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दिपायल सिलागढी नगरपासलका को
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीिण काययववधि
२०७८

प्रस्तावना :
1

गाउँ पालिका

तथा

नगरपालिकाको

अधिकार

क्षेत्रलित्र

पने

विषयसँग

सम्बन्धित

योजना,

काययक्रम तथा आयोजना सम्बधिी प्रस्तािको संक्षक्षप्त िातािरणीय अध्ययन िा प्रारन्म्िक
िातािरणीय परीक्षण सम्बधिी अध्ययन, प्रततिेदन तयारी, स्िीकृतत, प्रस्ताि कायायधियन
तथा अनग
ु मन प्रक्रक्रयािाई व्यिन्स्थत र प्रिािकारी बनाउन िाञ्छनीय िएकोिे,

नगर काययपालिकािे िातािरण तथा प्राकृततक श्रोत संरक्षण ऐन, २०७8 को दफा ६६

िे ददएको अधिकार प्रयोग गरी यो काययविधि बनाएको छ ।

पररच्छे द -१
प्रारम्भिक
१.

संक्षिप्त नाम र प्रारभि: (१) यो काययविधिको नाम "संक्षक्षप्त िातािरणीय अध्ययन
तथा प्रारन्म्िक िातािरणीय परीक्षण काययविधि, २०७8"रहे को छ ।
(2)

यो

काययविधि

प्रचलित

सङ्घीय

कानूनिे

नगरपालिकाको

अधिकार

क्षेत्रलित्र पने िनी तोक्रकएको विषयसँग सम्बन्धित विकास तनमायण कायय िा आयोजना
कायायधियन गने सरकारी, अियसरकारी, गैर सरकारी, समद
ु ायमा आिाररत संस्था र
व्यन्तत िा कम्पनीको हकमा समेत िागू हुनेछ।
(३)

यो

काययविधि

नगरपालिकाको

स्थानीय

राजपत्रमा

प्रकाशन

िएको

लमततदे खि िागू हुनेछ ।
2.

पररिाषा: विषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययविधिमा, (क) "ऐन"िधनािे नगरपालिकाको िातािरण तथा प्राकृततक श्रोत संरक्षण ऐन,
२०७8 सम्झनु पछय ।
(ि) "काययपालिका" िधनािे नगर काययपालिका सम्झनु पछय ।
(ग) "काययसूची" िधनािे िातािरणीय अध्ययन प्रततिेदन तयार गनयको िाधग यस
काययविधि बमोन्जम स्िीकृत काययसच
ू ी सम्झनु पछय ।

(घ) "कायायिय" िधनािे नगर काययपालिकाको कायायिय र सो अधतगयत िातािरण
तथा

विपद

व्यिस्थापन

सम्बधिी

विषय

हे ने

महाशािा/शािा/एकाईिाई

सम्झनु पछय ।
(ङ) "नगरपालिका" िधनािे

lbkfon l;nu9L

नगरपालिका सम्झनु पछय ।

(च) "प्रस्ताि" िधनािे विद्यमान िातािरणीय अिस्थामा पररितयन ल्याउन सतने
क्रकलसमको विकास कायय, िौततक क्रक्रयाकिाप िा ि–
ू उपयोगमा कुनै पररितयन
गने कुनै योजना, आयोजना िा काययक्रम सञ्चािन गने सम्बधिमा तयार
गररएको प्रस्ताि सम्झनु पछय ।
(छ) "प्रस्तािक" िधनािे प्रस्ताि स्िीकृततको िाधग तनिेदन ददने िा प्रस्ताि
कायायधियन

गनय

स्िीकृतत

प्राप्त

व्यन्तत

िा

सरकारी,

अियसरकारी

िा

गैरसरकारी तनकाय िा संस्था सम्झनुपछय ।
(ज) "प्रारन्म्िक िातािरणीय परीक्षण" िधनािे कुनै प्रस्तािको कायायधियन गदाय
सो

प्रस्ताििे

िातािरणमा

उल्िेिनीय

प्रततकूि

प्रिाि

पाने

िा

नपाने

सम्बधिमा यकीन गनक
ुय ा साथै त्यस्तो प्रिाििाई कुनै उपायद्िारा तनराकरण
िा

धयूनीकरण

गनयका

िाधग

अििम्बन

गररने

उपायको

सम्बधिमा

विश्िेषणात्मक रुपमा गररने अध्ययन तथा मूल्याङ्कन सम्झनु पछय ।
(झ) "िातािरण" िधनािे प्राकृततक, साँस्कृततक र सामान्जक प्रणािी, आधथयक
तथा मानिीय क्रक्रयाकिाप र तयनका अियिहरु तथा ती अियिहरुको बीचको
अधतरक्रक्रया तथा अधतरसम्बधि सम्झनु पछय ।
(ञ) "िातािरणीय अध्ययन" िधनािे कुनै प्रस्तािको कायायधियन गदाय त्यसबाट
िातािरणमा पने प्रततकूि प्रिाि तनराकरण िा धयूनीकरण गनयको िाधग
अििम्बन गररने उपायका सम्बधिमा गररने संक्षक्षप्त िातािरणीय अध्ययन,
प्रारन्म्िक िातािरणीय परीक्षण र िातािरणीय प्रिाि मूल्याङ्कन सम्झनु पछय
।
(ट) "िातािरणीय अध्ययन प्रततिेदन" िधनािे संक्षक्षप्त िातािरणीय अध्ययन,
प्रारन्म्िक िातािरणीय पररक्षण िा िातािरणीय प्रिाि मूल्याङ्कन सम्बधिमा
तयार गररएको प्रततिेदन सम्झनु पछय ।

(ठ) "िातािरणीय प्रिाि मूल्याकंन" िधनािे कुनै प्रस्तािको कायायधियन गदाय सो
प्रस्ताििे िातािरणमा उल्िेिनीय प्रततकूि प्रिाि पाने िा नपाने सम्बधिमा
यकीन

गररय नुका

साथै

त्यस्तो

प्रिाििाई

कुनै

उपायद्िारा

तनराकरण

िा

धयन
ू ीकरण गनयका िाधग अििम्बन गररने उपायको सम्बधिमा विस्तत
ृ रुपमा
गररने अध्ययन तथा मल्
ू याङ्कन सम्झनु पछय ।
(ड) "व्यिसातयक कायययोजना" िधनािे

प्रस्तािकिे

कायायधियन गने विस्तत
ृ

पररयोजना प्रततिेदन तयार गनप
ुय ने बाहे कका आयोजना िा काययक्रममा हुने
िगानी र प्रततफिको विश्िेषण सदहतको कायययोजना सम्झनु पछय ।

(ढ) "विस्तत
ृ पररयोजना प्रततिेदन" िधनािे प्रस्तािकिे कायायधियन गने विकास
तनमायणसँग सम्बन्धित पररयोजनाको प्राविधिक र आधथयक पक्षहरु विश्िेषण
गररएको विस्तत
ृ प्रततिेदन सम्झनु पछय ।
(ण) "संक्षक्षप्त िातािरणीय अध्ययन" िधनािे कुनै प्रस्तािको कायायधियन गदाय
त्यसबाट िातािरणमा पने प्रततकूि प्रिाि तनराकरण िा धयन
ू ीकरण गनयको
िाधग अििम्बन गररने उपायको सम्बधिमा संक्षक्षप्त रुपमा गररने अध्ययन
सम्झनु पछय ।

पररच्छे द — २
प्रस्ताव छनौट तथा काययसच
ू ी सभबन्िी व्यवस्था
३.

प्रस्ताव छनौट तथा सच
ू ी तयार गने: (१) कायायियिे स्िीकृत बावषयक काययक्रम तथा
कायययोजनाको आिारमा िातािरणीय अध्ययन आिश्यक पने विकास तनमायण सम्बधिी
कायय िा आयोजना तथा काययक्रम पदहचान गरी सच
ू ी तयार गनुय पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोन्जमको सूचीमा स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४
को दफा ६२ (क) बमोन्जम गाउँ पालिका तथा नगरपालिका क्षेत्रलित्र गररने स्िेट,
ढुङ्गा, धगट्टी, िािुिा एिं माटोजधय िस्तुको विक्री सम्बधिी कायय समेत समािेश गनुय
पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोन्जम िातािरणीय अध्ययन आिश्यक पने आयोजना
तथा

काययक्रमको

पदहचान

तथा

सूची

तयार

गदाय

सङ्घीय

िातािरण

संरक्षण

तनयमाििी, २०७७ को आिारमा संक्षक्षप्त िातािरणीय अध्ययन, प्रारन्म्िक िातािरणीय
परीक्षण र िातािरणीय प्रिाि मूल्याङ्कनका िाधग छुट्टाछुट्टै सूची तयार गनुय पनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोन्जमको सच
ू ी तयार गदाय यस काययविधिको अनस
ु ूची –
१ मा उन्ल्िखित सीमा (थ्रेसहोल्ड) अनुसार गनुय पनेछ ।
(५) कायायियिे
विस्तत
ृ

पररयोजना

िातािरणीय अध्ययन गनप
ुय ने आयोजना िा काययक्रमको

प्रततिेदन

िा

व्यिसातयक

कायययोजना

तयार

िए

पश्चात

िातािरणीय अध्ययन गने गराउने व्यिस्था गनुय पनेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोन्जम िातािरणीय अध्ययन गदाय अनस
ु च
ू ी –२ मा
उन्ल्िखित िातािरणीय अध्ययन सम्बधिी प्रिाह धचत्र, प्रिाि पदहचान तथा अध्ययन
सच
ू ी र औजारको प्रयोग गनुय पनेछ ।
४.

काययसूची

तयारी

तथा

स्वीकृतत

गनप
ुय ने:

(१)

प्रस्तािकिे

संक्षक्षप्त

िातािरणीय

अध्ययनको िाधग अनुसूची –३ र प्रारन्म्िक िातािरणीय परीक्षणको िाधग अनुसुची –४
बमोन्जमको ढाँचामा प्रत्येक आयोजना िा काययक्रमको िाधग छुट्टाछुट्टै काययसूची तयार
गनुय पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोन्जम तयार गररएको काययसूची स्िीकृततको िाधग

िातािरण विषय हे ने शािा/एकाईमा पेश गनुय पनेछ ।
(३)

उपदफा

(२)

बमोन्जम

पेश

िएको

काययसूची

स्िीकृततका

िाधग

पेशगनअ
ुय तघ विषयसँग सम्बन्धित शािाको रायसझ
ु ाि सदहत पेश गनप
ुय नेछ ।
(४)

उपदफा (२)

बमोन्जम

पेश

िएको

संक्षक्षप्त

िातािरणीय

अध्ययन

सम्बधिी काययसच
ू ी िए प्रमि
ु प्रशासकीय अधिकृतिे र प्रारन्म्िक िातािरणीय परीक्षण
सम्बधिी काययसूची िए प्रमुि प्रशासकीय अधिकृत माफयत प्रमुििे आिश्यक जाँचबुझ
गरी पेश िएको लमततिे पधर ददनलित्र स्िीकृत गनुय पनेछ ।

(५) उपदफा (४) को प्रयोजनको िागी ददन गणना गदाय थप कागजात माग
गरे कोमा त्यस्तो कागजात प्राप्त िएको लमततबाट र कुनै विषयमा थप स्पष्ट गनय
िेखि पठाएकोमा त्यस्तो विषयमा स्पष्ट िई आएको लमततबाट गणना गररनेछ ।
(६) उपदफा (४) बमोन्जम काययसूची स्िीकृत गदाय दफा १४ को उपदफा

(१) बमोन्जम गदठत प्राविधिक सलमततको लसफाररशमा गनुय पनेछ ।
5.

सावयजतनक सुनुवाई गनप
ुय ने:(१) प्रस्तािकिे िातािरणीय अध्ययन प्रततिेदन तयारीको
लसिलसिामा प्रस्तािको कायायधियनबाट प्रिावित हुने क्षेत्रमा प्रस्तािको बारे मा साियजतनक
सुनुिाईको आयोजना गरी राय सुझाि सङ्किन गनुय पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोन्जम साियजतनक सुनुिाई गदाय प्रस्तािकिे प्रिावित
स्थानीय समुदाय, िन उपिोतता समूह गठन िएको िए सो समूहका प्रतततनधि, िडा
अध्यक्ष िा िडा सलमततका प्रतततनधिको रोहिरमा गराउनु पनेछ ।
(३)

उपदफा

(१)

बमोन्जम

साियजतनक

सुनि
ु ाई

गने

प्रयोजनका

िाधग

प्रस्तािकिे सोको लमतत, समय, स्थान र आयोजना तथा काययक्रमको सम्बधिमा
प्रचार प्रसार गनयको िाधग स्थानीय पत्रपत्रत्रका, रे डडयो िा अधय सञ्चार माध्यमको
प्रयोग गनक
ुय ा साथै सम्बन्धित िडा कायायिय र आयोजना क्षेत्रको कुनै साियजतनक
स्थिमा सूचना समेत टाँस गनुय पनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोन्जम गररने साियजतनक सुनुिाई काययक्रममा आयोजना
तथा काययक्रमबाट प्रिावित क्षेत्रका नागररक, समुदाय तथा मदहिा, बािबालिका,

अपाङ्गता िएका व्यन्तत, ज्येष्ठ नागररक तथा जोखिम रहे का िगयको सहिाधगता
सतु नन्श्चत गनय प्रस्तािकिे उपदफा (२) बमोन्जमको सच
ू ना स्थानीय पत्रपत्रत्रका, रे डडयो
र अधय सञ्चार माध्यमबाट सम्िि

िएसम्म स्थानीय िाषामा समेत प्रचार प्रसार

गनुय पनेछ ।
प्रस्तािकिे

(५)

आयोजना

तथा

काययक्रमिे

समेट्ने

िौगोलिक

क्षेत्रको

आिारमा आिश्यकता अनस
ु ार एकिधदा बढी स्थानमा साियजतनक सन
ु ि
ु ाईको आयोजना
गनुय पनेछ ।
(६) यस दफा बमोन्जम आयोजना गररएको साियजतनक सुनुिाईमा िएको
उपन्स्थतत,

सुनुिाईबाट

प्राप्त

सुझाि,

तस्िीर

तथा

श्रव्य-दृश्य

सामग्री

समेत

तथा

प्रक्रक्रया

िातािरणीय अध्ययन प्रततिेदनमा संिग्न गनुय पनेछ ।
साियजतनक

(७)

सन
ु ि
ु ाई

काययक्रम

सम्बधिी

विस्तत
ृ

ढाँचा

अनुसूची –५ मा उल्िेि िएबमोन्जम हुनेछ ।

पररच्छे द — ३
प्रततवेदन तयारी तथा स्वीकृतत सभबन्िी व्यवस्था
६.

वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन तयारी: (१) दफा ४ को उपदफा (२) बमोन्जम
स्िीकृत काययसच
ू ी र दफा ५ बमोन्जम आयोजना हुने साियजतनक सन
ु ि
ु ाईबाट प्राप्त
सुझाि

समेतको

आिारमा

प्रस्तािकिे

प्रत्येक

आयोजना

तथा

काययक्रमको

िाधग

छुट्टाछुट्टै िातािरणीय अध्ययन प्रततिेदन तयार गनुय पनेछ ।
(२) संक्षक्षप्त िातािरणीय अध्ययन प्रततिेदनको ढाँचा अनुसूची –६ तथा
प्रारन्म्िक िातािरणीय परीक्षण प्रततिेदनको ढाँचा अनुसूची –७ मा तोक्रकए बमोन्जम
हुनेछ ।
(३)

उपदफा

(१)

बमोन्जम

प्रततिेदन

तयार

गदाय

प्रस्तािकिे

प्रस्ताि

कायायधियन हुने नगरपालिका िा त्यस क्षेत्रका सम्बन्धित सरोकारिािा तनकाय व्यन्तत
िा

संस्थािाई

सो

प्रस्तािको

कायायधियनबाट

िातािरणमा

पनय

सतने

प्रिािको

सम्बधिमा सात ददनलित्र लिखित सझ
ु ाि उपिब्ि गराउन अनस
ु ूची –८ बमोन्जमको

ढाँचामा कायायिय, शैक्षक्षक संस्था, स्िास््य संस्था िा कुनै साियजतनक स्थिमा सूचना
टाँस गरी मच
ु ल्
ु का तयार गनुय पनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोन्जमको सूचना कुनै एक स्थानीय पत्रपत्रत्रकामा प्रकाशन
गरी आफ्नो िेिसाइट िएमा सोमा समेत प्रकाशन गनुय पनेछ ।
(५) उपदफा (३) र (४) बमोन्जम सूचना टाँस िा प्रकाशन िएकोमा सो
सम्बधिमा

कसैको

रायसझ
ु ाि

िए

सच
ू नामा

उन्ल्िखित

अिधिलित्र

सम्बन्धित

प्रस्तािकिाई आफ्नो राय सुझाि ददन सक्रकनेछ ।
(६) दफा ४ को उपदफा (३) बमोन्जम स्िीकृत काययसूची तथा उपदफा (१)
बमोन्जम िातािरणीय अध्ययन प्रततिेदन तयार गदाय प्रस्तािकिे डेस्क अध्ययन,
स्थिगत भ्रमण, अििोकन र प्रिाि क्षेत्रका िक्षक्षत समुदाय तथा सरोकारिािासँग
अधतरक्रक्रया गरी त्याङ्क तथा सच
ू ना संकिन गनुय पनेछ ।
(७) उपदफा (१) बमोन्जमको िातािरणीय अध्ययन प्रततिेदनमा प्रस्तािकिे
प्रस्ताि कायायधियन गने क्रममा िातािरणमा पनयसतने सकारात्मक प्रिाि बढोत्तरी तथा
नकारात्मक प्रिाि धयूनीकरणको िाधग अपनाउन सक्रकने विलिधन विकल्पहरुको विस्तत
ृ
विश्िेषण गरी त्यस्ता विकल्पहरुमध्ये िातािरणीय दृन्ष्टकोणिे प्रस्ताि कायायधियन गनय
उपयुतत हुने विकल्प र सो विकल्प कायायधियन गनय सक्रकने आिार र कारण समािेश
गनुय पनेछ ।

(८) प्रस्तािकिे िातािरणीय अध्ययन प्रततिेदन तयार गदाय अनुसूची –९ मा
उन्ल्िखित विज्ञ माफयत तयार गनुय पनेछ ।
(९) उपदफा (८) बमोन्जम िातािरणीय अध्ययन काययमा संिग्न विज्ञहरु
स्थिगत अध्ययन, अििोकन, रायपरामशय र अधतरक्रक्रयाका िाधग आयोजना तथा
काययक्रमको प्रस्तावित स्थिमा अतनिायय रुपमा उपन्स्थत हुनु पनेछ ।
(१०) िातािरणीय अध्ययन सम्बधिी काययसूची तथा िातािरणीय अध्ययन
प्रततिेदन नेपािी िाषामा तयार गनुय पनेछ ।

तर काययसूची तथा प्रततिेदनमा उल्िेि गररने प्राविधिक शब्दाििीको िाधग
नेपािी िाषा प्रयोग गदाय शब्दको आशयमा नै तान्त्िक फरक पने िएमा त्यस्ता शब्द
अंग्रेजी िाषामा उल्िेि गनय यस व्यिस्थािे िािा पुरयाएको मातनने छै न ।
(११) उपदफा (१०) मा जन
ु सक
ु ै कुरा िेखिएको िएता पतन विदे शी िगानी
िएका प्रस्तािको हकमा तयार गररने िातािरणीय अध्ययन प्रततिेदन र काययसूची
नेपािी िा अङ्ग्रेजी िाषामा तयार गनय सक्रकनेछ ।
(१२) उपदफा (११) बमोन्जम अध्ययन प्रततिेदन र काययसूची अङ्ग्रेजी
िाषामा तयार पाररएको अिस्थामा सोको काययकारी सारांश सदहतको संक्षक्षप्त प्रततिेदन
नेपािी िाषामा समेत तयार गनुय पनेछ ।
(१३)

प्रस्तािकिे

िातािरणीय

अध्ययन

प्रततिेदन

तयार

गदाय

िातािरण

संरक्षण ऐन, २०७६ तथा िातािरण संरक्षण तनयमाििी, २०७७ िे तोकेअनस
ु ारको
मापदण्ड र गुणस्तर कायम हुने गरी यस काययविधििे तनिायरण गरे को ढाँचामा तयार
गनुय पनेछ ।

(१४) िातािरणीय प्रिाि मूल्याङ्कन प्रततिेदन तयारी सम्बधिी व्यिस्था
प्रचलित सङ्घीय तथा प्रदे श कानून बमोन्जम हुनेछ ।
७.

अध्ययन प्रततवेदनको स्वीकृतत:

(१) दफा ६ बमोन्जम तयार गररएको संक्षक्षप्त

िातािरणीय अध्ययन प्रततिेदन तथा प्रारन्म्िक िातािरणीय परीक्षण प्रततिेदन प्रमुि
प्रशासकीय अधिकृत माफयत
(२)

gu/

gu/ प्रमि
ु

समक्ष पेश गनुय पनेछ ।

प्रमुििे उपदफा (१) बमोन्जम पेश िएको संक्षक्षप्त िातािरणीय

अध्ययन प्रततिेदन तथा प्रारन्म्िक िातािरणीय प्रततिेदन उपर अध्ययन, विश्िेषण
तथा पुनराििोकनको िाधग दफा १४ को उपदफा (१) बमोन्जम गदठत प्राविधिक
सलमततमा पठाउनु पनेछ ।
(३) प्राविधिक सलमततिे उपदफा (२) बमोन्जम प्राप्त िएको िातािरणीय
अध्ययन प्रततिेदन उपर आिश्यक अध्ययन, परामशय, जाँचबुझ, विश्िेषण तथा
पुनराििोकन गरी स्िीकृततको िाधग लसफाररश गनुय पनेछ ।

(४)

उपदफा

(३)

बमोन्जम

प्राविधिक

सलमततको

लसफाररशको

आिारमा

प्रस्तावित आयोजना तथा काययक्रम कायायधियन गदाय िातािरणमा कुनै उल्िेख्य प्रिाि
पने नदे खिएमा आिश्यकता अनुसार प्रस्तािकिे पािना गनप
ुय ने शतय तोकी संक्षक्षप्त
िातािरणीय अध्ययन प्रततिेदन िए

प्रमि
ु िे र प्रारन्म्िक िातािरणीय परीक्षण

gu/

प्रततिेदन काययपालिकािे स्िीकृत गनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोन्जम प्रततिेदन स्िीकृत गदाय प्रततिेदन पेश िएको

लमततिे पधर ददनलित्र स्िीकृत गनुय पनेछ ।

(६) उपदफा (५) को प्रयोजनको िागी ददन गणना गदाय थप कागजात माग
गरे कोमा त्यस्तो कागजात प्राप्त िएको लमततबाट र कुनै विषयमा थप स्पष्ट गनय
िेखिपठाएकोमा त्यस्तो विषयमा स्पष्ट िई आएको लमततबाट गणना गररनेछ ।
(७) उपदफा (३) बमोन्जम िातािरणीय अध्ययन प्रततिेदनको अध्ययन तथा
जाँचबुझ गदाय त्यस्तो प्रस्तािको थप िातािरणीय अध्ययन गनप
ुय ने दे खिएमा संक्षक्षप्त
िातािरणीय

अध्ययनको

प्रारन्म्िकिातािरणीय

हकमा

परीक्षणको

प्रारन्म्िक
हकमा

िातािरणीय

िातािरणीय

परीक्षण

प्रिाि

गनय

मूल्याङ्कन

प्रमि
ु िे
गने

र
गरी

काययपालिकािे आदे श ददन सतनेछ ।
(८) उपदफा (७) अनुसार ददइएको आदे श अनुसार प्रस्तािकिे थप अध्ययन
गरी प्रारन्म्िक िातािरणीय पररक्षण प्रततिेदन िए काययपालिका समक्ष र िातािरणीय
प्रिाि मल्
ू याङ्कन प्रततिेदन िए प्रदे श कानन
ू िे तोकेको तनकाय समक्ष पन
ु ः पेश गनुय
पनेछ ।
(९) उपदफा (८) बमोन्जमको िातािरणीय अध्ययन प्रततिेदन तयार गनप
ुय ि
ू य
प्रारन्म्िक िातािरणीय परीक्षण सम्बधिी काययसूची

gu/

प्रमुिबाट र िातािरणीय प्रिाि

मल्
ू याङ्कन सम्बधिी काययसच
ू ी प्रदे श कानन
ू िे तोकेको तनकायबाट स्िीकृत गराउनु
पनेछ ।
८.

प्रततवेदन पररमाजयन गनय सककने: (१) संक्षक्षप्त िातािरणीय अध्ययन प्रततिेदन र
प्रारन्म्िक िातािरणीय परीक्षण प्रततिेदन स्िीकृत िई सकेपतछ सो प्रततिेदनमा िौततक
पूिायिार, डडजाइन तथा क्षमता र स्िरुपमा पररमाजयन गनप
ुय ने िा संरचना स्थानाधतरण
िा फेरबदि गनप
ुय ने िएमा िा आयोजना तथा काययक्रम क्षमता घटे मा िा रुि कटान

संख्यामा थपघट गनप
ुय ने िएमा काययपालिकािे त्यस्तो िातािरणीय अध्ययन प्रततिेदन
पररमाजयन गनय स्िीकृतत ददन सतनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेखिएको िएता पतन दफा ७ को उपदफा
(६)

बमोन्जम

संक्षक्षप्त

िातािरणीय

अध्ययन

गररएकोमा

प्रारन्म्िक

िातािरणीय

परीक्षण िा प्रारन्म्िक िातािरणीय पररक्षण गररएकोमा िातािरणीय प्रिाि मूल्याङ्कन
गनप
ुय ने आदे श ददएको अिस्थामा पररमाजयन सम्बधिी व्यिस्था िागू हुने छै न ।

पररच्छे द — ४
प्रस्ताव कायायन्वयन तथा अनग
ु मन सभबन्िी व्यवस्था
९.

प्रस्ताव कायायन्वयन गनुय पने: (१) प्रस्तािकिे संक्षक्षप्त िातािरणीय अध्ययन िा
प्रारन्म्िक िातािरणीय परीक्षण प्रततिेदन स्िीकृत िएको लमततिे तीन बषयलित्र त्यस्तो
प्रस्ताि कायायधियन प्रारम्ि गनुय पनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेखिएको िएता पतन विशेष पररन्स्थतत
लसजयना िई सो अिधिलित्र प्रस्तािको कायायधियन हुन नसतने अिस्था उत्पधन िएमा
प्रस्तािकिे संक्षक्षप्त िातािरणीय अध्ययनको हकमा प्रमुि प्रशासकीय अधिकृत समक्ष
र प्रारन्म्िक िातािरणीय परीक्षणको हकमा अध्यक्ष/प्रमुि समक्ष स्पष्ट कारण िि
ु ाई
म्याद थपका िाधग तनिेदन ददनु पनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोन्जम प्राप्त िएको तनिेदन उपर संक्षक्षप्त िातािरणीय
अध्ययन प्रततिेदन िए प्रमि
ु प्रशासकीय अधिकृतिे र प्रारन्म्िक िातािरणीय परीक्षण
प्रततिेदन िए प्रमुििे दफा १५ को उपदफा (१) बमोन्जमको प्राविधिक सलमततबाट
जाँचबझ
ु

गराई

व्यहोरा

मनालसब

दे िेमा

आफ्नो

राय

सदहत

काययपालिकामा

पेश

गनप
ुय नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोन्जम पेश िएको तनिेदनको व्यहोरा मनालसि दे िेमा
काययपालिकािे बढीमा दईु बषयको अिधि थप गनय सतनेछ ।
(५) उपदफा (१) िा (४) बमोन्जमको अिधिलित्र प्रस्ताि कायायधियन
प्रारम्ि

नगने

प्रस्तािकिे

त्यस्तो

प्रस्तािको

पन
ु ः

िातािरणीय

अध्ययन

गराई

स्िीकृततको िाधग पेश गनुय पनेछ ।
10. वातावरणीय

व्यवस्थापन

योजना:

(१)

प्रस्तािकिे

प्रस्ताि

कायायधियन

गनअ
ुय तघ

अनुसूची –१० बमोन्जमको ढाँचामा िातािरणीय व्यिस्थापन योजना तयार गनुय पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोन्जम िातािरणीय व्यिस्थापन योजना तयार गदाय
िातािरणीय सकारात्मक प्रिाि बढोत्तरी हुने र नकारात्मक प्रिाि धयूनीकरण गने
क्रक्रयाकिापहरुमध्ये

आयोजना

तनमायणको

क्रममा

र

अििम्बन गने क्रक्रयाकिापहरु समेत उल्िेि गनुय पनेछ ।

आयोजना

सम्पधन

िएपतछ

उपदफा

(३)

(१)

बमोन्जमको

िातािरणीय

व्यिस्थापन

योजनामा

तनरोिात्मक,सि
ु ारात्मक र क्षततपतू तय सम्बधिी क्रक्रयाकिापहरु समेत प्रस्ताि गनुय पनेछ
।
िातािरणीय

(४)
कायायधियन

गदाय

व्यिस्थापन

िातािरणमा

पनय

योजना

सतने

तयार

गदाय

प्रारन्म्िक,

प्रस्तािकिे

मध्यकािीन

र

आयोजना
दीघयकािीन

सकारात्मक प्रिािको बढोत्तरी र नकारात्मक प्रिािको धयन
ू ीकरणको िाधग अबिम्बन
गनप
ुय ने विधि र प्रक्रक्रया समेत उल्िेि गनुय पनेछ।
(५) िातािरणीय व्यिस्थापन योजनामा प्रस्तावित काययहरु सञ्चािन गनय
िाग्ने िागतिाई विस्तत
ृ आयोजना प्रततिेदनमा उल्िेि िएकोमा सोको क्रक्रयाकिाप र
िागत प्रस्तािकिे िातािरण व्यिस्थापन योजनामा समािेश गनुय पनेछ ।
(६)

प्रस्तािकिे

िातािरणीय

व्यिस्थापन

योजनामा

उन्ल्िखित

क्रक्रयाकिापिाई आयोजना तथा काययक्रम कायायधियनका िाधग तयार गररने िागत
अनम
ु ानमा नै समािेश गनुय पनेछ ।
(७) उपदफा (१) बमोन्जम तयार गरे को िातािरणीय व्यिस्थापन योजना
कायायधियन प्रारम्ि िएपतछ प्रस्तािकिे कायायधियनको अिस्थाको प्रततिेदन प्रत्येक छ
मदहनामा

gu/
(८)

काययपालिका समक्ष पेश गनुय पनेछ ।
नगरपालिकािे

आफूिे

गरे को

अनुगमन

तथा

तनरीक्षणको

प्रततिेदन

प्रत्येक आधथयक बषय समाप्त िएको लमततिे एतकाईस ददनलित्र प्रदे श कानूनिे तोकेको
तनकायमा पठाउनु पनेछ ।
(९)

उपदफा

(८)

बमोन्जम

पेश

गरे को

प्रततिेदनिाई

सात

ददनलित्र

कायायियको सूचना पाटी तथा िेिसाईट माफयत साियजतनक गनुय पनेछ ।
११. प्रस्ताव कायायन्वयन अनग
ु मन तथा प्रततवेदन: (१) प्रस्ताि कायायधियनको अनग
ु मन
गदाय प्रारन्म्िक एिम र प्रक्रक्रया अनुगमन, तनयमपािन अनुगमन तथा प्रिािको अनुगमन
गनुय पनेछ ।

(२) प्रस्तािको प्रारन्म्िक अनुगमन गदाय आयोजना िा काययक्रमको तनमायण
कायय शरु
िातािरणीय पक्षको
ु गनि
ुय धदा अगािै तनमायणस्थि र िरपरका आिारित
ू
सिेक्षण गनुय पनेछ ।
(३)

प्रस्ताि

कायायधियनबाट

िएका

िातािरणीय

पररितयन

पत्ता

िगाउन

काययक्रम तथा आयोजना तनमायण र सञ्चािनका क्रममा त्यस क्षेत्रको जनस्िास््य,
पयायिरणीय, सामान्जक र आधथयक अिस्था िगायतका सच
ू कहरुको मल्
ू याङ्कन गनुय
पनेछ ।
(४) प्रस्तािकिे िातािरण संरक्षणसम्बधिी मापदण्डको पािना गरे को छ
िधने

कुरा

सुतनन्श्चत

गनय

िातािरणीय

गण
ु स्तरका

विशेष

सूचक

िा

प्रदष
ू णको

अिस्थाको बारे मा आिधिक िा िगातार अनुगमन गरी अलििेि राख्नु पनेछ र यसरी
अनग
ु मन गदाय िातािरणीय व्यिस्थापन योजनामा प्रस्तावित विषयहरु समेत समािेश
गनुय पनेछ ।
(५) प्रस्ताि कायायधियनबाट लसजयना हुने सकारात्मक र नकारात्मक प्रिाि,

िातािरण संरक्षणका िाधग प्रस्तािकिे पािना गनप
ुय ने विषयहरु तथा िातािरणीय
प्रिािकाररताको अनुगमन सम्बधिी सूचकहरु समेत प्रततिेदनमा उल्िेि गनुय पनेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोन्जमका प्रत्येक सूचकिाई कसिे र कुन विधि िा
तररकाबाट अनुगमन गने हो सो समेत िि
ु ाउनु पछय र यस्तो विधि िरपदो, सन्जिो
र आयोजना स्थिमा काययरत जनशन्ततिे अबिम्बन गनयसतने िािको हुनु पनेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोन्जमको कायय प्रस्तािकसँग उपिब्ि जनशन्ततिे गनय
सतने अिस्था निएमा आिश्यकता अनस
ु ार िाह्यस्रोतबाट पत
ू ी गरी सम्पादन गने
व्यिस्था प्रस्तािकिे लमिाउनु पनेछ ।
(८) आयोजना तनमायण तथा सञ्चािनको विलिधन चरणका िाधग सच
ू कको
प्रकृतत हे री िातािरणीय अनुगमन गने समय तालिका समेत प्रततिेदनमा समािेश गनुय
पनेछ ।

(९) उपदफा (१) बमोन्जम प्रस्ताि कायायधियन प्रारन्म्िक अनुगमन, प्रिाि
अनुगमन तथा तनयमपािन अनुगमन सम्बधिी ढाँचा अनुसूची–११ मा तोक्रकए बमोन्जम
हुनेछ।

१२. अनुगमन सभबन्िी म्जभमेवारी: (१) संक्षक्षप्त िातािरणीय अध्ययन तथा प्रारन्म्िक
िातािरणीय परीक्षण सम्बधिी अध्ययन प्रस्तािको कायायधियनको स्िःअनग
ु मन गने
न्जम्मेिारी प्रस्तािक स्ियंको हुनेछ ।
(२) प्रस्तािकिे प्रत्येक छ मदहनामा उपदफा (१) बमोन्जम स्िःअनग
ु मन
गरी तयार गरे को प्रततिेदन नगरपालिकामा पेश गनुय पनेछ ।
(३) नगरपालिका स्ियं प्रस्तािक िएको िा अधय प्रस्तािकबाट कायायधियन
गररने प्रस्तािको अनुगमनका िाधग काययपालिकािे दे हाय बमोन्जमको अनुगमन सलमतत
गठन गनेछः–
क) उपप्रमुि

– संयोजक

ि) िातािरण तथा विपद व्यिस्थापन सलमततको संयोजक

–

सदस्य
ग) प्रमुि प्रशासकीय अधिकृत

– सदस्य

घ) योजना तथा पि
ू ायिार विकास महाशािा/शािा िा एकाई प्रमि
ु

– सदस्य

ङ) िातािरण तनरीक्षक

– सदस्य

च) िातािरण तथा विपद व्यिस्थापन महाशािा/शािा/एकाई प्रमुि

–

सदस्य सधचि
(४) सलमततिे न्जल्िान्स्थत िन कायायिय, सम्बन्धित तनकाय प्रमुि तथा
प्रतततनधि िा विषयविज्ञिाई बैठकमा आमधत्रण गनय सतनेछ ।
(५) अनुगमन सलमततिे दफा ११ बमोन्जम अनुगमन गरी तयार पाररएको
प्रततिेदन तीस ददनलित्र कायायपालिका समक्ष पेश गनुय पनेछ ।
(६) काययपालिकािे अनुगमनबाट दे खिएका समस्या तथा सुझाि कायायधियनको
िाधग प्रस्तािकिाई आदे श ददन सतनेछ र यसरी ददएको आदे शको पािना गनुय
प्रस्तािकको कतयव्य हुनेछ ।
१३. कायायन्वयनमा रोक

लगाउन

सक्ने:

(१) यस

काययविधि तथा

िातािरण

संरक्षण

सम्बधिी प्रचलित सङ्घीय तथा प्रदे श कानून बमोन्जम िातािरणीय अध्ययन प्रततिेदन

स्िीकृत नगराई िा स्िीकृत िएिधदा फरक हुने गरी प्रस्ताि कायायधियन गनय गराउन
हुँदैन ।

(२) कुनै व्यन्तत, संस्था िा तनकायिे उपदफा (१) विपररतको कायय गरे को
पाइएमा

संक्षक्षप्त

काययपालिकािे

िातािरणीय

प्रस्ताि

अध्ययन

कायायधियनमा

िा
रोक

प्रारन्म्िक

िातािरणीय

िगाउनेछ

र

प्रततिेदन

िातािरणीय

िए
प्रिाि

मूल्याङ्कनको हकमा प्रदे श सरकारको सम्बन्धित तनकायमा लसफाररश गनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोन्जम कुनै प्रस्ताि कायायधियनमा रोक िगाइएकोमा
त्यसरी रोक िगाइएको कारणबाट क्षतत पुग्न गएमा प्रस्तािकिे सो बापत कुनै
क्रकलसमको क्षततपूततयको दािी गनय पाउने छै न ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा िेखिएको िएता पतन कायायधियनमा रोक
िगाइएको
प्रततिेदन

आयोजनाको
स्िीकृत

प्रस्तािकिे

गराएमा

िा

प्रचलित

स्िीकृत

ऐन

बमोन्जम

िातािरणीय

िातािरणीय

अध्ययन

प्रततिेदन

अध्ययन
बमोन्जम

आयोजना कायायधियनमा सि
ु ार गरे मा िगाइएको रोक सम्बन्धित तनकायिे फुकुिा गनय
सतनेछ ।

पररच्छे द — ५
ववववि
१४. प्राववधिक सममतत गठन गने: (१) संक्षक्षप्त िातािरणीय अध्ययन तथा प्रारन्म्िक
िातािरणीय परीक्षण सम्बधिी काययसूची तथा िातािरणीय अध्ययन प्रततिेदन स्िीकृत
गनअ
ुय तघ प्राविधिक पक्षहरुको अध्ययन, विश्िेषण र पन
ु राििोकन गरी लसफाररश गनय
काययपालिकािे दे हाय बमोन्जमको प्राविधिक सलमतत गठन गनेछ :–
क)योजना तथा प्राविधिक महाशािा/शािा िा इकाई प्रमि
ु

–

संयोजक
ि)आयोजना तथा काययक्रमसँग सम्बन्धित क्षेत्रको विषयको विज्ञ

– सदस्य

ग)िातािरण तथा विपद व्यिस्थापन विषय हे ने महाशािा/शािा/एकाई प्रमि
– सदस्यसधचि
ु

(२) सलमततिे आिश्यकता अनुसार िन कायायिय, सम्बन्धित विषयगत
तनकायका प्रमि
ु तथा प्रतततनधि िा विषय विज्ञिाई बैठकमा आमन्धत्रत गनय सतनेछ ।
१५. गुनासो सुनुवाई गने दातयत्व: (१) आयोजना तथा काययक्रमको िातािरणीय, आधथयक,
सामान्जक र साँस्कृततक सिािसँग सम्बन्धित प्रिावित व्यन्तत तथा समद
ु ायको चासो,
लशकायत

तथा

गुनासो

प्राप्त

गने,

सम्बोिन

र

कायायधियनमा

सहजीकरण

गने

प्रयोजनका िाधग गुनासो सुनुिाई संयधत्रको व्यिस्था गने दातयत्ि प्रस्तािकको हुनेछ ।
उपदफा

(२)

बमोन्जम

(१)

व्यिस्था

िएको

संयधत्रमा

गुनासो

सुधने

अधिकारी तथा गुनासो सम्बोिन सलमतत िगायत अधय उपयुतत व्यिस्था गनुय पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोन्जम गुनासो सुनुिाई अधिकारीको व्यिस्था निएको
अिस्थामा गुनासो सुनुिाई अधिकारीको न्जम्मेिारी स्ितः आयोजना प्रमुिको हुनेछ ।
उपदफा

(४)

बमोन्जम

(१)

गन
ु ासो

सन
ु ि
ु ाई

सम्बधिी

व्यिस्था

गनय

काययपालिकािे उपाध्यक्ष/उपप्रमुिको संयोजकत्िमा तीन सदस्यीय गुनासो सम्बोिन
सलमतत गठन गनय सतनेछ ।
उपदफा (२)

(५)

बमोन्जमको

गुनासो सुनुिाई

संयधत्रिे

पररयोजना

िा

प्रस्तािसँग सम्बधिी िातािरणीय, आधथयक, सामान्जक एिम र साँस्कृततक चासो तथा
सिािहरु

बारे

आिाज

प्रस्तुत

गनय

र

सम्बोिन

गनय

समयबद्ि

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 सम्बोिन गनप
ुय ने प्रिावितहरुको हक अधिकार र गन
ु ासो सम्बोिन गने
संयधत्रको बारे मा समुदाय तथा सरोकारिािािाई सुसूधचत गराउनु पनेछ ।
(७) गन
ु ासो सम्बोिन सलमतत तथा गन
ु ासो सध
ु ने अधिकारीको काम कतयव्य
र अधिकार दे हाय बमोन्जम हुनेछ:
क) िातािरणीय तथा सामान्जक अिरोि, सम्पवत्तको प्रान्प्त, अधिकार, क्षततपूततय
र सहायता सम्बधिमा प्रिावितहरुिाई सहयोग गने,

ि) प्रिावित व्यन्ततहरुको गुनासो प्राप्त गने, अलििेि राख्ने, िगीकरण गने,
प्राथलमकता तनिायरण गने,
ग) गुनासो प्राप्त िएको लमततिे पधर ददनलित्र सम्बोिन गरी सम्बन्धित र
नगरपालिकािाई जानकारी गराउने,
घ)

गुनासो

सम्बोिन

पष्ृ ठपोषणिाई

सम्बधिी

तनणयय

प्रक्रक्रयामा

असधतुष्ट

पक्षको

सुतनन्श्चत गने,

ङ) प्रस्तािकिे तोके बमोन्जमका र सलमततिे आिश्यक दे िेका अधय कामहरु
गने।
१६. प्राववधिक सहयोग मलन

सक्ने:आयोजना िा काययक्रमका िाधग गररने िातािरणीय

अध्ययन सम्बधिी कायय नगरपालिकाको आधतररक जनशन्ततबाट गनय संिि निएको
अिस्थामा सम्बन्धित विषय विज्ञहरु िा व्यिसातयक परामशयदाताको सहयोग लिन
सक्रकनेछ ।
१७. प्रचमलत कानन
ू लागू हुने:यस काययविधिमा िएको व्यिस्था प्रचलित कानन
ू सँग बाँखझएमा
प्रचलित कानूनको व्यिस्था िागू हुनेछ ।

अनुसुची –१

(दफा ३ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित)
नगरपामलकाको अधिकार िेत्रका संिाव्य प्रस्तावहरुको वातावरणीय अध्ययनको सीमा (थ्रेसहोल्ड)

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

प्रस्तावको ववषय
िेत्र
वन र वि
ृ ारोपण

संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन

प्रारम्भिक वातावरणीय परीिण

वातावरणीय प्रिाव मल्
ू याङ्कन

२० हे तटरसम्मको क्षेत्रफिमा नयाँ बनस्पतत २० हे तटर िधदा बढीको क्षेत्रफिमा नयाँ िन

क्षेत्रमा

फोहोरमैिा

व्यिस्थापन

गनय

उद्यान, िन िीउ िगैचा र प्राणी उद्यान बनस्पतत उद्यान, िन िीउ िगैचा र प्राणी ल्याण्डक्रफि साइट तनमायण तथा संचािन
(धचडडयािाना) तनमायण गने

िन

संरक्षण

उद्यान (धचडडयािाना) तनमायण गने

क्षेत्र, मध्यिती

क्षेत्र

िा तराईमा

५०

दे िी

५००

गने

हे तटरसम्म

र तराईमा ५०० हेतटर िधदा बढी र पहाडमा

िातािरण संरक्षण क्षेत्रमा नीन्ज बाहे कका पहाडमा ५० दे िी २५० हे तटरसम्मको क्षेत्रमा २५० हे तटर िधदा बढीको क्षेत्रफिमा एकि
जग्गामा
समह
ू

स्थानीय
माफयत

सरकारिे

आयोजना

उपिोतता एकि प्रजातीका स्िदे शी विरुिा एकै ब्िकमा प्रजातीका

तनमायण

िा िक्ष
ृ ारोपण गने

स्िदे शी

विरुिा

एकै

िाइन

बाहे क

ब्िकमा

िक्ष
ृ ारोपण गने

संचािन गने
साियजतनक
सग
ु न्धित
उत्पादनको

बट्
ु यान

क्षेत्रमा

िनस्पततको
िाधग

जडडबट
ु ी

जडडबट
ु ी

िा

व्यिसातयक
केधर

स्थापना

गने
१ हे तटरसम्मको िन क्षेत्र अधय प्रयोजनको १ दे खि ५ हे तटरसम्मको िन क्षेत्र अधय विद्यत
ु

प्रसारण

अधय

िाधग प्रयोग गने

प्रयोजनको िाधग प्रयोग गने

प्रयोजनका िाधग ५ हे तटरिधदा बढी िन
क्षेत्र प्रयोग गने

पययटन

२५

दे िी

५०

िेडसम्मको

होटि

िा ५१

दे िी

१००

िेडसम्मको

होटि

िा १०० िेडिधदा बढी क्षमताको होटि िा

ररसोटय तनमायण, स्थापना तथा सञ्चािन ररसोटय तनमायण, स्थापना तथा सञ्चािन ररसोटय स्थापना तथा सञ्चािन गने
गने

गने
माछा िा अधय जिचर िएको कुनै नदी
िा तािमा इन्ञ्जन जडडत उपकरण र
इधिन ज्ििन गरी रयान्फ्टङ कायय िा
क्रुज संचािन गने ।
तािमा स्थापना हुने हाउस िोट (तैरने घर)
संचािन गने

सडक तथा

१००

लमटर

िम्बाईसम्मको

पि
ु

तनमायण १००

लमटरिधदा

यातायात

गने

(झोिङ्
ु गे पि
ु समेत) तनमायण गने

स्थानीय सडक स्तरोधनतत गने

२५ क्रकिोलमटरसम्म िम्बाईको नयाँ सडक २५ क्रक.लम. िधदा बढी िम्बाई हुने कुनै
तनमायण गने

बढी

िम्बाईका

पि
ु

पतन नयाँ सडक तनमायण गने

१ दे खि ५ क्रक.लम. सम्मको केबिकार मागय ५ क्रक.लम. िधदा िामो केबिकार मागय
तनमायण गने

५

तनमायण गने

दे खि ५० क्रक.लम. सम्मको रज्जुमागय ५० क्रक.लम. िधदा बढी रज्जुमागय तनमायण

तनमायण गने

सडक

गने

प्रयोजनका

िाधग

१

दे खि

३ सडक

क्रकिोलमटरसम्म सरु ङ्ग बनाउने

प्रयोजनका

िाधग

िधदा बढी िम्बाइको

३

क्रकिोलमटर

सरु ङ्ग बनाउने

चारपाङ्ग्रे सिारी सञ्चािन हुने आकाशे पि
ु
(फ्िाई ओिर) तनमायण गने

साियजतनक यातायातको िाधग मोनो रे िमागय
सञ्चािन गने
उजाय, जलस्रोत र
मसंचाई

१०० हे तटरसम्म लिफ्ट लसँचाई आयोजना १००
तनमायण गने

हे तटरिधदा

बढीको

लिफ्ट

आयोजना तनमायण गने

लसंचाई बहुउद्दे श्यीय जिाशयको तनमायण गने

तराई िा लित्री मिेशमा २०० दे खि २, ००० तराई िा लित्री मिेशमा २, ००० हे तटर
हे तटरसम्मको क्षेत्र लसंचाई गने

िधदा बढीको क्षेत्र लसंचाई गने

पहाडी उपत्यका र टारमा २५ दे खि ५०० पहाडी उपत्यका र टारमा ५०० हे तटर िधदा
हे तटरसम्मको क्षेत्र लसंचाई गने

बढीको क्षेत्र लसंचाई गने

पहाडी लिरािो पािा िा पियतीय क्षेत्रमा २५ पहाडी लिरािो पािो िा पियतीय क्षेत्रमा
दे खि २०० हे तटरसम्मको क्षेत्रमा लसँचाई गने
लसंचाईको

विद्यमान

पन
ु रुत्थान
प्रणािी

प्रणािी

लित्रका

अधतगयत
लसंचाई

आयोजनामा नयाँ हे डितसय तनमायण िा मि
ू
नहर पररितयन हुने

कुनै पतन पन
ु रुत्थान

२०० हे तटरिधदा बढी क्षेत्र लसंचाई गने

आयोजना संचािन गने
२५ दे खि १०० जनासम्म स्थायी बसोबास १००

जना

िधदा

बढी

स्थायी

बसोबास

िएका जनसंख्या विस्थावपत गने कुनै पतन िएका जनसंख्या विस्थावपत गने कुनै पतन
जिस्रोत विकास कायय गने

जिस्रोत विकास कायय गने

१० क्रकिोलमटर िधदा बढी िम्बाईको नदी
तनयधत्रणको कायय गने
६६ के.लि.सम्मको विद्यत
ु प्रसारण िाइन १३२ के.लि. िा सोिधदा बढी क्षमताको विद्यत
ु
आयोजनाको िाधग िन क्षेत्रको प्रयोग गने

विद्यत
ु प्रसारण िाइन तनमायण गने

प्रशारण

िाइन

तनमायण

बाहे क

अधय प्रयोजनको िाधग ५ हे तटरिधदा बढी
िन क्षेत्र प्रयोग गने

विद्यमान २२० के.लि. िा सो िधदा बढी
क्षमताको विद्यत
ु प्रसारण िाइनबाट ट्याप
गरी नयाँ आउटडोर सिस्टे शन तनमायण गने
१

दे खि

५०

मेगािाट

क्षमता

सम्मको

जिविद्यत
ु उत्पादन आयोजना तनमायण गने
१५००

घनलमटर

िधदा

बढी

क्षमताको

िायोग्यास प्िाण्ट तनमायण गने
१ दे खि १० मेगािाट क्षमतासम्मको सौयय १० मेगािाट िधदा बढी क्षमताको सौयय
उजायबाट विद्यत
ु उत्पादन आयोजना संचािन उजायबाट
गने

विद्यत
ु

संचािन गने

उत्पादन

आयोजना

१ दे खि १० मेगािाट क्षमतासम्मको िायु १०

मेगािाट

उजायबाट विद्यत
ु उत्पादन आयोजना संचािन उजायबाट
गने

िधदा

विद्यत
ु

बढी

क्षमताको

उत्पादन

िायु

आयोजना

संचािन गने

०.५ दे खि २ मेगािाट क्षमतासम्मको जैविक २ मेगािाट िधदा बढी क्षमताको जैविक
उजायबाट

विद्यत
ु

उत्पादन

आयोजना उजायबाट

सञ्चािन गने

विद्यत
ु

उत्पादन

आयोजना

सञ्चािन गने

धचनी उद्योग क्षेत्रलित्रको उिु पेिीसकेपतछ
तनस्कने

िोस्टा

(Bagasse)बाट

विद्यत
ु

सहउत्पादन (Co-generation) हुने आयोजना
संचािन गने
आवास, िवन,
वस्ती तथा शहरी

७ दे िी १० तल्िा िा १५.५ दे िी २५ ११ तिा िा २५ लमटर िधदा बढी र १६ १६ तिा िा ५० लमटर िधदा बढी उचाई
लमटरसम्म उचाईका ििन तनमायण गने

तिा िा ५० लमटरसम्म उचाई िएका ििन िएका ििन तनमायण गने
तनमायण गने

ववकास

३००० दे िी ५००० िगयलमटर क्षेत्रफिसम्मको ५,०००

दे िी

10,०००

िगयलमटर 10,000

िगयलमटर

क्षेत्रफििधदा

बढीको

Built up Area िा Floor area िएको क्षेत्रफिसम्मको Built up Area िा Floor Built up Area िा Floor area िएको
आिासीय, व्यािसातयक, िा आिासीय र दब
ु ै area
प्रकृतत िएको ििन तनमायण गने

५००

दे खि

आगमन

िा

१,०००
तनगमन

जनासम्म
हुने

िएको

आिासीय, व्यािसातयक, िा आिासीय, व्यािसातयक, िा आिासीय र दब
ु ै

आिासीय र दब
ू त ििन तनमायण गने ।
ु ै प्रकृततको संयत
ू त ििन प्रकृततको संयत
तनमायण गने

एकैपटक १, ००० दे खि २, ००० जनासम्म एकैपटक २, ००० जना िधदा बढी एकैपटक आगमन

लसनेमा

हि, आगमन

धथएटर, सामद
ु ातयक ििन रङ्गशािा, कधसटय

िा

तनगमन

हुने

लसनेमा

हि, िा

धथएटर, सामद
ु ातयक ििन रङ्गशािा, कधसटय

तनगमन

हुने

लसनेमा

हि, धथएटर,

सामद
ु ातयक ििन रङ्गशािा, कधसटय हि,

हि, स्पोटय स र कम्प्िेतस तनमायण गने

हि, स्पोटय स र कम्प्िेतस तनमायण गने

स्पोटय स र कम्प्िेतस तनमायण गने

५ दे िी १० हे तटरसम्मको जग्गा विकास १० दे िी १०० हेतटरसम्मको जग्गा विकास १००
आयोजना सञ्चािन गने

आयोजना सञ्चािन गने

१ दे िी ५ हे तटरसम्मको Hard Surface ५

Payment को Bus Park

पानीको

दे खि

जग्गा

विकास

बढीको

Hard

Surface

िा Parking lot

तनमायण गने
१०, ०००

प्रयोग

संचािन गने

बढीको

आयोजना सञ्चािन गने

िा Parking lot Payment को Bus Park

तनमायण गने
५०००

हे तटरिधदा

हे तटरिधदा

हुने

लिटरसम्म दै तनक १०,०००
ििन

तनमायण

तथा पानीको

दे खि
प्रयोग

संचािन गने
१

दे खि

२०,०००

५

हुने

लिटरसम्म

ििन

तनमायण

दै तनक २०, ००० लिटर िधदा बढी दै तनक पानीको
तथा प्रयोग हुने ििन तनमायण तथा सञ्चािन
गने

हे तटरसम्मको

क्षेत्रमा

आिास ५ हे तटरिधदा बढी क्षेत्रमा आिास विकास

विकास गने

गने

२०, ००० घनलमटरिधदा बढी माटो पन
ु े तथा कृवष योग्य िलू ममा शहरीकरण गने
माटो काटी Site Develop गने
उद्योग र

िन बाहे क अधय क्षेत्रमा १० हे तटरसम्मको दै तनक १ मे.ट. िधदा बढी धचया, कफी,

व्यवसाय

क्षेत्रमा औद्योधगक ग्राम स्थापना गने

जडडबट
ु ी आदद प्रशोिन गने उद्योग स्थापना
गने

दै तनक २५ मेदिक टनसम्म िािि
ु ा प्रशोिन दै तनक
उद्योग स्थापना गने

मेदिक

टनिधदा

बढी

िािि
ु ा

प्रशोिन गने उद्योग स्थापना गने

नदी नािा सतहबाट दै तनक १०० घनलमटर दै तनक
सम्म िािि
ु ा, ग्रािेि, धगिाय माटो तनकाल्ने

२५

१०००

मेदिक

टनसम्म

क्षमताको दै तनक १००० मे.ट. िधदा बढी क्षमताको

क्रसर उद्योग स्थापना गने

क्रसर उद्योग स्थापना गने

मेलशन उपकरणमा १ दे खि ५ करोड रुपैया दै तनक १० मेदिक टन िधदा बढी िाद्य
सम्म िगानी िएको िकयसप (ममयतसंिार पदाथय उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने
समेत) स्थापना तथा सञ्चािन गने
पाइपिाइन

बाहे क

व्यापाररक

प्रयोजनको

िाधग प्रतत सेकेण्ड १० लिटर िधदा बढीको
दरिे पानी प्रशोिन गने उद्योग स्थापना
गने
बावषयक ३ करोड गोटासम्म उत्पादन क्षमता
िएको पोिेको इटा, टायि आदद बनाउने
उद्योग स्थापना गने
दै तनक १० हजार िधदा बढी Compressed

Bricks Hollow Bricks/Blocks उत्पादन गने
उद्योग स्थापना गने

Mosquito

(झोि,

Repellent

तिाइि,ट्याबिेट,

िोसन),

िप
ु

आदद

उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने
परम्परागत

घरे िु

उद्योग

बाहे कका

िागो

तथा कपडा रङ्गाई िा िि
ु ाई िा छपाई गने
उद्योग (गिैचा, पन्स्मना समेत) स्थापना
गने

गाडी, मोटरसाईकि, अटोररतसा आदद तथा
दै तनक १०० थान िधदा बढी साइकि/ररतसा
(इधिन

िा

विद्यत
ु

प्रयोग

नगरी)

एसेम्बलिङ गने उद्योग स्थापना गने
स्वास््य

१६

दे िी

नलसयङ्ग

२५
होम

शैयासम्मको
िा

धचक्रकत्सा

अस्पताि, २६

व्यािसाय नलसयङ्ग

सञ्चािन गने
खानी

दे िी

१००
होम

शैयासम्मको
िा

धचक्रकत्सा

अस्पताि, १०० शैया िधदा बढीको अस्पताि, नलसयङ्ग
व्यािसाय होम िा धचक्रकत्सा व्यिसाय सञ्चािन गने

सञ्चािन गने

दै तनक २५ मेदिक टनसम्म िािि
ु ा प्रशोिन नदीनािाको सतहबाट दै तनक १०० दे िी ३०० नदीनािाको सतहबाट दै तनक ३०० घ.लम.
गने

घ.लम.सम्म िािि
ु ा, ग्रािेि र धगिाय माटो िधदा बढी िािि
ु ा,ग्रािेि र धगिाय माटो
तनकाल्ने

सािरण

तनमायणमि
ु ी

ढुङ्गा,

डेकोरे दटि सािारण

तनकाल्ने
तनमायणमि
ु ी

ढुङ्गा,

डेटोरे दटि सािरण तनमायणमि
ु ी ढुंगा, डेटोरे दटि ढुङ्गा,

ढुङ्गा, िािि
ु ा, ग्रािेि र औद्योधगक माटो ढुङ्गा, िािि
ु ा, ग्रािेि, औद्योधगक माटो िािि
ु ा,ग्रािेि,
र सािारण माटो उत्िननको िाधग दै तनक र
५० घनलमटर सम्म उत्िनन कायय गने

सािारण

माटो

दै तनक ५०

दे िी

घनलमटरसम्म उत्िननको कायय गने

५०० सािारण
घ.लम.

औद्योधगक

माटोको
िधदा

िाधग

बढीको

माटो

र

दै तनक

५००

उत्िननको

कायय

गने
कृवष तथा पशु

महानगर/उपमहानगर

क्षेत्रलित्र

तराईमा

१ पहाडमा १ हे तटरिधदा बढी र तराईमा ५

हे तटरिधदा बढी र अधय ठाउँ मा ०.५ हे तटर हे तटरिधदा बढी रान्ष्िय िन क्षेत्र कृवषको
िधदा बढी क्षेत्रमा कृवष थोक बजार स्थापना िाधग प्रयोग गने
गने

अनम
ु ती प्राप्त बिशािा तनमायण गने

३०,००० िधदा बढी पंक्षीजाती पाल्नको िाधग
तनमायण कायय गने
१,००० िधदा बढी ठुिा चौपाया पाल्नको
िाधग तनमायण कायय गने
५,०००

िधदा

बढी

साना

चौपाया

(िेडा

बाख्रा) पाल्नको िाधग तनमायण कायय गने
२,००० िधदा बढी बंगरु सग
ँु रु पाल्नको िाधग
तनमायण कायय गने
प्यारे ण्ट र ग्राण्ड प्यारे ण्ट कुिुरापािन तथा
ह्याचरी सञ्चािन गनय तनमायण गने
म्याद

नाघेका

विषादी

(सच
ू ीत

विषादीको जीिनाशक

विषादी

(सच
ू ीत

विषादीको

हकमा मात्र) को िण्डारण तथा विसजयन हकमा मात्र) प्िाण्ट स्थापना गने
गने
दै तनक १०,००० िधदा बढी क्षमताको दग्ु ि
प्रशोिन (दि
ु को पररकार समेत) उद्योग
स्थापना गने
१०००

मेदिन

टन

िधदा

बढी

िण्डारण

क्षमता िएको कोल्ड स्टोरे ज स्थापना गने
दै तनक

२

दे खि

१०

मेदिक

टनसम्म दै तनक

१०

मेदिक

टन

िधदा

बढी

प्राङगाररक

मि

उत्पादन

गने

उद्योग प्राङ्गाररक

स्थापना गने
खानेपानी तथा
ढल तनमायण

मि

उत्पादन

गने

उद्योग

स्थापना गने

सेफ इल्ड १०० लिटर प्रतत सेकेण्ड (LPS) सेफ इल्ड १०० लिटर प्रतत सेकेण्ड (LPS)
िधदा बढीको सतही पानीको स्रोत र सो िधदा

बढी

सतही

पानीको

स्रोत

र

सो

पानीको ५० दे खि ७५ प्रततशत सम्म सख्
ु िा पानीको ७५ प्रततशत िधदा बढी सख्
ु िा
समयमा आपत
ू ी गने

समयमा आपत
ू ी गने

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

स्रोत उपयोग गने िानेपानी स्रोत सम्बधिी
बहुउद्दे श्यीय आयोजना सञ्चािन गने

१ दे खि ३ क्रक.लम.सम्मको सरु
ु ङ तनमायण ३ क्रक.लम. िधदा बढीको सरु
ु ङ तनमायण
गरी िानेपानी आयोजना सञ्चािन गने

गरी िानेपानी आयोजना सञ्चािन गने

िानेपानी आयोजना सञ्चािनको िाधग २५ िानेपानी

आयोजना

सञ्चािनको

िाधग

दे खि १०० जनासम्म जनसंख्या विस्थापन १०० जना िधदा बढी जनसंख्या विस्थापन
गने

गने

दिटमेण्ट

सदहतको

समािेश

िएका

ढि

तनकास

िानेपानी

सञ्चािन गने
५०

हजार

लसस्टम जैविक तथा रासायतनक प्रदष
ु ण हुने स्रोत

आयोजना िा ततनबाट प्रिावित हुन सतने िलू मगत
जिश्रोतको उपयोग गने

दे खि

२

िािसम्मको २ िाििधदा बढी जनसंख्यािाई िानेपानी

जनसंख्यािाई िानेपानी आपत
ू ी गने
५०

हजार

दे खि

२

आपत
ू ी गने

िािसम्मको २ िाििधदा बढी जनसंख्यािाई िानेपानी

जनसंख्यािाई िानेपानी आपत
ू ी गनय नयाँ

स्रोत जोड्ने
फोहरमैला
व्यवस्थापन

आपत
ू ी गनय नयाँ स्रोत जोड्ने

१० हे तटर बढी क्षेत्रमा फैलिएको िाधसफर बावषयक १,००० दे खि ५,००० टनसम्म फोहोर बावषयक
स्टे शन र ररसोसय ररकोिरी एररया सम्बधिी जलमनमा िने

५,०००

टन

िधदा

बढी

फोहोर

जमीनमा िने

कायय गने
५ दे खि १० हे तटरसम्मको क्षेत्रमा फैलिएको १०

हे तटरिधदा

बढी

क्षेत्रमा

फैलिएको

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

सम्बधिी कायय गने

५ दे खि १० हे तटरसम्मको क्षेत्रमा फैलिएको १०
रसायन, यान्धत्रक

िा

जैविक

हे तटरिधदा

बढी

तररकाबाट रसायन, यान्धत्रक

िा

क्षेत्रमा
जैविक

फैलिएको
तररकाबाट

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

र पन
ु ः प्रयोग गने

५०,००० सम्म जनसंख्यािाई टे िा परु याउने ५०,०००
उद्दे श्यिे

संचािन

हुने

ढि

सरसफाई िा फोहोर व्यिस्थापन

तनकास, परु याउने

िधदा

बढी

उद्दे श्यिे

जनसंख्यािाई
संचािन

हुने

टे िा
ढि

कायय गने तनकास, सरसफाई िा फोहोर व्यिस्थापन
कायय गने

५ दे िी १० हे तटरसम्मको क्षेत्रमा फैलिएको १०
कम्पोष्ट प्िाण्ट सम्बधिी काम गने

हे तटरिधदा

बढी

क्षेत्रमा

फैलिएको

कम्पोष्ट प्िाण्ट सम्बधिी काम गने
कम्तीमा १०,००० जनसंख्या िएको शहरी
क्षेत्रबाट

तनस्बने

फोहोरमैिा

गाड्ने

काम

िधदा

बढी

गने
५ एम.एि.डड.(MLD) क्षमतासम्मको ढि ५

एम.एि.डड.(MLD)

व्यिस्थापन आयोजना संचािन गने

क्षमताको

ढि

व्यिस्थापन

आयोजना

संचािन गने
दे हायको

प्रकृतत

र

जुनसक
ु ै

स्तरका

ितरापण
ू य फोहरमैिा सम्बधिी तनमायण काम
गनेः
(क) फोहरमैिा संयधत्र तनमायण
(ि) फोहोरमैिा ररकिरी प्िाण्ट तनमायण
(ग)

फोहरमैिा

िने, थुपाने

िा

गाड्ने

ठाउँ को तनमायण
(घ)

फोहरमैिा

िण्डारण

गने

ठाउँ को

तनमायण
(ङ) फोहरमैिा दिटमेण्ट सवु ििाको तनमायण
जोखिमपण
ू य फोहर पदाथय सम्बधिी दे हायका
काम गनेः
(क) कम्तीमा २५ शैय्या िएको प्राथलमक
स्िास््य

केधर, अस्पताि

होमबाट

तनस्कने

पदाथयको

अन्धतम

जैविक
तनष्कासन

िा

नलसयङ्ग

जोखिमपण
ू य
व्यिस्थापन

गने
(ि) कुनै पतन हातनकारक पदाथयिाई िष्म

िा पन
ु ः प्रयोग गनयको िाधग १ हे तटर िा
सो िधदा बढी क्षेत्रफिको जमीन प्रयोग
गने र उजाय सम्बधिी कुनै काम गने

अनुसूची –२
(दफा ३ को उपदफा ६ सँग सम्बन्धित)
वातावरणीय प्रिाव पहहचान 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]_

-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]_

ि. नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्र लित्रका प्रस्तािको विषयगत क्षेत्र तथा प्रकृतत:

 िन, िक्ष
ृ ारोपण तथा हररयािी क्षेत्र : नयाँ बनस्पतत उद्यान, िन िीउ िगैचा र प्राणी
उद्यान (धचडडयािाना) तनमायण, िाि उद्यान तनमायण ।
 सडक क्षेत्र : स्थानीय नयाँ सडक तनमायण तथा स्तरोधनतत, १०० लमटर सम्मको पि
ु
तनमायण ।

 पययटन क्षेत्र : स्थानीय तहबाट अनम
ु तत ददने होटि िा ररसोटय स्थापना तथा सञ्चािन ।
 उजाय, जिस्रोत र लसंचाई क्षेत्र : लिफ्ट लसंचाई, पहाड लिरािो पािोमा लसंचाई, बहुउद्दे शीय
जिाशय तनमायण, विद्युत प्रसारण िाईन तनमायण तथा विस्तार, विद्युत उत्पादन ।

 आिास, ििन, िस्ती तथा शहरी विकास क्षेत्र : आिासीय, व्यिसातयक र दबु ै प्रकृततको
ििन तनमायण, जग्गा विकास आयोजना, आिास विकास काययक्रम ।

 उद्योग तथा व्यिसाय क्षेत्र : औद्योधगक ग्राम, धचया, कफी, जडडबटु ी आदद प्रशोिन
उद्योग, िािुिा प्रशोिन िा क्रसर उद्योग इट्टा टायि उद्योग ।
 स्िास््य क्षेत्र : अस्पताि, नलसयङ्ग होम िा धचक्रकत्सा व्यिासाय स्थापना र सञ्चािन
 लशक्षा क्षेत्र : लशक्षण अस्पताि स्थापना र संचािन
 िानी क्षेत्र : ढुङ्गा, िािुिा, ग्रािेि र धगिाय माटो तनकाल्ने कायय
 कृवष क्षेत्र : व्यिसातयक पशुपंक्षीपािन, कृवष थोक बजार स्थापना र ििशािा तनमायण
 िानेपानी तथा ढि तनकास क्षेत्र : दिटमेण्ट सदहतको ढि तनकास तथा िानेपानी
आयोजना सञ्चािन, िानेपानी आपत
ू ी

 फोहोरमैिा व्यिस्थापन क्षेत्र : फोहोरमैिा जमीनमुनी व्यिस्थापन, रसायन, यान्धत्रक िा
जैविक तररकाबाट फोहोमैिा छनौट गने, केिाउने, तह िगाउने र पन
ु ः प्रयोग
ग. िातािरणीय अध्ययनको प्रकार

 संक्षक्षप्त िातािरणीय अध्ययन
 प्रारन्म्िक िातािरणीय अध्ययन
 िातािरणीय प्रिाि मूल्याङ्कन
घ. िातािरणीय अध्ययनका िाधग त्याङ्क तथा वििरण सङ्किन सूची तथा अध्ययन विधि र
औजार
वातावरणीय अध्ययन सभबन्िी त्याङ्क

अध्ययन ववधि तथा औजार

सङ्कलन सूची
जैविकः िनस्पतत, जीिजधतु, प्राकृततक िासस्थान,
िन

जङ्गि

तथा

जैविक

र

पाररन्स्थततकीय

विवििता

िौततक

 िरातिीय दहडाई तथा प्रत्यक्ष अििोकन
 अप्रक्ष्यक्ष संकेत सिेक्षण िा तयामेरा
ियावपङ

 नमूना सिेक्षण
 मुख्य जातनफकार अधतिायताय तथा िक्षक्षत
तथा

रासायतनक

िातािरणः

जमीन,

िायुमण्डि, पानी, ध्ितन, मानि तनलमयत िस्त,ु
हािा, िोगोलिक र िौगलियक न्स्थतत, जििायु

समूह छिफि

 िरातिीय दहंडाई तथा प्रत्यक्ष अििोकन
 हािा, पानी तथा माटोको नमूना सिेक्षण
 ध्ितनको तहगत मापन तथा प्रदषू णको
अिस्था पदहचान आदद

पररितयन तथा विपद जोखिमको अिस्था
सामान्जक

आधथयकः

जनसंख्या,

जनस्िास््य,

उद्यम

जीविकोपाजयन,

उत्पादनलशि

विस्थापन,

व्यिसाय

तथा

श्रोत

सािन,

सामान्जक मल्
ू यमाधयता

साँस्कृततकः

सास्कृततक

सम्पदा, िालमयक

तथा

साँस्कृततक मूल्य माधयाताहरु तथा चािचिन

अधयः

सेिा

सुवििा

उपिबिता

उपयोगसहिाधगतामूिक अििोकन

र















प्रत्यक्ष अििोकन
जनगणना तथा घरपररिार सिेक्षण
िक्षक्षत समूह तथा सरोकारिािा छिफि
मुख्य जातनफकार अधतिायताय
साियजतनक बहस

मेडडया सिेक्षण तथा रे कडय
सहिाधगतामि
ू क अििोकन

िक्षक्षत समह
ू तथा सरोकारिािा छिफि
मख्
ु य जातनफकार अधतिायताय
साियजतनक बहस

िक्षक्षत समूह तथा सरोकारिािा छिफि
मुख्य जानीफकार अधतिायताय
साियजतनक बहस

ङ. िातािरणीय अध्ययनका प्रमुि सिािहरुको प्राथलमकता तनिायरण

 जैविक तथा पाररन्स्थततकीय
 िौततक तथा रासायतनक

 सामान्जक, आधथयक र साँस्कृततक
 जििायु पररितयन तथा विपद जोखिम
 अधय
च.

िातािरणमा

पनय

सतने

सकारात्मक

तथा

नकारात्मक

प्रिाि

पदहचान, आँकिन

प्राथलमकता तनिायरण
वातावरणीय प्रिावका िेत्र
क. तनमायण अतिको चरण
जैविक
िौततक तथा रसायतनक
सामान्जक तथा आधथयक
साँस्कृततक
अधय
ि. तनमायणको चरण
जैविक
िौततक तथा रासायतनक
सामान्जक तथा आधथयक
साँस्कृततक
अधय
ग. सञ्चालनको चरण
जैविक
िौततक तथा रसायतनक
सामान्जक तथा आधथयक

सकारात्मक प्रिाव

नकारात्मक प्रिाव

तथा

साँस्कृततक
अधय

अनुसूची –३
(दफा ४ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन सभबन्िी काययसूचीको ढााँचा
(आिरण पष्ृ ठको ढाँचा)
............. (प्रस्तािको नाम)...................
संक्षक्षप्त िातािरणीय अध्ययनको काययसूची
.........................................................
प्रततिेदन पेश गररने तनकायको नाम र ठे गाना :
प्रस्तािक :
.............( प्रस्तािकको नाम र ठे गाना)
...........( मदहना ) , ................. (िषय)

१. प्रततिेदन तयार गने व्यन्तत िा संस्थाको नाम र ठे गाना :
२. प्रस्तािको :

 सामाधय पररचय
 आयोजना तथा काययक्रमको वििरण
 आयोजना तथा काययक्रमको आिशयकता तथा साधदलियकता
३. प्रततिेदन तयार गदाय विचार गनुय पने नीतत ऐन, तनयम, तनदे लशका तथा अधतरान्ष्िय सन्धि
सम्झौता :
४. प्रस्ताि कायायधियन गदाय िातािरणमा पने िास सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रिाि :

 जैविक तथा पाररस्थततकीय :
 िौततक :
 सामान्जक – आधथयक :
 साँस्कृततक :

 रासायतनक :
५. प्रस्तािको कायायधियनबाट िातािरणमा पने प्रिािको रोकथामका विषय :
६. प्रस्ताि कायायधियन गदाय अनुगमन गनुय पने विषय :
७. जििायु पररितयन अनक
ु ु िन र विपद जोखिम पने असर :
८. अधय आिश्यक विषय :

अनुसूची –४
(दफा ४ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
प्रारम्भिक वातावरणीय परीिण सभबन्िी काययसूचीको ढााँचा
(आिरण पष्ृ ठको ढाँचा)
.............. (प्रस्तािको नाम)...................
प्रारन्म्िक िातािरणीयको काययसूची
........................................................
प्रततिेदन पेश गररने तनकायको नाम र ठे गाना :
प्रस्तािक :
.............(प्रस्तािकको नाम र ठे गाना)
...........(मदहना) , ................. (िषय)

१. प्रततिेदन तयार गने व्यन्तत िा संस्थाको नाम र ठे गाना :
२. प्रस्तािको :
सामाधय पररचय

 आयोजना तथा काययक्रम वििरण
 आयोजना तथा काययक्रमको आिश्यकता र साधदलियकता
३. प्रततिेदन तयार गदाय अपनाउनु पने विधि :
४. प्रततिेदन तयार गदाय विचार गनुय पने नीतत ऐन, तनयम, तनदे लशका तथा अधतरान्ष्िय सन्धि
सम्झौताः
५. प्रततिेदन तयार गदाय िाग्नेः

 समय :
 अनुमातनत बजेट :

 आिश्यक त्याङ्क तथा सूचना :
६. प्रस्ताि कायायधियन गदाय िातािरणमा पने िास सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रिाि :

 जैविक तथा पाररन्स्थततकीय :
 िौततक :
 सामान्जक आधथयक :
 साँस्कृततक :

 रासायतनक :
७. प्रस्ताि कायायधियनका विकल्प :

 डडजाइन :
 आयोजना स्थि :
 प्रविधि र सञ्चािन विधि, समय तालिका, प्रयोग हुने कच्चा पदाथय :
 अधय कुरा :

८. प्रस्तािको कायायधियनबाट िातािरणमा पने प्रिािको रोकथामका विषय :
९. प्रस्ताि कायायधियन गदाय जििायु पररितयन र विपद जोखिममा पने असरसम्बधिी विषय :
१०. प्रस्ताि कायायधियन गदाय अनुगमन गनुय पने विषय :
११. अधय आिश्यक विषय

अनुसूची –५
(दफा ५ को उपदफा (७) सँग सम्बन्धित)
सावयजतनक सुनुवाईको प्रकक्रया तथा ढााँचा
िातािरणीय अध्ययन तथा विश्िेषण, नीततगत तथा कानन
ू ी व्यिस्थाको सियमाधयता अनक
ु ु ि हुने

गरी िातािरणीय अध्ययन प्रक्रक्रयामा गररने साियजतनक सुनुिाईको काययविधि दे हाय अनुसारको
हुनेछ:
१. िातािरणीय अध्ययनको िाधग साियजतनक सुनुिाई

– प्रस्तावित विकास तनमायण सम्बधिी कायय िा आयोजना तथा काययक्रमको बारे को तनणयय
प्रक्रक्रयामा सकारात्मक प्रिाि पानय सरोकारिािा र प्रस्तािकबीच िुल्िा अधतकय ृ या गरी
विचार र राय/सुझाि प्रस्तुत गने मञ्च

– सामाधयतः प्रस्तािको असर क्षेत्रलित्र प्रस्तािक तनकायबाट साियजतनक सुनि
ु ाईको आयोजना
– साियजतनक सुनुिाई काययक्रमको स्ितधत्र पेशागत विज्ञहरुद्िारा सहजीकरण
२. िातािरणीय अध्ययन प्रक्रक्रयामा गररने साियजतनक सन
ु ि
ु ाई काययक्रमको उद्दे श्य

– प्रस्तावित आयोजना तथा काययक्रम सम्बधिमा िातािरणीय अध्ययनको तनष्कषय बारे
प्रिावित समुदायिाई प्रस्तािकबाट जानकारी गराउने मञ्चको आयोजना गने

– प्रस्तावित आयोजना तथा काययक्रम क्षेत्रको िरातिीय िास्तविक अिस्था र िातािरणीय
अध्ययनबाट प्राप्त तनष्कषयको शुद्िता पुष्ट्याई तथा रुजु गने

– िातािरणीय अध्ययन प्रक्रक्रयामा सम्बन्धित प्रिावित पक्ष तथा सरोकारिािाहरुसँग प्रयायप्त
मात्रामा परामशय गररएको तथा तनणयय प्रक्रक्रयामा समािेश गराइएको कुराको सुतनन्श्चत गने

– प्रिावित, रुची राख्ने तथा सरोकारिािा पक्षिे आफूिाई महत्िपण
ू य िागेका र सम्बन्धित
विषयमा विचार प्रस्तुत गने अबसर प्रदान गने

– प्रस्तावित आयोजना तथा काययक्रम र िातािरणीय सरोकारको विषयमा स्थानीय सरकारको
प्रततिद्िता र प्रिािकारी जनसहिाधगता प्रिद्यिन गने
३. साियजतनक सुनुिाईको बारे मा साियजतनक सूचना तथा जानकारी

– साियजतनक सुनुिाईको लमतत, समय र स्थान
– साियजतनक सुनुिाई हुने प्रस्ताि िा आयोजना तथा काययक्रम बारे जानकारी

– सहजकताय, नगरपालिकाकापदाधिकारी, कमयचारी र नागररक समाजका प्रतततनधिको धचनारी
– सन
ु ि
ु ाईमा सहिागी हुने सहिाधगको जानकारी
– काययपालिका काययिय, सम्बन्धित िडा कायायिय िगायत साियजतनक स्थिमा सूचना टाँस
– स्थानीय वप्रण्ट तथा अनिाईन लमडडयामा सच
ू ना प्रकाशन
– रे डडयो, टे लिलिजन, सामान्जक सञ्जािबाट सूचना सम्प्रेषण
– सूचना प्रसारण गदाय स्थानीय िाषामा समेत गनुय पने
४. साियजतनक सुनुिाईको प्रक्रक्रया तथा काययविधि
४.१ पररचय काययक्रम

– अध्ययनकताय तथा सहजकताय,
– नगरपालिकाका पदाधिकारी र सम्बन्धित कमयचारी,
– समदु ाय तथा िक्षक्षत समहू का प्रतततनधि,
– नागररक समाज िा गैससका प्रतततनधि,
– प्रस्तावित आयोजना तथा काययक्रमका िािान्धित तथा संिाव्य प्रिावित समदु ाय िा
सहिागी,
– स्थानीय जातनफकार र विषयविज्ञ,
– स्थानीय राजनीततक दिका प्रतततनधि ।
४.२ साियजतनक सुनुिाईको ध्येय तथा उद्दे श्यबारे जानकारी तथा प्रस्तुती

– आयोजनाको विस्तत
ृ पररयोजना प्रस्ताि िा काययक्रमको व्यिसातयक कायययोजना
– प्रस्तावित आयोजना तथा काययक्रमको सम्बधिमा स्थिगत अििोकन, अध्ययन र
परामशयबाट प्राप्त सच
ू ना तथा वििरण

– प्रस्ताि (आयोजना तथा काययक्रम) बाट स्थानीय जनता, स्थानीय तह, न्जल्िािाई पुग्ने
प्रमि
ु फाइदाहरु

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

– प्रस्तािको कायायधियन सम्बधिमा प्रिावित समदु ायका विचार तथा सिाि

– प्रस्तािको कायायधियन सम्बधिमा सरोकारिािाको विचार तथा सिाि
४.४ प्रस्तािकको प्रततक्रक्रया

– प्रस्ताि कायायधियनबाट हुने मुख्य समस्या तथा सबाि बारे प्रस्तािकको राय तथा विचार
– समस्या तथा सबािको सम्बोिनबारे प्रस्तािकको प्रततिद्िताबारे जानकारी
४.५ विषयविज्ञ तथा सहजकतायबाट तनष्कषय तथा सुझाि प्रस्तुती

– काययक्रममा प्रस्तत
ु तथा उठाइएका सिािहरुको विषयविज्ञ तथा सहजकतायद्िारा संकिन
तथा सँस्िेषण

– विषयविज्ञ तथा सहजकतायद्िारा तनष्कषय तथा सुझािबारे प्रस्तुती र जानकारी
– साियजतनक सुनुिाईको प्रक्रक्रया, छिफिका विषय, तनष्कषय र सुझाि समािेश प्रततिेदन तयारी
– प्रततिेदन प्रस्तािक समक्ष पेश
५. सहिाधगता

– विषयविज्ञ तथा सहजकताय
– प्रिावित समदु ाय तथा समहू को प्रतततनधि, िक्षक्षत िगय तथा समदु ाय
– सम्बन्धित िडाका िडाअध्यक्ष िा िडा सलमततका सदस्यहरु
– नगरपालिकाका प्रमुि, प्रतततनधि तथा सम्बन्धित कमयचारीहरु
– नागररक समाज, समुदायमा आिाररत समाज तथा लमडडयाका प्रतततनधि
– प्रस्तािक संस्थाका प्रतततनधिहरु

अनुसूची –६
(दफा ६ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)
संक्षिप्त वातावरणीय परीिण प्रततवेदनको ढााँचा
१. प्रततिेदन तयार गने व्यन्तत िा संस्थाको नाम र ठे गाना :
२. प्रस्तािको सारांश :
३. प्रततिेदनमा रहनु पने विषयः

 प्रस्तािको उद्दे श्य,
 प्रस्ताि कायायधियन हुने क्षेत्रको विस्तत
ृ वििरण,

 प्रस्ताि तयारीमा त्याङ्क सङ्किन र विश्िेषणको विधि,
 प्रस्ताि कायायधियनबाट िातािरणमा पने सकारात्मक प्रिाि,
 प्रस्ताि कायायधियनबाट िातािरणमा पने नकारात्मक प्रिाि,
 िातािरणीय व्यिस्थापन योजना,
 अधय आिश्यक कुरा,
 सधदिय सामाग्री ।
४. प्रततिेदनमा समािेश हुने िातािरणीय योजनाको िाका दे हायबमोन्जम हुनेछः
विषयगत क्षेत्र

सकारात्मक

प्रिािको के

बढोत्तरीका क्रक्रयाकिाप

कहाँ

कसरी

गने? गने? गने?

कदहिे कसिे अनुमातनत बजेट अनुगमन
गने?

गने?

जनशन्तत
समय

र तथा
मूल्याङ्कन
विधि

िौततक क्षेत्र
जैविक क्षेत्र
सामान्जक क्षेत्र
साँस्कृततक क्षेत्र
अधय

विषयगत क्षेत्र

नकारात्मक
धयूनीकरणका

प्रिािको के

कहाँ

कसरी

गने? गने? गने?

कदहिे कसिे अनुमातनत बजेट अनुगमन
गने?

गने?

क्रक्रयाकिाप

जनशन्तत
समय

र तथा
मूल्याङ्कन
विधि

िौततक क्षेत्र
जैविक क्षेत्र
सामान्जक क्षेत्र
साँस्कृततक क्षेत्र
अधय

रष्टव्य:– (१) िातािरण व्यिस्थापन योजनाको प्रस्तािमा आयोजना तनमायण अतघ, तनमायण तथा
सञ्चािनको चरणका िाधग अिग अिग रुपमा उल्िेि गनुय पनेछ ।
(२) प्रततिेदन तयार गदाय आिश्यकता अनुसार त्याङ्क, नतशा, धचत्र, तालिका, चाटय , ग्राफ
संिग्न गनुय पनेछ ।
(३) संक्षक्षप्त िातािरणीय अध्ययन प्रततिेदन नेपािी िाषाको युतनकोडमा फण्ट साइज १२ मा
टाइप गरी िेखिएको हुनु पनेछ । प्रततिेदनको प्रत्येक पानाको तिमाधथ १–१ इञ्च, बायाँ १.२
इञ्च र दायाँ १ इञ्च िािी रािी पानाका दि
ु ैतफय वप्रधट गरी स्पाइरि बाइन्ण्डङ गरे को हुनु पनेछ
।

अनुसूची –७
(दफा ६ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)
प्रारम्भिक वातावरणीय परीिण प्रततवेदनको ढााँचा

१. प्रततिेदन तयार गने व्यन्तत िा संस्थाको नाम र ठे गाना :
२. प्रस्तािको सारांश : (प्रस्तािको कायायधियनबाट िातािरणमा पनय सतने प्रिािको सम्बधिमा
दे हायका कुरा संक्षेपमा उल्िेि गने)

 प्रस्तािको उद्दे श्य :
 िू–उपयोग पने असर :
 िातािरणमा पने प्रततकूि प्रिाि :
 जनस्िास््य तथा मानि जीिनमा पने असर :
 जनसङ्ख्या र जीविकोपाजयनमा पने असर :
 स्थानीय पि
ू ायिारमा हुने क्षतत :
 जििायु पररितयन तथा विपद उत्थानलशितामा पने असर :
 अधय आिश्यक कुरा :
३. प्रस्तािको सम्बधिमा दे हायका कुरा स्पष्ट िुिाउनु पने :
(क) प्रस्तािको क्रकलसम :

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

 जडान क्षमता :

 प्रततददन िा िषय कतत घण्टा सञ्चािन हुने :
(घ) प्रस्ताि कायायधियन हुँदा तनष्कासन हुने (कतत समय सञ्चािन हुँदा कतत पररमाणमा
तनष्कासन हुने हो ) िि
ु ाउनु पने :

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

 क्रकलसम :
 स्रोत :
 िपत हुने पररमाण (प्रततघण्टा, ददन र िषयमा) :
(छ) जनशन्ततको आिश्यकता कतत पने :
(ज) प्रस्ताि कायायधियन गनय आिश्यक पने :

 कुि पँज
ू ी :
 चािु पँज
ू ी :
 जलमनको क्षेत्रफि :
 ििन र ततनका क्रकलसम :
 मेलसनरी औजार :
 अधय :
(झ) प्रस्ताि कायायधियन हुने क्षेत्रको विस्तत
ृ वििरण :

 नतसा :
 सो क्षेत्र र िररपररको जनसंख्या र बसोबासको न्स्थतत :

 प्रस्ताि कायायधियन हुने क्षेत्रको आसपासमा कुनै संिेदनशीि धचज िा िस्तु रहे को िए
त्यस्ता धचजिस्तक
ु ो वििरण :

 हािको न्स्थतत :
 पानीको स्रोत :
 फोहरमैिा फ्याँतने िा प्रशोिन गने व्यिस्था :
 प्रस्ताि कायायधियन हुने ठाउँ मा आित जाित गने बाटो :
 उत्पादन प्रक्रक्रया :

 प्रविधिको वििरण :
 अधय आिश्यक कुरा :
४. प्रस्ताि कायायधियन गदाय िातािरणमा पने प्रिाि :
(क) सामान्जक, आधथयक र साँस्कृततक क्षेत्रमा पने प्रिाि :

 मानि स्िास््यमा पने प्रिाि :
 जीविकोपाजयनमा पने प्रिाि :
 िेती योग्य जलमनमा हने क्षय :
 िन जङ्गिमा पुग्ने क्षय :
 सामान्जक, साँस्कृततक र िालमयक मूल्य माधयतामा हुने पररितयन :
 अधय :

(ि) जैविक प्रिाि :

 जनसङ्ख्या :
 िनस्पतत तथा जीिजधतु :
 प्राकृततक िासस्थान र समुदाय :
(ग) िौततक प्रिाि :

 जलमन :
 िायुमण्डि :
 पानी :
 ध्ितन :
 मानि तनलमयत िस्तु :

 जििायु :
 अधय :
५. प्रिाि कायायधियनका विकल्प :

 डडजाइन :
 आयोजना स्थि :
 प्रक्रक्रया, समय–तालिका :
 प्रयोग हुने कच्चा पदाथय :
 अधय कुरा :

६. िातािरणीय व्यिस्थापन योजनाको िाका :
७. अधय आिश्यक कुरा :
८. प्रततिेदनमा समािेश हुने िातािरणीय योजनाको िाका दे हाय बमोन्जम हुनेछ :
विषयगत क्षेत्र

सकारात्मक

प्रिािको के

बढोत्तरीका क्रक्रयाकिाप

कहाँ

कसरी

गने? गने? गने?

कदहिे कसिे अनुमातनत बजेट अनुगमन
गने?

गने?

जनशन्तत
समय

र तथा
मूल्याङ्कन
विधि

िौततक क्षेत्र
जैविक क्षेत्र
सामान्जक क्षेत्र
साँस्कृततक क्षेत्र
अधय
विषयगत क्षेत्र

नकारात्मक
धयूनीकरणका
क्रक्रयाकिाप

प्रिािको के

कहाँ

कसरी

गने? गने? गने?

कदहिे कसिे अनुमातनत बजेट अनुगमन
गने?

गने?

जनशन्तत
समय

र तथा
मूल्याङ्कन
विधि

िौततक क्षेत्र
जैविक क्षेत्र
सामान्जक क्षेत्र
साँस्कृततक क्षेत्र
अधय

रष्टव्य:– (१) िातािरण व्यिस्थापन योजनाको प्रस्तािमा आयोजना तनमायण अतघ, तनमायण तथा
सञ्चािनको चरणका िाधग अिग अिग रुपमा उल्िेि गनुय पनेछ ।
(२) प्रततिेदन तयार गदाय आिश्यकता अनुसार त्याङ्क, नतशा, धचत्र, तालिका, चाटय , ग्राफ
संिग्न गनुय पनेछ ।
(३) संक्षक्षप्त िातािरणीय अध्ययन प्रततिेदन नेपािी िाषाको युतनकोडमा फण्ट साइज १२ मा
टाइप गरी िेखिएको हुनु पनेछ । प्रततिेदनको प्रत्येक पानाको तिमाधथ १–१ इञ्च, बायाँ १.२
इञ्च र दायाँ १ इञ्च िािी रािी पानाका दि
ु ैतफय वप्रधट गरी स्पाइरि बाइन्ण्डङ गरे को हुनु पनेछ
।

अनुसूची –८
(दफा ६ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित)
वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन सभबन्िी सावयजतनक सूचनाको ढााँचा

.............. आयोजना/काययक्रमको िातािरणीय अध्ययन प्रततिेदन तयारी सम्बधिी
साियजतनक सच
ू ना
(प्रकाशन लमतत ....................)
...........

प्रदे श

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

................ (प्रस्तािकको नाम

न्जल्िा
उल्िेि

................
गने)

द्िारा

दे हाय

नगरपालिका

बमान्जमको

प्रस्ताि

कायायधियन गनय िाधगएको छ ।
प्रस्तािकको

नाम

र ............

नाम

.........

ठे गाना

...........

ठे गाना

(ईमेि) ........... फोन नं.

प्रस्तािको व्यहोरा

आयोजना / काययक्रमको मुख्य विषेशता उल्िेि गने

प्रिाि पनय सतने क्षेत्र

.......... न्जल्िा ......... नगरपालिका ..........
िडँ नं.

माधथ उन्ल्िखित प्रस्तािको िातािरणीय अययन प्रततिेदन तयारी गने क्रममा सो क्षेत्रको जैविक
तथा पाररन्स्थततकीय प्रणािी, प्राकृततक तथा िौततक प्रणािी, सामान्जक तथा आधथयक प्रणािी र
साँस्कृततक प्रणािीहरु बीच के कस्तो सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रिाि पदय छ िनी यक्रकन गनय
................. नगरपालिका, ..............िडा सलमतत, विद्यािय, स्िास््य संस्था तथा
सरोकारिािा व्यन्तत िा संस्थाको राय सुझाि लिन आिश्यक िएकोिे यो साियजतनक सूचना
प्रकाशन िएको लमततिे सात ददन लित्र दे हायमा उन्ल्िखित ठे गानामा आई पुग्ने गरी लिखित राय
सुझाि उपिब्ि गराई ददनु हुन अनुरोि गररधछ ।
प्रस्तािकको नाम र ठे गाना

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

परामशयदाताको
ठे गाना

नाम

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

अनुसूची –९
(दफा ६ को उपदफा (८) सँग सम्बन्धित)
वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन तयार गने ववज्ञ तथा अध्ययन टोली

क. संक्षक्षप्त िातािरणीय अध्ययन तथा प्रततिेदन तयारी संिग्न हुने विशेषज्ञहरुः
१. िौततक विकास विज्ञ (Physical Development Expert) : सम्बन्धित विषय जस्तैः
लसलिि िा मेकातनकि इन्ञ्जतनयररङ्ग, िूगियशास्त्र, िूविज्ञान, आक्रकयटे तट, हाइड्रोिोजी िा अधय
सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपािी हालसि गरी कम्तीमा तीन िटा िातारणीय अध्ययन
काययमा अनुिि िएको
2.

िातािरणविद

(Environmental Expert):

िातािरण

विज्ञान

िा

इन्ञ्जतनयररङ्गमा

स्नातकोत्तर उपािी हालसि गरी कम्तीमा तीन िटा िातारणीय अध्ययन काययमा अनुिि
िएको
3. सामान्जक आधथयक विज्ञ (Socio-economic Expert) : समाज विज्ञान िा अथयशास्त्रमा
स्नातकोत्तर उपािी हालसि गरी कम्तीमा तीन िटा िातारणीय अध्ययन काययमा अनुिि
िएको

ि. प्रारन्म्िक िातािरणीय परीक्षण तथा प्रततिेदन तयारी संिग्न हुने विशेषज्ञहरुः
1. िौततक विकास विज्ञ (Physical Development Expert) : सम्बन्धित विषय जस्तैः
लसलिि िा मेकातनकि इन्ञ्जतनयररङ्ग, िग
ू ियशास्त्र, िवू िज्ञान, आक्रकयटे तट, हाइड्रोिोजी िा अधय
सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपािी हालसि गरी कम्तीमा तीन िटा िातारणीय अध्ययन
काययमा अनुिि िएको
2.

िातािरणविद

(Environmental Expert):

िातािरण

विज्ञान

िा

इन्ञ्जतनयररङ्गमा

स्नातकोत्तर उपािी हालसि गरी कम्तीमा तीन िटा िातारणीय अध्ययन काययमा अनुिि
िएको

3. सामान्जक आधथयक विज्ञ (Socio-economic Expert) : समाज विज्ञान िा अथयशास्त्रमा
स्नातकोत्तर उपािी हालसि गरी कम्तीमा तीन िटा िातारणीय अध्ययन काययमा अनि
ु ि
िएको
४. आिश्यकता अनस
ु ार सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञः Civil Engineer, Architect, Economist,

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

िन तथा िक्ष
ृ ारोपण र हररयािी क्षेत्रः फरे ष्टर िा िायोडाइिरलसटी विज्ञ आदद

–

सडक, पि
ु तथा यातायात क्षेत्रः यातायात इन्ञ्जतनयररङ्ग आदद

–

पययटन क्षेत्र : पययटन विज्ञ आदद

–

उजाय, जिस्रोत र लसंचाई क्षेत्रः Hydrologist, Irrigation Engineerआदद ।

–

आिास, ििन, िस्ती तथा शहरी विकास क्षेत्र : ििन इन्ञ्जतनयर िा आकीटे तट

–

उद्योग तथा व्यिसाय क्षेत्र : अथयशास्त्री तथा व्यिस्थापन विज्ञ आदद

–

स्िास््य क्षेत्र : मेडडकि डातटर आदद

–

लशक्षा क्षेत्र : लशक्षाशास्त्री िा मेडडकि डातटर आदद

–

िानी क्षेत्र : िग
ू ियशास्त्री आदद

–

कृवष क्षेत्र : कृवष तथा िेटेरनरी विज्ञ आदद

–

िानेपानी, सरसफाई तथा ढि तनकास क्षेत्र : िास इन्ञ्जतनयर आदद

उन्ल्िखित विज्ञ तथा अध्ययन टोिीको योग्यता िातािरण सम्बधिी संघीय कानूनमा तोक्रकए
बमोन्जम हुनुपनेछ ।

अनुसूची –१०
(दफा १० को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको ढााँचा
वातावरणीय प्रिाव

सकारात्मक

सञ्चा

सञ्चाल

समय

अनुमातन

म्जभमेवा

अनुगम

बढोत्तरी/ नकारात्मक न

लन

न

(कहह

त श्रोत

री

नको

असर

प्रकक्रया

प्रकक्रया

ले

(कसरी

(कसरी

गने?)

गने?)

गने?)

न्यन
ू ीकरणका (क

कक्रयाकलापहरु
के गने?)
क.

िौततक

वातावरण
1. तनमायण अतिको
चरण

2. तनमायण चरण

3. तनमायण पतछको
चरण

ख.

जैववक

वातावरण
1. तनमायण अतिको
चरण

2. तनमायण चरण

प्रिाव स्था

(के हााँ
गने)

ववधि

3. तनमायण पतछको
चरण

ग.

सामाम्जक,

आधथयक

र

सााँस्कृततक वातावरण
1. तनमायण अतिको
चरण

2. तनमायण चरण

3. तनमायण पतछको
चरण

अनुसूची –११
(दफा ११ को उपदफा (९) सँग सम्बन्धित)
वातावरणीय प्रस्ताव कायायन्वयन अनुगमनको ढााँचा

अनुगमनका अनुगमनका अनुगमनको

अनुगमनको

अनुगमनको

अनुमातनत

अनुगमन

प्रकार

स्थान

समय

रकम

गने तनकाय

सूचक

ववधि

(आववृ त्त)
१. प्रारम्भिक अवस्थाको अनुगमन

2. प्रिाव अनग
ु मन

3. तनयमपालन अनुगमन
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