
 

  

 

निस्दी गाउँपानिका भएर बग्िे निस्दी खोिा, अरुण खोिा र कािीगण्डकी िदीको 
विनभन्न बगर क्षते्रबाट ढुङ्गा, नगट्टी र बाििुाको ददगो रुपमा सङ्किि ̸ उत्खिि ्कार्यको 

िानग  

प्रारम्भभक िातािरणीर् परीक्षण 

प्रनतिेदि 
 

 

 

पेश गररएको निकार् 

 

 

 

असोज, २०७९

गाउँ कार्यपानिका 
निस्दी गाउँपानिका  
नमत्र्ाि, पाल्पा 

 

प्रस्तािक परामशयदाता 
निस्दी गाउँ कार्ायपानिकाको कार्ायिर् 

नमत्र्ाि, पाल्पा 
फोि िं: - ९८५७०७९२१५ 
र्यमेिः nisdi2007@gmail.com 

 

एच.एि.एम. ईम्जजनिर्रीङ्ग एण्ड कजसिटेजसी 
का.म.ि.पा-३२, काठमाडौँ 
फोि िं: ९८५१२५५२४५ 

र्य -मेि:  hnmengineering197@gmail.com  



प्रारम्भभक िातािरणीर् परीक्षण प्रनतबेदि 

i 
निस्दी गाउँपानिका 

संक्षपेीकृत शब्दहरू र नतिका विस्ततृ रूप 

%  : प्रनतशत 

गा. पा.  : गाउँपानिका 
प्रा.नि  : प्राईभेट निनमटेड 

प्रा.िा.प  : प्रारम्भभक िातािरणीर् परीक्षण 

नम.  : नमटर 
रा.िा.प्र.म.ुनि : राविर् िातािरणीर् प्रभाि मलु्र्ाङ्कि निदेम्शका 
वि.स.  : विक्रम संित ्

 

  



प्रारम्भभक िातािरणीर् परीक्षण प्रनतबेदि 

ii 
निस्दी गाउँपानिका 

विषर्सूची 
संक्षेपीकृत शब्दहरू र नतिका विस्ततृ रूप ............................................................................................ i 
कार्यकारी  सारांश........................................................................................................................ iv 

अध्र्ार् १: प्रनतिेदि  तर्ार  गिे  व्र्म्ि  िा  संस्थाको  िाम  र  ठेगािा .............................................. 1 

१.१. प्रस्ताि तथा प्रस्तािकको िाम र ठेगािा ................................................................................. 1 

१.२. प्रनतिेदि तर्ार गिे संस्था .................................................................................................. 1 

१.३ प्रस्तािको पषृ्ठभमूी ............................................................................................................. 1 

१.४ प्रारम्भभक िातािरणीर् परीक्षण को उद्दशे्र् ............................................................................... 2 

१.५ प्रस्तािको औम्चत्र्ता: ......................................................................................................... 3 

अध्र्ार् २: प्रस्तािको सामाजर् पररचर् ............................................................................................... 4 

२.१ प्रस्तािको  प्रकार ............................................................................................................. 4 

२.२ प्रस्तािको  प्रमखु  विशेषताहरु ............................................................................................. 4 

२.३ प्रस्तािको वििरण.............................................................................................................. 6 

अध्र्ार् ३: अध्र्र्ि विनि ............................................................................................................ 12 

३.१ अध्र्र्ि ....................................................................................................................... 12 

३.२ साियजनिक सूचिा,जि परामशय एिं नसफाररस पत्रहरु ................................................................. 18 

३.३  तथाङ्कको नबश्लषेण .......................................................................................................... 19 

३.४  प्रभािहरुको पवहचाि/अिमुाि/नबश्लषेण ................................................................................ 19 

३.५  प्रभाि  जरू्िीकरण  विनिहरुको  पवहचाि............................................................................. 19 

३.६ प्रनतिेदि तर्ारी .............................................................................................................. 20 

अध्र्ार् ४: वििाि, िीनत, काििुी व्र्िस्था, निदेम्शका, मापदण्ड एिं सभमेििहरूको पिुराििोकि ................... 21 

४.१ िेपािको संवििाि, २०७२ ................................................................................................ 21 

४.२ स्थािीर् सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४ ................................................................................. 21 

४.३ सिोच्च अदाितको आदेश ................................................................................................. 21 

४.४ ऐि तथा निर्माििी ......................................................................................................... 22 

४.५ कार्यविनि, मापदण्ड र निदेम्शकाहरु ...................................................................................... 26 

४.7 िीनत  तथा  रणिीनत ....................................................................................................... 28 

अध्र्ार् ५: प्रस्ताि कार्ायजिर्िका गदाय िातािरणमा पिे खास प्रभाि ........................................................ 29 

५.१.भौनतक िातािरण ............................................................................................................. 29 



प्रारम्भभक िातािरणीर् परीक्षण प्रनतबेदि 

iii 
निस्दी गाउँपानिका 

५.२. जैविक िातािराण ........................................................................................................... 34 

५.३  सामाम्जक, आनथयक तथा सांस्कृनतक िातािरण ....................................................................... 36 

अध्र्ार् ६: प्रस्ताि कार्ायजिर्िका विकल्पहरू ................................................................................... 38 

६.१ प्रस्तािको  विकल्प  विश्लेषण ............................................................................................. 38 

६.२ प्रस्तािका विकल्पहरु ....................................................................................................... 38 

६.३ विनभन्न विकल्पहरुको िातािरणीर् तिुिात्मक प्रभािहरुको विश्लषेण ............................................... 40 

अध्र्ार् ७: प्रस्ताि कार्ायजिर्िबाट िातािरणमा पिे प्रभािको रोकथामका विषर्ः ........................................ 44 

७.१ प्रस्ताि कार्ायजिर्ि बाट पिे अिकुुि प्रभाबहरु ....................................................................... 44 

७.२ प्रस्ताि कार्ायजिर्बाट पिे प्रनतकूि प्रभाबहरु .......................................................................... 47 

अध्र्ार् ८: प्रभाब बढोत्तीकरण एिं जरू्िीकरण गिे उपार्हरु ................................................................. 49 

८.१ प्रस्तािको अिकुुि प्रभािहरु बढोत्तीरकरण ............................................................................. 49 

८.२ प्रनतकुि प्रभाबहरुको जरू्िीकरणका उपार्हरु .......................................................................... 51 

८.३ िातािरणीर् प्रभाबहरु र निराकरणका उपार्हरु ....................................................................... 53 

८.४ जरू्िीकरण गिय िाग्ि ेअिमुानित िजेट वििरण ........................................................................ 59 

अध्र्ार् ९: िातािरणीर्  व्र्िस्थापि र्ोजिा ........................................................................................ 61 

९.१ िातािरणीर् अिगुमि ....................................................................................................... 61 

९.२ अिगुमि तथा िातािरणीर् व्र्िस्थापि र्ोजिा र समर् तानिका .................................................. 65 

९.३.अिगुमिको खचयको वििरणः ............................................................................................... 69 

९.४ बातािरणीर् व्र्बस्थाि र्ोजिाको िागी म्जभमेिार निकार्हरु ....................................................... 70 

अध्र्ार् १०: निष्कषय तथा प्रनतबद्धता .............................................................................................. 70 

१०.१ निष्कषय ...................................................................................................................... 70 

१०.२ निस्दी गाउँपानिकाको प्रनतिद्धता ....................................................................................... 71 

सजदभय सामाग्रीहरु ...................................................................................................................... 73 

अिसूुचीहरु .............................................................................................................................. 74 

 
 

 

 

 



प्रारम्भभक िातािरणीर् परीक्षण प्रनतबेदि 

iv 
निस्दी गाउँपानिका 

कार्यकारी  साराशं 
प्रस्ताि र प्रस्तािक 

निस्दी गाउँपानिका भएर बग्िे निस्दी खोिा, अरुण खोिा र कािीगण्डकी िदीको विनभन्न बगर 

क्षेत्रहरुबाट ढुङ्गा, नगटी तथा बाििुाको ददगो एिं िातािरणमैंत्री सङ्ककिि/उत्खिि ् कार्यका िानग 

प्रारम्भभक िातािरणीर् परीक्षण प्रनतिेदिको प्रस्तािक निस्दी गाउँ कार्यपानिकाको कार्ायिर्, नमत्र्ाि, 

पाल्पा रहेको छ।र्स आर्ोजिाको प्रारम्भभक िातािरणीर् परीक्षण प्रनतिेदििाई स्िीकृनत प्रदाि गिे 

निकार् निस्दी कार्यपानिका, नमत्र्ाि, पाल्पा हो। 

आर्ोजिाको वििरण 

र्स कार्यको िानग निस्दी गाउँपानिकाको िडा िं: १, ४, ५, ६, र 7 का १२ स्थािबाट बावषयक 

३०४८८.०० घ.नम. ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुाको ददगो सङ्ककिि/उत्खिि ् गिय प्रस्ताि गररएको 
छ।प्रस्तावित आर्ोजिािे सामाजर् अिस्थामा हात तथा कुटो, कोदािो, साबेि, डोको जस्ता हाते औजार 

द्धारा मात्र ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुाको सङ्ककिि/उत्खिि ्गररिेछ।भारी उपकरण (हेिी र्यक्िपुमेण्ट) 
प्रर्ोग गिुय परेका प्रनतिेदिमा तोकेको पररमाण पररितयि िहिुे गरर निम्ित पररमाणमा निम्ित 
समर्का िागी गाँउ कार्यपानिका बाट अिमुनत निर्य प्राविनिकको प्रत्र्क्ष निगरािीमा गररि ुपदयछ।     

प्रारम्भभक िातािरणीर् परीक्षण अध्र्र्िको उद्दशे्र्हरु 

र्स प्रारम्भभक िातािरणीर् परीक्षणको मखु्र् उदे्दश्र् निस्दी खोिा, अरुण खोिा र कािीगण्डकी िदीको 
वकिारमा पिे घाट क्षेत्रहरुबाट िातािरण मैत्री ढङ्गिे ढुङ्गा, नगट्टी, तथा बाििुाको सङ्ककिि/उत्खिि ्कार्य 
गरर िदीको बिािट र्थास्थीतीमा राखी तल्िो तवटर् क्षेत्रमा ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा थेग्राि बढ्ि िददि े

तथा र्सको कारणिे हिुसक्िे निम्ज तथा सरकारी जग्गामा तवटर् कटाि तथा राजमागयमा अिम्स्थत पिुमा 
पियसक्ि ेक्षती निर्जत्रण गदै िदीको बहाि र िारिाई निरजतर गनतमा बग्ि ददि ेहो। 

प्रस्तािको साजदनभयकता 
िातािरण संरक्षण निर्माििी २०७७ को निर्म ३ सँग सभबम्जित अिसूुचीः २ खािी क्षेत्र अजतयगत बदुाँ 
िं. ग (७) िे िदीको बगर क्षेत्रहरूबाट ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा को सङ्ककिि/उत्खिि ्कार्य गदाय प्रारम्भभक 
िातािरणीर् परीक्षण गिुय पिे उल्िेख भएको छ।र्सै अिसूुची अिसुार ढुङ्गा, नगट्टी, बाििुा तथा रोडाको 
सङ्ककिि/उत्खिि ्कार्य गदाय प्रारम्भभक िातािरणीर् परीक्षण नभत्रपरर कार्ायजिर्ि हिुे प्रस्तािको 
िागी दैनिक १०० घ.नम. भजदा बढी ३०० घिनमटरसभम सभमको पररमाण मात्र सङ्ककिि/उत्खिि ्
गिुयपिे उल्िेख गररएको छ।प्रस्तािकिे प्रस्तावित क्षते्रबाट िावषकय  ३०४८८.०० घ.नम. (११२.९२) 
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घ.नम. दैनिक) ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा सङ्ककिि/उत्खिि ्कार्यगिे हिुािे प्रारम्भभक िातािरणीर् परीक्षण 

गिुयपिे पररनि नभत्र पदयछ र सोवह सजदभयमा र्ो प्रनतिेदि तर्ार गरेको हो। 

अध्र्र्ि प्रवक्रर्ा 
र्ो प्रनतिेदि स्िीकृत कार्यसूची, िातािरण संरक्षण निर्माििी २०७७ र निस्दी गाउँपानिका संम्क्षप्त 
िातािरणीर् अध्र्र्ि तथा प्रारम्भभक परीक्षण कार्यविनि, २०७९ अिसुारको प्रवक्रर्ा अध्र्र्ि गरी 
तर्ार गररएको हो।र्स प्रारम्भभक िातािरणीर् परीक्षणिे प्रस्तावित क्षेत्रको भौनतक, जैविक, सामाम्जक, 

आनथयक र सांस्कृनतक िातािरणीर् पक्षहरुमा आर्ोजिाको कार्ायजिर्ि बाट पियजािे प्रभािहरुको पवहचाि, 

विश्लषेण र मूल्र्ाङ्कि गरेको छ।आर्ोजिा स्थिको विद्यमाि अिस्थाबारे जािकारी समेट्िको िानग प्रथम 

र दोश्रो श्रोतबाट तथ्र्ाङ्गहरु सङ्किि गिुयका साथै अध्र्र्िको क्रममा जि सहभानगतािाई विशेष ध्र्ाि 

ददर्एको छ। 

कािूिी  प्राििािहरु 

आर्ोजिासँग साजदनभयक ऐि, निर्म, निर्माििी, िीनत, रणिीनत तथा अजतरविर् महासजिीहरु िाई आिार 

निई र्ो अध्र्र्ि गररएको हो। प्रस्तािको कार्ायजिर्ि र सञ्चाििमा बािा उत्पन्न गियसक्िे बुदँाहरुको 
पवहचाि गिे उदे्दश्र्िे प्रस्तािसँग सभबम्जित िीनत तथा निर्म कािूिको सूची बिाई र्स प्रनतिेदिमा नतिको 
सनमक्षा गररएको छ। 

विद्यमाि अिस्था 
भौनतकः 
र्स प्रस्तािको कार्ायजिर्ि क्षेत्र पाल्पा म्जल्िाको निस्दी गाउँपानिकाको िडा िं. १, ४, ५, ६, र ७ मा 
पिे निस्दी खोिा, अरुण खोिा र कािीगण्डकी िदीको बगर क्षेत्रहरूमा पदयछ।गाँउपानिकाको िेरै 
भभुाग िि क्षेत्र र केवह कृवषभनुमिे ओगटेको छ भिे थोरै भभुाग प्रनतशत जि क्षेत्रिे ओगटेको छ र 
हाि सभम औद्योनगक र व्र्ापाररक वक्रर्ाकिापहरु जरू्ि भएको हुँदा जििारू् सफा र स्िच्छ रहेको 
पार्जछ। 

जैविकः 
स्तििारी िजर्जजतहुरुमा बाघ ,म्चतिुा, रातो मगृ, कस्तरुी, बंदेि, स्र्ाि, ििविरािो, बादर आदद छि।् 
भि े पंम्क्षजानतमा मरू्र, कानिज, परेिा, सगुाँ, ढुकुर, नतत्रा, काग आदद प्रमखु रहेका छि। माछा 
प्रजानतहरुमा असिा, करिे, काँडे, बाम, राजबाम आदद छि ्। 
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सामाम्जक र आनथयकः 
र्स गाँउपानिकाकको जिसंख्र्ा 21,604 रहेको छ।जसमध्रे् मवहिाको जिसंख्र्ा 10,155 र 

परुुषको जिसंख्र्ा 10,707  रहेको छ।निस्दी गाउँपानिकामा कुि हरिरुीको संख्र्ा ३७५६ रहेको 
छ। उिक्षेत्रको िेरैजसो घरपररिारहरु कृवष पेशामा संिग्ि रहेका छि ्साथै कवह ब्र्ापार व्र्िसार्मा 
संिग्ि छि ्। प्रमखु उजायको स्रोतको रुपमा दाउरा, एि.वप. ग्र्ास, गोबर ग्र्ास, मवट्टतेि, विदु्दतको 
उल्िेम्खर् भनूमका रहेको छ। 

सासँ्कृनतकः 
आर्ोजिा कार्ायजिर्ि हिुे क्षेत्रमा मगर, तामाङ्ग, र ब्राहृमण समदुार्को बाहलु्िे रहेको साथै कामी, 
दमाई आदद जानतहरुका पनि बसोबास रहेको छ।गाउँपानिकामा जातजातीमा सबैभजदा बढी मगर जानत, 

दोस्रोमा तामाङ्ग र तेस्रोमा ब्राहृमण (पहाडी) को बसोबास रहेको देम्खजछ।उि सङ्ककिि/उत्खिि ्क्षेत्र 

िम्जकै कुिै पनि महत्िपूणय िानमयक तथा पर्यटकीर् स्थिहरु रहेको छैि। 

प्रभाि पवहचाि र मूल्र्ाड्ढिः 
आर्ोजिा स्थिको सिेक्षण र सजदभय सामाग्रीहरुको पिुराििोकि बाट सङ्कनित तथ्र्ाङ्कहरुको आिारमा 
आर्ोजिाको कार्ायजिर्ि तथा सञ्चाििबाट प्रस्तावित क्षेत्रमा पिय सक्िे प्रभािहरुको पवहचाि र मूल्र्ाङ्कि 

गररएको छ।र्स अध्र्र्ििे पवहचाि भएका प्रभािहरुिाई सकारात्मक र िकारात्मक गरी दरु्य भागमा 
विभाजि गरी पररमाण, अिनि र नसमाको आिारमा नबश्लषेण गरेको छ। र्स विश्लषेण अिसुार प्रस्तावित 

आर्ोजिाबाट पियजािे सकारात्मक प्रभािहरुको उल्िेखनिर्ता िेरैजसो मध्र्म स्तरको रहेको छ।ढुङ्गा, 
नगटी तथा बाििुा जस्ता सामाग्रीहरुको उत्पादि, रोजगारको अिसर उच्च स्तरको उल्िेखनिर्ता भएका 
प्रभािहरु मध्रे् पदयछि।्त्र्सैगरी प्रस्तावित आर्ोजिाको कार्ायजिर्िबाट उच्च स्तरका उल्िेखिीर् 

प्रभािहरु खासै पिे सभभाििा देम्खँदैि।  

विकल्प विश्लषेण 

िातािरण संरक्षण निर्माििी २०७७ अिसुार र्स आर्ोजिाको स्थाि, सङ्किि/उत्खिि ् विनि, 

आर्ोजिाको वक्रर्ाकिापहरु सभबजिी नििायरण गररएको समर्, आर्ोजिािे प्रर्ोग गिे प्रविनि तथा प्रवक्रर्ा 
र प्रस्ताि कार्ायजिर्ि गिे र्ा िगिे आदद विकल्पहरुको आिारमा विश्लषेण गररएको छ। अध्र्र्िबाट प्राप्त 

विकल्पको विश्लषेण गदाय विकल्पहरुमा ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुाको सङ्किि/उत्खिि ्िगिे विकल्पिाई 

अस्िीकार गररएको छ। र्स क्षेत्रमा बाििुा, नगट्टी तथा ढुङ्गा िदी तथा िदी बाहेक अजर् ठाउँमा िपाउि े

हुँदा प्रस्ताििा िाग ुिहुँदा निमाणय सामाग्री अभाि शृ्रजिा हिु ेदेम्खजछ। हाि प्रस्तावित घाटहरू बाहेक 
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उत्खिि ्/ सङ्कििको िानग प्रस्तावित क्षेत्र िररपरी अजर् सभभावित क्षेत्रहरु िरहेकोिे प्रस्तावित अध्र्र्ि 

क्षेत्रिै उत्खिि ्/ सङ्कििका िानग उत्तम क्षेत्रको रुपमा नसफाररस गररएको छ। 

िातािरण संरक्षणका उपार्हरु  

प्रस्तावित कार्यबाट शृ्रम्जत िकारात्मक प्रभािहरुको जरू्िीकरण गियसाथै सकारात्मक प्रभािहरुको बढािा 
गिय िातािरणीर् संरक्षणका उपार्हरु नििायरण गररएको छ।र्स कार्यको प्रस्तािकिे प्रस्तावित कार्यबाट 

हिुजाि े िकारात्मक तथा सकारात्मक प्रभािहरुको सजदभयमा र्स प्रारम्भभक िातािरणीर् परीक्षण 

प्रनतिेदिमा सझुाईएका िातािरण संरक्षणका उपार्हरु अपिाउि ुपिेछ। रोकथाम तथा जरू्िीकरणका 
उपार्हरु जस्तैः 
• जिचरको िासस्थाि जोगाउिका तथा प्राकृनतक बाँि कार्म गिय िदीमा रहेका ठूिा ढुङ्गाहरु 

िफोिे। 

• िदीको पानि भएको क्षेत्र ( Wet Channel )  नभत्रबाट  िदीजजर् पदाथय िनिकाल्िे। 

• सङ्किि / उत्खिि ्क्षेत्रमा निम्ज जनमि भएमा, निजहरु संग समेत परामशय गरर मात्र कार्य गिे। 

• उत्खिि ्कार्य अिनि भर मजदरुिाई उम्चत िासस्थािको अिािा मास्क, िटु, पजजा र चस्मा प्रर्ोग 

गिे व्र्िस्था अनििार्य नमिाउिे। 

• सङ्किि / उत्खिि ्क्षेत्रमा प्राथनमक उपचारको व्र्िस्था गिे। 

• भौनतक पूिायिारको ५०० नमटर आसपास कुिै पनि सङ्किि / उत्खिि ्कार्य िगिे तथा नसचार्को 
कुिो संरक्षणमा विशेष ध्र्ाि ददिे। 

• िदीको उच्च बाढी क्षेत्र नभत्र संकिि/उत्खिि ्गदाय िदीको बाहाि पररितयि िगिे गरर Carpet 

mining गिे। 

• पानिको सतह भजदा गवहरो हिुे गरी िदी बगर क्षेत्रहरूबाट श्रोत उत्खिि ्गिय निशेि गिे 

• िदीको २०० नमटर िगर वकिार नभत्रका उच्चतम िहाि क्षेत्र नभत्र अग्िा वढस्का परेका रहेका 
क्षेत्रबाट ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा सङ्किि / उत्खिि ्कार्यमा प्राथनमकता ददिे। 

• िदीजजर् पदाथय निकासी गदाय प्रर्ोग गिे सिारी सािािहरुिाई आफ्िो भार िाहि क्षमता भजदा 
ज्र्ादा सामग्री ओसािय िददिे। 

• सडकको ममयत सभभार गिे। 

• बम्स्त क्षेत्र नभत्र हिय बजाउि निषेि गिे। 
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िातािरणीर् व्र्िस्थापि कार्यर्ोजिा तथा िातािरणीर् अिगुमि र्ोजिा 
र्स प्रनतिेदिमा िातािरणीर् व्र्िस्थापि र्ोजिा अजतगयत आर्ोजिाबाट पिे सभभावित प्रभािहरु 
जरू्िीकरण विनि र अिगुमि विनि तथा कार्यतानिका प्रस्तावित गररएको छ। National EIA 

Guidelines, 1993  अिसुार र्स प्रनतिेदिमा अिकूुि प्रभािहरुको बढािा गिे र प्रनतकूि प्रभािहरुिाई 

जरू्िीकरण गिे र्ोजिा तथा ती कार्यहरु कार्ायजिर्ि गररिे स्थाि, समर्, आिश्र्क रकम र म्जभमेिार 

निकार्को बारेमा स्पष्ट रुपमा उल्िेख गररएकको छ । र्स प्रनतिेदिमा िातािरणीर् अिगुमि र्ोजिा पनि 

तर्ार गररएको छ। प्रस्तावित आर्ोजिाको कार्यजिर्िको चरणमा प्रस्तािकिे अिगुमिकारी 
निकार्को भनूमका बहि गदयछ। जसमा अिगुमि गररिे विषर्हरु, अिगुमिका सूचकहरु तथा विनि 

िगार्त समर् र म्जभमेिार निकार्को बारेमा पनि स्पष्ट रुपमा प्रस्ततु गररएको छ। िातािरण संरक्षणका 
उपार्हरुको कार्ायजिर्ि गिय प्रस्तािकिे प्रनत िषय रु. ४३०,०००/- र अिगुमि कार्यको निम्भत रु. 

िाषीक १५०,०००/- खचय गिुयपिे अिमुाि गररएको छ। 

निष्कषय 
र्स प्रस्तािको र्ोजिा निस्दी खोिा, अरुण खोिा र कािीगण्डकी िदीको बगर क्षेत्रहरूबाट ढुङ्गा, नगट्टी 
तथा बाििुा सङ्किि/उत्खिि ्गिे रहेको छ। र्स आर्ोजिाको कार्ायजिर्ि बाट पियजािे िकारात्मक 

प्रभािहरु भजदा सकारात्मक प्रभािहरु मध्र्म देम्खएकोिे प्रस्तावित आर्ोजिा कार्ायजिर्ि गिुय 
फाईदाजिक देम्खजछ। िातािरण संरक्षणका उपार्हरु तथा अिगुमि कार्यको प्रभािकारी रुपमा 
कार्ायजिर्ि गियको िानग तर्ार गररएको िातािरणीर् व्र्िस्थापि र्ोजिा र अिगुमि र्ोजिाको सभबम्जित 

निकार्िे अक्षरण पाििा गरेमा प्रस्तावित मात्रामा सङ्ककिि/ उत्खिि ्कार्यसञ्चािि गिय सवकिेछ। 
निस्दी खोिा, अरुण खोिा र कािीगण्डकी िदीको बगर क्षेत्रहरुमा जभमा भएको िदीजजर् पदायथको 
मात्रािाई मध्र् िजर गदाय िातािरणीर् अध्र्र्ि गरी प्राकृतीक सभपदाको उच्चतम उपर्ोग गिुय उत्तम 

हजुछ। र्स आर्ोजिाको कार्ायजिर्ि बाट स्थािीर् तथा राविर् अथयतजत्रमा सकारात्मक र्ोगदाि पगु्ि े

देम्खजछ। 

कानिगण्डकी िदी बारे नमनत 2078/04/29 मा भएको सिोच्च अदाितको अजतररम आदेशः  

कानिगण्डकी िदीको प्राकृनतक बहाि र पर्ायिरण प्रनतकुि हिुे गरेर काम िगिय अदाितिे अजतररम 
आदेश गरेको छ।अजतररम आदेशमा भनिएको छ, “कानिगण्डकी िदी िानमयक, एनतहानसक तथा 
पर्ायिणीर् महत्त्िको देम्खएकािे नििेदिको अम्जतम टुङ्गो ििागेसभम उि िदीको प्राकृनतक 
बहाििाई पथाजतरण गरी ररजभयिार्र बिाउिे, प्रदषुण गिे, िदीजजर् पदाथय निकाल्िे, शानिग्रामको 
चोरी निकासी तथा वििाश गिे िगार्तका अजर् प्राकृनतक बहाि र पर्ायिरण पनतयकुि हिुे गरी कुिै 
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पनि कार्यहरु िगिुय िगराउिू र्थाम्स्थनतमा राखू्न भिी विपक्षीहरुका िाममा सिोच्च अदाित 
निर्मिािी २०७४ को निर्म ४९(२) बमोम्जम अजतररम आदेश जारी गररददएको छ।“ 

 

र्सै आदेश अिसुार र्स निस्दी गाउँपानिकाको िडा िं. १ मा पिे कानिगण्डकी िदीको भोटाहा 
घाटबाट पनि ररट नििेदिको अम्जतम टुङ्गो ििागेसभम िदी जजर् पदाथयको सङ्किि, उत्खन्न गिय 
रोक िागेको छ र र्स आदेश अिसुार िै निस्दी गाउँपानिकािे  कानिगण्डकी िदीको िदीजजर् 
पदाथयको उत्खन्न र सङ्कििको ठेक्का प्रकृर्ा अम्जतम फैसिा भएपनछ मात्र आह्वाि गिे व्र्िस्था 
नमिाउिे छ। 
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अध्र्ार् १: प्रनतिेदि  तर्ार  गिे  व्र्म्ि  िा  संस्थाको  िाम  र  ठेगािा 
१.१. प्रस्ताि तथा प्रस्तािकको िाम र ठेगािा 
र्स प्रस्तािको िाम निस्दी गाउँपानिका भएर बग्िे निस्दी खोिा, अरुण खोिा र कािीगण्डकी 
िदीको बगर क्षेत्रहरूबाट ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा ददगो सङ्किि/उत्खिि ्कार्यका िानग प्रारम्भभक 
िातािरणीर् परीक्षण हो।भिे प्रस्तािकको िाम निस्दी गाउँ कार्ायपानिकाको कार्ायिर्, नमत्र्ाि, 
पाल्पा रहेको छ।प्रस्तािकको िाम तथा ठेगािा निभि अिसुार छ। 
प्रस्तािकको िामः  निस्दी गाउँ कार्ायपानिकाको कार्ायिर्  
ठेगािाः  नमत्र्ाि, पाल्पा 
फोि िं: ९८५७०७९२१५ 
र्यमेिः nisdi2007@gmail.com 

 

१.२. प्रनतिेदि तर्ार गिे संस्था 
एच.एि.एम. ईम्जजनिर्रीङ्ग एण्ड कजसिटेजसी प्रा.िी. 
का.म.ि.पा-३२, काठमाडौँ 
फोि िः ९८५१२५५२४५ 
र्य मेिः hnmengineering197@gmail.com  

अध्र्र्ि टोिी  
१. रोम्जिा के.नस.,  टोिी प्रमखु, िातािरण विद, िातािरण ईम्जजनिर्ररङ्ग स्िातकोत्तर 

२. ई. प्रशि िामा, म्ज.आ.एस विज्ञ,  स्िातकोत्तर  
३. िाि ुगौतम, सामाम्जक विज्ञ, स्िातकोत्तर 

४. ई. विशाि जर्ौपािे, जि विज्ञ, स्िातकोत्तर 

५. सम्श वकरि खड्का, नसनभि ईम्जजनिर्र, स्िातक 

६. ई. ददिस कठार्त, िातािरण ईम्जजनिर्ररङ्ग स्िातकोत्तर 

१.३ प्रस्तािको पषृ्ठभमूी 
भौगोनिक वहसाििे िेपािको पहाडी क्षेन्न ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुाको िानग उत्पादिको वहसाििे 

अत्र्ाजत उियर क्षेन्न मानिजछ जिु वहमाि पहाड हुँदै तरार्य नतर िग्िे विनभन्न िदीिािा तथा िदीहरुिे 

िगाएर िा ओसारेर िदी वकिारहरुमा थपुारेको हजुछ।र्ी िदी प्राकृनतक सािि र श्रोतहरुको ददगो 
सङ्किि/उत्खिि ्र उपर्ोग गियसके स्थािीर्को म्जनबकोपाजयिमा टेिा परु्ायउि, आनथयक नबकासका 
आर्ोजिाहरु सभपन्न गिय तथा िि जङ्गि जोगाउि ुसाथै िदी कटाि निर्जत्रणमा समेत सहर्ोग पगु्छ, 
मखु्र्तर्ा र्स्ता ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा जजर् उत्पादिहरु निमायण सामाग्रीको रुपमा प्रर्ोग गररजछ।  

mailto:consult.diyalo@gmail.com
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निस्दी गाउँपानिका भएर बग्िे निस्दी खोिा, अरुण खोिा र कािीगण्डकी िदीको बगर क्षेत्रहरुमा 
ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा प्रशस्त मात्रामा रहेको साथै वर् बस्तकुो सङ्किि/उत्खिि ् को कार्य राज्र् 

पिुयसंरचिा भर्सके पनछ गाँउपानिकाको कार्यक्षेत्र नभत्र पिय आएसँगै र्सिाई थप व्र्िम्स्थत गिय तथा 
िातािरणमैत्री सङ्किि/उत्खिि ्गरी ददगो विकासिाई अििभिि गिय सवकजछ भन्ने मखु्र् उदे्दश्र्का 
साथ र्ो प्रारम्भभक िातािरणीर् परीक्षण प्रनतिेदि तर्ार गिय िानगएको हो।िातािरणीर् अध्र्र्िका 
िागी िेपाि सरकारिे िातािरण संरक्षण ऐि,२०७६ र िातािरण संरक्षण निर्माििी,२०७७ िागू 

गरेको छ।निर्माििी को निर्म ३ मा स्िीकृनत निएर मात्र ढुङ्गा, बाििुा र ग्रािेि संकिि गिय पार्ि े

व्र्िस्था भएको, साथै स्थािीर् सरकार सञ्चािि ऐि २०७४ िे  पनि उि कार्यिाई ददगो तथा  
िातािरणमैंनत्र  ब्र्िस्थापिमा जोड ददएको छ। 
१.४ प्रारम्भभक िातािरणीर् परीक्षण को उद्दशे्र्  
प्रारम्भभक िातािरणीर् परीक्षण को उदे्दश्र् निभिािसुार छि।्  
✓ सङ्किि/उत्खिि ्गिे कार्यको प्रस्तावित क्षेत्रको जैविक, सामाम्जक, आनथयक, भौनतक र साँस्कृनतक 

विषर्हरुको तथ्र्ाङ्क सङ्ककिि गरी त्र्समा पिय सक्िे सकारात्मक र िकारात्मक प्रभािहरुको 
पवहचाि गिे।  

✓ प्रस्तािनत क्षेत्र िररपरी बसोिास गिे बानसजदाहरुको रार्सझुाि समेत संकिि गरर प्रस्ताि 

कार्यजिर्ि िाई िातािरणमैंत्री बिाउिे।  
✓ प्रस्ताि कार्यजिर्ि गदाय उत्पन्न हिु सक्ि ेिातािरणीरर् प्रभािहरुको पवहचाि गिे। 
✓ र्वकि गररएका िातािरणीर् प्रभािहरुको जरू्िीकरणका उपार्हरू नसफाररस गिे, प्रनतकूि 

प्रभाििाई जरू्िीकरण गिे र अिकूुि प्रभाििाई अनिकतम गिे उपार्हरू अििभबि गिय सझुाि 

ददिे।  
✓ उल्िेम्खत समर्ािनि नभतै्र जरू्िीकरणका उपार्हरू िाग ुगिय िातािरणीर् व्र्िस्थापि र्ोजिा 

बिाएर त्र्सको कार्यजिर्ि सभपन्न गिे। 

✓ सङ्किि/उत्खिि ्गिे कार्यको प्रस्तावित क्षेत्रको प्रस्ताि कार्ायजिर्ििाई प्रभािकारी ििाउिको 
िानग अिगुमि विनितर् गिे। 

✓ प्रस्ताि कार्ायजिर्िबाट िातािरणमा पियसक्िे प्रभािका सभबजिमा सरकोरिािाहरुिाई जािकारी 
गरार्य सभिम्जित निकार् िाई उम्चत निणयर् निि सघाउ परु्ायउि।े 

✓ ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा सङ्किि/उत्खिि ्गिे कार्यको िातािरणमैंत्री ददगो सङ्किि / उत्खिि ्

नबनि पवहचाि गरर कार्ायजिर्िको िानग नसफाररस गिे। 
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१.५ प्रस्तािको औम्चत्र्ता:  
िातािरण संरक्षण निर्माििी ,२०७७ को निर्म ३ सँग सभबम्जित अिसूुचीः २ खािी क्षेत्र अजतगयत 

बदुाँ िंM ग (७) िे िदी तथा िदीको बगर क्षेत्रबाट दैनिक १०० घि नमटर सभम ढुङ्गा, नगट्टी, बाििुा 
तथा रोडाको उत्खिि ्र सङ्किि कार्य गदाय प्रारम्भभक िातािरणीर् परीक्षण गिुयपिे कािूिी प्राििाि 
छ।साथै र्स गाँउपानिकाको संम्क्षप्त िातािरणीर् अध्र्र्ि तथा प्रारम्भभक िातािरणीर् परीक्षण 
कार्यविनि, दफा ३ को उपदफा (४) सँग सभबम्जित अिसूुची १ को खािी म्शषयकमा िदीिािाको 
सतहबाट दैनिक १०० घि नमटर देम्ख ३०० घिनमटरसभम िदीजजर् पदाथयको सङ्किि/उत्खिि ्
कार्यका िागी प्रारम्भभक िातािरणीर् परीक्षण गिुयपिे उल्िेख छ र उि कार्य गाँउपानिकाको 
कार्यक्षेत्र नभत्र पदयछ।प्राकृनतक श्रोतहरुको उपर्ोग गदाय िातािरणमा पिय सक्ि ेअिकुुि प्रभाििाई 

बढोत्तरीकरण गिे तथा प्रनतकूि प्रभाििाई निरोिात्मक, उपचारात्मक प्रभाि जरू्िीकरणका विनिहरू 

अपिाएर हटाउि िा जरू्िगिय र उि कार्यको िातािरणीर् अिगुमि गिय र प्रस्तािको कार्यजिर्ि 

चरणिाई व्र्िम्स्थत गिय िातािरणीर् व्र्िस्थापि र्ोजिा तर्ार गिय प्रस्तािको प्रारम्भभक िातािरणीर् 
परीक्षण अध्र्र्ि गररएको हो। 
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अध्र्ार् २: प्रस्तािको सामाजर् पररचर् 
२.१ प्रस्तािको  प्रकार 
र्ो प्रस्ताि निस्दी गाउँपानिका, पाल्पा भएर बग्ि े निस्दी खोिा, अरुण खोिा र कािीगण्डकी 
िदीको बगर क्षेत्रहरूबाट ददगो रुपमा ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुाको ददगो एिः िातािरणमैत्री 
सङ्किि/उत्खिि ्कार्य गियका िागी तर्ार गररएको प्रारम्भभक िातािरण पररक्षण प्रनतिेदि हो। 
२.२ प्रस्तािको  प्रमखु  विशेषताहरु 
तानिका िंM २.१ : प्रस्तािको वििरण 

१ प्रस्तािको िामः निस्दी गाउँपानिका भएर बग्िे निस्दी खोिा, अरुण खोिा र कािीगण्डकी िदीको 
बगर क्षेत्रहरुबाट ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा ददगो सङ्किि/उत्खिि ् कार्यका िानग प्रारम्भभक 
िातािरणीर् परीक्षण  

२ प्रस्तािको अिम्स्थनत (स्थाि) : 

 प्रदेश िमु्भबिी प्रदेश 

म्जल्िा पाल्पा 
गाँउपानिका / िगरपानिका निस्दी गाउँपानिका - िडाहरु( १, ४, ५, ६ र ७) 

३ भौगोनिक / हािापािी प्रकृनत एिं वििरण : 

 िदीको  प्रकार बाह्रमासे िदी तर बषायतको समर्मा अत्र्निक पािी 
भिूिोट िदीको छेउछाउमा केही समति, खोल्सी र खोचं  

माटो पाँगो माटो, बिौटे माटो 
उचार् (समदु्र सतह मानथको) ३०० नमटर देखी  १700 नमटर सभम 

हािापािी र जििार् ु उष्ण तथा उपोष्ण 

भ-ूउपर्ोग िदीको तवटर् क्षेत्र उत्खिि ्गररिे बगर िम्जकै केवह 
खेनतर्ोग्र् जनमि 

४ सङ्किि/उत्खिि ्कार्य, स्थि र प्रवक्रर्ा 

 अक्षांश 27.723943° देम्ख 27.856217°उत्तरी सभम 

गाँउपानिकाको क्षेत्र । 

देशाजतर 83.776307° देम्ख  84.028130°  पूिी  सभम 

गाँउपानिकाको क्षेत्र । 

प्रस्तावित क्षेत्रमा जािे 
पहचु मागय 

प्रस्तावित क्षेत्र जाि पहुँच मागयको रुपमा विनभन्न सहार्क मागयहरु प्रर्ोग 

गररिे छ । 
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सङ्किि/उत्खिि ्विनि प्रार् मािि संसािि, केही प्राविनिक उपकरण र ढुिािीका साििहरुको 
प्रर्ोग गरी िदीको भेि बाढीिे बगाएर ल्र्ाई जभमा गरेका  ढुङ्गा, नगट्टी 
तथा बाििुा र नमस्कट संकिि गिे। तर आिश्र्कताको आिारमा 
गाँउ कार्यपानिकाको नबशेष अिमुनतमा निम्ित समर् तोकी संकिि 
तथा उत्खिि ्पररमाण पररितयि िहिुे गरर भारी उपकरण प्रर्ोग गिय 
सवकि े। 

सङ्किि/उत्खिि ् कार्यमा 
प्रर्ोग हिुे सामग्री िा 
मेनसिरी 

सामाजर्तर्ा हाते औजार र उपकरणहरु प्रर्ोग गररिेछि ्। तर विशेष 
पररम्स्थनतमा कटाि निर्जत्रण गदाय भारी उपकरणको (हेिी 
र्यव्कृपमेण्ट) पनि प्रर्ोग गररिेछ। र्सरी भारी उपकरणको प्रर्ोग गदाय 
प्रर्ोग गिे ठाँउ तोवक प्राविनिकको नसफाररसमा गाँउपानिका संग 
अिमुनत नििपुिेछ। हेिी र्यक्िीपमेण्ट प्रर्ोग गदाय जोम्खम म्स्थनत 
सजृिा हिुे पररम्स्थनत आएमा म्जल्िा अिगुमि सनमनत संग परामशय 
निएर म्जल्िा विपद् ब्र्िस्थापि सनमनत संग अिमुनत नििपुिय छ 
।  

दैनिक / िावषयक 
सङ्किि/उत्खिजको 
पररमाण  

दैनिक ११२.९२ घि नमटर र िावषयक ३०४८८ घि नमटर 
मात्र। 

 सङ्किि /उत्खिि ्गररिे 
अिनि 

असार, साउि र भदौ मवहिा बाहेक बषय भरर (२७० ददि) । 

 सङ्किि/उत्खिि ्स्थािको 
सङ्खख्र्ा  

१२ स्थाि(म्ज.वप.एस. टेबिमा उल्िेम्खत)। 

 सङ्किि/उत्खिि ्गररिे 
सामग्रीहरू 

र्ो िदीको बगर  क्षेत्रहरूबाट ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा सङ्किि / 

उत्खिि ्गररिे छ । 
 प्रस्ताि अजतयगतका 

कार्यहरू  

प्रस्ताि अजतयगतका  कार्य सङ्किि / उत्खिि ्ढुिािी कार्य गररिेछ। 

५ प्रारम्भभक िातािरणीर् 
परीक्षण प्रनतिेदिको 
िैिानिकता  

र्ो प्रारम्भभक िातािरणीर् परीक्षण प्रनतिेदि स्िीकृत भएको नमनत 
देम्ख ३ िषय  
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२.३ प्रस्तािको वििरण 
२.३.१  प्रस्तािको उद्देश्र् 

✓ जथाभािी सङ्किि / उत्खिि ्बाट हिुसक्ि ेिातािरणीर् प्रभािहरु जस्तै िदीको बहाि पररितयि, 

भ‐ुक्षर् का साथसाथै अजर् सामाम्जक सभपम्त्तहरुमा हिुसक्ि ेहािी िोक्सािी िहिुे गरर िातािरण 

मैत्रीरुपमा ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा सङ्किि / उत्खिि,् आपूनतय र ब्र्िस्थापि गिे। 

✓ स्थािीर् स्तरमा आर्आजयि िवृद्ध गरर स्थािीर् विकासका आिश्र्कतािाई सभिोिि गिे।  

✓ खेर गर्रहेको प्राकृनतक सभपदाबाट स्थािीर् अथयतजत्रको विकासमा र्ोगदाि परु् र्ाउिे। 

✓ स्थािीर् बानसजदाहरुमा बैकम्ल्पक रोजगारीको सृजिा गिे। 

२.३.२  प्रस्ताि क्षते्रको अिम्स्थनत 

प्रस्ताि क्षेत्र पाल्पा म्जल्िाको दम्क्षण पूिय क्षेत्रमा रहेको निस्दी गाउँपानिकाको िडाहरु विषेश गरी 
िडा िं. १, ४, ५, ६ र ७ र्स आर्ोजिाका प्रत्र्क्ष प्रभावित क्षेत्रमा पदयछि।् ढुङ्गा, नगट्टी तथा 
बाििुा सङ्किि / उत्खिि ्का िानग प्रस्तावित सङ्किि / उत्खिि ्क्षेत्रहरू निस्दी गाउँपानिकाको 
कार्ायिर्, नमत्र्ाि देखी कररि 2.५ देम्ख ८.५ वक. मी दरुीमा पूिय दम्क्षण तफय  रहेको छ।प्रस्तावित 

क्षेत्रको गगुि िक्शा अिसुचुीः १ मा समािेश गररएको छ। ति तानिकामा सङ्किि / उत्खिि ्

क्षेत्रको अिम्स्थनत प्रस्ततु गररएको छ। 
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तानिका २.२  सार्टहरुको विस्ततृ वििरण 

क्षते्र स्थािीर् घाटको िाम 

म्ज.वप.एस अिम्स्थतीको केजद्र विजद ु

शरुुिात नबजद ु
 

अम्जतम नबजद ु

अक्षाशं (उत्तरी) देशाजतर (पूिी) अक्षाशं (उत्तरी) देशाजतर (पूिी) 

सार्यट १ 
भोटाहा घाट िडा िं: 
१ 

 २७° ५१’३६.५२” ८४° ००’५९.९४ ” २७° ५१’३१.४७ ” 
८४° ०१’२८.८६ ” 

सार्यट २ जिकेु्क घाट िडा िं: ४ २७° ४३’४२.६७ ” ८३° ५४’५४.४२ ” २७° 4३’५०.९० ” ८३° ५४’५४.४२ ” 

सार्यट ३ 
ररपाहा घाट १ िडा 
िं: ४ 

२७° ४३’५४.९९ ” ८३° ५4’२३.७८ ” २७° 4४’००.६९ ” ८३° ५4’२७.२२ ” 

सार्यट ४ 
ररपाहा घाट 2 िडा 
िं: ४ 

२७° 4३’५३.५९ ” ८३° ५4’2३.७८ ” २७° 4३’५३.७४ ” ८३°५4’२६.३६ ” 

सार्यट ५ गल्था घाट िडा िं: ५ २७° 4८’३६.८५ ” ८३° ५३’१५.१७ ” २७° 4८’३8.९७ ” ८३°५३ ’०८.६२ ” 

साईट ६ 
ढुङ्गािा बेनस घाट िडा 
िं: ५ 

२७° 4८’११.४६ ” ८३° ५४’4६.९६ ” २७° 4८’११.२१ ” ८३° ५४’३८.८२ ” 

साईट ७ डुमरे घाट िडा िं ६ २७° ४७’५८.१९ ” ८३° ५१’२६.२४ ” २७° ४७’५६.९४ ” ८३° ५१’२२.०३ ” 

साईट ८ भोगटे्ट घाट िडा िं ६ २७° 4८’१२.६५ ” ८३° ५०’११.३८ ” २७° ४८’१२.७६ ” ८३° ५०’०२.६२ ” 

साईट ९ 
रािीटार घाट िडा िं: 

७ 
२७° 4४’१५.५४ ” ८३° ४७’३५.४१ ” २७° ४४’०६.६६ ” ८३° ४७’२३.५५ ” 

साईट १० शेरा घाट िडा िं: ७ २७° 4४’१७ ” ८३° ४८’३९.१९ ” २७° ४४’११.९९ ” ८३° ४८’३४.६१ ” 

साईट ११ 
किबेरी घाट साईट १ 
िडा िं: ७ 

२७° 4४’००.७१ ” ८३° ४९’२२.६१ ” २७° ४४’०४.८६ ” ८३° ४९’२२.४२ ” 

साईट १२ 
किबेरी घाट साईट २ 
िडा िं: ७ 

२७° 4४’०१.३५ ” ८३° ४९’४०.४९ ” २७° ४३’५७.०१ ” ८३° ४९’३१.९२ ” 

 

ठाडो िदीमा ढुङ्गा उत्खन्न विषर्मा, वफल्डको निररक्षण गदाय ढुङ्गाको परीमाण उत्खन्न गिे िनमल्ि े
भेवटएको छ तर िदीिे बगर क्षेत्रमा थपुाररएका ढुङ्गा, नगट्टी हाते्त अिजार प्रर्ोग गरेर सङ्किि 
मात्र गिय नसफाररस गरीएको छ। त्र्हाँ भएका ठुिा ढुङ्गाहरुको उत्खन्न गदाय विनभन्न प्राक्रनतक 
प्रकोप जस्तै भछु्य, पवहरो आदद आउिे सभभाििा रहेको छ।ढुङ्गा उत्खन्न गदाय िषाय र्ाममा 
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उत्खन्न स्थि भजदा मानथको स्थािबाट पािीको गनत िढी पवहरो आउिे जोम्खम उच्च रहेका 
कारण त्र्स कार्यिाई गिय नसफाररस गिय नमल्दैि।  

२.३.३  प्रस्ताि  क्षते्रमा  र्ातार्ातको  पहुँचः  
प्रस्ताि क्षेत्र कच्ची िाटोको पहुँच भएको िाहै् मवहिा सिारी सािाि चल्ि सक्िे मागयका रुपमा रहेका 
छि।् 

२.३.४ प्रस्तािको क्षते्र  नििायरण 

र्स अध्र्र्ि प्रनतिेदििे िदीबाट कनत मात्रामा संकिि/उत्खिि ्गिय सवकजछ भन्ने अंवकत गिुय र्सको 
प्रमखु उदे्दश्र् रहेको छ।सङ्किि/उत्खिि ्कार्यिाई िातािरणमैंत्री ददगो बिाउिको िानग समवष्टमा 
तपम्शि बमोम्जमका निर्महरु पाििा गिुय जरुरी देम्खजछ। 

✓ िदीको हािको उच्चतम िहाि क्षेत्र नभत्रको बगरिाट मात्र श्रोत सङ्किि गिे । 

✓ श्रोत संकिि गदाय वििमाि पािीको सतहबाट कम्भतमा १०/१० नमटर सभम कुिै पनि श्रोत 

सङ्किि ⁄ उत्खिि ्िगिे। 

✓ िदीको िार िै पररितयि हिुे गरी श्रोत सङ्किि/ उत्खिि ्िगिे । 

✓ िदीको पानिको सतह भजदा गवहरो हिु ेगरी िदी िगरबाट श्रोत उत्खिि ्िगिे । 

✓ उत्खिि ्बगर क्षेत्रमा िदीिे परेुको निम्ज जनमि भएमा, निजहरुसंग समेत परामशय गरर मात्र 
सङ्किि ⁄ उत्खिि ्कार्य गिे। 

✓ िदीको २०० नमटर बगर वकिार नभत्रका उच्चतम िहाि क्षेत्र नभत्र अग्िा भै वढस्का परेर रहेका 
क्षेत्रहरूबाट ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा सङ्किि ⁄ उत्खिि ्कार्यमा प्राथनमकता ददिे। 

✓ तोवकएको दैनिक पररमाण भजदा बढी सङ्किि ⁄ उत्खिि ्िगिे । 

२.३.५  सङ्किि/उत्खिि ्र ढुिािी (कार्य र विनि) 

ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा िगार्त निमायण सामाग्रीको सङ्किि ⁄ उत्खिि ्कार्य तोवकएका िदीमा पािीको 
बाहाि क्षेत्र भजदा बावहर रहेका वढस्काहरु र केही िदी वकिारमा जभमा भएका ठाँउहरुमा 
हिुेछ।सङ्किि / उत्खिि ् कार्यको िानग मािि संशाििको प्रर्ोग गररिेछ।निमायण सामाग्रीको 
ढुिािीको िानग सडक विभागिे सडक प्रर्ोजिको िानग तोकेको क्षमताको ट्याक्टयर तथा ट्रकहरु 

प्रर्ोग गररिेछ। सामाजर्तर्ा स्थािीर् श्रनमकहरुबाट हात र सामाजर् कुटो कोदािो, गैनत, बेल्चा र 

हतौडा प्रर्ोग गरी िदीको बगर क्षेत्रहरूबाट मात्र ढुङ्गा र ग्रािेि सङ्किि / उत्खिि ्गररिेछ र िदीमै 

सहजै पगु्िे  टेक्टर, वटप्पर ढुिािीको िागी प्रर्ोग गररिेछ।भारी उपकरणको (डोजर, स्काभेटर आदद) 

प्रर्ोग कटाि निर्जत्रण तथा पिु / सडक जस्ता भौतीक संरचिामा पियसक्िे क्षती निर्जत्रण गिय गाँउ 
अिगुमि सनमनतको नसफारसमा स्थाि तथा भारी उपकरण प्रर्ोग गिे अिमुती गाँउ कार्यपानिकािे 
गिेछ तर ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा सङ्किि/उत्खिि,् नबवक्र तथा व्र्िस्थापि सभबजिी मापदण्ड, 
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२०७७ को दफा ४ को उपदफा (४) अिसुार विपद् जोम्खम संिेदिशीि क्षेत्रमा मेम्शिको 
प्रर्ोग गिुयपिे भएमा म्जल्िा विपद् ब्र्िस्थापि सनमनतको अिमुती नििपुिेछ। 

२.४  प्रस्ताि क्षते्रबाट ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुाको ददगो उत्खिि/्सङ्किि तथा विक्री 
२.४.१  प्रस्ताि  क्षते्रमा हाि  कार्म  उत्खिि ्/ सङ्किि कार्य 
सङ्किि/उत्खिि ्गिय सवकिे निस्दी खोिा, अरुण खोिा र कािीगण्डकी िदीको बगर क्षेत्रहरुका 
िेरै स्थािमा अध्र्र्ि भएपनि ददगो रुपिे निकाल्ि नमल्ि े१२ स्थाि रहेका छि ्र्सका साथै स्थािीर्िे 
िदी बगरका अजर् क्षेत्रहरूबाट पनि सङ्किि/उत्खिि ्को कामहरु भएको देम्खएको छ जस्तै सार्यपरु 
घाट जिु जोम्खमका वहसाििे उच्च रहेको छ। 

२.४.२  सङ्किि / उत्खिि ् गररिे  पररमाणको  आकंिि 

िदीमा ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुाको सङ्किि/उत्खिि ्गिय सवकि ेपररमाण विनभन्न कुराहरु जस्तै िदीको 
िहाि, पानिको मात्रा, भिुराति आददमा भर पिे भएकोिे िदीको तटमा जभमा हिुे ढुङ्गा, नगट्टी तथा 
बाििुाको पररमाण एवकि गिय िेरै असम्जिो छ। तर वफल्डको अिम्स्थनत, अिस्था र ढुङ्गा, नगट्टी तथा 
बाििुा संकिि गिय िदीमा रहेका कामदारहरु संगको अजतिातायमा आिाररत भई वफल्ड टोिीिे ति 

प्रस्ततु गररए बमोम्जमको शतु्र िमोम्जम ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा सङ्किि/उत्खिि ्गिय सवकि ेपररमाण 

निकािेको छ। 
ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा संकिि पररमाण  = L x B x D घनिनमटर 
जहाँ,  

L = ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा सङ्किि / उत्खिि ्क्षेत्रको िभबाई 

B = ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा सङ्किि / उत्खिि ्क्षेत्रको चौडायई 

D = ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा सङ्किि / उत्खिि ्क्षेत्रमा संकनित ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा िाक्िोपिा 
र्ा गवहराई 
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तानिकाः २.३   ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा सङ्किि/उत्खिि ्गररिे पररमाणको आंकिि 

क्र.स क्षेत्र  िदी/खोिा 

निस्दी 
गा.पा. 
िडा 
िं. 

िभबाई 
(नमटर) 

चौडाई 
(नमटर) 

उत्खिि ्
र्ोग्र् गवहराई 
(घि नमटर) 

संकिि/उत्खिि ्

आएति (घि 
नमटर) 

ददगो 
संकिि/उत्खिि ्

गिय सवकिे 
पररमाण (घ. 

नम.) 

१ भोटाहा घाट 

कानिगण्डकी 
िदी १ ५०० ४० १ २०००० १६००० 

२ जिकेु्क घाट अरुण खोिा ४ २०० २० ०.८ ३२०० २५६० 

३ 

ररपाहा घाट सार्ट 
१ अरुण खोिा ४ १५० २५ ०.७५ २८१२.५ २२५० 

४ 

ररपाहा घाट सार्ट 
२ अरुण खोिा ४ २०० ४० ०.६ ४८०० ३८४० 

५ 

गल्था घाट 
(बडहरे) निस्दी खोिा ५ ७५ १० ०.५ ३७५ ३०० 

६ ढुङ्गािा बेसी घाट निस्दी खोिा ५ ८० १५ ०.५ ६०० ४८० 

७ डुभमरे घाट निस्दी खोिा ६ ७५ १५ ०.५ ५६२.५ ४५० 

८ भोगटे्ट घाट निस्दी खोिा ६ १०० १५ ०.५ ७५० ६०० 

9 रािीटार घाट अरुण खोिा ७ १०० २० ०.७५ १५०० १२०० 

10 

किबेरी घाट 
सार्ट १ अरुण खोिा ७ ८० २५ ०.५ १००० ८०० 

11 

किबेरी घाट 
सार्ट २ अरुण खोिा ७ ७५ २० ०.५ ७५० ६०० 

१2 शेरा घाट अरुण खोिा ७ ११० २० ०.८ १७६० १४०८ 

 जभमा ३८११० ३०४८८ 

 (िोटः मौजदुा पररमाणको ८०% मात्र उत्खिि ्गिय नसफाररस गररएको छ।)   

 

ददगो सङ्किि / उत्खिि ्गिय सवकिे पररमाण िावषयक तीस हजार  चार सर् अठासी घिनमटर 

िषयमा असार, साउि र भाद्र मवहिामा उत्खिि ् िगदाय  िषयमा जभमा २७० ददि हिुेहुँदा  
सङ्किि/उत्खिि ् गदाय दैनिक सङ्किि/उत्खिि ्को मात्रा ११२.92 घिनमटर हजुछ।र्सरी 
सङ्किि तथा उत्खिि ्कार्य दैनिक १०० घिनमटर भजदा बढी र ३०० घिनमटर भजदा कम 
हिुे हदुा िातािरण संरक्षण निर्माििी, २०७७ र निस्दी गाउँपानिका, संम्क्षप्त िातािरणीर् 
अध्र्र्ि तथा प्रारम्भभक िातािरणीर् परीक्षण कार्यविनि, २०७9 अिसुार प्रारम्भभक िातािरण 
पररक्षण साजदनभयक हजुछ । 
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कानिगण्डकी  िदी 
िदीजजर् पदाथय जभमा 
दैनिक उत्खिि ्नसफाररस गरीएको (क्रू्.नम.) ५९.२६ 

िावषयक उत्खिि ्गररएको (क्रू्.नम.) १६,००० 

िावषयक उत्खिि ्गररएको (क्रू्.फुट.) ५,६५,०३५.२ 

राजश्व प्रनत क्रू्.फुट. (रु.) ८ 

कुि राजश्व (प्रनत िषय) रु. 45,20,२81.6 

िोटः िमु्भबनि प्रदेश को आनथयक ऐि २०७९ अिसुार प्राकृनतक स्रोत सङ्किि तथा नबक्री 
शलु्कको दर राम्खएको हो।  

 

निस्दी खोिाको िदीजजर् पदाथयको सङ्किि र उत्खन्नको वििरण 

िदीजजर् पदाथय जभमा 
दैनिक उत्खिि ्नसफाररस गरीएको (क्रू्.नम.) ६.७८ 

िावषयक उत्खिि ्गररएको (क्रू्.नम.) १८३० 

िावषयक उत्खिि ्गररएको (क्रू्.फुट.)  ६४६२५.९० 

राजश्व प्रनत क्रू्.फुट. (रु.)  6 

कुि राजश्व (प्रनत िषय) रू. 3,87,755.4 

िोटः िमु्भबनि प्रदेश को आनथयक ऐि २०७९ अिसुार प्राकृनतक स्रोत सङ्किि तथा नबक्री शलु्कको दर 
राम्खएको हो। 

अरुण खोिा 
िदीजजर् पदाथय जभमा 
दैनिक उत्खिि ्नसफाररस गरीएको (क्रू्.नम.) ४६.८८ 

िावषयक उत्खिि ्गररएको (क्रू्.नम.) १२,६५८ 

िावषयक उत्खिि ्गररएको (क्रू्.फुट.) ४,४७,०१३.४७ 

राजश्व प्रनत क्रू्.फुट. (रु.) 8 

कुि राजश्व (प्रनत िषय) रू. 35,76,107.76 

 

िोटः िमु्भबनि प्रदेश को आनथयक ऐि २०७९ अिसुार प्राकृनतक स्रोत सङ्किि तथा नबक्री शलु्कको दर 
राम्खएको हो।निस्दी गाउँपानिकािे िमु्भबिी प्रदेश आनथयक ऐि २०७९ को अिसुार तराईका म्जल्िाका 
स्थानिर् तहसँग नसमािा जोनडएका भ-ूभागबाट स्रोतको नबक्री गदाय तराईका म्जल्िाको िानग तोवकएको 
दररेट रु ८ प्रनत क्रू्ि वफट र नसमािा िजोनडएका भ-ूभागको सजदभयमा पहाडी म्जल्िाको दररेट रु ६ 
रावकएको हो। िडा िं. १ मा रहेको भोटाहा घाट बाहेक अरु घाटमा पहचु सडक राम्रो िभएको 
अिस्था छ। पहचु सडक ममयत तथा निमायण पिात िदीजजर् पदाथयको ठेक्का प्रवक्रर्ा अगाडी 
बढाउदा राजश्वमा विवद्ध हिुे देम्खजछ। 
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 अध्र्ार् ३: अध्र्र्ि विनि 

 

िातारण संरक्षण ऐिः २०७६ तथा िातािरण संरक्षण निर्माििीः २०७७, ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा 
सङ्किि/उत्खिि,् नबवक्र तथा व्र्िस्थापि सभबजिी मापदण्ड, २०७७ र ढुङ्गा, नगट्टी, बाििुा 
उत्खिि,् नबक्री तथा व्र्िस्थापिसभबजिी (पवहिो संशोिि) मापदण्ड, 207९ मा व्र्िस्था भएका 
प्रकृर्ाहरुको अिसुरण गरी प्रस्तािको िातािरणीर् अध्र्र्ि गररएको नथर्ो।जस अिसुार 

गाँउपानिकामा पेश भएको कार्यसूची गाँउपानिका प्रमखु प्रशासकीर् अनिकृत द्धारा स्िीकृत भए 

पिात प्रारम्भभक िातािरणीर् परीक्षण प्रनतिेदि तर्ारीका िानग नमनत २०७9।0५।१८ विहाि 
10:00 बजे निस्दी गाउँपानिका िडा िं. ६ को रेचे र ददउँसो २:०० बजे सात मरेुमा साियजनिक 
सिुिुार्य गररएको नथर्ो।त्र्स्तै नमनत २०७९|०५|१९ ११:०० बजे नबहाि िडा िं. ४ को 
ररपाहा गाउँमा साियजनिक सिुिुाई गररएको नथर्ो। नमनत २०७९|०५|२० नबहाि ८:०० बजे 
िडा िं. ५ को ढुङ्गािा बेनस र ददउँसो १२:०० बजे िडा िं. १ को भोटाहा घाटमा साियजनिक 
सिुिुाई गरीएको नथर्ो। साथै नमनत २०७9।०५।२8  गतेको दैनिक िमु्भबिी स्थानिर् दैनिक 

पनत्रकामा ७ ददिे साियजनिक सूचिा प्रकाम्शत गरी प्रस्ताि कार्ायजिर्ि बाट स्थािीर् िातािरणमा 
पियसक्ि ेसबै वकनसमका प्रभािहरुका िारेमा सभबम्जित सरोकार िािाहरुबाट निम्खत रार् सझुािहरू 

ददि माग गररएको नथर्ो।उि सूचिाको आिारमा प्राप्त रार् सझुािहरू तथा र्स गाँउपानिकाको 
निस्दी खोिा, अरुण खोिा र कानिगण्डकी िदी बगर क्षेत्रहरूको हािको र प्रस्तावित सङ्किि / 

उत्खिि ् घाटहरुको स्थिगत निररक्षण भ्रमण गरी उि भ्रमणबाट प्राप्त जािकारी र स्िीकृत 

कार्यसूचीको आिारमा र्ो प्रारम्भभक िातािरणीर् परीक्षण प्रनतिेदि तर्ार गररएको हो । 

प्रनतिेदि तर्ार गिय चावहिे प्रथम तथा दोस्रो क्रमको तथ्र्ाङ्क (Primary and Secondary data) क्रमशः 
वफल्डको अध्र्र्ि र सजदभय सामग्रीहरुको पिुराििोकि बाट प्राप्त गररएको नथर्ो । प्रनतिेदि तर्ार 

पािय आबश्र्क प्राथनमक क्रमका भौनतक र जैविक िातािरण सभबजिी तथ्र्ाङ्कहरु, प्रस्ताि क्षेत्रको 
स्थिगत अििोकि, सहभानगता मिुक ग्रामीण िेखाजोखा (प्रमखु सूचिा दाता अजतयिाताय, िम्क्षत समूह 

छिफि) र श्रोतको श्रोत सिेक्षण द्धारा एिं दोस्रो क्रमको जािकारीहरु विनभन्न वकनसमका प्रकाशिहरु 

जस्तै गाँउको प्रोफार्ि, अम्घल्िो प्रारम्भभक िातािरणीर् परीक्षण प्रनतिेदि, गाँउपानिकाको आनथयक 
ऐि २०७७–७८, निस्दी गाउँपानिकाको िक्शाहरु, गाँउपानिकाको पाश्वयम्चत्र, गाँउपानिकाको 
िावषयक र्ोजिा पमु्स्तकाबाट उपिब्ि भएको नथर्ो। 

३.१ अध्र्र्ि 
३.१.१ कार्ायिर्मा अध्र्र्ि 
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गाँउ कार्यपानिकाको कार्ायिर् नमत्र्ाि पाल्पाको कार्ायिर्मा बसेर गररएको अध्र्र्िमा उपिब्ि 
सजदभय सामाग्रीहरुको पिुराििोकि, िक्शाहरुको अध्र्र्ि र ब्र्ाख्र्ा नबश्लषेण तथा सङ्किि / उत्खिि ्

कार्यबाट पियसक्िे जैविक, भौनतक, सामाम्जक आनथयक प्रभािहरु पवहचािको िानग प्रभाि पवहचाि 

प्रश्नाििी एिं सङ्किि / उत्खिि ् घाटहरुको वििरणको िानग वििरण फारम तर्ारी गरर ती 
सामग्रीहरुको अम्जतमरुप ददिे कार्य गररएको नथर्ो ।  

 

 

क) सजदभय  सामाग्रीहरुको  पिुराििोकिः 
प्रारम्भभक िातािरणीर् परीक्षण प्रनतिेदि तर्ार पादाय प्रमखु रुपमा िेपाि सरकार, प्रदेश सरकार 
तथा स्थािीर् तहको िीनत, ऐि, निर्म तथा निदेम्शका तथा मापदण्डहरुिाई र अजर् गाँउपानिकाको 
कार्ायिर्बाट संकिि गररएका साजदनभयक सहर्ोगी सामग्रीहरुिाई ध्र्ाि ददई विनभन्न दस्तािेजहरुको 
पिुराििोकि गररएको नथर्ो जसको वििरण सजदभयमा प्रस्ततु गररएको छ । 

ख) िक्शाहरुको अध्र्र्िः  
प्रस्ताि कार्ायजिर्ि हिुे क्षेत्रहरूको भौगोनिक अिस्था, अबम्स्थनतका साथै िि तथा िातािरणको 
जािकारी हानसि गियका िानग गाँउपानिकाको िक्शाको आिारमा, सङ्किि / उत्खिि ्  घाटहरुको 
टोपो िक्शाको अध्र्र्ि गरर िदी बगर र त्र्हा ँसभमपगु्िे मागयहरुको पवहचाि र त्र्स िदीमा रहेका 
घाटहरु पत्ता िगाई उि कार्यबाट प्रभाि पियसक्िे गाँउपानिकाका िडाहरुको जािकारी िक्शाबाट 

निर्एको नथर्ो ।  

ग) चेक निस्ट र प्रश्नाििीः 
सचुिाहरुको पसु्ट्याई निि र थप जािकारी हानसि गियका िानग र प्रस्ताि कार्ायजिर्ििाट जैविक, 

भौनतक, सामाम्जक-आनथयक िातािरणमा पिय सक्ि े प्रभाि पवहचाि गियको िानग प्रभाि पवहचाि 

प्रश्नाििी प्रर्ोग गररएको नथर्ो। साथै सङ्किि / उत्खिि ्गिे िदी बगर क्षेत्रहरूको घाटको विस्ततृ 

वििरण नििकुो िानग कार्यसूचीमा उल्िेख भए बमोम्जमको वििरण फारम तर्ार गररएको नथर्ो ।  

३.१.२ वफल्डमा  गररएको  अध्र्र्िः 
प्रस्ताब कार्ायजिर्ि हिुे क्षेत्रहरुमा स्थिगत वफल्ड भ्रमण गरी जैविक िातािरण र प्रस्ताि 

कार्ायजिर्ििाट जैनबक, भौनतक, आनथयक, सामाम्जक िातािरणमा पियसक्ि े प्रभािहरु सभबजिी 
आबश्र्क जािकारी, प्रभाि पवहचाि प्रश्नाििी, िदीको विस्ततृ वििरण फारम, प्रमखु सूचिादाता 
अजतयिाताय, िम्क्षत समूह छिफिबाट निर्एको नथर्ो। गाँउपानिको प्रमखु, गाँउपानिका 
कार्ायिर्का प्राविनिक, िडा अध्र्क्षहरू, िि उपभोिा सनमनतका प्रनतनिनि, गाँउपानिका प्रभावित 

िडाहरुका घाटहरुिाट ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा सङ्किि / उत्खिि ्गरर आएका ढुिािीका साििहरुको 
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ठेकेदारका तफय बाट कर असिुीको िानग खटाईएका व्र्म्िहरु, स्थािीर् र सामदुावर्क िि 
उपभोिा सनमनतका प्रनतनिनिहरू संग सचुिाको िागी अजतरिायता गररएको नथर्ो। 

क) जैनबक  िातािरण  सभिजिी तथ्र्ाङ्क  संकिि कार्यः  
प्रस्ताि क्षेत्र िरपरको ििको वकनसम, अबस्था, प्रजाती आददबारे जािकारी समेवटिकुा साथै स्थािीर् 

बानसजदाहरुको सूचिाको आिारमा िदीको विस्ततृ फारममा वटपोट गररएको नथर्ो। माछाबारे 

जािकारी निि सोही फारममा िदी तथा िदीमा आसपासमा भेवटएका साथै माछा मािे स्थािीर् 

ब्र्म्िहरुबाट जािकारी संकिि गररएको नथर्ो। प्रस्ताि कार्ायजिर्ि क्षेत्रहरूबाट संकिि र ढुिािी 
गदाय बाटोमा पिे ििमा पाईिे तथा आितजाित गिे िजर्जजतकुो बारेमा थप जािकारी निि िदीको 
घाट िरपर पसि गरेर बस्िे व्र्ापारी, जंगिमा घाँस काटेर फकय दै गरेका मवहिाहरु र गोरु चराउि 

िि गएका गोठािाहरु सँग सोिपछु गरर िदीको विस्ततृ फारममा उताररएको  नथर्ो ।  

ख) भौनतक  िातािरण  सभबजिी  तथ्र्ाङ्क  संकिि  कार्यः 
र्ो प्रस्ताब कार्ायजिर्ि हिुे क्षेत्रहरु स्थिगत निररक्षण र श्रोत सिेक्षण गिे क्रममा घाटको िररपरर 

रहेको भौनतक िातािरणको िारेमा वटपोट गररएको नथर्ो। र्सरी अध्र्र्ि गिय भ्रमण गिे काममा 
घाटमा कामगदै गरेको अिस्थामा रहेका कामदारहरुसँग पनि त्र्स क्षेत्रको भौनतक िातािरणको 
िारेमा जािकारी निईएको नथर्ो। उिीहरुसँग जिािार क्षेत्र, भ-ूक्षर् हिु ेक्षेत्र, िदी िािामा पािीको 
अबस्था र प्रस्ताि कार्ायजिर्ििाट प्रत्र्क्ष पियसक्िे भौनतक असरहरुका बारेमा छिफि तथा सोिपछु 

गरी प्रस्ताब कार्ायजिर्ि गदाय पिय सक्िे प्रभाब आदद बारेमा जािकारी सङ्किि / उत्खिि ्गिे कार्य 
गररएको नथर्ो ।  

तापक्रम र िषाय  

आर्ोजिा क्षेत्रमा तापक्रम तथा िषाय मापिको स्टेसि िभएकोिे आर्ोजिा क्षते्रको अिस्थाको 
तथ्र्ांक अध्र्र्ि गररएको नथर्ो।  

उिक्षेत्रको तथ्र्ांक अििाईि माध्र्मबाट (https://www.worldweatheronline.com/) बाट 
निएर रेखा म्चत्रमा प्रस्ततु गररएको छ । िषायको वििरण सि ्२०२०को िानग प्रस्ततु गररएको 
छ भिे सोवह बषयको िानग उच्च, औसत र निभि तापक्रमको मापिको वििरण ददर्एको छ। 

िार्कुो गणुस्तर  

िार् ुगणुस्तर मापिको िानग सडक विभागको टेभप्िेटमा हाई भोल्र्म स्र्ाभप्िर प्रर्ोग गरी 
२४ घजटाको तथ्र्ांक संकिि गिे भनिएको भएता पािी हाई भोल्र्मु स्र्ाभप्िर चिाउि 
आिश्र्क विद्यतु आपूनतय िगाएतका कारणहरुिे गदाय स्थिगत अध्र्र्िको क्रममा िो भोल्र्मु 
स्र्ाभप्िर -IQAIR(Air Visual Pro Air Quality Monitor) प्रर्ोग गरी िार्कुो गणुस्तरको िानग 
पाटीकुिेट भर्ाटर (पी.एम.१० र पी.एम.२.५) को तथ्र्ांक निर्एको नथर्ो । तथ्र्ांक 
संकििको क्रममा र्स आर्ोजिाको २ िटा ठाउँहरु- आर्ोजिा स्थि र आर्ोजिा क्षेत्र पगु्ि े
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प्रमखु सडक एक घण्टा सभमको प्रत्रे्क २ नमिेटको मािहरु निर्एको नथर्ो । उि मािहरुको 
औसत माि निकािेर तथ्र्ांक विष्िेषणमा प्रस्ततु गररएको छ। 

पािीको गणुस्तर  

पािीको गणुस्तर मापिको िानग स्थिगत अध्र्र्िको क्रममा विनभन्न पािीका स्रोतहरुमा पगेुर 
पािीको िमिुा नबकरमा निएर मल्टी प्र्ारामीटर मीटर (Thermo ScientificTM Orion StarIM 

A329) प्रर्ोग गररएको नथर्ो । गणुस्तर मापिको क्रममा पािीको पी.एच., विद्यतु संचािि, 

घनुित अम्क्सजि, तापक्रमको मापि गररएको नथर्ो। आर्ोजिाको २ िटा ठाउँहरु- आर्ोजिा 
स्थि निमायण कार्यको िानग प्रर्ोग गररएको पानि र आर्ोजिा क्षेत्र पगु्िे प्रमखु सडक  को 
िम्जकैको िाराबाट पानि निई मापि गररएको नथर्ो।  

ध्िनिको गणुस्तर  

आर्ोजिा क्षेत्रको ध्िनि प्रदूषणको अिस्थाको विष्िेषण गियकोिागी ध्िनि मापि र्जत्र (Sound 

Level Meter, Sound-level meter, LUTRON SL-4011) को प्रर्ोग गररएको नथर्ो । 
स्थिगत अध्र्र्िको क्रममा आर्ोजिा क्षेत्रका आर्ोजिा स्थि र आर्ोजिा क्षेत्र पगु्िे प्रमखु 
सडक  को मखुमा ध्िनिको तथ्र्ांक संकिि गररएको नथर्ो । तथ्र्ांकको िानग प्रत्रे्क ठाउमा 
ध्िनि मापि र्जत्रबाट २-२ नमिेटको अिनिमा एक घण्टा सभम तथ्र्ांक निई, २-२ नमिेटको 
तथ्र्ांकिाई औसत ध्िनिको स्तरमा निकानिएको नथर्ो। ध्िनिको स्तर Leq (डेनसबेि) मा 
प्रस्ततु गररएको छ  

 

 

    जहा,ँ 
N= number of discrete sound level measured  

fi = fraction of the time  

Li=Sound level at the ith time 

 

भौगनभयक अिसुजिाि  

भौनतक िातािरणको अध्र्र्ि अजतगयत स्थािाकृनतको टोपोभर्ाप (िे. स., िापी विभागद्वारा 
प्रकाम्शत) तथा भौगवियक जािकारी एिं तथ्र्ांकको िानग र्स आर्ोजिा को विस्ततृ पररर्ोजिा 
प्रनतिेदि र सजदभयसामाग्रीको रुपमा निताि  (२०१५) प्रर्ोग गररएको नथर्ो । माटोको पवहचाि 
तथा टेक्स्चर अध्र्र्िको िानग स्थिगत दृवष्टगत विश्लषेण वििी (ए.एस.टी.एम. र्जटरिेसिि, 

२०१६) को प्रर्ोग गररएको नथर्ो।  

साियजनिक सभपम्त्तहरू  
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आर्ोजिा स्थिमा भएका र आर्ोजिािे प्रत्र्क्ष प्रभाि पिे स्थािमा कुिै पनि साियजनिक सभपम्त्त 
छैिि।्  

 

आर्ोजिाका सहार्क सवुििाहरु  

आर्ोजिाका सहार्क सवुििाहरु जस्तै नबग्रि व्र्िस्थापि क्षेत्र, कामदार म्शविर, आर्ोजिाका 
सामाग्री भण्डारण गिे क्षेत्र आदद स्थिगत अध्र्र्ि गरी कोअनडयिेट सवहत र्ी सवुििाहरुकोिागी 
आिश्र्क पिे स्थाि र जग्गाको वििरण तानिकामा प्रस्ततु गररिकुा साथै र्ी सहार्क सवुििाहरु 
राम्खिे ठाउँहरु म्ज.आर्.एस. प्रर्ोग गरी देखार्एको छ। 

भ-ूउपर्ोग  

आर्ोजिा क्षेत्रको भ-ूउपर्ोग अध्र्र्िको िानग उि क्षेत्रको भ-ूउपर्ोग िक्साको अध्र्र्िको 
साथै स्थिगत अििोकि गरी म्ज.आर्.एस. नबनिद्वारा प्रत्रे्क भ-ूउपर्ोग अजतगयतको भ-ूिक्सामा 
देखार्एको छ । आर्ोजिािे प्रत्र्क्ष प्रभाि पािे क्षते्रको भउूपर्ोग अिसुारको जग्गाको वििरण 
िि क्षेत्र, कृषी क्षेत्र, िम्स्त आददको तथ्र्ांक प्रस्ततु गररएको छ। 

 

• जैविक िातािरण  

ििस्पती  

आर्ोजिा निमायण गिे क्रममा कुिै पनि रुख नबरुिाहरु कटाि गिुय पिे छैि । ििस्पनतको 
अध्र्र्िको िानग स्थिगत अध्र्र्िको क्रममा प्रत्क्षर् अििोकि गरी प्रभावित क्षेत्रमा खासगरी 
रुखका प्रजानत पवहचाि गररएको नथर्ो । ििस्पनत प्रजानत पवहचािको िागी शे्रष्ठ र अजर् 
(२०१८) प्रर्ोग गररएको नथर्ो।  

आर्ोजिा क्षेत्रमा पार्िे ििस्पनत प्रजानतहरुको संरक्षण अिस्था जस्तै िेपाि सरकारको संरक्षण 
प्राथनमकता, आर्.र्.ुनस.एि. को रेनिस्ट एिं सा.र्.वट.स. को अिसूुची अिसुार र्वकि गरी िेपािी 
र िैज्ञानिक िाम सवहत प्रस्ततु गररएको छ। 

िजर्जजत ु 

िजर्जजतकुो अिस्था बारेको जािकारी र तथ्र्ांकको िानग सजदभय सामाग्रीहरु, स्थिगत अििोकि 
र स्थािीर्हरूसंगको छिफिबाट तर्ार पाररएको छ।  

स्तििारी  

स्तििारी जीिहरुको जािकारीको िानग स्थिगत अध्र्र्िको क्रममा आर्ोजिा क्षेत्रको िररपरर 
जिािरको उपम्स्थनत, जिािरको ददसा, पद म्चजह आददको अििोकि गिुयका साथै स्थािीर् 
घरहरुमा पार्एका छािा, नसंग, खरु आददको अििोकि र जािकारी निर्एको नथर्ो । स्थािीर् 
मखु्र् जािकार व्र्िी र अजर् स्थािीर्हरू संगको छिफिमा जििारहरुको फोटो देखाई उि 
स्थािमा देम्खिे गरेको , बानिको िोक्सािी गिे गरेको आदद जािकारी निर्एको नथर्ो । 
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स्तििारी जिािरको जािकारी तथा पवहचािको िानग ज्ञिािी र अजर् (२०११) को प्रर्ोग 
गररएको नथर्ो। आर्ोजिा क्षेत्रमा पार्िे जिािरहरुको िाम र संरक्षण अिस्थाको बारेमा प्रस्ततु 
गररएको छ।  

 

चराहरु  

आर्ोजिा क्षेत्रमा पार्िे चरा-चरुुंगीको अिस्था बारेको तथ्र्ांक र जािकारीको िानग स्थिगत 
अध्र्र्िको क्रममा, आर्ोजिा संगैका ठाउँहरुमा बाईिाकुिरको सहार्तािे अििोकि गिुयका 
साथै नतिीहरुको आिाज, प्िाँख, गुंड आददको वटपोट गररएको नथर्ो। चराहरुको पवहचािको 
िानग Grimmetet.al. (2016) प्रर्ोग गररएको नथर्ो । सभपूणय स्रोतबाट तर्ार गररएको 
चराहरुको िाम, िैज्ञानिक िाम र संरक्षण अिस्था सवहत प्रस्ततु गररएको छ ।। 

सरीसपृ र उभर्चर  

सरीसपृ र उभर्चरको पवहचािको िानग स्थिगत अध्र्र्ि, स्थािीर्हरुसंगको छिफि र 
फोटाहरुको प्रर्ोग गररएको नथर्ो। सरीसपृ र उभर्चरको प्रत्र्क्ष अििोकिको िानग िि क्षेत्र 
एिं पािीका स्रोतहरूको िररपरी दृवष्ट खोजीकार्य (Visual Encounter Survey) गररएको नथर्ो 
र प्रजानत पवहचािको िानग शाह र नतिारी (२००४) प्रर्ोग गररएको नथर्ो। स्थिगत अध्र्र्िको 
क्रममा देम्खएका प्रजानत, स्थानिर्हरुिे बताएका प्रजानतहरू र संििय सामग्रीबाट प्राप्त जािकारीको 
आिारमा सरीसपृ र उभर्चर प्रजतीहरुको अिस्था िाम र िैज्ञानिक िाम सवहत प्रस्ततु गररएको 
छ।  

िजर्जजतकुो िासस्थाि, विचरण क्षते्र र वहडडिु क्षते्र  

अध्र्र्िको क्रममा प्रत्र्क्ष अििोकि गरी, स्थािीर्हरू संगको छिफि र सजदभय सामाग्रीहरुको 
आिारमा विश्लषेण गररएको नथर्ो।संरक्षणको िानग महत्िपूणय छ छैि भने्न विश्लशेणको िानग 
टोपोिक्सा, भ-ूउपर्ोग, िक्सा ट्रािजेक्ट िाकको क्रममा त्र्हाँको बासस्थािको अिस्था 
अििोकि गररएको नथर्ो।म्जिजजतकुो हकमा िासस्थािको अििोकि स्थािीर्हरु संगको 
छिफि बाट प्राप्त जािकारी संिग्ि गररएको नथर्ो । चराहरुको िासस्थाि अिस्थाकोिानग 
बराि र ईररकप (२००५)को साथै सरीसपृ र उभर्चरको िानग शाह र नतिारी (२००४) को 
अध्र्र्ि गररएको नथर्ो। 

 
• आनथयक, सामाम्जक र सासँ्कृनतक िातािरण  

घरिरुी सिेक्षण निस्दी गाउँपानिका िाडय ि 1, 4, 5, 6 र ७ मा गररएको नथर्ो । घरिरुी 
सिेक्षणको िानग घरिरुी सिेक्षण प्रश्नाििी (अिसूुची ७ ) प्रर्ोग गररएको नथर्ो । स्थिगत 
अध्र्र्िको िानग निस्दी गाउँपानिकाद्वारा स्िीकृत कार्यसूचीको अिसूुची - २ मा समािेश 
चेकनिस्ट प्रर्ोग गरी सामाम्जक, आनथयक तथा सांस्कृनतक िातािरणीर् अिस्थाको तथ्र्ांक 
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संकिि गररएको नथर्ो । उि चेकनिस्ट भौनतक, रासार्निक तथा जैविक िातािरणीर् 
अिस्थाको अध्र्र्िको िानग आर्ोजिा क्षेत्रको आसपास र सामाम्जक िातािरणीर् अिस्थाको 
अध्र्र्िको िानग प्रत्र्क्ष प्रभावित िस्तीहरुका अिस्था वटपोटको िानग प्रर्ोग गररएको नथर्ो।  

सोवह कार्यसूचीको अिसूुची २ मा समािेश गररएको चेकनिस्ट प्रर्ोग गरी िम्क्षत समूहसँग 
छिफि तथा विमशय गररएको नथर्ो । र्सका साथै स्थािीर् िेता तथा िडा अध्क्षिहरु मखु्र् 
जािाकार व्र्म्िका रुपमा अजतरिाताय गररएको नथर्ो ।  

 

ग) सामाम्जक, आनथयक  तथा  सासँ्कृनतक  िातािरण  सभबजिी  तथ्र्ाङ्क  संकिि  कार्यः  
र्सको िानग खासगरी गाँउपानिकाबाट प्राप्त गाँउको प्रोफाईििाट प्रभावित गाँउपानिकाको सामाम्जक, 

आनथयक तथा साँस्कृनतक िातािरण सभिजिी तथ्र्ाङ्क संकिि गररएको नथर्ो र प्रस्ताि कार्ायजिर्ि क्षेत्र 

गाँउपानिकािे पवहिेदेम्ख श्रोत संकििको िानग छुट्टार्एको क्षेत्रहरुिै भएका कारण अम्घल्िो 
प्रारम्भभक िातािरणीर् परीक्षण प्रनतिेदििाट पनि तथ्र्ाङ्क संकिि गररएको नथर्ो । सङ्किि / 

उत्खिि ्  घाटको मा कुिै प्रभावित बस्तीहरु िरहेको कारण घरिरुी सिेक्षण गररएको छैि। साथै 

प्रभावित िडाहरुको सामाम्जक, आनथयक तथा साँस्कृनतक िातािरण सभबजिी तथ्र्ाङ्किाई ि ैप्रस्तािको 
सामाम्जक, आनथयक तथा साँस्कृनतक िातािरण सभिजिी तथ्र्ाङ्क मानिएको छ । 

घ) श्रोत सिेक्षणः  
श्रोत सिेक्षण कार्य र्स प्रस्तािको कार्ायजिर्ि क्षेत्रमा अत्र्जत महत्िपूणय र कठीि कार्य भएपनि 

उपिब्ि श्रोत सािि र जिशम्िबाटै सभपूणय क्षेत्रको श्रोत सिेक्षण कार्य परुा गरी िास्तनबकतामा पगु्ि े

प्रर्ास गररएको नथर्ो। र्सका िानग प्रत्र्क्ष भेटघाट गरी छिफि गिुयका साथै श्रोत सँग सभबम्जित 

अप्रकाम्शत अम्घल्िो प्रारम्भभक िातािरणीर् परीक्षण अध्र्र्ि प्रनतिेदिको अध्र्र्ि समेत गररएको 
नथर्ो। प्रस्तावित प्रस्ताि कार्ायजिर्ि क्षेत्रको टोपो िक्शा उतारर उि िक्शामा श्रोतको सङ्किि / 

उत्खिि ्गिय सवकिे क्षेत्रहरु र प्रत्र्क्ष हेरार्यबाट हािको िास्तविक सङ्किि / उत्खिि ्  गिय सवकि 

क्षेत्रहरु दाँजी, िास्तविक सङ्किि / उत्खिि ्गिय सवकिे क्षेत्रहरु टोपो िक्सा अध्र्ार् २ मा र गगुि 
िक्शा अिसूुचीमा देखाईएको छ । 

३.२ साियजनिक सूचिा,जि परामशय एिं नसफाररस पत्रहरु 
प्रारम्भभक िातािरणीर् परीक्षण अध्र्र्ि प्रवक्रर्ािाई पारदशी र प्रस्ताि कार्ायजिर्िबाट उिक्षेत्र 

िररपररका समदुार्मा पियसक्िे सकरात्मक असरको उपभोग र िकरात्मक असरको जरू्िीकरण उि 

क्षेत्रको समदुार्बाटै रार् सझुाि संकिि गरर सशुासिको प्रत्र्ाभनूत गराउि र सभिम्जित समदुार्बाट 

सवह सूचिा र अनिकतम सूचिानिि प्रस्ताि कार्ायजिर्ििाट सभबम्जित क्षेत्रमा पिे सभपूणय िातािरणीर् 

असरहरुको िेखाजोखा गिय ७ ददिे साियजनिक सूचिा २०७9।०५।२८ गते दैनिक िमु्भबनि  
स्थानिर् दैनिकमा मंगििारको ददि प्रकाशि गररएको नथर्ो । साथै सभबम्जित घाटहरुको स्थिगत 
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निररक्षण गरर श्रोत सिेक्षण गिे क्रममा गाँउपानिकाको प्रभावित क्षेत्रमा त्र्हाँका स्थािीर् बानसजदासँग 

िम्क्षत समूह छिफि, प्रमखु सूचिादाता प्रश्नाििीिाट स्थािीर् िातािरणमा पियसक्िे असरहरुका 
बारेमा जािकारी निईएको नथर्ो र प्रस्ताि कार्ायजिर्िका िानग सझुािहरू संकिि गररएको नथर्ो। 

३.३  तथाङ्कको नबश्लषेण 
प्रस्तावित क्षेत्रको अध्र्र्ि गदाय प्राप्त भएका प्रथम र दोस्रो क्रमका तथ्र्ाङ्क तथा जािकारीिाई 

सँम्क्षनप्तकरण गिे, आिश्र्कता अिसुार तानिकामा राख्ने तथा प्रनतिेदिको उपर्िु भागहरुमा विश्लषेण 

गरर समाबेश गरीएको छ । 

३.४  प्रभािहरुको पवहचाि/अिमुाि/नबश्लषेण 
र्स प्रस्ताि कार्ायजिर्ि क्षेत्रबारे रहेको सजदभय सामग्री जस्तै अम्घल्िो प्रारम्भभक िातािरणीर् परीक्षण 

प्रनतिेदि, गाँउपानिकाबाट प्राप्त िक्शाहरु, टोपो िक्शामा घाटहरुको अिम्स्थती तथा वफल्डको 
निरीक्षण एिं श्रोत सिेक्षणबाट प्राप्त वििरण, फारम, प्रभाि पवहचाि सूची जस्ता सामग्रीहरुिाई प्रस्ताब 

कार्ायजिर्ि गदाय हिुे सभभाब्र् अिकूुि र प्रनतकूि असरहरुको पवहचाि गरी त्र्सको जैनबक, भौनतक, 

सामाम्जक आनथयक गरी तीि म्शषय अजतयगत छुट्याईएको छ । पवहचाि गररएका सभभाब्र् अिकूुि र 

प्रनतकूि असरहरुको स्थािीर् िातािरणमा भविष्र्मा हिु सक्ि ेपररितयिहरुको अिमुाि गररएको छ। 
िातािरणीर् पद्धतीको नबश्लेषण गिय मेवट्रक्स प्रणािी अपिाईएको छ। प्रस्ताब सँग सभबम्जित िीनत, 

कािूि, निर्म, निदेम्शका, वफल्डिाट प्राप्त सामग्रीहरु, पूिय अिभुब तथा नबशेषज्ञताको आिारमा 
प्रभािहरुको विश्लषेण गररएको छ। राविर् िातािरम्णर् प्रभाि मूल्र्ांकि निदेम्शका, २०५० बमोम्जम 

प्रभाििाई प्रकृनत, मात्रा, नसमा, र समार्ािनि मा बगीकरण गररए बमोम्जम प्रकृनतिाई प्रत्र्क्ष र 

अप्रत्र्क्ष, मात्रािार्, मध्र्म र निभि, नसमािाई स्थािीर्, स्थािविशेष र क्षेत्रीर् र अिनििार् दघयकानिि, 

मध्र्म र अल्पकानिि गरी ३ भागमा विभाजि गरर प्रभािहरु कूि अंकको आिारमा अनत महत्िपूणय, 
मध्र्म महत्िपूणय र कम असर रहेको ठहर गररएको छ। 
३.५  प्रभाि  जरू्िीकरण  विनिहरुको  पवहचाि 
प्रस्ताि कार्ायजिर्ि क्षेत्रबाट ढुङ्गा, बाििुा तथा नगट्टी सङ्किि / उत्खिि ्गदाय उपरोि क्षेत्रहरुमा पिे 

प्रनतकूि प्रभािहरुको रोकथाम तथा जरू्िीकरणका उपरू्ि उपाएहरुको वििरण समदुार् संग गररएको 
छिफििाट प्राप्त सझुाि, गाँउपानिका सँगको छिफिबाट प्राप्त सझुािहरू, मौजाद तथ्र्ाङ्कहरुको 
अध्र्र्ि, स्थिगत निरीक्षणमा प्रत्र्क्ष हेराईय िाट प्राप्त जािकारी, सजदभय सामग्री जस्तै सङ्घीर् मानमिा 
तथा सामाजर् प्रशासि मजत्रािर्िे निर्मि गरको ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा सङ्किि / उत्खिि ्
सभबम्जि मापदण्ड, २०७७ र स्थािीर् सरकार संचािि ऐि २०७४ अिसुार स्थािीर् तहहरुको 
प्राकृनतक स्रोतहरुिाट राजश्व संकिि कार्यको प्रचनित व्र्िस्था र मस्र्ौदा प्रनतिेदिको प्रस्ततुीका 
क्रममा प्रारम्भभक िातािरणीर् परीक्षण प्रनतिेदि पूिराििोकि सनमनतिाट प्राप्त अमूल्र् सझुािहरुको 
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आिारमा सकरात्मक प्रभािहरुिाई बढोम्त्तकरण गिे र िकरात्मक प्रभािहरुिाई जरू्िीकरण गिे 

विनिहरु तर्ार गररएको छ । साथै उि उपार्हरुको कार्ायजिर्िको प्रभािकारीता सूनिम्ित गियका 
िानग िातािरणीर् व्र्िस्थापि र्ोजिा अजतयगत सरि िातािरणीर् अिगुमि र्ोजिा तर्ार गररएको छ 

। 

३.६ प्रनतिेदि तर्ारी 
िातािरण संरक्षण निर्माििी २०७७ को अिसूुची ११ निर्म ७ को उपनिर्म (५) को खण्ड 
(ख)  बमोम्जम प्रारम्भभक िातािरणीर् अध्र्र्ि प्रनतिेदिको ढाँचा र स्थिगत सिेक्षणबाट संकिि 

गररएका र अजर्पवहिो र दोस्रो वकनसमका वििरणको आिारमा प्रनतिेदि तर्ारी गररएको छ। र्सरी 
तर्ार पाररएको प्रनतिेदि अम्जतम स्िीकृतीको िानग स्िीकृत कार्यसूची अिसुार गाँउ कार्यपानिका 
पेश गररर्ो र प्राविनिक सनमनत (Review Committee) र कार्यपानिकाको रार् सझुािहरू समेटेर 
प्रनतिेदिको अम्जतम रूप ददर्र्ो। 
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अध्र्ार् ४: वििाि, िीनत, काििुी व्र्िस्था, निदेम्शका, मापदण्ड एिं सभमेििहरूको 
पिुराििोकि 

प्राकृनतक श्रोतहरु जस्तै िदी, िदीहरुबाट ढुङ्गा, बाििुा र नगट्टी उत्खिि ्⁄ संकिि कार्यको प्रारम्भभक 
िातािरणीर् परीक्षण प्रनतिेदि तर्ार गियका िानग निदीष्ट कार्यविनि तथा प्रचनित ऐि, कािूि तथा 
निर्मका बारेमा विस्ततृ जािकारी रहि ु अनत आिश्र्क छ।उि प्रनतिेदि तर्ार गदाय निभि 

िमोम्जमका िीनत, ऐि, निर्माििी, निदेम्शका, मापदण्ड एिं सभमेििहरुको हकमा रवह तर्ार गररएको 
र र्ी िीनत, ऐि, निर्माििी, निदेम्शका, मापदण्ड एिं सभमेििहरुको छोटो नबिेचिा र्स प्रकार रहेको 
छ। 

४.१ िेपािको संवििाि, २०७२  
 िेपािको संवििाि, २०७२ को िारा ५५ को उपिारा (छ) मा प्रकृनतक सािि स्रोतको संरक्षण, 

सियिि र उपर्ोग सभिजिी िीनत को उपिारा (१) राविर् वहत अिकुुि तथा अजतरपसु्ता समजर्ार्को 
माजर्तािाई आत्मसात ्गदै देशमा उपिव्ि प्राकृनतक स्रोत साििको संरक्षण, सभियिि र िातािरण 

अिकुुि रुपमा ददगो उपर्ोग गिे र स्थािीर् समदुार्िाई प्रथानमकता र अग्रानिकार दददै प्राप्त 

प्रनतफिको जर्ार्ोम्चत वितरण गिे । उपिारा (४) जिउत्पन्न प्रकोप निर्जत्रण र िदीको व्र्िस्थापि 

गदै ददगो र भरपदो नसंचाईको विकास गिे। उपिारा (५) प्रत्रे्क व्र्म्ििाई स्िच्छ िातािरणमा 
बाच्ि ेहक हिुेछ भन्न ेकुरा उल्िेख गररएको छ भिे िारा ३५ को उपिारा (१) मा प्रत्रे्क िागररकिाई 

स्िस्थ्र् र स्िच्छ िातािरणमा िाच्ि पाउि ेहक हिुेछ । (२) िातािरम्णर् प्रदशुण तथा ह्रासिाट हिुे 
क्षनतिापत वपडीतिाई प्रदषुक कािूि िमोम्जम क्षनतपूतीको हक प्राप्त हिुेछ। (३) रािको विकास 

सभिजिी कार्य गिे प्रर्ोजिका िागी िातािरण र विकासिीच सममु्चत सजतििुका िानग आिश्र्क 

काििुी व्र्िस्था गिय र्स िारािे िािा परु्ायएको मानिि ेछैि।भन्ने कुरा उल्िेख गररएको छ।र्सरी 
संवििाि अिसुार पनि कुिै प्रस्ताििा कार्ायजिर्िमा िा प्राकृनतक स्रोतको प्रर्ोग गिुय अगाडी 
िातािरम्णर् प्रभाि मूल्र्ाङ्कि र प्रारम्भभक िातािरम्णर् पररक्षण गराउि ुआिश्र्क हजुछ। 

४.२ स्थािीर् सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४  
 स्थािीर् सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४ को दफा ११ को उपदफा १ को खण्ड 'घ' स्थािीर् कर, सेिा 
शलु्क तथा दस्तरु को (६) मा "ढुङ्गा, नगटी, बाििुा माटो, काठ, दाउरा, जररिटुी, स्िेट, खरीढुङ्गा आदी 
प्राकृनतक एिं खािीजजर् िस्तकुो विक्री तथा निकासी शलु्क दस्तरु संकिि" भन्न ेउल्िेख गररएको छ 

। 

४.३ सिोच्च अदाितको आदेश 
सभमानित सबोच्च अदाितको २०६७ श्रािण २१ गतेको आदेशिे ढुङ्गा तथा बाििुािाई प्राकृतीक 

सभपदाको रुपमा व्र्ाख्र्ा गदै र्सको प्रर्ोग साियजनिक वहतमा मात्र गिय सवकजछ भन्ने निक्र्ोि गरेको 
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छ। साथै र्स्ता प्राकृनतक सभपदाको प्रर्ोग गदाय िातािरण संरक्षणिाई उच्च महत्ि दददै सङ्किि / 

उत्खिि ्तथा प्रर्ोग पूिय अनििार्य सभबम्जित नबषर्का विज्ञ टोिीबाट िातािरण प्रभाि मलु्र्ांकि / 
पररक्षण गिय / गराउि आदेश भएको छ। 

४.४ ऐि तथा निर्माििी 
४.४.१ स्थािीर् सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४  

स्थािीर् सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४ को दफा ११ को उपदफा १ को खण्ड 'घ' स्थािीर् कर, सेिा 
शलु्क तथा दस्तरु को (६) मा "ढुङ्गा, नगट्टी, बाििुा माटो, काठ, दाउरा, जररिटुी, स्िेट, खरी ढुङ्गा आदी 
प्राकृनतक एिं खािीजजर् िस्तकुो विक्री तथा निकासी शलु्क दस्तरु संकिि" भन्न ेउल्िेख गररएको 
छ। 

४.४.२  िातािरण संरक्षण ऐि, २०७६ 

िातािरण संरक्षण ऐि २०७६ िे स्िच्छ र स्िस्थ िातािरणमा बाँच्ि पाउिे प्रत्रे्क िागररकको 
मौनिक अनिकार गिय, िातािणीर् प्रदषुण िा ह्रासबाट हिु ेक्षेनत बापत पीनडत िाई प्रदषुक क्षेनतपूती 
गराउि, िातािरण र विकास नबच सममु्चत सजतिुि कार्म गिय, प्रकृनत, िातािरण र जैविक विविितामा 
पिे प्रनतकुि िातािरणीर् प्रभाि बारे बोिेको छ । ऐिको दफा ३ मा प्रस्तािकिे िातािरणीर् अध्र्र्ि 

प्रनतिेदि स्िीकृतको िागी विनभन्न सरकारी निकार्मा प्रनतिेदि पेश गिुयपिे उल्िेख गरेको छ। र्स 

ऐि बमोम्जम कुिै प्रस्तािको िातािरणीर् अध्र्र्ि प्रनतिेदि तर्ार गिुयपूिय सभबम्जित निकार्बाट 

त्र्स्तो प्रस्तािको संम्क्षप्त िातािरणीर् अध्र्र्ि, प्रारम्भभक िातािरणीर् परीक्षणको हकमा कार्यसूची 
र िातािरणीर् प्रभाि मूल्र्ाङ्किको हकमा क्षेत्र नििायरण र कार्यसूची स्िीकृत गिुयपिे उल्िेख छ। ऐिको 
दफा ४ उपदफाः १ मा प्रस्तािकिे िातािरणीर् अध्र्र्ि प्रनतिेदिमा प्रस्ताि कार्ायजिर्ि गदाय 
िातािरणमा पिय सक्िे प्रनतकूि प्रभाि र त्र्सको जरू्िीकरणको िानग अपिाउि सवकि े विनभन्न 

विकल्पहरूको विस्ततृ विश्लषेण गरी त्र्स्ता विकल्प मध्रे् प्रस्ताि कार्ायजिर्ि गिय उपरू्ि हिु ेविकल्प 

र सो विकल्प कार्ायजिर्ि गिय सवकिे आिार र कारण सवहत नसफाररस गिुयपिे कुरा उल्िेख छ। र्स 

ऐिका दफा ७ िे उद्योग किकार खािा तथा औजारहरुको कार्य सभपादि बाट प्रदूषण गिय रोक 

िगाएको छ। त्र्स्तै गरी िातािरण संरक्षण क्षेत्र नभत्र कुि ैवकनसमका कार्यहरु गिय प्रनतबजि दफा 
१० िे गरेको छ। 

 

 

४.४.३ िातािरण  संरक्षण  निर्माििी, २०७७  

िातािरण संरक्षण ऐि २०७६ को दफा ३ को उपदफा (१) प्रर्ोजिको िागी र्स निर्माििी २०७७ 

को निर्मः ३ संग सभिम्जित भएर अिसूुची १, २ र ३ मा क्रमसः संम्क्षप्त िातािरणीर् अध्र्र्ि, 
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प्रारम्भभक िातािरणीर् परीक्षण तथा िातािरणीर् प्रभाि मलु्र्ाङ्कि गिुय पिे उल्िेख गररएको छ। 
उि कािूिी व्र्बस्था अिरुुप र्स प्रारम्भभक िातािरणीर् परीक्षण अध्र्र्िको प्रकृ्रर्ा अगाडी 
बवढरहेको छ। निर्म ५ िे प्रनतिेदि तर्ार गिुयपूिय प्रस्ताितिे  कार्यसूची तर्ार गरर सभबम्जित निर्मिे 

तोकेको सरकारी निकार् जहा ँप्रनतिेदि पेस गिे हो त्र्वहबाट स्िीकृत गिुयपिे उल्िेख गरेको छ साथै 

प्रनतिेदि स्िीकृत निकार्को बारे निर्म ८ मा उल्िेख भएको छ । निर्म ४ बमोम्जम स्िीकृत क्षेत्र 

नििायरण, निर्म ५ बमोजम स्िीकृत कार्यसूची तथा निर्म ६ बमोम्जम साियजनिक सिुिुाई मा उल्िेख 

सझुािको आिारमा प्रस्तािकिे प्रनतिेदि तर्ार गिुयपिे छ भन्न ेउल्िेख छ । िातािरण संरक्षण ऐि 

२०७६ को दफा ३८ बमोम्जमको िातािरण संरक्षण र्ोजिामा र्ोजिाको पषृ्ठभनुम, उदे्दश्र्, संरक्षणका 
मागयदशयि नसद्धाजत, र्ोजिािे समेट्िे क्षेत्र, सभबद्ध िीनत तथा कािूि र संरक्षण कार्यर्ोजिा समेतका 
विषर् समािेश गरी निर्माििीको अिसुचुी २० बमोम्जम ढाँचा तजुयमा गिुयपिे उल्िेख छ।  

४.४.४ िि ऐि, २०७६ 

िेपािको बि ऐििे िि सभपदाको संरक्षण एिं सभबद्धयि मानिसहरुको म्जिीकोपाजयि सहज गियका 
िानग जरुरी रहेको कुरा उल्िेख गरेको छ । र्स ऐि िे सरकारी जंगि नभत्र कुि ैवकनसमका कार्यहरु 

गिय रोक िगाएको छ। र्सै ऐििे राविर् िि नभत्र िि फडािी, आगिागी, चररचरण, ििजजर् 

सभपदाहरुको अिैनतक बेचनबखि, ििको नसमािा नमच्िे जस्ता कामगिय सि रोक िगाईएको छ। 
दफा ४४ िे िेपाि सरकारिे िि क्षेत्रबाट प्राप्तहिुे िातािरणीर् सेिा व्र्िस्थापि, उपर्ोग तथा िाभांस 

वितरण िेपाि सरकािे तोके बमोम्जम हिुे ब्र्िस्था छ। त्र्सै गरी दफा ४९ अिसुार कसैिे पनि र्ो 
ऐि िा र्स ऐि अजतयगत बिेका निर्ममा अजर्था व्र्िस्था भएकोमा बाहेक राविर् ििमा देहार्का काम 

कारिाही गिय िा गराउि र सो गिे गराउिे उद्योग समेत गिय हदैुि। त्र्स्तो कुि ैकाम कारिाही गरेमा 
कसूर गरेको मानििे छ।सो कार्यहरु िि क्षेत्रहरु जग्गा फाड्ि, जोत्न, खन्न िा आगो िगाउि िा 
आगिागी हिु जािे कुिै कार्य, नसकार खेल्ि, ढुङ्गा नगट्टी, बाििुा िा माटो म्झक्ि, गोि िा चिू पोल्ि िा 
र्ी िस्तहुरु अरु तर्ारी माि बिाउि िा र्ी िस्तहुरु सङ्किि गिय गराउि रहेका छि।्  

४.४.५ िि निर्माििी, २०५१  

र्स निर्माििीका अिसुार सामदुार्ीक िि नभत्रकुि ैवकनसमका निमाणय कार्यहरु तथा ििको अवहतमा 
कुि ैपनि काम गिय  रोक िगाएको छ। िि निर्माििीको निर्म ६५ िे त्र्स्तो आर्ोजिा सञ्चािि 

गदाय कसैिाई हािी िोक्सािी पगु्ि गएमा सभबम्जित आर्ोजिािे ि ैक्षनतपूनतय ददिपुिे प्राििाि उल्िेख 

गरेको छ। िि क्षेत्रिे पाररम्स्थनतक प्रणािीिाई संरक्षण गिय ठुिो र्ोगदाि परु्ायउदछ र्सयथ 

आर्ोजिाको कारणिे िि क्षेत्रमा कुिै वकनसमको हानििोक्सािी पिे देम्खएमा र्ि क्षनत हिुसक्ि ेिि 

क्षेत्र भजदा बढी िि क्षेत्रको नबकास गिुयपिे हजुछ । 

४.४.६ जिचर  संरक्षण  ऐि, २०१७  पवहिो  संशोिि २०५५   
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जिचर संरक्षण ऐि, २०१७ पवहिो संशोिि २०५५ िे जिचरको िासस्थािको सरुक्षाको िानग 

विनभन्न कािूि बिाएको छ।र्स संरक्षण ऐिको िारा ३ अिसुार कुि ैव्र्म्ििे पनि कुि ैजिचरिाई 

समात्न ेतथा मािे अनभप्रार्िे जािी जािी त्र्स्तो जिमा िा त्र्सको आसपासमा कुि ैवकनसमको विद्यतुीर् 

िार विष्पोट पदाथय िा विषाि ुपदाथयको प्रर्ोग गिय हदैुि। साथै ऐिको दफा ३ (क) िे जिम्जिहरूको 
स्ितजत्र चिखेि गिय रोक िगाउिे कार्यहरु जस्तै िदीिािाहरुको बाटो बजद गिे जस्ता कामहरुको 
रोक िगाएको छ।जिचर संरक्षण (पवहिो संशोिि) ऐि, २०५५ को मखु्र् उदे्दश्र् िेपाि 

अनिराज्र्नभत्रको भ-ूसतहमा िा अजर् कुि ैअिस्थामा रहेका जिस्रोतको सममु्चत उपर्ोग, संरक्षण, 

व्र्िस्थापि र विकास गिय एिं जिस्रोतको िाभदार्क उपर्ोगहरुको नििायरण गिे, त्र्स्तो उपर्ोगबाट 

हिु ेिातािरणीर् तथा अजर् हानिकारक प्रभािको रोकथाम गिे एिं जिस्रोतिाई प्रदषुण मिु राख्ने 
रहेको छ । 

४.५.७ फोहोर मैिा  व्र्िस्थापि  ऐि, २०६८   

फोहोरमैिािाई स्रोतमा जरू्िीकरण, पिुः प्रर्ोग, प्रशोिि िा विसयजि गरी फोहोरमैिाको व्र्िम्स्थत 

तथा प्रभािकारी व्र्िस्थापि गिय तथा फोहोरमैिाबाट जिस्िास्थ्र् तथा िातािरणमा पिय सक्िे प्रनतकूि 

प्रभाििाई कम गरी स्िच्छ तथा स्िस्थ िातािरण कार्म गियका िानग फोहोरमैिा व्र्िस्थापि ऐि, 

२०६८ व्र्िस्थापि गररएको छ । र्स ऐिको दफा ५ अिसुार कुि ैव्र्म्ि, संस्था िा निकार्िे कुि ै

काम कारोबार गदाय उपत्न्न हिुे फोहोरमैिा र्थाशक्र् कम गिुय पिेछ । आफ्िो क्षेत्रनभत्र विसयजि िा 
पिुः प्रर्ोगको व्र्िस्था नमिाई बाकी फोहोरमैिामात्र निष्काशि गरी फोहोरमैिाको पररमाणिाई 

घटाउि ुप्रत्रे्क व्र्म्ि, संस्था िा निकार्को कतयव्र् हिुछे ।  

४.४.८ िातािरण मैंत्री  स्थािीर्  शासि  प्रारुप, २०७०   

िातािरण मैत्री स्थािीर् शासि प्रारुप, २०७० को मखु्र् उदे्दश्र् स्थािीर् शासि पद्धनतिाई 

िातािरणमैत्री बिाउि ुहो। िातािरणमैंत्री ददगो विकास गिय आिारभतू स्तरदेम्ख ि ैसबैिाई म्जभमेिार 

गराउि,े िातािरण र विकासमा समजिर् तथा सहकार्य गिय प्रोत्सावहत गिय र िातािरणको ददगो 
व्र्िस्थापिका िानग र्सका आर्ामहरुिाई स्थािीर्करण गदाय स्थािीर् स्िानमत्ि बढाउिे िीनत र्स 

प्रारुपिे व्र्िस्था गरेको छ। स्थािीर् र्ोजिा प्रवक्रर्ामा िातािरणिाई मूि प्रिावहकरण गरी र्स 
सभबजिी कार्यक्रमिाई कार्ायजिर्ि गियमा र्स प्रारुपिे जोड ददिेछ । 

४.४.९  भ-ूतथा जिािार संरक्षण ऐि, २०३९ 

ऐिको दफा १० (क) मा कुिै िदीिािा, खहरे, ताि िा जिाश्रर्को िा भनूमगत पािी कुि ैवकनसमिे 

थनेु्न िा जभमा गिे िा थनुिएको िा जभमा गररएको पािी कुिो, सहार्क कुिो, ढिद्वारा िा अजर् कुि ै

वकनसमिे अजर्त्र िैजािे िा फकायउिे िा त्र्स्तो पािी त्र्सरी थिुी, जभमा गरी िगी, फकायई िा अजर् 

कुि ैवकनसमिे कुिै काममा प्रर्ोग पाईिे छैि भनिएको छ । 
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४.४.१०  भ-ूतथा जिािार संरक्षण निर्माििी, २०४२ 

निर्माििी निर्म १२ मा जिािार संरक्षण अनिकृतिे ऐिको दफा ४ अजतयगतको कुिै काम भएको 
जग्गामा र त्र्स्तो जग्गाको िरपरको जग्गामा भ-ूक्षर् िा भ-ूकटाि हिु सक्ि ेकामहरु गिय िपाउि े

गरी निषेि गिय सक्िेछ भन्ने उल्िेख छ । 
४.४.११  नसंचाईं  निर्माििी, २०५६  

र्स निर्मको निर्म ३९ िे नसंचाईं गियका िानग बिाईएका िहरहरुको सरुक्षाको कुरा गछय । िहरमा 
पािीको मात्रा घटाउिे खािका कामहरुको पनि र्सिे रोक िगाउिे प्रििाि रहेको छ । र्स निर्मिे 

नसचाईंका पररर्ोजिाहरुको िरपरबाट ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा जस्ता प्रकृतीक सभपदाहरु निकाल्ि 

िनमल्ि ेकुरा पनि िेम्खएको छ । 

४.४.१२ श्रम ऐि, २०७४ तथा निर्माििी, २०७५ 

र्ो निर्मिे मजदरुहरुका हकवहत का कुराहरु उल्िेख गररएको छ। निर्माििी, २०७५ का अिसुार 

मवहिा तथा परुुष मजदरुको पररश्रनमक बराबर हिुपुिे कुरा उल्िेख गरेको छ । कार्य गदै गदाय 
मजदरुहरुिाई चोटपटक िागेमा कार्ायिर्िे िै उपचार खचय व्र्होिुय पिे कुरा निर्म मा िेम्खएको 
छ।र्सका अिािा निर्महरुिे क्षनतपूतीका बारेमा बोिेको छ र्स निर्माििी को निर्म ४२ िे 
रोजगारदातािे श्रनमकिाई चोटपटक िागेिा निजको स्िास्थ्र्मा हािी पग्िे गरी गाह्रौं उठाउि, 

बोक्ि िा ओसारपसार गिय िगाउहदैुि भि ्उल्िेख छ साथै र्सै निर्म को बुदँा (३) मा राजगार 
दातािे बानिग परुूष र बानिक मवहिाका िागी उच्तम िजि तोको छ जसमा बानिग परुूषका 
िागी उच्तम ५५ के.जी. र बानिग मवहिाका िागी ४५ के.जी. तोकेको छ। 

४.२.१३  खािी  तथा  खनिज  पदाथय  ऐि, २०४२  

ऐिको दफा ३ मा निजी िा सरकारी स्िानमत्िमा रहेको जिुसकैु जमीिको सतह िा भगूभयनभत्र रहेको 
िा पार्एको सभपूणय खनिज पदाथय िेपाि सरकारको सभपम्त्त हिुेछ भनिएको छ। 

४.४.१४  बािश्रम ऐि, २०५७ 

र्स ऐििे बािश्रम रोक्िे सभबजिमा बोिेको छ। दफा ३ मा १४ िषय िपगेुका बािबानिकाहरुिाई 

कुि ै वकनसमका कामहरुमा िगाउि िपाईिे भनिएको छ भि े दफा ४ िे १४ िषयपगेुका 
बािबानिकहरुिाई काम गराउि वर्निहरुको र्च्छा हिु आिश्र्क रहेको कुरा उल्िेख गररएको 
छ।दफा ९ का अिसुार बािबानिकाहरुिाई नबहाि ६ देम्ख बेिकुी ६ सभम मात्र काम गराउि पाईजछ 

र दफा १० िे बािबानिकाहरु िाई पररश्रमीक ददंदा जात तथा िमयको कुरािे भेदभाि गिय िहिु े

भनिएको छ। 

४.४.१५ िमु्भबिी प्रदेश:  िातािरण  संरक्षण  ऐि, २०७7 
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िेपािको संवििाि २०७२ को िारा १९७ बमोम्जम प्रदेश सभािे र्ो ऐि बिाएको हो । प्राकृनतक 

स्रोतको सममु्चत उपर्ोग र व्र्िस्थापि िातािरण संरक्षण गिे भनि र्ो ऐििे उदे्दश्र् राखेको छ । 

ऐिको दफा ३ मा संम्घर् सरकार र प्रदेश सरकारबाट तोवकर् बमोम्जमका प्रस्तािहरुका अनििार्य 
प्रारम्भभक िातािरणीर् परीक्षण तथा िातािरणीर् प्रभाि मलु्र्ाङ्कि गिुय पिे उल्िेख गररएको छ। र्सै 

ऐिको दफा 24 मा िातािरण संरक्षण सभबजिी विशेष राम्खएको छ, दफा 25 मा िदी संरक्षण 
सभबजिी व्र्िस्था राम्खएको छ, स्िीकृत िातािणीर् अध्र्र्ि प्रनतिेदिमा उल्िेख भएको बाहेक 
कसैिे पनि िदीको िहाि पररितयि िा दोहि हिुे गरी िदीजजर् पदाथय उत्खिि िा सङ्किि गिय 
गराउि हुँदैि, साथै दफा 27 मा िातािरणीर् अध्र्र्ि गिुयपिे प्रस्ताििे अध्र्र्ि िगराई िा 
िातािरणीर् अध्र्र्ि प्रनतिेदि स्िीकृत िगराई प्रस्ताििा कार्यजिर्ि गरे दण्ड सजाए हिु ेब्र्िस्था 
गररएको छ। 

४.५ कार्यविनि, मापदण्ड र निदेम्शकाहरु 
४.५.१  िमु्भबिी प्रदेश, िदीजजर् पदाथय व्र्िस्थापि कार्यविनि, २०७५ 

र्स कार्यविनिको दफा ६ मा िदीजजर् पदाथयको सङ्किि / उत्खिि ्र नबक्री गिे स्थािीर् तहिे 

सङ्किि/उत्खिि ्गिुयअम्घ प्रचनित कािूि बमोम्जम प्रारम्भभक िातािरणीर् परीक्षण िा िातािरणीर् 

प्रभाि मलु्र्ाङ्गकि गराउि ुपछय भन्न ेउल्िेख गरेको छ।कार्यविनिको दफा ४ सभबम्जित भएर अिसूुचीः 
३ मा िदीजजर् पदाथयको सङ्किि सभबजिी मापदण्ड समाबेश गररएको छ र सोही मापदण्ड र प्रचनित 

कािूि िाई समेटेर प्रनतिेदि तर्ार गररएको छ। 

४.५.२  ढुङ्गा, नगट्टी, िाििुा  उत्खिि,् नबक्री  तथा  व्र्िस्थापि  सभबजिी  मापदण्ड , २०७७ 

ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा उत्खिि,् नबक्री तथा व्र्िस्थापि सभबजिी मापदण्ड, २०७७ िे िदीजजर्  

पदाथयको संकिि, उत्खिि ्र नबक्रीको कार्यर्ोजिा बिाउिे अनिकार स्थािीर् तहिाई ददएको छ। 
गाउँ िा गाँउ सभा द्धारा स्िीकृत दरमा उत्खिि,् संकििको अिमुनत र नबक्रीको ठेक्का स्थािीर् 

कार्यपानिकािे िगाउिेछ। र्स मापदण्ड अिसुार स्थािीर् तहिे िातािरणीर् अध्र्र्ि प्रनतिेदिमा 
उल्िेख सतय र सीमानभत्र रहेर मातै्र मेनसिको प्रर्ोग गिय पार्िेछ। कुि ै एक स्थािीर् तहमा 
निर्मािसुारको शलु्क िा दस्तरु नतरी अको कुि ैस्थािीर् तह िा प्रदेशमा ओसारपसार र ढुिानि गदाय 
कुि ैपनि थप कर, शलु्क िा दस्तरु निि पार्िे छैि। मापदण्डको दफा ४ को उपदफा (३) बमोम्जम 

िदीजजर् पदाथय को संकिि, उत्खन्न ्र नबक्री कार्यको िागी ठेका व्र्िस्था गिुयपूिय मापदण्डको अिसूुची 
१ बमोम्जमको चेकनिष्ट तर्ार गरी प्राविनिक बाट स्थिगत अिगुमि गराई ठेका बजदोिस्त गिुयपिेछ 

भनिएको छ। साथै र्स मापदण्डमा िदी तथा खािीजजर् पदाथयको सङ्किि / उत्खिि,् नबक्री सभबजिी 
प्रवक्रर्ाको अिगुमि म्जल्िा समजिर् सनमनत प्रमखु, प्रमखु म्जल्िा अनिकारी, सरुक्षा निकार्का प्रमखु, 

नडनभजि िि प्रमखु िगाएतका व्र्म्ि रहेको सनमनतिे गिेछ पनि भनिएको छ। र्सै मापदण्डको 



प्रारम्भभक िातािरणीर् परीक्षण प्रनतबेदि 

27 

निस्दी गाउँपानिका 

दफा ९ को उफदफा (७) मा सङ्किि / उत्खिि ्कार्य निर्नमत अिगुमि गिय कार्यदि गठि 
गिुय पिेछ भनिएको छ। 

4.5.3 ढुङ्गा, नगट्टी, बाििुा उत्खिि, नबक्री तथा व्र्िस्थापि सभबजिी (पवहिो संशोिि) 
मापदण्ड, २०७9 

ढुङ्गा, नगट्टी, बाििुा उत्खिि, नबक्री तथा व्र्िस्थापि सभबजिी (पवहिो संशोिि) मापदण्ड, 
२०७9 िे गाउँपानिका िा िगरपानिकािे िदीजजर् पदाथयको सङ्कििका िानग िदीको िारमा 
पररितयि िहिुे व्र्िस्था नमिाई ड्याम िा तटबजि निमायण गरी उन्नत प्रविनिको प्रर्ोगद्वारा ररभर 
मार्निङ गरी बाििुा प्रशोिि र नबक्री गिे कार्य साियजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चािि गिय 
सक्िेछ।र्स मापदण्डको दफा ४ को उपदफा १६ िे प्रत्रे्क िषयको असार १ गतेदेम्ख भदौ 
मसाजतसभम िदीजजर् पदाथयको उत्खिि ्गिय पार्िे छैि।मापदण्डको दफा १३ को उपदफा 
२ अिसुार स्िीकृत िातािरणीर् अध्र्र्ि प्रनतिेदिको माजर् अिनि नति िषयको हिुेछ तर 
प्रनतिेदिमा तोवकएको पररमाण उत्खिि भर्सकेको अिस्थामा सोही प्रनतिेदिको आिारमा थप 
उत्खिि गिय पार्िे छैि।मापदण्डको दफा १४  िे स्थािीर् सम्ञ्चत कोषमा जभमा भएको 
रकममध्रे्बाट िदी निर्जत्रण तथा बार्ोर्म्जजनिर्ररङ िगार्तका स्रोत संरक्षणको क्षेत्रमा खचय 
गिय प्राथनमकता ददिपुिेछ भनिएको छ। 
 

 

४.५.4 िातािरणीर्  प्रभाि मलु्र्ाकंि  निदेम्शका, २०५० 

िेपाि सरकारिे आठौं र्ोजिाको िीनत कार्ायजिर्िमा सहर्ोग पगुोस भन्नको िानग िातािरण संरक्षण 

ऐि र िातािरण संरक्षण निर्माििी ल्र्ाउि ुअगाडी िै एक राविर् िातािरणीर् प्रभाि मलु्र्ांकि 

निदेम्शका २०५० िाग ुगररसकेको छ। र्ो निदेम्शकािे अध्र्र्िको क्रममा जि सहभानगता जटुाउि ै

पिे, आिश्र्क सूचिाहरुको संकिि गिे, वििादका विषर्हरुको गम्भभरता पूियक मलु्र्ांकि गिे र 

िातािरणीर् अध्र्र्िको िानग ती विषर्हरुको प्राथनमकता क्रम नििायरण गिे कुराहरुिाई प्रष्ट रुपमा 
जोड ददएकोछ । 

४.५.5 निस्दी गाउँपानिका, संम्क्षप्त िातािरणीर् अध्र्र्ि तथा प्रारम्भभक िातािरणीर् परीक्षण 
कार्यविनि,  २०७९ 

कार्यविनिको दफा ५ को उपदफा (४) मा प्रारम्भभक िातािरणीर् परीक्षण सभबजिी कार्यसूची 
प्रमखु प्रशासकीर् अनिकृतिे आिश्र्कता अिसुार सभबम्जित महाशाखा/शाखा/र्काईसँग रार् 
परामशय र सभबम्जित पक्षको जाँचबझु र आिश्र्कता अिसुार पररमाजयि गरी स्िीकृत गिुय पिेछ 
भनि उल्िेख गरेको छ साथै दफा ५ को उपदफा (५) मा प्रनतिेदि स्िीकृत गदाय प्रनतिेदि 
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पेश भएको नमनतिे पजर ददिनभत्र स्िीकृत गिुय पिे ब्र्िस्था गररएको छ।र्सै कार्यविनिको दफा 
६   मा साियजनिक सिुिुार्य गिुयपिे ब्र्िस्था बारे उल्िेख गररएको छ। 
४.५.6 अजतराविर् सम्जि तथा महासम्जिहरु 

िेपाि विनभन्न समर्मा विनभन्न अजतराविर् सम्जि तथा महासम्जिहरुिे पर्ायिरणको संरक्षणगिे जिाएको 
छ।Convention on Biological Diversity (CBD) (1992 A.D.), Convention on International 

Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) (1973 A.D.), Convention 

on Wetland of International Importance Especially as Waterfowl Habitat (Ramsar 

convention) (1971 A.D.) र्ी केही अजतराविर् सम्जि तथा महासम्जिहरु हिु ्जसका अिसुार िेपाििे 

कुि ैपनि पररर्ोजिाहरु बाट र्हाँका प्राकृनतक सभपदाहरुमा िकारात्मक असर पािय नमल्दैि । 

४.7 िीनत  तथा  रणिीनत  
४.7.१ राविर् संरक्षण रणिीनत २०४५  

िेपाि सरकारिे पाररत गरेको राविर् संरक्षण रणिीनत २०४५ िै िेपािको िातािरण संरक्षण सभबम्जि 

पवहिो दस्तािेज हो।र्स रणिीनतिे विकास र संरक्षण नबच अजतर सभबजि रहेको कुरािाई आत्मसाथ 

गदै भौनतक पूिायिार निमाणय तथा विकास आर्ोजिा संञ्चािि गदाय िातािरणीर् प्रभाि मूल्र्ाङ्कि गिुयपिे 

र त्र्स्ता कार्यहरुबाट िातािरणमा पियसक्ि ेप्रभािहरुको जरू्िीकरण गिय उम्चत व्र्िस्था गिुयपिे 

कुरामा जोड ददएको छ।  

४.7.२ िातािरण सभबम्जित िीनत 

 िेपाि सरकारिे विकास आर्ोजिा तथा उद्योग स्थापिा गदाय िातािरणमा पियसक्िे असरहरुिाई 

ध्र्ािमा राखी छैटौं र्ोजिा अिनि (२०३७-२०४२) देम्ख िै िातािरण संरक्षणमा सजगता देखाउदै 

केही चनुिएका आर्ोजिा तथा कार्यक्रमहरु सञ्चािि गिय िातािरणीर् अध्र्र्िको आिश्र्कता 
औल्र्ाएको नथर्ो।र्ो िीनतिाई सातौं र्ोजिा अिनिमा (२०४२-२०४७) केही विस्तार गरी ठुिा 
आर्ोजिा तथा कार्यक्रमहरु संचािि गदाय िातािरणीर् अध्र्र्िको आिश्र्कतामा जोड ददर्एको 
नथर्ो।आठौं र्ोजिा (२०४९-२०५४) िे र्सिाई अझ सदुृढ गिय िातािरणीर् अध्र्र्िका िानग एक 

राविर् पद्धनत स्थापिाको सोच राख्दै सडक, जिविद्यतु, उद्योग, नसंचाई, खािेपािी तथा ढि निकास 

जस्ता ठुिा आर्ोजिाको िानग िातािरणीर् अध्र्र्ि गिुय पिे कुरामा जोड ददएको पार्यजछ। 
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अध्र्ार् ५: प्रस्ताि कार्ायजिर्िका गदाय िातािरणमा पिे खास प्रभाि 

५.१.भौनतक िातािरण 
५.१.२ प्रस्तावित सङ्किि तथा उत्खिि ्क्षते्रको िक्सा 

 

 

म्चत्रः ५.१ निस्दी गाउँपानिकाको टोपो िक्सा (स्रोतः िि तथा िातािरण मजत्रािर्) 
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म्चत्रः ५.२ पाल्पा म्जल्िा र निस्दी गाउपानिकाको म्ज.आर्.एस. िक्सा 
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५.१.२ भ-ूििोट, भ-ूउपर्ोग तथा माटो  

प्रस्तावित प्रभाि क्षेत्र पाल्पा म्जल्िाको दम्क्षण पूिय भागमा अिम्स्थत निस्दी गाउँपानिका निस्दी खोिा, 
अरुण खोिा र कािीगण्डकी िदीको िम्जकको क्षेत्र हो।कानिगण्डकी िदी र अरुण खोिा र 
निस्दी खोिा गाँउपानिकाको उत्तरी क्षेत्र बाट बग्दै गाँउपानिकाको दम्क्षण तफय  हदैु बग्िे गरेका 
छि।्गाँउपानिकाको  भ-ूउपर्ोगको अिस्थािाई हदाय िेरै पहाडी भनूम रहेको 
पार्जछ।गाँउपानिकाको प्रमखु खाद्यान्न तथा अन्न बािीमा िाि, गहुँ, मकै, आि,ु मास, मसुरुो, अरहर, 

आिस, तोरी आदी हिु।्र्स गाँउपानिकाको क्षेत्रमा  म्चभटार्िो, बिौटे र दोमट माटो 
पार्जछ।गाँउपानिकामा बनगरहेका विनभन्न िदीिािाहरूको वकिारमा अिम्स्थत स्थाि तथा 
बम्स्तहरूमा खेतीर्ोग्र् जनमिको उियराशम्ि उच्च रहेको छ।प्रस्तावित िदीजजर् पदाथय उत्खिि ्/ 
सङ्किि क्षेत्रको भगुाग समदु्र सतहबाट कररि ३०० देम्ख १७०० नमटरको उचार्यमा रहेको 
छ। 
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म्चत्रः निस्दी गाउँपानिकाको माटोको बिौट 

 

 

म्चत्रः निस्दी गाउँपानिकाको भ-ूउपर्ोग वकनसम 
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५.१.३ हािापािी 
जििार्कुो वहसाबिे र्स गाँउपानिका उष्ण तथा उपोष्ण प्रकारको हािापािी रहेको छ । प्रदेशीर् 

हािापािी  पार्एता पनि बाहै्र मवहिा एकैिासको हािापािी छैि। चैत्र मवहिादेम्ख आम्श्विको सरुु सभम 

गमी हजुछ।आम्श्वि, कानतयक र फागिुमा र्हाँको हािापािी समम्शतोष्ण हजुछ भिे मंनसर, पौष र माघमा 
निकै जाडो हजुछ।जेष्ठको अजत्र् देम्ख आम्श्विको सरुुसभम मिसिुी िार्कुा कारण प्रशस्त िषाय हिु े

गछय।गमीर्ाममा र्हाँको अनिकतम तापक्रम कररि ३०.७ नडग्री सेम्ल्सर्स सभम पगेुको छ भिे 
जरू्ितम ७ नडग्री सेम्ल्सर्स सभम पगेुको छ।र्स क्षेत्रमा जिु जिुाई, अगष्ट र सेप्टेभबर मवहिामा 
िेरै बषाय भएको पाईएको छ। 
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५.१.४ िारू् प्रदषुणको अिस्था 
उत्खिि ्तथा संकिि  क्षेत्रहरूमा िारू् स्िच्छ रहेको त्र्स क्षेत्र िररपरी िा िदी वकिारमा 
सामाजर् पातिो मािविर् िस्ती रहेको साथै कुिै वकनसमका ठुिा स्तरमा उद्योगिजदाहरू 
सञ्चाििमा छैि।्सङ्किि तथा उत्खिि ्को बेिा िुँिो उडेर केवहहद सभम अस्थार्य रूपमा िारू् 
प्रदषुण हिुसक्छ।र्स वकनसमको प्रभािको जरू्िीकरणको उपार्हरू र्स प्रनतिेदिमा समािेश 
गररिेछ। 

५.१.५ पािीको गणुस्तर 

सिकोशी िदीमा बग्िे पािी िावहर् आखँाबाट हेदाय नसंचार्को िानग उपर्िु रहेको भएतापनि 
वपउँिका िानग भिे अिउपर्िु रहेको छ।पािीिार्य सामाजर् शवुद्धकरण गरी केवह िदी वकिारको 
बस्तीहरूिे खािेपािीको रूपमा प्रर्ोग गदै आएको छि।्  

५.२. जैविक िातािराण 

५.२.१ बिस्पनत 

प्रस्तावित क्षेत्रमा कुिै प्रकारमा ििस्पनतहरू पार्दैिि ्तर उत्खिि ्तथा संकिि क्षेत्र देम्ख 
िम्जको िि क्षेत्र तथा साियजनिक तथा निम्ज िि क्षेत्रमा पार्यिे प्रमखु ििस्पनतहरू ति 
तानिमा उल्िेख गररएको छ। 

 तानिका ५.२ प्रस्तावित सङ्किि / उत्खिि ्क्षेत्र िरपरका ििमा पाईिे मखु्र् ििस्पनतहरु  

बिस्पनतहरू बैज्ञानिक िाम 
साि Shorea robusta 

नससौ Dalbergia sisso 

बाँस Dendrocalamus spp 

जामिु Syzygium cumini 

साज Terminalia elliptica 

बेि Aegle marmelos 

खोटे सल्िा Pinus roxburghii 

खर्र Senegalia catechu 

वपपि Sacred fig  

आपँ Mangifera 
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५.२.२ िजर्जजत ु

उत्खिि ्तथा संकिि क्षते्र देम्ख िम्जको िि क्षेत्र तथा र्स गाउँपानिकामा पार्यिे प्रमखु 
िजर्जजतहुरू ति तानिमा उल्िेख गररएको छ। 

तानिका ५.३  प्रस्तावित सङ्किि / उत्खिि ्क्षेत्र िरपरका ििमा पाईिे मखु्र् िजर्जजतहुरु  

बजर्जजतहुरू बैज्ञानिक िाम 
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बाघ Panthera tigris 

भाि ु Ursidae 

म्चतिुा Panthera  

वहरण Cervidae 

दभुसी Erethizon dorsatum 

बदेँि Sus scrofa 

बाँदर Cercopithecidae 

जरार्ो Cervus unicolor  

स्र्ाि Vulpes vulpes 
म्चत्ति Axis axis 

बि नबरािो Felis chaus 

 

५.२.३ माछाहरु  

प्रस्तावित िदीिजर् पदाथय संकिि तथा उत्खिि ्गररिे क्षेको िम्जकको िदीमा पार्िे माछाहरुमा 
बदुिुा (Garra annandalei), नतते (Psilorhynchus pseudochenius), नसङ्गे (Heteropneustes 

fossilis) बोचे असिा (Schizothorax richardsoni), सहर माछा (Neolissochilus Naziritor), 

पोनथर्ा (Puntius conchonius) आदद रहेका छि ्। 

५.३  सामाम्जक, आनथयक तथा सासं्कृनतक िातािरण 
५.३.१ जिसंख्र्ा र बसोबास 

र्स गाँउपानिकाकको जिसंख्र्ा 21,604 रहेको छ।जसमध्रे् मवहिाको जिसंख्र्ा 10,155 र 

परुुषको जिसंख्र्ा 10,707  रहेको छ। जिघित्ि (प्रनत िगय वकिोनमटरमा रहेको जिसंख्र्ा) 
१११ जिा प्रनत िगय वकिोनमटर रहेको छ।गाउँपानिकामा जातजातीमा सबैभजदा बढी मगर जानत, 

दोस्रोमा तामाङ्ग र तेस्रोमा ब्राहृमण (पहाडी) को बसोबास रहेको छ।िानमयक दृवष्टकोणिे हेदाय र्स 

गाँउपानिकामा अनिकांश वहजद ु िमायििभबीहरू रहेका छि।्पनछल्िो निस्दी गाउँपानिकाको 
नडम्जटि नभिेज प्रोफार्ि 2079 अिसुार र्हाँको कुि जिसंख्र्ाको िगभग  93.8  प्रनतशत 

(20,265 जिा) वहजद,ु, 5.2 प्रनतशत (1123 जिा) बौद्ध र 1 प्रनतशत (216 जिा) वक्रम्िर्ि 
िमायििभबीहरु छि।्र्ी विविि तथ्र्बाट गाँउपानिकामा िानमयक संरचिाको दृवष्टकोणबाट बढी 
विवििता र्िु रहेको देम्खजछ। 

पर्यटि वहसाििे र्स गाउँपानिकाको िदी र खोिाको ररसोटयहरु आकय षक केजद्र बजदै गएका 
छि।् 
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५.३.२ सेिा तथा पूिायिार 
निस्दी गाउँपानिकाको नडम्जटि नभिेज प्रोफार्ि 2079 अिसुार र्स गाउँपानिका 95.3 
प्रनतशत जिसङ्खख्र्ा कृवष तथा पशपुाििमा सङिग्ि छि ्भिे १.७ प्रनतशत मानिसहरु व्र्ापार 
मा सङिग्ि छि।् 1.5प्रनतशत मानिसिे जानगर गछयि भिे १.४ प्रनतशत मानिसिे ज्र्ािा 
मझदरुी गछयि।्पररिारहरूिे िारा िा पार्यपबाट वपउिे पािी प्राप्त गरेको देम्खजछ।त्र्सैगरी 
अव्र्िम्स्थत वपउिे पािीको अभाि उच्च भेग तीर बढी छ।रा.ज. २०६८ अिसुार र्स 
गाउँपानिकाको अनिकाशं िरिरुीिे दाउराको प्रर्ोग गरेको तथ्र्ाङ्क रहेको छ।तर वफल्ड भ्रमणको 
बखत गाउँपानिकाको बजाररकेम्जद्रत क्षेत्रहरूमा एिवपम्ज ग्र्ासँ प्रर्ोग गिेको संख्र्ा बढ्दो 
छ।साथै विद्यतु प्रसारण रा.ज. २०६८ सभमको तथ्र्ाङ्क केिाउँदा हाि विद्यतुको पहुँच बढ्दै 
गएको पगेुको गाउँपानिकाका प्रनतनिनिहरूिार्य गररएको अजतयरिातायबाट प्राप्त भएको छ।साथै 
गाउँपानिकामा सोिार बत्तीको पनि प्रर्ोग िेरै रहेको तथ्र्ाङ्क छ।सञ्चार प्रणािीको वििेचिा गदाय 
र्स गाँउपानिकाका 7 ओटै िडाहरुमा िेपाि टेनिकम, एिसेि जस्ता कभपिीहरूिे सञ्चारको सेिा 
परु्ायएका छि।्म्शक्षाको क्षते्रमा र्स गाउँपानिकामा स्िातर सभमको पढार्यको भईरहेको छ।  
गाँउपानिकाको बजारकेम्जद्रत क्षेत्रमा मध्र्म स्तरको र्ातार्ातको सवुििा रहेको छ।तैपनि 
गाँउपानिकाको ग्रामीण क्षेत्रमा भिे कच्ची सडक भएको कारण सडक भएको भए पनि निर्नमत 
रूपमा र्ातार्ातको सािि आितजाित िहिुे गरेको देम्खजछ।गाँउपानिकामा र्ातार्ातका विनभन्न 

साििहरूको उपर्ोग भएको देम्खजछ।गाँउपानिकामा, टेक्टर, मोटरसार्कि, सािा तथा ठुिा 
बसहरू को समेत सञ्चािि देम्खजछ।गाँउपानिकाका सडकमागय राम्रो भएका रुटहरूमा बस सेिा चाि ु

रहेको छ।र्स उत्खिि ्/ सङ्किि सभम जािको िागी पहचु मागयको रुपमा िदी वकिारका बाटो रहेका 
छि ्। 

 

  



प्रारम्भभक िातािरणीर् परीक्षण प्रनतबेदि 

38 

निस्दी गाउँपानिका 

अध्र्ार् ६: प्रस्ताि कार्ायजिर्िका विकल्पहरू 
६.१ प्रस्तािको  विकल्प  विश्लषेण 
विकल्प विश्लषेण िातािरणीर् प्रभाि अध्र्र्िको महत्िपूणय अंगको रुपमा निईएको छ।ढुङ्गा, नगट्टी 
तथा बाििुा आदद सङ्किि / उत्खिि ्गदाय िि क्षेत्रका साथै संकिि क्षेत्रमा कुिै वकनसमको हािी 
िोक्सािी िपारी तथा बाताबरणीर् अबस्थामा कुि ैप्रभाब िपिे गरी संकिि गिे व्र्बस्था गररिेछ। 

र्सको िानग निर्मािसुार सङ्किि/उत्खिि ्र्जाजत ददईिे र कमयचारीहरुिे निर्नमत अिगुमि गिे 

व्र्िस्था गररिेछ। ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा आददको िानग आम्श्वि देम्ख जेष्ठ मसाजत सभम 

(िदी/िदीहरुमा बाढी िआएको बखत) सङ्किि / उत्खिि ्गिे समर् ददईिेछ। सङ्किि कार्यबाट 

िातािरणमा असर िपिे परभपरागत तथा आिनुिक साििको मात्र प्रर्ोग गररिेछ।जैविक विवििताको 
संरक्षणिाई ध्र्ािमा राखी नििायररत स्थािमा मात्र प्रस्ताि कार्ायजिर्ि हिु े र र्ो प्रस्ताििे 

िातािरणिाई क्षनत िपरु् र्ाई प्रस्तािमा उल्िेम्खत श्रोत सभेक्षण बाट नििायररत भए बमोम्जमको पररमाण 

मात्र सङ्किि/उत्खिि ्गिे व्र्बस्था नमिार्िे छ।  

विकल्प १  प्रस्ताि कार्ायजिर्ि िै िगिे ।  

विकल्प २  परभपरागत विनि द्वारा प्रस्ताि कार्ायजिर्ि गिे ।  

विकल्प ३  िैज्ञानिक ब्र्बस्थापि प्रणािी अिसुार प्रस्ताि कार्ायजिर्ि गिे ।  

६.२ प्रस्तािका विकल्पहरु 
विकल्प १  प्रस्ताि कार्ायजिर्ि िगिे  

र्स प्रकारको नबकल्पिाई रोज्दा प्रस्तावित क्षेत्रमा भएका ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा सङ्किि / उत्खिि ्

िै िगिे, र सो क्षेत्रिाई पूणय रुपमा निषेनित / संरम्क्षत क्षेत्रको ] (Restricted/Protected Area) रुपमा 
विकास गिे हिुजाजछ।गैर कािूिी रुपमा सङ्किि / उत्खिि ्गरेमा विगो जफत गरी प्रचनित ऐि 

कािूि बमोम्जम दण्ड सजार् गिुयपिे र क्षेत्रको पूणय रेखदेख गाँउपानिका र आिश्र्क परे म्ज.स.स. 

गिुयपिे हजुछ।र्स विकल्पिे भौनतक संरचिा निमायणमा आिश्र्क निमायण सामाग्री (ढुङ्गा, नगट्टी, बाििुा 
आदद) सङ्किि / उत्खिि ्िागी िदीको बगर क्षेत्र भजदा जनमिमा गररि ेउत्खिि ्िाई प्रोत्साहि 

गदयछ। र्सरी िैकम्ल्पक उत्खिि ्िाई प्रोत्साहि गदाय िदीको बगरमा रहेको प्राकृनतक सभपदा खेर 

जािकुा साथै िदीको पािी बहाि सतह बढ्िािे खेतीर्ोग्र् जनमिमा बाढी पस्िे, भ-ूक्षर् जस्ता प्राकृनतक 

प्रकोपका घटिामा िदृ्धी हिु सक्छ।खािीजजर् उत्खिि ् िे िातािरणमा पनि अनिक िकारात्मक 

प्रभाि पािे तथा तत्काि खािीको विकास पनि िभैसकेको अिस्थामा र्स विकल्पिाई अस्िीकृत 

गररजछ।ढुङ्गा, नगट्टी, बाििुा आदद सङ्किि / उत्खिि ्िगदाय िदीको सतह बढि गई बाढीको पािी, 
बस्ती र खेतमा पसी ििजिको िोक्सािी हिु,े िदीको सतह बढी, बाँि र पिुहरुिाई  बषायतको समर्मा 
क्षनत पगु्िे, कच्चा पदाथयको आपूती िहदुा उद्योग व्र्िसार् बजद हिु ेिा अको देशको भरपिुय पिे तथा 
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स्थािीर् विकास निमाणय कार्यमा प्रनतकूि असर पिे देम्खजछ।साथै र्स क्षेत्रमा हार्यड्रो पािरका 
आर्ोजिा निमायण चरणमा छि।् िदीजजर् पदाथयको उत्खिि ्िहदुाँ आर्ोजिािे िि क्षेत्रबाट 
उत्खिि ्गिे जोम्खम हिुसक्छ। 
विकल्प २  परभपरागत विनि द्वारा प्रस्ताि कार्ायजिर्ि गिे  

परभपरागत नबनि द्वारा ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा सङ्किि / उत्खिि ्गिे कार्य राम्रो भएपनि श्रोतहरुको 
अिैज्ञानिक र अनिर्म्जत्रत रुपबाट सङ्किि / उत्खिि ्तथा नबक्री वितरण हिु,े अदक्ष मानिसहरु बाट 

समर् नसमा िराखी कुिै पनि बखत श्रोत संकिि गिे र व्र्िसावर्क रुपमा काम गिे व्र्म्िहरु िाई 

नबक्री गिे कार्यिाई बढािा ददिे हजुछ। श्रोत संिकि गिे मानिसहरु िाई सो को महत्ि, मलु्र्, 

संकिि विनि िगार्तका कुिै कुराको पनि जािकारी िहिु ेर जथाभानब कुि ैज्ञाि नबिा श्रोत संकिि 

गदाय र्सबाट पर्ायिरण तथा पाररम्स्थनतकीर् प्रणािीमा िराम्रो प्रभाि पगु्िकुा साथै स्थािीर् राजश्व तथा 
जिताको आनथयक उन्ननत समेतमा िािा पगु्ि ेहजुछ।  

विकल्प ३  िैज्ञानिक ब्र्बस्थापि प्रणािी अिसुार प्रस्ताि कार्ायजिर्ि गिे  

अबैज्ञानिक र अब्र्िम्स्थत विनिद्वारा ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा सङ्किि / उत्खिि ् गदाय त्र्स्ता 
श्रोतहरुको निरजतरता िहिु,े हैनसर्तमा ह्रास आउिे भएकोिे त्र्सको बैज्ञानिक व्र्बस्थापिका साथै 

सङ्किि / उत्खिि ्विनिमा सिुार ल्र्ाई र्स्ता श्रोतको ददगो विकास गिय र्ो प्रस्ताि प्रस्ततु गररएको 
हो।ढंुङ्गा, नगट्टी तथा  बाििुा आददको विगतमा भएको सङ्किि / उत्खिि ् विनिमा छिफि गदाय 
अव्र्िम्स्थत वकनसमबाट संकिि तथा उत्खिि ्गररएको जािकारी आएकोिे आगामी ददिहरुमा 
संकिि गदाय जहापार्ो त्र्ही संकिि िगरी तोवकएको क्षेत्रबाट मात्र सङ्किि / उत्खिि ्कार्य 
गिय/गरार्िेछ। 

र्सयथ ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा आदद सङ्किि/उत्खिि ्गदाय िि क्षेत्रका साथै सङ्किि / उत्खिि ्

क्षेत्रमा कुिै वकनसमको हािी िोक्सािी िपारी तथा बाताबरणीर् अबस्थामा कुि ैप्रभाब िपिे गरी संकिि 

गिे व्र्बस्था गररिेछ।र्सको िानग निर्मािसुार सङ्किि / उत्खिि ्र्जाजत ददईिे र गाँउ अिगुमि 
सनमनतिे निर्नमत अिगुमि गिे व्र्िस्था गररिेछ। ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा आददको िागी आम्श्वि 

देम्ख जेष्ठ मसाजत सभम (िदीमा बाढी िआएको बखत) संकिि गिे समर् ददईिेछ।सङ्किि / 
उत्खिि ् कार्यबाट िातािरणमा असर िपिे परभपरागत तथा आिनुिक साििको मात्रप्रर्ोग 

गररिेछ।जैविक विवििताको संरक्षणिाई ध्र्ािमा राखी नििायररत स्थािमा मात्र प्रस्ताि कार्ायजिर्ि 

हिु ेर र्ो प्रस्ताििे िातािरणिाई क्षनत िपरु् र्ाई प्रस्तािमा उल्िेम्खत श्रोत सभेक्षण बाट नििायररत भए 

बमोम्जमको पररमाण मात्र सङ्किि / उत्खिि ्गिे व्र्बस्था नमिाउदा श्रोतहरुको  उम्चत व्र्िस्थापि 

भई ददगो हिुेहदुा र्ो विकल्पिाई रोम्जएको छ।  
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६.३ विनभन्न विकल्पहरुको िातािरणीर् तिुिात्मक प्रभािहरुको विश्लषेण 
प्रस्ताि कार्ायजिर्िका तीििटा विकल्पहरुिाई तानिकाः ६.१ मा तिुिात्मक रुपमा अिूकूि र 

प्रनतकूि िातािरणीर् प्रभािको छोटो तथा संम्क्षप्तमा Qualitative approach िाट विश्लषेण गररएको 
छ। Qualitative approach विकल्प  छिौट गिे पूरािो र सहज उपाए हो। 

तानिका िं. ६.१ अिकूुि र प्रनतकूि प्रभािहरुको वििरण 

नस.
ि. 

विकल्पहरु अिकूुि िातािरणीर् प्रभाि प्रनतकूि िातािरणीर् प्रभाि  

१ 
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भकु्षर्मा कमी स्थािीर् स्तरमा गररिी नििारणका िानग 

निजी क्षेत्रको संिग्ितामा कमी आउिे। 

िातािरणमा सजतिुि औद्योनगक विकासमा टेिा िपगु्िे। 

प्राकृनतक रुपमा रहेका श्रोतहरुको 
संरक्षण र िवृद्ध 

र्स कार्यमा संिग्ि स्थािीर् जिशम्ि 

विस्थावपत हिुे। 

श्रोतको चोरीमा कमी सङ्किि / उत्खिि ् िहदुा श्रोतको 
सदपुर्ोग िभई खेर जािे। 

जिचर र उिीहरुको बासस्थािको 
संरक्षण 

स्थािीर् जिसमदुार्बाट संरक्षण कार्यमा 
सहभानगताको कमीको कारण श्रोँतको 
दरुुपर्ोग हिुे। 

बंशाण ुस्रोत संरक्षण स्थािीर् विकास निमायण कार्यमा प्रनतकूि 

असर पिे। 

जैविक विवििता र पाररम्स्थनतकीर् 

प्रणािीको संरक्षण 

कच्चा पदाथयको आपूम्र्तय िहदुा उद्योग 

बजदहिु े िा अको गाउँपानिकाको भर 

पिुयपिे । 

स्रोतको मौज्दातमा बवृद्ध  राजश्व िउठ्दा अथयतित्रमा प्रनतकूि असर 

पिे, ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा आदी सङ्किि 
/ उत्खिि ्िगदाय िदीको सतह बढ्ि गई 

बाढीको पािी बस्ती र खेतमा पसी 
ििजिको िोक्सािी हिुे, िदीको सतह 

बढी बाि र पिुहरुिाई िषायतको समर् मा 
क्षनतपगु्िे । 
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दक्ष जिशम्ि आबश्र्क िपिे  ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा जस्ता पैदािारको 
दरुुपर्ोग हिु े

िीनत निर्मको परीनि नभत्र   
िआउिे  

महत्िपूणय प्रजानतहरु िोप हिुगई जैविक 
विविितामा ह्रास आउिे र राजस्ि समेत 

प्राप्त िहिु े

अल्पकािीि रुपमा अत्र्ानिक 

पररमाण संकिि हिु े  

स्थािीर् तहिार्य प्राप्तहिुे राजश्वमा कमी 
आउिे र  सरकारी जिशम्िको बढी 
आिश्र्कता पिे 

संकििको बैज्ञािीक प्रकृर्ाका 
िारेमा जािकारी आबश्र्क िपिे  

िातािरण वििासका प्रिाभहरु देम्खि े

कुिै सीप र प्रविनिको आिश्र्क  
िपिे  

स्थािीर् उद्योगहरुिाई निर्नमत रुपमा 
कच्चा पदाथय प्राप्तिहिुे 

स्ितजत्र रुपमा जिुकुि ै समर्मा 
संकिि गिय सवकिे  

संिग्ि जिशम्ि विस्थावपत हिु े

कम िागतमा श्रोत संकि िहिुे  रोजगारी र अजर् आर्आजयिका अिसरहरु 

घट्दै जािे  

स्थािीर् स्तरमा गररिी नििारणका िागी 
निजी क्षेत्रको संिग्ितामा कमी आउिे  

ििश्रोतको अत्र्ानिक दोहि हिु े

भौनतक संरचिाको िागी निमायण 

सामाग्री प्राप्तहिुे  

अव्र्िम्स्थत तररकािे ढुङ्गा, नगट्टी तथा  

बाििुा आदद संकिि गदाय िदीको सतह 

गवहरो भई वकिार कटाि हिु े   

भौनतक संरचिाहरु पिु, बाँि आददिाई 

क्षेनतपगु्ि सक्ि े
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ढुङ्गा, नगटी तथा बाििुा जस्ता 
श्रोतको ददगो व्र्बस्थापिहिुे र 

िोपोजमखु प्रजानतको संरक्षण र 

नबकासका साथै स्थािीर् तहमा 
प्रविनि हस्ताजतरण  हिुे  

प्रस्ताि कार्ायजिर्ि गदाय दक्ष जिशम्िको 
आिश्र्कता पिे 

स्थािीर् तहमा कच्चा पदाथय 
स्थार्ी र ददगो रुपमा प्राप्तहिु े 

बढी खम्चयिो हिुे 

स्थािीर् स्तरमा थप रोजगारीका 
अबसर नसजयिा भई आनथयक तथा 
सामाम्जक नबकासमा थप टेिा 
पगु्िे  

माििीर् गनतविनिका कारण भकू्षर् बढ्ि 

सक्ि े

जि सहभानगतामा बवृद्ध  भर्य 
स्थािीर् जि समदुार्बाट संरक्षण, 

सभिियि कार्यमा सकारात्मक 
प्रभाि पिे  

जिसंग सभबम्जित जीिजजतहुरु माििीर् 

प्रभािमा आउि सक्िे 

जैविक विवििता र पाररम्स्थनतकीर् 

प्रणािीको संरक्षण हिु े

समर् पाििा र निम्ित निर्म कािूिको 
पाििा गिुय पिे 

जैविक िंशाण ु श्रोत संरक्षणमा 
मद्दत नमल्िे 

अजर् प्रजातीहरुको हािी िोक्सािी 
हिुसक्ि े

िातािरणीर् प्रनतकूि प्रभाि घट्ि 

गई सकारात्मक प्रभाि बढ्दै जािे 
िदी िरपर िस्ती विस्तार एिंम िदी 
अनतक्रमण हिुसक्ि े

ददगो रुपमा राजश्व प्राप्त भई 

स्थािीर् आर्मा बवृद्ध हिुे 
भौनतक संरचिा जस्तै पिुको जगमा प्रत्र्क्ष 

आच आउि सक्ि े

अजर् विनभन्न उपर्ोगी प्रजानतको 
पवहचािहिु े  

 

व्र्िम्स्थत तररकािे ढुङ्गा, नगट्टी, 
बाििुा आदद संकिि गदाय वकिार 

कटाि िहिुे र िदी नबच भागबाट 

बग्िे 
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अिसुजिाि तथा अध्र्र्िमा मद्दत 

नमल्िे  

 

प्रस्ताि कार्ायजिर्ि क्षेत्र िरपरको 
भौनतक पूिायिारहरु पिु आददको 
संरक्षण हिु  

 

माग र आपूनतयको म्स्थनत विश्लषेण 

गरी सम्ञ्चती समेत गिय सवकि े

 

 

गणुात्मक दृवष्टकोण (Qualitative approach) का आिारमा प्रारम्भभक िातािरणीर् परीक्षण प्रनतिेदि 

अध्र्र्िको क्रममा वफल्ड निरीक्षण गदाय स्थािीर् बासी, प्रमखु सचुिादाता संगको छिफि, प्रत्र्क्ष 

अििोकि र गाँउपानिकासँगको छिफिका आिार प्रस्तािको विकल्पहरुको विश्लषेण गदाय प्रस्ताि 

कार्ायजिर्का विकल्पहरु मध्र् विकल्प िं ३, बैज्ञानिक तररकािे ढुङ्गा, नगट्टी तथ बाििुा उत्खिि ्तथा 
संकिि गिे विकल्पबाट िातािरणमा सिैभजदा कम असर पिे, सङ्किि / उत्खिि ् कार्य 
िातािरणमैत्री हिुे, स्थािीर् स्रोतको सवह सदपुर्ोग हिुे, स्थािीर् स्तरमा थप रोजगारीका अबसर 

नसजयिा भई आनथयक तथा सामाम्जक नबकासमा थप टेिापगु्िे, ददगो रुपमा राजश्व प्राप्तभई स्थािीर् 

आर्मा बवृद्ध हिुे, जि सहभागीता बढ्ि ेजस्ता विनभन्न कारणिे गदाय र्ो विकल्प ि ैउम्चत ठहररएको 
कारणिे र्स गाँउपानिकािाई प्रस्ताि कार्ायजिर्िका िागी विकल्पः ३ नसफारीस गररएको छ । 
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अध्र्ार् ७: प्रस्ताि कार्ायजिर्िबाट िातािरणमा पिे प्रभािको रोकथामका विषर्ः 
 

प्रस्ताि कार्ायजिर्िबाट िातािरणमा पिय सक्ि ेप्रभािहरुको पवहचाि ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा आदद 

सङ्किि / उत्खिि ्कार्य संचािि रहदा र उिकार्यिे भविष्र्मा निभताउि सक्ि ेप्रभािहरुको पवहचाि 

र विश्लषेण जैविक, भौनतक, रसार्निक, आनथयक-सामाम्जक तथा सांस्कृनतक िातािरणिाई ध्र्ािमा 
राखी गररएको छ।प्रस्ताि कार्ायजिर्िबाट मखु्र् गरर सकारात्मक र िकारात्मक प्रभाबहरु हिु े
गदयछि।्सामाजर्तर्ा सकारात्मक प्रभाबहरुिाई अनिकतम र िकारात्मक प्रभाबहरुिाई जरू्ि गदै 

ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा आदद सङ्किि / उत्खिि ् कार्य गिुयपदयछ।प्रस्ताि कार्ायजिर्का िातािरणीर् 

असरहरु िस्तगुत िातािरणीर् अिस्थाको बर्ाि र प्रस्ताि कार्ायजिर्ि विनिहरुको विश्लषेणको 
आिारमा पवहचाि गररएको छ। प्रभाबहरुिाई पररमाण, नसमा र अबिीको आिारमा अिमुाि गरर 

उच्च मध्र्म र जरू्ि सूचकहरुको आिारमा िभबरीङ गरी त्र्सको नबश्लषेण अध्र्ार् आठको तानिका 
८.१ मा गररएको छ । 

७.१ प्रस्ताि कार्ायजिर्ि बाट पिे अिकुुि प्रभाबहरु 
७.१.१. भौनतक िातािरण 

• बाढी एिं अजर् जि उत्पन्न प्रकोपको जरू्िीकरणः  
ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुाको सङ्किि / उत्खिि ्कार्य ददगो र ब्र्िम्स्थत एिं िातािरण मैत्री ढङ्गिे गदाय 
प्रस्तावित क्षेत्रमा हिुे िा हिुसक्िे बाढी एिं अजर् जि उत्पन्न प्रकोपको जरू्िीकरण हजुछ।र्स प्रस्ताििे 

िदीमा थवुप्रएर रहेका िदीजजर् पदाथयहरुको संकिि िातािरण मैत्री तिरिे गिे र्ोजिा गरेको 
छ।स्रोत सङ्किि / उत्खिि ्तथा विक्रीका अनतररि संरक्षण, सभिर्द्यि र िदी निर्जत्रण सभबजिी 
र्ोजिा समेत कार्ायजिर्ि हिुेछ।िदी छेउमा थेनग्रएर बसेको ठाउँबाट सङ्किि / उत्खिि ्कार्य गररि े

हदुा त्र्सबाट िदी वकिार सरुम्क्षत भर् िि तथा सो क्षेत्रको ितयमाि अिस्थामा समेत क्रनमक सिुार 

हिुेछ।र्सिे गदाय घाँस एिं झाडीको िवृद्ध भर् जनमिको संरक्षणका साथै भ-ूक्षर् समेत निर्जत्रण र 

रोकथाम हिुेछ।र्स सिुारको क्रममा िदीिे आफ्िो बाहि पररितयि िगिे हदुा खेती र्ोग्र् जमीिमा 
पनि असर िगिे देम्खजछ।र्ो प्रभाि अप्रत्र्क्ष, मध्र्म, स्थािीर् र िामो समर् सभम रहिेछ।त्र्सैिे 

प्रभाि मूल्र्ाङ्कि गदाय र्ो प्रभाि मध्र्म रुपमा महत्िपूणय  देम्खजछ। 

• स्रोतको बैज्ञानिक तथा ददगो ब्र्बस्थापि हिुे  
प्रारम्भभक िातािरणीर् परीक्षण प्रनतिेदिको स्िीकृनत िगतै्त प्रभाि जरू्िीकरणको ब्र्िस्थापि कार्य 
र्ोजिा िागगुररिे भएकोिे र्सको सकारात्मक पक्ष भिेको बैज्ञानिक ब्र्बस्थापि हो। स्रोतको 
िैज्ञानिक व्र्िस्थापि भन्नािे तानिका २.३ मा उल्िेख घाटहरुको सङ्किि / उत्खिि ्र्ोजिा अिसुार 

सङ्किि / उत्खिि ्गरर प्रस्तािको ददगो कार्ायजिर्ि गिुय हो। र्सबाट हैनसर्त पवहचाि, बावषयक 

संकिि गिय सवकिे पररमाणको नििायरण, संकिि नबनि आदद सबै कुराहरु बस्तगुत रुपमा नििायरण 
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गररएको हुँदा बैज्ञानिक तरीकािे ब्र्बस्थापि हजुछ।र्ो प्रभाि प्रत्र्क्ष, उच्च, क्षेनत्रर् र िामो समर् 

सभम रहिेछ त्र्सैिे प्रभाि मूल्र्ाङ्कि गदाय र्ो प्रभाि अनत महत्िपूणय मानिएको छ ।  

७.१.२. सामाम्जक, आनथयक एिं सासं्कृनतक िातािरण  

• आर्श्रोत र जि सहभागीतामा िवृद्ध  

प्रस्ताब कार्ायजिर्ि हदुा प्रस्ताबमा उल्िेम्खत प्रार् सबै कृर्ाकिापमा स्थािीर् जिताको सहभानगता 
हिु ेर प्रस्ताब कार्ायजिर्ि भएपनछ स्थािीर् समदुार्िाई प्रत्र्क्ष रोजगारीको अबसरहरु प्राप्त भै आर् 
आजयिमा बवृद्ध हिुेछ।र्सबाट स्थािीर् स्तरमा बजारको नबकास हिुगै उद्योग, व्र्ापार, कृवष आदद 

क्षेत्रमा प्रत्र्क्ष र्ोगदाि पगु्िे र आनथयक कृर्ाकिाप बढ्ि गै आनथयक गनतम्शिता बढ्ि जाजछ। स्थािीर् 

जिताहरुिाई आर् आजयिका अबसरहरु प्राप्तहिु ेहिुािे म्जबि स्तर उकास्ि मद्दत पगु्िगई गरीबी 
जर्नुिकरणमा समेत महत्िपूणय र्ोगदाि पगु्िे देम्खजछ। र्ो प्रभाि प्रत्र्क्ष, उच्च, स्थािीर् र छोटो समर् 
सभम रहिेछ तर आर् आजयिको सवह सदपुर्ोग र िगािी गियसके िामो समर्सभम र्सको प्रभाि 

पिेछ त्र्सैिे प्रभाि मूल्र्ाङ्कि गदाय र्ो प्रभाि मध्र्म रुपमा महत्िपूणय मानिएको छ। 
• रोजगारीको  अिसर  

श्रोत सङ्किि / उत्खिि ्एिं ढुिािी कार्यमा दक्ष कामदार  आिश्र्क िपिे हुँदा िदी आसपासका 
कामदारहरुिाई िै संिग्ि हिुे अबसर प्रात हजुछ। मवहिाहरुको हकमा पनि उिीहरुिे पनि परुुष 

जनतकै श्रम गिे हिुािे त्र्नतकै मात्रामा िाभाम्जित हिुेछि।् र्सिे एक प्रकारिे मवहिा र परुुष 

विचको श्रम विभाजिमा विभेद गिे प्रणािीिाई निरुत्सावहत पादयछ।ढुङ्गा, नगटृी तथा बाििुा सङ्किि 
/ उत्खिि ्कार्य निर्नमत हिुे हिुािे र्सबाट स्थािीर् िानसजदा िाभाम्जित भर् रहजछि।् र्ो प्रभाि 

प्रत्र्क्ष, उच्च, स्थाि विशेष र छोटो समर्सभम रहिेछ तर रोजगारीिाट आजेका आर्को सवह सदपुर्ोग 

र िगािी गियसके िामो समर् सभम र्सको प्रभाि पिेछ त्र्सैिे प्रभाि मूल्र्ाङ्कि गदाय र्ो प्रभाि मध्र्म 

रुपमा महत्िपूणय मानिएको छ। 

• िाटो /सडक संजाि 

प्रस्ताि कार्ायजिर्ि हिुे स्थािसभम ढुिािीको िागी ट्याक्टर, ट्रक, वटपर आित‐जाित गियको िर्ा ँ
ट्रर्ाक खोल्िे, स्तर उन्नती गिुयपिे हजुछ। अनिकतम समर् वििा‐अिरोि सङ्किि / उत्खिि ्

सामग्रीहरु ढुिािी गियका िागी सडक विस्तार र ममयत सभभार गिुयपिे हजुछ। र्सिे गदाय गाँउपानिका 
तथा म्जल्िाको सडक संजाि विस्तारमा टेिा पगु्दछ। र्ो प्रभाि प्रत्र्क्ष, उच्च, स्थािीर् र िामो 
समर्सभम रहिेछ त्र्सैिे प्रभाि मूल्र्ाङ्कि गदाय र्ो प्रभाि मध्र्म रुपमा महत्िपूणय मानिएको छ। 

 

 

• गाउँपानिकाको  आर्श्रोत / राजश्व  संकिि 
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प्रस्ताि कार्ायजिर्ि गियका िागी गाँउपानिकािे िदीको खण्ड-खण्डमा घाटहरु तोकी ठेक्कािाट प्रस्ताि 

कार्ायजिर्ि गदाय गाँउपानिकाको राजश्व संकििको दार्रा अनि फरावकिो हिुेछ।िदीमा खेर जाि े

सामग्रीको सवह तररकािे सदपुर्ोग हिुगई र्सको नबक्री नबतरणबाट स्थािीर् स्तरमा ठूिो पररमाणमा 
राजस्ि संकिि हिुेछ।जसबाट संकनित रकम गाँउपानिकाकािे स्थािीर् स्तरिाई टेिापगु्ि े

वक्रर्ाकिापको िागी खचय गिय सक्िेछ जसिे राविर् अथयतजत्रमा समेत सकारात्मक प्रभाब पािे 

देम्खजछ।र्ो प्रभाि प्रत्र्क्ष, उच्च, राविर् र िामो समर् सभम रहिेछ त्र्सैिे प्रभाि मूल्र्ाङ्कि गदाय र्ो 
प्रभाि अनत महत्िपूणय मानिएको छ। 

• विकास निमायण सामाग्रीको उपिव्िता 
स्थािीर् क्षेत्रमा रहेका ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा जस्ता पैदािारमा आिाररत उद्योगहरुिाई आबश्र्क 

पिे कच्चा पदाथयको सरि तररकािे आपूनतय गिय र्स र्ोजिािे सहर्ोग परु् र्ाउि ेछ साथै स्थािीर् स्तर 

तथा बाहृर् आिश्र्क पिे निमायणका सामग्रीहरु (ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा आदद ) समेत उपिब्ि हिु े

हुँदा शहरीकरणमा समेत मद्दत हिुेछ। र्ो प्रभाि प्रत्र्क्ष, उच्च, स्थािीर् र िामो समर् सभम रहिेछ 

त्र्सैिे प्रभाि मूल्र्ाङ्कि गदाय र्ो प्रभाि मध्र्म रुपमा महत्िपूणय मानिएको छ।  

• अनिर्नमतता घट्िे  
प्रस्ताबको कार्ायजिर्ि गिे नसिनसिामा अिगुमि सनमनतको निर्नमत संिग्िता रहिे हिुािे सङ्किि 
/ उत्खिि ्कार्यको कमी कमजोरीको समर्मा िै सनमक्षा गरी सतयकताय अपिाउि सवकिे भएकोिे श्रोत 

उत्खिि ्क्षेत्र िरपर अनिर्नमतता कमहिुे देम्खजछ। र्ो प्रभाि अप्रत्र्क्ष, निभि, स्थाि विशेष र मध्र्म 

समर् सभम रहिेछ त्र्सैिे प्रभाि मूल्र्ाङ्कि गदाय र्सको प्रभाि कम पिेछ। 

• प्रनबिी  हस्ताजतरण हिु े 

प्रस्ताबको कार्ायजिर्ि स्थािीर् समदुार्को संिग्ितामा हिु ेभएकोिे श्रोत ब्र्बस्थापि सभिजिी नसप 

तथा प्रनबिीको हस्ताजतरण हिुे देम्खजछ। ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा आददको सङ्किि / उत्खिि ्गिे 

तरीकाबारे स्थािीर् समदुार्िाई जािकारी प्राप्तहिुेछ। र्ो प्रभाि अप्रत्र्क्ष, मध्र्म, स्थाि विशेष र 

िामो समर् सभम रहिेछ त्र्सैिे प्रभाि मूल्र्ाङ्कि गदाय र्सको प्रभाि कम पिेछ।  

• खेती र्ोग्र् जमीि एिं कृषीजजर् सामाग्री 
िदीिाट प्रनतिेदि अिसुार ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा आदद सङ्किि / उत्खिि ्गदाय िदीको िहाि 

र्थाित रहिे र श्रोत िम्जक रहेका खेतीर्ोग्र् जमीि िषाय र्ाममा आउिे बाढी िाट िच्िेछ। र्ो प्रभाि 

अप्रत्र्क्ष, मध्र्म, स्थािीर् र िामो समर् सभम रहिेछ त्र्सैिे प्रभाि मूल्र्ाङ्कि गदाय र्ो प्रभाि मध्र्म 

रुपमा महत्िपूणय मानिएको छ। 

 

७.१.३ जैविक प्रभाि  
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जैविक विवििता संरक्षण तथा प्रोहोत्साहिः िैज्ञानिक, ददघयकािीि एिं िातािरणमैत्री वििी अपिाई 

िददजजर् िस्त ुसङ्किि / उत्खिि ्गिय निम्ित मापदण्ड पनि तोवकि ेहदुा जैविक विवििता संरक्षण हिुे 
तथा र्सको संरक्षणको प्रोत्साहि हिुे देम्खजछ। र्ो प्रभाि अप्रत्र्क्ष, उच्च, राविर् र िामो समर्सभम 

रहिेछ। त्र्सैिे प्रभाि मूल्र्ाङ्कि गदाय र्ो प्रभाि अनत महत्िपूणय मानिएको छ ।  

७.२ प्रस्ताि कार्ायजिर्बाट पिे प्रनतकूि प्रभाबहरु 
७.२.१ भौनतक िातािरण  

• भ ूउपर्ोगमा पिे प्रभाि 

ढुङ्गा, नगटी तथा बाििुा आदद सङ्किि / उत्खिि ्कार्य िहुँदा िदीको सतह (िेड िेभि) िढ्ि गई 

िषायतको समर्मा िदीमा आउिे िाढीका कारण पािी िदीिाट िावहरी िस्ती तथा खेती गररएको 
िरपरको क्षेत्रमा जाि सक्िेछ जसका कारण जनमि डुिािमा पछय।तर प्रनतिेदिमा तोकए भजदा बढी 
उत्खिि ्कार्यगरे िदीवकिार कटािको जोम्खम हजुछ । र्ो प्रभाि अप्रत्र्क्ष, मध्र्म, स्थािीर् र 

िामो समर् सभम रहिेछ त्र्सैिे प्रभाि मूल्र्ाङ्कि गदाय र्ो प्रभाि मध्र्म रुपमा महत्िपूणय मानिएको छ 

।  

• भौनतक संरचिामा हिुे असर  

िदी/िदीहरुमा बिेका भौनतक संरचिाहरु जस्तै पिु िम्जक सङ्किि / उत्खिि ्कार्य गररएमा र्ी 
संरचिाको जगमा प्रत्र्क्ष रुपिे असर गदयछ।त्र्सैिे भौनतक सरचिाहरु (पूि) को ति मानथदबैु तफय  
कम्भतमा ५०० मीटरको दूरीमा संकिि कार्य पूणय रुपिे निषेनित गररि ुपदयछ। र्ो प्रभाि अप्रत्र्क्ष, 

उच्च, स्थाि विशेष र िामो समर्सभम रहिेछ त्र्सैिे प्रभाि मूल्र्ाङ्कि गदाय र्ो प्रभाि मध्र्म रुपमा 
महत्िपूणय मानिएको छ।  

• िारू्  (िूिा, िूिो) ध्ििी प्रदूषण  

ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा आदद संकिि तथा निकासी गररदा िि क्षेत्र, िदीको वकिार र सडकको 
छेउछाउमा िूिा र िूिोको मात्रा केही हद सभम बढि जािे हजुछ। सिारी साििको आिागमििे 

ध्ििी प्रदूषण पगु्ि सक्छ। र्ो प्रभाि प्रत्र्क्ष, मध्र्म, स्थािीर् र िामो समर् सभम रहिेछ त्र्सैिे प्रभाि 

मूल्र्ाङ्कि गदाय र्ो प्रभाि जरू्ि रुपमा महत्िपूणय मानिएको छ । 

• फोहर तथा जि प्रदषुण 

िदी वकिार िम्जकै सङ्किि / उत्खिि ्गदाय पािी िनमिो हिुे सभभािािा हजुछ । कामदारहरूबाट 
िदी छेउछाउ शौच गिे, खािेकुराहरु फाल्िे, पोम्खि,े प्िाम्स्टकहरु र्त्रतत्र छररिे संभाििा हजुछ। 
र्ो प्रभाि प्रत्र्क्ष, मध्र्म, स्थािीर् र िामो समर् सभम रहिेछ त्र्सैिे प्रभाि मूल्र्ाङ्कि गदाय र्ो प्रभाि 
जरू्िरुपमा महत्िपूणय मानिएको छ । 
७.२.२. सामाम्जक आनथयक एिं सासं्कृनतक िातािरण  
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• पेशागत स्िास्थ्र् एिं सरुक्षा 
ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुाको सङ्किि / उत्खिि ् गदाय विनभन्न प्रकृनतका औजारहरुको प्रर्ोगिे 

कामदारहरुिाई चोटपटक िाग्ि सक्छ। त्र्सै गरर ढुङ्गा तथा नगटृी उनछवटृएर पनि म्जउमा चोट 

िाग्ि सक्छ। ििुोको कारणिे स्िास-प्रस्िास र आंखा म्चिाउि ेजस्ता स्िास्थ्र् समम्जि समस्र्ा देखा 
पिय सक्छि।् ढुिािी साििहरुको आितजाितिे आकम्स्मक दघुयटिाको संभाििा पनि त्र्नतकै 

रहजछ। र्ो प्रभाि अप्रत्र्क्ष, मध्र्म, स्थाि विशेष र िामो समर् सभम रहिेछ त्र्सैिे प्रभाि मूल्र्ाङ्कि 

गदाय र्सको कम प्रभाि पिेछ। 

७.२.३. जैविक  िातािरण  

• िजर्जजत ुएिं िि पैदािरको गैर काििुी व्र्ापार  

ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा आदद सङ्किि / उत्खिि ्तथा ढुिािीमा संिग्ि कामदारहरुिे अबैि रुपिे 

िि क्षेत्रको िररपरर पाईिे जीि-जजतहुरु (माछा, चराचरुुङ्गी, घस्रिे र स-सािा स्तििारी जिािरहरु 

आदद) म्शकार गिय सक्िे भएकोिे सो गैर काििुी कार्य गरेमा हिुसक्ि ेकािायहीको बारेमा सचेत गराउि 

गाँउपानिकािे होनडङ्ग िोडयमा िदी नछिे साियजनिक स्थािमा र्स सभबम्जि िदुाँ राखी स्थापिा 
गिुयपिेछ। र्ो प्रभाि अप्रत्र्क्ष, मध्र्म, स्थाि विशेष र िामो समर् सभम रहिेछ त्र्सैिे प्रभाि मूल्र्ाङ्कि 

गदाय र्ो प्रभाि मध्र्म रुपमा महत्िपूणय मानिएको छ। 
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अध्र्ार् ८: प्रभाब बढोत्तीकरण एिं जरू्िीकरण गिे उपार्हरु 
प्रस्ताि कार्ायजिर्िबाट िातािरणमा पिय सक्िे प्रभािहरु निराकरण गिे र िैज्ञानिक तररकािे सङ्किि 
/ उत्खिि ्गिय गाँउपानिकािे प्रनतिेदि मा प्रस्ततु गररएको सङ्किि / उत्खिि ्सभिम्जि कार्यिाई 

कडाईका साथ कार्ायजिर्ि गराउिेछ र जसका कारण िातािरणमा कम असर पिेछ । अिमुानित 

गररएका िातािरणीर् प्रभािहरु प्रस्तावित निरोिात्मक निराकरणका उपार्हरुको अिसरण गररएमा 
अिश्र् प्रभाि जरू्िीकरण हिुेछ। र्ी उपार्हरु अिसरण गररए पनि केवह मात्रामा प्रभािहरु पिय सक्छ 

तर त्र्ो केिि स्थािीर् विषेण र पररनि नभत्र रहिेछ। प्रस्ताि कार्ायजिर्िमा प्रभािहरु सकरात्मक र 

िकरात्मक दिैु हिु सक्छि ्त्र्सकारण र्स प्रनतिेदिमा सकरात्मक प्रभाििाई बढोत्तीकरण गिे र 

िकरात्मक प्रभािहरुिाई जरू्िीकरण गिे उपार्हरु उल्िेख गररि ेछ जसिे प्रस्ताि कार्ायजिर्ि बाट 

गाँउपानिका र स्थािीर् जितािे िेरै भजदा िेरै फार्दा महशसु गिय सकूि र जरू्ि मात्रामा िकारात्मक 

प्रभाि असर परोस।्  

८.१ प्रस्तािको अिकुुि प्रभािहरु बढोत्तीरकरण 
८.१.१ भौनतक िातािरण  

• िदी वकिारको व्र्िस्थापिः  
नमत्र्ाि सदाबहार िदी भएकािे र्सिे बाहै मवहिा िदी वकिारमा क्षनत परु् र्ाउिे खतरा छ । त्र्सैिे 

ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा सङ्किि / उत्खिि ्कार्य तोवकएको पररमाण तोवकएको स्थािबाट मात्र 

निकानिि ेव्र्िस्था गिुय जरुरी हजुछ। जसिे गदाय बाढी एिं अजर् जिउत्पन्न प्रकोपको क्षनतबाट बच्ि 

सवकिेछ। पवहरो िा भ-ूक्षर् भएका स्थािमा तरुुजतै बार्ो र्म्िनिर्ररङ कार्य र River Training को 
प्रर्ोग गरी रोकथाम गररिेछ। 

• पािीको प्राकृनतक िहाि-मागय कार्मः  
विद्यमाि िदीमागयिाई सरुम्क्षत र सजतनुित राम्खि ेछ। िदीको नभत्री वकिारमा कम्भतमा १० नम. 

छोडेर मात्र ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा सङ्किि / उत्खिि ्गररिे छ। सङ्किि / उत्खिि ्कार्य गदाय 
िदीको बहाििाई नबचमा केम्जद्रत गिे गरी व्र्िस्था नमिार्िे छ ।  

• फोहर तथा जि प्रदषुणः  
ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा सङ्किि/उत्खिि ्कार्यमा संिग्ि कामदारहरुद्वारा िदीमा फोहर पािे काम 

हजुछ। खािेकुरा र प्िाम्स्टकका सामािहरु र्त्रतत्र फाल्िे काम हजुछ । र्सको जरू्िीकरणको िानग 

कम्भतमा हप्तामा एक पटक त्र्स्ता फोहरहरु संकिि गरी िातािरणमा असर िपिे गरी उपर्िु 

स्थािमा विसयजि गरार्िे छ।  
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• िार् ुतथा ध्िनि प्रदषुणः  
ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा सङ्किि / उत्खिि ्कार्यमा ििुोको कारण िार् ुप्रदषुण हजुछ। त्र्सै गरी 
ढुिािी साििहरुको आिागमििे ििुो र ध्िनि उत्पन्न गराउछ।त्र्सकारण िार् ुप्रदषुण कम गिे 

उपार्हरुमा सडक विभागिे तोकेको मापदण्डको सिारी साििको प्रर्ोग र सडकमा पािीको प्रर्ोग 

गररिेछ। ढुिािी साििहरुमा बाििुा र नगट्टी िोड गररसके पनछ अनििार्य नत्रपािद्वारा ढावकि ेछ। 
त्र्सै गरी ढुिािी साििहरुमा प्रशेर हिय निषेि गररिेछ। 

८.१.२. सामाम्जक, आनथयक एिं सासं्कृनतक िातािरण  

• आर्श्रोत र जि सहभागीतामा िवृद्ध  

स्थािीर् समदुार्िाई प्रत्र्क्ष रोजगारीको अबसरहरुबाट आजयि गररएको रकम कामदारहरुिे पैसाको 
सवह सदपुर्ोग गराउिको िानग उिीहरुिाई विनभन्न वकनसमका समूहमा आिद्ध गराउिे र खचय िचत 

गिे िािीको विकास गिय सामाम्जक पररचाििका माध्र्म सँग पररम्चत गराउिे।स्थािीर् स्तरमा िढ्दै 

गरेको बजारको नबकासको निर्मि गिे ।  

• रोजगारीको  अिसर  

स्थािीर् स्तरको कामदारहरुिाई रोजगारीको अिसर नमल्िेछ तर उिकार्यमा विशेष गरर निभिबगीर्, 

एकि तथा पछानड परेका मवहिाहरुिाई अिसर ददिपुिे।र्सिे एक प्रकारिे मवहिा र परुुषविचको 
श्रम विभाजिमा विभेद गिे प्रणािीिाई निरुत्सावहत पादयछ।  

• िाटो / सडक संजाि 

प्रस्ताि कार्ायजिर्ि हिुे स्थाि िम्जकै कुि ै राविर् स्तरको पररर्ोजिा संचािि भएको अिस्थामा 
उसिाई कच्चा साम्रगीहरु ढुिािीको िागी िर्ाँ ट्रर्ाक खोल्िे र भईरहेको बाटोको स्तर उन्नती गिे र 

र्ोजिा संचािि हुँदा सभम ममयत सभभार गिे व्र्िस्था गाँउपानिकािे िागू गिय सक्िेछ । र्सिे गदाय 
गाँउ तथा म्जल्िाको सडक संजाि विस्तारमा टेिा पगु्दछ।  

• गाउँपानिकाको आर्श्रोत/राजश्व संकिि 

गाँउपानिकािे िदीको खण्ड-खण्डमा घाटहरु तोकी ठेक्काबाट प्रस्ताि कार्ायजिर्ि गदाय 
गाँउपानिकाको राजश्व संकििको दार्रा अनि फरावकिो हिुेछ।िदीमा खेरजािे सामग्रीको सवह 

तररकािे सदपुर्ोग हिुगई र्सको नबक्री नबतरणबाट स्थािीर् स्तरमा ठूिो पररमाणमा राजस्ि सँकिि 

हिुेछ।जसबाट संकनित रकम गाँउपानिकािे स्थािीर् स्तरिाई टेिा पगु्िे वक्रर्ाकिापको िागी 
खचयगिय सक्िेछ जसिे राविर् अथयतजत्रमा समेत सकारात्मक प्रभाब पािेछ र गाँउपानिकािे तोकेको 
मापदण्ड, क्षमता नभत्र रहेर सङ्किि गदाय श्रोतको ददगो व्र्िस्थापि हिुेछ।  
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• स्रोतको बैज्ञानिक तथा ददगो ब्र्बस्थापि 

तोवकएका क्षेत्रहरूबाट मात्र श्रोतको सङ्किि / उत्खिि ्गररि ेछ।तानिका २.२ र २.३ मा प्रस्ततु 

गररएको सङ्किि / उत्खिि ्सभिम्जि निम्ित मापदण्ड होनडङ्ग िोडयमा िेम्ख िदीमा नछिे साियजनिक 

स्थािमा राख्न ुपिेछ। साथै काठको म्चजह अथिा किरिे संकिि गिय नमल्ि ेक्षेत्र तोवकददिे, सङ्किि 
/ उत्खिि ्समर् विहाि ८ देम्ख साझ ६ िजेसभम तोवकददए श्रोतको सवह सदपुर्ोग हिु ेदेम्खजछ ।  

• अनिर्नमतता  घट्ि े 

प्रस्तािको कार्ायजिर्ि गदाय श्रोतको ददगो सङ्किि / उत्खिि ्गिय स्थािीर् समदुार्िाट कोही एक 

व्र्म्ि तथा संस्थािाई िदीको खण्ड अिसुार िाडेिको म्जभमा ददिे र िाडेिको काम िदीबाट दैनिक 

संकििको अनभिेख तर्ार गिे र गाँउपानिकामा प्रत्रे्क मवहिा वििरण िझुाउिे हिुेछ। जसिे गदाय 
ठेकेदारिे सभझौतामा उल्िेख भए बमोम्जम वक्रर्ाकिाप गरे िगरेको थाहा हजुछ र अिगुमि 

प्रभािकारी रहजछ अथिा स्थािीर् समदुार्िाट ि ैसंरक्षक तथा रेखदेख सनमनत भिेर गठि गिय सवकिेछ 

जसको काम िदीको िाडेिका जस्तै हिुेछ।गाँउपानिकाको र्ो वकनसमको प्रर्ासिे िदीमा सङ्किि / 
उत्खिि ् कार्य िातािरणमैंत्री र ददगो हिुेछ र अनिर्नमततामा  कमी  आउि ेछ । 

८.१.३ जैविक  िातािरण  

• िि तथा ििस्पनतः 
 ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा सङ्किि/उत्खिि ्कार्यमा संिग्ि श्रनमकहरु र चािक दिका सदस्र्हरुबाट 

अबैिानिक रुपमा रुख विरुिाहरुको हािी र चोरी हिु सक्ि े संभाििा छ। र्सको जरू्िीकरण र 

रोकथामको िानग उिीहरुिाई कार्यशािा गोष्ठी आर्ोजिा गरी चेतिाको विकास गराउि ुअनििार्य 
छ।गोष्ठीको मखु्र् विषर्मा िि, िातािरणको अजतरसभबजि र ऐि निर्म बारे जािकारी गरार्िे छ  

• जैविक विवििता संरक्षण तथा प्रोत्साहिः  
तोवकएको क्षेत्रहरूबाट मात्र श्रोतको सङ्किि / उत्खिि ्गिे, कामदारहरुिाई तानिम, प्रचार प्रसार 

गराई संकिि तथा कम क्षनतको िानग उम्चत सङ्किि / उत्खिि ्समर्को नििायरण गररिेछ। जैविक 

विवििताको संरक्षणका िागी प्रत्र्क्ष संिग्ि कामदारहरुका िागी जिचेतिा मिुक वक्रर्ाकिाप 

संचािि गरायईिे छ। 

८.२ प्रनतकुि प्रभाबहरुको जरू्िीकरणका उपार्हरु 
प्रस्ताब कार्ायजिर्बाट हाि सभम भौनतक, जैविक, आनथयक र साँस्कृनतक िातािरणमा उपचारात्मक 

तथा क्षनतपूनतय ददिपुिे प्रभािहरु िदेम्खएकोिे र्ी िातािरणमा पियसक्ि ेप्रनतकुि प्रभाि जरू्िीकरणका 
िानग निरोिात्मक विनिहरु विस्ततृ रुपमा प्रभाि अिरुुप प्रस्ततु गररएको छ। 

 

८.२.१ भौनतक िातािरण  
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• भ ूउपर्ोगमा पिे प्रभाि 

िषायको समर्मा िदीमा आउिे िाढीका कारण पािी िदीबाट बावहरी बस्ती तथा खेती गररएको िरपरको 
क्षेत्रमा जाि सक्ि ेभएकािे ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा आदद संकिि कार्यिे Flood Plain बाट मात्र 

परीमाण निकानििे व्र्िस्था गिुय जरुरी देम्खजछ। जसिे गदाय बाढी एिं अजर् जिउत्पन्न प्रकोपको 
क्षतीबाट िच्ि सवकिे छ। त्ससका िागी निभि िमोम्जमका वक्रर्ाकिाप गिुय पिेछ ।  

१. प्रनतिेदिमा उल्िेख गरे अिसुार िदी तथा िदीको पािीको सतहदेम्ख दिैु वकिारको जरू्ितम 

िभिाई र चौडाई कम्भतमा छाडेर मात्र सङ्किि / उत्खिि ्कार्य गिे। 

२. िषायतको समर्मा (आषाढ-भाद्र) िदीमा िाढी आउिे हुँदा सङ्किि / उत्खिि ्कार्य िगिे। 

• भौनतक संरचिामा हिुे असर  

भौनतक सरचिाहरु जस्तै पूि को ति मानथ दबैु तफय  कम्भतमा ५०० मीटर को दूरीमा सङ्किि / 
उत्खिि ्कार्य पूणय रुपिे निषेनित गररि ुपदयछ। स्थािाजतरणको िागी गाँउपानिकािे तोवकददएको 
(संकिि कताय संग ठेक्का संझौता समािेश गिे) सडकहरुबाट मात्र ढुिािी गररि ुपदयछ।संकनित ढुङ्गा, 
नगट्टी तथा बाििुा आदद म्जल्िा तथा गाँउको स्थािीर् नबकास कार्यमा प्रर्ोग गररिे हुँदा ढुिािीबाट 

हिु ेसडकको क्षनतको ममयत तथा संभार कार्यका िागी गाँउपानिकािे आिश्र्क बजेट विनिर्ोजि गिे 

छ।र्स्तै िदीको वकिारमा बिेका मम्जदर, पादकुा मम्जदरहरु िम्जक पनि सङ्किि / उत्खिि ्कार्य 
निरुत्सावहत गरर तोवकएको क्षेत्रबाट मात्र सङ्किि / उत्खिि ्गिुयपदयछ। 

• िारू् (िूिा, िूिो) ध्ििी प्रदूषण  

ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा आदद सङ्किि / उत्खिि ्तथा निकासी गररदा िि क्षेत्र, िदीको वकिार र 

सडकको छेउ छाउमा िूिा र िूिोको मात्रा केहीहद सभम बढ्िे र सिारी साििको आिागमििे ध्ििी 
प्रदूषण हिु सक्छ। ढुिािी गदाय प्रर्ोग गिे कम्च्च बाटो दैनिक रुपमा पािीिे नभजाउिे, सकेसभम हिय 
िबजाउि े र ढुिािी गदाय पैदािारहरुिाई पूणय रुपिे नत्रपाििे छोपेर मात्र ढुिािी गिय निदेशि 

ददर्िेछ।बारू्मण्डिमा िूिोको मात्रािाई कम गराउि हािा िचिेको बेिामा मात्र सङ्किि / 
उत्खिि ्एबं िोड गिय निदेशि ददर्िेछ। 

८.२.२. सामाम्जक आनथयक एिं सासं्कृनतक िातािरण  

• पेशागत स्िास्थ्र् एिं सरुक्षा 
ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुाको सङ्किि / उत्खिि ् गदाय विनभन्न प्रकृनतका औजारहरुको प्रर्ोगिे 

कामदारहरुिाई चोटपटक िाग्ि सक्छ।त्र्सैिे चोट पटक र ििुोको कारणिे स्िास्थ्र्मा हिुे 
प्रनतकूि असर जरू्िीकरण गिय कामदारहरुिाई स्िास्थ्र् तथा सरुक्षा सामग्रीहरु (PPEs) जस्तै मास्क, 

िटु, पिा, हेिमेटहरु ढुिािी गिे गाडी साहिेु व्र्िस्था गिुयपिेछ। 

• िदीको िरपर िस्ती विस्तार एिं िदी अनतक्रमण  
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स्थािीर् सरकार संचािि ऐि, २०७४ अिसुार गाँउपानिकािे आफ्िो क्षेत्रनभत्र गिे प्राकृनतक स्रातको 
निम्िक रकम तोवक विवक्र गियसक्िे हिुािे िदीको िरपर खेतीर्ोग्र् जमीि भएका व्र्म्िहरुिे आफ्िो 
जनमि अगाडी मैजात रहेको श्रोतिाई शूल्क निएर िेच्िे कामिाई निरुत्सावहत गिय गाँउपानिकािे 

तोकेको स्थाििाट मात्र ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा सङ्किि / उत्खिि ्गिे । गाँउपानिकाको प्रस्ताि 

कार्ायजिर्ि गिुय अगाडी श्रोतको सङ्किि / उत्खिि ्सभबम्जि विनि, क्षेत्र, वििरण भएको होनडङ्ग िोडय 
िदी नछिे ठाउँमा राख्नपुिेछ र साथै काठका पेगहरु गाडेर संकिि गिय सक्िे क्षेत्र छुट्टाउि ेअथिा 
किर गिुय पदयछ।  

८.२.३. जैविक िातािरण  

• िजर्जजत ुएिं िि पैदािरको गैरकाििुी व्र्ापार  

ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा आदद सङ्किि / उत्खिि ्मा संिग्ि कामदारहरुिे अबैि रुपिे ढुिािी गदाय 
िि क्षेत्रको िररपरर पाईिे जीि-जजतहुरु म्शकार गिय सक्िे भएकोिे सो गैर कािूिी कार्य गरेमा हिुसक्ि े

कािायहीको बारेमा होनडङ्ग िोडयमा र्स सभबम्जि थप एक िुँदा िेम्ख संकिि गिय जािे साियजनिक स्थािमा 
राम्ख ददि ुपिेछ।गैर कािूिी कार्य हिु िदीि समर्-समर्मा अिगुमिको कार्य पनि गररि ुपछय। जीि-

जजतहुरु (नबशेष गरी स्तििारी) साँझको समर्मा बावहर वहडडुि गिे हदुा विहािको ८ देम्ख साझ ६ 

िजे सभम मात्र सङ्किि / उत्खिि ्एिं ढुिािी गिे व्र्िस्था िागू गररिेछ।  

८.३ िातािरणीर् प्रभाबहरु र निराकरणका उपार्हरु  
ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा आदद संकिि कार्यबाट विनभन्न क्षेत्रहरूमा (जैविक, भौनतक, रसार्निक, 

आनथयक,सामाम्जक तथा सांस्कृनतक) कस्तो असर पछय भिी 'भर्ावि्रक्स' (Matrix)  विनि बाट 

िातािरणमा पिय सक्िे प्रभािहरुको प्रकृनत, मात्रा, नसमा र अिनिको आिारमा अिकूुि (सकारात्मक) 
र प्रनतकूि (िकारात्मक) प्रभाि र त्र्सका निकाकरणका उपार्हरु तानिका ८.१ र तानिका ८.२ मा 
विश्लषेण गररएको छ। राविर् िातािरणीर् प्रभाि मूल्र्ांकि निदेम्शका २०५० बमोम्जम प्रभाििाई 

प्रकृनत, मात्रा, नसमा, र समार्ािनि मा बगीकरण गररए बमोम्जम प्रकृनतिाई प्रत्र्क्ष र अप्रत्र्क्ष, 

मात्रािार् उच्च, मध्र्म र निभि, नसमािाई स्थािीर्, स्थाि विशेष र क्षेत्रीर् र अिनि िाई दीघयकानिि, 

मध्र्म र अल्पकानिि गरी ३ भागमा विभाजि गरर विश्लषेण गररएको छ। ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा 
आदद सङ्किि ⁄ उत्खिि ्कार्यिाट  िातािरणमा पिय सक्िे  संभावित प्रभािहरु र सझुािहरू ददईएका 
निरोिात्मक निराकरणका उपार्हरुिाई निभि अिसुारको सनमक्षा 'भर्ावि्रक्स' मा प्रस्ततु गररएको 
छ। 
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तानिका िः ८.१ प्रभािको  बढोत्तरीकरण गिे उपार्हरुको समीक्षा  भर्ावट्रक्स 

वक्रर्ाप
किाि 

सकारात्मक 
प्रभािहरू 

सभिम्जित 

सकारात्मक 

असरहरु 

प्रभािको प्रकार 

 

प्रभाि बढाउिे उपार् 
 

 

म्जभमेिारी 
 

प्रकृनत मात्रा सीमा 
अि
िी 

कनत 
महत्िपूण 

उत्
खि

ि 
/ 
संक

िि
 

 

आर्श्रोत र 

जिसहभागाता
मा िवृद्ध 

सहकारी 
समूहहरुको विकास 

 
प्रत्र्क्ष 
 

उच्च 
 

स्थािीर् 

छोटो 
समर् 

मध्र्म 
रूपमा 

महत्िपूणय 

स्थािीर् स्तरमा बढ्दै गरेको 
बजारको नबकासको निर्मि 
गिे, कामदारको दक्षता 

अनभबवृद्ध गिे 

गाँउपानिका 
र ठेकेदार 

रोजगारीको 
अिसर 

मवहिा र परुुष 
विचको श्रम 

विभाजिको विभेदमा 
कमी 

 
प्रत्र्क्ष 
 

उच्च 
 

स्थािीर् 

छोटो 
समर् 

मध्र्म 
रूपमा 
महत्िपूणय 

गररि, िम्जचनतमा परेका 
मवहिाहरूिार्य अिसर ददिे 

गाँउपानिका 
र ठेकेदार 

िाटो/सडक 

संजाि 

स्थािीर् समदुार्िाई 

आित जाितमा 
सहज, पटके कर 

उठाउि सक्िे 
प्रत्र्क्ष 

 

उच्च 

 

स्थािीर् 

 

िामो 
समर् 

मध्र्म 
रूपमा 

महत्िपूणय 

स्थािीर् स्तरबाट असिुी 
भएको प्रभावित क्षेत्रको बाटो 
ममयत सभभारमा खचय गिे 

गाँउपानिका 
र ठेकेदार 



प्रारम्भभक िातािरणीर् परीक्षण प्रनतबेदि 

55 

निस्दी गाउँपानिका 

गाँउपानिकाको 
आर्श्रोत/राज
श्व संकिि 

गाँउपानिकाको कूि  

िजेट िवृद्ध हिुे 
  

प्रत्र्क्ष 

 

उच्च राविर् 

िामो 
समर् 

उच्च 
महत्िपूणय 

घाट अिसुार ठेक्का ददिे र 
कार्यजिर्ि चरण निर्नमत 
अिगुमि गिे 

गाँउपानिका 
र ठेकेदार 

प्रवििी 
हस्ताजतरण 

हिुे 

िातािरण संरक्षणमा 
स्थािीर् समदुार्को 

चासो बढ्िे अप्रत्र्क्ष 

 

मध्र्
म 

स्थाि 
विशेष 

िामो 
समर् 

कम 
प्रभाि 

स्थािीर् समदुार्को सहभानगता 
जटुाउिे 

गाँउपानिका 
र ठेकेदार 

खेतीर्ोग्र् 
जमीि एिं 
कृषीजजर् 
सामाग्री 

 

िदी िहाि पररितयि 
बाट खेतीर्ोग्र् 

जमीिमा पिय सक्िे 
अिसरिाट जोगीिे अप्रत्र्क्ष 

 

मध्र्
म स्थािीर् 

िामो 
समर् 

मध्र्म 
रूपमा 

महत्िपूणय 

तानिका २.२ र २.३ मा 
तोवकए अिसुार िदीको स्थाि 

िाट मात्र संकिि गिे, र र्ी 
वििरणहरु भएको होनडङ्ग िोडय 
राख्ने 

गाँउपानिका 
र ठेकेदार 

स्रोतको 
बैज्ञानिक तथा 

ददगो 
ब्र्बस्थापि हिुे 

स्रोतको बैज्ञानिक 

तथा ददगो 
ब्र्बस्थापि हिु े अप्रत्र्क्ष उच्च  क्षेत्रीर् 

िामो 
समर् 

अनत 
महत्िपूणय 

तोवकएका क्षेत्रबाट मात्र श्रोतको 
संकिि गिे, संकिि  िानग 

संकिि विहाि ८ देखी साँझ ६ 

िजेको समर् नििायरण गिे 

गाँउपानिका 
र ठेकेदार 
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अनिर्नमतता 
घट्ि े

श्रोत संरक्षण 

स्थािीर् समदुार्िाटै 

हिुे अप्रत्र्क्ष निभि 

स्थाि 
विशेष 

मध्र्
म 

समर् 

कम 
प्रभाि 

 

श्रोतको ददगो उत्खिि ्गिय 
स्थािीर् समदुार्िाट िदीको 
खण्डको िाडेिको म्जभमा ददि ेर 

िाडेिको दैनिक संकििको 
वििरण राख्न,े अथिा स्थािीर् 

समदुार्िाट संरक्षक तथा 
रेखदेख सनमनत गठि गिे 

गाँउपानिका 
र ठेकेदार 

 

तानिका ८.२ िकारात्मक प्रभािको  निराकरण  गिे उपार्हरुको  सनमक्षा 'भर्ावट्रक्स' 

वक्रर्ापक
िाि 

िकारात्मक 
प्रभाबहरू 

 सभिम्जित 
िकारात्मक प्रभािहरू 

             प्रभािको प्रकार 
 

 

प्रस्तानबत जर्निकरणका उपाएहरू 
 

म्जभमेिारी प्रकृनत 

 

आकार विस्तार अििी 
कती 
महत्िपूणय 

उत्खिि / 

संकिि 
 भ ूउपर्ोगमा 

पिे प्रभाि 

नसचाई क्षेत्र डुिािमा 
पिय सक्िे, खेतीर्ोग्र् 

जनमि िग्िे 
अप्रत्र्क्ष 

 

मध्र्म स्थािीर् 

िामो 
समर् 

मध्र्म 
रूपमा 

महत्िपूणय 

तानिका २.३ अिसुार िदीको निम्ित 

नसमा नभत्रिाट संकिि तथा उत्खिि ्

कार्य गिे, िषायतको समर्मा (आषाढ, 
साउि र भाद्र) मा  संकिि कार्य 

िगिे 

गाँउपानिका 
र ठेकेदार 
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भौनतक 

संरचिामा 
हिुे असर 

संरचिा भत्किगई 

मूख्र् सडक अिरोि 

हिु सक्िे, ििजिको 
क्षनतहिु सक्ि े

अप्रत्र्क्ष 

 

मध्र्म स्थािीर् 

िामो 
समर् 

मध्र्म 
रूपमा 

महत्िपूणय 

भौनतक सरचिाहरु  को ति मानथ दबैु 

तफय कम्भतमा ५०० मीटरको दूरीमा 
संकिि कार्य पूणय रुपिे निषेनित गिे, 

स्थािाजतरणको िानग गाँउपानिका िे 

तोवक ददएको (संकिि कतायसंग ठेक्का 
संझौता समािेश गिे) सडकहरुबाट 

मात्र ढुिािी गिे 

गाँउपानिका 
र ठेकेदार 

िारू् (िूिा), 
िूिो ध्ििी 
प्रदूषण 

सरसफाई िहिुाका 
कारण व्र्म्िगत र 

िदीफाहोर हिु सक्छ 
अप्रत्र्क्ष 

 

मध्र्म स्थािीर् 

िामो 
समर् 

मध्र्म 
रूपमा 

महत्िपूणय 

ढुिािी गदाय प्रर्ोग गिे कम्च्च बाटो 
दैनिक रुपमा पािीिे नभजाउि,े 

सकेसभम हिय िबजाउिे र ढुिािी गदाय 
पैदािारहरुिाई पूणयरुपिे नत्रपाििे 

छोपेर मात्र ढुिािी गिे 

गाँउपानिका 
र ठेकेदार 

पेशागत 

स्िास्थ्र् एिं 

सरुक्षा 

ददउँसोको समर्मा 
िेिरहरु घाममा काम 

गदाय sun burn हिु े
अप्रत्र्क्ष 

 

मध्र्म 

स्थाि 
विषेश 

िामो 
समर् कम प्रभाि 

कामदारहरुिाई स्िास्थ्र् तथा 
सरुक्षाका सामग्रीहरु (PPEs)  जस्तै 

मास्क, िटु, पिा, हेिमेट उपिब्ि 

गराउिेरहरुिाई पूणयरूपिे नत्रपाििे 

छोपेर मात्र ढुिािी गिे 

गाँउपानिका 
र ठेकेदार  
/ ढुिािी 
साििको 
मानिक 
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िदीको 
िरपर िस्ती 
विस्तार एिं 

िदी 
अनतक्रमण 

दोहोरो रकम असिुी र 

आफ्िो खेत अगाडी 
भिेर िदी नभत्रिाट 

ढुङ्गा, छेउका नगवट, 

िाििुा म्झकेर  िेच्िािे 

िदी कटाि, िदीको 
िहाि पररितयि, 

अव्र्िम्स्थत उत्खिि ्

हिु सक्िे 
 

अप्रत्र्क्ष 

 

मध्र्म 

स्थाि 
विषेश 

िामो 
समर् 

मध्र्म 
रूपमा 
महत्िपूणय 

गाँउपानिकािे तोकेको स्थाििाट मात्र 

ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा सङ्किि / 
उत्खिि,् होनडङ्ग िोडय िदी नछिे ठाउँमा 
राख्न ेर साथै काठका पेगहरु पेगहरू 

संकिि गिय सक्िे क्षेत्र छुट्टाउिे अथिा 
किर गिे 

गाँउपानिका 
र ठेकेदार 

िजर्जजत ुएिं 

िि 

पैदािरको 
गैरकाििुी 
र्ापार 

रातको समर्मा ढुिािी 
गदाय बाटोमा पिे 

ििहरुिाट चोरी 
निकासी हिुसक्िे अप्रत्र्क्ष 

 

मध्र्म 

स्थाि 
विषेश 

िामो 
समर् 

मध्र्म 
रूपमा 
महत्िपूणय 

होनडङ्ग िोडयमा कािायही सभबम्जिथप 

एक िुदँा िेम्ख संकिि गिय जाि े

सायियजनिक स्थािमा राख्न,े समर्-

समर्मा अिगुमि गिे, विहाि ८ देखी 
साँझ ६ िजेको समर्मा मात्र संकिि 

एिं ढुिािी गिे व्र्िस्था िागू गिे 

गाँउपानिका 
र ठेकेदार 
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८.४ जरू्िीकरण गिय िाग्िे अिमुानित िजेट वििरण 
प्रस्ताब कार्ायजिर्ि बाट हिुे अिकुुि प्रभाबहरुिाई अनिकतम गरी िातािरण सँरक्षणको उपार्हरुको 
तानिका ८.१ र ८.२ मा प्रस्ततु गररए अिसुार अबिभबि गियका िानग तानिका ८.३ मा प्रस्ततु गररए 

अिसुारको कार्यक्रम संचािि गररिे र सोको िानग कूि रु ४,३०,००० िजेट अिमुाि गररएको छ र सो 
िजेट ठेक्का रकमबाट सङ्किि गररिे राजश्व िाट व्र्िस्था गिे िा आ. ि. को िावषकय  र्ोजिामा समािेश गरी 
प्राथनमकता क्रममा पवहिो प्राथनमकता ददिे। र्ो बजेटको व्र्िस्था गाँउपानिकाको निर्नमत बजेट र 

संकिि कतायिे व्र्होिुय पिे भएकोिे िेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारमा थप दावर्त्ि पिे छैि । 

तानिकाः ८.३ अिमुानित बजेट वििरण 

 

क्र.
स. 

अिकुुि 
प्रभाि 
बढाउिे 
उपाएहरू 

कार्यजिर्ि 
हिुे स्थाि समर् 

अिमुानित 
िागत 
(िे.रू.) 

कार्यजिर्ि 
हिुे  कैवफर्त 

१ 

िदीको 
सवुपरिेक्षक ̸ 
िाडेि राख्ने 

सभपूण 
घाटहरू 

संकिि 
पूिय र 
संकिि 
चरणमा ५०००० 

 
गाँउपानिका 

 

२ 

सरोकारिािा 
र 
कामदारिार्य 
दक्षता बवृद्ध 
तथा 
सीपमिुक 
तानिम 

सभबम्जित 
स्थाि 

संकिि 
पूिय ३००००  गाँउपानिका   

३ 

बाटोघाटो 
ममयत 

सभिम्जित 
स्थाि 

िावषयक 
रूपमा १०००००  गाँउपानिका 

गाँउपानिकाको िावषकय  
कार्यक्रममा समािेश गिय सवकि े

र प्राथनमकता ददिे 
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४ 

जैविक तथा 
भौनतक 
तटिजिि 

आिश्र्क 
स्थािमा निर्नमत २००००० 

गाँउपानिका र 
ठेकेदार 

गाँउपानिका र सरोकारिािा 
निकार्हरू संग समजिर्मा 
स्थाि नििायरण र रकम का 
िागी समजिर् 

५ होनडङ्ग िोडय 
सभिम्जित 
स्थाि 

 

संकिि 
पूिय १०००० 

गाँउपानिका र 
ठेकेदार 

ढुङ्गा, नगट्टी र िाििुा संकिि 

तथा उत्खिि ् सभबम्जि क्षेत्र 

नििायरण, कामदारहरु बाट गिय 
िहिु े वक्रर्ाकिाप र संरक्षण 

सभबम्जि वििरण र्िु िोडय 
ििाएर संकिि गिय िदीमा नछिे 

िाटोको वकिारमा राख्ने 

६ 

सङ्किि / 
उत्खिि ्

सभबम्जि क्षेत्र 

नििायरणको 
(Bench 

marking)] 

िानग 

सभिम्जित 
स्थाि 

संकिि 
पूिय १०००० 

गाँउपानिका र 
ठेकेदार 

हरेक खण्डमा उत्खिि ् तथा 
संकििको निम्ित क्षेत्र 

नििायरणको िानग िामो िामो 
दरुीमा काठका पेगहरु गाड्िे 
 

७ 

चेतिामिुक 

कार्यक्रमहरु 

सभिम्जित 
स्थाि निर्नमत १०००० 

गाँउपानिका र 
ठेकेदार    

८ 

बकृ्षरोपण 

कार्यक्रम 

प्रताि 

कार्ायजिर्ि 

क्षेत्र िरीपरी निर्नमत २०००० 

गाँउपानिका र 

सरोकारिािा
निकार्हरु 

सरोकारिािा निकार्हरु सँग 

सहकार्यमा िगािी थप गिे 
       

  
जभमा रू. 

 
४,३०,००० (चार िाख तीस हजार रुपैर्ा मात्र) 
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अध्र्ार् ९: िातािरणीर्  व्र्िस्थापि र्ोजिा  

िातािरण व्र्िस्थापि र्ोजिा कुिै पनि र्ोजिा निमायण िा संचािि गदाय र्सका गनतविनिहरु िाट 

िातािरणमा पिय सक्िे असर / प्रभाि पिय सक्िे प्रभािहरुको पवहचाि गरी त्र्सिाई जरू्िीकरण गिय गररि े

प्रस्तावित एवककृत प्रर्ासहरुको र्ोजिा हो।िातािरण व्र्िस्थापि र्ोजि विशेष गरी प्रभाि मूल्र्ाङ्कि गदाय 
अनत महत्िपूणय  प्रभािहरु भिी पवहचाि गररएका प्रभािहरुको हकमा निमायण गररि ेछ। आर्ोजिा निमायण 

पिुय, निमायण तथा संचािि चरणमा पिय सक्िे विनभन्न िातािरणीर् असरहरु तथा ती चरणहरुमा ध्र्ाि 

परु् र्ाउि ुपिे िातािरणीर् सिाि, आर्ोजिा िाभ िवृद्धका उपार्हरु, िकरात्मक प्रभाि जरू्िीकरणका 
उपार्हरु, त्र्सका कार्ायजिर्ि तथा िातािरणीर् अिगुमिका िानग संस्थागत म्जभमेिारी, िातािरणीर् 

सभबजिि तथा िकरात्मक प्रभाि जरू्िीकरण िागत समेत समािेश हिुे गरर िातािणीर् व्र्िस्थापि र्ोजिा 
तर्ार पाररएको छ।  

र्स प्रस्ताि अजतगयत िदीको बगर क्षेत्रहरूबाट ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा सङ्किि/उत्खिि ्गिे कार्यको 
िातािरण व्र्िस्थापि र्ोजिािे व्र्िस्थापिको सामाजर् िारणा अिसुरण गरेको छ।र्स िारणिे र्ोजिा 
निमायण, सांगठनिक संरचिा, मािविर् श्रोत, निम्ित निदेशि, समजिर्, प्रनतिेदि र िजेट विनिर्ोजिको 
सनमश्रण िै व्र्िस्थापि र्ोजिा भजछ।िातािरणीर् व्र्िस्थापि र्ोजिािे िातािरण संरक्षणका उपार्हरु 

उपर्िु रुपमा कार्ायजिर् िभएको छ वक छैि, र्सको प्रभािकारी अिगुमि तथा मूल्र्ांकि भएको छ वक 

छैि भन्ने कुराको निदेश गछय।र्स प्रनतिेदिमा प्रस्ताि कार्ायजिर्ि गदाय र्सबाट हिु सक्िे सकारात्मक 

प्रभाबिाई अनिकतम गिय तथा िकारात्मक प्रभाबिाई जरू्िीकरण गिय त्र्स्ता उपार्हरुको पवहचाि गरी 
नतिीहरुको प्रभाबकारी कार्ायजिर्िको िानग आबश्र्क मािविर् श्रोत र बजेट समेतको ब्र्बस्था गिय 
नसफाररस गररएको छ।  

९.१ िातािरणीर् अिगुमि 
िातािरण संरक्षणका िानग प्रस्ताि गररएको कुराहरुको कार्ायजिर्ि तथा पाििा भए िभएका सभबजिमा 
र प्रभाि जरू्िीकरणका उपार्हरु अििभबि गररएको िगररएको सभबजिमा अिगुमि गिे उदे्दश्र्िे राविर् 

िातािरणीर् प्रभाि मलु्र्ाड्ढि निदेम्शका २०५० र िातािरण संरक्षण निर्माििी २०७७ िे पनि 

िातािरणीर् अिगुमििाई अनििार्य गरेको छ र सो कार्यका िागी प्रस्तािक ि ै म्जभमेिार रहिे छ। 
िातािरण मैत्री कृर्ाकिापहरुको कार्ायजिर्ििे मात्र िातािरणीर् प्रनतकूि प्रभािहरुिाई जरू्िीकरण गिय 
सवकजछ।अिगुमि निर्नमत र कडाईका साथ भएि भि ेकार्ायजिर्ि पक्ष वफतिो र अप्रभािकारी हजुछ। 
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त्र्सैिे प्रस्तािमा उल्िेम्खत जरू्िीकरणका उपार्हरुको प्रभािकारी कार्ायजिर्िका िानग प्रस्तािकिे 

मानसक अनभिेख अिगुमि तथा अियबावषकय  स्थिगत प्राविनिक अिगुमि गिेछ । 

९.१.१ िातािरणीर् व्र्िस्थापिका िानग म्जभमेिार निकार्हरु  

क) स्थािीर् स्तरका निकार्, सनमनत तथा  संघ संस्थाहरु  

• गैहृ सरकारी तथा समदुार्मा आिाररत संस्थाहरु  

गाँउपानिकाका िडा कार्ायिर्हरु तथा विनभन्न स्थािीर् क्ििहरु, गैहृसरकारी संस्थाहरु, सामदुावर्क िि 

उपभोिा समूहहरु आदद संघ संस्थाहरुिे ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा सङ्किि/उत्खिि,् ढुिािी कार्य र 

िातािरण संरक्षणमा अगिुाका रुपमा भनूमका खेल्ि सक्िेछि।् 

• म्जल्िा समजिर् सनमनत 

िदी तथा िदीहरूिाट ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा सङ्किि/उत्खिि,् भण्डारण तथा विवक्र कार्यको अिगुमि 

गिे म्जल्िा समजिर् सनमनत म्जल्िा कै सबै भजदा उच्च संस्था हो। ढुङ्गा, गट्टी तथा बाििुा 
सङ्किि/उत्खिि,् विक्री तथा व्र्िस्थापि सभिजिी मापदण्ड, २०७७ को दफा ९ िे र्स कार्यको 
िानग म्जल्िा स्तररर् अिगुमिको िागी म्ज.स.स.को संर्ोजक को अध्र्क्षता हिुगेरर अिगुमि सनमनत 
तोकेको छ।  
• नडनभजि िि कार्यिर्  

नडनभजि तथा म्जल्िा िि कार्ायिर्को ििक्षेत्र नभत्र पिे िदी/िदीहरुिाट ढुङ्गा, नगट्टी, िाििुा 
संकिि/उत्खिि ्कार्यको स्िीकृत ददि सक्ि ेआनिकारीक संस्था िि कार्ायिर् पनि हो । गाँउपानिका 
नभत्रिाट बग्िे िदी/िदीहरुको वकिारबाट, िि क्षेत्र नभत्र पिे घाटहरुिाट ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा 
सङ्किि/उत्खिि ्कार्य नडनभजि िि कार्ायिर् अिमुनतमा गिय पाईजछ । 

• जि उत्पन्न प्रकोप निर्जत्रण कार्ायिर्  

िदी/िदीहरुिाट उत्पन्न प्रकोपसंग सभबम्जित र्स कार्ायिर्संग प्रस्ताि कार्ायजिर्ि गदाय समजिर् हिु 

जरुरी छ। जि उत्पन्न प्रकोप निर्जत्रण विशेषज्ञहरुको रार् सझुािहरू र प्राविनिक ज्ञाि निकै उपर्ोगी 
हिु सक्छ। 

• म्जल्िा/प्रदेश नसंचार् कार्ायिर् 

िदी/िदीहरुबाट त्र्सै खेर गर्रहेको पािीको सदपुर्ोग गरी नसंचार् गिय सवकजछ। प्रस्ताि 

कार्ायजिर्िबाट नसंचार् कुिो तथा िहरहरुमा प्रभाि पिे संभाििािाई ख्र्ाि गरी गाँउपानिका तथा 
म्जल्िामा म्स्थत अनिकाररक संस्था, म्जल्िा नसंचार् कार्ायिर्  संग समजिर् गिुय उपिम्ब्िमिुक हिुेछ।  
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• गाँउ कार्यपानिकाको कार्ायिर् 

र्स सङ्किि/उत्खिि ्कार्यको प्रस्तािक गाँउ कार्यपानिकाको कार्ायिर् हो। िदीजजर् पदाथयको 
विक्री बाट संकिि ⁄ उत्खिि ्राजस्ि स्थािीर् तह िार्य ६० प्रनतशत र प्रदेश सरकार िार्य ४० 
प्रनतशत उपिब्ि हिुे व्र्िस्था छ। साथै िदीजजर् पदाथयको विक्रीका िागी ठेक्का बजदोबस्त गिे 
अनिकार गाँउ कार्यपानिकाको कार्ायिर्िार्य हजुछ।  

• गाँउ कार्यपानिका 
िदीजजर् पदाथय सङ्किि ⁄उत्खिि ्तथा निकासी सभिजिी प्रारम्भभक िातािरम्णर् पररक्षण स्िीकृतको 
अनिकार स्थािीर् कािूििे तोकेको निकार्िार्य िातािरण संरक्षण निर्ाििी २०७७ िे अनिकार 
ददएको छ। स्थािीर् कार्यविनि अिसुार िदीजजर् पदाथय सङ्किि/उत्खिि ्कार्यका िागी प्रारम्भभक 
िातािरणीर् परीक्षण प्रनतिेदि स्िीकृत गिे निकार् गाँउ कार्यपानिका हो। निस्दी गाउँपानिकाको 
तथा प्रारम्भभक िातािरणीर् परीक्षण कार्यविनि, २०७९ अिसुार गाँउ कार्ायपानिका कार्ायिर्को 
प्राविनिक सनमनत (पिुरािोिोकि सनमनत) बाट नसफाररस प्रनतिेदि िार्य कार्यपानिकािे अम्जतम 
स्िीकृत प्रिाि गछय साथै र्स गाँउ कार्यपानिकािे संम्क्षप्त िातािरणीर् अध्र्र्ि प्रनतिेदि र प्रारम्भभक 
िातािरणीर् परीक्षण प्रनतिेदि तर्ार सभिजिी कार्यविनि बिाउिे सक्िे अनिकार सभपन्न निकार् 
हो। 

• पानिका अिगुमि सनमनत 

िातािरणीर् अध्र्र्ि प्रनतिेदििे औल्र्ाएका विषर्हरू तथा कार्यहरू प्रनतिेदि सभित भए िभएको 
निर्नमत अिगुमि गिे कार्य पानिका अिगुमि सनमनतिे गछय। गाँउपानिकािे गाँउपानिका 
उपप्रमखुको संर्ोजत्िमा तथा िेततृ्िमा गाँउ अिगुमि सनमनत गठि गिेछ।उि सनमनतमा सभिम्जित 
विषर् प्राविनिक, स्थािीर् प्रहरी र विनभन्न सरोकारिािा संघसंस्थाबाट प्रनतनिनित्ि हिुे गरर गठि 
गररिे छ। गाँउ अिगुमि सनमनतिे र्स प्रनतिेदिको अिसुचुी २ बमोम्जम चेकनिष्ट तर्ार गरर 
अिगुमि प्रनतिेदि गाँउ कार्यपानिकामा पेश गिुय पदयछ। 
ख) केम्जद्रर् तथा प्रदेश  स्तरका  संघ संस्थाहरु  

• सङ्घीर् मानमिा तथा सामाजर् प्रशासि मजत्रािर् 
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स्थािीर् तहिार्य सहर्ोग, समजिर् तथा निदेम्शत गिे केम्जदर् निकार् संघीर् मानमिा तथा सामाजर् 
प्रशासि मजत्रािर् हुंदा र्स कार्यका िागी मजत्रािर्िे िेपाि सरकारका िीनत निर्महरुको कार्ायजिर्ि 

बारेमा मजत्रािर्िे स्थािीर् तहिाई निदेशि ददजछ र त्र्सको अिगुमि गदयछ ।  

 

• िि तथा िातािरणा मजत्रािर् 

ििजंगि क्षेत्र नभत्र पिे सिै प्रकारका िदी/िदीहरु िि तथा भ ूसंरक्षण मजत्रािर्को कार्य क्षेत्र नभत्र पछयि 

र नतिीहरुको व्र्िस्थापिको िानग म्जल्िा स्तरमा म्जल्िा िि कार्ायिर् हजुछ। त्र्सकारण 

िदी/िदीहरुबाट ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा सङ्किि/उत्खिि ्  कार्यमा र्ी दरु्य मजत्रािर्को अहं भनूमका 
भएको हिुािे  वर्िीहरुको समजिर् अनत आिश्र्क हजुछ। 

• प्रदेश उद्योग, पर्यटि, िि तथा िातािरण मजत्रािर् 

प्रदेश सरकार उद्योग, पर्यटि, िि तथा िातािरण मजत्रािर्, प्रदेश िं. १ बाट जारी गररएको ढुङ्गा, नगटी 
तथा बाििुा सङ्किि/उत्खिि,् क्रनसङ्ग र विवक्र वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापिा र सञ्चािििाई 

व्र्िम्स्थत गिे कार्यवििी, २०७५ जारी गररएको छ भिे िेपाि संवििाि २०७२ मा प्राकृनतक श्रोत 

सािििाई साझा अनिकारको सचुीमा उल्िेख गररएको छ । 

९.१.२ अिगुमि प्रगनत अनभिेम्खकरण 

प्रत्रे्क कृर्ाकिापको अिगुमि गरेपनछ त्र्सबाट प्राप्त सूचिाहरुको अनभिेखीकरण गिुय पदयछ। 

अिगुमििाट प्राप्त सूचिाहरुको आिारमा गाँउपानिकािे  भविष्र्को र्ोजिा तजुयमा गदयछ। सिुार गिुयपिे 

पक्षहरुिाई ध्र्ाि ददंदै िर्ा ँर प्रभािकारी र्ोजिा तजुयमा गिय अिगुमि अनभिेखीकरणबाट सूचिाहरुिे 

ठूिो सघाउ परु् र्ाउिे छि।् सामाजर्तर्ा प्रस्ताि कार्ायजिर्ि हिु ेआर्ोजिामा आिार रेखा अिगुमि 

(Baseline Monitoring), निर्म पािि अिगुमि (Compliance Monitoring) र प्रभाि अिगुमि 

(Impact Monitoring) गररजछ । 

क) आिार रेखा अिगुमि  

आिार-रेखा अिगुमि आर्ोजिा कार्ायजिर्ि भजदा अगानड गररिे अिगुमि विनि हो।आर्ोजिा 
कार्ायजिर्ि हिुे क्षेत्रको विद्यमाि भौनतक, सामाम्जक-आनथयक तथा सांस्कृनतक, जैविक आदद सूचिाहरुको 
अनभिेखीकरण गिुय पदयछ। र्ो वकनसमको आिार रेखािे पनछ कार्ायजिर्ि हिु ेआर्ोजिामा देखा परेका 
पररितयिहरु तिुिा गिय मद्धत पगु्दछ।र्स गाँउपानिकाको निस्दी खोिा, अरुण खोिा र कािीगण्डकी 
िदीको बगरिाट ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा सङ्किि/उत्खिि ्गिे क्षेत्रको प्रारम्भभक िातािरणीर् प्रनतिेदि 

तर्ार गदाय एक वकनसमको िातािरणीर् आिार रेखा वििरण तर्ार गररएको छ ।  
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ख) निर्म पािि  अिगुमि  

र्समा प्रस्तािकिे पेश गरेको प्रस्ताि एिं मौजदुा ऐि निर्म अिसुार िातािरणीर् प्रभािहरुको जरू्िीकरण 

कार्यहरु भएि भएको िारेमा अिगुमि गररि ेछ ।र्स अिगुमिमा निभि कार्यहरु पिे छि ्।  

• ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा आदद सङ्किि/उत्खिि ्गिे व्र्म्ि िा संघसंस्था, कभपिीहरुिे गाँउपानिका 
संग गिे सङ्किि/उत्खिि ्सभिजिी संझौता अिरुुप कार्य भईरहेको िा िभएको ।  

• सङ्किि/उत्खिि ्को पररमाण सभझौता अिसुार भए िा िभएको ।  

• प्रारम्भभक िातािरणीर् परीक्षण प्रनतिेदिमा उल्िेख गररएका अिकूुि प्रभािहरुिाई बढोत्तीकरण 

गिे कार्यहरु तथा प्रनतकूि प्रभाि जरू्िीकरण गिे उपार्हरु कार्ायजिर्ि गिय िजेट व्र्बस्था तथा 
कार्यक्रम कार्ायजिर्ि भईरहेको िा िभएको ।  

ग) प्रभाि  अिगुमि  

जिुसकैु प्रस्ताि कार्ायजिर्ि गदाय पनि िातािरणीर् म्स्थनतमा केही पररितयि हजुछ। प्रस्ताि कार्ायजिर्ि 

(जरू्िीकरणका उपार् कार्ायजिर्ि समेत) िे भौनतक, जैिीक र सामाम्जक तथा आनथयक म्स्थनतमा पािे प्रभाि 

मलु्र्ाङ्कि गिय निर्नमत अिगुमि गररजछ। र्सबाट प्रारम्भभक िातािरणीर् परीक्षण प्रनतिेदिमा उल्िेख 

भएका अिकूुि प्रभाििाई बढाउिे र प्रनतकूि प्रभाििाई जरू्िीकरण गिे उपार्हरु संचाििको िानग 

प्रभािकारीता जाँच गिय मद्दत नमल्छ। ढुङ्गा, नगटृी तथा बाििुाको सङ्किि/उत्खिि ्कार्य पिात त्र्सबाट 

उत्पन्न प्रभािहरुको अध्र्र्ि दरु्य िषयनभत्र गररिेछ। र्स अजतयगत निभि वकनसमका प्रभािहरुको अिगुमि 

गररि ेछ। 

• सतह, भ-ूक्षर् र गल्छीको अबस्था ।  

• पवहचाि िा आकँिि गररएको प्रभािको िास्तविकता को अध्र्र्ि ।  

• सामाम्जक र आनथयक अबस्थामा आएको पररितयि ।  

• िदीको दिैु वकिार तफय  संरम्क्षत क्षेत्र, िदीको सतहको उचाई, िदीको िार बग्िे क्षेत्र ।  

• िदी िम्जकैको भौनतक संरचिाति मानथको संरम्क्षत क्षेत्र, िदीको दिैु वकिारमा कार्म गिुय पिे 

संरम्क्षत क्षेत्रको अध्र्र्ि । 

९.२ अिगुमि तथा िातािरणीर् व्र्िस्थापि र्ोजिा र समर् तानिका 
प्रस्ताि कार्ायजिर्ि पनछ र्सका प्रनतकूि प्रभाि जरू्िीकरण गिय र अिकूुि प्रभाििाई अनिकतम गियका 
िागी स्थाि, समर् र कार्यक्रमको भौनतक, जैविक, सामाम्जक, आनथयक तथा साँस्कृनतक िातािरणका 
प्रभािको सूचक नििायरण गरी जरू्ितम मवहिा र बावषयक रुपिे िातािरणीर् अिगुमिको व्र्बस्था गररएको 
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छ। अिगुमि कार्यक्रमको कार्ायजिर्ि सभिजिी वििरण निभि बमोम्जम तानिका ९.१ मा प्रस्ततु गररएको 
छ। 

 

 

तािीका ९.१ अिगुमि तथा िातािरणीर् र्ोजिा र समर् तानिका 

नस.
िः 

अिगुमि
को 
प्रकार विषर्बस्त ु  सचुक विनि 

समर् 
तानिका म्जभमेिारी 

 १ 

आ
िा
र रे

खा
 अ
िगु

मि
 

िदीको वकिारको 
अिस्था 

िदी वकिारको 
सङ्किि/उत्खिि ्
स्थािहरू 

स्थिगत 
निरीक्षण 

प्रत्रे्क  
मवहिामा 

गाँउ 
अिगुमि 
सनमनत 

२ 
 िदीको नभर, िार 
अिस्था 

 िदीको िार 
पररितयि 

स्थिगत 

निरीक्षण,

स्थािीर् 

बासी संग 

छिफि 

प्रत्रे्क  
मवहिामा 

गाँउ 
अिगुमि 
सनमनत 

३ 

निर्
म 

पाि
ि 

अि
गुम

ि 

नसफाररस गररएका 
जरू्िीकरणका 
कार्य भए िभएको 

सङ्किि/उत्खिि ्

कार्य तोवकएको 
स्थाि र मापदण्ड र 

मात्रामा संकिि 

गरेको हेिे 

स्थिगत 
निरीक्षण 

प्रत्रे्क  
मवहिा 

म्जल्िा 
अिगुमि 
सनमनत र 
गाँउ 
अिगुमि 
सनमनत 

४ 

 सङ्किि/उत्खिि ् 

सभिजिी तानिम 
भए िा िभएको 

सङ्किि/उत्खिि ्
सभिम्जि तररका 
हेिे 

स्थिगत 
निरीक्षण 

 प्रत्रे्क  
मवहिा 

म्जल्िा 
अिगुमि 
सनमनत र 
गाँउ 
अिगुमि 
सनमनत 
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५ 

सङ्किि/उत्खिि ्
र्जाजत अिसुार 
काम भए िभएको 

पररचर् पत्र, 
चिािी पूजी आीद 

स्थिगत 
निरीक्षण र 
चिािी पूजी 
निररक्षण 

प्रत्रे्क  
मवहिा 

गाँउ 
अिगुमि 
सनमनत 

६ 

जिचेतिा 
अनभिदृ्धी कार्य भए 
िभएको 

स्थािीर्हरूमा 
भएको जािकारी  छिफि 

प्रत्रे्क  
मवहिा 

गाँउ 
अिगुमि 
सनमनत 

७ सरुक्षा, स्िास्थ 

आिनुिक 

औजारको प्रर्ोग, 

नबरामी रेकड र 

सोिपछु  

स्थिगत 
निरीक्षण 

प्रत्रे्क  
मवहिा 

गाँउ 
अिगुमि 
सनमनत 

८ 

तोवकएको पररमाण 

िा िढी संकिि 

गरेको िा िगरेको 

सङ्किि/उत्खिि ्
भएको पैदािारको 
निररक्षण 

सङ्किि/उ
त्खिि ्श्रोत 
जाच र 
स्थिगत 
निरीक्षण 

प्रत्रे्क  
मवहिा 

गाँउ 
अिगुमि 
सनमनत 

९ 

संिेदिशीि 

स्थािमा 
सङ्किि/उत्खिि ्

कार्य भए िभएको 
संिेििशीि 

क्षेत्रको वििरण 

स्थिगत 
निरीक्षण 

प्रत्रे्क ६ 
मवहिा  

म्जल्िा 
अिगुमि 
सनमनत र 
गाँउपानिका 

१० 

भ ूसंरक्षण कार्य 
गरे िगरेका 

गल्छी निमायण 

,छेकिाि,िाटो 
स्थिगत 
निरीक्षण 

प्रत्रे्क ६ 
मवहिा 

म्जल्िा 
अिगुमि 
सनमनत र 
गाँउ 
अिगुमि 
सनमनत 
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११ 

भौनतक  

संरचिाको संरक्षण 

भए िभएको 

िदी वकिारको 
संरम्क्षत क्षेत्र, 

भौनतक संरचिा 
ति मानथको 
क्षेत्र,िदीको बहाि 

आदद 

स्थिगत 
निरीक्षण 

प्रत्रे्क ६ 
मवहिा 

म्जल्िा 
अिगुमि 
सनमनत र 
गाँउ 
अिगुमि 
सनमनत 

१२ 

िार्,ु ििुा, 
ध्ििीको प्रदषुण 

सङ्किि/उत्खिि ्
गिे तररका  तथा 
ढुिािीमा प्रर्ोग 

हिु ेसिारी 
साििको जाच 

स्थिगत 
निरीक्षण,  

स्थािीर् 

मानिस सँग 

सोिपछु 

प्रत्रे्क  
मवहिा 

गाँउ 
अिगुमि 
सनमनत 

 

१३ 

जैविक विवििता 
तथा िासस्थािमा 
असर परे िपरेको 

जजत,ु जिािर का 
पथ म्चजह 

स्थिगत 
निरीक्षण र 
गणिा िावषयक 

म्जल्िा 
अिगुमि 
सनमनत र 
गाँउ 
अिगुमि 
सनमनत 

१४ स्थािीर् रोजगार 

कामदारको िाम 
ठेगािा आीद 

स्थिगत 
निरीक्षण, 

छड्के जाँच 

प्रत्रे्क  
मवहिा 

गाँउ 
अिगुमि 
सनमनत 

१५ 

प्रभ
ाि

 अ
िगु

मि
 

सामाम्जक, आनथयक 

र सास्कृनतक 

सिेक्षण 

घरिरुी  र 

जिसंख्र्ा पी. आर. ए 

प्रत्रे्क  
मवहिा  

गाँउ 
अिगुमि 
सनमनत 

१६ 

बािबानिका र 

असििाई 

काममा प्रर्ोग गरे 

िगरेको 
कामदारको िाम 

ठेगािा आदद 

स्थिगत 
निरीक्षण 

काम शरुू 
भएको २ 
मवहिानभ
त्र 

गाँउ 
अिगुमि 
सनमनत 
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१७ बसार्य सराई 

घरिरुी  र 

जिसंख्र्ा पी. आर. ए िावषयक 

गाँउ 
अिगुमि 
सनमनत 

९.३.अिगुमिको खचयको वििरणः  
आर्ोजिा कार्ायजिर्ि पूिय, कार्ायजिर्ि भर्रहेको समर्मा र कार्ायजिर्ि पिात निर्नमत अिगुमि गररिे 
हदुा त्र्सको िानग रु १५०,००० / िानग छुट्याईिेछ। 

तानिका ९.२ िातािरण अिगुमि कार्यर्ोजिा 
नस.ि. अिगुमि गररिे 

कृर्ाकिाप 

अिमुानित 

रकम 

अिगुमि गिे 

निकार् 

समर् 

तानिका 
कैवफर्त 

१ प्रनतिेदििे 
औल्र्ाएका विषर्हरू 
तथा कार्यहरू  

९०,००० गाँउ अिगुमि 
सनमनत 

मानसक बषयको ९ मैिा मात्र 
संकिि/उत्खिि ्
गिय सवकिे भएकािे 
मानसक दश हजार  

२ प्रनतिेदि िेखि (गाँउ 
अिगुमि सनमनत) 

१०,०००  मानसक  

३ सङ्किि /  उत्खिि ्
तथा विक्री कार्य 

५०,००० जल्िा अिगुमि 
सनमनत 

अियबावषयक  

 जभमा १५००००    

जभमा  एक िाख पचास हजार रूपैर्ा  मात्र 
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९.४ बातािरणीर् व्र्बस्थाि र्ोजिाको िागी म्जभमेिार निकार्हरु 
 

 

 

 

 

 

 

 

अध्र्ार् १०: निष्कषय तथा प्रनतबद्धता 
 

१०.१ निष्कषय 
िातािरण संरक्षण ददगो विकासको मिु माजर्ता हो।विकास निमायण िा प्राकृनतक स्रोतसाििको उपभोग 
तथा प्रर्ोग गदाय िातािरणमा प्रनतकूि असर पियसक्िे हिुािे र्स्ता कार्यहरु गदाय प्रनतकूि प्रभाििाई 

र्थाशक्र् कम गरी स्िच्छ तथा स्िस्थ्र् िातािरण कार्म गिय र प्राकृनतक श्रोतको सममु्चत उपर्ोग गियका 
िानग िातािरण संरक्षण ऐि २०७६, िातािरण संरक्षण निर्माििी २०७७ बमोम्जम कार्ायजिर्िका 
िानग प्रारम्भभक िातािरणीर् परीक्षण गिुयपिे हजुछ। 

निस्दी गाउँपानिकाको भएर बग्िे निस्दी खोिा, अरुण खोिा र कािीगण्डकी िदीको बगर क्षेत्रहरूबाट 

ददगो र िातािरणमैत्री रुपमा िदीजजर् पदाथयको सङ्किि/उत्खिि ्गिे कार्यसँग र्ो प्रस्ताि सभबम्जित छ। 

िदीजजर् बस्तकुो सङ्किि/उत्खिि ्को र्ोजिा बिाई कार्य संचािि गदाय प्राकृनतक श्रोतको उम्चत उपभोग 

मात्र िभई िदी व्र्िस्थापिमा पनि ठूिो सहर्ोग पगु्िेछ। निमायणका िानग आिश्र्क पिे ढुङ्गा, नगट्टी तथा 
बाििुा आदद समर्मै िैज्ञानिक तररका द्वारा सङ्किि/उत्खिि ्हुंदा श्रोतमा आिाररत उद्योगहरु र निमायणका 
र्ोजिाहरु सञ्चाििमा रही स्थािीर् स्तर देम्ख राविर् स्तर सभम आपूनतय व्र्िस्था हिु सक्छ। ढुङ्गा, नगट्टी 
तथा बाििुा सङ्किि/उत्खिि ्गिे िदीको बगर क्षेत्रहरू कुिै विशेष संिेदिम्शि क्षेत्रमा पदैि साथै र्स 

प्रस्तावित क्षेत्र संरम्क्षत क्षेत्र, निकुजज, चरेु क्षेत्र जस्ता िातािरणीर् दृष्टीकोणिे सभिेदिनसि क्षेत्रहरू नभत्र 

पदैि। र्स प्रस्ताि कार्ायजिर्ि गररदा ठुिो क्षनत हिु ेिा अपेक्षाकृत िेरै प्रनतकूि प्रभािहरु पिे म्स्थनत 

गााँउपालिका 

म्जल्िा अिगुमि सनमनत  पानिका अिगुमि सनमनत 

म्जल्िा समजिर् सनमनत, 
म्जल्िा िि, नसंचार्य तथा 
म्जल्िा विपद् ब्र्िस्थापि 

ठेकेदार, कामदार, 
गै.स.स. र स्थािीर् 

बि तथा िातािरण मजत्रािर् र 
अजर् सरोकारिािा 

संम्घर् मामिा तथा सामाजर् 
प्रशासि मजत्रािर् 

निनत, निर्म, कार्यविनि तथा मापदण्डहरू 

प्रदेश सरकारः उद्योग, 

पर्यटि, िि तथा िातािरण 

मजत्रािर्ः
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देम्खदैि। र्स प्रारम्भभक िातािरणीर् अध्र्र्ि प्रनतिेदिमा पवहचाि भएका सभपूणय िातािरणीर् 

असरहरुिाई जरू्िीकरण गरी स्िीकार्य तहसभम ल्र्ाउि प्रभाि जरू्िीकरणका कम खम्चयिा तथा सहज 

उपार्हरु अपिार्एको छ। प्रनतिेदिमा संिग्ि िातािरणीर् असर जरू्िीकरणका उपार्हरुिे असर गिे 

क्षेत्रको गणुस्तर सिुारमा सहर्ोग परु् र्ार् जीििस्तरको गणुस्तर कार्म गिय सहर्ोग गिेछ। 

र्स प्रस्तािको कार्ायजिर्िबाट स्थािीर् स्तरमा रोजगारीको शृ्रजिा हिुकुा साथै गाँउपानिकािाई प्रत्र्क्ष 

रुपमा राजश्व प्राप्त हिुेछ। प्रस्तािको कार्ायजिर्ि हिु ेिदी िेरै जिघित्ि भएको िस्ती, सांस्कृनतक सभपदा 
क्षेत्र, संरम्क्षत क्षेत्र, नसमसार क्षेत्र तथा चरेु क्षेत्रमा पदैि। र्स र्ोजिािे कुिैपनि क्षेत्रिाई उल्िेख्र् असर 

पादैि, बाढीको कारण बजदैि, हािा तथा पािीिाई सामाजर् रुपमा ििुाँ, ििुोिे प्रदषुण भिे गिेछ साथै 

जथाभािी िदीजजर् िस्तकुो सङ्किि/उत्खिि ् िे वकिारको भागको कटािी तथा सामाजर् पवहरो जाि 

सक्छ। 

र्स कार्यको स्िीकृनतको िानग प्रारम्भभक िातािरणीर् परीक्षण पर्ायप्त रहेको छ। प्रभािहरुको जरू्िीकरण 

र संिग्ि िातािरणीर् अिगुमि र्ोजिा कार्ायजिर्ि गरी तोवकएको स्थाि र पररमाण नभत्र रहिे गरी स्िीकृत 

भएको नमनतबाट िागूहिुे गरी २ बषय अिनि नभत्र ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा सङ्किि/उत्खिि ्तथा ढुिािी गिे 

सतयमा प्रस्तावित आर्ोजिा कार्ायजिर्ि गिे निष्कषय निकानिजछ। र्ो प्रस्ताििा िातािरण संरक्षण 

निर्माििी २०७७ को अिसूुची २ को दार्रा नभत्र पिे हिुािे प्रारम्भभक िातािरणीर् परीक्षण िै पर्ायप्त 

हिु ेदेम्खजछ। प्रारम्भभक िातािरम्णर् पररक्षणिाट तोवकए िमोम्जमका स्थािहरु विनभन्न िहाि क्षेत्रहरुमा 
३८,११०.०० घ. मी. िदीजजर् पदाथयहरु रहेता पनि िावषयक ३०,४८८.०० घ. मी. तथा दैनिक 

११२.९२ घ. मी. मात्र उत्खिि ्तथा संकिि/उत्खिि ्का िानग नसफाररस गररएको छ।  

१०.२ निस्दी गाउँपानिकाको प्रनतिद्धता  
िदीजजर् प्राकृनतक पदाथयहरु ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुा सङ्किि/उत्खिि ्कार्यिाई व्र्िम्स्थत र िातािरण 

मैत्री बिाउि निभि प्रनतिद्धताहरु ददर्एका छि।्  

❖ अिगुमि र्ोजिामा ददर्एका जरू्िीकरणका उपार्हरुको अनििार्य कार्ायजिर्ि र त्र्सको निर्नमत 

अिगुमि गररिेछ। 

❖ स्थािीर् स्तरमा पर्ायिरण, सामाम्जक, सास्कृनतक विषर्िस्तहुरुिाई महत्िका साथ उम्चत 

व्र्िस्थापि गररिे छ। स्थािीर् िासीहरुसँग निर्नमत रुपमा उिीहरुको रार् सझुाि निर्िेछ।  

❖ रोजगारीको िानग स्थािीर्िाई प्राथनमकता ददर्िेछ।  

❖ प्रत्रे्क िषय बषायर्ाम सवकए पनछ थवुप्रएको ढुङ्गा, नगट्टी तथा बाििुाको पररमाण िापजाँच अनभिेख 

राम्खिेछ।  
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❖ सङ्किि/उत्खिि ्कार्य िदी च्र्ािि देम्ख गररि ेछैि।  

❖ कामदारहरुको िानग व्र्िसावर्क स्िास्थ्र् र सरुक्षाको उपार्हरु अपिार्ि ेछ। 

❖ बािबानिकािाई कामदारको रुपमा प्रर्ोग गररि ेछैि। 

❖ ठेक्का सभझौतामा उल्िेख भएको पररमाण, स्थाि आददको निर्नमत अिगुमि गररिेछ । 

❖ प्रारम्भभक िातािरणीर् परीक्षण प्रनतिेदिका शतय बावहर गर्य निमाणय व्र्िसार्ी (ठेकेदार) िे 
िदीजजर् पदाथय सङ्किि/उत्खिि,् भण्डारण तथा निकासी गरेमा गाँउपानिकािे निर्मािसुार 
कारिाही गरी ठेक्का सभझौता रद्दगिय सक्िेछ। 

❖ ििसंग समजिर् गरी राजस्ि संकििमा ऐक्र्िद्धता प्रणािीको पहि गररिेछ। सामदुावर्क ििसँग 

समजिर् गरर नसमा एवकि गरर िदीजजर् पदाथय उत्खिि ्गिे व्र्िस्थाको अिगुमि गररिे छ।  

❖ िदीजजर् पदाथयको सङ्किि/उत्खिि ्र भण्डारणको अिगुमि म्जल्िा अिगुमि सनमनतिे 
गिेछ। 

❖ समग्र वक्रर्ाकिापको अिगुमिको िानग गाँउपानिकाको उपप्रमखु ज्रू् को संर्ोजत्िमा गाँउ 
अिगुमि सनमनत गठि गरर निर्नमत अिगुमि गररि ेछ। 
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अिसूुची २: िदीहरूको िातािरणीर् अिस्था निरीक्षण चेक निष्ट 

 

क्र.सं. वििरण छ िा छैि कैवफर्त 

१ िातािरणीर् अध्र्र्ि प्रनतिेदि औल्र्ाएका 

विषर्हरू अिसुारको व्र्िस्था 

  

२ िातािरर्ीर् अध्र्र्ि प्रनतिेदििे संकिि तथा 
उत्खिजको िागी तोकेका क्षेत्रहरू पररितयि भएको 

  

३ ढुङ्गा, नगट्टी, िाििुा जस्ता पदाथयको अिस्था 
पररितयि 

  

४ संकिि, उत्खिि ्र ढुिािीका िागी िर्ाँ प्राििाि 

आिश्र्कता 
  

५ िदीिे िहाि पररितयि गरेको   

६ िातािरणीर् उध्र्र्ि प्रनतिेदििे औल्र्ाएका 
पवहिेको अिस्था 

  

७ अम्घल्िो िातािरणीर् प्रनतिेदििे औल्र्ाए अिसुार 
संकिि तथा उत्खिि ्गिय नमल्िे अिस्था 

  

८ िदीिे िर्ा पदाथय थपुारेको िा बगाएको अिस्था   

९ उत्खिि ्गररिे परीमाण चौवकल्िा रेखांकि 
सवहतको िाप िक्शा राखेको क्षेत्रको अिस्था 
र्थाित रहेको  

  

१० अजर्   
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अिसूुची ३: साियजनिक सिुिुार्यको सचुिा र मार्यिटु 
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अिसूुची ४: साियजनिक सचुिा र विषर्गत कार्ायिर्को नसफारीस पत्र 
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अिसुचुी ५: सङ्किि / उत्खिि ्क्षते्रका फोटोहरू 
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म्चत्र – भोटाहा घाट साईट  

 

म्चत्र – भोटाहा घाट साईट अििकि तथा िाप  
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म्चत्रः साियजनिक सिुिुाई 

 

म्चत्रः साियजनिक सिुिुाई 
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म्चत्रः ररपा घाट साईट 

 

म्चत्रः जिकेु घाट साईट 
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म्चत्रः साियजनिक सिुिुाई िडा िं. ४ 

 

म्चत्रः साियजनिक सिुिुाई िडा िं. ४ 
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म्चत्रः ढुङ्गािा बेसी घाट िडा ि. ५ 

 

म्चत्रः गल्था घाट िडा िं. ५ 
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म्चत्रः साियजनिक सिुिुाई िडा िं. ५ 

 

म्चत्रः िडा ि. ६ साईट 
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म्चत्रः डुभबरे घाट िडा िं. ६ 

 

म्चत्रः भोगटे्ट घाट िडा िं. ६ 
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म्चत्रः शेरा घाट िडा िं. ७ 

 

म्चत्रः रािीटार घाट िडा िं. ७ 
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अिसूुम्च ६: ढुङ्गा, नगट्टी, बाििुा उत्खिि,् नबक्री तथा व्र्िस्थापि सभबजिी मापदण्ड 
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