
 
 
 
 
 

वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन जााँचबझु सतिततिा रहने ववज्ञहरुको सूची (Roster) को लागी दरखास्त आह्वान सम्बन्धी 
सूचना । 

(प्रथि पटक प्रकाशित तिततिः- २०७७।६।२२ 

 

प्रदेि वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ को दफा ४ को उपदफा(४) अनसुार वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन जााँचबझु गरी राय सझुाव 
ददनको लातग प्रततवेदन शस्वकृत गने तनकायले प्रस्तावसंग सम्बशन्धत सरोकारवाला तनकायका प्रतततनतध तथा रोष्टरिा सूशचकृत ववषय ववज्ञ 
सिेतको सतितत गठन गनन सक्नेछ भतन उल्लेख भएकोिा यस िन्रालयिा शस्वकृतीको लातग प्राप्त हनुे वातावरणीय अध्ययन 
प्रततवेदनहरुको पनुरावलोकन, िलु्याङ्कनको साथसाथै प्रस्ताव कायानन्वयन हनुे क्षेरको स्थलगत तनरीक्षण, अवलोकन र अनगुिन गरी 
प्रस्ताव कायानन्वयनबाट वातावरणीय, भौततक तथा रसायतनक प्रणाली, जैववक प्रणाली,  सािाशजक-आतथनक प्रणाली र सााँस्कृततक प्रणालीिा 
पनन सक्ने प्रभावहरूको आंकलन सिेत गने गरी वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन जााँचबझु सतिततिा वातावरण ववज्ञ (प्रस्तावसाँग सम्बशन्धत 
ववषयववज्ञ) को रुपिा काि गनन इच्छुक िहानभुावहरुले तपशिलिा उल्लेशखत प्रावधानहरुको अतधनिा रही यो सूचना प्रकािन भएको 
तिततले ३० (तीस) ददन तभर यस िन्रालयको Website (http://moitfe.bagamati.gov.np/) को सूचना साथ रहेको तनवेदन फारि 
भरी अन्य आवश्यक कागजातहरु सवहत यस िन्रालयको ववद्यतुीय पराचार ठेगाना (E-mail Address): moitfe.bagamati@gmail.com 

वा यस िन्रालयिा आइपगु्ने गरी पठाउनहनु अनरुोध छ ।  

 आवश्यक कागजात:  
(क) वैयशिक वववरण (CV), 
(ख) िैशक्षक योग्यता सम्बन्धी प्रिाणपरको प्रतततलपी, 
(ग) कायन अनभुव सम्बन्धी प्रिाण, 
(घ) वातावरणीय िूल्याङ्कन सम्बन्धी तातलि तलएको भए सो सम्बन्धी कागजातको प्रिाण। 
 

(१) िैशक्षक योग्यता : 
इशन्जतनयररङ्ग (तसतभल, िेकातनकल, केतिकल, इलेशक्िकल, आवकन टेक्ट, अवनन प्लातनङ्ग, ऊजान, भकुम्प, वायोटेक, वायोिेतिकल, जलस्रोत, 
हाइड्रोपावर, इररगेसन, िेटेररयोलोजी, वास, कृवष, भगूभन, िाईतनङ्ग, िेटलशजनकल, औद्योतगक, यातायात, वन, वातावरण), स्वास््य, जनस्वास््य ववज्ञान, 

शचवकत्सा िास्त्र, अस्पताल व्यवस्थापन, वन ववज्ञान, वन्यजन्त ुववज्ञान, वातावरण ववज्ञान, कृवष ववज्ञान, भेटनरी/पि ुववज्ञान, भौततक ववज्ञान,  रसायन 
ववज्ञान, वनस्पतत ववज्ञान, जीव ववज्ञान, प्राणी ववज्ञान, िूक्ष्िजीव ववज्ञान, िाटो ववज्ञान, िौसि ववज्ञान, भगूभन िास्त्र, जलस्रोत व्यवस्थापन, जलाधार 
व्यवस्थापन, वायोटेक्नोलोजी, ववपद् जोशखि व्यवस्थापन, वातावरण व्यवस्थापन, जलवाय ुपररवतनन व्यवस्थापन, जैववक ववववधता संरक्षण तथा 
व्यवस्थापन, िानविास्त्र, ग्रािीण ववकास, सिाजिास्त्र, अथनिास्त्र, वन अथनिास्त्र, परुातत्व िास्त्र, दीगो ववकास, प्राकृततक स्रोत व्यवस्थापन, वातावरण 
कानून, वातावरण अथनिास्त्र, पयनटन, संस्कृतत ववषयिा नेपाल सरकारद्धारा िान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कशम्तिा स्नातकोत्तर उपातध प्राप्त 
गरेको वा उल्लेशखत ववषयिा तरभवुन ववश् वववद्यालयबाट सिकक्षता प्राप्त गरेको । 
 

 (२) कायन अनभुव : 
    तल उल्लेशखत िध्ये बुाँदा (क) वा (ख) वा (ग) वा (घ) अनसुारको कायन अनभुव भएको वववरण । 

(क)  िातथ उल्लेशखत कुनै क्षेरगत ववषयिा तोवकएको िैशक्षक योग्यता भई प्रारशम्भक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव िूल्याङ्कन 
सम्बन्धी वातावरणीय अध्ययन कायनिा टोली नेता वा टोली सदस्यको रुपिा संलग्न रही वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन स्वीकृततको 
लातग सम्बशन्धत प्रस्तावक िाफन त सम्बशन्धत  तनकायिा पेि गरेको ।     

(ख)  िातथ उल्लेशखत कुनै क्षेरगत ववषयिा तोवकएको िैशक्षक योग्यता भई नेपाल सरकारको कुनै तनकाय वा नेपाल सरकारबाट िान्यता प्राप्त 
संघ, संस्थािा कशम्तिा रा.प.ततृीय शे्रणी वा सो सरहको पदिा १ वषन वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदनहरुको पनुरावलोकन वा स्वीकृतत 
प्रविया वा िोध कायनिा संलग्न भई कायन गरेको । 

(ग) ववश्वववद्यालय तथा ततनका आंतगक क्याम्पसिा प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक तथा उप-प्रध्यापक भई िातथ उल्लेशखत कुनै क्षेरगत ववषयिा 
तोवकएको िैशक्षक योग्यता भई िातथ उल्लेशखत ववषयिा अध्यापन गराईरहेका तथा अध्यापन कायन गरेको ।              

 (घ)  िातथ उल्लेशखत कुनै क्षेरगत ववषयिा तोवकएको िैशक्षक योग्यता प्राप्त गरे पतछ कशम्तिा २ वषन ववषयगत क्षेरिा काि गरेको अनभुव 
भएको र वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन िूल्याङ्कन तथा तसफाररस सतितत वा उि सतितत जस्तै कायन गने अन्य सतिततिा ववज्ञको रुपिा 
रही प्रततवेदन पनुरावलोकन गरेको । 

 

प्रदेि सरकार 
उद्योग, पयनटन, वन तथा वातावरण िन्रालय 

बागिती प्रदेि, हेटौिा 

http://moitfe.bagamati.gov.np/


 

  
प्रदेि सरकार  

         उद्योग, पयनटन, वन तथा वातावरण िन्रालय  
बागिती प्रदेि 

 
 

(वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन िूल्याङ्कन तथा तसफाररि सतिततिा रहन ेवातावरण ववज्ञहरुको सूची (Roster) िा नाि 

सिावेि गने तनवेदन फारि) 
 

          तिततिः..................... 
श्रीिान ् प्रदेि सशचवज्यू,  
उद्योग, पयनटन, वन तथा वातावरण िन्रालय, 
बागिती प्रदेि । 
 

 ताँहा िन्रालय अन्तगनतको वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन जााँचबझु सतिततिा रहन ेवातावरण ववज्ञहरुको सूची (Roster) 

िा िेरो नाि सूचीकृत गररददन ुहनु तनम्नानसुारको सत्य त्य वववरण खलुाई अनरुोध गदनछु ।  
 

1. नाि थरिः   
2. जन्ि तिततिः                                         हालको उिेरिः   
3. ठेगानािः शजल्ला : ..............................,   न.पा./गा.पा. : ...................................., विा नं. : .............. 

टोल......................... 
4. हाल बसोबास गरेको ठेगानािः शजल्ला : ..............................,   न.पा./गा.पा. : ......................................, 

विा नं. : ........... टोल......................... 
5. सम्पकन   

फोन नं. : ................................िोवाइल नं. : ........................................... 
इिेलिः....................................................... 

6. िैशक्षक योग्यतािः 

िैशक्षक योग्यता 
 

प्राप्त गरेको 
िैशक्षक उपातध 

ववश्वववद्यालय 
अध्ययन गरेको अवतध अध्ययन गरेका 

िूल ववषयहरु 
 

शे्रणी/ 
प्रततित देशख सम्ि 

 वप.एच.ति (PhD) 
 

      

 स्नातकोत्तर  
(Master's Degree) 

      

7. बहालवाला भए हालको नोकरी सम्बन्धी वववरण (भएिा २ वटा शे्रणी/तह  सम्िको खलुाउने):  

हालको पद 
हालको पदिा 
तनयशुि तितत 

शे्रणी/तह सेवा  सिहु  उपसिहु 
प्राववतधक/ 
अप्राववतधक 

 
तनजािती/सरकारी/ 
ववश्वववद्यालय /अन्य 
क्षरे 

 

        

 



8. सेवा तनवतृ भएको भए अवकाि हुाँदाको वववरणिः 
अवकाि हुाँदाको पद सम्बशन्ध 

अवकाि तितत 

पदको नाि शे्रणी/तह सेवा  सिहु  उपसिहु 
प्राववतधक/ 
अप्राववतधक 

सेवा वषन 

       
 

 

  

9. सेवा तनवतृ भएपतछ कुनै तनकायिा कायनरत एवं प्रतततनतध भएको भए सोको पूणन वववरणिः 
 
10. प्रकाशित कृतत भए िखु्य िखु्य कृततहरुको नाििः 
 
11. अनसुन्धान गरेको भए के के ववषयहरुको अनसुन्धान गरेको हो, सो खलुाउनिेः 
 
12. दक्षताको के्षरिः 
 
13. दक्षताको क्षेरिा तलएको तातलि र अन्य ववषय भए खलुाउनिेः 

तातलिको ववषय तातलि ददन ेसंस्था 
तातलि तलएको अवतध तातलि तलएको 

देि देशख सम्ि 
     

     

 
14. थप अरु केवह भएिः 
नोटिः 
(क) उल्लेशखत ववषयको ववज्ञको रुपिा कायन गनन सम्बशन्धत ववषयिा अद्यावतधक हनुेछु । 
(ख) आफ्नो ठेगाना, फोन नं., िोबाइल नं. लगायतका अन्य वववरणिा सिेत कुनै पररवतनन भएिा सियिै उद्योग, पयनटन, 

वन तथा वातावरण िन्रालय, बागिती प्रदेिलाई जानकारी गराउनेछु । 
 
          ........................... 
          तनवेदकको दस्तखत 
 

पनुश्चिः  उल्लेशखत वववरण भनन स्थानाभाव भएिा छटै्ट पानािा वववरण भरी यसै साथ संलग्न गनन सवकने छ । 
    उल्लेशखत वववरणको आधारिा सूचीिा नाि सिावेि गने अतधकार िन्रालयिा सरुशक्षत रहनछे  । 


