
नमूना सिेिण

मुख्य जालनफकार अधतिायताय तथा िक्षित समूह
छिफि

िौलतक

तथा

रासायलनक

िातािरणः

जमीन,

िायुमण्डि, पानी, ध्िलन, मानि लनलमयत िस्तु, हािा,
िोगोलिक र िौगलियक क्षस्थलत, जििायु पररितयन

• िरातिीय वहं डाई तथा प्रत्यि अििोकन
• हािा, पानी तथा माटोको नमूना सिेिण
• ध्िलनको तहगत मापन तथा प्रदूषणको अिस्था
पवहचान आदद

तथा विपद जोक्षखमको अिस्था
सामाक्षजक

आलथयकः

जनसं ख्या,

विस्थापन,

जनस्िास््य, उद्यम व्यिसाय तथा जीविकोपाजयन,
उत्पादनक्षशि श्रोत सािन, सामाक्षजक मूल्यमाधयता

साँस्कृलतकः

सास्कृलतक

सभपदा, िालमयक

तथा

साँस्कृलतक मूल्य माधयाताहरु तथा चािचिन

अधयः

सेिा

सुवििा

उपिबिता

र

उपयोग

सहिालगतामूिक अििोकन

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

प्रत्यि अििोकन
जनगणना तथा घरपररिार सिेिण
िक्षित समूह तथा सरोकारिािा छिफि
मुख्य जालनफकार अधतिायताय
साियजलनक बहस
मेलडया सिेिण तथा रे कडय
सहिालगतामूिक अििोकन
िक्षित समूह तथा सरोकारिािा छिफि
मुख्य जालनफकार अधतिायताय
साियजलनक बहस
िक्षित समूह तथा सरोकारिािा छिफि
मुख्य जानीफकार अधतिायताय
साियजलनक बहस

ङ. िातािरणीय अध्ययनका प्रमुख सिािहरुको प्राथलमकता लनिायरण

• जैविक तथा पाररक्षस्थलतकीय
• िौलतक तथा रासायलनक
• सामाक्षजक, आलथयक र साँस्कृलतक
• जििायु पररितयन तथा विपद जोक्षखम
• अधय
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ँ िन तथा प्राथलमकता लनिायरण
च. िातािरणमा पनय सक्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रिाि पवहचान, आक
िातािरणीय प्रिािका िेत्र

सकारात्मक प्रिाि

क. लनमायण अक्षघको चरण
जैविक
िौलतक तथा रसायलनक
सामाक्षजक तथा आलथयक
साँस्कृलतक
अधय
ख. लनमायणको चरण
जैविक
िौलतक तथा रासायलनक
सामाक्षजक तथा आलथयक
साँस्कृलतक
अधय
ग. सञ्चािनको चरण
जैविक
िौलतक तथा रसायलनक
सामाक्षजक तथा आलथयक
साँस्कृलतक
अधय
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नकारात्मक प्रिाि

अनुसूची –३
(दफा ४ को उपदफा (१) सँग सभबक्षधित)
सं क्षिप्त िातािरणीय अध्ययन सभबधिी काययसूचीको ढाँचा
(आिरण पृष्ठको ढाँचा)
............. (प्रस्तािको नाम)...................
सं क्षिप्त िातािरणीय अध्ययनको काययसूची
.........................................................
प्रलतिेदन पेश गररने लनकायको नाम र ठे गाना :
प्रस्तािक :
.............( प्रस्तािकको नाम र ठे गाना)
...........( मवहना ) , ................. (िषय)

१. प्रलतिेदन तयार गने व्यक्षि िा सं स्थाको नाम र ठे गाना :
२. प्रस्तािको :

• सामाधय पररचय
• आयोजना तथा काययक्रमको वििरण
• आयोजना तथा काययक्रमको आिशयकता तथा साधदलियकता
३. प्रलतिेदन तयार गदाय विचार गनुय पने नीलत ऐन, लनयम, लनदे क्षशका तथा अधतराविय सक्षधि सभझौता :
४. प्रस्ताि कायायधियन गदाय िातािरणमा पने खास सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रिाि :

• जैविक तथा पाररस्थलतकीय :
• िौलतक :
• सामाक्षजक – आलथयक :
• साँस्कृलतक :
34

• रासायलनक :
५. प्रस्तािको कायायधियनबाट िातािरणमा पने प्रिािको रोकथामका विषय :
६. प्रस्ताि कायायधियन गदाय अनुगमन गनुय पने विषय :
७. जििायु पररितयन अनुकुिन र विपद जोक्षखम पने असर :
८. अधय आिश्यक विषय :
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अनुसूची –४
(दफा ४ को उपदफा (१) सँग सभबक्षधित)
प्रारक्षभिक िातािरणीय परीिण सभबधिी काययसूचीको ढाँचा
(आिरण पृष्ठको ढाँचा)
.............. (प्रस्तािको नाम)...................
प्रारक्षभिक िातािरणीयको काययसूची
........................................................
प्रलतिेदन पेश गररने लनकायको नाम र ठे गाना :
प्रस्तािक :
.............(प्रस्तािकको नाम र ठे गाना)
...........(मवहना) , ................. (िषय)

१. प्रलतिेदन तयार गने व्यक्षि िा सं स्थाको नाम र ठे गाना :
२. प्रस्तािको :
सामाधय पररचय

• आयोजना तथा काययक्रम वििरण
• आयोजना तथा काययक्रमको आिश्यकता र साधदलियकता
३. प्रलतिेदन तयार गदाय अपनाउनु पने विलि :
४. प्रलतिेदन तयार गदाय विचार गनुय पने नीलत ऐन, लनयम, लनदे क्षशका तथा अधतराविय सक्षधि सभझौताः
५. प्रलतिेदन तयार गदाय िाग्नेः

• समय :
• अनुमालनत बजेट :
• आिश्यक त्याङ्क तथा सूचना :
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६. प्रस्ताि कायायधियन गदाय िातािरणमा पने खास सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रिाि :

• जैविक तथा पाररक्षस्थलतकीय :
• िौलतक :
• सामाक्षजक आलथयक :
• साँस्कृलतक :
• रासायलनक :
७. प्रस्ताि कायायधियनका विकल्प :

• लडजाइन :
• आयोजना स्थि :
• प्रविलि र सञ्चािन विलि, समय तालिका, प्रयोग हुने कच्चा पदाथय :
• अधय कुरा :
८. प्रस्तािको कायायधियनबाट िातािरणमा पने प्रिािको रोकथामका विषय :
९. प्रस्ताि कायायधियन गदाय जििायु पररितयन र विपद जोक्षखममा पने असरसभबधिी विषय :
१०. प्रस्ताि कायायधियन गदाय अनुगमन गनुय पने विषय :
११. अधय आिश्यक विषय
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अनुसूची –५
(दफा ५ को उपदफा (७) सँग सभबक्षधित)
ु ाईको प्रवक्रया तथा ढाँचा
साियजलनक सुनि
िातािरणीय अध्ययन तथा विश्लेषण, नीलतगत तथा कानूनी व्यिस्थाको सियमाधयता अनुकुि हुने गरी
ु ाईको काययविलि दे हाय अनुसारको हुनेछ :
िातािरणीय अध्ययन प्रवक्रयामा गररने साियजलनक सुनि
ु ाई
१. िातािरणीय अध्ययनको िालग साियजलनक सुनि

– प्रस्तावित विकास लनमायण सभबधिी कायय िा आयोजना तथा काययक्रमको बारे को लनणयय प्रवक्रयामा
सकारात्मक प्रिाि पानय सरोकारिािा र प्रस्तािकबीच खुल्िा अधतकृयया गरी विचार र राय/सुझाि
प्रस्तुत गने मञ्च

– सामाधयतः प्रस्तािको असर िेत्रलित्र प्रस्तािक लनकायबाट साियजलनक सुनिु ाईको आयोजना
– साियजलनक सुनिु ाई काययक्रमको स्ितधत्र पेशागत विज्ञहरुद्धारा सहजीकरण
ु ाई काययक्रमको उद्देश्य
२. िातािरणीय अध्ययन प्रवक्रयामा गररने साियजलनक सुनि

– प्रस्तावित आयोजना तथा काययक्रम सभबधिमा िातािरणीय अध्ययनको लनष्कषय बारे प्रिावित
समुदायिाई प्रस्तािकबाट जानकारी गराउने मञ्चको आयोजना गने

– प्रस्तावित आयोजना तथा काययक्रम िेत्रको िरातिीय िास्तविक अिस्था र िातािरणीय अध्ययनबाट
प्राप्त लनष्कषयको शुद्धता पुष्ट्याई तथा रुजु गने

– िातािरणीय अध्ययन प्रवक्रयामा सभबक्षधित प्रिावित पि तथा सरोकारिािाहरुसँग प्रयायप्त मात्रामा
परामशय गररएको तथा लनणयय प्रवक्रयामा समािेश गराइएको कुराको सुलनक्षश्चत गने

– प्रिावित, रुची राख्ने तथा सरोकारिािा पििे आफूिाई महत्िपूणय िागेका र सभबक्षधित विषयमा
विचार प्रस्तुत गने अबसर प्रदान गने

– प्रस्तावित आयोजना तथा काययक्रम र िातािरणीय सरोकारको विषयमा स्थानीय सरकारको प्रलतिद्धता
र प्रिािकारी जनसहिालगता प्रिद्धयन गने
ु ाईको बारे मा साियजलनक सूचना तथा जानकारी
३. साियजलनक सुनि

– साियजलनक सुनिु ाईको लमलत, समय र स्थान
– साियजलनक सुनिु ाई हुने प्रस्ताि िा आयोजना तथा काययक्रम बारे जानकारी
– सहजकताय, गाउँ/नगरपालिकाका पदालिकारी, कमयचारी र नागररक समाजका प्रलतलनलिको क्षचनारी
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– सुनिु ाईमा सहिागी हुने सहिालगको जानकारी
– काययपालिका काययिय, सभबक्षधित िडा कायायिय िगायत साियजलनक स्थिमा सूचना टाँस
– स्थानीय वप्रण्ट तथा अनिाईन लमलडयामा सूचना प्रकाशन
– रे लडयो, टे लिलिजन, सामाक्षजक सिािबाट सूचना सभप्रेषण
– सूचना प्रसारण गदाय स्थानीय िाषामा समेत गनुय पने
ु ाईको प्रवक्रया तथा काययविलि
४. साियजलनक सुनि
४.१ पररचय काययक्रम

– अध्ययनकताय तथा सहजकताय,
– गाउँ/नगरपालिकाका पदालिकारी र सभबक्षधित कमयचारी,
– समुदाय तथा िक्षित समूहका प्रलतलनलि,
– नागररक समाज िा गैससका प्रलतलनलि,
– प्रस्तावित आयोजना तथा काययक्रमका िािाक्षधित तथा सं िाव्य प्रिावित समुदाय िा सहिागी,
– स्थानीय जालनफकार र विषयविज्ञ,
– स्थानीय राजनीलतक दिका प्रलतलनलि ।
ु ाईको ध्येय तथा उद्देश्यबारे जानकारी तथा प्रस्तुती
४.२ साियजलनक सुनि

– आयोजनाको विस्तृत पररयोजना प्रस्ताि िा काययक्रमको व्यिसावयक कायययोजना
– प्रस्तावित आयोजना तथा काययक्रमको सभबधिमा स्थिगत अििोकन, अध्ययन र परामशयबाट प्राप्त
सूचना तथा वििरण

– प्रस्ताि (आयोजना तथा काययक्रम) बाट स्थानीय जनता, स्थानीय तह, क्षजल्िािाई पुग्ने प्रमुख
फाइदाहरु

– प्रस्ताि कायायधियनबाट स्थानीय जनता, स्थानीय तह, क्षजल्िािाई पुग्ने नकारात्मक असरहरु
– नकारात्मक असर धयूनीकरणमा उपायहरु
४.३ प्रस्तािको सभबधिमा प्रिावित समुदाय तथा अधय सरोकारिािाको िारणा तथा सिाि प्रस्तुती

– प्रस्तािको कायायधियन सभबधिमा प्रिावित समुदायका विचार तथा सिाि
– प्रस्तािको कायायधियन सभबधिमा सरोकारिािाको विचार तथा सिाि
४.४ प्रस्तािकको प्रलतवक्रया
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– प्रस्ताि कायायधियनबाट हुने मुख्य समस्या तथा सबाि बारे प्रस्तािकको राय तथा विचार
– समस्या तथा सबािको सभबोिनबारे प्रस्तािकको प्रलतिद्धताबारे जानकारी
४.५ विषयविज्ञ तथा सहजकतायबाट लनष्कषय तथा सुझाि प्रस्तुती

– काययक्रममा प्रस्तुत तथा उठाइएका सिािहरुको विषयविज्ञ तथा सहजकतायद्धारा सं किन तथा
सँस्िेषण

– विषयविज्ञ तथा सहजकतायद्धारा लनष्कषय तथा सुझािबारे प्रस्तुती र जानकारी
– साियजलनक सुनिु ाईको प्रवक्रया, छिफिका विषय, लनष्कषय र सुझाि समािेश प्रलतिेदन तयारी
– प्रलतिेदन प्रस्तािक समि पेश
५. सहिालगता

– विषयविज्ञ तथा सहजकताय
– प्रिावित समुदाय तथा समूहको प्रलतलनलि, िक्षित िगय तथा समुदाय
– सभबक्षधित िडाका िडाअध्यि िा िडा सलमलतका सदस्यहरु
– गाउँ/नगरपालिकाका प्रमुख, प्रलतलनलि तथा सभबक्षधित कमयचारीहरु
– नागररक समाज, समुदायमा आिाररत समाज तथा लमलडयाका प्रलतलनलि
– प्रस्तािक सं स्थाका प्रलतलनलिहरु
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अनुसूची –६
(दफा ६ को उपदफा (२) सँग सभबक्षधित)
सं क्षिप्त िातािरणीय परीिण प्रलतिेदनको ढाँचा
१. प्रलतिेदन तयार गने व्यक्षि िा सं स्थाको नाम र ठे गाना :
२. प्रस्तािको सारांश :
३. प्रलतिेदनमा रहनु पने विषयः

• प्रस्तािको उद्देश्य,
• प्रस्ताि कायायधियन हुने िेत्रको विस्तृत वििरण,
• प्रस्ताि तयारीमा त्याङ्क सङ्किन र विश्वेषणको विलि,
• प्रस्ताि कायायधियनबाट िातािरणमा पने सकारात्मक प्रिाि,
• प्रस्ताि कायायधियनबाट िातािरणमा पने नकारात्मक प्रिाि,
• िातािरणीय व्यिस्थापन योजना,
• अधय आिश्यक कुरा,
• सधदिय सामाग्री ।
४. प्रलतिेदनमा समािेश हुने िातािरणीय योजनाको खाका दे हाय बमोक्षजम हुनेछः
विषयगत िेत्र

सकारात्मक

प्रिािको के

बढोत्तरीका वक्रयाकिाप

गने?

कहाँ

कसरी

कवहिे कसिे अनुमालनत

गने?

गने?

गने?

कहाँ

कसरी

कवहिे कसिे अनुमालनत

गने?

गने?

गने?

गने?

बजेट अनुगमन तथा

जनशक्षि र समय

मूल्याङ्कन विलि

िौलतक िेत्र
जैविक िेत्र
सामाक्षजक िेत्र
साँस्कृलतक िेत्र
अधय
विषयगत िेत्र

नकारात्मक

प्रिािको के

धयूनीकरणका वक्रयाकिाप गने?
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गने?

बजेट अनुगमन तथा

जनशक्षि र समय

मूल्याङ्कन विलि

िौलतक िेत्र
जैविक िेत्र
सामाक्षजक िेत्र
साँस्कृलतक िेत्र
अधय

रष्टव्य: – (१) िातािरण व्यिस्थापन योजनाको प्रस्तािमा आयोजना लनमायण अक्षघ, लनमायण तथा सञ्चािनको
चरणका िालग अिग अिग रुपमा उल्िेख गनुय पनेछ ।
(२) प्रलतिेदन तयार गदाय आिश्यकता अनुसार त्याङ्क, नक्शा, क्षचत्र, तालिका, चाटय, ग्राफ सं िग्न गनुय
पनेछ ।
(३) सं क्षिप्त िातािरणीय अध्ययन प्रलतिेदन नेपािी िाषाको युलनकोडमा फण्ट साइज १२ मा टाइप
गरी िेक्षखएको हुन ु पनेछ । प्रलतिेदनको प्रत्येक पानाको तिमालथ १–१ इञ्च, बायाँ १.२
१

इञ्च खािी राखी पानाका दुिैतफय वप्रधट गरी स्पाइरि बाइक्षण्डङ गरे को हुन ु पनेछ ।
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इञ्च र दायाँ

अनुसूची –७
(दफा ६ को उपदफा (२) सँग सभबक्षधित)
प्रारक्षभिक िातािरणीय परीिण प्रलतिेदनको ढाँचा

१. प्रलतिेदन तयार गने व्यक्षि िा सं स्थाको नाम र ठे गाना :
२. प्रस्तािको सारांश : (प्रस्तािको कायायधियनबाट िातािरणमा पनय सक्ने प्रिािको सभबधिमा दे हायका
कुरा सं िेपमा उल्िेख गने)

• प्रस्तािको उद्देश्य :
• िू–उपयोग पने असर :
• िातािरणमा पने प्रलतकूि प्रिाि :
• जनस्िास््य तथा मानि जीिनमा पने असर :
• जनसङ्ग्ख्या र जीविकोपाजयनमा पने असर :
• स्थानीय पूिायिारमा हुने िलत :
• जििायु पररितयन तथा विपद उत्थानक्षशितामा पने असर :
• अधय आिश्यक कुरा :
३. प्रस्तािको सभबधिमा दे हायका कुरा स्पष्ट खुिाउनु पने :
(क) प्रस्तािको वकलसम :

• प्रशोिन गने,
• उत्पादन गने,
• जडान गने,
• सेिा प्रिाह गने,
• अधय ।
(ख) डेलििरी गने िए के कस्तो िस्तु डेलििरी गने :
(ग) प्रस्तािको :

• जडान िमता :
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• प्रलतददन िा िषय कलत घण्टा सञ्चािन हुने :
(घ) प्रस्ताि कायायधियन हुँदा लनष्कासन हुने (कलत समय सञ्चािन हुँदा कलत पररमाणमा लनष्कासन हुने हो
) खुिाउनु पने :

• ठोस
• तरि
• हािा
• ग्याँस
• ध्िलन
• िू िो
• अधय ।
(च) प्रयोग हुने ऊजायको :

• वकलसम :
• स्रोत :
• खपत हुने पररमाण (प्रलतघण्टा, ददन र िषयमा) :
(छ) जनशक्षिको आिश्यकता कलत पने :
(ज) प्रस्ताि कायायधियन गनय आिश्यक पने :
ँ ी :
• कुि पूज
ँ ी :
• चािु पूज

• जलमनको िेत्रफि :
• ििन र लतनका वकलसम :
• मेलसनरी औजार :
• अधय :
(झ) प्रस्ताि कायायधियन हुने िेत्रको विस्तृत वििरण :

• नक्सा :
• सो िेत्र र िररपररको जनसं ख्या र बसोबासको क्षस्थलत :
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• प्रस्ताि कायायधियन हुने िेत्रको आसपासमा कुनै सं िेदनशीि क्षचज िा िस्तु रहेको िए त्यस्ता
क्षचजिस्तुको वििरण :

• हािको क्षस्थलत :
• पानीको स्रोत :
• फोहरमैिा फ्याँक्ने िा प्रशोिन गने व्यिस्था :
• प्रस्ताि कायायधियन हुने ठाउँमा आित जाित गने बाटो :
• उत्पादन प्रवक्रया :
• प्रविलिको वििरण :
• अधय आिश्यक कुरा :
४. प्रस्ताि कायायधियन गदाय िातािरणमा पने प्रिाि :
(क) सामाक्षजक, आलथयक र साँस्कृलतक िेत्रमा पने प्रिाि :

• मानि स्िास््यमा पने प्रिाि :
• जीविकोपाजयनमा पने प्रिाि :
• खेती योग्य जलमनमा हने िय :
• िन जङ्गिमा पुग्ने िय :
• सामाक्षजक, साँस्कृलतक र िालमयक मूल्य माधयतामा हुने पररितयन :
• अधय :
(ख) जैविक प्रिाि :

• जनसङ्ग्ख्या :
• िनस्पलत तथा जीिजधतु :
• प्राकृलतक िासस्थान र समुदाय :
(ग) िौलतक प्रिाि :

• जलमन :
• िायुमण्डि :
• पानी :
• ध्िलन :
• मानि लनलमयत िस्तु :
45

• जििायु :
• अधय :
५. प्रिाि कायायधियनका विकल्प :
लडजाइन :
आयोजना स्थि :
प्रवक्रया, समय–तालिका :
प्रयोग हुने कच्चा पदाथय :
अधय कुरा :
६. िातािरणीय व्यिस्थापन योजनाको खाका :
७. अधय आिश्यक कुरा :
८. प्रलतिेदनमा समािेश हुने िातािरणीय योजनाको खाका दे हाय बमोक्षजम हुनेछ :
विषयगत िेत्र

सकारात्मक

प्रिािको के

बढोत्तरीका वक्रयाकिाप

गने?

कहाँ

कसरी

कवहिे कसिे अनुमालनत

गने?

गने?

गने?

कहाँ

कसरी

कवहिे कसिे अनुमालनत

गने?

गने?

गने?

गने?

बजेट अनुगमन तथा

जनशक्षि र समय

मूल्याङ्कन विलि

िौलतक िेत्र
जैविक िेत्र
सामाक्षजक िेत्र
साँस्कृलतक िेत्र
अधय
विषयगत िेत्र

नकारात्मक

प्रिािको के

धयूनीकरणका वक्रयाकिाप गने?
िौलतक िेत्र
जैविक िेत्र
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गने?

बजेट अनुगमन तथा

जनशक्षि र समय

मूल्याङ्कन विलि

सामाक्षजक िेत्र
साँस्कृलतक िेत्र
अधय

रष्टव्य: – (१) िातािरण व्यिस्थापन योजनाको प्रस्तािमा आयोजना लनमायण अक्षघ, लनमायण तथा सञ्चािनको
चरणका िालग अिग अिग रुपमा उल्िेख गनुय पनेछ ।
(२) प्रलतिेदन तयार गदाय आिश्यकता अनुसार त्याङ्क, नक्शा, क्षचत्र, तालिका, चाटय, ग्राफ सं िग्न गनुय
पनेछ ।
(३) सं क्षिप्त िातािरणीय अध्ययन प्रलतिेदन नेपािी िाषाको युलनकोडमा फण्ट साइज १२ मा टाइप
गरी िेक्षखएको हुन ु पनेछ । प्रलतिेदनको प्रत्येक पानाको तिमालथ १–१ इञ्च, बायाँ १.२ इञ्च र दायाँ १
इञ्च खािी राखी पानाका दुिैतफय वप्रधट गरी स्पाइरि बाइक्षण्डङ गरे को हुन ु पनेछ ।
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अनुसूची –८
(दफा ६ को उपदफा (३) सँग सभबक्षधित)
िातािरणीय अध्ययन प्रलतिेदन सभबधिी साियजलनक सूचनाको ढाँचा

.............. आयोजना/काययक्रमको िातािरणीय अध्ययन प्रलतिेदन तयारी सभबधिी साियजलनक सूचना
(प्रकाशन लमलत ....................)
........... प्रदे श ............ क्षजल्िा ................ गाउँपालिका/नगरपालिका ................ (प्रस्तािकको
नाम उल्िेख गने) द्वारा दे हाय बमाक्षजमको प्रस्ताि कायायधियन गनय िालगएको छ ।
प्रस्तािकको नाम र ठे गाना ............ नाम ......... ठे गाना ........... (ईमेि) ........... फोन नं.
प्रस्तािको व्यहोरा

आयोजना / काययक्रमको मुख्य विषेशता उल्िेख गने

प्रिाि पनय सक्ने िेत्र

.......... क्षजल्िा ......... गाउँपालिका/नगरपालिका .......... िडँ नं.

मालथ उक्षल्िक्षखत प्रस्तािको िातािरणीय अययन प्रलतिेदन तयारी गने क्रममा सो िेत्रको जैविक तथा
पाररक्षस्थलतकीय प्रणािी, प्राकृलतक तथा िौलतक प्रणािी, सामाक्षजक तथा आलथयक प्रणािी र साँस्कृलतक
प्रणािीहरु बीच के कस्तो सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रिाि पदयछ िनी यवकन गनय .................
गाउँपालिका/नगरपालिका, ..............िडा सलमलत, विद्यािय, स्िास््य सं स्था तथा सरोकारिािा व्यक्षि िा
सं स्थाको राय सुझाि लिन आिश्यक िएकोिे यो साियजलनक सूचना प्रकाशन िएको लमलतिे सात ददन
लित्र दे हायमा उक्षल्िक्षखत ठे गानामा आई पुग्ने गरी लिक्षखत राय सुझाि उपिब्ि गराई ददनु हुन अनुरोि
गररधछ ।
प्रस्तािकको नाम र ठे गाना

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

परामशयदाताको नाम र ठे गाना

............ नाम ......... ठे गाना ........... (ईमेि) ........... फोन नं.
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अनुसूची –९
(दफा ६ को उपदफा (८) सँग सभबक्षधित)
िातािरणीय अध्ययन प्रलतिेदन तयार गने विज्ञ तथा अध्ययन टोिी

क. सं क्षिप्त िातािरणीय अध्ययन तथा प्रलतिेदन तयारी सं िग्न हुने विशेषज्ञहरुः
१. िौलतक विकास विज्ञ (Physical Development Expert) : सभबक्षधित विषय जस्तैः लसलिि िा
मेकालनकि इक्षिलनयररङ्ग, िूगियशास्त्र, िूविज्ञान, आवकयटे क्ट, हाइड्रोिोजी िा अधय सभबक्षधित विषयमा
स्नातकोत्तर उपािी हालसि गरी कभतीमा तीन िटा िातारणीय अध्ययन काययमा अनुिि िएको
2. िातािरणविद (Environmental Expert): िातािरण विज्ञान िा इक्षिलनयररङ्गमा स्नातकोत्तर उपािी
हालसि गरी कभतीमा तीन िटा िातारणीय अध्ययन काययमा अनुिि िएको
3. सामाक्षजक आलथयक विज्ञ (Socio-economic Expert) : समाज विज्ञान िा अथयशास्त्रमा स्नातकोत्तर
उपािी हालसि गरी कभतीमा तीन िटा िातारणीय अध्ययन काययमा अनुिि िएको

ख. प्रारक्षभिक िातािरणीय परीिण तथा प्रलतिेदन तयारी सं िग्न हुने विशेषज्ञहरुः
1. िौलतक विकास विज्ञ (Physical Development Expert) : सभबक्षधित विषय जस्तैः लसलिि िा
मेकालनकि इक्षिलनयररङ्ग, िूगियशास्त्र, िूविज्ञान, आवकयटे क्ट, हाइड्रोिोजी िा अधय सभबक्षधित विषयमा
स्नातकोत्तर उपािी हालसि गरी कभतीमा तीन िटा िातारणीय अध्ययन काययमा अनुिि िएको
2. िातािरणविद (Environmental Expert): िातािरण विज्ञान िा इक्षिलनयररङ्गमा स्नातकोत्तर उपािी
हालसि गरी कभतीमा तीन िटा िातारणीय अध्ययन काययमा अनुिि िएको
3. सामाक्षजक आलथयक विज्ञ (Socio-economic Expert) : समाज विज्ञान िा अथयशास्त्रमा स्नातकोत्तर
उपािी हालसि गरी कभतीमा तीन िटा िातारणीय अध्ययन काययमा अनुिि िएको
४. आिश्यकता अनुसार सभबक्षधित

िेत्रको विज्ञः

Civil Engineer, Architect, Economist,
Agriculturist, Forest/Biodiversity Expert, WASH Engineer, Mechanical Engineer,
Hydrologist, Chemist आदद) जस्तैः
–

िन तथा िृिारोपण र हररयािी िेत्रः फरे ष्टर िा िायोडाइिरलसटी विज्ञ आदद
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–

सडक, पुि तथा यातायात िेत्रः यातायात इक्षिलनयररङ्ग आदद

–

पययटन िेत्र : पययटन विज्ञ आदद

–

उजाय, जिस्रोत र लसं चाई िेत्रः Hydrologist, Irrigation Engineer आदद ।

–

आिास, ििन, िस्ती तथा शहरी विकास िेत्र : ििन इक्षिलनयर िा आकीटे क्ट

–

उद्योग तथा व्यिसाय िेत्र : अथयशास्त्री तथा व्यिस्थापन विज्ञ आदद

–

स्िास््य िेत्र : मेलडकि डाक्टर आदद

–

क्षशिा िेत्र : क्षशिाशास्त्री िा मेलडकि डाक्टर आदद

–

खानी िेत्र : िूगियशास्त्री आदद

–

कृवष िेत्र : कृवष तथा िेटेरनरी विज्ञ आदद

–

खानेपानी, सरसफाई तथा ढि लनकास िेत्र : िास इक्षिलनयर आदद

उक्षल्िक्षखत विज्ञ तथा अध्ययन टोिीको योग्यता िातािरण सभबधिी सं घीय कानूनमा तोवकए बमोक्षजम
हुनपु नेछ ।
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अनुसूची –१०
(दफा १० को उपदफा (१) सँग सभबक्षधित)
िातािरणीय व्यिस्थापन योजनाको ढाँचा
िातािरणीय प्रिाि

सकारात्मक

प्रिाि स्थान

सञ्चािन

समय

बढोत्तरी/ नकारात्मक (कहाँ न

प्रवक्रया

(कवहिे श्रोत

असर

प्रवक्रया

(कसरी

गने?)

(कसरी

गने?)

धयूनीकरणका गने)

वक्रयाकिापहरु
के गने?)

(के

सञ्चाि

गने?)

क. िौलतक िातािरण
1. लनमायण अक्षघको चरण

2. लनमायण चरण

3. लनमायण पलछको चरण

ख. जैविक िातािरण
1. लनमायण अक्षघको चरण

2. लनमायण चरण

3. लनमायण पलछको चरण
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अनुमालनत क्षजभमेिारी अनुगमन
को विलि

ग. सामाक्षजक, आलथयक र
साँस्कृलतक िातािरण
1. लनमायण अक्षघको चरण

2. लनमायण चरण

3. लनमायण पलछको चरण
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अनुसूची –११
(दफा ११ को उपदफा (९) सँग सभबक्षधित)
िातािरणीय प्रस्ताि कायायधियन अनुगमनको ढाँचा

अनुगमनका अनुगमनका अनुगमनको

अनुगमनको

अनुगमनको

प्रकार

स्थान

समय (आिृक्षत्त) रकम

सूचक

विलि

१. प्रारक्षभिक अिस्थाको अनुगमन

2. प्रिाि अनुगमन

3. लनयमपािन अनुगमन
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अनुमालनत

अनुगमन
गने लनकाय

