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कायथकारी सारांश 

पररचयM 
वषाथको समयमा तादी नदीले िुङ्गा, तगट्टी, बालवुा तिा नदी िन्य पदािथहरू िपुाने गदथछ । यी 
सामाग्रीहरू खोलाको बगरमा िपुारराँदा नदीको बहाव फेररन िाने तिा प्रकोप तनम्भतने सभिावना 
हनु्छ । सािसािै यी िपुाररएका सामाग्रीहरू तनमाथण कायथमा ज्यादै उपयोगी हनु्छन ्। िनसं्या 
वपृि र शहरीकरणको गततलाई हेदाथ तनमाथण सामाग्रीहरूको माग बपिरहेको छ । तलख ुगााँउपातलका, 
कायथपातलकाको कायाथलय, नवुाकोटले यी समाग्रीहरूको ददगो एवं वातावरण मैत्री संकलन/उत्खनन ्
गने योिना बनाएको छ, िसले गदाथ थिानीय रुपमै तनमाथण सामाग्रीहरू उपलब्ध हनुेछ िने प्रकोप 
न्यूतनकरण हनुे अपके्षा गररएको छ, सािै यसबाट गााँउपातलकालाई रािश्व संकलन गनथमा सघाउ 
पगु्ने र गााँउपातलकाको आय श्रोतमा बपृि हनुे देम्खन्छ ।  
यस प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदनले नवुाकोट म्िल्लाको तलख ुगााँउपातलका क्षेत्रमा पने 
तादी नदीको कुनी खोला घाट (चार सय बगर), साल तबसौना लब्ध ुघाट, पपत्रीधाम देम्ख िलदेवी 
मन्दीर ऐररया, पिकुरे पूल मािी, पिकुरे पूल तल, कथतरुीटार कुसमु खोला सेरा घाट र तसन्दरेु 
दोिान आसपास क्षेत्रबाट ददगो रुपमा िुङ्गा, तगट्टी तिा बालवुाको संकलन/उत्खनन ्गदाथ पनथ िाने 
प्रिावहरूको मूल्यांकन गदथछ । यस अध्ययनको मू्य उदे्दश्य नै खोला तनयन्त्रण गनथका लातग 
खोलाले िपुारेको िुङ्गा, तगट्टी तिा बालवुा तनकाल्दा थिानीय वातावरणमा पनथ िाने प्रिावहरूको 
पपहचान गनुथ हो । यस कायथ गदाथ थिानीय वातावरणमा केही सकारात्मक तिा केही नकारात्मक 
प्रिावहरू पनथ िाने छन ्। यस अध्ययन प्रततवेदनले सकारात्मक प्रिावहरूलाईथ बिोत्तरी गने तिा 
नकारात्मक प्रिावहरूलाईथ न्यूतनकरण गनथ उम्चत परामशथ ददएको  छ ।  
नेपाल सरकारको पवद्यमान वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तिा वातावरण संरक्षण तनयमावली, 
२०७७ अनसुार कुनै पतन नदीबाट िुङ्गा, तगट्टी तिा बालवुा तनकाली तनकासी गनुथ पूवथ उि 
प्रथतावको वातावरणीय अध्ययन गनुथपने हनु्छ । यस प्रथतावमा दैतनक ३०० घनतमटर िन्दा कम 
नदी िन्य पदािथहरू उत्खनन ्गने िएको हुाँदा र प्रथतापवत क्षेत्र रापिय तनकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रमा 
नपने हुाँदा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गररएको छ । 

पवद्यमान वातावरणीय अवथिा M  
िौततक वातावरण 

प्रथतापवत क्षेत्र नवुाकोट म्िल्ला बाग्मती प्रदेशमा पदथछ । िुङ्गा, तगट्टी तिा बालवुा संकलन तिा 
उत्खनन ्गररने तादी नदी बाह्रमासे खोलामा पदथछ । वषाथ याममा खोलाको बहाव धेरै िए पतन 
पहउाँदमा िने बहाव कम हनु्छ । प्रथतापवत संकलन क्षेत्रहरूका नम्िकका क्षेत्रहरूमा बािीले 
कटानी गने िथता िोम्खमयिु थिानहरू न्यून रहेका छन ्िने अतधकतम ि–ूउपयोगमा खेती योग्य 
ितमन, खाली िग्गा र बटु्टयान क्षेत्रहरू रहेका छन ्। 

िैपवक वातावरण M 
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िुङ्गा, तगट्टी तिा बालवुा संकलन क्षेत्र कुनै संरम्क्षत क्षेत्र, रापिय तनकुञ्ज तिा िैपवक महत्वको 
संवेदनशील क्षेत्रतित्र पदैन । यस क्षेत्रमा कुनै दलुथि वनथपतत तिा दलुथि िीविन्त ुनिएको हुाँदा 
िुङ्गा, तगट्टी, बालवुा संकलन/उत्खनन ्कायथले यी िन्तहुरू संकटमा पने छैन । 

सामाम्िक तिा धातमथक वातावरण M 

तलख ुगााँउपातलका बाग्मती प्रदेशमा पने नवुाकोट म्िल्लामा अवम्थित एक गााँउपातलका हो । नेपाल 
सरकारको तनणथयले सातबकको खातनगााँउ गपवसको सबै वडा, सयुथमतत गापवसको सबै वडा, चौघडा 
गापवसको १,२,५,६,७,८ वडाहरु, िानतसंङ गापवसको १,२,३,४,५,६,७ वडाहरु र िानापतत 
गापवसको वडा नं ५ समेटेर िभमा ६ वडा बनाई तलख ुगाउाँपातलका घोषण गररएको हो । यस 
गाउाँपातलकाको क्षेत्रफल ४७.८८ वगथ पक.तम रहेको छ । यस गााँउपातलकाको केन्र सातबकको 
सयुथमतत गापवस वडा नं १ डुाँडेमा रहेको छ । यस गााँउपातलकामा २०६८ को िनगणना अनसुार 
यस गााँउपातलकामा ३६२९ घरपररवार रहेका छन िसमा ७८०८ िना परुुष र  ९०४५ िना 
मपहला गरी कूल १६८५२ िनसं्या रहेको छ ।अतधकांश िनसं्या कृपष पेशामा आम्श्रत छन ्
।  

वातावरणीय प्रिावहरू  

सकारात्मक प्रिाव M 

मू्यतः प्रथताव कायाथन्वयन गदाथ नदीले िपुारेको िुङ्गा, तगट्टी, बालवुा िथता  नदी िन्य पदाथिहरूले 
नदीको सतह बिाउन,े नदीले धार फेने र दैपवक प्रकोप तनभत्याउने िथता पवपम्त्तहरूको रोकिाम 
हनु्छ । यसको अलवा प्रथताव कायाथन्वयनबाट गााँउपातलकाको करको दायरा बिेर रािश्व श्रोतमा 
वपृि हनु गई थिानीयथतरमा सेवा प्रवाह गनथ सहि हनुेछ । आयोिना कायाथन्वयनले 
थिानीयबासीलाईथ रोिगारीको अवसर तसिथना गछथ । प्रथताव कायाथन्वयन हुंदा थिानीय श्रमशम्ि 
खपत हनुेछ । यसबाट थिानीयबासीहरूले आफ्नो दैतनक आवश्यकताका वथतहुरूको पररपूततथ गरी  
िीवनथतरमा पररवतथन ल्याउने छन ्। 

 

नकारात्मक प्रिाव M 

िुङ्गा, तगट्टी, बालवुा संकलन/उत्खनन ्गदाथ तोपकएको परीमाण िन्दा बिी र अव्यवम्थित िुङ्गा, तगट्टी, 
बालवुा संकलन/उत्खनन ्गनाथले नदीले आफ्नो प्राकृततक बहाव पररवतथन गरी नदी पकनार कटान 
र बािी तनभत्याउन सक्नेछ, सािै, पलु समेतका िौततक संरचना नम्िकै ििािावी िुङ्गा, तगट्टी, बालवुा 
संकलन/उत्खनन ्कायथ गरेमा संरचनाहरू िााँतसन सक्दछन ्। नदी िन्य पदािथहर ओसार प्रसार 
गदाथ बाटो तबग्रनकुा सािै धलुो धवुााँको कारणले थवाथथ्यमा प्रततकूल असर पनथसक्छ । यस बाहेक 
प्रथताव कायाथन्वयन गदाथ अन्य कुनै नकारात्मक प्रिाव पने छैनन ्। 

 

प्रिाव न्यूनीकरणका उपायहरूM 
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िुङ्गा, तगट्टी, बालवुा संकलन/उत्खनन ्कायथमा संलग्न कामदारहरूबाट थिानीय वन तिा वातावरणमा 
हनु सक्ने नकारात्मक पियाकलापहरूको न्यूतनकरणको लातग संकलन कायथ ददउाँसोमा मात्र सञ्चालन 
गनथ अनमुतत ददइनेछ । वषाथको समयमा नदीबाट संकलन गनथ ददइनेछैन ।  

िुङ्गा, तगटृी, बालवुा संकलन/उत्खनन कायथ गदाथ धलुो उत्सिथन हनु्छ । त्यसैगरी िुवानी साधनहरूको 
आवागमनले पतन धलुो उत्सिथन हनु्छ । यसको न्यूनीकरणको लातग िुवानी साधनमा सामाग्रीहरू 
लोड गररसकेपतछ तत्रपालले िाक्ने व्यवथिा तमलाईने छ ।  

िुङ्गा, तगट्टी, बालवुाको संकलन/उत्खनन ्गदाथ कामदारहरूलाई चोटपटक लाग्न सक्छ । धलुोको 
कारणले श्वास–प्रश्वास र आाँखाका रोगहरू लाग्न सक्छन । िुवानी साधनहरूको आवत िावतले 
आकम्थमक दघुथटनाको सभिावना पतन त्यततकै रहन्छ । यथता प्रकृततका प्रततकूल असर न्यूनीकरण 
गनथ कामदारहरूलाईथ थवाथथ्य तिा सूरक्षाका आधारितू ज्ञान र औषतध उपचारको लातग प्राितमक 
उपचारका सामाग्रीहरू िथतैः बेटातडन, व्याण्डेि प्याड, टेप आदद उपलव्ध गराइनेछ ।  

 

प्रिाव न्यूनीकरणका लातग गररने कृयाकलाप र बिेट M 

वातावरणीय प्रिावलाईथ न्यूनीकरण गनथका लातग अवलभवन गररएका कृयाकलापहरूको कायाथन्वयन 
पक्ष महत्वपूणथ हनुेछ । वातावरणीय प्रिाव न्यूनीकरण सभवन्धी अनगुमन गररने पियाकलापहरूमा 
नदी पकनार कटान, पहचुमागथ ममथत तिा तनमाथण र वािी एवं अन्य िल उत्पन्न प्रकोपको 
न्यूनीकरणका लातग िभमा रु. २२,५०,००० बिेट अनमुातनत गररएको छ ।  

 

वातावरणीय व्यवथिापन योिना M 
प्रथताब कायाथन्वयन गदाथ यसबाट हनु सक्ने सकारात्मक प्रिाबलाईथ अतधकतम गनथ तिा नकारात्मक 
प्रिाबलाईथ न्यूनीकरण गनथ त्यथता उपायहरूको पपहचान गरी ततनीहरूको प्रिाबकारी कायाथन्वयनको 
लातग आबश्यक मानवीय श्रोत र बिेट समेतको ब्यबथिा गनथ तसफारीश गररएको छ । यसका 
लातग सभबम्न्धत तनकायले अनगुमन व्यवथिापन योिना बनाई आधार रेखा, तनयमपालन, प्रिाव 
अनगुमन प्रपियालाईथ सशि गररए मात्र उत्खनन ्कायथ ददगो र वातावरणमैत्री हनु सक्नेछ ।  

 

तनश्कषथM 
प्रथताव कायाथन्वयनको चरणमा दैतनक ३०० घनतमटर िन्दा कम मात्र नदी िन्य सामाग्रीहरूको 
उत्खनन ्तिा संकलन गररने हुाँदा ठूलो क्षतत हनुे वा अपेक्षाकृत धेरै प्रततकूल प्रिावहरू पने म्थितत 
देम्खदैन । प्रिाव न्यूनीकरणका उपायहरूलाईथ कायाथन्वयन गरी तनयतमत रुपमा अनगुमन गदाथ 
वातावरण मैत्री प्रथताव कायाथन्वयन हनुेछ ।  

पवकल्पहरूको पवश्लषेणमा यो प्रथतावमा सलु्झाईएका न्यूनीकरणका उपायहरू अवलभबन गदै 
न्यूनीकरणका कायथिमहरूको कायाथन्वयन गरी ती उपायहरूको अनगुमनको सतुनम्ितता गरी 
उपरोि अनसुारका िुङ्गा, तगट्टी, बालवुा िथता श्रोत संकलन तिा तबिी पवतरण गनथ गााँउपातलकाको 
योिना कायाथन्वयन गनथ यो प्रथताव कायाथन्वयनका लातग तसफाररस गनथ सपकने थपष्ट रुपमा 
देम्खएकोले प्रततवेदन थवीकृततका लातग प्रथताव गररएको छ । सािै प्रथताव कायाथन्वयन गदाथ 
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प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण मात्र गरे पगु्ने र िप वातावरणीय अध्ययन गनथ आवश्यक नरहेको 
देम्खएको छ । 
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प्रथतावक-                                                        1 
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गााँउ कायथपातलकाको कायाथलय 
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1  
प्रततवेदन तयार गने व्यम्ि वा संथिाको नाम र ठेगाना  

१.1. प्रथतावको नाम 

यस प्रथतावको नाम नवुाकोट म्िल्लाको तलख ुगााँउपातलकाम्थित तादी नदीको कुनी खोला घाट 
(चार सय बगर), साल तबसौना लब्ध ुघाट, पपत्रीधाम देम्ख िलदेवी मन्दीर ऐररया, पिकुरे पूल मािी, 
पिकुरे पूल तल, कथतरुीटार कुसमु खोला सेरा घाट र तसन्दरेु दोिान आसपास क्षेत्रबाट ददगो र 
वातावरण मैत्री रुपले बालवुा (नदी िन्य पदािथ) उत्खनन ्तिा संकलन हो ।  

१.2. प्रथतावकको नाम र ठेगाना 

तलख ुगााँउपातलका,  
गााँउ कायथपातलकाको कायाथलय,  

तलख,ु नवुाकोट 

१.3. प्रततवेदन तयार गने संथिाको नाम र ठेगाना 

डाइनातमक ररसोसथ भयानेिमेन्ट सतिथसेस प्रा.तल. 
वानेश्वर, काठमाडौ 
इमेल: consultdrms@gmail.com@gmail.com 

फोन नं. ९८५१००२००६/०१ ४२४९४८० 

१.4. प्रततवेदन तयार गने व्यम्िहरूको नाम र योग्यता 

 तातलका  1-1अध्ययनमा समावेश हनु ुिनशम्ि 

ि.सं. पद नम 
१ वातावरण पवज्ञ पविय िापा 
२ वनथपतत पवज्ञ ददपक खत्री 
३ तसतिल इम्न्ितनयर पकशोर बगाले िापा 
४ समािशास्त्री  पवनोद चन्र आचायथ 
५ िगूवथशास्त्री कुमदु राि काफ्ले 

mailto:drms@gmail.com
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१.5. प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको कानूनी सान्दतिथकता 

नेपालको संपवधानको अनसूुची–८ थिानीय तहको अतधकारको सूचीमा िलाधार, वन्यिन्त,ु खानी 
तिा खतनि पदािथको संरक्षण रहेको छ । थिानीय सरकार संचालन एन, २०७४ को दफा ११ 
(घ) (६)का अनसुार िुङ्गां, तगट्टी, बालवुा, माटो, काठ दाउरा, िरािरुी, थलेट, खरीिुगां आदद 
प्राकृततक एवं खानी िन्य वथतकुो तबिी तिा तनकासी शलु्क दथतरु संकलन गने र पररच्छेद 
९ को गाउाँपातलका तिा नगरपातलकाको पवत्तीय अतधकारक्षेत्र तित्र दफा ६२ (क) अनसुार तबिी 
गनथ सक्नमेा (१) मा नगरपातलका तिा गााँउपातलकाले आफ्नो क्षेत्रतित्र वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन 
तिा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणबाट तोपकएको परीमाणमा थलेट, िुङ्गा, तगट्टी, बालवुा एवं 
माटोिन्य वथतकुो तबिी गनथ सक्नेछ ितन उल्लेख गरेको छ। सािै वातावरण संरक्षण एन, 
२०७६ को पररच्छेद २ वातावरणीय अध्ययनको दफा ३ (२) (ग) का अनसुार थिानीय तहको 
अतधकारक्षेत्रतित्र पने पवषयसाँग सभबम्न्धत पवकास तनमाथण सभबन्धी कायथ वा आयोिना सभबन्धी 
प्रथतावको हकमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण 
प्रततवेदन िए सभबम्न्धत थिानीय कानूनले तोकेको तनकाय समक्ष र वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन 
प्रततवेदन िए प्रदेश कानूनले तोकेको प्रदेश सरकारको तनकाय समक्ष थवीकृततका लातग पेश गने 
प्रावधान रहेको छ । 
 
वातावरण संरक्षण तनयमावली २०७७ अनसूुची २ को ग (७) मा रहेको नदी नाला सतहबाट 
दैतनक १०० घनतमटर िन्दा बिी ३०० घनतमटर सभम बालवुा, ग्रािेल, तगखाथ माटो तनकाल्ने 
कायथका लातग प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गनुथ पने प्रावधान रहेको छ । यस उत्खनन कायथ 
नेपाल सरकार द्वारा पपहचान गरीएका रापिय वन, रापिय महत्वका थिलहरू (ऐततहााँतसक तिा 
परुाताम्त्वक थिलहरू), संरम्क्षत क्षेत्रहरू (रापिय तनकुञ्ज, संरम्क्षत क्षेत्र, वन्यिन्त ुआरक्ष आदद) तित्र 
पदैन, त्यसैले वातावरण प्रिाव मूल्याङ्कन अध्ययन गनुथ नपने देम्खन्छ ।  

१.6. प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको उद्दशे्यहरू 

नवुाकोट म्िल्लाको तलख ुगााँउपातलकाम्थित तादी नदीको कुनी खोला घाट (चार सय बगर), साल 
तबसौना लब्ध ु घाट, पपत्रीधाम देम्ख िलदेवी मन्दीर ऐररया, पिकुरे पूल मािी, पिकुरे पूल तल, 

कथतरुीटार कुसमु खोला सेरा घाट र तसन्दरेु दोिान आसपास क्षेत्रबाट ददगो र वातावरण मैत्री 
रुपले िुङ्गा, तगपट्ट तिा बालवुा (नदी िन्य पदािथहरु) उत्खनन ्तिा संकलन कायथ गदाथ थिानीय 
िैपवक, िौततक, रासायतनक तिा सामाम्िक–सांथकृततक वातावरणमा पने असरहरुबारे लेखािोखा 
गरी ददगो रुपमा गााँउपातलकातित्रको उि नदीको बगर क्षेत्रहरुबाट िुङ्गा, तगट्टी, तिा बालवुा 
संकलनमा टेवा प¥ुयाउन प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण को प्रमखु उदे्दश्य रहेको छ । अन्य 
उदे्दश्यहरू तनभनानसुार रहेका छनM् 
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• प्रथताव क्षेत्र एवं प्रिापवत क्षेत्रको िौततक, िैपवक, सामाम्िक/आतिथक तिा सामाम्िक 
वातावरणको तलखत तयार पाने । 

• प्रथताव क्षेत्र वररपरर वसोबास गने बातसन्दाहरूको राय सझुाव समेत संकलन गरर 
पररयोिनालाई वातावरण मैत्री बनाउने ।  

• प्रथताव कायाथन्वयनका कारणले वातावरणमा देम्खन सक्ने सभपूणथ सकारात्मक तिा 
नकारात्मक असरहरू पपहल्याउने । 

• प्रथतावको प्रिावहरू पपहचान, समीक्षा एवं वगीकरण गने । 

• नदी िन्य सामाग्रीहरूको ददगो संकलन पवतध कायाथन्वयनका लातग तसफाररस गने । 

• प्रततकूल प्रिावहरूलाई न्यनुीकरण गने र अनकूुल प्रिावहरूलाई अतधकतम गने 
उपायहरू अबलभबन गनथ सझुावहरू ददने । 

• प्रथतापवत क्षेत्रको प्रथताव कायाथन्वयनका लातग अनगुमन पवतध तय गने । 

• वातावरणीय ब्यवथिापन योिना थपष्ट पाने । 

• प्रथताव कायाथन्वयनबाट वातावरणमा पनथ सक्ने प्रिावका सभबन्धमा िानकारी गराई 
उम्चत तनणथय तलन तनणथयकताथलाई सघाउ परु् याउने ।  



 
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदन  नदी िन्य पदािथ उत्खनन/ संकलन 

  

प्रथतावक-                                                        4 
तलख ुगााँउपातलका 
गााँउ कायथपातलकाको कायाथलय 

नवुाकोट, बाग्मती प्रदेश, नेपाल  

2  
प्रथतावको साराशं  

तलख ुगााँउपातलकाम्थित तादी नदीको कुनी खोला घाट (चार सय बगर), साल तबसौना लब्ध ुघाट, 
पपत्रीधाम देम्ख िलदेवी मन्दीर ऐररया, पिकुरे पूल मािी, पिकुरे पूल तल, कथतरुीटार कुसमु खोला 
सेरा घाट र तसन्दरेु दोिान आसपास क्षेत्रमा प्रशथत मात्रामा िुड्ढा, तगट्टी तिा बालवुा लगायतका 
तनमाथण सामाग्रीहरू उपलव्ध रहेको छ । यी तनमाथण सामाग्रीहरूको ददगो एवं वातावरण मैत्री रुपले 
संकलन तिा प्रयोगले थिानीय िुवानी कताथ, संकलन कताथ तिा तनमाथण क्षेत्रमा काम गने ज्यामी 
मिदरुहरूको आयथतर र िीवनथतरमा बपृि हनुकुो सािै घर तिा बाटो तनमाथणको लातग सामाग्रीहरू 
(िुङ्गा, तगट्टी, बालवुाको) उपलब्धतामा वपृि हनुेछ । 
वषाथको समयमा तादी नदीले िुङ्गा, तगट्टी, बालवुा तिा नदीिन्य पदािथहरू िपुाने गदथछ । यी 
सामाग्रीहरू खोलाको कुनी खोला घाट (चार सय बगर), साल तबसौना लब्ध ुघाट, पपत्रीधाम देम्ख 
िलदेवी मन्दीर ऐररया, पिकुरे पूल मािी, पिकुरे पूल तल, कथतरुीटार कुसमु खोला सेरा घाट र 
तसन्दरेु दोिान आसपास क्षेत्र घाटमा िपुारराँदा नदीको बहाव फेररन िाने तिा प्रकोप तनम्भतन े
सभिावना हनु्छ । सािसािै यी िपुाररएका सामाग्रीहरू तनमाथण कायथमा ज्यादै उपयोगी हनु्छ । 
िनसं्या वपृि र शहरीकरणको गततलाई हेदाथ तनमाथण सामाग्रीहरूको माग बपिरहेको छ । तलख ु
गााँउपातलकाले यी सामाग्रीहरूको ददगो एवं वातावरणमैत्री रुपले संकलन/उत्खनन ् गने योिना 
बनाएको छ, िसले गदाथ थिानीय रुपमै तनमाथण सामाग्रीहरू उपलब्ध हनुेछ िने यसबाट प्रकोप 
न्यूनीकरण हनुे अपेक्षा गररएको छ । सािै यसबाट गााँउपातलकालाई रािश्वमा सघाउ पगु्ने र 
गााँउपातलकाको आय श्रोतमा बपृि हनुे देम्खन्छ ।  
नवुाकोट म्िल्ला र नम्िकको म्िल्लाहरूमा पवकास तनमाथणका कायथहरू रतु गततमा अम्घ बपिरहेका 
छन ्। तलख ुगााँउपातलका िएर बग्ने खोला/नदीहरूका पवतिन्न थिानहरूमा िुङ्गा बालवुा र ग्रावेल 
संकलन तिा तबिी पवतरण हुाँदै आएको तिा नेपाल सरकारले वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र 
वातावरण संरक्षण तनयमावली, २०७७ मा थवीकृतत तलएर मात्र िुङ्गा, बालवुा र ग्रावेल संकलन 
गनथ पाइन ेव्यवथिा िएको र िुङ्गा, तगट्टी, बालवुा संकलन, उत्खनन ्र तनकासीको अनमुती ददन ु
पूवथ उल्लेम्खत प्रथताव कायाथन्वयन गनथ प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदन तयार गरी थवीकृतत 
तलनपुने प्रावधान रहेको छ । तलख ुगााँउपातलका तित्रका प्रथतापवत खोलामा िुङ्गा बालवुा र ग्रावेल 
संकलन/उत्खनन गदाथ हाल के कथतो वातावरणीय असर हनु्छ, सो को लेखािोखा गरर यो प्रततवेदन 
तयार गररएको हो । सािै प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदनको भयाद २ वषथको हनुेछ र 
त्यस पिात पनुः अध्ययन गरेर मात्र उत्खनन ्तिा संकलन गने कायथ अगाडी बिाउनपुने हनु्छ । 
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२.1. प्रथतावको उद्दशे्य 

िुङ्गा,तगट्टी, बालवुा िथता नदी िन्य सामाग्रीहरूको संकलन/उत्खनन ्कायथका तनभन उदे्दश्यहरू रहेका 
छन ्। 

• पानीको कारणले हनुे प्रकोपहरू िथतै बािी, ि–ूक्षय तिा नदी पकनार कटान आदद न्यून 
गने । 

• िुङ्गा, तगट्टी, बालवुाको संकलन तिा उत्खनन ्कायथलाई ददगो एवं वातावरण मैत्री बनाउन े। 

• रोिगारीका अवसरहरूको शृ्रिना गरर आय बपृि गनथ सघाउ परु् याउने । 

• थिानीय श्रोतको सदपुयोग गने । 

• थिानीय श्रोत संकलन र सदपुयोगको बैधातनक पितत कायम गने । 

• थिानीयबासीहरूलाई रोिगारमा बपि प्राितमकता ददन े।  

• प्रिापवत क्षेत्रमा आएको आयआिथनबाट तबकास तनमाथणका कायथहरूलाई बिी प्राितमकता 
ददन े। 

२.2. ि-ूउपयोगमा पने असर 

प्रथतापवत थिानबाट उत्खनन गदाथ ि-ूउपयोगमा केही फरक पदैन । तर वातावरण मैत्री तवरले 
नगदाथ नदी कटान, ि-ूक्षय लगायत पवतिन्न प्रकोप आउने र त्यस पररम्थिततमा ि-ूउपयोगमा असर 
पनथ सक्ने देम्खन्छ ।   

२.3. वातावरणमा पने प्रततकूल प्रिाव, मानव िीवनमा पने असर, िनसङ्ख्याको चाप: 

यस आयोिनाबाट उत्खनन गररएका नदी िन्य पदािथ र तनमाथण सामाग्रीहरूको ददगो एवं 
वातावरणमैत्री रुपले संकलन तिा प्रयोगले थिानीय िुवानीकताथ, संकलनकताथ तिा तनमाथण क्षेत्रमा 
काम गने ज्यामी मिदरुहरूको आयथतर र िीवनथतरमा वपृि हनुकुो सािै घर तिा बाटो लगायत 
अन्य िौततक संरचना तनमाथणको लातग सामाग्रीहरू (िुङ्गा, तगट्टी, बालवुाको) उपलब्धतामा वपृि 
हनुेछ । यी सामाग्रीहरू खोलाबाट उत्खनन नगदाथ नदीको बहाव फेररन िाने तिा प्रकोप तनम्भतन े
सभिावना हनु्छ । यसले मानव िीवनमा ठूलो नोक्सानी हनु ् िान्छ । यस आयोिनाको 
कायाथन्वयनबाट पनथ सक्ने प्रततकूल प्रिावहरू िनेका नदी पकनार कटान, िल, ध्वतन, वाय ुतिा ि ू
प्रदूषण रहेका छन। यस प्रततवेदनमा उल्लेख गररएका वातावरण व्यवथिापन योिना पालना गदाथ 
प्रततकूल प्रिाव पतन न्यून हनुेछ।  
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२.4. थिानीय पूवाथधारमा हनुे क्षतत: 

यस आयोिनाको कायाथन्वयनले थिानीय पूवाथधारहरू मध्ये उत्खनन थिल सभम िाने पहुाँच मागथमा 
प्रिाव पाने छ । यी पदािथको विन धेरै हनुे हुाँदा यसले यो सडकमा क्षतत पयुाथउन सक्छ । यस 
क्षेत्रमा खानेपानी र तसंचाइका महुानहरू रहेका छन तर उत्खनन थिलहरू यथता िौततक संरचनाहरु 
बाट कभतीमा २०० तमटर दरुीमा रहने गरी तोपकएको छ । पक्की पलुको हकमा िने पलुको माति 
तमटर तल १ पकतम सभम उत्खनन थिलहरू रहने छैनन । 
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3  
प्रथतावको पववरण 

३.1. प्रथतावको प्रमखु पवशेषताहरू 

 तातलका  3-1 प्रथतावको प्रमखु पवशेषताहरू 

!= प्रथतावको नामः नवुाकोट म्िल्लाको तलख ुगााँउपातलकाम्थित तादी नदीको कुनी खोला घाट (चार सय बगर), साल 
तबसौना लब्ध ुघाट, पपत्रीधाम देम्ख िलदेवी मन्दीर ऐररया, पिकुरे पूल मािी, पिकुरे पूल तल, कथतरुीटार कुसमु खोला 
सेरा घाट र तसन्दरेु दोिान आसपास क्षेत्रबाट ददगो र वातावरण मैत्री रुपले नदीिन्य पदािथहरूको उत्खनन ्तिा 
संकलन कायथको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदन तयार गने । 

२. प्रथतावको अवम्थिततः    
 प्रदेश :  बाग्मती प्रदेश 

म्िल्ला :  नवुाकोट 

गााँउपातलका तलख ुगााँउपातलका 

३. िौगोतलक/हावापानी प्रकृतत एवं पववरण : 
 नदीको नाम र प्रकारः तादी नदी, बाह्रमासे खोला 

िवूनोट  समिर नदी तनतमथत वेशी तिा टार 

माटो  पातलो दोमट   

हावापानी (Climate) Sub-Tropical 

४. संकलन/उत्खनन ्कायथ, थिल र प्रकृयाः 
 

 

 

 

 

 

 

 

संकलन/उत्खनन ्क्षेत्र  अक्षांश / देशान्तर / उचाई (समरु  सतहबाट) 

कुनी खोला घाट (चार सय 
बगर) 

27°5४'३०.०७"उत्तर / 8५°१५'२४.७६"पूवथ / ५८२ तम. 

साल तबसौना लब्ध ुघाट  27°5४'१३.८८"उत्तर /८५०१३' ४१.१४” पूवथ / ५५३ तम. 

पपत्रीधाम देम्ख िलदेवी मन्दीर 
ऐररया  

27°5३'५६.३९" उत्तर / 8५°१३'१९.१३"पूवथ / ५४८ तम. 

पिकुरे पूल मािी  27°5३'५६.८६"उत्तर / 8५°१२'४५.४४"पूवथ /५४० तम. 

पिकुरे पूल तल 2७° ५३'५८.९१"उत्तर /  8५°११'५१.६५"पूवथ / ५३३ तम. 

कथतरुीटार कुसमु खोला सेरा 
घाट  

2७° ५४'२.६"उत्तर /  8५°१०'५०.९८"पूवथ / ५१७ तम. 

तसन्दरेु दोिान आसपास क्षेत्र 2७° ५३'३०.२७"उत्तर / 8५°१०'११.१६"पूवथ / ५१२ तम. 
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संकलन/उत्खनन ्पवतध  श्रतमक, हाते औिार र यस प्रततवेदनले तोकेको पवतध अनसुार मेम्शन औिार प्रयोग 
गरर। (सेक्सन ३.५ मा पवथततृ रुपमा ददइएको) 

संकलन/उत्खनन ् कायथमा 
प्रयोग हनुे सामाग्री वा 
मेशीनरी/उपकरणहरू 

संकलन/उत्खनन ्कायथका लातग हाते औिार िथतै खन्ती, बेल्चा, आदद प्रयोग गरेर 
गररने छ र िुवानीको लातग मात्र ट्रक तिा ट्राक्टरको प्रयोग गररनेछ, 
संकलन/उत्खनन ्कायथमा डोिर, थकािेटर, लोडर िथता मेम्शनरी उपकरणहरू 
प्रयोग गनथ गााँउपातलकाको प्रापवतधकको तनगरानीमा गनथ सपकने । (सेक्सन ३.५ 
मा पवथततृ रुपमा ददइएको) 

वापषथक संकलन/उत्खनन्को 
परीमाण 

दैतनक ३0० घ.तम. िन्दा कम  (सेक्सन ३.४ मा पवथततृ तातलका ददइएको) 

 संकलन /उत्खनन ्गरीने 
अबतध 

प्रत्येक आ.ब.को असोि १ गतेदेम्ख िेठ मसान्तसभम मात्र (असार, श्रावण र 
िारमा संकलन गनुथपने िएमा सभबम्न्धत तनकायको थवीकृत तलएर मात्र संकलन 
तिा उत्खनन ्गने) 

 संकलन/उत्खनन ् गररने 
सामाग्रीहरू :  

िुङ्गा, तगट्टी, र वालवुा समेतका नदीिन्य सामाग्रीहरू 

 प्रथतापवत अन्तगथतका 
कायथहरू :  

संकलन, उत्खनन ्तिा िुवानी र प्रिाव न्यूनीकरण सभबन्धी कायाथन्वयन 

 प्रिापवत गााँउपातलका तलख ुगााँउपातलका 

५ 
= 

प्रारम्भिक वातावरणीय 
परीक्षण प्रततवेदनको 
वैधातनकता :  

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदन थवीकृत िएको २ बषथसभम हनुेछ । 

३.2. प्रथतावको पकतसम:  

यो उत्खनन वातावरण संरक्षण तनयमावली २०७७ को अनसूुची २ को ग (७) मा रहेको नदी 
नाला सतहबाट दैतनक १०० घनतमटर िन्दा बिी ३०० घनतमटर सभम बालवुा, ग्रािेल, तगखाथ 
माटो तनकाल्न ेप्रकारको रहेको छ ।   

३.3. प्रथतावको क्षमता: 

प्रथतापवत क्षेत्रमा बषेनी आउने बािीले बगाएर ल्याएको िंुगा, तगट्टी, बालवुा िपुप्रएर रहन्छन र यी 
बगाएर ल्याएका नदीिन्य पदािथहरूलाई उत्खनन ्र िुवानी गदाथ खोलाले आफ्नो बहाव पररवतथन 
गदैन र खोलाको आफ्नो गन्तब्य यिाम्थिततमा रहन्छ, त्यसैले प्रथतापवत क्षते्रमा िुङ्गा, तगट्टी तिा 
बालवा तनकाल्दा बषेनी खोलाले बगाएर ल्याएका नदीिन्य पदािथहरू मात्र तनकाल्न ुपनेछ, िथले 
गदाथ त्यस खोलाको नदीिन्य पदािथहरूको उत्खनन/्संकलन ददगो रुपमा गनथ सपकन्छ । 
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३.4.  संकलन/उत्खनन ्गररने परीमाणको आंकलन  

प्रिापवत क्षेत्रमा थिलगत अध्ययन गरेर तनभन तररकाले िुङ्गा,तगट्टी, बालवुा समेतको उत्खनन ् र 
िुवानी गररन ेछ । यसरी  घनतमटर तनकाल्दा उत्खनन ्थिलको लभबाई, चैडाई, गपहराईलाई गणुन 
गरेर तनकातलएको हो ।
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 तातलका  3-2 संकलन/उत्खनन ्गररने परीमाणको आंकलन 

ि.स. संकलन/उत्खनन ्थिल 

औसत 
क्षेत्रफल 
(वगथ तम.) 

औसत 
गपहराई 
(तम.) 

मौिदुा परीमाण 
उत्खन्न गनथ 

सपकने परीमाण 

समरुी 
सतहबाट 
उचाइ 
(तम) 

अक्षंश / 
नदीिन्य पदाि 

(घ.तम.) (घ.तम.) देशान्तर 

१ कुनी खोला घाट (चार सय बगर) ३३११४ ०.४ 14073.45 9851.415 ५८२ तम. 
27°5४'३०.०७"उत्तर  िुङ्गा : ३५% 

8५°१५'२४.७६"पूवथ  तगट्टी : ३0 % 

  बालवुा : ३५ % 

२ साल तबसौना लब्ध ुघाट १ ८१६५ ०.४ 3470.125 2429.088 ५५४ तम. 
27°5४'१३.८८"उत्तर  िुङ्गा : ५०% 

८५०१३' ४१.१४” पूवथ  तगट्टी : १५ % 

  बालवुा : ३५ % 

3 साल तबसौना लब्ध ुघाट २ १४६२२ ०.४ 6214.35 4350.045 ५४९ तम. 
27°5४'१०.९०"उत्तर  िुङ्गा : ४०% 

८५०१३' २९.९२” पूवथ तगट्टी : १५ % 

  बालवुा : ४५ % 

4 पपत्रीधाम देम्ख िलदेवी मन्दीर ऐररया ४६८९९ ०.४ 19932.075 13952.45 ५४८ तम. 
27°5३'५६.३९" उत्तर  िुङ्गा : ५०% 

 8५°१३'१९.१३"पूवथ  तगट्टी : २0 % 

  बालवुा : ३0 % 

5 पिकुरे पूल मािी ६२५६ ०.४ 2658.8 1861.16 ५४० तम. 
27°5३'५६.८६"उत्तर  िुङ्गा : ४५% 

 8५°१२'४५.४४"पूवथ  तगट्टी : १५ % 

  बालवुा : ४0 % 

6 पिकुरे पूल तल ३९६८७ ०.४ 16866.975 11806.88 ५४० तम. 2७°५३'५८.९१"उत्तर  िुङ्गा : ३५% 
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  8५°११'५१.६५"पूवथ  तगट्टी : १५ % 

 ५३३ तम. बालवुा : ५० % 

७ कथतरुीटार कुसमु खोला सेरा घाट ५८९९३ ०.४ 25072.025 17550.42 ५१७ तम. 
2७°५४'२.६"उत्तर  िुङ्गा : १५% 

  8५°१०'५०.९८"पूवथ  तगट्टी : २५ % 

  बालवुा : ६० % 

८ तसन्दरेु दोिान आसपास क्षेत्र २०३६७ ०.४ 8655.975 6059.183 ५१२ तम. 
2७°५३'३०.२७"उत्तर  िुङ्गा : २०% 

 8५°१०'११.१६"पूवथ  तगट्टी : २० % 

  बालवुा : ६० % 

  िभमा     ९६९४३.८ ६७८६०.६       

नोट : मौिदुा परीमाण िन्दा करीब ७०% मात्र उत्खनन ्गनथ तसफाररस गररएको) 
नदीिन्य पदािथहरू िभमा 
दैतनक उत्खनन ्तसफाररस गररने (क्यू.तम.) ३०० िन्दा कम (२९५.६८) 
वापषथक उत्खनन ्तसफाररस गररने (क्यू.तम.) ६७,८६०.६४ 
वापषथक उत्खनन ्तसफाररस गररने (क्यू.फुट.) 24,06,979.48  
रािश्व (प्रतत वषथ) प्रतत क्यू. फुट  रु.९  
कूल रािश्व (प्रतत वषथ) रु. 2,16,62,815.29  
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थिानीय सरकार सञ्चालन  ऐन, २०७४ को दफा ११ उपदफा २ घ(६) बमोम्िम गााँउपातलका वा 
गााँउपातलकाले आफ्नो क्षते्र तित्रका नदी नालाको िंुगा, तगट्टी, बालवुा, माटो, थलेट, खरीिुङ्गा आदद 
प्राकृततक एवं खानीिन्य वथतकुो तबिी तिा तनकासी शलु्क दथतरु सङ्कलन गनथ सक्न ेकानूनी 
प्रावधान रहेको छ । वातावरण संरक्षण तिा व्यवथिापनका लातग थिानीय तनकायका वातावरण 
शाखा पूणथरुपले म्िभमेवार रहनेछन ्िन्न ेसमेतको ब्यवथिा रहेको छ । करको दर प्रदेश सरकारले 
गनुथपने प्रावधान रहेको छ ।  

३.5. प्रयोग गररने पवतध र सामग्री 

प्रथतापवत नदी तिा खोलाबाट ददगो रुपमा िुङ्गा, तगट्टी तिा वालवुाको संकलन/उत्खनन ्गदाथ मू्यतयः 
तनभन तररकाहरू अवलभबन गररने छ । 

• उत्खनन थिलहरू  पववरण अनसूुचीमा उल्लेख गरेको िााँचामा होतडथङ्ग बोडथ वा अन्य 
सूचना प्रदायक उपाय अवलभबन गने । 

• तनदीष्ट क्षेत्रबाट िुङ्गा, तगट्टी, बालवुाको संकलन/उत्खनन ्कायथ थिानीय िनशम्िबाट हात 
र हाते औिारहरू िथतै साबेल, हिौडा, कोदालो, गैची आददबाट गररन,े ठुला–ठुला 
मेम्शनरी औिार, डोिर, थकाइिेटर आदद प्रयोग गााँउपातलकाको प्रापवतधकको रोहबरमा 
मात्र गने ।  

• नदीिन्य पदािथ संकलन/उत्खनन ्कायथमा संलग्न िनशम्िलाई समाि तिा बातावरणमा 
पनथ सक्ने प्रततकूल प्रिाव बारे सचेत गराईने ।  

• यस प्रततवेदनले तोपकएको थिानबाट मात्र िुङ्गा, तगट्टी तिा वालवुाको संकलन/उत्खनन ्
गने तोपकएको दैतनक पररमाण िन्दा बिी उत्खनन ्नगने । 

• िुवानीको हकमा ट्रयाक्टर, पटपरहरू प्रयोग गने ।  

• पवद्यमान तनयम अनसुार पलु क्षेत्रको ५०० तम. नदीको माति र १००० तम. तलसभम 
उत्खनन ्नगने, त्यथता क्षते्रको उत्खनन ्बारेमा होतडथङ्ग वा अन्य सूचना प्रदायक उपाय 
अवलभबन गने र प्रथतापवत थिानहरूबाट अन्य िौततक संरचना (तसचााँइ आयोिना तिा 
खानेपानीको इन्टेक आदी) बाट न्यूनतम ५०० तम. को दरुीमा हनु ुपने ।  

• नदी कटान हनुसक्ने थिान वा कमिोर ि–ूअवम्थितत िएको थिानमा ग्यातबयन वालको 
तनमाथण गने । 

• पहउाँदमा नदीमा पानी िैरहेको वा वतगरहेको क्षेत्रवाट श्रोत नतनकाल्न।े 

• नदीको धार पररवतथन हनुे गरी श्रोत संकलन नगने । खोलाको सतह िन्दा गपहरो हनुे 
गरी नदीिन्य पदािथहरू तनकाल्न नदीने । 

• खोलाको पानीको सतहिन्दा गपहरो हनुे गरी खोला पकनारबाट श्रोत उत्खनन ्नगने ।  

• वषाथ याममा नदीको वहाव हनुे पकनारदेम्ख करीब ५ तम. छोडेर मात्र उत्खनन ्गने । 

• उपरोि श्रोतहरू संकलन कायथ गदाथ समय, पररमाण आदद सबै उपलब्ध 
पवषयवथतहुरूलाई गभिीरताका साि हेरी त्यस सभबन्धमा संकलनकताथ, ठेकेदार र 
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कामदारलाई तातलम ददई संकलन गररने छ । त्यसरी संकलनगदाथ तनथकेका उप–
उत्पादन (प्रयोग नहनुे हरूलाई उम्चत व्यवथिापन गररन ेछ । 

 

मेतसन प्रयोग कायथयोिना 
संघीय मातमला तिा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा िारी गररएको िुङ्गा, तगट्टी, वालवुा उत्खनन, 
तबिी तिा व्यवथिापन सभबन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा ४ उपदफा ४ का अनसुार 
सामान्यतया श्रम मूलक प्रपवतधको प्रयोग गनुथपने तर वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदनमा उल्लेम्खत 
शतथ र सीमा तित्र रही वा पवपद् िोम्खम संवेदनशील क्षेत्रमा म्िल्ला पवपद् व्यवथिापन सतमततको 
तसफाररशमा मेम्शनको प्रयोग गनथ सपकने उल्लेख गरेको छ।  
यस गााँउपातलकामा नदी िन्य पदािथ अत्यातधक मात्रामा िभमा िएकोले श्रम मूलक प्रपवतधको 
प्रयोग गदाथ सभिव नहनुे हुाँदा यस प्रततवेदनमा उल्लेख िए अनसुारको मात्रा उत्खनन गनथ 
उल्लेम्खत क्षेत्रफल तनधाथरण गरर गााँउपातलकाको प्रातबतधकको रोहबरमा तोपकएको अबतधतित्र 
तोपकएको पररणाम उत्खनन गने गरी गााँउपातलकाका प्रापवतधकले तयार गरी कायथपातलकाबाट 
थवीकृत गररएको कायथ योिना अनसुार गनुथ पने छ।  
कायथ योिनामा आवश्यकता अनसुार तनभन पववरण िररएको हनु ुपने छ । 

 

मेतसन प्रयोग योिना 

मम्शन उपकरणको पकतसम    

प्रयोग हनुे थकािेटरको सं्या    

प्रयोग गने क्षेत्र    

प्रयोग गने कारण    

प्रयोग गने समय    

प्रयोग गने मपहना    

पवतध, प्रकृया    

अतधकतम गपहराई एवं लभबाइ र 
चौडाइ  

  

च्यानेि    

अनमुातनत तनकातलने पररमाण (प्रतत 
मपहना)  
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मू्य वथती देम्ख मेम्शन 
उपकरणको प्रयोग गने क्षेत्र 
सभमका औषत दरुी  

  

थिानीय रोड देम्ख मेम्शन 
उपकरणको प्रयोग गने क्षेत्र सभम 
औषत दरुी  

  

अन्य संवेदनम्शल क्षेत्र िए    

  

३.6. प्रथताव कायाथन्वयन हुाँदा तनष्कासन: 

(१)  ठोस 

यस प्रथतावको कायाथन्वयनका िममा तनकै कम मात्रामा फोहर तनम्थकन्छ । उत्खननमा संलग्न 
िनशम्िहरूले कामका बीचमा खाने लगायतका कृयाकलापका िममा ठोस फोहर उत्पादन हनुे 
हो ।अनमुातनत दैतनक रूपमा १ देम्ख २ केिी फोहर उत्पादन हनुे अनमुान यस अध्ययनमा 
गररएको छ । 

(२)  तरल 

तरल फोहर गाडी धुाँदा र कामदारले चपी प्रयोग गरे पिात आउने फोहर पानी मात्र हनु्छ । 
दैतनक रूपमा यो १००० तलटर अनमुान गररएको छ । तर खोलाको बहाव हेदाथ यती परीमाणले 
नगन्य असर पने देम्खन्छ ।   
(३)  हावा, 
यस प्रथतावबाट कुनै पतन हावा तनष्कासन हदैुन । 

(४)  ग्यााँस, 

िुवानीका िममा सवारी साधनको दवुा उत्पादन हनु्छ । अन्दािी १ तलटर तडिेल प्रयोग हदुा 
२.६२ केिी काबोन तनष्कासन हनु्छ । अन्दािी यो आयोिनाबाट दैतनक २६२ केिी  काबथन 
तनष्कासन हनु ेअनमुान गररएको छ । यो साँगसाँगै सल्फर र नाइट्रोिन ग्यााँस पतन तनष्कासन हनु्छ 
तर ती ग्यााँसहरू नगन्य परीमाणमा हनु्छन । 

(५)  ध्वतन 

यस प्रथताव कायाथन्वयनका िममा सवारी साधन र उत्खनन दवैु कारणले ध्वतन उत्पादन हनु्छ । 
यसबाट उत्खननको समयमा मात्र ध्वतन उत्पादन हनुेछ ।  
(६)  धूलो 
सवारी साधन चल्दा धूलो उड्ने गदथछ । यो पहुाँच मागथमा अझै बिी उत्पादन हनुे गदथछ । 

(७)  अन्य । 
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३.7. प्रयोग हनुे ऊिाथ: 

(१)  पकतसम: तडिेल 

(२)  स्रोत: नेपाल आयल तनगम 

(३)  खपत हनुे परीमाण : प्रतत ददन १०० तलटर  

३.8. िनशम्िको आवश्यकता: 

यस प्रथताव कायाथन्वयन हुाँदा २ िना ड्राइिर र ४ िना अदक्ष िनशम्ि आवश्यक पदथछ । 

३.9.  प्रथताव कायाथन्वयन हनुे क्षते्रको पवथततृ पववरण: 

तलख ु गााँउपातलका बाग्मती प्रदेशमा पने नवुाकोट म्िल्लामा अवम्थित एक गााँउपातलका हो । 
नेपालको संतबधान अनसुार राज्य पनुसंरचना पतछ सातबकको खातनगााँउ गपवसको सबै वडा, सयुथमतत 
गापवसको सबै वडा, चौघडा गापवसको १,२,५,६,७,८ वडाहरु, िानतसंङ गापवसको 
१,२,३,४,५,६,७ वडाहरु र िानापतत गापवसको वडा नं ५ समेटेर िभमा ६ वडा बनाई तलख ु
गाउाँपातलका घोषण गररएको हो । यस गाउाँपातलकाको क्षेत्रफल ४७.८८ वगथ पक.तम रहेको छ । 
यस गााँउपातलकाको केन्र सातबकको सयुथमतत गापवस वडा नं १ डुाँडेमा रहेको छ । यस 
गााँउपातलकामा २०६८ को िनगणना अनसुार यस गााँउपातलकामा ३६२९ घरपररवार रहेका छन 
िसमा ७८०८ िना परुुष र  ९०४५ िना मपहला गरी कूल १६८५२ िनसं्या रहेको छ । 
अतधकांश िनसं्या कृपष पेशामा आम्श्रत छन ्। 

३.10. प्रथताव क्षते्रको अवम्थितत 

प्रथताव उत्खनन थिलहरू नवुाकोट म्िल्लाको तलख ुगााँउपातलका क्षेत्रमा पने तादी नदीको कुनी 
खोला घाट (चार सय बगर), साल तबसौना लब्ध ुघाट, पपत्रीधाम देम्ख िलदेवी मन्दीर ऐररया, 
पिकुरे पूल मािी, पिकुरे पूल तल, कथतरुीटार कुसमु खोला सेरा घाट र तसन्दरेु दोिान आसपास 
क्षेत्रमा पदथछ।  प्रथताव क्षेत्रको अक्षांश, देशान्तर, संकलन/उत्खनन ्थिल, उि थिलमा िान े
नम्िकको पहुाँच मागथ उल्लेख गररएको छ, सािै संकलन/उत्खनन ्क्षेत्रलाई Location Map/Google 
नक्शामा देखाईएको छ । 
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३.१०.१ नक्साहरू  

 
 तम्थवर  3-1 तलख ुगााँउपातलकाको अवम्थिततको म्चत्र 
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 तम्थवर  3-2  गगुल नक्शा 
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३.१०.२ सो क्षते्र र वररपररको िनसङ्ख्या र बसोबासको म्थितत  

प्रथताव क्षते्रको/प्रिापवत गााँउपातलकाको िनसं्या 

तलख ु गााँउपातलका बाग्मती प्रदेशमा पने नवुाकोट म्िल्लामा अवम्थित एक गााँउपातलका हो । 
नेपालको संतबधान अनसुार राज्य पनुसंरचना पतछ सातबकको खातनगााँउ गपवसको सबै वडा, सयुथमतत 
गापवसको सबै वडा, चौघडा गापवसको १,२,५,६,७,८ वडाहरु, िानतसंङ गापवसको 
१,२,३,४,५,६,७ वडाहरु र िानापतत गापवसको वडा नं ५ समेटेर िभमा ६ वडा बनाई तलख ु
गाउाँपातलका घोषण गररएको हो । यस गाउाँपातलकाको क्षेत्रफल ४७.८८ वगथ पक.तम रहेको छ । 
यस गााँउपातलकाको केन्र सातबकको सयुथमतत गापवस वडा नं १ डुाँडेमा रहेको छ । यस 
गााँउपातलकामा २०६८ को िनगणना अनसुार यस गााँउपातलकामा ३६२९ घरपररवार रहेका छन 
िसमा ७८०८ िना परुुष र  ९०४५ िना मपहला गरी कूल १६८५२ िनसं्या रहेको छ । 

 तम्थवर  3-3 गााँउपातलका र वडाको िनसं्या 

वडा नं. सापवकका गा.पव.स र वडाहरू 

िभमा 
घरधरुी परुूष मपहला 

कुल 
िनसं्या 

औसत घरधरुी 
सं्या 

1 खानी गााँउ १, २, ३, ४ र ८ 755 1474 1768 3242 4.29 

2 खानी गााँउ ५,६,७ र ९ 455 932 1156 2088 5.59 

3 सूयथमती (सबै) 692 1717 1937 3654 5.28 

4 चौगडा १,२ , ५, ६, ७ र ८ 715 1602 1851 3453 4.83 

5 िानतसङ ५, ६ र ७ 393 841 974 1815 4.62 

6 िानतसङ १, २, ३ र ४ र िानापती ५ 619 1241 1359 2600 4.2 

  िभमा 3629 7807 9045 16852 4.64 

 श्रोत : (के.त.पव., २०११) 

िात/िातत 

नेपाल अनेक िातिाततले िररपूणथ सून्दर अनपुम राि हो । यहााँ पहमाल देम्ख तराई सभम अनेक 
पवशेषताले िररएका िानिातत देख्न सपकन्छ । पवश्वमै अत्यन्तै सानो रािको समु्चमा समावेश िएता 
पतन िात िाततको पहसाबमा अत्यन्तै सभपन्न रहेको छ । िातीय पवपवधताका कारणलेन ैयहााँ कला 
तिा संथकृततमा अनपुम पवपवधता छ । नपेालको यो पपहचान पवश्वसामनु ैपररचय ददन सफल पवषय 
हो । १२५ िातिातत तिा १२३ िाषािापष रहेको नेपाल साम्च्चकै पवपवध िातिाततको बगैंचा हो 
। नेपालको यही गररमालाई िोगाउाँदै तलख ुगाउाँपातलका पतन पवपवध िानिाततहरूको संगम थिलको 
रुपमा रहेको छ । यहााँ राइ, मगर, क्षेत्री, ब्राह्मण, नेवार, तामाङ, ठकुरी, साकी लगायतका िातिाततको 
बाहलु्यता रहेको छ । 
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 तम्थवर  3-4 गााँउपातलकाको िातिातीको िनसं्या 

ि.स. िातिाती कुल प्रततशत 
१ क्षेत्री २३८२ १४.०५ 

२ व्राभहण ३८०९ २२.४७ 

३ मगर १२९५ ७.६४ 

४ तमाङ १४३३ ८.४५ 

५ नेवार २०२८ ११.९६ 

६ साकी ६३० ३.७२ 

७ कामी २९५ १.७४ 

८ राई ४३०८ २५.४२ 

९ दमाइ २६२ १.५४ 

१० अन्य २२ ३.०१ 

 

 श्रोत : (केम्न्रय तथ्याङ पविाग, २०११) 
 

िाषा कुन ैपतन पवचार तिा सन्देश अतिव्यम्िको माध्यम हो । सािै िाषा कुन ैपतन थिानको 
मौतलक पपहचान तिा रापिय संथकृततको अतिन्न अंग हो । नेपाल अनेक िाषािाषीहरूको समागम 
थिल हो । यो एक सानो मलुकु िएर पतन िाषािापषको पहसाबमा तनकै धतन छ । यसैको 
फलथवरुप यस गाउाँपातलकामा पतन अनेक प्रकारका िाषािापष रहेको पाइन्छ । ती मध्ये नेपाली, 
राई, मगर र नेवारी िाषा बिी प्रयोग हनुे गदथछ । 

पेशा 

अतधकांश मातनसहरू कृपष पेशामा आम्श्रत छन ्। म्िपवकोपािथनको लातग यस क्षेत्रका मातनसहरूले 
व्यापार, व्यवसाय, सरकारी सेवा, तिा वैदेम्शक रोिगारका अवसरलाई पतन अवलभवन गरेको पाईन्छ 
। मू्य बिार क्षेत्रमा व्यवसायमा लागेका व्यवसायीहरू पसल, होटल र घरेल ुव्यापार आददमा 
लागेको पाईन्छ । वैदेम्शक रोिगारका लातग यहााँका यवुाहरू खाडी मलुकु, मलेतसया, कतार, दबुई, 

अिेतलया, यरुोप लगायतका देशहरूमा गएको पाईन्छ ।  

 

उिाथ एवं पविलुी  

तलख ुगा.पा. वासीहरुले खाना पकाउन मु् य रुपमा दाउराको प्रयोग गने गरेका छन ्िने केही 
घरहरुमा वायोग्यास, एलपी ग्यास र मट्टीतेल प्रयोग िएको पाईन्छ । पविलुी वत्तीको लातग अतधकाशं 
घरमा पवद्यतु नै प्रयोग िएको देम्खन्छ । तलख ुगा.पा.को ७९.४५ घरधरुी पवद्यतु लाइनमा िोतडएका 
छन । त्यथतै सोलार र मट्टीतेल पतन प्रयोग गरेको पाइन्छ । 
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खानेपानी एवं थवाथथ्यको सपुवधा 

यस क्षेत्रका वासीहरूले खानेपानीको लातग मू्य स्रोतको रुपमा धारा तिा पाइपको पानी प्रयोग 
गरेको पाइयो िने दोस्रो मू्य स्रोत असरुम्क्षत कुवाको प्रयोग िएको पाइयो ।  

 तातलका  3-3 गा.पा.मा पानीको प्रयोग 

गा.पा. 
खानेपानीको मू्य श्रोत 

धारा टू्यबवेल इनार कुवा मूहानको पानी खोला अन्य 

तलखु २५८१   ७५ २६४ ३८० ३७ १ 

 -केम्न्रय तथ्याङ पविाग, २०११_  

यस गा.पा. क्षेत्र तित्र थवाथथ्य चौकी लगायत अन्य थवाथथ्य संथिाहरु रहेका छन ्। यस क्षेत्रका 
बातसन्दाहरु थवाथथ्य सभबन्धी सेवाका लातग म्िल्ला अथपताल, नवुाकोटमा वा काठमाडौं उपचार गनथ 
गएको पाईयो । 

 

म्शक्षा 

प्रथतावीत क्षेत्रमा म्शक्षा र रोिगारीको अवथिा राम्रो रहेको छ । समग्रमा अतधकांस िनताहरु 
साक्षार हनुका सािै केही िनशम्ि रोिगार रहेका छन । यस क्षेत्रमा शैम्क्षक संथिाहरुको राम्रो 
व्यवथिा छ । यस गा.पा.मा आधारितु तह सभम १४ र माध्यातमक पवद्यालयहरु ४ वटा रहेका 
छन ।  

यातायात र पहुाँच मागथ 

यस गााँउपातलकामा प्राय सबै ठाउाँमा यातायातको सपुवधा पतुगसकेको देम्खन्छ । पक्की बाटो सबै 
ठाउाँमा नपगेु पतन कच्ची तिा ग्रािेल बाटो गााँउपातलकाको सबै क्षेत्रमा पगेुको पाईन्छ । उत्खनन ्
क्षेत्रसभम कच्ची बाटो िएकाले प्रथतापवत क्षेत्रमा िुङ्गा, तगट्टी संकलन र उत्खनन ्गनथ कुनै पकसमको 
असतुबधा रहेको छैन । प्रिापवत क्षेत्रका बातसन्दाहरुका लातग यातायतामा पहुाँच पगेुको देम्खन्छ र 
यहााँका बातसन्दाहरुले बिी मोटर साईकल प्रयोग गरेको देम्खन्छ । यहााँबाट सावथितनक यातायातको 
उपलब्धता पतन राम्रो देम्खन्छ ।  
 

धातमथक, साथंकृततक एवं ऐततहातसक थिलहरू 

यस क्षेत्रमा पहन्द ुधामाथलभबीहरु रहेकाले दशै, ततहार लगायत पहन्द ुचाडपवथ मनाउने गरेको पाईन्छ 
। यस क्षेत्रमा धातमथक, सांथकृततक एवं ऐततहातसक महत्वका ठाऊहरु धेरै छैनन । यस तलख ुनदद 
क्षेत्रमा धातमथक, सांथकृततक एवं ऐततहातसक थिलहरु िनेकै घाटहरु रहेका छन । यस क्षेत्रमा िभमा 
५ वटा घाटहरु रहेका छन । 
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३.१०.3 िौततक वातावरण 

ि–ूम्थितत  

नवुाकोट म्िल्ला समनु्री सतहबाट ४५७ तमटर देम्ख ५,१४४ तमटर सभमको उचाईमा रहेको सािै 
१,१२१ वगथ पक.मी मा फैतलएको छ । यस म्िल्लालाई हालको संघीय संरचना अनसुार २ 
नगरपातलका, १० गाउाँपातलका ८८ वटा वडामा पविािन गररएको मध्ये १ गााँउपातलका हो तलख ु
गााँउपातलका ।  
२०७१ सालमा सापवकको ५ वटा गा.पव.स (सूयथमथतत, िानतसङ(१), खातनगााँउ, चौघडा १,२,५,६,७, 

र िानपती गा.पव.स.) तमलेर तलख ुगााँउपातलका बनेको हो । यसरी बनेको हालको गााँउपातलकाको 
क्षेत्रफल (४७.८८ बगथ पक.मी) रहेको छ िने यस गााँउपातलकाको पूवथमा म्शवपूरी गा.पा. र 
पन्चकन्या गा.पा, पम्िममा पवदरु न.पा., उत्तरमा सयुथगिी गा.पा र दम्क्षणमा बेलकोटगिी न.पा र 
ककनी गा.पा. पदथछन । यस गााँउपातलका समरु सतहबाट ५११ तम देम्ख १२९७ तम. को उचाइमा 
रहेको छ । वषाथको समयमा यस नदीले मातिल्लो ि–ूिागबाट तगट्टी, बालवुा वगाई ल्याएर समिर 
क्षेत्रको ि–ूिागमा िपुारेको पाईन्छ ।  

िलवाय ु

प्रथतापवत क्षेत्रको िलवाय ु-Sub Tropical_ मनसनु पकतसमको छ । 

 

 

 तम्थवर  3-5 वषाथको पववरण 

यहााँ अतधकतम तापिम ३२ तडग्री से. रहेको छ िने न्यनुतम तापिम २० तडग्री से. सेम्ल्सयस 
रहेको छ .  
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तम्थवर  3-6 नवुाकोटको तापिमको ग्राफ 

असार, श्रावण र िार मपहनामा वषाथ हनु्छ । यहााँ सरदर वापषथक वषाथ १६०० तम.तम. हनुे गदथछ 
। चैत, बैशाख, िेष्ठ, असार र साउन सभम गमी हनुे गदथछ । िदौ, असोि, काततथक, मंतसर 
मपहनामा न िाडो न गमी हनु्छ िने पषु, माघ र फागनु मपहनामा अतल–अतल िाडो हनुे गदथछ ।  

हावा र पानीको गणुथतर एवं ध्वनीको मात्रा 

यस क्षेत्रमा कुनै कलकारखाना निएकोले हावा तिा ध्वनीको गणुथतर राम्रो रहेको पाईयो । खोला 
वरपर िने पट्रपर, ट्रयाक्टर आदद चलेको बेलामा हावामा धलुोका कणहरु तमतसने पाइयो । पानीमा 
िल तिा कलकारखाना प्रथतापवत थिान नम्िक नहनु ुर फोहोर नतमसाईएकोले गणुथतर राम्रो पाईयो 
। वषाथको समयमा िने बािीको कारणले गदाथ पानीको बहाव उच्च हनुे र पानी धतमलो हनुे गदथछ 
। 

ि–ूउपयोग 

७० प्रततशत : वनिंगल तिा वटु्यान  
१५ प्रततशत : वथती र कृपष 

१५ प्रततशत : नदी, बगर, कडा ितमन 

खोलाको दायााँ र बााँया सामदुापयक वन, बम्थत र खेती योग्य ितमन छ । तादीको दायााँ र बााँया 
बिी मात्रामा खेततयोग्य ितमन र बम्थत पतन रहेको छ । तादी खोलाको पानीवाट कररव ४०० 
हेक्टर ितमन तसम्ञ्चत गररएको छ । यहाको माटो कृपषको लातग तनकै उवथर मातनएको छ । यहाको 
िनताहरुले ततन वाली अन्नवाली उब्िनी गरररहेका छन । पवशेष गरर धान र आल ुयहा तनकै 
राम्रो उत्पादन हनुे गरेको छ । नेपाल सरकारले पतन यस क्षेत्रलाई आलकुो पकेट क्षेत्र घोषणा 
गरी यस सभबन्धी पवतिन्न कायथिम संचालन गदै आएको छ । 
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िौततक संरचना 

प्रथतापवत थिान नम्िक नदीको ] केही िागमा पलुहरू रहेको छ, तर ती पक्की पलुहरूको ५०० तमटर 
तित्र उत्खनन नहनुे गरी उत्खनन थिल तोपकएको छ । उत्खनन थिानमा पगु्ने पहुाँच मागथ कच्ची 
रहेको र वषाथतको समय यातायात गनथ समथया हनु ेगरेको पाइयो । 

३.१०.4 िैपवक वातावरण 

वन तिा िीविन्त ु

िुङ्गा, तगट्टी तिा बालवुा संकलन क्षेत्र वन क्षेत्रको नम्िक पने हनुाले वन, वनथपतत तिा वन्यिन्तलुाई 
प्रत्यक्ष प्रिाव पनथ सपकने देम्खन्छ । यस वनमा तनभन प्रकारका वनथपततहरू पाइन्छ । 

 तम्थवर  3-7 वनथपतत प्रकार 

Local Name English Name Scienific Name 

सल्ला Pine Pinus wallichiana 

म्चलाउन े
Chilaune Schima wallichi 

उत्तीस 
Uttis Alnus nepalensis 

तससौ Sisau Salbergia sissoo 

तसमल 
Simal Bombax ceiba 

दालम्चनी Cinnamon tree Cinnamomum zeylanicum 

लहरे पपपल Peepal Ficus religiosa 

साल 
Saal Shorea Robusta 

 तम्थवर  3-8 िीव प्रकार 

Local Name English Name Scienific Name 

फ्याउरो Fox Vulpes vulples 

बााँदर Monkey Macaca mulatta 

भ्यागतुा Frog Rana tigni 

काग 
Crow Corvus brachrhynchos 

परेवा Pigeon Columba livia 

 

३.11. प्रथतापवत क्षते्रमा यातायातको पहुाँच 

िुङ्गा, तगट्टी तिा वालवुा संकलन/उत्खनन ्गनथका लातग हाल मागथ रहेको छ । उि संकलन/उत्खनन ्
थिलमा िान पहुाँच मागथ कच्ची बाटो रहेको छ । यस वाटोमा िुवानीका साधन िथतै पट्रपर तिा 
ट्रयाक्टरहरू राम्ररी चल्न सक्दछन ्। 
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३.12. अन्य आवश्यक कुरा: 

3.१२.१ प्रथतावको क्षते्र तनधाथरण 
नवुाकोट म्िल्लाको तलख ु गााँउपातलकाम्थित खोलाको कुनी खोला घाट (चार सय बगर), साल 
तबसौना लब्ध ु घाट, पपत्रीधाम देम्ख िलदेवी मन्दीर ऐररया, पिकुरे पलू मािी, पिकुरे पूल तल, 

कथतरुीटार कुसमु खोला सेरा घाट र तसन्दरेु दोिान आसपास क्षेत्र घाटमा ददगो र वातावरण मैत्री 
रुपले िुङ्गा, तगपट्ट तिा बालवुा (नदीिन्य पदािथहरू) उत्खनन ्तिा संकलन क्षेत्र रहेको छ ।  
उच्च प्रिाव क्षेत्र 

यो क्षेत्रमा िुङ्गा, तगट्टी तिा वालवुा संकलन तिा उत्खनन ्गररन े थिल पदथछ । संकलन तिा 
उत्खनन ्गररने थिलबाट ५० देम्ख १५० मी. सभम पने वरपरका क्षेत्र तिा सडकलाई उच्च प्रिाव 
क्षेत्रमा राम्खएकोछ । 

न्यून प्रिाव क्षेत्र 

प्रथतापवत क्षेत्रको वरपरका २ पक. तम. वा ०.५ घण्टाको पहड्ने दरुी (बसोबासको आधारमा तनधाथरण 
गररने ) सभम सामाम्िक तिा आतिथक पववरण संकलन तिा पवश्लषेण गररएको छ । 
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4  
प्रथताव कायाथन्वयन गदाथ वातावरणमा पने प्रिाव  

४.1. प्रिाव पपहचान, अनमुान एवं मूल्याङ्कन 

प्रथताव कायाथन्वयनको िममा थिानीय वातावरणमा सकारात्मक तिा नकारात्मक दबैु िररका 
असरहरू पानथ सक्छ । उि प्रथताव कायाथन्वयनको िममा पने प्रिावलाई पपहचान, अनमुान एवं 
मूल्याङ्कन गरर देहाय बमोम्िम प्रथततु गररएको छ । 

4.1.1  अनकूुल प्रिाव 

4.1.1.1 िौततक प्रिाव  

वािी एवं अन्य िल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण 
नदीले बगाएर ल्याएका नदी िन्य पदािथ बगरमा िपुारराँदा नदीको बहाव फेररन िाने हनु्छ । सािै 
उत्खनन ्नगदाथ नदीको सतह बिेर नदी पकनार नम्िक रहेको ितमनलाई असर गनथ सक्छ । नदी 
िन्य पदािथ उत्खनन ्गदाथ नदीको बहाव फेररन पाउाँदैन र बािी तिा अन्य प्रकोपहरू हनुबाट 
बचाउाँछ । 

4.1.1.2 सामाम्िक, आतिथक तिा सााँथकृततक प्रिाव  

आय श्रोतको एवं रोिगारीको अवसर 
िुङ्गा, तगट्टी, बालवुाको संकलन कायथले त्यस क्षेत्रका थिानीय बातसन्दाको रोिगारीको अवसर शृ्रिना 
गदथछ । नदीको यथता सामग्री संकलन, उत्खनन ्तिा िुवानी कायथमा रोिगारीका तबतिन्न अवसरहरू 
प्राप्त हनुेछ । सािै यस कायथमा थिानीयलाई रोिगारीमा प्राितमकता ददनपुने हदुा यसबाट थिानीयको 
सीप पवकास हनुे हुाँदा अन्य ठाउाँमा पतन रोिगारीको संिावना बढ्ने देम्खन्छ ।  
गााँउपातलकाको आय श्रोत  
गााँउपातलकाले नदी िन्य पदािथको संकलन, उत्खनन ्कायथको ठेक्का बन्दोबथतबाट रािश्व संकलन 
गनेछ । गााँउपातलकाद्वारा संकतलत रािश्वको प्रयोग गरी गााँउपातलका तित्र तबतिन्न पवुाथधार तबकासका 
काम गनथमा सहयोग पगु्नेछ । यस कायथबाट गााँउपातलकाले बापषथक रु. 2,16,62,815.29 को रािश्व 
संकलन गनेछ ।   

पवकास तनमाथण सामाग्रीको उपलव्धता 
थिानीय क्षेत्रमा रहेका िुङ्गा, तगट्टी, बालवुा िथता पैदावारमा आधाररत उद्योगहरूलाईथ आवश्यक पने 
कच्चा पदािथको सरल तररकाले आपूततथ गनथ यस योिनाले सहयोग परु् याउनेछ सािै थिानीय थतर 
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तिा बाह्य आवश्यक पने तनमाथणका सामग्रीहरू (िुङ्गा, तगट्टी, बालवुा आदद) समेत उपलब्ध हनु ेहदुा 
थिातनय र राि पवकासमा समेत मद्दत पग्नछे ।  

4.1.2 प्रततकूल प्रिाव 

4.1.2.1 िौततक प्रिाव  

नदी पकनार कटान 

प्रथतापवत क्षेत्रमा िंुङ्गा, तगट्टी, बालवुाको ििािावी तिा यस प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण ररपोटमा 
सझुाव गरीएको परीमाण िन्दा बिी संकलन/उत्खनन ्गनाथले नदीले आफ्नो प्राकृततकधार पररवतथन 
गरी पकनार कटान तिा नदी पकनारमा रहेको वथती र खेतीयोग्य िमीनलाई प्रिाव पानथ सक्छ । 

नदी िन्य पदािथ प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणले सझुाव गरेको िन्दा तिन्न उत्खनन्\ 
उत्खनन ्कताथले प्रथतापवत क्षेत्रबाट ििािावी रुपले तसफाररस गररएको पवतध र परीमाण िन्दा तिन्न 
र बिी उत्खनन ्गनथ सक्दछन ्। िसको कारण नदीको बहाव पररवतथन हनुे, सतह गपहरो हनु ेर 
बािी, नदी कटान, आदद प्राकृततक प्रकोप तनभत्याउाँन सक्ने हनु्छ।  
िौततक संरचनामा हनु ेअसर 
प्रथतापवत क्षेत्रबाट िंुङ्गा, तगट्टी तिा बालवुा ओसार पसार गदाथ पहुाँच बाटोमा चल्न ेगाडीको चाप 
बढ्नाले बाटो तछटै्ट िीणथ हनुे तिा बाटोमा िताततै खाल्डो बन्न सक्दछ । सािै अत्यातधक मात्रामा 
उत्खनन ्गदाथ प्रथतापवत थिान नम्िक रहेको िौततक संरचनाहरुमा असर पनथसक्छ ।  

फोहर व्यवथिापन तिा िल प्रदूषण 

िुङ्गा, तगट्टी, बालवुाको संकलन/उत्खनन ्गने िममा कामदारहरूबाट फोहर तसिथना हनु्छ र उम्चत 
तररकाले पवसिथन नगदाथ खोलाको वातावरण प्रदूपषत हनु सक्छ । खोलामा शौच गने, खानेकुराहरू 
फाल्ने, पोम्खन,े प्लापष्टकहरू यत्रतत्र छररने संिावना हनु्छ ।  

वाय ुतिा ध्वनी प्रदूषण 

िुवानी साधनको आवागमन तिा िुङ्गा, तगट्टी, बालवुाको संकलन/उत्खननले वायू प्रदूषण बढ्छ र 
िुवानी साधनको कारणले ध्वतन प्रदूषण वढ्छ । सािै िुवानी साधनको धेरै आवत िावतले गदाथ 
धलुो उढ्न सक्ने देम्खएकोछ । 

संकलन/उत्खनन ्सामाग्रीको िण्डारणको प्रिाव 

नदी िन्य पदािथहरूलाईथ तनम्ित ठाउाँमा तनकास गनुथ अम्घ िपु्रो लगाउन ुिरुरी हनु्छ । यसरी िुङ्गा, 
तगपट्ट, बालवुा तिा माटो धेरै समयसभम िपुप्रदा हेदाथ र वातावरणीय दृपष्टकोणले नकरात्मक असर 
पदथछ । सािै अकथमात बषाथका कारण आउने आकम्थमक बािीले संकतलत सामाग्री बगाई लैिान े
सभिावना पतन रहन्छ । िण्डारण कायथलाई सकेसभम तनरूत्सापहत गनुथ पदथछ । 
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4.1.2.2 सामाम्िक आतिथक प्रिाव 

धमथ, संथकृतत तिा परथपरामा प्रिाव 
कामदारहरू थिानीय बातसन्दा हनुे िएको कारणले धमथ, संथकृतत तिा परभपरामा अन्य कुन ैप्रिाव 
पने छैन । यस नदीको िुङ्गा, तगट्टी, बालवा संकलन तिा उत्खनन ्थिलहरू देम्ख नम्िकमा रहे पतन 
उच्च प्रिाव क्षेत्र तित्र कुनै मठ मम्न्दर, गभुबा, देवथिल आदद नपने िएकोले कुन ैअसर पने छैन 
।    
पेशागत थवाथथ्य तिा सूरक्षा 
िंुङ्गा, तगट्टी, बालवुाको संकलन गदाथ पवतिन्न प्रकृततका औिारहरूको प्रयोगले कामदारहरूलाई 
चोटपटक लाग्न सक्छ । त्यसै गरर िंुङ्गा, तगट्टी उतछपट्टएर पतन म्िउमा चोट लाग्न सक्छ । धलुोको 
कारणले थवास प्रथवास र आाँखाहरूका रोगहरू लाग्न सक्छन ्। िुवानी साधनहरूको आवतिावतले 
आकम्थमक दघुथटनाको संिावना पतन त्यततकै रहन्छ । 

िनसं्या पवथिापन 
तादी नदीको प्रथतापवत कुनी खोला घाट (चार सय बगर), साल तबसौना लब्ध ुघाट, पपत्रीधाम देम्ख 
िलदेवी मन्दीर ऐररया, पिकुरे पूल मािी, पिकुरे पलू तल, कथतरुीटार कुसमु खोला सेरा घाट र 
तसन्दरेु दोिान आसपास क्षेत्रबाट १०० तम. वररपरर कुन ै बम्थत नरहेकाले प्रथतापवत क्षेत्रबाट 
िनसं्या पवथिापनामा कुनै असर नपने देम्खन्छ । सावथितनक सनुवुाईमा वडा न ३ मा पट्टाबारी 
बथतीमा असर पने िने्न गनुासो आएकाले, उि बथती लगायत अन्य बथती देम्ख न्यूनतम ५० तम 
र पकनार देम्ख न्यूनतम ५ तम. दरुी कायम गरी उत्खनन गदाथ यो प्रिाव न्यून गनथ सपकने देम्खन्छ 
। 

नदीको वरपर बथती पवथतार एवं नदी अततिमण 
बपहरबाट कामदारहरू तितत्रएको अवथिामा नदीको वरपर बथती पवथतार एवं नदी अततिमण हनु 
सक्ने सभिावना रहन्छ । सािै कामदारहरूले म्शपवर थिल थिापना गरी बसोवास नै गनथ सक्ने 
संिावना पतन रहेको छ । 

4.1.2.3 िैपवक प्रिाव वन्यिन्त ुतिा माछा 

यो नदीमा पवतिन्न िलचरहरु रहेकाले यस कायथले नदीको पानी धतमलो र प्रदपुषत हनुसक्ने हदुा र 
श्रतमकहरूद्वारा खोलाका माछा माने काम पतन हनुसक्छ । श्रतमकहरू तिा िुवानी साधनको 
आवागमनले वरपरको वनका वन्यिन्तकुो प्राकृततक आवासमा असर पगु्न सक्छ । ध्वनी, धलुो र 
पानी प्रदूषणका कारण माछा एवं अन्य िलचरहरूका बासथिान पररवतथन गनथ सक्छन ्। सािै 
श्रतमक लगायत सवारी साधन आवत िावतमा वपृि हनुाले कायथरत टोलीहरू िङ्गलमा म्शकार गनथ 
घसुपैठ हनुसक्छ ।  
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4.1.2.4 रसायनीक वातावरण  

रसायनको प्रयोगले हनुे असरहरू  
उत्खनन ्तिा संकलन गदाथ रसायनको प्रयोग हनुेछैन तर पतन गाडी तिा औिारहरूको प्रयोग हदुााँ 
तेल तिा रसायन चपुहन सक्छ िसले पानी तिा ितमनमा प्रदूषण हनुेछ । लतुब्रकेन््स र तग्रिले 
गदाथ प्रदूषण हनुेछ । सवारी साधनहरू खोला छेउमै धनुाले खोलाको पानी दूपषत हनु ेसभिावना 
बढ्छ । 
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तम्थवर  4-1 प्रिावहरू पपहचान एवं मूल्याङ्कन 

  

ि.स. पवषयवथत ु प्रिाव तररका/पवतध कपहले प्रिाव विोत्तीकरण/ न्यूनीकरण गने उपायहरु 

क) िौततक वातावरण (Physical Environment): 

१ बािी एवं अन्य 
िल उत्पन्न 
प्रकोप 

न्यूनीकरण 
हनु्छ 

• पकन पक नदीले बगाएर 
ल्याएका नदी िन्य पदािथ 
बगरमा िपुारराँदा नदीको 
बहाव फेररन िाने  र 
तनकाल्दा नदीको बहाव 
फेररन पाउाँदैन र बािी तिा 
अन्य प्रकोपहरु हनु बाट 
बचाउाँछ । 

• नदीको सतह बिेर नदी 
पकनार नम्िक रहेको 
ितमनमा बािी िानबाट 
बचाउाँछ । 

प्रथताब 
कायाथवयन 
िन्दा पपहले 

• बषाथयाममा र रातको समयमा नदी िन्य पदािथ नतनकाल्ने । 

• ररपोटले सझुाव गरेको पररमाण तनम्ित थिलबाट मात्र तनकाल्ने ।  

• सभबम्न्धत तनकायबाट अनगुमन गररने छ । 

 

२ नदी पकनार 
कटान 

संिावना छ  
• उत्खनन ्कताथले ििािापव 

रुपले तसफाररस गररएको 
पररमाण िन्दा बिी 
उत्खनन ्गरेमा । 

प्रथताब 
कायाथन्वयन 
चरणमा 

• ििािापव रुपले नदी िन्य पदािथ तनकाल्न नददने र प्रारम्भिक वातावरणीय 
परीक्षण ररपोटले सझुाव गरेको पररमाण तनम्ित थिलबाट मात्र तनकाल्ने ।  

• संकलन गरी सकेपतछ संकलन गररएको क्षेत्रको सतह तमलाउदै िाने । 

• संकलन उत्खनन क्षेत्रको नाम,  तनम्ित क्षेत्रफल, लभबाई, चौडाई, गपहराई, 

कुल पररमाण र समयावतध सपहतको सचुना पटी राख्न ुपने छ । सािै 
थिानीय बातसन्दाहरुबाट अनगुमन तसतमतत बनाई सचुना पाटी अनसुार 
उत्खनन ्कायथ िए निएको अनगुमन  गनथ लगाउने । 
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ि.स. पवषयवथत ु प्रिाव तररका/पवतध कपहले प्रिाव विोत्तीकरण/ न्यूनीकरण गने उपायहरु 

• प्रथतावक (सभबम्न्धत तनकाय)ले अनगुमन संयन्त्र बनाई पियाम्शल पाने र 
उम्चत दण्ड तिा परुथकारको प्रबन्ध गने । 

३ नदी िन्य 
पदािथ 
प्रारम्भिक 
वातावरणीय 
परीक्षण ले 
सझुाव गरेको 
िन्दा बिी 
उत्खनन ् 

संिावना छ 

• उत्खनन ्कताथले ििािावी 
रुपले तसफाररस गररएको 
पररमाण िन्दा बिी 
उत्खनन गरेमा । 

प्रथताब 
कायाथवयन 
चरणमा 

• गााँउपातलकाले उत्खनन ्पवुथ प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण ले सझुाव गरेको 
संकलनरउत्खनन ्सभवम्न्ध कायथपवतध बनाई गने छ । 

• उत्खनन संकलन कायथ सभपन्न िए पिात उत्खनन आदेश बमोम्िमको 
पररमाण िन्दा घटी वा बिी संकलन ियो िनेर तलुना गनथ तमल्ने गरी 
नापिााँ (measurement) गरी अतिलेख राख्न े। 

• नदीको सतह िन्दा गपहरो हनुे गरी नदीिन्य पदािथ तनकाल्न नददने 

४ नदीको 
बहावमा आउने 
प्रिाव 

सकारात्मक 

• नदीको बहावमा आउने 
प्रिाव कम देम्खन्छ 
पकनपक नदीले बगाएर 
ल्याएका नदी िन्य पदािथ 
तनकाल्दा नदीले आफ्नो 
धार पररवतथन गदैन ।  

प्रथताब 
कायाथवयन 
िन्दा पपहले 

• नदीको बहावरधारमा आउने प्रिाव कम गनथका लातग नदीले बगाएर ल्याका 
नदी िन्य पदािथहरु िपुारेको ठाउाँबाट मात्र तनकाल्ने । उत्खनन्कताथले 
तनकाल्दा फाईदाको लातग बिी नदीिन्य पदािथ तनकाल्ने हनुाले र तोपकएको 
तनम्ित ठाउाँबाट मात्र तनकाल्ने त्यस ठाउाँका बातसन्दाबाट अनगुमन सतमतत 
बनाई तनकाल्न लगाउने । उत्खनन संकलनका िममा िारी याम्न्त्रक 
उपकरण प्रयोग नगने । 

५ िौततक 
संरचनामा हनु े
असर 

नकारात्मक 

• पहाँुुच बाटोमा चलने 
गाडीको चाप बढ्नाले 
बाटोमा िताततै खाल्डो 
बन्न सक्ने । 

प्रथताब 
कायाथवयन 
चरणमा 

• तनकासी िुवानी हनुे मागथ तनधाथरण गरी सोही मागथबाट मात्र नदीिन्य पदािथ 
िुवानी गने र यथतो मागथको तनयतमत ममथत संहार गने व्यवथिा तमलाउने । 
िुवानी साधनको क्षमता िन्दा बिी पदािथ राखेर ओसार पोसार नगने ।ु् 

• पलुको ५०० मीटर क्षेत्र तित्र उत्खनन तिा संकलन कायथ नगने । 

६ पानी तिा 
सरसफाई 

प्रदषुण वढ्छ 

• कामदाहरुको उपम्थिले 
गदाथ खाएका खाने कुराका 
खोल र ददसा पपसाव गनथ 

प्रथताब 
कायाथवयन 
चरणमा 

• त्यस क्षेत्रमा खलुा ददसा पपसाब रोक्न ुपने र कामदारहरुको लातग अथिाई 
रुपले िएपतन शौचालय को ब्यवथिा गनुथ पने ।   
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सक्ने प्रवल सभिवना 
देम्खएको हनुाले प्रदषुण 
बढ्न सक्छ ।  

• खाद्यपदािथबाट आएका फोहरहरुलाई न्यतुनकराण गनथका लातग ठाउाँ, ठाउाँमा 
फोहर राख्न ेिाडा (डोको) राख्ने र उपयतु्त थिानमा पवसिथनको व्यवथिा गने 
। 

७ वाय ुएवं ध्वतन 
प्रदषुण 

बढ्छ धलुो धवुा एवं ध्वतन प्रदषुण बढ्छ 
पकनपक नदी िन्य पदािथ िुवानी गदाथ 
मोटरहरुको धवुा एवं ध्वतन बढ्न गई 
प्रदषुण बिने सभिाना रहेको छ । 
सािै मोटरहरुको धेरै आवत िावतले 
गदाथ धलुो उड्ने देम्खएकोछ । 

प्रथताब 
कायाथवयन 
चरणमा 

• संकलन गररएका पदािथहरु तत्काल िुवानी प्रबन्ध तमलाउने । पदािथ लोड 
िएको िुवानी साधन सडकमा पापकथ ङ्ग नगने । ओसार पसार गदाथ प्रेशर 
हनथको प्रयोग नगने। 

• िुवानी गदाथ तत्रपालले छोपेर गने । धेरै धलुो उढ्ने र बथती तित्रबाट हदैु 
िाने सडकमा पानी छपकथ ने । 

८ संकलनरउत्ख
नन ्सामाग्रीको 
िण्डारणको 
प्रिाव 

नकारात्मक   सामान्य रुपमा संकलनरर उत्खनन 
सामाग्रीहरुको िण्डारण गदाथ धलुो 
उढ्ने संिावना हनु्छ । 

प्रथताब 
कायाथवयन 
चरणमा 

• संकलन गररएका पदािथहरु तत्काल िुवानी प्रबन्ध तमलाउने । 

९ फोहरमैला एवं 
खेरिाने 
सामग्री 

प्रदषुण 
बिाउछ  

कामदार बिे पतछ िताततै फोहरमैला 
एवं खेर िाने सामाग्रीहरु छने हनुाले 
प्रदषुण बिाउछ । 

प्रथताब 
कायाथवयन 
चरणमा 

• प्रथतापवत ठाउाँहरुमा फोहर राख्न ेिाडाहरु राख्न ुपने र सरुम्क्षत साि उम्चत 
थिानमा पवसिथनको व्यवथिा राम्खनेछ । कामदारहरुले फोहर गरेमा 
प्रततवन्ध र दण्डको ब्यबथिा गररनेछ  । सािै खोलामा मतृ म्िविन्त ुर 
फोहर फाल्न तनषेध गररनपुने । 

ख सामाम्िक आतिथक एवं सांथकृततक वातावरण 

१ आयश्रोतको 
एवं 
रोिगारीको 
अवसर 

बढ्छ  प्रथतपवत योिना संचालन गदाथ थिातनय 
बातसन्दाले रोिगारको अवसर पाई 
आयश्रोत बिने छ । 

प्रथताब 
कायाथवयन 
चरणमा 

• प्रथतपवत क्षेत्रमा रोिगारीको लातग थिातनय बातसन्दाहरुलाई नै प्राितमकता 
ददन ुपने ।  
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२ गााँउपातलका
को आयश्रोत 

बढ्छ नदीिन्य पदािथ तनकाल्दा 
गााँउपातलकाको आयश्रोत वृदद्व हनु्छ । 

प्रथताब 
कायाथवयन 
चरणमा 

• गााँउपातलकाले ठेक्का लगाउाँदा प्रिापवत ठाउाँमा कुनै पकतसमको िैपवक, िौततक 
रुपले असर नहनुे गरी उत्खनन्कताथ संग सभझौता गनुथ पने । 

३ पवकास तनमाथण 
सामाग्रीको 
उपलव्धता 

बढ्छ बढ्छ पकनपक नदी िन्य पदािथ 
तनकाल्दा पवकास तनमाणथ कायथमा  ती 
सामागी्र उपलब्ध गराउन सपकन्छ । 

प्रथताब 
कायाथवयन 
चरणमा 

• पवकास तनमाथण कायथका लातग नदी िन्य पदािथ तनकाल्न ुपदाथ ती पवकास 
तनमाथण कायथको रेकडथ राख्न ुपने । 

४ धातमथकरसांथकृ
ततक एवं 
ऐततहातसक 
थिल 

कम असर 
पछथ 

धातमथकरसांथकृततक एवं ऐततहातसक 
थिलमा अन्य कुनै पकसमको प्रिाव 
पदैन पकनपक त्यस क्षेत्रमा काम गने 
कामदार त्यसै क्षेत्रका िएकाले र  
प्रथतापवत क्षेत्रको उच्च प्रिाव क्षेत्रमा 
धातमथक रसांथकृततक एवं ऐततहातसक 
थिलहरु नपने िएकाले । 

प्रथताब 
कायाथवयन 
चरणमा 

• उच्च प्रिाव  क्षेत्रमा धातमथक रसांथकृततक  एवं ऐततहातसक थिलहरु नपने 

५ पेशागत 
थवाथथ्य एवं 
सरुक्षा 

 तबग्रन्छ प्रथताब 
कायाथवयन 
चरणमा 

• प्रथतातबत क्षेत्रमा  प्रातितमक उपचार लातग समानहरु उपलव्ध गराउने ।  

कामदारहरुलाई  काम गदाथ हेल्मेट र माक्स, पन्िा अतनवायथ लगाउन ुपने । 

६ िनसं्या 
पवथिापना 

हदैुन उत्खनन ् क्षेत्र वररपरर कुनै बथती 
नरहेकाले असर पदैन । 

प्रथताब 
कायाथवयन 
चरणमा 

•  

७ नदीको वरपर 
वथती पवथतार 

हनु सक्छ बपहरबाट कामदारहरु तितत्रएको 
अवथिामा । 

प्रथताब 
कायाथवयन 
चरणमा 

• नदीको वरपर वथती पवथतार हूने िएकाले त्यस ठाउाँहरुमा सभनम्न्धत 
तनकायले बेलाबेलामा अनगुमन गनुथपने । 
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एवं नदी 
अततिमण 

u_ िैपवक वातावरण 

१ वन वन्यिन्त ु
तिा माछामा 
पने प्रिाव 

नकारात्मक संकलन कायथक्षेत्र वररपरर सामदुापयक 
वन परेमा सवारी साधन आवत िावत 
गने बाटोमा वन्यिन्तलुाई नकारात्मक 
असर पनथ सक्छ सािै माछा एवं अन्य 
िलचरमा नकारात्मक प्रिाव पछथ 
पकनपक नदीका माछा कामदाहरले 
मारेर खाने सभिावना र नदीिन्य 
पदािथ तनकाल्दा ध्वनी कभपनले गदाथ 
माछा मने सभिाना बढ्ने देम्खन्छ । 

प्रथताब 
कायाथवयन 
चरणमा 

• सवारी साधन आवत िावत गने बाटोमा हनथको प्रयोग कम गने । 

• रातको समयमा काम नगने । 

• म्शकार सभवम्न्ध काननुी कावाथहीको बारेमा सचेत गराउने । 

• खोलामा पवथफोटक पदािथ, रसायन र करेन्त प्रयोग गरर माछा माने 
कामलाइ तनषेध गने । 

• माछा एवं अन्य िलचरमा पने प्रिाव र हातन बारेमा अतिममु्खकरण तातलम 
ददने । 

• माछा एवं अन्य िलचरका बासथिान िथता ठूला िुङ्गा फोने, म्झक्ने काम 
नगथने । 

घ रसायतनक वातावरण  
१ रशायनको 

प्रयोगले हनुे 
असरहरु 

सभिवाना छ 

• इन्धन, लबु्रीकेन्टस, अभल 
तिा अन्य रसायनहरुको 
चहुावट हनुसक्ने सभिावना 
बढ्छ पकनपक िुवानीका 
साधनहरुको बढ्दो चापले 
गदाथ र िुवानीका साधनहरु 
पवतग्रने अवथिाले गदाथ 
रसायनहरुको चहुावट हनु 

प्रथताब 
कायाथवयन 
चरणमा 

• इन्धन, लबु्रीकेन्ट, अभल तिा अन्य रसायनहरु कम गनथका लातग प्रिापवत 
ठाउाँमा िान ुिन्दा पपहले गाडीहरुलाई बनाएर लैिान ुपने । परुाना िोत्रा 
गाडीहरु संचालन गनथ नददने । िुवानी साधनको महत्वपणुथ पाटथ टायर, 

बेर्क, इन्िीनको अवथिा दठक पारेर मात्र िुवानी गने । 
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ि.स. पवषयवथत ु प्रिाव तररका/पवतध कपहले प्रिाव विोत्तीकरण/ न्यूनीकरण गने उपायहरु 

सक्ने सभिावना रहेको छ 
। 
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 तम्थवर  4-2 सकारात्मक प्रिावहरूको मूल्याङ्कन 

पियाकलाप सकारात्मक प्रिाबहरू सभवम्न्धत सकारात्मक असरहरू प्रिावको प्रकार 
प्रकृतत आकार तबथतार अवतध कूल योगफल कतत 

महत्वपूणथ 
िौततक प्रिाव 

संकलन/उत्खनन बािी एवं अन्य िल उत्पन्न प्रकोपको 
न्यूतनकरण 

कम िनधनको क्षतत प्रत्यक्ष मध्यम 
(२०) 

थिानीय 
(२०) 

दी 
(२०) 

मध्यम रुपमा महत्वपूणथ 
(६०) 

सामाम्िक–आतिथक तिा साथंकृततक 

संकलन/उत्खनन रोिगारीको अवसर थिानीय बातसन्दाहरूले रोिगार पाई 
आयअिथन मा वृपि 

प्रत्यक्ष उच्च 
(६०)  

थिानीय 
(२०) 

दी 
(२०) 

१०० 
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 तम्थवर  4-3 सकारात्मक प्रिावहरूको मूल्याङ्कन 

पियाकलाप नकारात्मक प्रिाबहरू सभवम्न्धत नकारात्मक असरहरू प्रिावको प्रकार 
प्रकृतत आकार पवथतार अबतध प्रकृतत 

िैततक वातावरण 

संकलन/उत्खनन नदी पकनार कटान ठेकदारले ििािावी धेरै नदी िन्य पदाथि 
तनकाल्न सक्ने 

प्र.  ए (६०) थिा (२०) दी      
(२०) 

१०० 

संकलन/उत्खनन पानीको प्राकृततक बहाब–मागथ 
कायम 

नदीको दायाँ,बायााँ िागमा नदी िन्य पदािथ 
तनकाल्न सक्ने 

प्र.  उ (६०) थिा (२०) दी (२०) १००  

संकलन/उत्खनन फोहर तिा िल प्रदूषण कामदारहरूको चापले गदाथ फोहर तिा िल 
प्रदूषण 

प्र.  उ (६०) थिा (२०) दी  (२०)  १०० 

संकलन/ बाय ुतिा ध्वतन प्रदूषण िुवानी साधनहरूको चापले गदाथ बाय ुप्रदूषण प्र.  उ (६०) थिा (२०) दी (२०)  १०० 

संकलन/उत्खनन पानी प्रदूषण एवं सरसफाइमा 
कमी 

फोहर वातावरण, सरुवा रोग फैलन सक्ने 
सभिावना 

प्रत्यक्ष मध्यम 
(२०) 

थिानीय 
(२०) 

लामो समय 
(२०) 

मध्यम रुपमा महत्वपूणथ 
(६०) 

िैपवक वातावरण 

संकलन/उत्खनन बन्यिन्त ुतिा माछा बन्यिन्त ुर माछा को म्शकार हनु सक्छ । अप्र  म (२०) थिा (२०) दी    (२०)  ६०  

सामाम्िक–आतिथक तिा साथंकृततक वातावरण 

संकलन/उत्खनन धमथ, संथकृतत तिा परभपरामा 
प्रिाव 

प्रिाब नपने –––
– 

–––– –––– –––– –––– 
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संकलन/उत्खनन थवाथथ्य तिा सूरक्षा काम गदाथ कपहले कापह अपप्रय घटना   अ. प्र. म (२०) थिा (२०) दी (२०)  ६० 

संकलन/उत्खनन पवकासका संरचनाहरूको 
संरक्षण 

प्रिाब पने प्र  म  (२०) थिा  (२०) दी  (२०) ६०  
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5   
प्रिाव कायाथन्वयनका पवकल्प 

पवकल्पहरूमा िुङ्गा, तगट्टी, बालवुाको संकलन/उत्खनन ्गने वा नगने िन्न ेहो । यदद नगने हो िने 
त्यसवाट के प्रिाव पछथ र गने हो िने पतन त्यसबाट के प्रिाव पछथ िन्न ेकुराको पवश्लषेण हनु ु
आवश्यक छ । 

5.1 प्रथतावक कायाथन्वयन नगने 

कायाथन्वयन नगने  पवकल्पलाई थवीकार गने हो िने उि क्षेत्रमा बापहरी मातनसहरू आई झै–
झगडा गनथ कम हनुे, वाय ुतिा ध्वनी प्रदूषण नहनुे, ििािाबी फोहोरमैला नफातलने, पेशागत थवाथथ्य 
एवं सूरक्षाको संरक्षण हनुे, माछा एवं अन्य िलचरमा प्रिाव नपने देम्खन्छ ।  
वषाथको समयमा तलख ुगााँउपातलकामा बग्ने तादी नदीले िुङ्गा, तगट्टी, बालवुा तिा नदी िन्य पदािथ 
िपुाने गदथछ । यी सामाग्रीहरू नदीको बगरमा िपुारराँदा नदीको बहाव फेररन िाने तिा प्रकोप 
तनम्भतन ेसभिावना हनु्छ । दोश्रो, प्राकृततक श्रोतको सदपुयोग हनु पाउदैन । तेश्रो थिानीयबासीको 
रोिगारीको अवसरमा वाधा पगु्छ र चौिो सभबम्न्धत तनकायको आन्तररक आतिथक श्रोत वन्द हनु्छ 
। नदी िन्य पदािथहरू बिी मात्रामा िपुप्रएर रहेको हुाँदा यदी त्यस ठाउाँबाट नदी िन्य पदािथ 
तनकातलएन िने त्यस ठाउाँमा नदीको बहाव फेररन िाने र आवादी क्षेत्र र खेतीयोग्य ितमनको 
कटान िई प्रकोप तनभत्याउने सभिावना हनु्छ । 

अध्ययनबाट प्राप्त पवकल्पको पवश्लषेण गदाथ पवकल्पहरूमा िुङ्गा, तगट्टी, बालवुाको संकलन/उत्खनन ्
नगने र प्रथताव कायाथन्वयन नगने  पवकल्पलाई अथवीकार गररएको छ । 

5.2 प्रथतावका पवकल्पहरू 

5.2.1 िुङ्गा, तगट्टी, बालवुाको संकलन/उत्खनन ्गने 
यस खोलाको उल्लेम्खत खण्डमा बषाथको समयमा वषेतन हिारौं घन तमटर िुङ्गा, तगट्टी, बालवुा पहाड 
मातिबाट बगाई ल्याएर तराईको समिर ि–ूिागमा िपुारेको पाईन्छ । यसरी िपुप्रएका नदी िन्य 
पदािथहरूलाई तोकेको थिानहरूबाट तनकाल्न पाईने र तनकाल्दा वरपर रहेका बम्थतहरूलाई कुन ै
असर नपने गरर तनकातलन ेछ । यसरी  प्राप्त वहमूुल्य श्रोतको सही पररचालन नगनुथ कुन ैबपुिमानी 
होइन । यस गा.पा. र म्िल्लाको िनसं्या वपृि र शहरीकरणको गततलाई हेदाथ थिानीय तिा 
रापिय विारमा यसको माग वढ्दो छ । आन्तररक माग आपूततथ गरेर रािश्व संकलनमा योगदान 
ददन सपकन्छ । सवथप्रिम िुङ्गा, तगट्टी, बालवुाको व्यवम्थित संकलनले खोला पकनार कटान तनयन्त्रण 
गनथ ठूलो सहयोग पगु्छ । थवदेशी श्रतमकहरूको रोिगारको अवसर, उनीहरूको िीवनथतरमा 
सधुार, बहाव फेररन िाने तिा प्रकोप तनम्भतन ेसभिावना न्यून हनु ेतिा रािश्व संकलन यसका अन्य 
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पवशेषताहरू हनु ्। त्यसकारणले प्रथतावमा उल्लेम्खत शतथहरूको पालना गरी िुङ्गा, तगट्टी, बालवुाको 
संकलन/उत्खनन ्गनथ तसफाररस गररन्छ । 

5.2.2 आयोिना थिल: 
बालवुा, तगट्टी तिा िुङ्गा नदी बाहेक अन्य ठाउाँमा नपाउन ेहुाँदा प्रथताव लाग ुनहुाँदा तनमाथण सामाग्री 
अन्य थिानबाट आयात या उत्खनन ्गनुथपछथ । सािै नदीले नदी िन्य बथत ुतनम्ित थिानमा मात्र 
िभमा गने गछथ । नदी िन्य यी बथतहुरू उत्खनन ्नगदाथ बािीको समथया बिी देखा पने सभिावना 
उच्च हनु्छ । तसिथ यी िेतग्रएका बथतहुरू तनकास गनुथ बाहेक अरु कुन ैतबकल्प छैन । यथतो 
अवथिामा नदीबाट तनम्भतने प्राकृततक प्रकोप रपहत थिानहरूको छनौट गररन्छ । अध्ययनरत 
टोलीबाट थिलगत अध्ययन गदाथ नीम्ि तिा सावथितनक संरचना, कुलो तसंचाई योिना पहुाँच मागथको 
उपलब्धता नदी िन्य वथतकुो उपलब्धताको बारेमा अध्ययन गदाथ प्रथतापवत थिानहरू न ैउपयिु 
देम्खयो । 

5.2.3 प्रपिया, समय-तातलका: 
२४ घन्टा उत्खनन ्गदाथ रातको समयमा थिानीयलाई हल्ला हनु े र अनगुमन गनथ नसपकन ेर 
ििािावी उत्खनन ्हनु सक्ने हुाँदा यो पवकल्पलाई अपनाईएको छैन र प्रथतापवत क्षेत्रबाट नदी िन्य 
पदािथ िुङ्गा, गट्टी, बालवुा सूयोदय देम्ख सूयाथथतसभम मात्र तनकाल्न ेपवकल्पलाई अपनाईएको छ । 
यस अलवा अन्य पवतधबाट तनकाल्न नसपकन े देम्खन्छ । मेम्शनरी औिार प्रयोग गदाथ उत्खनन ्
अत्यातधक हनु सक्ने लगायत अन्य समथया आउन सक्न ेदेम्खन्छ । वषथमा ९ मपहना (असार देम्ख 
िार सभम संकलन तिा उत्खनन ् नगररन)े मात्र संकलन तिा उत्खनन ् गररन े पवकल्पलाई 
अपनाईएको छ र १२ मपहना परैु संकलन तिा उत्खनन ्गररन ेपवकल्पलाई त्यातगएको छ । 
 

5.2.4 बैकम्ल्पक पवतध  
प्रथतापवत क्षेत्रमा िुङ्गा, तगट्टी, बालवुा उत्खनन ्गदाथ प्रथतापवत गररएको पवतधबाट मात्र उत्खनन ्र 
संकलन गनथ पने देम्खन्छ । प्रथतापवत पवतध िन्नाले मातनसद्वारा हाते औिार प्रयोग गरर तनकाल्न 
सपकन्छ । 

5.2.5 वैकम्ल्पक श्रोत 
बालवुाको तनकासको लातग अरु तबकल्प छैन तर पतन तगट्टी र िुङ्गाको ठाउाँमा ईट्टा र खानीबाट 
म्झपकएको िुङ्गा प्रयोग गनथ सपकन्छ । थिानीय तनकायमा नै श्रोत साधन उपलव्ध हदुााँ त्यही श्रोत 
साधन उपयोगी हनुे र सािै नदीबाट तनम्भतन ेप्रकोप पतन न्यून हनु े देम्खदा यो श्रोत न ैउम्चत 
देम्खन्छ । 
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6  
वातावरणीय व्यवथिापन योिना 

6.1 प्रिाव बिोत्तरीकरण एवं न्यूनीकरण गने उपायहरू 

6.1.1 प्रिाव न्यूनीकरणका उपायहरू 
प्रथतापवत क्षेत्रमा िंुङ्गा ,तगट्टी, बालवुाको संकलन/उत्खनन गदाथ पनथ िने असरहरूको न्यूनीकरण 
तनभन तरीकाले गररने छ । 

६.१.१.1. िौततक वातावरण  

नदी पकनार कटान 
ििािावी रुपले नदी िन्य पदािथ तनकालेमा नदी पकनारमा क्षतत परु् याउन ेखतरा रहन्छ र नम्िकमा 
रहेको गाउाँलाई प्रिाव पानथ सक्छ । त्यसकारणले यो थिानमा ििािावीरुपले नदी िन्य पदािथ 
तनकाल्न नदीन ेर प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण ररपोटले सझुव गरेको परीमाण तनम्ित थिलबाट 
मात्र तनकाल्ने । बेलाबेलामा गााँउपातलकाबाट अनगुमन गररने छ । संकलन उत्खनन ्क्षेत्रको 
नाम,  तनम्ित क्षेत्रफल, लभबाई, चौडाई, गपहराइ, कूल परीमाण र समयावतध सपहतको सूचना पाटी 
राख्न ुपनेछ । सािै थिानीय बातसन्दाहरूबाट अनगुमन सतमतत बनाई सूचना पाटी अनसुार उत्खनन ्
कायथ िए निएको अनगुमन  गनथ लगाउने । 

नदी िन्य पदािथ प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण ले सझुाव गरेको िन्दा बिी उत्खनन ्
उत्खनन ्कताथले ििािावी रुपमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणले तसफाररस गरेको परीमाण िन्दा 
बिी नदी िन्य पदािथ उत्खनन ्गनथ सक्ने संिावना िएकोले बिी उत्खनन तनयन्त्रणका लातग 
कायथपवतध बनाई लाग ुगनथ सक्नेछ । सािै नदीको सतह िन्दा गपहरो हनुे गरी नदी िन्य पदािथ 
तनकाल्न नदीने । ििािावीरुपले नदी िन्य पदािथ तनकाल्यो िने यहााँ नदी पकनारामा क्षेतत परु् याउन े
खतरा हनु्छ । प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण ररपोटले सझुाव गरेको परीमाण तनम्ित थिलबाट 
मात्र तनकाल्ने ।  

िौततक संरचनामा हनुे असर 
तनकासी िुवानी हनुे मागथ तनधाथरण गरी सोही मागबाट मात्र नदी िन्य पदािथ िुवानी गने र यथतो 
मागथको तनयतमत ममथत संहार गने व्यवथिा तमलाउने । िुवानी साधनको क्षमता िन्दा बिी पदािथ 
राखेर ओसार पसार नगने । पलुको माति ५०० मीटर र तल १ पक.तम क्षेत्र तित्र उत्खनन ्तिा 
संकलन कायथ नगने । र प्रथतापवत उत्खनन ्थिल नम्िक रहेका सामाम्िक संरचनावाट न्यून्तम 
२०० मी. तित्र उत्खनन ्नगने ।  
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फोहर तिा िल प्रदूषण 
िुङ्गा, तगट्टी, बालवुा संकलन/उत्खनन ्कायथमा संलग्न कामदारहरूद्वारा खोलामा फोहर पाने काम 
हनु्छ । खानेकुरा र प्लापष्टकका सामानहरू यत्र तत्र फाल्ने काम हनु्छ । यसको न्यूनीकरणको 
लातग ठाउाँ–ठाउाँमा फोहर फाल्ने िाडा (डोको ) राम्खने छ र हप्तामा कम्भतमा एक पटक त्यथता 
फोहरहरू संकलन गरी उपयिु थिानमा पवसिथन गराईने छ । 

वाय ुतिा ध्वतन प्रदूषण 
िुङ्गा, तगट्टी, बालवुा संकलन/उत्खनन ्कायथमा धलुोको कारण वाय ुप्रदूषण हनु्छ । त्यसै गरी िुवानी 
साधनहरूको आवागमनले धलुो र ध्वतन उत्पन्न गराउंछ । त्यसकारण वाय ु प्रदूषण कम गने 
उपायहरूमा िुवानी साधनहरूमा बालवुा र तगट्टी लोड गररसकेपतछ अतनवायथ तत्रपालद्वारा िापकने छ 
। त्यसै गरी िुवानी साधनहरूमा प्रशेर हनथ र धेरै परुानो साधनको प्रयोग तनषेध गररनेछ । 

संकलन/उत्खनन ्सामाग्रीको िण्डारणको प्रिाव 
संकलन/उत्खनन ् गररएका पदािथहरू तत्काल िुवानी प्रबन्ध तमलाउने । घाटगद्दीको ब्यवथिा 
उत्खनन ्थिल नम्िक नगररने ।   

६.१.१.2. सामाम्िक–आतिथक प्रिाव 

धमथ, संथकृतत तिा परभपरामा प्रिाव 
थिानीयबासीहरू कामदारको रुपमा कायथ गने हनुाले धमथ, संथकृतत तिा परभपरामा अन्य कुनै 
नकारात्मक प्रिाव पने छैन । 

पेशागत थवाथथ्य तिा सूरक्षा   
िुङ्गा, तगट्टी, बालवुाको संकलन/उत्खनन ्गदाथ कामदारहरूलाई चोटपटक लाग्न सक्छ । त्यसै गरर 
िुङ्गा तगट्टी उतछपट्टएर चोट लाग्न सक्छ । धलुोका कारणले थवास–प्रथवास एवं आंखाका रोगहरू 
लाग्न सक्छ । िुवानी साधनहरूको आवतिावतले आकम्थमक दघुथटनाको संिावना पतन त्यततकै 
रहन्छ । चोट पटक र धलुोको कारणले थवाथथ्यमा हनुे प्रततकूल असर न्यूनीकरण गनथ 
कामदारहरूलाई थवाथथ्य तिा सूरक्षाका आधारितू िनकारी,सूरक्षा सामाग्रीहरू िथतै माथक, बटु, 

पञ्जा, हेलमेट, र प्राितमक उपचारका लातग िथतै पटंचर, आयोतडन, व्याण्डेि प्याड, टेप आदद उपलब्ध 
गराइनेछ । त्यसक्षेत्रमा खलुा ददसा पपसाब रोक्न ुपने र कामदारको लातग अथिायी रुपले िएपनी 
शौचालय को ब्यवथिा गनुथपनेछ ।  

नदीको वरपर बथती पवथतार एवं नदी अततिमण 
बपहरबाट कामदारहरू तितत्रएको अवथिामा नदीको वरपर वथती पवथतार एवं नदी अततिमण हनु 
सक्छ । त्यसैले थिानीय बातसन्दालाई उत्त काममा प्राितमकता ददने र रातको समयमा िुङ्गा, तगट्टी, 
बालवुाको संकलन कायथ गनथ नदीने र रातको समयमा कामदारहरूलाई बगर क्षेत्रमा बथन नदीने 
। नदीको वरपरको ठााँउमा बथती पवथतार एवं नदी अततिमण हनु सक्ने िएकाले त्यस ठाउाँहरूमा 
गााँउपातलकाले बेलाबेलामा अनगुमन गनुथ पने । कामदारहरूको लातग काम गदाथ ददनमा छााँयामा 
बथनको लातग अथिायी रुपमा लेबर क्याभप बनाउन सपकनेछ । 
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६.१.१.3. िैपवक वातावरण 

वन्यिन्त ुतिा माछा 
िुङ्गा, तगट्टी, बालवुा संकलन/उत्खनन ्कायथमा संलग्न श्रतमकहरू र चालक दलका सदथयहरू तिा 
िुवानीका साधनको आवागमन र उत्पन्न ध्वतनले वन्यिन्तकुो प्राकृततक पवचरण र बासथिानमा 
खलल पगु्छ । त्यसका सािै वनमा पाइने वन्यिन्त ुप्रिाततहरूको अबैधातनक म्शकार पतन हनु्छ 
। यी कायथहरूको न्यतुनकरणका लातग िैपवक पवपवधता र वतावरण सभबम्न्ध िनचेतना िगाउने र 
पवद्यमान नेपाल सरकारले अम््तयारी गरेको कानून बारे िानकारी गराइने छ । 

वन्यिन्त,ु माछा एवं अन्य िलचरमा िीवहरूलाई माने सभिावना हनुे िएकाले त्यस ठाउाँमा माछा 
माने मातनसलाई कारवाहीको व्यवथिा गनुथपने । कामदारहरूलाई वन क्षेत्रमा बथन नदीने र हो 
हल्ला गनथ नदीने । िुवातनका साधनहरूलाई हनथ तनषेध गनुथपने । 

६.१.१.4. रशायतनक वातावरण 

रसायनको प्रयोगले हनुे असरहरू  
यथतो रसायनहरूको प्रयोग गदाथ सावधानी अपनाईनेछ र यसको िण्डारण गररनेछ । अतत आवश्यक 
क्षणमा मात्र नदी पकनारमा ममथत तिा संिार गररनेछ । खोला पकनारमा सवारी साधनलाई धनु 
तनषेध गररनेछ । 
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 तातलका  6-1  वातावरणीय व्यवथिापन योिना 

gsf/fTds पववरण के के गने कहााँ गने कपहले गने कसले गने 

अनमुातनत 
िनशम्ि, बिेट, 

समय 

अनगुमन तिा 
मूल्याङ्कन 

 

िौततक वातावरण 
 

नदी पकनार 
कटान 

ठेकदारले ििािावी 
धेरै नदी िन्य पदाथि 

तनकाल्न सक्ने 

सूचना पाटी राख्न ुपने,संकलन / 
उत्खनन ् कायथपवतध बनाएर गनुथ पने 

/ नदी तनयन्त्रण कायथहरु / प्रिापवत 
बथतीको संरक्षण 

नदीको 
बगरमा 

उत्खनन 
सरुु गनुथ 
अगाडी 

सभबम्न्धत तनकाय 
/ ठेकदार 

१५००,००० 

म्िल्ला अनगुमन 
सतमतत, म्ि.स.स. र 
गााँउपातलका 

 

पानीको प्राकृततक 
बहाब–मागथ 

कायम 

नदीको दायाँ,बायााँ 
िागमा नदी िन्य 

पदािथ तनकाल्न सक्ने 

सु् खा मौसमको बेलामा बग्ने नदी 
पकनाराबाट ५ मी सभम उत्खनन ्
कायथ नगने ।  

नदीको 
पकनारमा 

हरेक पटक सभबम्न्धत तनकाय 
/ ठेकदार  

–––– म्िल्ला अनगुमन 
सतमतत, म्ि.स.स. र 
गााँउपातलका 

 

फोहर तिा िल 
प्रदूषण 

कामदारहरूको चापले 
गदाथ फोहर तिा िल 

प्रदूषण 

फोहर संकलन र उपयिु थिानमा 
पवसिथन, िुवातन साधनलाई खोलामा 

धनु तनषेद्द 

उत्खनन 
थिल 

हरेक पटक 

सभबम्न्धत तनकाय 
र ठेकदार  

 १००,००० म्िल्ला अनगुमन 
सतमतत, म्ि.स.स. र 
गााँउपातलका 

 

बाय ुतिा ध्वतन 
प्रदूषण 

िुवानी साधनहरूको 
चापले गदाथ बाय ु

प्रदूषण 

िुवानी साधनलाई तत्रपालले 
छोप्ने,प्रशेर हनथ तनषेध, धेरै धलुो 

उिेमा पानी छपकथ न े पहुाँच 
मागथमा 

हरेक पटक 

सभबम्न्धत तनकाय 
रठेकेदार  

 –––– 

म्िल्ला अनगुमन 
सतमतत, म्ि.स.स. र 
गााँउपातलका 

 

पानी प्रदूषण एवं 
सरसफाइमा कमी 

फोहर वातावरण, 
सरुवा रोग फैलन 
सक्न ेसभिावना 

अथिायी साबथितनक सौचालयको 
तनमाथण 

उत्खनन 
थिल 

उत्खनन 
सरुु गनुथ 
अगाडी 

सभबम्न्धत तनकाय, 
ठेकेदार 

 १००,००० म्िल्ला अनगुमन 
सतमतत, म्ि.स.स. र 
गााँउपातलका 

 

िैपवक वातावरण 
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बन्यिन्त ुतिा 
माछा 

बन्यिन्त ुर माछा को 
म्शकार हनु सक्छ । 

अतिमखुीकरण 

उत्खनन 
थिल 

हरेक 
मपहना 

सभबम्न्धत तनकाय, 

थिानीय बासी, 
म्िल्ला वन 
कायाथलय 

 ५०,००० 

म्िल्ला अनगुमन 
सतमतत, म्ि.स.स. र 
गााँउपातलका 

 

सामाम्िक–आतिथक तिा साथंकृततक वातावरण 
 

धमथ, संथकृतत तिा 
परभपरामा प्रिाव 

प्रिाब नपने –––– 

    

प्रिाव नपने –––– 

  
 

थवाथथ्य तिा 
सूरक्षा 

काम गदाथ कपहले 
कापह अपप्रय घटना  

थवाथिय सूरक्षा सभबम्न्ध तातलम 
/आधारितू सूरक्षाका सामग्रीहरू 

उत्खनन 
थिल 

हरेक पटक 

सभबम्न्धत तनकाय, 
ठेकेदार 

५०,०००  म्िल्ला अनगुमन 
सतमतत, म्ि.स.स. र 
गााँउपातलका 

 

पवकासका 
संरचनाहरूको 

संरक्षण 

प्रिाब पने बाटोको तनमाथण तिा ममथत संिार र 
प्रिापवत वथतीको संरक्षण 

पहुाँच 
मागथमा 

बाटो 
तबतग्राँदा 

सभबम्न्धत तनकाय 
रठेकेदार 

२००,०००  म्िल्ला अनगुमन 
सतमतत, म्ि.स.स. र 
गााँउपातलका 
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7  
अन्य आवश्यक कुरा 

7.1 अध्ययन पवतध 

यस प्रथतापवत नवुाकोट म्िल्लाको तलख ुगााँउपातलका म्थित तादी नदीको कुनी खोला घाट (चार 
सय बगर), साल तबसौना लब्ध ुघाट, पपत्रीधाम देम्ख िलदेवी मन्दीर ऐररया, पिकुरे पूल मािी, पिकुरे 
पूल तल, कथतरुीटार कुसमु खोला सेरा घाट र तसन्दरेु दोिान आसपास क्षेत्रबाट ददगो र वातावरण 
मैत्री रुपले नदी िन्य पदािथहरू उत्खनन ्तिा संकलन क्षेत्रको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गदाथ 
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तिा वातावरण संरक्षण तनयमावली २०७७ मा व्यवथिा िएका 
प्रपियाहरूको अनसुरण गरी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणका लातग प्रथतापवत क्षेत्रमा गएर त्यहााँका 
थिानीय बातसन्दाहरू, पदातधकारी, बपुिम्िबीहरू, रािनीततक दलका प्रतततनीधहरूसंग िुङ्गा, तगट्टी, बालवुा 
तनकाल्दा वातावरणमा पनथ िाने असरवारे छलफल गरेर वातावरणीय अवथिाको अध्ययन गररएको 
छ । यसको अध्ययन गदाथ प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण पवतधका तनभन सैिाम्न्तक पक्षहरूको 
प्रयोग गररएको छ । 

7.1.1  प्रकाम्शत/उपलब्ध िानकारी र तथ्याङ्कको पनुरावलोकन एवं संश्लषेण 
तलख ुगााँउपातलका क्षेत्रमा पने तादी नदीको बगर क्षेत्रबाट ददगो रुपमा िुङ्गा, तगट्टी तिा बालवुाको 
संकलन/उत्खनन पवतिन्न  प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गदाथ यस क्षेत्रको िौगोतलक अवथिा, ि-ु
उपयोगको म्थितत िथता िौततक बातावरणसाँग सभबम्न्धत िानकारी प्राप्त गनथ टोपोग्राफी नक्सा, 
गााँउपातलका तिा म्ि.स.स. प्रोफाइलहरूको प्रयोग गररएको छ । त्यसै गरर िैपवक वातावरण 
सभबम्न्धत िानकारी तडतििन वन कायाथलय नवुाकोटबाट प्राप्त दथतावेिहरूबाट प्रयोग गररएको छ 
। सामाम्िक आतिथक अवथिासाँग सभबम्न्धत िानकारीका लातग तडतििन वन कायाथलय नवुाकोट, 

म्िल्ला समन्वय सतमततको कायाथलय नवुाकोट, म्िल्ला िनथवाथि कायाथलय, नवुाकोटबाट प्रकाम्शत 
प्रकाशनहरू, नक्शाहरू तिा उपलव्ध तथ्यांकहरूको सािै बैधातनक र कानूनी नीतत, ऐन, तनयम, 

तनदेम्शकाहरूको अध्ययन गरीएको  छ । 

7.1.2  पफल्ड सिे एवं प्रथताव क्षते्र अवलोकन 
यस प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको उदे्दश्यहरू परुा गनथका लातग िानकारी संकलनको तररकाहरू 
िथतै थिलगत भ्रमण, समूह छलफल, घरधरुी सिेक्षण समेत गररएको तियो । प्रथतापवत क्षेत्रको 
िौततक तिा िैपवक वातावरणीय िानकारीहरू उच्च प्रिाव क्षेत्र तिा मध्यम प्रिाव क्षेत्रबाट संकलन 
गरर तबश्लषेण गररएको छ । आतिथक सामाम्िक िानकारी प्रथतापवत क्षेत्रको संकलन गरर पवश्लषेण 
गररएको छ ।  
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पफल्ड सिे तिा प्रथताव क्षेत्र अवलोकन िममा थिानीय ब्यम्ि, गााँउपातलकाका पदातधकारी तिा 
प्रतततनतधहरू साँगको अन्तरवाताथ, परामशथ बैठक, तबषय पवज्ञको थिलगत भ्रमण आदद तबतधहरूको 
प्रयोग गररएको तियो । पफल्ड सिे तिा प्रथताव क्षेत्र अवलोकन गनथका लातग पवज्ञहरूको टोली 
प्रथतापवत क्षेत्रमा पगेुको तियो । 

7.1.3 तथ्याङ्क पवश्लषेण प्रिावहरूको पपहचान/अनमुान/मूल्याङ्कन, प्रिाव न्यूनीकरण पवतधहरूको 
पपहचान सझुाव एवं प्रततवेदन तयारी 

वातावरण सभबम्न्ध तबतिन्न पक्षहरू बीचको आन्तररक सभबन्धको पपहचान गरर तबश्लषेण गनथका लातग 
तबतिन्न तबषयगत पवज्ञहरू (वातावरणपवद्, िगूिथपवद्, समािशास्त्री) सम्भमतलत टोलीले छलफल गरेको 
तियो । वातावरणीय प्रिावको पपहचान र यसका संिापवत न्यूनीकरण उपायहरू बारे र वातावरणीय 
अनगुमन योिनाको तयारीको बारेमा टोलीले सामपुहक तनणथय गरेको तियो । त्यस क्षेत्रको िौततक, 

िैपवक, आतिथक सामाम्िक तिा सााँथकृततक वातावरण बारे थिलगत तथ्याकं संकलन गरर वातावरण 
संरक्षण तनयमावली, २०७७ अनसुार न्यूनीकरणका उपायहरू तिा अनगुमन योिना समेत प्रथततु 
गररएको छ । कुनै पतन काम गदाथ त्यसका सकारात्मक र नकारात्मक असरहरू पदथछन,् यसरी 
िुङ्गा, तगट्टी, बालवुा तनकाल्दा तबतिन्न पकसमका सामाम्िक, आतिथक, िौततक, संथकृततक प्रिावहरू पदथछन ्
।  

7.1.4 सावथितनक सूचना, सावथितनक सनुवुाई एवं तसफाररस पत्रहरू 

7.1.4.1 सावथितनक संलग्नता  

यस अध्ययनका िममा थिानीय र सरोकारवालाहरू साँग पवतिन्न चरणमा संलग्न गराईएको छ । 
वातारणीय अध्ययन प्रततवेदन सावथितनक दथताबेि िएको र वातावरणको सरक्षण एवं ददगो पवकासका 
लातग यस अध्ययनमा तथ्याङ्क संकलन देम्ख नै प्रततवेदन तयारी पिात सभम सावथितनक 
सरोकारवालासाँग हातेमालो गदै िान ुपने हनु्छ । तथ्याङ्क संकलनमा पतन चेक तलष्ट िदाथ औपचाररक 
अनौपचाररक छलफलहरू लगायत धेरै तररकाले सरोकारवालासाँग संलग्न िइएको तियो । त्यस 
बाहेक सावथितनक सनवुाई र सावथितनक सूचना प्रकाशन गरर यस दथतावेिलाई िप सावथितनक 
गराइएको तियो । 

वातावरण संरक्षण तनयमावली, २०७७ अनसुार थिानीय िनता र सरोकारवालाहरूलाई थिानीय 
संचारको माध्ययमबाट सावथितनक सनुवुाइथका लातग तमतत, थिान र आयोिनाका बारे िानकारी गराइथ 
सो कायथिम संचालन गरर राय सझुाब संकलन गररएको छ। सो संकतलत राय सझुावहरू समावेश 
गरी मथयौदा प्रततवेदन तयार गरीएको तियो र दैतनक पतत्रकामा सावथितनक सूचना प्रकाम्शत गरी 
सूम्चत गररएको तियो। प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण सभबन्धी चासो र मदु्दाहरू तलम्खत रूपमा 
प्रथततु गनथ थिानीय र सरोकारवालाहरूलाई सूम्चत गनथ ७  ददने सावथितनक सूचना प्रकाम्शत गरी 
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थिानीय क्षेत्रका कायाथलयमा राम्खएको तियो  वातावरण संरक्षण तनयमावली प्रावधान बमोम्िम 
सावथितनक मचुलु्का पतन गररएको छ।  

7.1.4.2 तसफाररस 

वातावरण संरक्षण तनयमावली, २०७७ अनसुार सभबम्न्धत गााँउपातलका र वाडथबाट तसफाररस पत्रहरू 
संकलन गरी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण ररपोटथमा संलग्न गररएको छ।  

7.2 पवधान, नीतत, काननुी व्यवथिा, तनदेम्शका, मापदण्ड एवं सभमेलनहरूको पनुरावलोकन 

7.2.1 तबद्यमान सान्दतिथक नीतत तिा कायथनीततहरू 

नेपालको संपवधान 

नेपालको संपवधान, २०७२ ले प्रत्येक व्यम्त्तलाई थवच्छ र थवथि वातावरणमा बॉच्ने हक हनुेछ 
िनी धारा ३० अन्तगथत थवच्छ वातावरणको हकलाई मौतलक हकको रुपमा थिापपत गरेको छ 
। त्यथतै धारा ५१ को उपधारा छ मा राज्यका नीततहरू अन्तगथत प्राकृततक श्रोतको संरक्षण, 

संवधथन र उपयोगका सभबन्धमा तबतिन्न नीततहरू अवलभबन यस संपवधानले गरेको छ । उपधारा 
छ (१) अनसुार रापिय पहत अनकूुल तिा अन्तरपथुता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसात गदै 
देशमा उपलब्ध प्राकृततक स्रोत साधनको संरक्षण, संवद्र्धन र वातावरण अनकूुल ददगो रूपमा 
उपयोग गने र थिानीय समदुायलाई प्राितमकता र अग्रातधकार ददंदै प्राप्त प्रततफलहरूको न्यायोम्चत 
पवतरण गने नीतत राज्यले अवलभबन गने छ । उपधारा छ (४) अनसुार राज्यले िलउत्पन्न 
प्रकोप तनयन्त्रण र नदीको व्यवथिापन गदे ददगो र िरपदो तसंचाइको पवकास गने नीतत तलएको 
छ । उपधारा छ (५) अनसुार िनसाधारणमा वातावरणीय थवच्छता सभबन्धी चेतना बिाई 
औद्योतगक एवं िौततक पवकासबाट वातावरणमा पनथ सक्ने िोम्खमलाई न्यूनीकरण गदे वन, 

वन्यिन्त,ु पक्षी, वनथपतत तिा िैपवक पवपवधताको संरक्षण, संवधथन र ददगो उपयोगलाई राज्यले 
प्रािातमकता ददने छ । प्रकृतत, वातावरण वा िैपवक पवपवधता माति नकरात्मक असर परेको वा 
पनथ सक्ने अवथिामा नकरात्मक वातावरणीय प्रिाव तनमूथल वा न्यून गने उपयिु उपायहरू 
अवलभबन गने नीतत राज्यले तलएकोछ । 

त्यथतै अनसूुची–८ थिानीय तहको अतधकारको सूचीमा २१ मा िलाधार/ वन्यिन्त,ु खानी तिा 
खतनि पदािथको संरक्षण रहेको छ । 
 

यथतै, प्रथतावनाको कायाथन्वयनमा वातावरणीय अध्ययन गनुथ गराउन ुसंपवधानले पररकम्ल्पत प्रकृतत 
र प्राकृततक श्रोतको संरक्षण तिा संभबधथनको सतुनम्ित गराउने तसि कायथपवतध हो । 

वातावरण सभबम्न्धत नीतत  

नेपाल सरकारले पवकास आयोिना तिा उद्योग थिापना गदाथ वतावरणमा पनथ सक्न ेअसरहरूलाई 
ध्यानमा राखी छैटौं योिना अवतध (२०३७ –२०४२) देम्ख नै वातावरण संरक्षणमा सिगता 
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देखाउंदै केही चतुनएका आयोिना तिा कायथिमहरू संचालन गनथ वातावरणीय अध्ययनको 
आवश्यकता औल्याएको तियो । 

यो नीततलाई सातौं योिना अवतधमा (२०४२–२०४७) केही पवथतार गरी ठुला आयोिना तिा 
कायथिमहरू संचालन गदाथ वातावरणीय अध्ययनको आबश्यकतामा िोड ददइएको तियो । तर 
बाताबरण संरक्षण र त्यसको सतुनम्ितताका लातग नपेाल अतधराज्यको संतबधान २०४७ मा पपहलो 
पटक ब्यबथिा िए पतछ आठौं योिना (२०४९–२०५४) ले यसलाई अझ सदुृि गनथ वातावरणीय 
अध्ययनका लातग एक रापिय पितत थिापनाको सोच रा्दै सडक, िलपवधतु, उद्योग,तसंचाई, खानेपानी 
तिा िल तनकास िथता ठूला आयोिनाको लातग वातावरणीय अध्ययन गनुथ पने कुरामा िोड ददयो 
। 

वनक्षते्रको नीतत २०४६ 

वतथमान वन सभबम्न्ध नीततहरू वन पवकास गरुु योिना, २०४६  हाल सभम प्रमखु दथताबेिको 
रुपमा रहेको छ । यसमा दीघथकालीन र अल्पकालीन उदे्दश्यहरूका सािै प्रमखु प्राितमकता प्राप्त 
कायथिम र टेवामलुक कायथिम गरी दईु पकतसमका कायथिमहरूको ब्यबथिा गरेको छ । 
ददघथकालीन उदे्दश्य अन्तगथत िनसाधारणको आधारितू आबश्यकता काठ, दाउरा, डालेघााँस र अन्य 
वन पैदावार सहि रुपमा उपलब्ध गराउने, पररम्थिततपकय प्रणाली र बंशाण ुश्रोतको संरक्षण तिा 
वन ब्यबथिापन, वन पैदावारमा आधाररत उद्योगहरूको पवकास गरी रापिय तिा थिानीय अिथतन्त्रमा 
योगदान गने, रोिगारी तिा आयस्रोतको अवसर तयार गने रहेको छ । यसका प्राितमकता प्राप्त 
कायथिमहरूमा सामदुायीक वन तिा नीम्ि वन, रापिय वन तिा कबतुलयतत वनका अततररि वन 
पररम्थिततकीय प्रणाली र वंशाण ुश्रोत संरक्षण रहेको देम्खन्छ । 

नेपाल सरकारको वन क्षते्रमा कायाथन्वयन संरचनाको रुपमा गैह्काष्ठ वन पैदावर र औषधी िन्य 
तिा सगुम्न्धत वनथपतत  को संरक्षण व्यवथिापन र खेती गने तिा िैतबक तबतबधता अतिलेखीकरण  
आदद कुराहरूलाई उठाईएका छन ्िने यसलाई प्रमखु कायथनीततका रुपमा अगाडी बिाईएको छ ।  

ितडबटुी तिा गैह्रकाष्ठ वन पैदावार तबकास नीतत २०६१, िैतबक तबतबधता सभबन्धी रणनीतत, 

२०५० पतन मू्य सान्दतिथक नीततका रुपमा रहेका छन । 

सान्दतिथक ऐन तिा तनयमहरू 

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण तनयावली २०७७ 

पवकास आयोिना तिा कायथिमहरू संचालन गदाथ वातावरणीय पक्षलाई समावेश गनुथपने अवधारण 
अनरुुप नपेाल सरकारिारा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तिा वतावरण संरक्षण तनयमावली 
२०७७ िारर िै सकेको छ । उि ऐनमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण/प्रारम्भिक वातावरणीय 
परीक्षण/वातावरण प्रिाव मलु्यांकन गनुथपने प्रथताबहरू र प्रथताब थवीकृत नगराई कायाथन्वयन गनथ 
नहनुे व्यवथिा गररनकुा सािै यस प्रथताब सन्दिथमा वातावरण संरक्षण तनयमावली २०७७ को तनयम 
३ संग सभबम्न्धत अनसूुम्च १, २ र ३मा कथता कथता आयोिनालाई कथतो वातावरणीय अध्ययन 
गनुथपने उल्लेख िएको छ । उि तनयमाबलीमा अन्य ब्यबथिाका अततररि प्रारम्भिक वातावरणीय 
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परीक्षण गनुथपूवथ सभबम्न्धत तनकायबाट सोको कायथसचुी थवीकृत गराउनपुने प्रावधान समेत रहेको छ 
। 

वातावरण संरक्षण एन को पररच्छेद २ वातावरणीय अध्ययन को ३ (२) (ग)   थिानीय तहको 
अतधकारक्षेत्रतित्र पने पवषयसाँग सभबम्न्धत पवकास तनमाथण सभबन्धी कायथ वा आयोिना सभबन्धी 
प्रथतावको हकमा संम्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदन 
िए सभबम्न्धत थिानीय कानूनले तोकेको तनकाय समक्ष र वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन 
िए प्रदेश कानूनले तोकेको प्रदेश सरकारको तनकाय समक्ष पेश गने उल्लेख गरेको छ ।  

 

तलख ुगााँउपातलकाको वातावरण तिा प्राकृततक स्रोतको संरक्षण ऐन 

यस एनको दफा ६ को उपदफा २ का अनसुार  प्रथतावकले थिानीय तहको अतधकारक्षेत्र तित्र 
पने पवषयसाँग सभबम्न्धत पवकास तनमाथण सभबन्धी कायथ वा आयोिना सभबन्धी प्रथतावको प्रारम्भिक 
वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदन वा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रततवेदन थवीकृततको लातग कायथपातलका 
समक्ष पेश गनुथपनेछ र संम्क्षप्त वातावरणीय प्रततवेदन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण थवीकृतत 
सभबन्धी प्रपिया तोपकए बमोम्िम हनुेछ िनी उल्लेख गरेको छ । 

वन सभबम्न्ध ऐन तिा तनयमहरू 

बन िंगलको संरक्षण गरी बाताबरणको प्रबधथन गनथ र वन पैदावारको सममु्चत सदपुयोग गरी 
िनताको आधारितू आबश्यकता पररपतुतथ गनथ नेपाल सरकारको वन ऐन, २०७६िारी गरेको छ । 
सोपह ऐनमा सरकारिारा ब्यबम्थित वनको ददगो ब्यबथिापनका लातग कायथयोिना तयार गरी थवीकृत 
गनुथपने तिा कायथयोिनाले तनदीष्ट गरेको बाहेक अन्य कुनै पतन कायथ गनथ गराउन नपाईन ेकाननुी 
प्राबधान रहेको छ । सोही ऐनमा सरकारिारा व्यबम्थित वनको वन पैदावारको थवातमत्व तिा 
तबिी पवतरण गने व्यवथिा गरेको पाईन्छ । वन ब्यवथिापन कायथयोिनामा समाबेस हनुपुने 
कुराहरू, वनपैदावार संकलन गदाथ अपनाउन ुपने तररका, तबिी, व्यवथिापन, तनकासी गने अवतध तिा 
कथतो अबथिामा वन पैदावार संकलन र तबिी गनथ नपाईने आदद उल्लेख गरेको छ । 

यसका अततररि वन ऐन ले कुनै रापिय प्राितमकता प्राप्त आयोिना संचालन गदाथ वातावरणमा 
उल्लेख प्रततकूल असर नपने िएमा र वन क्षेत्र प्रयोग गनुथ बाहेक अन्य तबकल्प निएमा नेपाल 
सरकारले रापिय वन प्रयोग गनथ ददन सक्न ेप्रावधान गदै यथतो आयोिना संचालन गदाथ कसैलाई 
हानी नोक्सनी पगु्न गएमा सभबम्न्धत आयोिनाले क्षततपतूतथ ददन ुपने प्राबधान गरी िनसाधारणको 
मौतलक हकको सरुक्षको प्रत्याितुत ददएको छ । 

ि ुतिा िलाधार संरक्षण ऐन, २०३९ तिा तनयमावली २०४२ 

ि ु तिा िलाधार संरक्षण ऐन, २०३९ तिा ि ु तिा िलाधार संरक्षण तनयमावली २०४२ मा 
िलाधार क्षेत्रहरूमा ि–ुक्षय तिा बािी पपहरोको प्रकोपलाई तनयन्त्रण तिा न्यूनीकरण गनथ पवतिन्न 
प्राबधानहरू समावेश गररएको छ । 
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िलश्रोत ऐन सभबम्न्ध ऐन तिा तनयमहरू 

िलश्रोत ऐन, २०४९ र तनयमावली २०४९ मा पानीको कारणले ि–ूक्षय, बािी तिा पपहरो हनु 
गई ितमनको क्षतत हनुे कुराको सािै िल प्रदूषण पतन बढ्ने हनुाले वातावरणमा पने यथता 
दूष्प्रिावहरूको न्यनुीकरणका प्रावधानहरू उल्लेख गरीएका छन ् । िुङ्गा, तगट्टी, बालवुाको 
संकलन/उत्खनन ्कायथले बसोबास क्षेत्रमा पने बातावरणीय प्रिावहरूको न्यनुीकरण गनथ प्रथतावको 
बाताबरणीय पवश्लषेण गरी प्रिाव तनयन्त्रण र सूरक्षाका उपायहरू अवलभवन गनथ प्रथतावकलाई 
अतनवायथ गररएको छ । 

थिानीय सरकार सञ्चालन ऐन 

थिानीय सरकार सञ्चालन  ऐन, २०७४ को दफा ११ उपदफा २ घ(६) बमोम्िम गााँउपातलका 
वा नगरपातलकाले आफ्ना क्षेत्रतित्रका नदी नालाको िुङ्गा, तगट्टी, बालवुा, माटो, थलेट, खरीिुङ्गा आदद 
प्राकृततक एवं खानीिन्य वथतकुो तबिी तिा तनकासी शलु्क दथतरु सङ्कलन गनथ सक्ने काननुी 
प्रावधान रहेको छ । वातावरण संरक्षण तिा व्यवथिापनका लातग थिानीय तनकायका वातावरण 
शाखा पणुथरुपले म्िभमेवार रहने छन ्िन्न ेसमेतको ब्यवथिा रहेकोछ । सािै दफा ६२ (क) तबिी 
गनथ सक्नमेा १) गाउाँपातलका तिा नगरपातलकाले आफ्नो क्षेत्रतित्र वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन 
तिा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणबाट तोपकएको परीमाणमा थलेट, िुङ्गा, तगट्टी, बालवुा एवं 
माटोिन्य वथतकुो तबिी गनथ सक्नेछ ितन उल्लेख गरेको छ । 

 

तनदेम्शका, ददग्दशथन तिा मापदण्डहरू 
िुङ्गा तगट्टी बालवुा उत्खनन तबिी तिा व्यवथिापन सभबन्धी मापदण्ड २०७७ 

यस मापदण्डका अनसुार नदी िन्य पदािथ थवीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदनले तोकेको थिान 
वा पवपदको संिावना िइ म्िल्ला पवपद व्यवथिापन सतमततद्वारा थवीकृतत िएमा मात्र उत्खनन गनथ 
पाउने प्रावधान रहेको छ। यसका लातग उत्खनन/संकलन सभबन्धी कायथ योिना तयार गरी 
कायथपातलकाबाट थवीकृत गरी, अतधकार प्राप्त तनकायबाट वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन थवीकृत 
गराइ, गााँउसिा वा नगरसिाद्वारा थवीकृत दरमा प्रततवेदनले तोकेको मात्राको ठेक्का लगाउन पाउन े
प्रावधान रहेको छ । दफा ४ उपदफा ४ का अनसुार सामान्यतया श्रम मूलक प्रपवतधको प्रयोग 
गनुथपने तर वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदनमा उल्लेम्खत शतथ र सीमा तित्र रही वा पवपद् िोम्खम 
संवेदनशील क्षेत्रमा म्िल्ला पवपद् व्यवथिापन सतमततको तसफाररशमा मेम्शनको प्रयोग गनथ सपकन े
उल्लेख गरेको छ। ।यसका अनसुार घना बथती र वन बाट २ पकतम, रािमागथको पााँचसय तमटर, 
पलुहरूबाट १ पकतम तल र पााँचसय तमटर मातिबाट उत्खनन गनथ नपाइने उल्लेख गरेको छ 
।अनगुमनका लातग म्िल्ला समन्वय सतमततको प्रमखुको संयोिकत्त्वमा म्िल्ला समन्वय अतधकारी 
सदथय सम्चव रहने गरी थिानीय सरकारको प्रमखु, प्रमखु म्िल्ला अतधकारी, म्िल्ला प्रहरी 
कायाथलयको प्रमखु, म्िल्ला म्थित सशस्त्र प्रहरी बलको प्रमखु, तडतििन वन कायाथलय प्रमखु, 
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म्िल्लामा कायथरत मध्येबाट सतमततले तोकेको इम्न्ितनयर, आन्तररक रािश्व कायाथलय वा 
को.ले.तन.का प्रमखु रहेका टोलीले गने प्रावधान गरेको छ।  

संम्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन तिा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कायथपवतध, २०७७ 

यस कायथपवतधको दफा ३ अनसुार थिानीय सरकारले क्षेत्रतित्र गररन ेथलेट, िुङ्गा, तगट्टी, वालवुा एवं 
माटोिन्य वथतकुो पविी सभबन्धी कायथ समेत समावेश गरी कायाथलयले थवीकृत बापषथक कायथिम 
तिा कायथयोिनाको आधारमा वातावरणीय अध्ययन आवश्यक पने पवकास तनमाथण सभबन्धी कायथ 
वा आयोिना तिा कायथिम पपहचान गरी सङ्घीय वातावरण संरक्षण तनयमावली, २०७७ को 
आधारमा संम्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रिाव 
मूल्याङ्कनका लातग छुट्टाछुटै्ट सूची तयार गनुथ पनेछ । अनसूुची ३ र ४ का अनसुार कायथसूची तयार 
गरी वातावरण हेने महाशाखा/शाखा/एकाईमा पेश गनुथ पनेछ र पेश िएको संम्क्षप्त वातावरणीय 
अध्ययन सभबन्धी कायथसूची िए प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतले र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण 
सभबन्धी कायथसूची िए प्रमखु प्रशासकीय अतधकृत माफथ त अध्यक्ष/प्रमखुले आवश्यक िााँचबझु गरी 
पेश िएको तमततले पन्र ददनतित्र थवीकृत गनुथ पनेछ। दफा ५ का अनसुार प्रथतावको कायाथन्वयनबाट 
प्रिापवत हनुे क्षेत्रमा प्रथतावको बारेमा सावथितनक सनुवुाईको आयोिना गरी राय सझुाव सङ्कलन गनुथ 
पनेछ । पररच्छेद ३ दफा ६का अनसुार बमोम्िम थवीकृत कायथसूची र दफा ५ बमोम्िम आयोिना 
हनुे सावथितनक सनुवुाईबाट प्राप्त सझुाव समेतको आधारमा प्रथतावकले प्रत्येक आयोिना तिा 
कायथिमको लातग छुट्टाछुटै्ट वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन तयार गनुथ पनेछ । यस सभबन्धी 
सावथितनक सूचना पतन प्रकाशन गनुथ पने प्रावधान रहेको छ । संशोतधत प्रततवेदन थवीकृततका लातग 
पेश गररन ुपने प्रावधान रहेको छ । यसका अनसुार अनगुमन गने म्िभमेवारी प्रथतावक थवयंको 
हनुेछ र प्रत्येक छ मपहनामा उपदफा (१) बमोम्िम थवःअनगुमन गरी तयार गरेको प्रततवेदन 
गाउाँ/नगरपातलकामा पेश गनुथ पनेछ । गाउाँपातलका/नगरपातलका थवयं प्रथतावक िएको वा अन्य 
प्रथतावकबाट कायाथन्वयन गररने प्रथतावको अनगुमनका लातग कायथपातलकाले अनगुमन सतमतत गठन 
गनेछ ।  

 

रापिय वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन तनदेम्शका २०५० 

नेपाल सरकारले आठौं योिनको नीतत कायथन्वयनमा सहयोग पगुोस ्िन्न को लातग वातावरण संरक्षण 
ऐन र वातावरण संरक्षण तनयमावली ल्याउन ुअगाडी नै एक रापिय वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन 
तनदेम्शका २०५० लाग ुगररसकेको छ । यो तनदेम्शकाले अध्ययनको िममा िनसहिातगता िटुाउन ु
पने, आबश्यक सूचनाहरको संकलन गने, पववादका पवषयहरूको गम्भिरताको मूल्याङ्कन गने र 
वातावरणीय अध्ययनको लातग तबषयहरूको प्रािातमकतािम तनधाथरण गने कुराहरूलाई 
प्रािातमकतािम तनधाथरण गने कुराहरूलाई प्रष्ट रुपमा िोड ददएकोछ । त्यसै गरर बातावरणीय 
योिना तिुथमा तनदेम्शका २०५५ र बतावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन तनदेम्शका २०६२ समेत िारर 
िएको पाईन्छ । यसका सािै मम्न्त्रपररषदको तमतत २०६६/१२/१७ को तनणथय तिा व्यवथिापपका 
संसद, प्राकृततक श्रोत साधन सतमततको तनदेशनले िुङ्गा, तगट्टी, बालवुा संकलन सभबन्धी म्िल्लागत 
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रुपमा एकीकृत कायथ योिना बनाउने, संकलन गनथ हनु ेवा नहनु ेिन्ने क्षेत्रको पपहचान गने, म्िल्ला 
अनगुमन तिा समन्वय सतमततले गने तिा रणनीतत बनाउन ेआदद उल्लेख गरेको पाईन्छ । 

अन्तरापिय कानून तिा सभझौता 
माति उल्लेख गरेका ऐन तनयमका अततररि नपेाल पक्ष िएका वातावरण सभबम्न्ध केही अन्तरापिय 
कानूनहरूलाई प्रथताव कायाथन्वयनका लातग प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणका िममा ध्यान ददन ु
पने िरुरी देम्खन्छ । नपेालले हथताक्षर तिा अनमुोदन गरेका अन्तरापिय थतरका पवतिन्न सम्न्ध 
वा महासम्न्धहरूमा महत्वपूणथ दथतावेिको रुपमा रहेका छन ्। यथता अन्तरापिय सम्न्ध तिा वा 
महासम्न्धहरू दम्क्षण पूवी एम्शया तिा प्रशान्त क्षेत्रको लातग पवरुवा संरक्षण सभझैता (Plant 

protection Agreement for Southeast Asia and Pacific, February -27,1956,Rome), िैपवक 
पवपवधता सभबम्न्ध महासम्न्ध (Convention n Biological Diversity, June 5, 1992,Rio De Jenerio), 
संकटापन्न िंगली वनथपतत तिा िीव िन्तकुा प्रिाततको अन्तररापिय व्यापार सभबन्धी (CITES 

Convention on international Trade in Endangered Species or Wild Flora and Founa, March -

3,1973, Washington), िल पंम्क्षको बसोबास िथता अन्तरापिय महत्वका तसमसार सभबम्न्ध 
महासम्न्ध (Convention on Wetlands or international importance, February-2,1971), पवश्व 
साथकृतत तिा प्राकृततक सभपदा संरक्षण सभबम्न्ध महासंतध (November-23,1972, Paris), अन्तरापिय 
ट्रपपकल-Tropical_ काष्ठ सभझैता आदद प्रमखु छन ्। यी महासम्न्धहरूले प्राकृततकोत ब्यवथिापन 
तिा िीव र वनथपतत संरक्षणको सतुनम्िताबाट बातावरण संरक्षण गनथ आवथयक प्रावधानको व्या्या 
गरेका छन ्। 

अदालत र मम्न्त्र पररषदका तनणथयहरू 

संघीय मातमला तिा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा िारी गररएको िुङ्गा, तगट्टी, वालवुा उत्खनन, 
तबिी तिा व्यवथिापन सभबन्धी मापदण्ड, २०७७ का अनसुार यो मापदण्ड लागू हनु साि तनभन 
आदेशहरू खारेि हनुे उल्लेख गरेको छ ।  

प्राकृततक स्रोत र साधनको बचाउ गनथका लातग म्िल्ला बारा सपही गा.पव.स वडा नं ९ घर िै हाल 
काठमाण्डौ म्िल्ला काठमाण्डौ महानगरपातलका  वडा  नं ३२ अनामनगर बथने अतधविा नारायण 
प्रसाद  देवकोटाले सभमातनत सवोच्च अदालतमा दायर गनुथिएको ररट तनवेदनको सनुवुाईको सन्दिथमा 
सभमानीत सवोच्च अदालतबाट तमतत २०६७ श्रावण २१ गते एउटा महत्वपूणथ आदेश िारी िएको 
छ । सो आदेशमा अन्य कुराको अततररि खास गरी देहायका कुराहरू उल्लेख गररएका छन ्:– 

१.   िुङ्गा, बालवुा आदी प्राकृततक स्रोत हनु ्। प्राकृततक स्रोत अनसुार कुन ैव्यम्िको ownership 
मा हनु सक्दैन । प्राकृततक स्रोत सबै नेपालीको फाइदा र सावथितनक पहत हनु ेकाममा मात्र प्रयोग 
हनु सक्दछ ।  

२.   प्राकृततक स्रोतको संकलन तिा उत्खनन ्प्रयोग आदी गदाथ पवद्यमान प्रचतलत कानून अनसुार 
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वातावरणमा कुनै प्रकारको प्रततकूल प्रिाव नपने गरी मात्र गनुथपनेछ ।   

३.   कानूनी व्यवथिा अनसुार कुनै योिना, आयोिना वा कायथिम सञ्चालन गने सभबन्धमा प्रथताव 
तयार गनुथपने हनु्छ । त्यथतो प्रथताव कायाथन्वयन गदाथ वातावरणीय प्रिाव र परीक्षण मूल्यांकन 
गनुथपने हनु्छ । यसरी वातावरणीय प्रिाव र परीमाण मूल्यांकन गनुथ िनेको वातावरणलाई असर 
पाने नपाने र पाने िए त्यथतो प्रिावलाई हटाउने वा कम गने अध्ययन  र मूल्यांकन  हो । 
वातावरण संरक्षण तनयमावलीको व्यवथिा अनसुार वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकन  गदाथ सावथितनक 
सूचना िारी गरी गााँउ पवकास  सतमतत  वा नगरपातलका  वा त्यस  क्षेत्रको थकूल, अथपताल, 

थवाथथ्य चौकी तिा सरोकारवाला व्यम्ि वा संथिाबाट सझुाव तलने र उनीहरूको सझुाव अनरुुप  
प्रथताव कायाथन्वयन  हनुे वा नहनुे सभबन्धमा थिानीय  िनता वा तनकायको पवशेष ितूमका हनु े
देम्खन्छ  ।  यथतो कानूनी व्यवथिा नै defective देम्खन्छ  ।  यो व्यवथिा फौिदारी मिुामा 
सिथतमन गने र सिथतमनका िरमा कसैलाई दोषी नठहरय्ाउने व्यवथिा सरह हो ।  वातावरण 
प्रदूषण हनुे वा नहनुे  िन्न ेकायथ उल्लेम्खत  तनकायका  व्यम्िहरूले ददएको व्यम्िगत पवचार र 
रायले यपकन र तनधाथरण गने पवषय होईन । वातावरण प्रदूषण हनु ेवा नहनु ेिन्न ेकुरा सभबन्धीत  
आयोिनाको प्रथताव प्राप्त  िएपतछ  नेपाल  सरकारको  आफ्नो वा कुन ैतनष्पक्ष पवशेषज्ञ  िथतै 
ि–ूगिथपवद्,  िगुोल  पवद्,  िौततक शास्त्री,  रसायन  शास्त्री,  वातावरण पवशेषज्ञ, िलस्रोत पवशेषज्ञ, 

वन, वन्यिन्त ुपवशेषज्ञ, तिा अन्य पवशेषज्ञ तिा अिथशास्त्री सपहत रहेको टोलीले प्रथतावको सन्दिथमा 
प्रथताव कायाथन्वयन हनुे थिलको वैज्ञातनक अध्ययन पवश्लषेण गरी प्रथताव कायाथन्वयन  गदाथ वातावरण 
प्रदूषण हनुे वा नहनुे एकीन  हनुे पवशिु  प्रापवतधक पवषय हो । तर पवद्यमान कानूनी व्यवथिा 
हेदाथ प्रथतावक आफैले सावथितनक सूचना िारी गरी उल्लेम्खत व्यम्ि र संथिाहरूको पवरोध वा 
समिथनमा प्रथताव कायाथन्वयन गदाथ प्रदूषण हनुे वा नहनु े तनधाथरण हनु े कानूनी व्यवथिा  न ै
अव्यवहारीक,  अनपुयूि  र त्रटुीपूणथ देम्खन्छ ।   

४.   अब यथता उद्योग सञ्चालन गने इिाित ददन ुअगाडी सरकार आाँफैले पवशेषज्ञ टोतलिारा 
उद्योग थिापना गनथ इच्छुक प्रथतावकको प्रथतावमा पफल्ड तिम्िट समेत गराई प्रततवेदन तलई 
सरकारले गठन  गरेको टोतलले ददएको राय  अनसुार कतत हदसभम िुङ्गा,  रोडा,  बालवुा म्झक्न 
दददा वातावरणीय सन्तलुन पवग्रदैन त्यतत हदसभम मात्र रोडा, िुङ्गा म्झक्न अनमुतत ददन ु। त्यसरी 
वैज्ञातनक आधारमा उत्खनन ्गने कुरा तनधाथरण गरी त्यही हद ननाघ्न ेगरी मात्र इिाित ददन,े 

त्यसको अनगुमन  गने र इिाित अवतध समाप्त िएपतछ सो क्षेत्रलाई उद्योग थिापना गनेले न ै
यिाम्थिततमा ल्याउने शतथ तोक्न ु। 

५.   प्रथताव कायाथन्वयनमा उद्योग  पविागले दताथ गरी थवीकृतत  ददएपतछ  माति  उल्लेम्खत  
पवशेषज्ञ सम्भमतलत  टोलीबाट अनगुमन हनु ेकानूनी व्यवथिा नै देम्खएन  ।  उद्योग  सञ्चालन  
िएपतछ पवशेषज्ञले तनयतमत पानीको नमूना तलन,े आवाि कम्त्तको प्रदूषण ियो िााँच्नपुने । आवािले 
वनिंगल, वनथपतत र वन्यिन्तलुाई कतत प्रिाव पायो हेने । उद्योग सञ्चालन गदाथ वन क्षेत्र हेररयो 
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हेररएन सो केही देम्खएन । वायमुण्डलमा धवुााँ र धलुोले कतत प्रदूषण गयो गरेन, बालवुा, रोडा, 
िुङ्गा कतत उत्खनन ् गयो सो पतन हेने आदी केही हनु ेगरेको देम्खएन  । तसिथ पय सवै कुरा 
उद्योग सञ्चालन कै अवथिामा तनयतमत रुपमा पवशेषज्ञ टोलीको  गठन गरी अतनवायथ अनगुमन गनुथ 
। 

६.   तनवेदकको अको मू्य माग ट्रकको क्षमता िन्दा बिी बालवुा, रोडा र िुङ्गा लोड गरी  त्यथता 
Over loaded ट्रकले सडक तिा पलुलाई क्षतत परुय्ाएको कारण यसलाई रोकी पाउाँ िन्न ेरहेको छ  
।  सो माग  िायि  माग  हो ।  ठेकेदार वा उद्योगको मातलकले सवारी साधन  चलाएकोले 
सावथितनक सडक क्षतत गरी त्यसको ममथतको लातग करदातामा नािायि िार पानथ हुाँदैन । त्यस 
कारण तनभनानसुार गनुथ :– 

(क)  यस  प्रकार ट्रकमा रोडा,  िुङ्गा,  बालवुा overloaded गरी चलाउने कायथलाई रोक्नको लातग 
प्रहरी  पररचालन गनुथ ।    

(ख) िनताको कर ततरेको पैसाले बनेको सडक सवैको साझा सभपम्त्त हो । यथतो सभपम्त्त रोडा, 
िुङ्गा उद्योग सञ्चालन  गने केही सीतमत  व्यम्िहरूको मात्र  आतिथक फाइदाको लातग चलाएको 
overloaded सवारी साधनको प्रयोगले हनु गएको सडकको क्षततको ममथत गनथिनतालाई पनुः करको 
िार बोकाउन  हुाँदैन  ।  तसिथ यथता रोडा,  िुङ्गा बोकेको सवारी साधनको कारण सडक पलु  
तबग्रन  हुाँदैन  ।  उद्योग  क्षेत्रबाट  माल  बोकेको truck मलु सडकमा तनथकन ुअम्घ truck को 
िारी तौलन ेयन्त्र उद्योग  सञ्चालन  कताथको खचथमा िडान गने व्यवथिा तमलाई truck को क्षमता 
अनसुारको माल मात्र छाड्न ु।   

(ग)  यथतो साझा सभपम्त्तको सडक तिा  पलुमा कसैको व्यम्िगत  फाइदाको लातग  सो को 
क्षमता र थवयं सवारी साधनको क्षमता िन्दा बिी overloaded सवारी साधन चलाउाँदा सडक र पलुको 
क्षतत हनु ेउल्लेम्खत कारणहरूले गदाथ त्यथता overloaded सवारी साधन चलाउन  नदीन  नपेाल  
प्रहरीलाई कडा तनदेशन  ददन ु।  सािै त्यथता सवारी साधनको विन िााँच गनथ सडकका मू्य–
मू्य  ठाउाँमा िााँच यन्त्र राखी िााँच  गने व्यवथिा तमलाई िााँचपास हनु ेसवारी साधनलाई मात्र 
सडकमा प्रवेश ददने व्यवथिा तमलाउन ु।  

तनवेदकको माग बालवुा, रोडा, िुङ्गा िारत तनकासी रोकी पाउाँ िन्न ेपतन छ  । तमतसल हेदाथ नेपाल 
र िारतसाँग िएको सम्न्ध अनसुार िारत तनकासी गररएको िन्न ेदेम्खन्छ । प्राकृततक स्रोत प्रकृततले 
प्रयोग कै लातग ददएको हो । त्यसकारण राि तनमाथण र आतिथक पवकासमा प्राकृततक स्रोतको प्रयोग 
गरेर वा प्राकृततक स्रोत तनकाल्दा वरपरका अन्य क्षेत्र, बथती, सडक, पानीको महुान, वन, वन्यिन्त,ु 

प्राम्चन थमारक आदीलाई प्रततकूल असर पने िए त्यसलाई रोक्नपुछथ । तसिथ हाललाई रोडा,  िुङ्गा,  
बालवुा पवदेश  तनकासी  गने कायथ रोकी यस  अदालतको आदेश अनसुार गदठत प्रापवतधक सतमततले 
तत्तत ् उद्योगबाट बालवुा, रोडा, िुङ्गा तनकाल्न सक्न ेक्षमता, आतिथक लगायत वातावरणीय दृपिले 
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सभिव छ िन्न ेप्रततवेदन ददएमा सो प्रततवेदन अनसुार मात्र तनकासी गनथ ददन ु।  

(घ)  यस  आदेशको प्रयोिनको लातग  नेपाल  सरकारको सभबन्धीत  तनकायको संयोिकत्वमा 
देहाय बमोम्िमको सतमतत गठन गनुथ :–  

१. वातावरण मन्त्रालयको वा वातावरण मन्त्रालयले तोकेको वातावरणपवद् संयोिक, 

२. िगूिथ शास्त्री,   

३. माइतनङ इम्न्ितनयर,   

४. उद्योग पविागको प्रतततनतध,   

५. थिानीय तनकायको प्रतततनतध र   

६. नेपाल सरकारले तोकेको अन्य सदथय तिा वातावरणपवद् िएको एक सतमतत गठन गनुथ । 
  

(ङ)  दताथ निई संचालन िएको र इिाित अवतध नाघेका उद्योगहरू तरुुन्त बन्द गनुथ ।  

(च)  दताथ िई अवतध ननाघेको सञ्चालनमा रहेको उद्योगले प्रदूषण गरे नगरेको,  उद्योग सञ्चालन 
गने अनमुतत ददएको क्षेत्रमा बालवुा, रोडा, िुङ्गाको क्षमता अिाथत मात्रा अब  कम्त्त  हो /  यपकन  गने 
।  यदद  अब  अरु  बिी उत्खनन ् गदाथ वातावरणीय र िौगोतलक क्षतत  पगु्न ेिएमा त्यस  
क्षेत्रमा सञ्चातलत  उद्योग  बन्द  गनुथ ।  तर अपहले नै वातावरण प्रदूषण गरररहेको देम्खएमा वा 
उत्खनन ्गदाथ वातावरणलाई प्रततकूल असर पाछथ िने तरुुन्त बन्द गनुथ ।  

(छ)  अब  उप्रान्त  उद्योग  थिापनाको अनमुतत  दददा प्रथतावकले पेश  गरेको प्रथतावमा संलग्न 
वातावरण प्रिाव मूल्यांकनलाई यस आदेश अनसुार गदठत सतमततले पतन आफुले अध्ययन गरी 
ददएको राय र प्रततवेदन अनसुार मात्र अनमुतत प्रदान गनुथ ।  

(ि) बालवुा, रोडा, िुङ्गा प्राकृततक श्रोत िएको कारण र संपवधानको धारा ३३ (क) अनसुार प्राकृततक 
स्रोत राज्यको थवातमत्वको सावथितनक सभपम्त्त हो । यथतो सभपम्त्तमा कुनै एक ठेकेदारले रािथव  
बझुाएको िरमा कारोबार गरी ठेकेदारलाई नािायि फाईदा हनुहुुाँदैन  ।  प्राकृततक स्रोत  उत्खनन ् 
पतछ  ितमनलाई यिाम्थिततमा छाड्न  पने गरी नेपाल  पेट्रोतलयम ऐन  र खानी तिा खतनि पदािथ 
ऐन अनरुुप सरकारलाई हनुे फाईदाको आधारमा मात्र ठेक्का ददन ु।   

(झ)  यस  आदेश  अनसुार गदठत  पवशेषज्ञ  सतमततको राय  प्रततवेदन  र सझुाव अनसुार मात्र 
बालवुा,  रोडा,  िुङ्गा,  िसर उद्योग  सञ्चालन  गने अनमुतत  ददन ुर उि  सतमततको राय प्रततवेदन 
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सझुाव नआउन्िेल िुङ्गा र रोडा उद्योगलाई इिाित नदीन ु।  

(ञ) प्राकृततक स्रोतको अतधकतम सदपुयोग र प्राकृततक स्रोतको उत्खनन ्एवं पवकास गदाथ हनु े
प्रदूषण तनयन्त्रणमा वातावरण सभबन्धी ऐन, तनयम ज्यादै अपयाथप्त देम्खयो, यसमा सधुार गनुथ ।  

(ट)  प्रदूषण मिु  र थवच्छ  वातबारण प्रत्येक नागररकको मौतलक हक हो ।  आिको पवश्व 
वातावरण सचेत पवश्व हो । दोस्रो पवश्वयिु पतछ औद्योतगककरणमा दौडेको पवश्वले गरेको कोइला,  
पेट्रोल,  तडिेल  आदीको खपतले गदाथ प्रदूषण बिेको कारण औद्योतगक रािमा सवारी र यातायातको 
साधनमा पवद्यतु  प्रयोग  र कोईलाको सट्टा Nuclear energy तफथ  केम्न्रत  छ  ।  नेपालमा पतन  
प्रदूषणको आफ्नै समथया छ  । नेपालमा औद्योतगक पवकासको कारण िन्दा पतन  ििािावी  
उद्योग  सञ्चालनको कारण प्रदूषण बिेको छ  ।  नेपालको वातावरण संरक्षण सभबन्धी कानून  
ज्यादै अपरुो देम्खन्छ  । प्रदूषण रोकिामको निरमा सरकारमा सीतमत छ ।  

उद्योग  थिापना गनथ चाहने प्रथतावकले थिानीय  िनता र तनकायहरूसाँग  सोधी उनीहरूले उद्योग 
थिापना गनथ हनु्छ  िनेको व्यम्िगत रायका आधारमा वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकन पाररत हनु ेर 
त्यही आधारमा सरकारले इिाित ददने गररन्छ । वातावरणीय प्रदूषण िन्नाले ध्वनी प्रदूषण, 

वायमुण्डलमा धलुो र धुाँवाको प्रदूषण, पानीको महुानहरूमा मानवीय कायथले गदाथ प्रदूषण, ि-ूक्षय तिा 
वन पवनास,  वन  क्षेत्रमा धलुो,  धुाँवा र आवािको प्रवेशले वन  िंगलमा िएको शाम्न्तको खलबलीले 
चराचरुुङ्गी र िनावरमा पने क्षती आदी पदथछन ्।  

यसै गरर वातावरण संरक्षण सभबन्धी कानून  पतन  वातावरण प्रदूषणको रोकिाम र तनयन्त्रणमा 
प्रिावकारी हनु  सक्ने प्रकृततको हनुपुछथ ।  तर नेपालको वातावरण संरक्षण सभबन्धी कानूनले 
सरकारलाइ licensing ितूमकामा सीतमत  राखेको देम्खन्छ  ।  सो कानूनले आिको वातावरण 
समथयालाई cope गनथ सक्दैन ।  वातावरण सभबन्धी कानूनमा आवश्यक संशोधन  िई Self-

contained act, नहनु्िेल र सरकारी तनकायहरू अनगुमन गनथ well equipped नहनु्िेल  यस  अदालतले 
असाधारण अतधकार अन्तगथत active role खेल्नपुने हनु्छ  । अदालतले आफ्नो संवैधातनक ितूमका 
तनवाथहगनथ यस  अदालतमा एक वातावरण इिलासको गठन  गने व्यवथिा हनु  आवश्यक छ । 
त्यसैले वातावरण इिलास को गठन  गनथ कानूनी व्यवथिा हनुपुने तफथ  सभमाननीय  प्रधान 
न्यायतधशज्यूलाई िानकारी गराउन ु।  

मम्न्त्रपररषद, आतिथक तिा पूवाथधार सतमततका तनणथय–२०७०/०२/२१ 

मम्न्त्रपररषद, आतिथक तिा पूवाथधार सतमतीको २०७०/२/२१ गतेका बैठकबाट गदठत उपसतमततबाट 
िुङ्गा, तगट्टी तिा बालवुा समेतको व्यवथिापनका सन्दिथमा महत्वपूणथ तनणथय िएको छ । सो तय 
िएको तनणथयहरूबाट अन्य कुराको अततररि खास गरी देहायका कुराहरू उल्लेख गररएका छन : 
१. वन क्षेत्रको िुङ्गा, तगट्टी तिा बालवुा संकलन, ओसारपसार र पविी पवतरणमा पवद्यमान वन ऐन, 

२०४९ र प्रचतलत थिानीय थवायत्त शासन ऐन, २०५५ मा देम्खएको क्षेत्रातधकारको पववाद 
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व्यवथिापन गरी नेपाल सरकारको तनणथयनसुार एकद्वार प्रणाली अन्र्तगत ठेक्का बन्दोवथत गने 
सभबन्धमा तनभन अनसुार गने : 
क. रापिय वनको हकमा म्िल्ला अनगुमन सतमततले वन क्षेत्र अनगुमन गरी आवश्यकता र औम्चत्य 
खलुाई अनरुोध गरेमा प्रचतलत वन ऐन बमोम्िम वापषथक रुपमा संकलन गने क्षेत्र, परीमाण, समयाबतध 
र उपयिु प्रपवतध खलुाई म्िल्ला वन कायाथलयले IEE/EIA थवीकृत गराउनपुने । 

ख. थवीकृत IEE/EIA  प्रततवेदनमा उल्लेख िए बमोम्िमको िुङ्गा, तगट्टी तिा बालवुा संकलन र 
पविी कायथका लातग सभबम्न्धत म्िल्ला वन कायाथलयको तसफाररसमा म्िल्ला समन्वय सतमततले 
ठेक्का बन्दोबथत गने । 

ग. वन क्षेत्रको िुङ्गा, तगट्टी तिा बालवुा उत्खनन ्संकलन गदाथ थवीकृत IEE/EIA प्रपिया िन्दा 
अन्यिा गरे गराएको पाइएमा वन सभबन्धी कसरुमा सभबम्न्धत म्िल्ला वन कायाथलयले प्रचतलत 
कानून बमोम्िम कारवाही गने । िुङ्गा, तगट्टी तिा बालवुाका ठेक्का पट्टा सभबन्धी कसरु िएमा 
कारवाहीको लातग म्ि.स.स.लाई अनरुोध गने र त्यथतो अनरुोधमा म्ि.स.स.ले कारवाही गने । 

घ. वन क्षेत्र बापहरको िुङ्गा, तगट्टी तिा बालवुा उत्खनन ्संकलन तिा पवपिको हकमा प्रचतलत 
कानून बमोम्िम म्िल्ला समन्वय सतमततले गने/गराउने । 

२. िुवानी गदाथ तोपकएको िन्दा बिी परीमाण बोकी वा न्यून पवल काटी बिी सामान उठाएको 
पाइएमा कानून बमोम्िम कारवाही गने । 

मम्न्त्रपररषद, आतिथक तिा पूवाथधार सतमततका तनणथय–२०७०/०३/२७ 

मम्न्त्रपररषद्, आतिथक तिा पूवाथधार सतमतीको २०७०/०२/२१ गतेको बैठकबाट गदठत 
उपसतमततबाट िुङ्गा, तगट्टी तिा बालवुा समेतको व्यवथिापनको सन्दिथमा महत्वपूणथ तनणथय िएको 
छ । उि तनणथय अनसुार प्राकृततक स्रोत र साधनको संकलन, उत्खनन ्वा दोहन अतनयम्न्त्रत 
रुपमा नहोस ्िन्नका लातग प्रत्येक म्िल्लाले आफ्नो म्िल्लातित्र रहेका प्राकृततक स्रोत र साधनको 
ऑकलन गरी कुन क्षेत्रबाट कतत हदसभम संकलन, उत्खनन ्वा दोहन गनथ सपकन्छ सो पववरण 
सावथितनक रुपमा प्रकाशन गरी त्यसैका आधारमा EIA/IEE  गरेपतछ मात्र ठेक्का बन्दोबथत लगाउने 
व्यवथिा तमलाउने ।  

रािमागथ, खेतबारी, गाउ‘, वथती, बिार, पलु िथता सावथितनक ठाउ‘मा बािी, पपहरोले िपुारेको िुङ्गा, 
तगट्टी, बालवुा, गेग्रान हटाउनपुने िएमा म्िल्ला समन्वय सतमततले सभबम्न्धत तनकायहरूस‘ग समन्वय 
गरी रीतपूवथक प्राितमकता साि हटाई व्यवथिापन गनुथपने तनणथय गररएको छ । 

वन तिा ि–ूसंरक्षण मम्न्त्रज्यूका अध्यक्षतामा बसेको बैठकको तनणथय–२०७०/११/२० 

वन तिा ि–संरक्षण मम्न्त्रज्यूका अध्यक्षतामा २०७०/११/२० गते बसेको िुङ्गा, तगट्टी तिा 
बालवुाको उत्खनन ्तिा तनयमन सभबन्धी बैठकमा महत्वपूणथ तनणथय िएको छ । सो तय िएको 
तनणथयहरूबाट अन्य कुराको अततररि खास गरी देहायका कुराहरू उल्लेख गररएका छन :– 

१. तनकुञ्ज र आरक्षको मध्यवती क्षेत्रबाट िुङ्गा, तगट्टी, बालवुाको पवदेश तनकासी बन्द गने । 

२. िैपवक पवपवधताको संरक्षण, िैपवक मागथहरूका व्यवथिापन तिा िलाधारको संरक्षणबाट तल्लो 
तटीय क्षेत्रमा पानीको उपलब्धता सतुनम्ित गनथ चरेुका अतत संवेदनशील क्षेत्रको पपहचान गरी 
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संरम्क्षत क्षेत्र/संरम्क्षत वनका रुपमा पवकास गने कायथ वन तिा ि–संरक्षण मन्त्रालयले आरभि गने 
। 

३. चरेु क्षेत्रमा व्यापक रुपमा िईराखेको मानवीय अततिमण र गैरकानूनी बसोबासले समेत 
समथयालाई िपटल बनाएको सन्दिथमा यसरी अनातधकृत रुपमा बसोबास गनेलाई थिान्तरण प्रपिया 
आरभि गरी थिानीय िनताको िीपवकोपािथनका लातग नयााँ अवसरहरूको तसिथना गने । 

४. केपह िसर उद्योगहरूले मापदण्ड परुा नगरेका, केही अवैध रुपमा संचालनमा रहेको अवथिा र 
वातावरणीय, मानवीय संवेदनशीलता र सूरक्षालाई दृपिगत गरी २०७१ आषाि मसान्त सभमका 
लातग िसर उद्योगका दताथ बन्द गनथ उद्योग मन्त्रालयल कारवाही अम्घ बिाउने । 

मम्न्त्रपररषद, आतिथक तिा पूवाथधार सतमततका तनणथय– २०७०/१२/२० 

१. िुङ्गा, तगट्टी, बालवुा तिा नदी िन्य पदािथ उत्खनन तिा संकलन  तिा िुवानी प्रयोिनका लातग 
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तिा तनयमावली २०५४ बमोम्िम के गनुथपने हो, सो को यपकन 
गरी प्रथतावको कायथसूची तयार गरी यस मन्त्रालय/पवज्ञान, प्रपवतध तिा वातावरण मन्त्रालयबाट 
थवीकृत गराएर मात्र गने, वातावरणीय अध्ययन कायथको लातग अध्ययन कायथदलमा geologist, 

Biologist, Environmentalist, Sociologist लाई पवज्ञको रुपमा अतनवायथ रुपमा समावेश गने र 
थिलगत रुपमा नै उपम्थित हनुे व्यवथिा तमलाउने । 

२. वातावरणीय अध्ययन गदाथ वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तिा तनयमावली २०५४ का अततररि 
िुङ्गा, तगट्टी, बालवुा तिा नदी िन्य पदािथ उत्खनन ् तिा संकलन  प्रयोिनको लातग EIA/IEE  
प्रततवेदनमा थवीकृत िएको अवथिामा बाहेक डोिर, थकािेटर िथता िारी मेम्शन, उपकरण प्रयोग 
गनथ गराउन पूणथतः तनषेध गने । 

३. थवीकृत प्रततवेदन बमोम्िमको वातावरण व्यवथिापन योिना (EMP)  कायाथन्वयनको लातग 
प्रततवेदनमा उल्लेख गररए बमोम्िम वापषथक योिना तिा कायथिम समावेश गरी कायाथन्वयन गने 
व्यवथिा तमलाउने । 

४. िुङ्गा, तगट्टी, बालवुा तिा नदी िन्य पदािथ उत्खनन तिा संकलन  तिा िुवानी थवीकृत EIA/IEE 
प्रततवेदन बमोम्िम िए निएको सभबन्धमा तनयतमत रुपमा अनगुमन, मूल्यांकन गने गराउने र 
चौमातसक रुपमा त्यसको प्रततवेदन मन्त्रालयमा पठाउने, प्रमखु म्िल्ला अतधकारीको अध्यक्षतामा 
गदठत म्िल्ला थतरीय अनगुमन तिा समन्वय सतमततबाट गररएको अनगुमन प्रततवेदन कायाथन्वयन 
गने गराउन र यसको िानकारी मन्त्रालयलाई समेत गराउने । 

५. उत्खनन ्तिा संकलन  थिलका साइट र परीमाणको तनयतमत रुपमा म्ि.स.स. ले अनगुमन 
गनुथपने । 

६. उत्खनन ्तिा संकलन  गररने प्रत्येक थिानमा उत्खनन तिा संकलन  गररने क्षेत्र, परीमाण, 

पवतध र समय सपहतका होतडथङ्गबोडथ राख्न,े म्ि.स.स.ले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण  प्रततवेदनको 
सभबन्धमा िनचेतना िगाउने र होतडथङ्गबोडथ राख्ने, थवीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदनको 
एक/एक प्रतत संबम्न्धत प्रिापवत गा.पा. र गााँउपातलका पठाउने । 
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७. उत्खनन/्संकलनको अवतध आम्श्वन–िेठ सभम र समय सूयोदय देम्ख सूयाथथत सभम मात्र हनुे, 
दैतनक उत्खनन/्संकलनको परीमाण बिीमा ३०० घ.मी मात्र हनुे । 

८. नदीको पानी बगीरहेको सतहिन्दा गपहरो हनुे गरी उत्खनन ्तिा संकलन  गनथ नहनुे, संकलन 
र िुवानीको लातग नदीको मागथलाई नै पहुाँच मागथका रुपमा प्रयोग नगरी छुटै्ट पहुाँच मागथको व्यवथिा 
गने गराउने । 

९. वातावरण संरक्षण प्रयोिनका लातग थवीकृत िएका सब योिना तिा कायथिमहरू वातावरण 
संरक्षण पवशेष कोष अन्तगथत राखी सोही बमोम्िम कायाथन्वयन गने व्यवथिा तमलाउन े। 
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8  
वातावरणीय योिना र अनगुमन योिना 

वातावरण संरक्षण तनयमावली, २०७७ अनसुार अनगुमन कायथमा प्रथतावक म्िभमेवार तनकाय हनु 
पदथछ । पवतिन्न वातावरणीय समथयाहरू, प्रततकूल प्रिावहरूको न्यतुनकरणका उपायहरू, अनकूुल 
प्रिावका अतिवपृि आदद ठीक र सही िंगबाट कायाथन्वयन िइरहेको छ वा छैन िनी अध्ययन गनथ 
अनगुमन गनुथ अतनवायथ आवश्यकता हो । वातावरणमैत्री कृयाकलापहरूको कायाथन्वयनले मात्र 
वातावरणीय प्रततकूल प्रिावहरूलाई न्यूतनकरण गनथ सपकन्छ । अनगुमन तनयतमत र कडाईका साि 
िएन िने कायाथन्वयन पक्ष पफतलो र अप्रिावकारी हनु्छ । त्यसैले प्रथतावमा उल्लेम्खत न्यूतनकरण 
उपायहरूको प्रिावकारी कायथन्वयनका लातग प्रथतावकले अनगुमन गनुथ पदथछ । िुङ्गा, तगट्टी, बालवुा 
संकलनबाट वातावरणमा पनथ सक्ने असरहरूको प्रापवतधक दृपष्टकोण सपहतको व्यवथिापन योिनाको 
अवधारणको आवश्यकता हनु्छ । यथतो अवधारणमा योिना,संगठन, श्रमशम्ि, तनदेम्शका, समन्वय, 

प्रगतत तिा लागतको समावेश हनु्छ । सकारात्मक पक्षहरूको अतिबपृि र नकारात्मक पक्षहरूको 
न्यतुनकरणका उपायहरू कायाथन्वयन गनथलाई के गने, कसरी गने, कहााँ गने, कपहले गने र कसले 
गने िने्न पवथततृ अवधारणा सपहतको योिना तयार गनुथ पने हनु्छ । वातावरणीय व्यवथिापन 
योिनाले वातावरण संरक्षणका उपायहरू उपयि रुपमा कायथन्वयन िएको छ पक छैन, यसको 
प्रिावकारी अनगुमन तिा मलु्यांकन िएको छ पक छैन िने्न कुराको तनदेश गछथ ।  

8.1 थिानीय थतरका म्िभमेबार तनकायहरू 

8.1.1 गााँउपातलका 
गााँउपातलकाले ठेक्का लगाइसकेपतछ पतन थिानीय बातसन्दा लगायत सरोकारवालाहरूले ददएको राय 
सझुाब अनसुार काम िैरहेको छ वा छैन िने्न कुराको अनगुमन गनुथपनेछ । सािै गााँउपातलकाले 
उत्खननकताथलाई दैतनक उत्खनन अतिलेख राख्न लगाउने र सोको पतन अनगुमन गनुथ पनेछ । 

8.1.2 गैर सरकारी तिा समदुायमा आधाररत संथिाहरू 
थिानीय क्लबहरू, गैर सरकारी संथिाहरू, साझेदारी वन उपिोिा आदद संघसंथिाहरूले िुङ्गा, तगट्टी, 
बालवुा संकलन र िुवानी कायथ र वातावरण संरक्षणमा प्रमखु ितूमका खेल्न सक्नेछन ्। 

8.1.3 म्िल्ला समन्वय सतमतत 
नदी खोलाबाट िुङ्गा, तगट्टी, बालवुा संकलन/उत्खनन ्र िुवानी गनथ थवीकृतत प्रदान गने संथिा म्िल्ला 
समन्वय सतमतत हो । नदी खोलाबाट िुङ्गा, तगट्टी, बालवुा संकलन कायथको कायथन्वयन र अनगुमन 
गने म्िल्ला समन्वय सतमतत म्िल्ला कै सबैिन्दा उच्च संथिा हो । िुङ्गा, तगट्टी, बालवुा संकलन 
सभबम्न्ध योिना र नीततहरू म्िल्ला समन्वय सतमततको अनमुततमा गनथ पाईन्छ । 
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8.1.4 तडतििन वन कायाथलय 
वन क्षेत्र तित्र पने नदी खोलाहरूवाट िुङ्गा, तगट्टी, बालवुा संकलन/उत्खनन ्कायथको थवीकृतत ददन 
सक्ने अतधकाररक संथिा तडतििन वन कायाथलय हो । तर प्रथतापवत िुङ्गा, तगट्टी, बलवुा संकलन क्षेत्र 
वनमा नपने हदुा यस कायाथलयका प्रमखु सदथय रहेको म्िल्ला अनगुमन सतमततको ितूमका 
अनगुमनमा रहन्छ । 

8.1.5 म्िल्ला अनगुमन सतमतत 
नदी खोलाबाट िुङ्गा, तगट्टी, बालवुा संकलन/उत्खनन ्र िुवानीको अनगुमन म्िल्ला समन्वय सतमतत 
अन्तगथतको म्िल्ला अनगुमन सतमततले पतन गनेछ । 

िुङ्गा तगट्टी बालवुा उत्खनन तबिी तिा व्यवथिापन सभबन्धी मापदण्ड २०७७ का अनसुार िुङ्गा, 
तगट्टी, बालवुा तिा खानीिन्य पदािथको उत्खनन,् संकलन र तबिी सभबन्धी प्रपियाको अनगुमन गनथ 
देहाय बमोम्िमको अनगुमन तिा समन्वय सतमतत रहने िनी उल्लेख गररएको छ ।  
१. म्िल्ला समन्वय सतमततको प्रमखु       संयोिक 

२. थिानीय सरकारको प्रमखु         सदथय 

म्िल्ला समन्वय सतमततको उप–प्रमखु       सदथय 

३. प्रमखु म्िल्ला अतधकारी        सदथय 

४. म्िल्ला प्रहरी कायाथलयको प्रमखु       सदथय 

५. म्िल्ला म्थित सशस्त्र प्रहरी बलको प्रमखु      सदथय 

६. तडतििन वन कायाथलय प्रमखु       सदथय 

७. म्िल्लामा कायथरत मध्येबाट सतमततले तोकेको इम्न्ितनयर    सदथय 

८. आन्तररक रािश्व कायाथलय वा कोलेतनका प्रमखु     सदथय 

९. म्िल्ला समन्वय अतधकारी         सदथय सम्चव  

 

8.1.6  केन्रीय थतरका म्िभमेबार तनकायहरू 
वन तिा वातावरण मन्त्रालय 
वातावरणीय असरहरू र ततनीहरूको न्यतुनकरणका उपायहरूको सवाल आउन साि वन तिा 
वातावरण मन्त्रालयको सन्दिथ अतनवायथ हनु्छ । वातावरण संरक्षण ऐन र वातावरण संरक्षण 
तनयमावली िारी गने केन्रथतरको संथिा वन तिा  वातावरण मन्त्रालय हो । त्यसैले प्रारम्भिक 
वातावरणीय परीक्षण, प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण प्रततवेन र वातावरण प्रिाव मूल्यांकन गदाथ 
वातावरण संरक्षण ऐन र वातावरण संरक्षण तनयमावलीलाई मू्य अधार वनाउन ुअतनवायथ हनु्छ । 

8.2 अनगुमन तिा वातावरणीय व्यवथिापन योिना र समय तातलका 

रापिय वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन तनदेम्शका २०५० ले अबथिा अनसुार आधार रेखा अनगुमन, 

तनयमपालन अनगुमन र प्रिाव अनगुमन गरी ३ प्रकारका अनगुमन प्रथताव गररएका छन ्। यस 
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प्रारभिीक वातावरणीय परीक्षणले गरेका अनगुमन प्रथतावहरूको पवथततृ पववरण यस प्रकार रहेका 
छन । 

क. आधाररेखा अनगुमन   

आधाररेखा अनगुमनको लातग गााँउपातलका म्िभमेवार हनुेछ । अनगुमनको लातग गााँउपातलकाले 
खटाएका कमथचारीले उत्खनन थिलको थिलगत भ्रमणमा िानेछन । भ्रमणको िममा कमथचारीले 
खोलाको तटीय अवथिा, िीर खोला पकनाराको उत्खननको अवथिा, नम्िकका रुखहरूको अवथिा र 
नदीको बहावको अवथिाको बारेमा अध्ययन गनेछन । यस प्रकारको अनगुमन प्रत्येक ६/६ मपहनामा 
गनुथपनेछ ।  

ख. तनयम पालन अनगुमन  

सभझौता अनसुार वा कानून पालना गरे नगरेको अनगुमन गने म्िभमेवारी गााँउपातलकाको हनु्छ िन े
सोको पालना गने दापयत्व ठेकेदारको हनु्छ । यसप्रकार तनयमपालन गराउन ेर गने िममा हनु े
अनगुमनमा सभबम्न्धत तनकायले तल प्रथततु गरे अनसुारको कायथहरू गनुथ पनेछ ।  

• प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणले प्रथताव गरेका वातावरणीय न्यूनीकरणका कायथहरू िए निएको 
अनगुमन गने। 

• ठेक्कामा प्रथततु िए अनसुारको प्रपवतधले उत्खनन ्गरे नगरेको वा िए निएको अनगुमन गने । 

• तोपकएको परीमाण मात्र संकलन िए निएको अनगुमन गने । 

• िौततक, िैपवक र सामाम्िक संरचनाहरूको संरक्षण िए निएको अनगुमन गने ।  

ग. प्रिाव अनगुमन  

योिना संचालन गदाथ पनथ सक्ने प्रिावहरूको तनरन्तर अनगुमन हनु ुआवश्यक हनु्छ । प्रिाव 
अनगुमनको प्रमखु म्िभमेवारी गााँउपातलका र ठेकेदारको रहनेछ । प्रिाव अनगुमन कायथ गदाथ 
देहायका पवषयहरूमा ध्यान ददनपुने र गनुथपनेछ ।  

• योिना क्षेत्र वरपरका िनतासाँग तनरन्तर सल्लाह र सझुाव माग्ने । 

• योिना क्षेत्र वरपरका वन तिा वन्यिन्तलुाई असर परे नपरेको अनगुमन गने ।  

• योिना कायाथन्वयनले गदाथ नदीको बहावलाई कुनै असर परे नपरेको अनगुमन गने । 

• वाय,ु िल र ध्वतनको प्रदूषण िए निएको अनगुमन गने । 

• थिानीय रोिगारी प्रदान गरे नगरेको अनगुमन गने ।  

यस िुङ्गा, तगट्टी, बालवुा आदद संकलन कायथको अनगुमन तिा वातावरणीय व्यवथिापन योिना र 

समय तातलका यस प्रकार छ । 
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 तातलका  8-1 अनगुमन तिा बातावरण ब्यवथिापन योिना र समय तातलका 

ि.स. अनगुमन प्रकार पवषय बथत ु सूचक अनगुमनको पवतध अनगुमन गने थिान समय अनमुातनत रकम 
अनगुमन गने 
तनकाय 

१ 
आधार रेखा 
अनगुमन 

खोलाको तपटए 
अवथिा, िीरको 
अवथिा, बहाबको 
अवथिा, छेउछाउको 
रुखहरूको अवथिा 

खोलाको अवथिा थिलगत तनरीक्षण  संकलन क्षेत्र प्रत्येक ६ मपहनामा ५०,००० 
गााँउपातलका,  
म्ि.स.स. 

२ 

तनयम पालना 
अनगुमन 

तसफाररस गररएका 
न्यूतनकरणका कायथ 
िए निएको 

उत्खनन ् कायथ 
तोपकएको 

ठेक्का सभझौताको 
सभपणुथ व्यहोरा 
अध्ययन 

न्यतुनकरणका 
उपायहरू ददईएका 
थिानहरू 

प्रत्येक ३ मपहनामा 

१००,००० 

गााँउपातलका,  
म्ि.स.स.  

३ 

संकलन ईिाित 
अनसुार काम िए 
निएको 

थिान र मापदण्ड 
र मात्रामा संकलन 
गरेको हेने 

थिलगत तनरीक्षण, 
थिानीयसंग 
छलफल 

संकलन क्षेत्र प्रत्येक ३ मपहनामा 
गााँउपातलका,  
म्ि.स.स. 

४ 

तोपकएको परीमाण 
वा बिी संकलन 
गरेको तिा 
संवेदनशील थिानमा 
संकलनकायथ िए 
निएको 

रेकडथ हेने तिा 
पैदावारको 
तनरीक्षण, 
संवेदनशील 
क्षेत्रको पववरण 

थिलगत तनरीक्षण सबै संकलन क्षेत्रहरू 

आबश्यकता 
अनसुार प्रत्येक 
३,३ मपहनामा 

गााँउपातलका, 
म्ि.स.स. 

५ िौततक 

नदी पकनारको 
संरम्क्षत क्षेत्र, 
िौततक संरचना 
तलमातिको क्षेत्र, 

थिलगत तनरीक्षण सबै संकलन क्षेत्रहरू 

आबश्यकता 
अनसुार प्रत्येक 
३,३ मपहनामा 

गााँउपातलका,  
म्ि.अ.स. 
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नदीको बहाव 
आदद 

६ 

प्रिाव अनगुमन 

ि ूसंरक्षण कायथ गरे 
नगरेको 

नदी पकनारको 
अवथिा, बाटो 

थिलगत तनरीक्षण 

सबै संकलन 
थिानको नदीको 
पकनारा  

आबश्यकता 
अनसुार प्रत्येक ६ 
मपहनामा 

१००००० 

गााँउपातलका,  
म्ि.स.स. 

७ 
वाय,ु धवुा, ध्वनीको 
प्रदूषण 

संकलन गने 
तररका तिा 
िुवानीमा 

थिलगत तनरीक्षण 
सबै संकलन क्षेत्रहरू 
पाने वाड 

आबश्यकता 
अनसुार प्रत्येक ६ 
मपहनामाथ  

गााँउपातलका,  
म्ि.स.स. 

८ 

िैपवक पवपवधता तिा 
बासथिानमा असर 
परे नपरेको 

वन र वनथपततको 
अवथिा, बन्यिन्त ु
र माछाको 
अवथिा, 
थिानीयसाँग 
छलफल 

थिलगत तनरीक्षण 
सबै संकलन थिलको 
नदीमा 

आबश्यकता 
अनसुार प्रत्येक ६ 
मपहनामा 

गााँउपातलका, 
तडतििन वन 
कायाथलय, ठेकदार 
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8.2.1  अनगुमन  र न्यूनीकरणको खचथको पववरण 
आयोिना कायाथन्वयन पवुथ, कायाथन्वयन िइरहेको समयमा र कायाथन्वयन पिात तनयतमत अनगुमन 
गररने हुंदा त्यसको लातग तनभन रकम छुट्याइएको छ । 

 तातलका  8-2 अनगुमन  र न्यूनीकरणको खचथको पववरण 

तस.न. कृयाकलाप अनमुातनत रकम अनगुमन गने तनकाय 

१ अनगुमन गररने कृयाकलाप २५०,०००।– गा.पा. / म्ि.अ.स. 

२ नदी पकनार कटान संरक्षण  १५००,०००।– गा.पा. /म्ि.अ.स./ ठेकेदार 
३ अथिायी सावथितनक शौचालयको 

तनमाथण 
१००,००० ।– गा.पा. /म्ि.अ.स./ ठेकेदार 

४ बाटोको तनमाथण तिा ममथत सभिार २००,०००।– गा.पा. /म्ि.अ.स./ ठेकेदार 
५ फोहर संकलन गने र पवथतापपत गने १००,०००।– गा.पा. /म्ि.अ.स. 
६ वन्यिन्त ुसंरक्षण सभबन्धी िनचेतना ५०,००० ।– गा.पा. /म्ि.अ.स. 
७ थवाथथ्य तिा सरुक्षा ५०,०००।– गा.पा. /म्ि.अ.स. 
 िभमा २२५०,०००।– 

 

 अनगुमन र प्रिाव न्यूनीकरणको खचथको प्रतत वषथ रु २२५०,०००।– 

8.2.2 बातावरणीय ब्यवथिापन योिना कायाथन्वयनका लातग म्िभमेबार तनकायहरूको 
संगठनात्मक थवरुप 

पवशेषज्ञ अनगुमन सदथयहरू तनभन रहेका छन ्। 

 तातलका  8-3 पवशेषज्ञ अनगुमन सदथय 

ि.स. पवशेषज्ञ 

१ वातावरण इम्न्ितनयर 
२ समािशास्त्री 
३ वनथपतत शास्त्री 
४ म्ियोलोम्िष्ट 

  



 
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदन  नदी िन्य पदािथ उत्खनन/ संकलन 

  

प्रथतावक-                                                        66 
तलख ुगााँउपातलका 
गााँउ कायथपातलकाको कायाथलय 

नवुाकोट, बाग्मती प्रदेश, नेपाल  

 

वातावरणीय ब्यवथिापन योिना कायथन्वयलनका लातग म्िभमेबार तनकायहरूको संगठनात्मक 
थवरुप तनभन थवरुप देखाइएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

तातलका  8-4  वातावरणीय ब्यवथिापन योिना कायथन्वयलनका लातग संगठनात्मक थवरुप  

संघीय मातमला तिा सामान्य 
प्रशासन मन्त्रालय 

 

वन तिा वातावरण मन्त्रालय 

नीतत, ऐन, तनयम तिा तनदेम्शकाहरु 

नगरपातलका 
(कार्ाान्वर्न ननकार्) 

वन/कृपष/ि–ूसंरक्षण/थवाथथ्य आदद 

म्िल्ला अनगुमन सतमतत 

प्रापवतधक अनगुमन टोली 

कायथन्वयन/अनगुमन/लेखा 
पररक्षण/अतिलेम्खकरण 

अनगुमन/लेखा पररक्षण/अतिलेम्खकरण 

ठेकेदार/कामदार/समदुाय/गै.स.स. 
 

संयोिक 



 
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदन  नदी िन्य पदािथ उत्खनन/ संकलन 

  

प्रथतावक-                                                        67 
तलख ुगााँउपातलका 
गााँउ कायथपातलकाको कायाथलय 

नवुाकोट, बाग्मती प्रदेश, नेपाल  

सान्दतिथक समाग्रीहरू 

नेपालको संपवधान 

वातावरण संरक्षण एन, २०७६ 

वातावरण संरक्षण तनयमावली, २०७७ 

िुङ्गा तगट्टी बालवुा उत्खनन तबिी तिा व्यवथिापन सभबन्धी मापदण्ड २०७७ 

केन्रीय तथ्याङ पविाग (२०११), रापिय िनगणना   

थिानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ 

संम्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन तिा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कायथपवतध, २०७७ 

संम्घय मातमला तिा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका GIS नक्शाहरू 

नापी पविागका नक्शाहरू  



 
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदन  नदी िन्य पदािथ उत्खनन/ संकलन 

  

प्रथतावक-                                                        68 
तलख ुगााँउपातलका 
गााँउ कायथपातलकाको कायाथलय 

नवुाकोट, बाग्मती प्रदेश, नेपाल  

  



 
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदन  नदी िन्य पदािथ उत्खनन/ संकलन 

  

प्रथतावक-                                                        69 
तलख ुगााँउपातलका 
गााँउ कायथपातलकाको कायाथलय 

नवुाकोट, बाग्मती प्रदेश, नेपाल  

अनसूुचीहरू 

१. थवीकृत कायथसूची 
२. आयोिना थिान र आयोिनाको नक्शा 
३. सूचनाहरू / सूचना टााँसको मचुलु्का/ सावथितनक सनुवाइको माइन्यटु 
४. आयोिना थिानका तम्थवरहरू 

५. उत्खनन थिलमा राख्र्न ुपने सूचना पाटीको नमूना 
  



 
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदन  नदी िन्य पदािथ उत्खनन/ संकलन 

  

प्रथतावक-                                                        70 
तलख ुगााँउपातलका 
गााँउ कायथपातलकाको कायाथलय 

नवुाकोट, बाग्मती प्रदेश, नेपाल  

१. कायथसूची थवीकृतीको पटप्पणी 

  



 
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदन  नदी िन्य पदािथ उत्खनन/ संकलन 

  

प्रथतावक-                                                        71 
तलख ुगााँउपातलका 
गााँउ कायथपातलकाको कायाथलय 

नवुाकोट, बाग्मती प्रदेश, नेपाल  

 
२. आयोिना थिान र आयोिनाको नक्शा 

 

 
 



 
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदन  नदी िन्य पदािथ उत्खनन/ संकलन 

  

प्रथतावक-                                                        72 
तलख ुगााँउपातलका 
गााँउ कायथपातलकाको कायाथलय 

नवुाकोट, बाग्मती प्रदेश, नेपाल  

उत्खनन थिलहरूको टोपो नक्शा 
 

 
उत्खनन थिलहरूको टोपो नक्शा 



 
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदन  नदी िन्य पदािथ उत्खनन/ संकलन 

  

प्रथतावक-                                                        73 
तलख ुगााँउपातलका 
गााँउ कायथपातलकाको कायाथलय 

नवुाकोट, बाग्मती प्रदेश, नेपाल  

 

 
उत्खनन थिलहरूको िौगोतलक नक्शा 

  



 
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदन  नदी िन्य पदािथ उत्खनन/ संकलन 

  

प्रथतावक-                                                        74 
तलख ुगााँउपातलका 
गााँउ कायथपातलकाको कायाथलय 

नवुाकोट, बाग्मती प्रदेश, नेपाल  



 
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदन  नदी िन्य पदािथ उत्खनन/ संकलन 

  

प्रथतावक-                                                        75 
तलख ुगााँउपातलका 
गााँउ कायथपातलकाको कायाथलय 

नवुाकोट, बाग्मती प्रदेश, नेपाल  



 
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदन  नदी िन्य पदािथ उत्खनन/ संकलन 

  

प्रथतावक-                                                        76 
तलख ुगााँउपातलका 
गााँउ कायथपातलकाको कायाथलय 

नवुाकोट, बाग्मती प्रदेश, नेपाल  



 
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदन  नदी िन्य पदािथ उत्खनन/ संकलन 

  

प्रथतावक-                                                        77 
तलख ुगााँउपातलका 
गााँउ कायथपातलकाको कायाथलय 

नवुाकोट, बाग्मती प्रदेश, नेपाल  

  



 
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदन  नदी िन्य पदािथ उत्खनन/ संकलन 

  

प्रथतावक-                                                        78 
तलख ुगााँउपातलका 
गााँउ कायथपातलकाको कायाथलय 

नवुाकोट, बाग्मती प्रदेश, नेपाल  

३. सचुनाहरू / सचुना टााँसको मचुलु्का/ सावथितनक सनुवाइको माइन्यटु 
 

 
 

 
 
 

 
  



 
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदन  नदी िन्य पदािथ उत्खनन/ संकलन 

  

प्रथतावक-                                                        79 
तलख ुगााँउपातलका 
गााँउ कायथपातलकाको कायाथलय 

नवुाकोट, बाग्मती प्रदेश, नेपाल  

 



 
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदन  नदी िन्य पदािथ उत्खनन/ संकलन 

  

प्रथतावक-                                                        80 
तलख ुगााँउपातलका 
गााँउ कायथपातलकाको कायाथलय 

नवुाकोट, बाग्मती प्रदेश, नेपाल  

 



 
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदन  नदी िन्य पदािथ उत्खनन/ संकलन 

  

प्रथतावक-                                                        81 
तलख ुगााँउपातलका 
गााँउ कायथपातलकाको कायाथलय 

नवुाकोट, बाग्मती प्रदेश, नेपाल  

 



 
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदन  नदी िन्य पदािथ उत्खनन/ संकलन 

  

प्रथतावक-                                                        82 
तलख ुगााँउपातलका 
गााँउ कायथपातलकाको कायाथलय 

नवुाकोट, बाग्मती प्रदेश, नेपाल  

 



 
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदन  नदी िन्य पदािथ उत्खनन/ संकलन 

  

प्रथतावक-                                                        83 
तलख ुगााँउपातलका 
गााँउ कायथपातलकाको कायाथलय 

नवुाकोट, बाग्मती प्रदेश, नेपाल  

 

 
 

 
  



 
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदन  नदी िन्य पदािथ उत्खनन/ संकलन 

  

प्रथतावक-                                                        84 
तलख ुगााँउपातलका 
गााँउ कायथपातलकाको कायाथलय 

नवुाकोट, बाग्मती प्रदेश, नेपाल  

 

 
  



 
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदन  नदी िन्य पदािथ उत्खनन/ संकलन 

  

प्रथतावक-                                                        85 
तलख ुगााँउपातलका 
गााँउ कायथपातलकाको कायाथलय 

नवुाकोट, बाग्मती प्रदेश, नेपाल  

 

 
  



 
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदन  नदी िन्य पदािथ उत्खनन/ संकलन 

  

प्रथतावक-                                                        86 
तलख ुगााँउपातलका 
गााँउ कायथपातलकाको कायाथलय 

नवुाकोट, बाग्मती प्रदेश, नेपाल  

 
  



 
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदन  नदी िन्य पदािथ उत्खनन/ संकलन 

  

प्रथतावक-                                                        87 
तलख ुगााँउपातलका 
गााँउ कायथपातलकाको कायाथलय 

नवुाकोट, बाग्मती प्रदेश, नेपाल  

 
  



 
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदन  नदी िन्य पदािथ उत्खनन/ संकलन 

  

प्रथतावक-                                                        88 
तलख ुगााँउपातलका 
गााँउ कायथपातलकाको कायाथलय 

नवुाकोट, बाग्मती प्रदेश, नेपाल  

 
  



 
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदन  नदी िन्य पदािथ उत्खनन/ संकलन 

  

प्रथतावक-                                                        89 
तलख ुगााँउपातलका 
गााँउ कायथपातलकाको कायाथलय 

नवुाकोट, बाग्मती प्रदेश, नेपाल  

  



 
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदन  नदी िन्य पदािथ उत्खनन/ संकलन 

  

प्रथतावक-                                                        90 
तलख ुगााँउपातलका 
गााँउ कायथपातलकाको कायाथलय 

नवुाकोट, बाग्मती प्रदेश, नेपाल  

 
  



 
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदन  नदी िन्य पदािथ उत्खनन/ संकलन 

  

प्रथतावक-                                                        91 
तलख ुगााँउपातलका 
गााँउ कायथपातलकाको कायाथलय 

नवुाकोट, बाग्मती प्रदेश, नेपाल  

 
  



 
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदन  नदी िन्य पदािथ उत्खनन/ संकलन 

  

प्रथतावक-                                                        92 
तलख ुगााँउपातलका 
गााँउ कायथपातलकाको कायाथलय 

नवुाकोट, बाग्मती प्रदेश, नेपाल  

  



 
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदन  नदी िन्य पदािथ उत्खनन/ संकलन 

  

प्रथतावक-                                                        93 
तलख ुगााँउपातलका 
गााँउ कायथपातलकाको कायाथलय 

नवुाकोट, बाग्मती प्रदेश, नेपाल  

४. आयोिना थिानका तम्थवरहरू 
 

 
पिकुरे पूल मािीको उत्खनन थिल 

 

 
पिकुरे पूल मािीको उत्खनन थिल 



 
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदन  नदी िन्य पदािथ उत्खनन/ संकलन 

  

प्रथतावक-                                                        94 
तलख ुगााँउपातलका 
गााँउ कायथपातलकाको कायाथलय 

नवुाकोट, बाग्मती प्रदेश, नेपाल  

 
कथतरुीटार उत्खनन थिल 

 
पपत्रीधाम देम्ख िलदेवी मम्न्दरको उत्खनन थिल 

 
कुनी खोला वरीपरीका थिानहरू 



 
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदन  नदी िन्य पदािथ उत्खनन/ संकलन 

  

प्रथतावक-                                                        95 
तलख ुगााँउपातलका 
गााँउ कायथपातलकाको कायाथलय 

नवुाकोट, बाग्मती प्रदेश, नेपाल  

 
रानीवार थिल 

 
साल तबसौना 



 
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदन  नदी िन्य पदािथ उत्खनन/ संकलन 

  

प्रथतावक-                                                        96 
तलख ुगााँउपातलका 
गााँउ कायथपातलकाको कायाथलय 

नवुाकोट, बाग्मती प्रदेश, नेपाल  

 
साल तबसौना 

 
तसन्धरेुदोिान क्षेत्र 

  



 
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदन  नदी िन्य पदािथ उत्खनन/ संकलन 

  

प्रथतावक-                                                        97 
तलख ुगााँउपातलका 
गााँउ कायथपातलकाको कायाथलय 

नवुाकोट, बाग्मती प्रदेश, नेपाल  

५ उत्खनन थिलमा राख्न ुपने सूचना पाटीको नमनुा 

(क)  उत्खनन, सङ्कलन गररने थिल: 

(ख)   उत्खनन,  सङ्कलनको पववरण 

१. नदीको नाम 

२. ठाउाँको नाम 

३. उत्खनन गररने परीमाण घनपफटमा 
४. उत्खनन कायथमा प्रयोग हनुे साधन 

५. उत्खनन गने कायथ गनथ अतधकार प्राप्त ठेकेदार/फमथको नाम र ठेगाना 
६. उत्खनन गने अवतध: तमतत .....   गते बाट ........ तित्र । 

(कुनै गनुासो वा िप िानकारीको लातग तलख ुगााँउपातलकामा सभपकथ  गनुथहोला) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


