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5 .  
गढवा गाउॉऩाङ्झरकाको सॊङ्ञऺप्त वातावयणीम अध्ममन 

तथा प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩय्ऺण कामिङ्जवधी, २०७७ 

प्रस्तावना : 

गढवा गाउॉऩाङ्झरकाको अङ्झधकाय ऺेत्रङ्झबत्र ऩने ङ्जवषमसॉग सभफङ्ञधधत मोजना, कामिक्रभ तथा 
आमोजना सभफधधी प्रस्तावको सॊङ्ञऺप्त वातावयणीम अध्ममन वा प्रायङ्ञभबक वातावयणीम 
ऩय्ऺण सभफधधी अध्ममन, प्रङ्झतवेदन तमाय्, स्वीकृङ्झत, प्रस्ताव कामािधवमन तथा अनङ्टगभन 
प्रङ्जक्रमाराई व्मवङ्ञस्थत य प्रबावकाय् फनाउन वाञ्छनीम बएकोरे, 



 

गाउॉ कामिऩाङ्झरकारे वातावयण तथा प्राकृङ्झतक श्रोत सॊयऺण ऐन, २०७७ को 
दपा ६६ रे ङ्छदएको अङ्झधकाय प्रमोग गय् मो कामिङ्जवङ्झध फनाएको छ ।  

 

ऩङ्चयच्छेद -१ 

प्रायङ्ञभबक 

 

१.  सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायभब: (१) मो कामिङ्जवङ्झधको नाभ "सॊङ्ञऺप्त वातावयणीम अध्ममन 
तथा प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩय्ऺण कामिङ्जवङ्झध, २०७७"यहेको छ ।  

(2) मो कामिङ्जवङ्झध प्रचङ्झरत सङ्घीम कानूनरे गाउॉऩाङ्झरकाको अङ्झधकाय 
ऺेत्रङ्झबत्र ऩने बनी तोङ्जकएको ङ्जवषमसॉग सभफङ्ञधधत ङ्जवकास ङ्झनभािण कामि वा 
आमोजना कामािधवमन गने सयकाय्, अधिसयकाय्, गैय सयकाय्, सभङ्टदामभा 
आधाङ्चयत सॊस्था य व्मङ्ञि वा कभऩनीको हकभा सभेत रागू हङ्टनेछ। 

(३) मो कामिङ्जवङ्झध गाउॉऩाङ्झरकाको स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाशन बएको 
ङ्झभङ्झतदेङ्ञि रागू हङ्टनेछ ।  

2. ऩङ्चयबाषा: ङ्जवषम वा प्रसङ्गरे अको अथि नरागेभा मस कामिङ्जवङ्झधभा, - 

(क) "ऐन"बङ्ङारे गाउॉऩाङ्झरकाको वातावयण तथा प्राकृङ्झतक श्रोत सॊयऺण ऐन, 
२०७७ सभझनङ्ट ऩछि । 

(ि) "कामिऩाङ्झरका" बङ्ङारे गाउॉ कामिऩाङ्झरका सभझनङ्ट ऩछि ।  

(ग) "कामिसूची" बङ्ङारे वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन तमाय गनिको राङ्झग 
मस कामिङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ स्वीकृत कामिसूची सभझनङ्ट ऩछि ।  

(घ) "कामािरम" बङ्ङारे गाउॉ कामिऩाङ्झरकाको कामािरम य सो अधतगित 
वातावयण तथा ङ्जवऩद व्मवस्थाऩन सभफधधी ङ्जवषम हेने 
भहाशािा/शािा/एकाईराई सभझनङ्ट ऩछि।   

(ङ) "गाउॉऩाङ्झरका" बङ्ङारे गढवा गाउॉऩाङ्झरका सभझनङ्ट ऩछि ।  



 

(च) "प्रस्ताव" बङ्ङारे ङ्जवद्यभान वातावयणीम अवस्थाभा ऩङ्चयवतिन ल्माउन 
सक्ने ङ्जकङ्झसभको ङ्जवकास कामि, बौङ्झतक ङ्जक्रमाकराऩ वा ब–ूउऩमोगभा कङ्ट नै 
ऩङ्चयवतिन गने कङ्ट नै मोजना, आमोजना वा कामिक्रभ सञ्चारन गने सभफधधभा 
तमाय गङ्चयएको प्रस्ताव सभझनङ्ट ऩछि।  

(छ) "प्रस्तावक" बङ्ङारे प्रस्ताव स्वीकृङ्झतको राङ्झग ङ्झनवेदन ङ्छदने वा प्रस्ताव 
कामािधवमन गनि स्वीकृङ्झत प्राप्त व्मङ्ञि वा सयकाय्, अधिसयकाय् वा 
गैयसयकाय् ङ्झनकाम वा सॊस्था सभझनङ्टऩछि ।  

(झ) "प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩय्ऺण" बङ्ङारे कङ्ट नै प्रस्तावको कामािधवमन 
गदाि सो प्रस्तावरे वातावयणभा उल्रेिनीम प्रङ्झतकूर प्रबाव ऩाने वा 
नऩाने सभफधधभा मकीन गनङ्टिका साथै त्मस्तो प्रबावराई कङ्ट नै उऩामद्वाया 
ङ्झनयाकयण वा धमूनीकयण गनिका राङ्झग अवरभफन गङ्चयने उऩामको 
सभफधधभा ङ्जवश्लषेणात्भक रुऩभा गङ्चयने अध्ममन तथा भूल्माङ्कन सभझनङ्ट 
ऩछि ।  

(झ) "वातावयण" बङ्ङारे प्राकृङ्झतक, साॉस्कृङ्झतक य साभाङ्ञजक प्रणार्, आङ्झथिक 
तथा भानवीम ङ्जक्रमाकराऩ य ङ्जमनका अवमवहरु तथा ती अवमवहरुको 
फीचको अधतयङ्जक्रमा तथा अधतयसभफधध सभझनङ्ट ऩछि ।  

(ञ)"वातावयणीम अध्ममन" बङ्ङारे कङ्ट नै प्रस्तावको कामािधवमन गदाि त्मसफाट 
वातावयणभा ऩने प्रङ्झतकूर प्रबाव ङ्झनयाकयण वा धमूनीकयण गनिको राङ्झग 
अवरभफन गङ्चयने उऩामका सभफधधभा गङ्चयने सॊङ्ञऺप्त वातावयणीम 
अध्ममन, प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩय्ऺण य वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन 
सभझनङ्ट ऩछि ।  

(ट) "वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन" बङ्ङारे सॊङ्ञऺप्त वातावयणीम अध्ममन, 
प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩङ्चयऺण वा वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन 
सभफधधभा तमाय गङ्चयएको प्रङ्झतवेदन सभझनङ्ट ऩछि । 

(ठ) "वातावयणीम प्रबाव भूल्माकॊ न" बङ्ङारे कङ्ट नै प्रस्तावको कामािधवमन गदाि 
सो प्रस्तावरे वातावयणभा उल्रेिनीम प्रङ्झतकूर प्रबाव ऩाने वा नऩाने 
सभफधधभा मकीन गर्रनङ्टिका साथै त्मस्तो प्रबावराई कङ्ट नै उऩामद्वाया 



 

ङ्झनयाकयण वा धमूनीकयण गनिका राङ्झग अवरभफन गङ्चयने उऩामको 
सभफधधभा ङ्जवस्ततृ रुऩभा गङ्चयने अध्ममन तथा भूल्माङ्कन सभझनङ्ट ऩछि । 

(ड) "व्मवसाङ्जमक कामिमोजना" बङ्ङारे प्रस्तावकरे कामािधवमन गने ङ्जवस्ततृ 
ऩङ्चयमोजना प्रङ्झतवेदन तमाय गनङ्टिऩने फाहेकका आमोजना वा कामिक्रभभा 
हङ्टने रगानी य प्रङ्झतपरको ङ्जवश्लषेण सङ्जहतको कामिमोजना सभझनङ्ट ऩछि ।  

(ढ) "ङ्जवस्ततृ ऩङ्चयमोजना प्रङ्झतवेदन" बङ्ङारे प्रस्तावकरे कामािधवमन गने 
ङ्जवकास ङ्झनभािणसॉग सभफङ्ञधधत ऩङ्चयमोजनाको प्राङ्जवङ्झधक य आङ्झथिक ऩऺहरु 
ङ्जवश्लषेण गङ्चयएको ङ्जवस्ततृ प्रङ्झतवेदन सभझनङ्ट ऩछि ।    

(ण) "सॊङ्ञऺप्त वातावयणीम अध्ममन" बङ्ङारे कङ्ट नै प्रस्तावको कामािधवमन गदाि 
त्मसफाट वातावयणभा ऩने प्रङ्झतकूर प्रबाव ङ्झनयाकयण वा धमूनीकयण 
गनिको राङ्झग अवरभफन गङ्चयने उऩामको सभफधधभा सॊङ्ञऺप्त रुऩभा गङ्चयने 
अध्ममन सभझनङ्ट ऩछि ।  

  



 

ऩङ्चयच्छेद — २ 

प्रस्ताव छनौट तथा कामिसूची सभफधधी व्मवस्था 
 

३.  प्रस्ताव छनौट तथा सूची तमाय गने: (१) कामािरमरे स्वीकृत फाङ्जषिक कामिक्रभ 
तथा कामिमोजनाको आधायभा वातावयणीम अध्ममन आवश्मक ऩने ङ्जवकास ङ्झनभािण 
सभफधधी कामि वा आमोजना तथा कामिक्रभ ऩङ्जहचान गय् सूची तमाय गनङ्टि ऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सूङ्ञचभा स्थाङ्झनम सयकाय सॊचारन 
ऐन,२०७४ को दपा ६२ (क) फभोङ्ञजभ गाॉउऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र गङ्चयने स्टेर, 
ढङ्टङ्गा, ङ्झगट्टी वारङ्टवा एवॊ भाटोजधम वस्तङ्टको ङ्जवङ्जक्र सभफङ्ञधध कामि सभेत सभावेश 
गनङ्टि ऩनेछ ।  

 (३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ वातावयणीम अध्ममन आवश्मक ऩने 
आमोजना तथा कामिक्रभको ऩङ्जहचान तथा सूची तमाय गदाि सङ्घीम वातावयण 
सॊयऺण ङ्झनमभावर्, २०७७ को आधायभा सॊङ्ञऺप्त वातावयणीम अध्ममन, 
प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩय्ऺण य वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कनका राङ्झग छङ्ट ट्टाछङ्ट टै्ट 
सूची तमाय गनङ्टि ऩनेछ ।  

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको सूची तमाय गदाि मस कामिङ्जवङ्झधको 
अनङ्टसूची –१ भा उङ्ञल्रङ्ञित सीभा (थ्रसेहोल्ड) अनङ्टसाय गनङ्टि ऩनेछ । 

(५) कामािरमरे वातावयणीम अध्ममन गनङ्टिऩने आमोजना वा कामिक्रभको 
ङ्जवस्ततृ ऩङ्चयमोजना प्रङ्झतवेदन वा व्मवसाङ्जमक कामिमोजना तमाय बए ऩश्चात 
वातावयणीम अध्ममन गने गयाउने व्मवस्था गनङ्टि ऩनेछ ।  

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ वातावयणीम अध्ममन गदाि अनङ्टसूची –२ भा 
उङ्ञल्रङ्ञित वातावयणीम अध्ममन सभफधधी प्रवाह ङ्ञचत्र, प्रबाव ऩङ्जहचान तथा 
अध्ममन सूची य औजायको प्रमोग गनङ्टि ऩनेछ ।  

४.  कामिसूची तमाय् तथा स्वीकृङ्झत गनङ्टिऩने: (१) प्रस्तावकरे सॊङ्ञऺप्त वातावयणीम 
अध्ममनको राङ्झग अनङ्टसूची –३ य प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩय्ऺणको राङ्झग अनङ्टसङ्टची 
–४ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा प्रत्मेक आमोजना वा कामिक्रभको राङ्झग छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट 
कामिसूची तमाय गनङ्टि ऩनेछ ।  



 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ तमाय गङ्चयएको कामिसूची स्वीकृङ्झतको राङ्झग 
वातावयण ङ्जवषम हेने भहाशािा/शािा/एकाईभा ऩेश गनङ्टि ऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको कामिसूची स्वीकृङ्झतका राङ्झग 
ऩेशगनङ्टिअङ्ञघ ङ्जवषमसॉग सभफङ्ञधधत शािा/भहाशािाको यामसङ्टझाव सङ्जहत ऩेश 
गनङ्टिऩनेछ । 

(४) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको सॊङ्ञऺप्त वातावयणीम अध्ममन 
सभफधधी कामिसूची बए प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृतरे य प्रायङ्ञभबक वातावयणीम 
ऩय्ऺण सभफधधी कामिसूची बए प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृत भापि त अध्मऺरे 
आवश्मक जाॉचफङ्टझ गय् ऩेश बएको ङ्झभङ्झतरे ऩधर ङ्छदनङ्झबत्र स्वीकृत गनङ्टि ऩनेछ । 

(५) उऩदपा (४) को प्रमोजनको रागी ङ्छदन गणना गदाि थऩ कागजात 
भाग गयेकोभा त्मस्तो कागजात प्राप्त बएको ङ्झभङ्झतफाट य कङ्ट नै ङ्जवषमभा थऩ स्ऩष्ट 
गनि रेङ्ञि ऩठाएकोभा त्मस्तो ङ्जवषमभा स्ऩष्ट बई आएको ङ्झभङ्झतफाट गणना गङ्चयनेछ 
। 

(६) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ कामिसूची स्वीकृत गदाि दपा १४ को 
उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गङ्छठत प्राङ्जवङ्झधक सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयशभा गनङ्टि ऩनेछ ।  

5.  साविजङ्झनक सङ्टनङ्टवाई गनङ्टिऩने:(१) प्रस्तावकरे वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन 
तमाय्को ङ्झसरङ्झसराभा प्रस्तावको कामािधवमनफाट प्रबाङ्जवत हङ्टने ऺेत्रभा प्रस्तावको 
फायेभा साविजङ्झनक सङ्टनङ्टवाईको आमोजना गय् याम सङ्टझाव सङ्करन गनङ्टि ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ साविजङ्झनक सङ्टनङ्टवाई गदाि प्रस्तावकरे 
प्रबाङ्जवत स्थानीम सभङ्टदाम, वन उऩबोिा सभूह गठन बएको बए सो सभूहका 
प्रङ्झतङ्झनङ्झध, वडा अध्मऺ वा वडा सङ्झभङ्झतका प्रङ्झतङ्झनङ्झधको योहवयभा गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ साविजङ्झनक सङ्टनङ्टवाई गने प्रमोजनका राङ्झग 
प्रस्तावकरे सोको ङ्झभङ्झत, सभम, स्थान य आमोजना तथा कामिक्रभको सभफधधभा 
प्रचाय प्रसाय गनिको राङ्झग स्थानीम ऩत्रऩङ्झत्रका, येङ्झडमो वा अधम सञ्चाय भाध्मभको 
प्रमोग गनङ्टिका साथै सभफङ्ञधधत वडा कामािरम य आमोजना ऺेत्रको कङ्ट नै साविजङ्झनक 
स्थरभा सूचना सभेत टाॉस गनङ्टि ऩनेछ । 



 

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गङ्चयने साविजङ्झनक सङ्टनङ्टवाई कामिक्रभभा 
आमोजना तथा कामिक्रभफाट प्रबाङ्जवत ऺेत्रका नागङ्चयक, सभङ्टदाम तथा भङ्जहरा, 
फारफाङ्झरका, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि, ज्मेष्ठ नागङ्चयक तथा जोङ्ञिभ यहेका वगिको 
सहबाङ्झगता सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गनि प्रस्तावकरे उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको सूचना स्थानीम 
ऩत्रऩङ्झत्रका, येङ्झडमो य अधम सञ्चाय भाध्मभफाट सभबव  बएसभभ स्थानीम बाषाभा 
सभेत प्रचाय प्रसाय गनङ्टि ऩनेछ ।  

(५) प्रस्तावकरे आमोजना तथा कामिक्रभरे सभेट्ने बौगोङ्झरक ऺेत्रको 
आधायभा आवश्मकता अनङ्टसाय एकबधदा फढ् स्थानभा साविजङ्झनक सङ्टनङ्टवाईको 
आमोजना गनङ्टि ऩनेछ ।  

(६) मस दपा फभोङ्ञजभ आमोजना गङ्चयएको साविजङ्झनक सङ्टनङ्टवाईभा 
बएको उऩङ्ञस्थङ्झत, सङ्टनङ्टवाईफाट प्राप्त सङ्टझाव, तस्वीय तथा श्रव्म-दृश्म साभग्री सभेत 
वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदनभा सॊरग्न गनङ्टि ऩनेछ ।   

(७) साविजङ्झनक सङ्टनङ्टवाई कामिक्रभ सभफधधी ङ्जवस्ततृ ढाॉचा तथा प्रङ्जक्रमा 
अनङ्टसूची –५ भा उल्रेि बएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

 

ऩङ्चयच्छेद — ३ 

प्रङ्झतवेदन तमाय् तथा स्वीकृङ्झत सभफधधी व्मवस्था 
 

६.  वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन तमाय्: (१) दपा ४ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ 
स्वीकृत कामिसूची य दपा ५ फभोङ्ञजभ आमोजना हङ्टने साविजङ्झनक सङ्टनङ्टवाईफाट प्राप्त 
सङ्टझाव सभेतको आधायभा प्रस्तावकरे प्रत्मेक आमोजना तथा कामिक्रभको राङ्झग 
छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन तमाय गनङ्टि ऩनेछ ।  

(२) सॊङ्ञऺप्त वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदनको ढाॉचा अनङ्टसूची –६ तथा 
प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩय्ऺण प्रङ्झतवेदनको ढाॉचा अनङ्टसूची –७ भा तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रङ्झतवेदन तमाय गदाि प्रस्तावकरे प्रस्ताव 
कामािधवमन हङ्टन े गाउॉऩाङ्झरका वा त्मस ऺेत्रका सभफङ्ञधधत सयोकायवारा ङ्झनकाम 



 

व्मङ्ञि वा सॊस्थाराई सो प्रस्तावको कामािधवमनफाट वातावयणभा ऩनि सक्ने 
प्रबावको सभफधधभा सात ङ्छदनङ्झबत्र ङ्झरङ्ञित सङ्टझाव उऩरब्ध गयाउन अनङ्टसूची –८ 
फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा कामािरम, शैङ्ञऺक सॊस्था, स्वास््म सॊस्था वा कङ्ट नै साविजङ्झनक 
स्थरभा सूचना टाॉस गय् भङ्टच ङ्टल्का तमाय गनङ्टि ऩनेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको सूचना कङ्ट नै एक स्थानीम ऩत्रऩङ्झत्रकाभा 
प्रकाशन गय् आफ्नो वेवसाइट बएभा सोभा सभेत प्रकाशन गनङ्टि ऩनेछ ।  

(५) उऩदपा (३) य (४) फभोङ्ञजभ सूचना टाॉस वा प्रकाशन बएकोभा 
सो सभफधधभा कसैको यामसङ्टझाव बए सूचनाभा उङ्ञल्रङ्ञित अवङ्झधङ्झबत्र सभफङ्ञधधत 
प्रस्तावकराई आफ्नो याम सङ्टझाव ङ्छदन सङ्जकनेछ ।  

(६) दपा ४ को उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ स्वीकृत कामिसूची तथा 
उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन तमाय गदाि प्रस्तावकरे 
डेस्क अध्ममन, स्थरगत भ्रभण, अवरोकन य प्रबाव ऺेत्रका रङ्ञऺत सभङ्टदाम तथा 
सयोकायवारासॉग अधतयङ्जक्रमा गय् त्माङ्क तथा सूचना सॊकरन गनङ्टि ऩनेछ ।  

(७) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदनभा 
प्रस्तावकरे प्रस्ताव कामािधवमन गने क्रभभा वातावयणभा ऩनिसक्ने सकायात्भक 
प्रबाव फढोत्तय् तथा नकायात्भक प्रबाव धमूनीकयणको राङ्झग अऩनाउन सङ्जकन े
ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवकल्ऩहरुको ङ्जवस्ततृ ङ्जवश्लषेण गय् त्मस्ता ङ्जवकल्ऩहरुभध्मे वातावयणीम 
दृङ्जष्टकोणरे प्रस्ताव कामािधवमन गनि उऩमङ्टि हङ्टने ङ्जवकल्ऩ य सो ङ्जवकल्ऩ 
कामािधवमन गनि सङ्जकने आधाय य कायण सभावेश गनङ्टि ऩनेछ । 

(८) प्रस्तावकरे वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन तमाय गदाि अनङ्टसूची –
९ भा उङ्ञल्रङ्ञित ङ्जवऻ भापि त तमाय गनङ्टि ऩनेछ ।  

(९) उऩदपा (८) फभोङ्ञजभ वातावयणीम अध्ममन कामिभा सॊरग्न 
ङ्जवऻहरु स्थरगत अध्ममन, अवरोकन, यामऩयाभशि य अधतयङ्जक्रमाका राङ्झग 
आमोजना तथा कामिक्रभको प्रस्ताङ्जवत स्थरभा अङ्झनवामि रुऩभा उऩङ्ञस्थत हङ्टनङ्ट 
ऩनेछ ।  

(१०) वातावयणीम अध्ममन सभफधधी कामिसूची तथा वातावयणीम 
अध्ममन प्रङ्झतवेदन नेऩार् बाषाभा तमाय गनङ्टि ऩनेछ ।  



 

तय कामिसूची तथा प्रङ्झतवेदनभा उल्रेि गङ्चयने प्राङ्जवङ्झधक शब्दावर्को 
राङ्झग नेऩार् बाषा प्रमोग गदाि शब्दको आशमभा नै ताङ्ञत्वक पयक ऩने बएभा 
त्मस्ता शब्द अॊग्रजेी बाषाभा उल्रेि गनि मस व्मवस्थारे वाधा ऩङ्टयमाएको भाङ्झनन े
छैन । 

(११) उऩदपा (१०) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बएता ऩङ्झन ङ्जवदेशी 
रगानी बएका प्रस्तावको हकभा तमाय गङ्चयने वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन य 
कामिसूची नेऩार् वा अङ्ग्ग्रजेी बाषाभा तमाय गनि सङ्जकनेछ ।  

(१२) उऩदपा (११) फभोङ्ञजभ अध्ममन प्रङ्झतवेदन य कामिसूची अङ्ग्ग्रजेी 
बाषाभा तमाय ऩाङ्चयएको अवस्थाभा सोको कामिकाय् सायाॊश सङ्जहतको सॊङ्ञऺप्त 
प्रङ्झतवेदन नेऩार् बाषाभा सभेत तमाय गनङ्टि ऩनेछ ।  

(१३) प्रस्तावकरे वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन तमाय गदाि वातावयण 
सॊयऺण ऐन, २०७६ तथा वातावयण सॊयऺण ङ्झनमभावर्, २०७७ रे 
तोकेअनङ्टसायको भाऩदण्ड य गङ्टणस्तय कामभ हङ्टने गय् मस कामिङ्जवङ्झधरे ङ्झनधाियण 
गयेको ढाॉचाभा तमाय गनङ्टि ऩनेछ ।  

(१४) वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रङ्झतवेदन तमाय् सभफधधी व्मवस्था 
प्रचङ्झरत सङ्घीम तथा प्रदेश कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

७.  अध्ममन प्रङ्झतवेदनको स्वीकृङ्झत:  (१) दपा ६ फभोङ्ञजभ तमाय गङ्चयएको सॊङ्ञऺप्त 
वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन तथा प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩय्ऺण प्रङ्झतवेदन 
प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृत भापि त अध्मऺ सभऺ ऩेश गनङ्टि ऩनेछ ।  

(२) अध्मऺरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको सॊङ्ञऺप्त वातावयणीम 
अध्ममन प्रङ्झतवेदन तथा प्रायङ्ञभबक वातावयणीम प्रङ्झतवेदन उऩय अध्ममन, ङ्जवश्लषेण 
तथा ऩङ्टनयावरोकनको राङ्झग दपा १४ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गङ्छठत 
प्राङ्जवङ्झधक सङ्झभङ्झतभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।  

(३) प्राङ्जवङ्झधक सङ्झभङ्झतरे उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ प्राप्त बएको 
वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन उऩय आवश्मक अध्ममन, ऩयाभशि, जाॉचफङ्टझ, 
ङ्जवश्लषेण तथा ऩङ्टनयावरोकन गय् स्वीकृङ्झतको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयश गनङ्टि ऩनेछ ।   



 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ प्राङ्जवङ्झधक सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयशको आधायभा 
प्रस्ताङ्जवत आमोजना तथा कामिक्रभ कामािधवमन गदाि वातावयणभा कङ्ट नै उल्रेख्म 
प्रबाव ऩने नदेङ्ञिएभा आवश्मकता अनङ्टसाय प्रस्तावकरे ऩारना गनङ्टिऩने शति तोकी 
सॊङ्ञऺप्त वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन बए अध्मऺरे य प्रायङ्ञभबक वातावयणीम 
ऩय्ऺण प्रङ्झतवेदन कामिऩाङ्झरकारे स्वीकृत गनेछ ।  

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ प्रङ्झतवेदन स्वीकृत गदाि प्रङ्झतवेदन ऩेश 
बएको ङ्झभङ्झतरे ऩधर ङ्छदनङ्झबत्र स्वीकृत गनङ्टि ऩनेछ ।  

(६) उऩदपा (५) को प्रमोजनको रागी ङ्छदन गणना गदाि थऩ कागजात 
भाग गयेकोभा त्मस्तो कागजात प्राप्त बएको ङ्झभङ्झतफाट य कङ्ट नै ङ्जवषमभा थऩ स्ऩष्ट 
गनि रेङ्ञि ऩठाएकोभा त्मस्तो ङ्जवषमभा स्ऩष्ट बई आएको ङ्झभङ्झतफाट गणना गङ्चयनेछ 
। 

(७) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदनको अध्ममन 
तथा जाॉचफङ्टझ गदाि त्मस्तो प्रस्तावको थऩ वातावयणीम अध्ममन गनङ्टिऩने देङ्ञिएभा 
सॊङ्ञऺप्त वातावयणीम अध्ममनको हकभा प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩय्ऺण गनि 
अध्मऺरे य प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩय्ऺणको हकभा वातावयणीम प्रबाव 
भूल्माङ्कन गने गय् कामिऩाङ्झरकारे आदेश ङ्छदन सक्नछे ।  

(८) उऩदपा (७) अनङ्टसाय ङ्छदइएको आदेश अनङ्टसाय प्रस्तावकरे थऩ 
अध्ममन गय् प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩङ्चयऺण प्रङ्झतवेदन बए कामिऩाङ्झरका सभऺ य 
वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रङ्झतवेदन बए प्रदेश कानूनरे तोकेको ङ्झनकाम सभऺ 
ऩङ्टन् ऩेश गनङ्टि ऩनेछ ।  

(९) उऩदपा (८) फभोङ्ञजभको वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन तमाय 
गनङ्टिऩूवि प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩय्ऺण सभफधधी कामिसूची अध्मऺफाट य 
वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन सभफधधी कामिसूची प्रदेश कानूनरे तोकेको 
ङ्झनकामफाट स्वीकृत गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

८.  प्रङ्झतवेदन ऩङ्चयभाजिन गनि सङ्जकन:े (१) सॊङ्ञऺप्त वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन य 
प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩय्ऺण प्रङ्झतवेदन स्वीकृत बई सकेऩङ्झछ सो प्रङ्झतवेदनभा 
बौङ्झतक ऩूवािधाय, ङ्झडजाइन तथा ऺभता य स्वरुऩभा ऩङ्चयभाजिन गनङ्टिऩने वा सॊयचना 



 

स्थानाधतयण वा पेयफदर गनङ्टिऩने बएभा वा आमोजना तथा कामिक्रभ ऺभता घटेभा 
वा रुि कटान सॊख्माभा थऩघट गनङ्टिऩने बएभा कामिऩाङ्झरकारे त्मस्तो वातावयणीम 
अध्ममन प्रङ्झतवेदन ऩङ्चयभाजिन गनि स्वीकृङ्झत ङ्छदन सक्नछे ।  

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बएता ऩङ्झन दपा ७ को 
उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ सॊङ्ञऺप्त वातावयणीम अध्ममन गङ्चयएकोभा प्रायङ्ञभबक 
वातावयणीम ऩय्ऺण वा प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩङ्चयऺण गङ्चयएकोभा वातावयणीम 
प्रबाव भूल्माङ्कन गनङ्टिऩने आदेश ङ्छदएको अवस्थाभा ऩङ्चयभाजिन सभफधधी व्मवस्था 
रागू हङ्टने छैन ।  

 

  



 

ऩङ्चयच्छेद — ४ 

प्रस्ताव कामािधवमन तथा अनङ्टगभन सभफधधी व्मवस्था 
 

९.  प्रस्ताव कामािधवमन गनङ्टि ऩने: (१) प्रस्तावकरे सॊङ्ञऺप्त वातावयणीम अध्ममन वा 
प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩय्ऺण प्रङ्झतवेदन स्वीकृत बएको ङ्झभङ्झतरे तीन फषिङ्झबत्र 
त्मस्तो प्रस्ताव कामािधवमन प्रायभब गनङ्टि ऩनेछ ।   

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बएता ऩङ्झन ङ्जवशेष 
ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत ङ्झसजिना बई सो अवङ्झधङ्झबत्र प्रस्तावको कामािधवमन हङ्टन नसक्ने अवस्था 
उत्ऩङ्ङ बएभा प्रस्तावकरे सॊङ्ञऺप्त वातावयणीम अध्ममनको हकभा प्रभङ्टि 
प्रशासकीम अङ्झधकृत सभऺ य प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩय्ऺणको हकभा अध्मऺ 
सभऺ स्ऩष्ट कायण िङ्टराई भमाद थऩका राङ्झग ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ प्राप्त बएको ङ्झनवेदन उऩय सॊङ्ञऺप्त 
वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन बए प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृतरे य प्रायङ्ञभबक 
वातावयणीम ऩय्ऺण प्रङ्झतवेदन बए अध्मऺरे दपा १५ को उऩदपा (१) 
फभोङ्ञजभको प्राङ्जवङ्झधक सङ्झभङ्झतफाट जाॉचफङ्टझ गयाई व्महोया भनाङ्झसफ देिेभा आफ्नो 
याम सङ्जहत कामिऩाङ्झरकाभा ऩेश गनङ्टिऩनेछ ।  

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको ङ्झनवेदनको व्महोया भनाङ्झसव 
देिेभा कामिऩाङ्झरकारे फढ्भा दङ्टई फषिको अवङ्झध थऩ गनि सक्नेछ ।  

(५) उऩदपा (१) वा (४) फभोङ्ञजभको अवङ्झधङ्झबत्र प्रस्ताव कामािधवमन 
प्रायभब नगने प्रस्तावकरे त्मस्तो प्रस्तावको ऩङ्टन् वातावयणीम अध्ममन गयाई 
स्वीकृङ्झतको राङ्झग ऩेश गनङ्टि ऩनेछ ।  

10.  वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजना: (१) प्रस्तावकरे प्रस्ताव कामािधवमन गनङ्टिअङ्ञघ 
अनङ्टसूची –१० फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजना तमाय गनङ्टि 
ऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजना तमाय गदाि 
वातावयणीम सकायात्भक प्रबाव फढोत्तय् हङ्टने य नकायात्भक प्रबाव धमूनीकयण गने 



 

ङ्जक्रमाकराऩहरुभध्मे आमोजना ङ्झनभािणको क्रभभा य आमोजना सभऩङ्ङ बएऩङ्झछ 
अवरभफन गने ङ्जक्रमाकराऩहरु सभेत उल्रेि गनङ्टि ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजनाभा 
ङ्झनयोधात्भक,सङ्टधायात्भक य ऺङ्झतऩूङ्झति सभफधधी ङ्जक्रमाकराऩहरु सभेत प्रस्ताव गनङ्टि 
ऩनेछ ।  

(४) वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजना तमाय गदाि प्रस्तावकरे आमोजना 
कामािधवमन गदाि वातावयणभा ऩनि सक्ने प्रायङ्ञभबक, भध्मकार्न य द्घिकार्न 
सकायात्भक प्रबावको फढोत्तय् य नकायात्भक प्रबावको धमूनीकयणको राङ्झग 
अफरभफन गनङ्टिऩने ङ्जवङ्झध य प्रङ्जक्रमा सभेत उल्रेि गनङ्टि ऩनेछ। 

(५) वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजनाभा प्रस्ताङ्जवत कामिहरु सञ्चारन गनि 
राग्ने रागतराई ङ्जवस्ततृ आमोजना प्रङ्झतवेदनभा उल्रेि बएकोभा सोको 
ङ्जक्रमाकराऩ य रागत प्रस्तावकरे वातावयण व्मवस्थाऩन मोजनाभा सभावेश गनङ्टि 
ऩनेछ ।  

(६) प्रस्तावकरे वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजनाभा उङ्ञल्रङ्ञित 
ङ्जक्रमाकराऩराई आमोजना तथा कामिक्रभ कामािधवमनका राङ्झग तमाय गङ्चयन े
रागत अनङ्टभानभा नै सभावेश गनङ्टि ऩनेछ ।  

(७) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ तमाय गयेको वातावयणीम व्मवस्थाऩन 
मोजना कामािधवमन प्रायभब बएऩङ्झछ प्रस्तावकरे कामािधवमनको अवस्थाको 
प्रङ्झतवेदन प्रत्मेक छ भङ्जहनाभा कामिऩाङ्झरका सभऺ ऩेश गनङ्टि ऩनेछ ।  

(८) गाउॉऩाङ्झरकारे आपूरे गयेको अनङ्टगभन तथा ङ्झनय्ऺणको प्रङ्झतवेदन 
प्रत्मेक आङ्झथिक फषि सभाप्त बएको ङ्झभङ्झतरे एक्काईस ङ्छदनङ्झबत्र प्रदेश कानूनरे 
तोकेको ङ्झनकामभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।  

(९) उऩदपा (८) फभोङ्ञजभ ऩेश गयेको प्रङ्झतवेदनराई सात ङ्छदनङ्झबत्र 
कामािरमको सूचना ऩाट् तथा वेवसाईट भापि त साविजङ्झनक गनङ्टि ऩनेछ ।  
  



 

११. प्रस्ताव कामािधवमन अनङ्टगभन तथा प्रङ्झतवेदन: (१) प्रस्ताव कामािधवमनको अनङ्टगभन 
गदाि प्रायङ्ञभबक एवभ ् प्रङ्जक्रमा अनङ्टगभन, ङ्झनमभऩारन अनङ्टगभन तथा प्रबावको 
अनङ्टगभन गनङ्टि ऩनेछ ।  

(२) प्रस्तावको प्रायङ्ञभबक अनङ्टगभन गदाि आमोजना वा कामिक्रभको 
ङ्झनभािण कामि शङ्टरु गनङ्टिबधदा अगावै ङ्झनभािणस्थर य वयऩयका आधायबतू वातावयणीम 
ऩऺको सवेऺण गनङ्टि ऩनेछ ।  

(३) प्रस्ताव कामािधवमनफाट बएका वातावयणीम ऩङ्चयवतिन ऩत्ता रगाउन 
कामिक्रभ तथा आमोजना ङ्झनभािण य सञ्चारनका क्रभभा त्मस ऺेत्रको जनस्वास््म, 
ऩमािवयणीम, साभाङ्ञजक य आङ्झथिक अवस्था रगामतका सूचकहरुको भूल्माङ्कन गनङ्टि 
ऩनेछ ।  

(४) प्रस्तावकरे वातावयण सॊयऺण सभफधधी भाऩदण्डको ऩारना गयेको 
छ बङे्ङ कङ्ट या सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गनि वातावयणीम गङ्टणस्तयका ङ्जवशेष सूचक वा प्रदूषणको 
अवस्थाको फायेभा आवङ्झधक वा रगाताय अनङ्टगभन गय् अङ्झबरेि याख्नङ्ट ऩनेछ य 
मसय् अनङ्टगभन गदाि वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजनाभा प्रस्ताङ्जवत ङ्जवषमहरु सभेत 
सभावेश गनङ्टि ऩनेछ ।  

(५) प्रस्ताव कामािधवमनफाट ङ्झसजिना हङ्टने सकायात्भक य नकायात्भक 
प्रबाव, वातावयण सॊयऺणका राङ्झग प्रस्तावकरे ऩारना गनङ्टिऩने ङ्जवषमहरु तथा 
वातावयणीम प्रबावकाङ्चयताको अनङ्टगभन सभफधधी सूचकहरु सभेत प्रङ्झतवेदनभा 
उल्रेि गनङ्टि ऩनेछ ।  

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभका प्रत्मेक सूचकराई कसरे य कङ्ट न ङ्जवङ्झध 
वा तङ्चयकाफाट अनङ्टगभन गने हो सो सभेत िङ्टराउनङ्ट ऩछि य मस्तो ङ्जवङ्झध बयऩदो, 
सङ्ञजरो य आमोजना स्थरभा कामियत जनशङ्ञिरे अफरभफन गनिसक्ने िारको 
हङ्टनङ्ट ऩनेछ ।  

(७) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभको कामि प्रस्तावकसॉग उऩरब्ध जनशङ्ञिरे 
गनि सक्ने अवस्था नबएभा आवश्मकता अनङ्टसाय वाह्यस्रोतफाट ऩूती गय् सभऩादन 
गने व्मवस्था प्रस्तावकरे ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ ।  



 

(८) आमोजना ङ्झनभािण तथा सञ्चारनको ङ्जवङ्झबङ्ङ चयणका राङ्झग सूचकको 
प्रकृङ्झत हेय् वातावयणीम अनङ्टगभन गने सभम ताङ्झरका सभेत प्रङ्झतवेदनभा सभावेश 
गनङ्टि ऩनेछ । 

(९) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रस्ताव कामािधवमन प्रायङ्ञभबक अनङ्टगभन, 

प्रबाव अनङ्टगभन तथा ङ्झनमभऩारन अनङ्टगभन सभफधधी ढाॉचा अनङ्टसूची–११ भा 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

१२.  अनङ्टगभन सभफधधी ङ्ञजभभेवाय्: (१) सॊङ्ञऺप्त वातावयणीम अध्ममन तथा प्रायङ्ञभबक 
वातावयणीम ऩय्ऺण सभफधधी अध्ममन प्रस्तावको कामािधवमनको स्व्अनङ्टगभन गने 
ङ्ञजभभेवाय् प्रस्तावक स्वमॊको हङ्टनेछ ।  

(२) प्रस्तावकरे प्रत्मेक छ भङ्जहनाभा उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ 
स्व्अनङ्टगभन गय् तमाय गयेको प्रङ्झतवेदन गाउॉऩाङ्झरकाभा ऩेश गनङ्टि ऩनेछ ।  

(३) गाउॉऩाङ्झरका स्वमॊ प्रस्तावक बएको वा अधम प्रस्तावकफाट 
कामािधवमन गङ्चयने प्रस्तावको अनङ्टगभनका राङ्झग कामिऩाङ्झरकारे देहाम फभोङ्ञजभको 
अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत गठन गनेछ्–  

क) उऩाध्मऺ             – 

सॊमोजक  

ि) वातावयण तथा ङ्जवऩद व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको सॊमोजक   – 

सदस्म  

ग) प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृत      – 

सदस्म 

घ) मोजना तथा ऩूवािधाय ङ्जवकास भहाशािा/शािा वा एकाई प्रभङ्टि – 

सदस्म  

ङ) वातावयण ङ्झनय्ऺक       – 

सदस्म 

च) वातावयण तथा ङ्जवऩद व्मवस्थाऩन भहाशािा/शािा/एकाई प्रभङ्टि  – 

सदस्म सङ्ञचव  



 

(४) सङ्झभङ्झतरे ङ्ञजल्राङ्ञस्थत वन कामािरम, सभफङ्ञधधत ङ्झनकाम प्रभङ्टि तथा 
प्रङ्झतङ्झनङ्झध वा ङ्जवषम ङ्जवऻराई फैठकभा आभधत्रण गनि सक्नेछ । 

(५) अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतरे दपा ११ फभोङ्ञजभ अनङ्टगभन गय् तमाय 
ऩाङ्चयएको प्रङ्झतवेदन तीस ङ्छदनङ्झबत्र कामािऩाङ्झरका सभऺ ऩेश गनङ्टि ऩनेछ ।   

(६) कामिऩाङ्झरकारे अनङ्टगभनफाट देङ्ञिएका सभस्मा तथा सङ्टझाव 
कामािधवमनको राङ्झग प्रस्तावकराई आदेश ङ्छदन सक्नेछ य मसय् ङ्छदएको आदेशको 
ऩारना गनङ्टि प्रस्तावकको कतिव्म हङ्टनेछ ।  

१३.  कामािधवमनभा योक रगाउन सक्न:े (१) मस कामिङ्जवङ्झध तथा वातावयण सॊयऺण 
सभफधधी प्रचङ्झरत सङ्घीम तथा प्रदेश कानून फभोङ्ञजभ वातावयणीम अध्ममन 
प्रङ्झतवेदन स्वीकृत नगयाई वा स्वीकृत बएबधदा पयक हङ्टने गय् प्रस्ताव कामािधवमन 
गनि गयाउन हङ्टॉदैन ।  

(२) कङ्ट नै व्मङ्ञि, सॊस्था वा ङ्झनकामरे उऩदपा (१) ङ्जवऩङ्चयतको कामि 
गयेको ऩाइएभा सॊङ्ञऺप्त वातावयणीम अध्ममन वा प्रायङ्ञभबक वातावयणीम प्रङ्झतवेदन 
बए कामिऩाङ्झरकारे प्रस्ताव कामािधवमनभा योक रगाउनेछ य वातावयणीम प्रबाव 
भूल्माङ्कनको हकभा प्रदेश सयकायको सभफङ्ञधधत ङ्झनकामभा ङ्झसपाङ्चयश गनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै प्रस्ताव कामािधवमनभा योक 
रगाइएकोभा त्मसय् योक रगाइएको कायणफाट ऺङ्झत ऩङ्टग्न गएभा प्रस्तावकरे सो 
फाऩत कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको ऺङ्झतऩूङ्झतिको दावी गनि ऩाउने छैन ।  

(४) उऩदपा (३) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बएता ऩङ्झन 
कामािधवमनभा योक रगाइएको आमोजनाको प्रस्तावकरे प्रचङ्झरत ऐन फभोङ्ञजभ 
वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन स्वीकृत गयाएभा वा स्वीकृत वातावयणीम अध्ममन 
प्रङ्झतवेदन फभोङ्ञजभ आमोजना कामािधवमनभा सङ्टधाय गयेभा रगाइएको योक 
सभफङ्ञधधत ङ्झनकामरे पङ्ट कङ्ट वा गनि सक्नेछ ।  

 

ऩङ्चयच्छेद — ५ 

ङ्जवङ्जवध 



 

१४.  प्राङ्जवङ्झधक सङ्झभङ्झत गठन गने: (१) सॊङ्ञऺप्त वातावयणीम अध्ममन तथा प्रायङ्ञभबक 
वातावयणीम ऩय्ऺण सभफधधी कामिसूची तथा वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन 
स्वीकृत गनङ्टिअङ्ञघ प्राङ्जवङ्झधक ऩऺहरुको अध्ममन, ङ्जवश्लषेण य ऩङ्टनयावरोकन गय् 
ङ्झसपाङ्चयश गनि कामिऩाङ्झरकारे देहाम फभोङ्ञजभको प्राङ्जवङ्झधक सङ्झभङ्झत गठन गनेछ :– 

क)मोजना तथा प्राङ्जवङ्झधक भहाशािा/शािा वा इकाई प्रभङ्टि    – 

सॊमोजक 

ि)आमोजना तथा कामिक्रभसॉग सभफङ्ञधधत ऺेत्रको ङ्जवषमको ङ्जवऻ    – 

सदस्म 

ग)वातावयण तथा ङ्जवऩद व्मवस्थाऩन ङ्जवषम हेने भहाशािा/शािा/एकाई प्रभङ्टि – 

सदस्म सङ्ञचव 

(२) सङ्झभङ्झतरे आवश्मकता अनङ्टसाय वन कामािरम, सभफङ्ञधधत ङ्जवषमगत 
ङ्झनकामका प्रभङ्टि तथा प्रङ्झतङ्झनङ्झध वा ङ्जवषम ङ्जवऻराई फैठकभा आभङ्ञधत्रत गनि 
सक्नेछ ।  

१५.  गङ्टनासो सङ्टनङ्टवाई गने दाङ्जमत्व: (१) आमोजना तथा कामिक्रभको वातावयणीम, 
आङ्झथिक, साभाङ्ञजक य साॉस्कृङ्झतक सवारसॉग सभफङ्ञधधत प्रबाङ्जवत व्मङ्ञि तथा 
सभङ्टदामको चासो, ङ्ञशकामत तथा गङ्टनासो प्राप्त गने, सभफोधन य कामािधवमनभा 
सहजीकयण गने प्रमोजनका राङ्झग गङ्टनासो सङ्टनङ्टवाई सॊमधत्रको व्मवस्था गने दाङ्जमत्व 
प्रस्तावकको हङ्टनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ व्मवस्था बएको सॊमधत्रभा गङ्टनासो सङ्टङे्ङ 
अङ्झधकाय् तथा गङ्टनासो सभफोधन सङ्झभङ्झत रगामत अधम उऩमङ्टि व्मवस्था गनङ्टि 
ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ गङ्टनासो सङ्टनङ्टवाई अङ्झधकाय्को व्मवस्था 
नबएको अवस्थाभा गङ्टनासो सङ्टनङ्टवाई अङ्झधकाय्को ङ्ञजभभेवाय् स्वत् आमोजना 
प्रभङ्टिको हङ्टनेछ । 



 

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गङ्टनासो सङ्टनङ्टवाई सभफधधी व्मवस्था गनि 
कामिऩाङ्झरकारे उऩाध्मऺको सॊमोजकत्वभा तीन सदस्मीम गङ्टनासो सभफोधन सङ्झभङ्झत 
गठन गनि सक्नेछ ।  

(५) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको गङ्टनासो सङ्टनङ्टवाई सॊमधत्ररे ऩङ्चयमोजना वा 
प्रस्तावसॉग सभफधधी वातावयणीम, आङ्झथिक, साभाङ्ञजक एवभ ्साॉस्कृङ्झतक चासो तथा 
सवारहरु फाये आवाज प्रस्तङ्टत गनि य सभफोधन गनि सभमफद्ध तथा ऩायदशी 
कामिमोजना फनाई कामािधवमन गनङ्टि ऩनेछ।  

(६) प्रस्तावकरे प्रस्ताङ्जवत आमोजना तथा कामिक्रभको ङ्जवषमभा वडा 
तथा गाउॉऩाङ्झरका स्तयभा सचेतनाभूरक अङ्झबमान सञ्चारन गय् प्रस्ताङ्जवत 
आमोजना तथा कामिक्रभरे सभफोधन गनङ्टिऩने प्रबाङ्जवतहरुको हक अङ्झधकाय य 
गङ्टनासो सभफोधन गने सॊमधत्रको फायेभा सभङ्टदाम तथा सयोकायवाराराई सङ्टसूङ्ञचत 
गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  

(७) गङ्टनासो सभफोधन सङ्झभङ्झत तथा गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकाय्को काभ 
कतिव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ: 

क) वातावयणीम तथा साभाङ्ञजक अवयोध, सभऩङ्ञत्तको प्राङ्झप्त, अङ्झधकाय, 

ऺङ्झतऩूङ्झति य सहामता सभफधधभा प्रबाङ्जवतहरुराई सहमोग गने, 

ि) प्रबाङ्जवत व्मङ्ञिहरुको गङ्टनासो प्राप्त गने, अङ्झबरेि याख्न,े वगीकयण 
गने, प्राथङ्झभकता ङ्झनधाियण गने, 

ग) गङ्टनासो प्राप्त बएको ङ्झभङ्झतरे ऩधर ङ्छदनङ्झबत्र सभफोधन गय् सभफङ्ञधधत 
य गाउॉऩाङ्झरकाराई जानकाय् गयाउने, 

घ) गङ्टनासो सभफोधन सभफधधी ङ्झनणिम प्रङ्जक्रमाभा असधतङ्टष्ट ऩऺको 
ऩषृ्ठऩोषणराई  सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गने, 

ङ) प्रस्तावकरे तोके फभोङ्ञजभका य सङ्झभङ्झतरे आवश्मक देिेका अधम 
काभहरु गने। 

१६.  प्राङ्जवङ्झधक सहमोग ङ्झरन सक्न:ेआमोजना वा कामिक्रभका राङ्झग गङ्चयने वातावयणीम 
अध्ममन सभफधधी कामि गाउॉऩाङ्झरकाको आधतङ्चयक जनशङ्ञिफाट गनि सॊबव नबएको 



 

अवस्थाभा सभफङ्ञधधत ङ्जवषम ङ्जवऻहरु वा व्मवसाङ्जमक ऩयाभशिदाताको सहमोग ङ्झरन 
सङ्जकनेछ । 

१७. प्रचङ्झरत कानून रागू हङ्टन:ेमस कामिङ्जवङ्झधभा बएको व्मवस्था प्रचङ्झरत कानूनसॉग 
फाॉङ्ञझएभा प्रचङ्झरत कानूनको व्मवस्था रागू हङ्टनेछ । 

 



 

अनङ्टसङ्टची –१ 

(दपा ३ को उऩदपा (४) सॉग सभफङ्ञधधत) 

गाउॉऩाङ्झरकाको अङ्झधकाय ऺते्रका सॊबाव्म प्रस्तावहरुको वातावयणीम अध्ममनको सीभा (थ्रसेहोल्ड) 

   

प्रस्तावको ङ्जवषम 
ऺते्र 

वातावयणीम अध्ममनका ङ्जवङ्झध अनङ्टसाय अध्ममन गनङ्टि ऩने आमोजना तथा कामिक्रभको भाऩदण्ड 

सॊङ्ञऺप्त वातावयणीम अध्ममन प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩय्ऺण वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन 

वन य वृऺ ायोऩण २० हेक्टयसभभको ऺेत्रपरभा नमाॉ फनस्ऩङ्झत 
उद्यान, वन वीउ वगैचा य प्राणी उद्यान             
(ङ्ञचङ्झडमािाना) ङ्झनभािण गने   

 

२० हेक्टय बधदा फढ्को ऺेत्रपरभा नमाॉ 
फनस्ऩङ्झत उद्यान, वन वीउ वगैचा य प्राणी 
उद्यान (ङ्ञचङ्झडमािाना) ङ्झनभािण गने 

वन ऺेत्रभा पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन गनि 
ल्माण्डङ्जपर साइट ङ्झनभािण तथा सॊचारन गने 

वन सॊयऺण ऺेत्र, भध्मवती ऺेत्र वा वातावयण 
सॊयऺण ऺेत्रभा नीङ्ञज फाहेकका जग्गाभा 
स्थानीम सयकायरे उऩबोिा सभूह भापि त 
आमोजना ङ्झनभािण वा सॊचारन गने  
  

तयाईभा ५० देिी ५०० हेक्टयसभभ य 
ऩहाडभा ५० देिी २५० हेक्टयसभभको 
ऺेत्रभा एकर प्रजातीका स्वदेशी ङ्जवरुवा एकै 
ब्रकभा वृऺायोऩण गने 

तयाईभा ५०० हेक्टय बधदा फढ् य ऩहाडभा 
२५० हेक्टय बधदा फढ्को ऺेत्रपरभा एकर 
प्रजातीका स्वदेशी ङ्जवरुवा एकै ब्रकभा 
वृऺायोऩण गने 

 

साविजङ्झनक फङ्टट्यान ऺेत्रभा जङ्झडफङ्टट् वा 
सङ्टगङ्ञधधत वनस्ऩङ्झतको व्मवसाङ्जमक उत्ऩादनको 
राङ्झग जङ्झडफङ्टट् केधर स्थाऩना गने 

 

१ हेक्टयसभभको वन ऺेत्र अधम प्रमोजनको १ देङ्ञि ५ हेक्टयसभभको वन ऺेत्र अधम ङ्जवद्यङ्टत प्रसायण राइन फाहेक अधम प्रमोजनका 



 

राङ्झग प्रमोग गने प्रमोजनको राङ्झग प्रमोग गने राङ्झग ५ हेक्टयबधदा फढ् वन ऺेत्र प्रमोग गने 

ऩमिटन २५ देिी ५० वेडसभभको होटर वा 
ङ्चयसोटि ङ्झनभािण, स्थाऩना तथा सञ्चारन गने 

५१ देिी १०० वेडसभभको होटर वा 
ङ्चयसोटि ङ्झनभािण, स्थाऩना तथा सञ्चारन गने 

१०० वेडबधदा फढ् ऺभताको होटर वा 
ङ्चयसोटि स्थाऩना तथा सञ्चारन गने 

 भाछा वा अधम जरचय बएको कङ्ट नै नद् वा 
तारभा इङ्ञिन जङ्झडत उऩकयण य इधधन 
ज्वरन गय् यमाङ्ञफ्टङ कामि वा क्रङ्ट ज 
सॊचारन गने । 

 

      

 

तारभा स्थाऩना हङ्टने हाउस वोट (तैयने घय) 
सॊचारन गने 

 

सडक तथा 
मातामात 

 

 

 

 

 

 

 

 

१०० ङ्झभटय रभफाईसभभको ऩङ्टर ङ्झनभािण गने
  

 

१०० ङ्झभटयबधदा फढ् रभफाईका ऩङ्टर (झोरङ्टङ्ग े
ऩ ङ्टर सभेत) ङ्झनभािण गने  

 

स्थानीम सडक स्तयोङ्ङङ्झत गने 

 

२५ ङ्जकरोङ्झभटयसभभ रभफाईको नमाॉ सडक 
ङ्झनभािण गने  

२५ ङ्जक.ङ्झभ. बधदा फढ् रभफाई हङ्टने कङ्ट नै ऩङ्झन 
नमाॉ सडक ङ्झनभािण गने 

 १ देङ्ञि ५ ङ्जक.ङ्झभ. सभभको केफरकाय भागि 
ङ्झनभािण गने  

 

५ ङ्जक.ङ्झभ. बधदा राभो केफरकाय भागि 
ङ्झनभािण गने 

 ५ देङ्ञि ५० ङ्जक.ङ्झभ. सभभको यज्जङ्टभागि ङ्झनभािण 
गने  

५० ङ्जक.ङ्झभ. बधदा फढ् यज्जङ्टभागि ङ्झनभािण गने 

 



 

 सडक प्रमोजनका राङ्झग १ देङ्ञि ३ 
ङ्जकरोङ्झभटयसभभ सङ्टयङ्ग फनाउन े  

सडक प्रमोजनका राङ्झग ३ ङ्जकरोङ्झभटय बधदा 
फढ् रभफाइको  सङ्टयङ्ग फनाउन े

 चायऩाङ्ग्ग्र े सवाय् सञ्चारन हङ्टने आकाशे ऩ ङ्टर 
(फ्राई ओबय) ङ्झनभािण गने  

 

 साविजङ्झनक मातामातको राङ्झग भोनो येरभागि 
सञ्चारन गने  

 

उजाि,  जरस्रोत य 
ङ्झसॊचाई 

१०० हेक्टयसभभ ङ्झरफ्ट ङ्झसॉचाई आमोजना 
ङ्झनभािण गने  

१०० हेक्टयबधदा फढ्को ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई 
आमोजना ङ्झनभािण गने 

फहङ्टउद्देश्मीम जराशमको ङ्झनभािण गने 

   

    

तयाई वा ङ्झबत्री भधेशभा २०० देङ्ञि २, ००० 
हेक्टयसभभको ऺेत्र ङ्झसॊचाई गने 

तयाई वा ङ्झबत्री भधेशभा २, ००० हेक्टय 
बधदा फढ्को ऺेत्र ङ्झसॊचाई गने 

 ऩहाडी उऩत्मका य टायभा २५ देङ्ञि ५०० 
हेक्टयसभभको ऺेत्र ङ्झसॊचाई गने 

ऩहाडी उऩत्मका य टायभा ५०० हेक्टय बधदा 
फढ्को ऺेत्र ङ्झसॊचाई गने 

 ऩहाडी ङ्झबयारो ऩािा वा ऩवितीम ऺते्रभा २५ 
देङ्ञि २०० हेक्टयसभभको ऺेत्रभा ङ्झसॉचाई गने 

ऩहाडी ङ्झबयारो ऩािो वा ऩवितीम ऺते्रभा २०० 
हेक्टयबधदा फढ् ऺेत्र ङ्झसॊचाई गने 

 ङ्झसॊचाईको ऩङ्टनरुत्थान प्रणार् अधतगित ङ्जवद्यभान 
प्रणार् ङ्झबत्रका ङ्झसॊचाई आमोजनाभा नमाॉ 
हेडवक्सि ङ्झनभािण वा भूर नहय ऩङ्चयवतिन हङ्टन े
कङ्ट नै ऩङ्झन ऩङ्टनरुत्थान आमोजना सॊचारन गने 

 

 २५ देङ्ञि १०० जनासभभ स्थामी फसोफास 
बएका जनसॊख्मा ङ्जवस्थाङ्जऩत गने कङ्ट नै ऩङ्झन 
जरस्रोत ङ्जवकास कामि गने 

१०० जना बधदा फढ् स्थामी फसोफास बएका 
जनसॊख्मा ङ्जवस्थाङ्जऩत गने कङ्ट नै ऩङ्झन जरस्रोत 
ङ्जवकास कामि गने 



 

 १० ङ्जकरोङ्झभटय बधदा फढ् रभफाईको नद् 
ङ्झनमधत्रणको कामि गने  

 

६६ के.ङ्झब.सभभको ङ्जवद्यङ्टत प्रसायण राइन 
आमोजनाको राङ्झग वन ऺेत्रको प्रमोग गने 

१३२ के.ङ्झब. वा सोबधदा फढ् ऺभताको ङ्जवद्यङ्टत 
प्रसायण राइन ङ्झनभािण गने  

ङ्जवद्यङ्टत प्रशायण राइन ङ्झनभािण फाहेक अधम 
प्रमोजनको राङ्झग ५ हेक्टयबधदा फढ् वन ऺेत्र 
प्रमोग गने 

 ङ्जवद्यभान २२० के.ङ्झब. वा सो बधदा फढ् 
ऺभताको ङ्जवद्यङ्टत प्रसायण राइनफाट ट्याऩ गय् 
नमाॉ आउटडोय सवस्टेशन ङ्झनभािण गने    

 

 १ देङ्ञि ५० भेगावाट ऺभता सभभको 
जरङ्जवद्यङ्टत उत्ऩादन आमोजना ङ्झनभािण गने  

 

 १५०० घनङ्झभटय बधदा फढ् ऺभताको 
वामोग्मास प्राण्ट ङ्झनभािण गने  

 

 १ देङ्ञि १० भेगावाट ऺभतासभभको सौमि 
उजािफाट ङ्जवद्यङ्टत उत्ऩादन आमोजना सॊचारन 
गने 

१० भेगावाट बधदा फढ् ऺभताको सौमि 
उजािफाट ङ्जवद्यङ्टत उत्ऩादन आमोजना सॊचारन 
गने 

 १ देङ्ञि १० भेगावाट ऺभतासभभको वामङ्ट 
उजािफाट ङ्जवद्यङ्टत उत्ऩादन आमोजना सॊचारन 
गने 

१० भेगावाट बधदा फढ् ऺभताको वामङ्ट 
उजािफाट ङ्जवद्यङ्टत उत्ऩादन आमोजना सॊचारन 
गने 

 ०.५ देङ्ञि २ भेगावाट ऺभतासभभको जैङ्जवक 
उजािफाट ङ्जवद्यङ्टत उत्ऩादन आमोजना सञ्चारन 

२ भेगावाट बधदा फढ् ऺभताको जैङ्जवक 
उजािफाट ङ्जवद्यङ्टत उत्ऩादन आमोजना सञ्चारन 



 

गने गने 

 ङ्ञचनी उद्योग ऺेत्रङ्झबत्रको उिङ्ट ऩेर्सकेऩङ्झछ 
ङ्झनस्कने िोस्टा (Bagasse)फाट ङ्जवद्यङ्टत 
सहउत्ऩादन (Co-generation) हङ्टने आमोजना 
सॊचारन गने  

 

आवास,  बवन,  
वस्ती तथा शहय् 

ङ्जवकास 

७ देिी १० तल्रा वा १५.५ देिी २५ 
ङ्झभटयसभभ उचाईका बवन ङ्झनभािण गने  

 

११ तरा वा २५ ङ्झभटय बधदा फढ् य १६ 
तरा वा ५० ङ्झभटयसभभ उचाई बएका बवन 
ङ्झनभािण गने 

१६ तरा वा ५० ङ्झभटय बधदा फढ् उचाई 
बएका बवन ङ्झनभािण गने 

 

३००० देिी ५००० वगिङ्झभटय 
ऺेत्रपरसभभको Built up Area वा Floor 

area बएको आवासीम, व्मावसाङ्जमक, वा 
आवासीम य दङ्टफै प्रकृङ्झत बएको बवन ङ्झनभािण 
गने 

५,००० देिी 10,००० वगिङ्झभटय 
ऺेत्रपरसभभको Built up Area वा Floor 

area बएको आवासीम, व्मावसाङ्जमक, वा 
आवासीम य दङ्टफै प्रकृङ्झतको सॊमूि बवन ङ्झनभािण 
गने 

10,000 वगिङ्झभटय ऺेत्रपरबधदा फढ्को 
Built up Area वा Floor area बएको 
आवासीम, व्मावसाङ्जमक, वा आवासीम य दङ्टफै 
प्रकृङ्झतको सॊमूि बवन ङ्झनभािण गने । 

५०० देङ्ञि १,००० जनासभभ एकैऩटक 
आगभन वा ङ्झनगभन हङ्टन े ङ्झसनेभा हर, ङ्झथएटय, 

साभङ्टदाङ्जमक बवन यङ्गशारा, कधसटि हर, 

स्ऩोटिस ्कभप्रेक्स ङ्झनभािण गने   

१, ००० देङ्ञि २, ००० जनासभभ एकैऩटक 
आगभन वा ङ्झनगभन हङ्टने ङ्झसनेभा हर, ङ्झथएटय, 

साभङ्टदाङ्जमक बवन यङ्गशारा, कधसटि हर, स्ऩोटिस ्
कभप्रेक्स ङ्झनभािण गने 

२, ००० जना बधदा फढ् एकैऩटक आगभन 
वा ङ्झनगभन हङ्टने ङ्झसनेभा हर, ङ्झथएटय, 

साभङ्टदाङ्जमक बवन यङ्गशारा, कधसटि हर, 

स्ऩोटिस ्कभप्रेक्स ङ्झनभािण गने 

५ देिी १० हेक्टयसभभको जग्गा ङ्जवकास 
आमोजना सञ्चारन गने   

१० देिी १०० हेक्टयसभभको जग्गा ङ्जवकास 
आमोजना सञ्चारन गने 

१०० हेक्टयबधदा फढ्को जग्गा ङ्जवकास 
आमोजना सञ्चारन गने 

१ देिी ५ हेक्टयसभभको Hard Surface 

Payment को Bus Park  वा Parking lot 
५ हेक्टयबधदा फढ्को Hard Surface 

Payment को Bus Park  वा Parking lot 
 



 

ङ्झनभािण गने ङ्झनभािण गने 

५००० देङ्ञि १०, ००० ङ्झरटयसभभ दैङ्झनक 
ऩानीको प्रमोग हङ्टन ेबवन ङ्झनभािण तथा सॊचारन 
गने   

१०,००० देङ्ञि २०,००० ङ्झरटयसभभ दैङ्झनक 
ऩानीको प्रमोग हङ्टने बवन ङ्झनभािण तथा सॊचारन 
गने 

२०, ००० ङ्झरटय बधदा फढ् दैङ्झनक ऩानीको 
प्रमोग हङ्टने बवन ङ्झनभािण तथा सञ्चारन गने 

  

  

१ देङ्ञि ५ हेक्टयसभभको ऺेत्रभा आवास 
ङ्जवकास गने 

५ हेक्टयबधदा फढ् ऺेत्रभा आवास ङ्जवकास 
गने 

 २०, ००० घनङ्झभटयबधदा फढ् भाटो ऩङ्टने तथा 
भाटो काट् Site Develop गने 

कृङ्जष मोग्म बङू्झभभा शहय्कयण गने 

उद्योग य व्मवसाम वन फाहेक अधम ऺेत्रभा १० हेक्टयसभभको 
ऺेत्रभा औद्योङ्झगक ग्राभ स्थाऩना गने  

दैङ्झनक १ भे.ट. बधदा फढ् ङ्ञचमा, कपी, 
जङ्झडफङ्टट् आङ्छद प्रशोधन गने उद्योग स्थाऩना 
गने 

 

दैङ्झनक २५ भेङ्जिक टनसभभ वारङ्टवा प्रशोधन 
उद्योग स्थाऩना गने 

दैङ्झनक २५ भेङ्जिक टनबधदा फढ् वारङ्टवा 
प्रशोधन गने उद्योग स्थाऩना गने  

 

नद् नारा सतहफाट दैङ्झनक १०० घनङ्झभटय 
सभभ वारङ्टवा, ग्राबेर, ङ्झगिाि भाटो ङ्झनकाल्न े 

दैङ्झनक १००० भेङ्जिक टनसभभ ऺभताको 
क्रसय उद्योग स्थाऩना गने 

दैङ्झनक १००० भे.ट. बधदा फढ् ऺभताको 
क्रसय उद्योग स्थाऩना गने 

भेङ्ञशन उऩकयणभा १ देङ्ञि ५ कयोड रुऩैमा 
सभभ रगानी बएको वकि सऩ (भभितसॊबाय 
सभेत) स्थाऩना तथा सञ्चारन गने  

दैङ्झनक १० भेङ्जिक टन बधदा फढ् िाद्य ऩदाथि 
उत्ऩादन गने उद्योग स्थाऩना गने  

 

 ऩाइऩराइन फाहेक व्माऩाङ्चयक प्रमोजनको राङ्झग 
प्रङ्झत सेकेण्ड १० ङ्झरटय बधदा फढ्को दयरे 

 



 

ऩानी प्रशोधन गने उद्योग स्थाऩना गने  

 फाङ्जषिक ३ कयोड गोटासभभ उत्ऩादन ऺभता 
बएको ऩोरेको इटा, टामर आङ्छद फनाउन े
उद्योग स्थाऩना गने 

 

 दैङ्झनक १० हजाय बधदा फढ् Compressed 

Bricks Hollow Bricks/Blocks उत्ऩादन गने 
उद्योग स्थाऩना गने 

 

 Mosquito Repellent (झोर, 

क्वाइर,ट्याफरेट, रोसन), धङ्टऩ आङ्छद उत्ऩादन 
गने उद्योग स्थाऩना गने  

 

 ऩयभऩयागत घयेरङ्ट उद्योग फाहेकका धागो तथा 
कऩडा यङ्गाई वा धङ्टराई वा छऩाई गने उद्योग 
(गरैचा, ऩङ्ञस्भना सभेत) स्थाऩना गने  

 

 गाडी, भोटयसाईकर, अटोङ्चयक्सा आङ्छद तथा 
दैङ्झनक १०० थान बधदा फढ् साइकर/ङ्चयक्सा 
(इधधन वा ङ्जवद्यङ्टत प्रमोग नगय्) एसेभफङ्झरङ 
गने उद्योग स्थाऩना गने 

 

स्वास््म १६ देिी २५ शैमासभभको अस्ऩतार, नङ्झसिङ्ग 
होभ वा ङ्ञचङ्जकत्सा व्मावसाम सञ्चारन गने 

२६ देिी १०० शैमासभभको अस्ऩतार, नङ्झसिङ्ग 
होभ वा ङ्ञचङ्जकत्सा व्मावसाम सञ्चारन गने  

१०० शैमा बधदा फढ्को अस्ऩतार, नङ्झसिङ्ग 
होभ वा ङ्ञचङ्जकत्सा व्मवसाम सञ्चारन गने 

िानी दैङ्झनक २५ भेङ्जिक टनसभभ वारङ्टवा प्रशोधन नद्नाराको सतहफाट दैङ्झनक १०० देिी 
३०० घ.ङ्झभ.सभभ वारङ्टवा, ग्राबेर य ङ्झगिाि भाटो 

नद्नाराको सतहफाट दैङ्झनक ३०० घ.ङ्झभ. 
बधदा फढ् वारङ्टवा,ग्राबेर य ङ्झगिाि भाटो 



 

गने  ङ्झनकाल्न े ङ्झनकाल्न े

 साधयण ङ्झनभािणभङ्टिी ढङ्टङ्गा, डेकोयेङ्जटब ढङ्टङ्गा, 
वारङ्टवा, ग्राबेर य औद्योङ्झगक भाटो य साधायण 
भाटो उत्िननको राङ्झग दैङ्झनक ५० घनङ्झभटय 
सभभ उत्िनन कामि गने  

साधायण ङ्झनभािणभङ्टिी ढङ्टङ्गा, डेटोयेङ्जटब ढङ्टङ्गा, 
वारङ्टवा, ग्राबेर, औद्योङ्झगक भाटो य साधायण 
भाटो दैङ्झनक ५० देिी ५०० घनङ्झभटयसभभ 
उत्िननको कामि गने 

साधयण ङ्झनभािणभङ्टिी ढङ्टॊगा, डेटोयेङ्जटब ढङ्टङ्गा, 
वारङ्टवा,ग्राबेर, औद्योङ्झगक भाटो य साधायण 
भाटोको राङ्झग दैङ्झनक ५०० घ.ङ्झभ. बधदा 
फढ्को उत्िननको कामि गने 

कृङ्जष तथा ऩशङ्ट    

  

    

  

  

भहानगय/उऩभहानगय ऺेत्रङ्झबत्र तयाईभा १ 
हेक्टयबधदा फढ् य अधम ठाउॉभा ०.५ हेक्टय 
बधदा फढ् ऺेत्रभा कृङ्जष थोक फजाय स्थाऩना 
गने 

ऩहाडभा १ हेक्टयबधदा फढ् य तयाईभा ५ 
हेक्टयबधदा फढ् याङ्जष्डम वन ऺेत्र कृङ्जषको 
राङ्झग प्रमोग गने 

 

 अनङ्टभती प्राप्त फधशारा ङ्झनभािण गने   

 ३०,००० बधदा फढ् ऩॊऺीजाती ऩाल्नको राङ्झग 
ङ्झनभािण कामि गने 

 

 १,००० बधदा फढ् ठङ्टरा चौऩामा ऩाल्नको 
राङ्झग ङ्झनभािण कामि गने  

 

 ५,००० बधदा फढ् साना चौऩामा (बेडा फाख्रा) 
ऩाल्नको राङ्झग ङ्झनभािण कामि गने  

 

 २,००० बधदा फढ् फॊगङ्टयसङ्टॉग ङ्टय ऩाल्नको राङ्झग 
ङ्झनभािण कामि गने    

 



 

 प्मायेण्ट य ग्राण्ड प्मायेण्ट कङ्ट िङ्टयाऩारन तथा 
ह्याचय् सञ्चारन गनि ङ्झनभािण गने 

 

 भमाद नाघेका ङ्जवषाद् (सूचीत ङ्जवषाद्को हकभा 
भात्र) को बण्डायण तथा ङ्जवसजिन गने 

जीवनाशक ङ्जवषाद् (सूचीत ङ्जवषाद्को हकभा 
भात्र) प्राण्ट स्थाऩना गने 

 दैङ्झनक १०,००० बधदा फढ् ऺभताको दङ्टग्ध 
प्रशोधन (दङ्टधको ऩङ्चयकाय सभेत) उद्योग 
स्थाऩना गने  

 

 १००० भेङ्जिन टन बधदा फढ् बण्डायण ऺभता 
बएको कोल्ड स्टोयेज स्थाऩना गने  

 

 दैङ्झनक २ देङ्ञि १० भेङ्जिक टनसभभ 
प्राङगाङ्चयक भर उत्ऩादन गने उद्योग स्थाऩना 
गने  

दैङ्झनक १० भेङ्जिक टन बधदा फढ् प्राङ्गाङ्चयक 
भर उत्ऩादन गने उद्योग स्थाऩना गने 

िानऩेानी तथा ढर 
ङ्झनभािण 

  

  

  

 

सेप इल्ड १०० ङ्झरटय प्रङ्झत सेकेण्ड (LPS) 
बधदा फढ्को सतह् ऩानीको स्रोत य सो 
ऩानीको ५० देङ्ञि ७५ प्रङ्झतशत सभभ सङ्टख्िा 
सभमभा आऩूती गने 

सेप इल्ड १०० ङ्झरटय प्रङ्झत सेकेण्ड (LPS) 
बधदा फढ् सतह् ऩानीको स्रोत य सो ऩानीको 
७५ प्रङ्झतशत बधदा फढ् सङ्टख्िा सभमभा 
आऩूती गने 

प्रङ्झत सेकेण्ड १०० ङ्झरटय बधदा फढ्को दयरे 
ऩानी प्रशोधन गने 

प्रङ्झत सेकेण्ड ५०० ङ्झरटय बधदा फढ् ऩानीको 
स्रोत उऩमोग गने िानेऩानी स्रोत सभफधधी 
फहङ्टउद्देश्मीम आमोजना सञ्चारन गने 

१ देङ्ञि ३ ङ्जक.ङ्झभ.सभभको सङ्टरुङ ङ्झनभािण गय् ३ ङ्जक.ङ्झभ. बधदा फढ्को सङ्टरुङ ङ्झनभािण गय् 



 

िानेऩानी आमोजना सञ्चारन गने िानेऩानी आमोजना सञ्चारन गने 

िानेऩानी आमोजना सञ्चारनको राङ्झग २५ 
देङ्ञि १०० जनासभभ जनसॊख्मा ङ्जवस्थाऩन गने
  

िानेऩानी आमोजना सञ्चारनको राङ्झग १०० 
जना बधदा फढ् जनसॊख्मा ङ्जवस्थाऩन गने 

ङ्जिटभेण्ट सङ्जहतको ढर ङ्झनकास ङ्झसस्टभ 
सभावेश बएका िानेऩानी आमोजना सञ्चारन 
गने  

जैङ्जवक तथा यासामङ्झनक प्रदङ्टषण हङ्टने स्रोत वा 
ङ्झतनफाट प्रबाङ्जवत हङ्टन सक्ने बङू्झभगत 
जरश्रोतको उऩमोग गने 

५० हजाय देङ्ञि २ रािसभभको जनसॊख्माराई 
िानेऩानी आऩूती गने  

२ रािबधदा फढ् जनसॊख्माराई िानेऩानी 
आऩूती गने 

५० हजाय देङ्ञि २ रािसभभको जनसॊख्माराई 
िानेऩानी आऩूती गनि नमाॉ स्रोत जोड्न े  

२ रािबधदा फढ् जनसॊख्माराई िानेऩानी 
आऩूती गनि नमाॉ स्रोत जोड्न े

पोहयभैरा 
व्मवस्थाऩन 

१० हेक्टय फढ् ऺेत्रभा पैङ्झरएको िाधसपय 
स्टेशन य ङ्चयसोसि ङ्चयकोबय् एङ्चयमा सभफधधी 
कामि गने 

फाङ्जषिक १,००० देङ्ञि ५,००० टनसभभ 
पोहोय जङ्झभनभा बने 

फाङ्जषिक ५,००० टन बधदा फढ् पोहोय 
जभीनभा बने 

 

 ५ देङ्ञि १० हेक्टयसभभको ऺेत्रभा पैङ्झरएको 
िाधसपय स्टेशन य ङ्चयसोसि ङ्चयकोबय् एङ्चयमा 
सभफधधी कामि गने  

१० हेक्टयबधदा फढ् ऺेत्रभा पैङ्झरएको 
िाधसपय स्टेशन य ङ्चयसोसि ङ्चयकोबय् एङ्चयमा 
सभफधधी कामि गने  

 ५ देङ्ञि १० हेक्टयसभभको ऺेत्रभा पैङ्झरएको 
यसामन, माङ्ञधत्रक वा जैङ्जवक तङ्चयकाफाट 
पोहोयभैरा छनौट गने, केराउन,े तह रगाउन े

१० हेक्टयबधदा फढ् ऺेत्रभा पैङ्झरएको 
यसामन, माङ्ञधत्रक वा जैङ्जवक तङ्चयकाफाट 
पोहोयभैरा छनौट गने, केराउन,े तह रगाउन े



 

य ऩङ्टन् प्रमोग गने  य ऩङ्टन् प्रमोग गने 

 ५०,००० सभभ जनसॊख्माराई टेवा ऩङ्टयमाउन े
उद्देश्मरे सॊचारन हङ्टने ढर ङ्झनकास, सयसपाई 
वा पोहोय व्मवस्थाऩन  कामि गने   

५०,००० बधदा फढ् जनसॊख्माराई टेवा 
ऩङ्टयमाउन ेउद्दशे्मरे सॊचारन हङ्टने ढर ङ्झनकास, 

सयसपाई वा पोहोय व्मवस्थाऩन  कामि गने 

 ५ देिी १० हेक्टयसभभको ऺेत्रभा पैङ्झरएको 
कभऩोष्ट प्राण्ट सभफधधी काभ गने  

१० हेक्टयबधदा फढ् ऺेत्रभा पैङ्झरएको 
कभऩोष्ट प्राण्ट सभफधधी काभ गने 

  कभतीभा १०,००० जनसॊख्मा बएको शहय् 
ऺेत्रफाट ङ्झनस्फने पोहोयभैरा गाड्ने काभ गने 

 ५ एभ.एर.ङ्झड.(MLD) ऺभतासभभको ढर 
व्मवस्थाऩन आमोजना सॊचारन गने 

५ एभ.एर.ङ्झड.(MLD) बधदा फढ् ऺभताको 
ढर व्मवस्थाऩन आमोजना सॊचारन गने 

  देहामको प्रकृङ्झत य जङ्टनसङ्टकै स्तयका ितयाऩूणि 
पोहयभैरा सभफधधी ङ्झनभािण काभ गने्  

(क) पोहयभैरा सॊमधत्र ङ्झनभािण 

(ि) पोहोयभैरा ङ्चयकबय् प्राण्ट ङ्झनभािण  

(ग) पोहयभैरा बने, थङ्टऩाने वा गाड्ने ठाउॉको 
ङ्झनभािण 

(घ) पोहयभैरा बण्डायण गने ठाउॉको ङ्झनभािण 

(ङ) पोहयभैरा ङ्जिटभेण्ट सङ्टङ्जवधाको ङ्झनभािण  



 

   

  

 

 जोङ्ञिभऩूणि पोहय ऩदाथि सभफधधी देहामका 
काभ गने् 

(क) कभतीभा २५ शैय्मा बएको प्राथङ्झभक 
स्वास््म केधर, अस्ऩतार वा नङ्झसिङ्ग होभफाट 
ङ्झनस्कने जैङ्जवक जोङ्ञिभऩूणि ऩदाथिको अङ्ञधतभ 
ङ्झनष्कासन व्मवस्थाऩन गने 

(ि) कङ्ट नै ऩङ्झन हाङ्झनकायक ऩदाथिराई बष्भ वा 
ऩङ्टन् प्रमोग गनिको राङ्झग १ हेक्टय वा सो 
बधदा फढ् ऺेत्रपरको जभीन प्रमोग गने य 
उजाि सभफधधी कङ्ट नै काभ गने 

 

  



 

अनङ्टसूची –२ 

(दपा ३ को उऩदपा ६ सॉग सभफङ्ञधधत) 
वातावयणीम प्रबाव ऩङ्जहचान तथा अध्ममन सूची 

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

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

;+lIfKt jftfj/0fLo cWoog ug]{ 

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

k|:Tffj_ 

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

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

k|:tfj_ 

 

jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg ug]{ 

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

k|:tfj_ 

 

sfo{;"rL tof/ ug]{ 

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

sf] 9fFrfdf_ 

 

sfo{;"rL tof/ ug]{ 

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

sfo{;"rL tof/ ug]{ 

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

cg';'rL $ sf] 9fFrfdf_ 

 

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

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

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

ug]{_ 

 

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

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

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

:jLs[[t ug]{_ 

 

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

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

 

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

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

-$_  adf]lhd_ 

 

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

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

$_ adf]lhd_ 

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

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

sfg"g adf]lhd x'g]_ 

 

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

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

 

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

-bkmf % adf]lhd_ 

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

-bkmf % adf]lhd_ 

 

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

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

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

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

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

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

 

;fj{hlgs ;"rgf 6fF; tyf 

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

sfg"g adf]lhd x'g]_ 

 

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

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

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

 

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

tof/ ug]{ -bkmf ^ sf] pkbkmf  

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

jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg 

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

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

;+lIfKt jftfj/0fLo cWoog 

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

!_ adf]lhd_ 

 

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

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

-!_ adf]lhd_ 

jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg k|ltj]bg 

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

adf]lhd x'g]_ 

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

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

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

 

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

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

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

jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg 

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

sfg"g adf]lhd x'g]_ 

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

-bkmf ( b]lv !% adf]lhd_ 

 

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

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

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

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



 

ि. गाउॉऩाङ्झरकाको अङ्झधकाय ऺेत्र ङ्झबत्रका प्रस्तावको ङ्जवषमगत ऺेत्र तथा प्रकृङ्झत: 

 वन, वृऺ ायोऩण तथा हङ्चयमार् ऺेत्र : नमाॉ फनस्ऩङ्झत उद्यान, वन वीउ वगैचा य प्राणी उद्यान 
(ङ्ञचङ्झडमािाना) ङ्झनभािण, वार उद्यान ङ्झनभािण । 

 सडक ऺेत्र : स्थानीम नमाॉ सडक ङ्झनभािण तथा स्तयोङ्ङङ्झत, १०० ङ्झभटय सभभको ऩङ्टर ङ्झनभािण । 

 ऩमिटन ऺेत्र : स्थानीम तहफाट अनङ्टभङ्झत ङ्छदने होटर वा ङ्चयसोटि स्थाऩना तथा सञ्चारन । 

 उजाि, जरस्रोत य ङ्झसॊचाई ऺेत्र : ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई, ऩहाड ङ्झबयारो ऩािोभा ङ्झसॊचाई, फहङ्टउदे्दशीम 
जराशम ङ्झनभािण, ङ्जवद्यङ्टत प्रसायण राईन ङ्झनभािण तथा ङ्जवस्ताय, ङ्जवद्यङ्टत उत्ऩादन । 

 आवास, बवन, वस्ती तथा शहय् ङ्जवकास ऺेत्र : आवासीम, व्मवसाङ्जमक य दङ्टफै प्रकृङ्झतको बवन 
ङ्झनभािण, जग्गा ङ्जवकास आमोजना, आवास ङ्जवकास कामिक्रभ । 

 उद्योग तथा व्मवसाम ऺेत्र : औद्योङ्झगक ग्राभ, ङ्ञचमा, कपी, जङ्झडफङ्टट् आङ्छद प्रशोधन उद्योग, वारङ्टवा 
प्रशोधन वा क्रसय उद्योग इट्टा टामर उद्योग । 

 स्वास््म ऺेत्र : अस्ऩतार, नङ्झसिङ्ग होभ वा ङ्ञचङ्जकत्सा व्मवासाम स्थाऩना य सञ्चारन  

 ङ्ञशऺा ऺेत्र : ङ्ञशऺण अस्ऩतार स्थाऩना य सॊचारन  

 िानी ऺेत्र : ढङ्टङ्गा, वारङ्टवा, ग्राबेर य ङ्झगिाि भाटो ङ्झनकाल्ने कामि 
 कृङ्जष ऺेत्र : व्मवसाङ्जमक ऩशङ्टऩॊऺीऩारन, कृङ्जष थोक फजाय स्थाऩना य वधशारा ङ्झनभािण  

 िानेऩानी तथा ढर ङ्झनकास ऺेत्र : ङ्जिटभेण्ट सङ्जहतको ढर ङ्झनकास तथा िानेऩानी आमोजना 
सञ्चारन, िानेऩानी आऩूती 

 पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन ऺेत्र : पोहोयभैरा जभीनभङ्टनी व्मवस्थाऩन, यसामन, माङ्ञधत्रक वा जैङ्जवक 
तङ्चयकाफाट पोहोभैरा छनौट गने, केराउन,े तह रगाउने य ऩङ्टन् प्रमोग 

ग. वातावयणीम अध्ममनको प्रकाय 

 सॊङ्ञऺप्त वातावयणीम अध्ममन 

 प्रायङ्ञभबक वातावयणीम अध्ममन 

 वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन 

 

घ. वातावयणीम अध्ममनका राङ्झग त्माङ्क तथा ङ्जववयण सङ्करन सूची तथा अध्ममन ङ्जवङ्झध य औजाय 

वातावयणीम अध्ममन सभफधधी त्माङ्क सङ्करन सूची अध्ममन ङ्जवङ्झध तथा औजाय 

 



 

जैङ्जवक् वनस्ऩङ्झत, जीवजधतङ्ट, प्राकृङ्झतक वासस्थान, वन 
जङ्गर तथा जैङ्जवक य ऩाङ्चयङ्ञस्थङ्झतकीम ङ्जवङ्जवधता 

 धयातर्म ङ्जहडाई तथा प्रत्मऺ अवरोकन 

 अप्रक्ष्मऺ सॊकेत सवेऺण वा क्माभेया िमाङ्जऩङ 

 नभूना सवेऺण 

 भङ्टख्म जाङ्झनपकाय अधतवािताि तथा रङ्ञऺत सभूह 
छरपर 

बौङ्झतक तथा यासामङ्झनक वातावयण् जभीन, 

वामङ्टभण्डर, ऩानी, ध्वङ्झन, भानव ङ्झनङ्झभित वस्तङ्ट, हावा, 
बोगोङ्झरक य बौगङ्झबिक ङ्ञस्थङ्झत, जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिन 
तथा ङ्जवऩद जोङ्ञिभको अवस्था 

 धयातर्म ङ्जहॊडाई तथा प्रत्मऺ अवरोकन 

 हावा, ऩानी तथा भाटोको नभूना सवेऺण  

 ध्वङ्झनको तहगत भाऩन तथा प्रदूषणको अवस्था 
ऩङ्जहचान आङ्छद 

साभाङ्ञजक आङ्झथिक् जनसॊख्मा, ङ्जवस्थाऩन, 

जनस्वास््म, उद्यभ व्मवसाम तथा जीङ्जवकोऩाजिन, 

उत्ऩादनङ्ञशर श्रोत साधन, साभाङ्ञजक भूल्मभाधमता 

 प्रत्मऺ अवरोकन 

 जनगणना तथा घयऩङ्चयवाय सवेऺण 

 रङ्ञऺत सभूह तथा सयोकायवारा छरपर 

 भङ्टख्म जाङ्झनपकाय अधतवािताि 
 साविजङ्झनक फहस 

 भेङ्झडमा सवेऺण तथा येकडि 
साॉस्कृङ्झतक् सास्कृङ्झतक सभऩदा, धाङ्झभिक तथा 
साॉस्कृङ्झतक भूल्म भाधमाताहरु तथा चारचरन 

 सहबाङ्झगताभूरक अवरोकन 

 रङ्ञऺत सभूह तथा सयोकायवारा छरपर 

 भङ्टख्म जाङ्झनपकाय अधतवािताि 
 साविजङ्झनक फहस 

अधम् सेवा सङ्टङ्जवधा उऩरफधता य 
उऩमोगसहबाङ्झगताभूरक अवरोकन 

 रङ्ञऺत सभूह तथा सयोकायवारा छरपर 

 भङ्टख्म जानीपकाय अधतवािताि 
 साविजङ्झनक फहस 

 

ङ. वातावयणीम अध्ममनका प्रभङ्टि सवारहरुको प्राथङ्झभकता ङ्झनधाियण 

 जैङ्जवक तथा ऩाङ्चयङ्ञस्थङ्झतकीम 

 बौङ्झतक तथा यासामङ्झनक 

 साभाङ्ञजक, आङ्झथिक य साॉस्कृङ्झतक 

 जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिन तथा ङ्जवऩद जोङ्ञिभ 

 अधम 



 

च. वातावयणभा ऩनि सक्ने सकायात्भक तथा नकायात्भक प्रबाव ऩङ्जहचान, आॉकरन तथा प्राथङ्झभकता 
ङ्झनधाियण 

वातावयणीम प्रबावका ऺते्र सकायात्भक प्रबाव नकायात्भक प्रबाव 

क. ङ्झनभािण अङ्ञघको चयण 

जैङ्जवक   

बौङ्झतक तथा यसामङ्झनक   

साभाङ्ञजक तथा आङ्झथिक   

साॉस्कृङ्झतक   

अधम   

ि. ङ्झनभािणको चयण   

जैङ्जवक   

बौङ्झतक तथा यासामङ्झनक   

साभाङ्ञजक तथा आङ्झथिक   

साॉस्कृङ्झतक   

अधम   

ग. सञ्चारनको चयण   

जैङ्जवक   

बौङ्झतक तथा यसामङ्झनक   

साभाङ्ञजक तथा आङ्झथिक   

साॉस्कृङ्झतक   

अधम   

  



 

अनङ्टसूची –३ 

(दपा ४ को उऩदपा (१) सॉग सभफङ्ञधधत) 

सॊङ्ञऺप्त वातावयणीम अध्ममन सभफधधी कामिसूचीको ढाॉचा 

(आवयण ऩषृ्ठको ढाॉचा) 

............. (प्रस्तावको नाभ)................... 

सॊङ्ञऺप्त वातावयणीम अध्ममनको कामिसूची 

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

प्रङ्झतवेदन ऩेश गङ्चयने ङ्झनकामको नाभ य ठेगाना : 

प्रस्तावक : 

.............( प्रस्तावकको नाभ य ठेगाना) 

...........( भङ्जहना ) , ................. (वषि) 

 

१. प्रङ्झतवेदन तमाय गने व्मङ्ञि वा सॊस्थाको नाभ य ठेगाना : 

२. प्रस्तावको : 

 साभाधम ऩङ्चयचम 

 आमोजना तथा कामिक्रभको ङ्जववयण 

 आमोजना तथा कामिक्रभको आवशमकता तथा साधदङ्झबिकता 

३. प्रङ्झतवेदन तमाय गदाि ङ्जवचाय गनङ्टि ऩने नीङ्झत ऐन, ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञशका तथा अधतयाङ्जष्डम सङ्ञधध सभझौता : 

४. प्रस्ताव कामािधवमन गदाि वातावयणभा ऩने िास सकायात्भक तथा नकायात्भक प्रबाव : 

 जैङ्जवक तथा ऩाङ्चयस्थङ्झतकीम : 
 बौङ्झतक : 
 साभाङ्ञजक – आङ्झथिक : 
 साॉस्कृङ्झतक : 



 

 यासामङ्झनक : 

५. प्रस्तावको कामािधवमनफाट वातावयणभा ऩने प्रबावको योकथाभका ङ्जवषम : 

६. प्रस्ताव कामािधवमन गदाि अनङ्टगभन गनङ्टि ऩने ङ्जवषम : 

७. जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिन अनङ्टकङ्ट रन य ङ्जवऩद जोङ्ञिभ ऩने असय : 

८. अधम आवश्मक ङ्जवषम : 

  



 

अनङ्टसूची –४ 

(दपा ४ को उऩदपा (१) सॉग सभफङ्ञधधत) 

प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩय्ऺण सभफधधी कामिसूचीको ढाॉचा 

(आवयण ऩषृ्ठको ढाॉचा) 

.............. (प्रस्तावको नाभ)................... 

प्रायङ्ञभबक वातावयणीमको कामिसूची 

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

प्रङ्झतवेदन ऩेश गङ्चयने ङ्झनकामको नाभ य ठेगाना : 

प्रस्तावक : 

.............(प्रस्तावकको नाभ य ठेगाना) 

...........(भङ्जहना) , ................. (वषि) 

 

१. प्रङ्झतवेदन तमाय गने व्मङ्ञि वा सॊस्थाको नाभ य ठेगाना : 

२. प्रस्तावको : 

साभाधम ऩङ्चयचम 

 आमोजना तथा कामिक्रभ ङ्जववयण  

 आमोजना तथा कामिक्रभको आवश्मकता य साधदङ्झबिकता 

३. प्रङ्झतवेदन तमाय गदाि अऩनाउनङ्ट ऩने ङ्जवङ्झध : 

४. प्रङ्झतवेदन तमाय गदाि ङ्जवचाय गनङ्टि ऩने नीङ्झत ऐन, ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञशका तथा अधतयाङ्जष्डम सङ्ञधध सभझौता् 

५. प्रङ्झतवेदन तमाय गदाि राग्ने् 

 सभम : 
 अनङ्टभाङ्झनत फजेट : 
 आवश्मक त्माङ्क तथा सूचना : 



 

६. प्रस्ताव कामािधवमन गदाि वातावयणभा ऩने िास सकायात्भक तथा नकायात्भक प्रबाव : 

 जैङ्जवक तथा ऩाङ्चयङ्ञस्थङ्झतकीम : 
 बौङ्झतक : 
 साभाङ्ञजक आङ्झथिक : 
 साॉस्कृङ्झतक : 
 यासामङ्झनक : 

७. प्रस्ताव कामािधवमनका ङ्जवकल्ऩ : 

 ङ्झडजाइन : 
 आमोजना स्थर : 
 प्रङ्जवङ्झध य सञ्चारन ङ्जवङ्झध, सभम ताङ्झरका, प्रमोग हङ्टने कच्चा ऩदाथि : 
 अधम कङ्ट या : 

८. प्रस्तावको कामािधवमनफाट वातावयणभा ऩने प्रबावको योकथाभका ङ्जवषम : 

९. प्रस्ताव कामािधवमन गदाि जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिन य ङ्जवऩद जोङ्ञिभभा ऩने असयसभफधधी ङ्जवषम : 

१०. प्रस्ताव कामािधवमन गदाि अनङ्टगभन गनङ्टि ऩने ङ्जवषम : 

११. अधम आवश्मक ङ्जवषम 

  



 

अनङ्टसूची –५ 

(दपा ५ को उऩदपा (७) सॉग सभफङ्ञधधत) 

साविजङ्झनक सङ्टनङ्टवाईको प्रङ्जक्रमा तथा ढाॉचा 

वातावयणीम अध्ममन तथा ङ्जवश्लषेण, नीङ्झतगत तथा कानूनी व्मवस्थाको सविभाधमता अनङ्टकङ्ट र हङ्टने गय् 
वातावयणीम अध्ममन प्रङ्जक्रमाभा गङ्चयने साविजङ्झनक सङ्टनङ्टवाईको कामिङ्जवङ्झध देहाम अनङ्टसायको हङ्टनेछ: 

१. वातावयणीम अध्ममनको राङ्झग साविजङ्झनक सङ्टनङ्टवाई 

– प्रस्ताङ्जवत ङ्जवकास ङ्झनभािण सभफधधी कामि वा आमोजना तथा कामिक्रभको फायेको ङ्झनणिम प्रङ्जक्रमाभा 
सकायात्भक प्रबाव ऩानि सयोकायवारा य प्रस्तावकफीच िङ्टल्रा अधतकृि मा गय् ङ्जवचाय य 
याम/सङ्टझाव प्रस्तङ्टत गने भञ्च 

– साभाधमत् प्रस्तावको असय ऺेत्रङ्झबत्र प्रस्तावक ङ्झनकामफाट साविजङ्झनक सङ्टनङ्टवाईको आमोजना 
– साविजङ्झनक सङ्टनङ्टवाई कामिक्रभको स्वतधत्र ऩेशागत ङ्जवऻहरुद्धाया सहजीकयण 

२. वातावयणीम अध्ममन प्रङ्जक्रमाभा गङ्चयने साविजङ्झनक सङ्टनङ्टवाई कामिक्रभको उदे्दश्म 

– प्रस्ताङ्जवत आमोजना तथा कामिक्रभ सभफधधभा वातावयणीम अध्ममनको ङ्झनष्कषि फाये प्रबाङ्जवत 
सभङ्टदामराई प्रस्तावकफाट जानकाय् गयाउने भञ्चको आमोजना गने 

– प्रस्ताङ्जवत आमोजना तथा कामिक्रभ ऺेत्रको धयातर्म वास्तङ्जवक अवस्था य वातावयणीम 
अध्ममनफाट प्राप्त ङ्झनष्कषिको शङ्टद्धता ऩङ्टष्ट्याई तथा रुजङ्ट गने 

– वातावयणीम अध्ममन प्रङ्जक्रमाभा सभफङ्ञधधत प्रबाङ्जवत ऩऺ तथा सयोकायवाराहरुसॉग प्रमािप्त भात्राभा 
ऩयाभशि गङ्चयएको तथा ङ्झनणिम प्रङ्जक्रमाभा सभावेश गयाइएको कङ्ट याको सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गने 

– प्रबाङ्जवत, रुची याख्न ेतथा सयोकायवारा ऩऺरे आपूराई भहत्वऩूणि रागेका य सभफङ्ञधधत ङ्जवषमभा 
ङ्जवचाय प्रस्तङ्टत गने अफसय प्रदान गने 

– प्रस्ताङ्जवत आमोजना तथा कामिक्रभ य वातावयणीम सयोकायको ङ्जवषमभा स्थानीम सयकायको 
प्रङ्झतवद्धता य प्रबावकाय् जनसहबाङ्झगता प्रवद्धिन गने 

३. साविजङ्झनक सङ्टनङ्टवाईको फायेभा साविजङ्झनक सूचना तथा जानकाय्  

– साविजङ्झनक सङ्टनङ्टवाईको ङ्झभङ्झत, सभम य स्थान 

– साविजङ्झनक सङ्टनङ्टवाई हङ्टने प्रस्ताव वा आमोजना तथा कामिक्रभ फाये जानकाय् 
– सहजकताि, गाउॉऩाङ्झरकाका ऩदाङ्झधकाय्, कभिचाय् य नागङ्चयक सभाजका प्रङ्झतङ्झनङ्झधको ङ्ञचनाय् 



 

– सङ्टनङ्टवाईभा सहबागी हङ्टने सहबाङ्झगको जानकाय्  

– कामिऩाङ्झरका कामिरम, सभफङ्ञधधत वडा कामािरम रगामत साविजङ्झनक स्थरभा सूचना टाॉस 

– स्थानीम ङ्जप्रण्ट तथा अनराईन ङ्झभङ्झडमाभा सूचना प्रकाशन 

– येङ्झडमो, टेङ्झरङ्झबजन, साभाङ्ञजक सिारफाट सूचना सभप्रषेण 

– सूचना प्रसायण गदाि स्थानीम बाषाभा सभेत गनङ्टि ऩने 

४. साविजङ्झनक सङ्टनङ्टवाईको प्रङ्जक्रमा तथा कामिङ्जवङ्झध 

४.१ ऩङ्चयचम कामिक्रभ 

– अध्ममनकताि तथा सहजकताि, 
– गाउॉऩाङ्झरकाका ऩदाङ्झधकाय् य सभफङ्ञधधत कभिचाय्,  
– सभङ्टदाम तथा रङ्ञऺत सभूहका प्रङ्झतङ्झनङ्झध,  

– नागङ्चयक सभाज वा गैससका प्रङ्झतङ्झनङ्झध,  

– प्रस्ताङ्जवत आमोजना तथा कामिक्रभका राबाङ्ञधवत तथा सॊबाव्म प्रबाङ्जवत सभङ्टदाम वा सहबागी,  
– स्थानीम जाङ्झनपकाय य ङ्जवषमङ्जवऻ, 

– स्थानीम याजनीङ्झतक दरका प्रङ्झतङ्झनङ्झध ।  

४.२ साविजङ्झनक सङ्टनङ्टवाईको ध्मेम तथा उदे्दश्मफाये जानकाय् तथा प्रस्तङ्टती 

– आमोजनाको ङ्जवस्ततृ ऩङ्चयमोजना प्रस्ताव वा कामिक्रभको व्मवसाङ्जमक कामिमोजना 
– प्रस्ताङ्जवत आमोजना तथा कामिक्रभको सभफधधभा स्थरगत अवरोकन, अध्ममन य ऩयाभशिफाट 

प्राप्त सूचना तथा ङ्जववयण 

– प्रस्ताव (आमोजना तथा कामिक्रभ) फाट स्थानीम जनता, स्थानीम तह, ङ्ञजल्राराई ऩङ्टग्ने प्रभङ्टि 
पाइदाहरु  

– प्रस्ताव कामािधवमनफाट स्थानीम जनता, स्थानीम तह, ङ्ञजल्राराई ऩङ्टग्ने नकायात्भक असयहरु 

– नकायात्भक असय धमूनीकयणभा उऩामहरु 

४.३ प्रस्तावको सभफधधभा प्रबाङ्जवत सभङ्टदाम तथा अधम सयोकायवाराको धायणा तथा सवार प्रस्तङ्टती 

– प्रस्तावको कामािधवमन सभफधधभा प्रबाङ्जवत सभङ्टदामका ङ्जवचाय तथा सवार 

– प्रस्तावको कामािधवमन सभफधधभा सयोकायवाराको ङ्जवचाय तथा सवार 

४.४ प्रस्तावकको प्रङ्झतङ्जक्रमा  



 

– प्रस्ताव कामािधवमनफाट हङ्टने भङ्टख्म सभस्मा तथा सफार फाये प्रस्तावकको याम तथा ङ्जवचाय 

– सभस्मा तथा सफारको सभफोधनफाये प्रस्तावकको प्रङ्झतवद्धताफाये जानकाय् 

४.५ ङ्जवषमङ्जवऻ तथा सहजकतािफाट ङ्झनष्कषि तथा सङ्टझाव प्रस्तङ्टती 

– कामिक्रभभा प्रस्तङ्टत तथा उठाइएका सवारहरुको ङ्जवषमङ्जवऻ तथा सहजकतािद्धाया सॊकरन तथा 
सॉस्रेषण 

– ङ्जवषमङ्जवऻ तथा सहजकतािद्धाया ङ्झनष्कषि तथा सङ्टझावफाये प्रस्तङ्टती य जानकाय् 
– साविजङ्झनक सङ्टनङ्टवाईको प्रङ्जक्रमा, छरपरका ङ्जवषम, ङ्झनष्कषि य सङ्टझाव सभावेश प्रङ्झतवेदन तमाय् 
– प्रङ्झतवेदन प्रस्तावक सभऺ ऩेश  

५. सहबाङ्झगता 

– ङ्जवषमङ्जवऻ तथा सहजकताि  

– प्रबाङ्जवत सभङ्टदाम तथा सभूहको प्रङ्झतङ्झनङ्झध, रङ्ञऺत वगि तथा सभङ्टदाम 

– सभफङ्ञधधत वडाका वडाअध्मऺ वा वडा सङ्झभङ्झतका सदस्महरु  

– गाउॉऩाङ्झरकाका प्रभङ्टि, प्रङ्झतङ्झनङ्झध तथा सभफङ्ञधधत कभिचाय्हरु 

– नागङ्चयक सभाज, सभङ्टदामभा आधाङ्चयत सभाज तथा ङ्झभङ्झडमाका प्रङ्झतङ्झनङ्झध 

– प्रस्तावक सॊस्थाका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरु   

  



 

अनङ्टसूची –६ 

(दपा ६ को उऩदपा (२) सॉग सभफङ्ञधधत) 

सॊङ्ञऺप्त वातावयणीम ऩय्ऺण प्रङ्झतवेदनको ढाॉचा 

१. प्रङ्झतवेदन तमाय गने व्मङ्ञि वा सॊस्थाको नाभ य ठेगाना : 

२. प्रस्तावको सायाॊश : 

३. प्रङ्झतवेदनभा यहनङ्ट ऩने ङ्जवषम् 

 प्रस्तावको उदे्दश्म, 

 प्रस्ताव कामािधवमन हङ्टने ऺते्रको ङ्जवस्ततृ ङ्जववयण, 

 प्रस्ताव तमाय्भा त्माङ्क सङ्करन य ङ्जवश्वषेणको ङ्जवङ्झध, 

 प्रस्ताव कामािधवमनफाट वातावयणभा ऩने सकायात्भक प्रबाव, 

 प्रस्ताव कामािधवमनफाट वातावयणभा ऩने नकायात्भक प्रबाव, 

 वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजना, 
 अधम आवश्मक कङ्ट या, 
 सधदबि साभाग्री । 

४. प्रङ्झतवेदनभा सभावेश हङ्टने वातावयणीम मोजनाको िाका देहामफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ् 

ङ्जवषमगत ऺेत्र सकायात्भक प्रबावको 
फढोत्तय्का ङ्जक्रमाकराऩ 

के 
गने? 

कहाॉ 
गने? 

कसय् 
गने? 

कङ्जहरे 
गने? 

कसरे 
गने? 

अनङ्टभाङ्झनत फजेट 
जनशङ्ञि य सभम 

अनङ्टगभन तथा 
भूल्माङ्कन ङ्जवङ्झध 

बौङ्झतक ऺेत्र         

जैङ्जवक ऺेत्र         

साभाङ्ञजक ऺेत्र         

साॉस्कृङ्झतक ऺेत्र         

अधम         

ङ्जवषमगत ऺेत्र नकायात्भक प्रबावको 
धमूनीकयणका ङ्जक्रमाकराऩ 

के 
गने? 

कहाॉ 
गने? 

कसय् 
गने? 

कङ्जहरे 
गने? 

कसरे 
गने? 

अनङ्टभाङ्झनत फजेट 
जनशङ्ञि य सभम 

अनङ्टगभन तथा 
भूल्माङ्कन ङ्जवङ्झध 



 

बौङ्झतक ऺेत्र         

जैङ्जवक ऺेत्र         

साभाङ्ञजक ऺेत्र         

साॉस्कृङ्झतक ऺेत्र         

अधम         

         

 

रष्टव्म:–  (१) वातावयण व्मवस्थाऩन मोजनाको प्रस्तावभा आमोजना ङ्झनभािण अङ्ञघ, ङ्झनभािण तथा सञ्चारनको 
चयणका राङ्झग अरग अरग रुऩभा उल्रेि गनङ्टि ऩनेछ ।  

   (२) प्रङ्झतवेदन तमाय गदाि आवश्मकता अनङ्टसाय त्माङ्क, नक्शा, ङ्ञचत्र, ताङ्झरका, चाटि, ग्राप सॊरग्न गनङ्टि 
ऩनेछ ।  

   (३) सॊङ्ञऺप्त वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन नेऩार् बाषाको मङ्टङ्झनकोडभा पण्ट साइज १२ भा टाइऩ 
गय् रेङ्ञिएको हङ्टनङ्ट ऩनेछ । प्रङ्झतवेदनको प्रत्मेक ऩानाको तरभाङ्झथ १–१ इञ्च, फामाॉ १.२ इञ्च य दामाॉ १ 
इञ्च िार् यािी ऩानाका दङ्टवैतपि  ङ्जप्रधट गय् स्ऩाइयर फाइङ्ञण्डङ गयेको हङ्टनङ्ट ऩनेछ । 

  



 

अनङ्टसूची –७ 

(दपा ६ को उऩदपा (२) सॉग सभफङ्ञधधत) 

प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩय्ऺण प्रङ्झतवेदनको ढाॉचा 

 

१. प्रङ्झतवेदन तमाय गने व्मङ्ञि वा सॊस्थाको नाभ य ठेगाना : 

२. प्रस्तावको सायाॊश : (प्रस्तावको कामािधवमनफाट वातावयणभा ऩनि सक्ने प्रबावको सभफधधभा देहामका 
कङ्ट या सॊऺेऩभा उल्रेि गने) 

 प्रस्तावको उदे्दश्म : 
 ब–ूउऩमोग ऩने असय : 
 वातावयणभा ऩने प्रङ्झतकूर प्रबाव : 
 जनस्वास््म तथा भानव जीवनभा ऩने असय : 
 जनसङ्ग्ख्मा य जीङ्जवकोऩाजिनभा ऩने असय : 
 स्थानीम ऩूवािधायभा हङ्टने ऺङ्झत : 
 जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिन तथा ङ्जवऩद उत्थानङ्ञशरताभा ऩने असय : 
 अधम आवश्मक कङ्ट या : 

३. प्रस्तावको सभफधधभा देहामका कङ्ट या स्ऩष्ट िङ्टराउनङ्ट ऩने : 

(क) प्रस्तावको ङ्जकङ्झसभ : 

 प्रशोधन गने, 

 उत्ऩादन गने, 

 जडान गने, 

 सेवा प्रवाह गने, 

 अधम । 

(ि) डेङ्झरबय् गने बए के कस्तो वस्तङ्ट डेङ्झरबय् गने : 

(ग) प्रस्तावको : 

 जडान ऺभता : 



 

 प्रङ्झतङ्छदन वा वषि कङ्झत घण्टा सञ्चारन हङ्टने : 

(घ) प्रस्ताव कामािधवमन हङ्टॉदा ङ्झनष्कासन हङ्टने (कङ्झत सभम सञ्चारन हङ्टॉदा कङ्झत ऩङ्चयभाणभा ङ्झनष्कासन हङ्टन े
हो ) िङ्टराउनङ्ट ऩने : 

 ठोस 

 तयर 

 हावा 
 ग्माॉस 

 ध्वङ्झन 

 धूरो 
 अधम । 

(च) प्रमोग हङ्टने ऊजािको : 

 ङ्जकङ्झसभ : 
 स्रोत : 
 िऩत हङ्टने ऩङ्चयभाण (प्रङ्झतघण्टा, ङ्छदन य वषिभा) : 

  (छ) जनशङ्ञिको आवश्मकता कङ्झत ऩने : 

  (ज) प्रस्ताव कामािधवमन गनि आवश्मक ऩने : 

 कङ्ट र ऩूॉजी : 
 चारङ्ट ऩूॉजी : 
 जङ्झभनको ऺेत्रपर : 
 बवन य ङ्झतनका ङ्जकङ्झसभ : 
 भेङ्झसनय् औजाय : 
 अधम : 

   (झ) प्रस्ताव कामािधवमन हङ्टने ऺेत्रको ङ्जवस्ततृ ङ्जववयण : 

 नक्सा : 
 सो ऺेत्र य वङ्चयऩङ्चयको जनसॊख्मा य फसोफासको ङ्ञस्थङ्झत : 



 

 प्रस्ताव कामािधवमन हङ्टने ऺेत्रको आसऩासभा कङ्ट नै सॊवेदनशीर ङ्ञचज वा वस्तङ्ट यहेको बए त्मस्ता 
ङ्ञचजवस्तङ्टको ङ्जववयण : 

 हारको ङ्ञस्थङ्झत : 
 ऩानीको स्रोत : 
 पोहयभैरा फ्माॉक्ने वा प्रशोधन गने व्मवस्था : 
 प्रस्ताव कामािधवमन हङ्टने ठाउॉभा आवत जावत गने फाटो : 
 उत्ऩादन प्रङ्जक्रमा : 
 प्रङ्जवङ्झधको ङ्जववयण : 
 अधम आवश्मक कङ्ट या : 

४. प्रस्ताव कामािधवमन गदाि वातावयणभा ऩने प्रबाव : 

(क) साभाङ्ञजक, आङ्झथिक य साॉस्कृङ्झतक ऺेत्रभा ऩने प्रबाव : 

 भानव स्वास््मभा ऩने प्रबाव : 
 जीङ्जवकोऩाजिनभा ऩने प्रबाव : 
 िेती मोग्म जङ्झभनभा हने ऺम : 
 वन जङ्गरभा ऩङ्टग्ने ऺम : 
 साभाङ्ञजक, साॉस्कृङ्झतक य धाङ्झभिक भूल्म भाधमताभा हङ्टन ेऩङ्चयवतिन : 
 अधम : 

(ि) जैङ्जवक प्रबाव : 

 जनसङ्ग्ख्मा : 
 वनस्ऩङ्झत तथा जीवजधतङ्ट : 
 प्राकृङ्झतक वासस्थान य सभङ्टदाम : 

(ग) बौङ्झतक प्रबाव : 

 जङ्झभन : 
 वामङ्टभण्डर : 
 ऩानी : 
 ध्वङ्झन : 
 भानव ङ्झनङ्झभित वस्तङ्ट : 



 

 जरवामङ्ट : 
 अधम : 

५. प्रबाव कामािधवमनका ङ्जवकल्ऩ : 

  ङ्झडजाइन : 

  आमोजना स्थर : 

  प्रङ्जक्रमा, सभम–ताङ्झरका : 

  प्रमोग हङ्टने कच्चा ऩदाथि : 

  अधम कङ्ट या : 

६. वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजनाको िाका : 

७. अधम आवश्मक कङ्ट या : 

८. प्रङ्झतवेदनभा सभावेश हङ्टने वातावयणीम मोजनाको िाका देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ : 

ङ्जवषमगत ऺेत्र सकायात्भक प्रबावको 
फढोत्तय्का ङ्जक्रमाकराऩ 

के 
गने? 

कहाॉ 
गने? 

कसय् 
गने? 

कङ्जहरे 
गने? 

कसरे 
गने? 

अनङ्टभाङ्झनत फजेट 
जनशङ्ञि य सभम 

अनङ्टगभन तथा 
भूल्माङ्कन ङ्जवङ्झध 

बौङ्झतक ऺेत्र         

जैङ्जवक ऺेत्र         

साभाङ्ञजक ऺेत्र         

साॉस्कृङ्झतक ऺेत्र         

अधम         

ङ्जवषमगत ऺेत्र नकायात्भक प्रबावको 
धमूनीकयणका ङ्जक्रमाकराऩ 

के 
गने? 

कहाॉ 
गने? 

कसय् 
गने? 

कङ्जहरे 
गने? 

कसरे 
गने? 

अनङ्टभाङ्झनत फजेट 
जनशङ्ञि य सभम 

अनङ्टगभन तथा 
भूल्माङ्कन ङ्जवङ्झध 

बौङ्झतक ऺेत्र         

जैङ्जवक ऺेत्र         



 

साभाङ्ञजक ऺेत्र         

साॉस्कृङ्झतक ऺेत्र         

अधम         

         

 

रष्टव्म:–  (१) वातावयण व्मवस्थाऩन मोजनाको प्रस्तावभा आमोजना ङ्झनभािण अङ्ञघ, ङ्झनभािण तथा सञ्चारनको 
चयणका राङ्झग अरग अरग रुऩभा उल्रेि गनङ्टि ऩनेछ ।  

   (२) प्रङ्झतवेदन तमाय गदाि आवश्मकता अनङ्टसाय त्माङ्क, नक्शा, ङ्ञचत्र, ताङ्झरका, चाटि, ग्राप सॊरग्न गनङ्टि 
ऩनेछ ।  

   (३) सॊङ्ञऺप्त वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन नेऩार् बाषाको मङ्टङ्झनकोडभा पण्ट साइज १२ भा टाइऩ 
गय् रेङ्ञिएको हङ्टनङ्ट ऩनेछ । प्रङ्झतवेदनको प्रत्मेक ऩानाको तरभाङ्झथ १–१ इञ्च, फामाॉ १.२ इञ्च य दामाॉ १ 
इञ्च िार् यािी ऩानाका दङ्टवैतपि  ङ्जप्रधट गय् स्ऩाइयर फाइङ्ञण्डङ गयेको हङ्टनङ्ट ऩनेछ । 

  



 

अनङ्टसूची –८ 

(दपा ६ को उऩदपा (३) सॉग सभफङ्ञधधत) 

वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन सभफधधी साविजङ्झनक सूचनाको ढाॉचा 

 

.............. आमोजना/कामिक्रभको वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन तमाय् सभफधधी साविजङ्झनक सूचना 

(प्रकाशन ङ्झभङ्झत ....................) 

........... प्रदेश ............ ङ्ञजल्रा ................ गाउॉऩाङ्झरका ................ (प्रस्तावकको नाभ उल्रेि 
गने) द्वाया देहाम फभाङ्ञजभको प्रस्ताव कामािधवमन गनि राङ्झगएको छ । 

प्रस्तावकको नाभ य ठेगाना ............ नाभ ......... ठेगाना ........... (ईभेर) ........... पोन नॊ. 

प्रस्तावको व्महोया आमोजना / कामिक्रभको भङ्टख्म ङ्जवषशेता उल्रेि गने 

प्रबाव ऩनि सक्ने ऺेत्र .......... ङ्ञजल्रा ......... गाउॉऩाङ्झरका.......... वडाॉ नॊ. 

 

भाङ्झथ उङ्ञल्रङ्ञित प्रस्तावको वातावयणीम अममन प्रङ्झतवेदन तमाय् गने क्रभभा सो ऺेत्रको जैङ्जवक तथा 
ऩाङ्चयङ्ञस्थङ्झतकीम प्रणार्, प्राकृङ्झतक तथा बौङ्झतक प्रणार्, साभाङ्ञजक तथा आङ्झथिक प्रणार् य साॉस्कृङ्झतक 
प्रणार्हरु फीच के कस्तो सकायात्भक तथा नकायात्भक प्रबाव ऩदिछ बनी मङ्जकन गनि ................. 
गाउॉऩाङ्झरका, ..............वडा सङ्झभङ्झत, ङ्जवद्यारम, स्वास््म सॊस्था तथा सयोकायवारा व्मङ्ञि वा सॊस्थाको याम 
सङ्टझाव ङ्झरन आवश्मक बएकोरे मो साविजङ्झनक सूचना प्रकाशन बएको ङ्झभङ्झतरे सात ङ्छदन ङ्झबत्र देहामभा 
उङ्ञल्रङ्ञित ठेगानाभा आई ऩङ्टग्ने गय् ङ्झरङ्ञित याम सङ्टझाव उऩरब्ध गयाई ङ्छदनङ्ट हङ्टन अनङ्टयोध गङ्चयधछ । 

प्रस्तावकको नाभ य ठेगाना ............ नाभ ......... ठेगाना ........... (ईभेर) ........... पोन नॊ. 

ऩयाभशिदाताको नाभ य ठेगाना ............ नाभ ......... ठेगाना ........... (ईभेर) ........... पोन नॊ. 

 

  



 

अनङ्टसूची –९ 

(दपा ६ को उऩदपा (८) सॉग सभफङ्ञधधत) 

वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन तमाय गने ङ्जवऻ तथा अध्ममन टोर् 

 

क. सॊङ्ञऺप्त वातावयणीम अध्ममन तथा प्रङ्झतवेदन तमाय् सॊरग्न हङ्टने ङ्जवशेषऻहरु्  

१. बौङ्झतक ङ्जवकास ङ्जवऻ (Physical Development Expert) : सभफङ्ञधधत ङ्जवषम जस्तै् ङ्झसङ्झबर वा 
भेकाङ्झनकर इङ्ञिङ्झनमङ्चयङ्ग, बगूबिशास्त्र, बङू्जवऻान, आङ्जकि टेक्ट, हाइड्रोरोजी वा अधम सभफङ्ञधधत ङ्जवषमभा 
स्नातकोत्तय उऩाधी हाङ्झसर गय् कभतीभा तीन वटा वातायणीम अध्ममन कामिभा अनङ्टबव बएको  

2. वातावयणङ्जवद (Environmental Expert): वातावयण ङ्जवऻान वा इङ्ञिङ्झनमङ्चयङ्गभा स्नातकोत्तय उऩाधी 
हाङ्झसर गय् कभतीभा तीन वटा वातायणीम अध्ममन कामिभा अनङ्टबव बएको  

3. साभाङ्ञजक आङ्झथिक ङ्जवऻ (Socio-economic Expert) : सभाज ङ्जवऻान वा अथिशास्त्रभा स्नातकोत्तय 
उऩाधी हाङ्झसर गय् कभतीभा तीन वटा वातायणीम अध्ममन कामिभा अनङ्टबव बएको  

 

ि. प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩय्ऺण तथा प्रङ्झतवेदन तमाय् सॊरग्न हङ्टने ङ्जवशेषऻहरु्  

1. बौङ्झतक ङ्जवकास ङ्जवऻ (Physical Development Expert) : सभफङ्ञधधत ङ्जवषम जस्तै् ङ्झसङ्झबर वा 
भेकाङ्झनकर इङ्ञिङ्झनमङ्चयङ्ग, बगूबिशास्त्र, बङू्जवऻान, आङ्जकि टेक्ट, हाइड्रोरोजी वा अधम सभफङ्ञधधत ङ्जवषमभा 
स्नातकोत्तय उऩाधी हाङ्झसर गय् कभतीभा तीन वटा वातायणीम अध्ममन कामिभा अनङ्टबव बएको  

2. वातावयणङ्जवद (Environmental Expert): वातावयण ङ्जवऻान वा इङ्ञिङ्झनमङ्चयङ्गभा स्नातकोत्तय उऩाधी 
हाङ्झसर गय् कभतीभा तीन वटा वातायणीम अध्ममन कामिभा अनङ्टबव बएको  

3. साभाङ्ञजक आङ्झथिक ङ्जवऻ (Socio-economic Expert) : सभाज ङ्जवऻान वा अथिशास्त्रभा स्नातकोत्तय 
उऩाधी हाङ्झसर गय् कभतीभा तीन वटा वातायणीम अध्ममन कामिभा अनङ्टबव बएको  

४. आवश्मकता अनङ्टसाय सभफङ्ञधधत ऺेत्रको ङ्जवऻ् Civil Engineer, Architect, Economist, 

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

Hydrologist, Chemist आङ्छद) जस्तै्  

– वन तथा वृऺ ायोऩण य हङ्चयमार् ऺेत्र् पयेष्टय वा वामोडाइबयङ्झसट् ङ्जवऻ आङ्छद 



 

– सडक, ऩङ्टर तथा मातामात ऺेत्र् मातामात इङ्ञिङ्झनमङ्चयङ्ग आङ्छद 

– ऩमिटन ऺेत्र : ऩमिटन ङ्जवऻ आङ्छद 

– उजाि, जरस्रोत य ङ्झसॊचाई ऺेत्र् Hydrologist, Irrigation Engineerआङ्छद । 

– आवास, बवन, वस्ती तथा शहय् ङ्जवकास ऺेत्र : बवन इङ्ञिङ्झनमय वा आकीटेक्ट  

– उद्योग तथा व्मवसाम ऺेत्र : अथिशास्त्री तथा व्मवस्थाऩन ङ्जवऻ आङ्छद 

– स्वास््म ऺेत्र : भेङ्झडकर डाक्टय आङ्छद 

– ङ्ञशऺा ऺेत्र : ङ्ञशऺाशास्त्री वा भेङ्झडकर डाक्टय आङ्छद 

– िानी ऺेत्र : बगूबिशास्त्री आङ्छद 

– कृङ्जष ऺेत्र : कृङ्जष तथा बेटेयनय् ङ्जवऻ आङ्छद 

– िानेऩानी, सयसपाई तथा ढर ङ्झनकास ऺेत्र : वास इङ्ञिङ्झनमय आङ्छद 

उङ्ञल्रङ्ञित ङ्जवऻ तथा अध्ममन टोर्को मोग्मता वातावयण सभफधधी सॊघीम कानूनभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनङ्टऩनेछ । 

  



 

अनङ्टसूची –१० 

(दपा १० को उऩदपा (१) सॉग सभफङ्ञधधत) 

वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजनाको ढाॉचा 

वातावयणीम प्रबाव सकायात्भक प्रबाव 
फढोत्तय्/ नकायात्भक 
असय धमूनीकयणका 
ङ्जक्रमाकराऩहरु (के 
के गने?) 

स्थान 
(कहाॉ 
गने) 

सञ्चारन 
प्रङ्जक्रमा 
(कसय् 
गने?) 

सञ्चारन 
प्रङ्जक्रमा 
(कसय् 
गने?) 

सभम 
(कङ्जहरे 
गने?) 

अनङ्टभाङ्झनत 
श्रोत 

ङ्ञजभभेवाय् अनङ्टगभन
को ङ्जवङ्झध 

क. बौङ्झतक वातावयण         

1. ङ्झनभािण अङ्ञघको चयण         

         

2. ङ्झनभािण चयण         

         

3. ङ्झनभािण ऩङ्झछको चयण         

         

ि. जैङ्जवक वातावयण         

1. ङ्झनभािण अङ्ञघको चयण         

         

2. ङ्झनभािण चयण         

         

3. ङ्झनभािण ऩङ्झछको चयण         

         

ग. साभाङ्ञजक, आङ्झथिक य         



 

साॉस्कृङ्झतक वातावयण 

1. ङ्झनभािण अङ्ञघको चयण         

         

2. ङ्झनभािण चयण         

         

3. ङ्झनभािण ऩङ्झछको चयण         

         

  



 

अनङ्टसूची –११ 

(दपा ११ को उऩदपा (९) सॉग सभफङ्ञधधत) 

वातावयणीम प्रस्ताव कामािधवमन अनङ्टगभनको ढाॉचा 

 

अनङ्टगभनका 
प्रकाय 

अनङ्टगभनका 
सूचक 

अनङ्टगभनको 
ङ्जवङ्झध 

अनङ्टगभनको 
स्थान 

अनङ्टगभनको 
सभम (आवङृ्ञत्त) 

अनङ्टभाङ्झनत 
यकभ 

अनङ्टगभन गने 
ङ्झनकाम 

१. प्रायङ्ञभबक अवस्थाको अनङ्टगभन 

       

       

       

2. प्रबाव अनङ्टगभन 

       

       

       

3. ङ्झनमभऩारन अनङ्टगभन 

       

       

       

 

 


