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कामयकायी सायाॊश 
प्रस्ताव य प्रस्तावक 
ड ॊगेश्वय गाउॉऩलरका बएय फग्ने  ऩयाज री खोरा य रोहोये खोरा  फगय ऺेत्रहरुफाट ढ ॊङ्गा, 
गगटी, वार वाको ददगो एवॊ वातावयण भैत्री सॊकरन तथा उत्खनन ्कामयका रागग प्रायक्भबक 
वातावयणीम ऩयीऺण प्रततवेदनको प्रस्तावक ड ॊगेश्वय गाउॉऩलरकाको कामायरम , डाॉडाऩयाज र, 
दैरेख यहेको छ।मस आमोजनाको प्रायक्भबक वातावयणीम ऩयीऺण प्रततवेदन राई स्वीकृतत 
प्रदान गने तनकाम ड ॊगेश्वय गाउॉकामयऩालरका, डाॉडाऩयाज र, दैरेख हो। 

आमोजनाको वववयण 
मस कामयको रागग ड ॊगेश्वय गाउॉऩलरकाको ववलबन्न वडाहरूका ३ स्थान फाट फाषॉक ९८७८ 
घ.लभ. ढ ङ्गा, गगट्टी, य वार वाको ददगो  सॊकरन तथा उत्खनन ्  गनय प्रस्ताव गरयएको 
छ।प्रस्ताववत आमोजनारे साभान्म अवस्थाभा हात तथा क टो, कोदारो, साफेर, डोको जस्ता 
हात ेऔजाय द्धाया भात्र ढ ङ्गा, गगट्टी, य वार वाको सङ्करन गनेछ।बायी उऩकयण प्रमोग 
गन य ऩयेका तोकेको ऩरयभाण ऩरयवतयन नह ने गरय तनक्श्चत ऩरयभाणभा तनक्श्चत सभमका 
रागी गाउॉकामयऩालरका फाट अन भतत लरइय प्राववगधकको प्रत्मऺ तनगयानीभा गन य ऩदयछ।     

प्रायम्भबक वातावयणीम ऩयीऺण अध्ममनको उद्देश्महरु 
मस प्रायक्भबक वातावयणीम ऩरयऺणको भ ख्म उद्देश्म फफइय ककनायभा ऩन ेघाट ऺेत्रहरुफाट 
वातावयण भैत्री ढङ्गरे ढ ङ्गा, गगट्टी, य वार वाको सॊकरन तथा उत्खनन ्कामय गरय नदीको 
फनावट मथास्थीतीभा याखी तल्रो तदटम ऺेत्रभा ढ ॊगा, गगट्टी य वार वा थेग्रान वढ्न नददने 
तथा मसको कायणरे ह न सतने तनक्ज तथा सयकायी जग्गाभा तदटम कटान तथा 
याजभागयभा अवस्थीत ऩ रभा ऩनय सतन े ऺती तनमन्त्रण गदै नददको  वहाव य धायराई 
तनयन्तय गततभा वग्न ददने हो। 

प्रस्तावको सान्दर्बयकता 
वातावयण सॊयऺण तनमभावरी २०७७ को तनमभ ३ सॉग सभफक्न्धत अन सूगच २ खानी ऺेत्र 
अन्तयगत फ दाॉ नॊ. ग (७) रे नदीको फगय ऺेत्रफाट ढ ङ्गा, गगट्टी, वार वा तथा योडाको 
उत्खनन ्य सङ्करन कामय गदाय प्रायक्भबक वातावयणीम ऩरयऺण गन य ऩने उल्रेख बएको 
छ।मसै अन सूगच अन साय ढ ङ्गा, गगट्टी, वार वा तथा योडाको उत्खनन ्य सङ्करन कामय 
गदाय दैतनक १०० देखख ३०० घ. लभ. सभभ भात्र गन यऩन ेउल्रेख गरयएको छ। प्रस्तावकरे 
प्रस्ताववत ऺेत्रफाट वावषकय  ९८७८.०० घ.लभ. (३६.५८) घ.लभ. दैतनक) ढ ङ्गा, गगट्टी य वार वा 
सङ्करन गने ह नारे प्रायक्भबक वातावयणीम ऩयीऺण गन य ऩन ेऩरयगध लबत्र ऩदयछ य सोदह 
सन्दबयभा मो प्रततवेदन तमाय गयेको हो। 
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अध्ममन प्रक्रिमा 
मो प्रततवेदन स्वीकृत कामयसूची, वातावयण  सॊयऺण तनमभावरी २०७७ य ड ॊगेश्वय 
गाउॉऩालरका सॊक्षऺप्त वातावयणीम अध्ममन तथा प्रायक्भबक वातावयणीम ऩयीऺण कामयववगध ,  
२०७७ अन सायको प्रक्रीमा  अध्ममन गयी तमाय गरयएको हो।मस प्रायक्भबक वातावयणीम 
ऩयीऺणरे प्रस्ताववत ऺेत्रको बौततक, जैववक, साभाक्जक, आगथयक य साॊस्कृततक वातावयणीम 
ऩऺहरुभा आमोजनाको कामायन्वमन फाट ऩनय जाने प्रबावहरुको ऩदहचान, ववश्रेषण य 
भूल्माङ्कन गयेको छ।आमोजना स्थरको ववद्मभान अवस्थाफाये जानकायी सभेट्नको रागग 
प्रथभ य दोश्रो श्रोतफाट तथ्माङ्गहरु सङ्करन गन यका साथै अध्ममनको क्रभभा जन 
सहबागगताराई ववशषे ध्मान ददइएको छ। 
कानूनी प्रावधानहरु 
आमोजनासॉग सान्दलबयक ऐन, तनमभ, तनमभावरी, नीतत, यणनीतत तथा अन्तयक्ष्िम 
भहासन्धीहरु राई  आधाय लरई मो अध्ममन गरयएको हो।प्रस्तावको कामायन्वमन य 
सञ्चारनभा वाधा उत्ऩन्न गनय सतने फ ॉदाहरुको ऩदहचान गन े उद्देश्मरे प्रस्तावसॉग 
सभफक्न्धत नीतत तथा तनमभ कानूनको सूची फनाई मस प्रततवेदनभा ततनको सलभऺा 
गरयएको छ। 
ववद्मभान अवस्था 
बौततक् 
मस प्रस्तावको ऺेत्र दैरेख क्जल्राको ड ॊगेश्वय गाउॉऩालरको वडा न् १ य ६ भा ऩने  ऩयाज री 
खोरा य रोहोये खोरा फगय ऺेत्रभा ऩदयछ।प्राकृततक सभऩदाको दहसाफरे ड ॊगेश्वय गाउॉऩालरका 
कृवषको रागग उऩम तत भाटो यहेको छ।गाउॉऩालरकाको धेयै जसो बूबाग ऩहाडी डाडा तथा 
लबयारो जलभन तथा वन-जॊगररे  ओगटेको छ केदह बूबाग भात्र खेतीमोग्म जलभन छ य 
हार सभभ औद्मोगगक य व्माऩारयक कक्रमाकराऩहरु न्मून बएको ह ॉदा जरवाम  सपा य 
स्वच्छ यहेको ऩाइन्छ। 
जैववक् 
स्तनधायी वन्मजन्त हरुभा फाघ ,गचत वा, यातो भगृ, कस्त यी, फॊदेर, स्मार, वनववयारो, फादय 
आदद छन।्बन े ऩॊक्षऺजाततभा भमूय, कालरज,सारय,ऩयेवा, स गाॉ , ढ क य, ततत्रा, काग आदद 
प्रभ ख यहेका छन।भाछा प्रजाततहरुभा चयॊगा, फाभ, याजफाभ, आदद छन ्बने अन्म सरयसऩृ 
प्रजाततभा लबते्त सयऩ, छेऩायो, भ्माग तो, गोहोयो, भरसाप्रो, कछ वा, भाउस री, ऩानीसऩय आदद 
छन।  

साभाम्जक य आर्थयक् 
याक्ष्िम जनगणना २०६८ अन साय गाउॉऩालरकाकको जनसॊख्मा २,६१,७७० यहेको छ जसभध्मे 
भदहराको जनसॊख्मा १,३४,७८० य ऩ रुषको जनसॊख्मा १,२६,९९० यहेको  छ।उततऺेत्रको 
धेयैजसो घयऩरयवायहरु कृवष ऩेशाभा सॊरग्न यहेका छन ् साथै कदह ब्माऩाय व्मवसामभा 
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सॊरग्न छन ् । प्रभ ख उजायको स्रोतको रुऩभा दाउया, एर.वऩ.क्ज ग्मास , गोफय ग्मास साथै 
बफज रीको उल्रेखतनम बूलभका यहेको छ। 

साॊस्कृततक् 
आमोजना कामायन्वमन ह ने ऺेत्रभा ब्राभहण/ऺेबत्र सभ दामको फाह ल्मता यहेको साथै जनजातत, 
दलरत, आदी  जाततहरुका ऩतन फसोफास यहेको छ। अगधकाॊश दहन्द  तथा फाॊकी फौद्ध, 
कक्रक्श्चमन आदद यहेको देखखन्छ।उतत उत्खनन ्ऺेत्र नक्जकै क न ैऩतन भहत्वऩ णय धालभयक  
तथा ऩमयटकीम स्थरहरु यहेको छैन। 

प्रबाव ऩहहचान य भूल्माड्ढन् 
आमोजना स्थरको सवेऺण य सन्दबय साभाग्रीहरुको ऩ नयावरोकन फाट सङ्कलरत 
तथ्माङ्कहरुको आधायभा आमोजनाको कामायन्वमन तथा सञ्चारनफाट प्रस्ताववत ऺेत्रभा ऩनय 
सतन े प्रबावहरुको ऩदहचान य भूल्माङ्कन गरयएको छ।मस अध्ममनरे ऩदहचान बएका 
प्रबावहरुराई सकायात्भक य नकायात्भक गयी द इय बागभा ववबाजन गयी ऩरयभाण, अवगध य 
लसभाको आधायभा बफश्रेषण गयेको छ।मस ववश्रेषण अन साय प्रस्ताववत आमोजनाफाट ऩनय 
जाने सकायात्भक प्रबावहरुको उल्रेखनीमता धेयैजसो भध्मभ स्तयको यहेको छ।ढ ङ्गा, 
गगटी, वार वा जस्ता साभाग्रीहरुको उत्ऩादन, योजगायको अवसय उच्च स्तयको उल्रेखनीमता 
बएका प्रबावहरु भध्मे ऩदयछन।् त्मसैगयी  प्रस्ताववत आमोजनाको कामायन्वमनफाट उच्च 
स्तयका उल्रेखनीम प्रबावहरु खासै ऩन ेसभबावना देखखॉदैन।  

ववकल्ऩ ववश्रेषण 
वातावयण सॊयऺण तनमभावरी २०७७ अन साय मस आमोजनाको स्थान, उत्खनन ् ववगध, 
आमोजनाको कक्रमाकराऩहरु सभफन्धी तनधाययण गरयएको सभम, आमोजनारे प्रमोग गन े
प्रववगध तथा प्रकक्रमा य प्रस्ताव कामायन्वमन गने मा नगन ेआदद ववकल्ऩहरुको आधायभा 
ववश्रेषण गरयएको छ।अध्ममनफाट प्राप्त ववकल्ऩको ववश्रेषण गदाय ववकल्ऩहरुभा ढ ङ्गा, 
गगट्टी, वार वाको सङ्करन/उत्खनन ्नगन े ववकल्ऩराई अस्वीकाय गरयएको छ।मस ऺेत्रभा 
वार वा, गगट्टी तथा ढ ङ्गा खोरा तथा नदी  फाहेक अन्म ठाउॉभा नऩाउने ह ॉदा प्रस्तावना 
राग  नह ॉदा तनभाणय साभाग्री अबाव  श्रजृना ह ने देखखन्छ।हार प्रस्ताववत ऺेत्र फाहेक, 
उत्खनन/्सङ्करनको रागग प्रस्ताववत ऺेत्र वरयऩयी अन्म सभबाववत ऺेत्रहरु नयहेकोरे 
प्रस्ताववत अध्ममन ऺेत्र नै उत्खनन/्सङ्करनका रागग उत्तभ ऺेत्रको रुऩभा लसपारयश 
गरयएको छ। 

वातावयण सॊयऺणका उऩामहरु  
प्रस्ताववत आमोजनाफाट श्रकृ्जत नकायात्भक प्रबावहरुको न्मूनीकयण गनय साथ ैसकायात्भक 
प्रबावहरुको फढावा गनय वातावयणीम सॊयऺणका उऩामहरु तनधाययण गरयएको छ।मस 
आमोजनाको प्रस्तावकरे प्रस्ताववत आमोजनाफाट ह नजान े नकायात्भक तथा सकायात्भक 



ऩयाजुरी खोरा य रोहोये खोराको प्रायम्भबक वातावयणीम ऩयीऺण प्रततवेदन 

iv 

 

प्रबावहरुको सन्दबयभा मस प्रायक्भबक वातावयणीम ऩयीऺण प्रततवेदनभा स झाईएका 
वातावयण सॊयऺणका उऩामहरु अऩनाउन  ऩनेछ।योकथाभ तथा न्म नीकयणका उऩामहरु जस्तै् 
 जरचयको वासस्थान जोगाउनका तथा प्राकृततक फाॉध कामभ गनय नदीभा यहेका ठूरा 

ढ ङ्गाहरु नपोने। 
 नदीको ऩातन बएको ऺेत्र ( Wet Channel )  लबत्रफाट ढ ङ्गा, तथा भाटो नतनकाल्ने। 
 उत्खनन ्ऺेत्रभा तनक्ज जलभन बएभा, तनजहरु सॊग सभेत ऩयाभशय गरय भात्र कामय 

गने। 
 रोहये खोराका केदह स्थानहरु बफद्मारम नक्जक यहेकोरे, बफद्मारमफाट तनक्श्चत द यी 

ऩयको स्थानफाट हाते औजाय प्रमोग गरय तनकाल्न  ऩने l  
 उत्खनन ्कामय अवगध बय भजद यराई उगचत वासस्थानको अरावा भास्क, व ट, ऩन्जा 

य चस्भा प्रमोग गने व्मवस्था अतनवामय लभराउने। 
 उत्खनन ्ऺेत्रभा प्राथलभक उऩचायको व्मवस्था गने। 
 बौततक ऩूवायधायको ५०० लभटय आसऩास क नै ऩतन उत्खनन ्कामय नगने तथा 

लसचाइको क रो सॊयऺणभा ववशषे ध्मान ददने। 
 नदीको उच्च फाढी ऺेत्र लबत्र सॊकरन/उत्खनन ्गदाय नदीको फाहाव ऩरयवतयन नगन े

गरय Carpet mining गने। 
 ऩातनको सतह बन्दा गदहयो ह ने गयी नदीवगय ऺेत्रफाट श्रोत उत्खनन ्गनय तनशधे गने 
 नदीको २०० लभटय वगय ककनाय लबत्रका उच्चतभ वहाव ऺेत्र लबत्र अग्रा दढस्का 

ऩयेका यहेका ऺेत्रफाट ढ ङ्गा, गगट्टी, वार वा सॊकरन कामयभा प्राथलभकता ददने। 
 ढ ङ्गा तथा भाटो, तनकासी गदाय प्रमोग गन ेसवायी साधानहरुराई आफ्नो बाय वाहन 

ऺभता बन्दा ज्मादा साभग्री ओसानय नददने। 
 सडकको भभयत सभबाय गने। 
 फक्स्त ऺेत्र लबत्र हनय फजाउन तनषेध गने। 

वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजना 
National EIA Guidelines, 1993  अन साय मस प्रततवेदनभा अन कूर प्रबावहरुको फढावा 
गन ेय प्रततकूर प्रबावहरुराई न्मूनीकयण गने मोजना तथा ती कामयहरु कामायन्वमन गरयन े
स्थान, सभम, आवश्मक यकभ य क्जभभेवाय तनकामको फायेभा स्ऩष्ट रुऩभा उल्रेख 
गरयएकको छ । मस प्रततवेदनभा वातावयणीम अन गभन मोजना ऩतन तमाय गरयएको छ। 
जसभा अन गभन गरयने ववषमहरु, अन गभनका सूचकहरु तथा ववगध रगामत सभम य 
क्जभभेवाय तनकामको फायेभा ऩतन स्ऩष्ट रुऩभा प्रस्त त गरयएको छ।वातावयण सॊयऺणका 
उऩामहरुको कामायन्वमन गनय प्रस्तावक  रे प्रततवषय रु . २७०,००० / य अन गभन कामयको 
तनक्भत रु. वाषॉक १५०,०००/- खचय गन य ऩन ेअन भान गरयएको छ। 
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तनष्कषय 
मस प्रस्तावको मोजना ऩयाज री खोरा य रोहोये खोराको  फगय ऺेत्रफाट ढ ङ्गा, गगटी य 
वार वा उत्खनन ्गन े यहेको छ।मस आमोजनाको कामायन्वमन फाट ऩनय जाने नकायात्भक 
प्रबावहरु बन्दा सकायात्भक प्रबावहरु भध्मभ देखखएकोरे प्रस्ताववत आमोजना कामायन्वमन 
गन य पाईदा जनक देखखन्छ।वातावयण सॊयऺणका उऩामहरु तथा अन गभन कामयको 
प्रबावकायी रुऩभा कामायन्वमन गनयको रागग तमाय गरयएको वातावयणीम व्मवस्थाऩन 
मोजना य अन गभन मोजनाको सभफक्न्धत तनकामरे अऺयण ऩारना गयेभा प्रस्ताववत 
भात्राभा सॊकरन/उत्खनन ्कामयसञ्चारन गनय सककनेछ।ऩयाज री खोरा य रोहोये खोरा  को 
फगय ऺेत्रहरुभा जभभा बएको नदीजन्म ऩदायथको भात्राराई भध्म नजय गदाय वातावयणीम 
प्रबाव भ ल्माङ्कन अध्ममन गरय प्राकृतीक सभऩदाको उच्चतभ उऩमोग गन य उत्तभ 
ह न्छ।मस आमोजनाको कामायन्वमन फाट स्थातनम तथा याक्ष्िम अथयतन्त्रभा सकायात्भक 
मोगदान ऩ ग्न ेदेखखन्छ। 
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अध्माम एक 

१. प्रततवेदन तमाय  गने  व्मम्तत  वा  सॊस्थाको  नाभ  य  ठेगाना 

१.१. प्रस्ताव तथा प्रस्तावकको नाभ य ठेगाना 
मस प्रस्तावको नाभ ड ॊगेश्वय गाउॉऩालरका बएय फग्न े ऩयाज री खोरा य रोहोये खोरा  
ऺेत्रफाट ढ ॊङ्गा, गगट्टी, वार वा ददगो सॊकरन तथा उत्खनन ् कामयका रागग प्रायक्भबक 
वातावयणीम ऩयीऺण प्रततवेदन हो बने प्रस्तावकको नाभ ड ॊगेश्वय गाउॉऩालरकाको कामायरम, 
डाॉडाऩयाज र दैरेख यहेको छ।प्रस्तावकको नाभ तथा ठेगाना तनभन अन साय छ। 

प्रस्तावकको नाभ् ड ॊगेश्वय गाउॉऩालरकाको कामायरम  
ठेगाना् डाॉडाऩयाज र, दैरेख 
पोन नॊ ९८५८०३९७२४ 
वेफसाइट: http://www.dungeshwormun.gov.np/ 

१.२. ऩयाभशयदाता 
येजीरेंट डडजाइन एण्ड बफल्डसय प्रा. लर. 
काठभाण्डौ, स खेत 
पोन् ९८५११८९९८५ 
इभेर् birendrakdk@gmail.com 
 
अध्ममन टोरी 
१) ई. बफयेन्र खड्का –लसतनमय लसलबर इक्न्जतनमय 
२) ई. भाधव रयजार –जरस्रोत बफद 
३) श्री स ददऩ ऩौडरे –वन तथा फातावयण बफद 
४) श्रीभती योलसना भारी – ब गवय शास्त्री  
५) श्रीभती शलभयरा ऩौडरे –सभाज तथा अथयशास्त्री 

१.३ प्रस्तावको ऩषृ्ठबूभी् 
बौगोलरक दहसावरे नेऩारको ऩहाडी ऺेन्न ढ ॊगा, गगट्टी तथा वार वाको रागग उत्ऩादनको 
दहसावरे अत्मान्त उवयय ऺेन्न भातनन्छ ज न दहभार ऩहाड ह ॉदै तयाइय ततय वग्ने ववलबन्न 
नदीनारा, नदीहरुरे वगाएय वा ओसायेय नदी ककनायहरुभा थ ऩायेको ह न्छ। मी नदी प्राकृततक 
साधन य श्रोतहरुको ददगो उत्खन्न य उऩमोग गनय सके स्थातनम भातनसहरुको 
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क्जबफकोऩाजयनभा टेवा ऩमायउन, आगथयक बफकासका आमोजनाहरु सभऩन्न गनय तथा वन 
जङ्गर जोगाउन  साथै नदी कटान तनमन्त्रणभा सभेत सहमोग ऩ ग्छ, भ ख्मतमा मस्ता 
ढ ॊगा, गगट्टी तथा वार वा जन्म उत्ऩादनहरु तनभायण साभाग्रीको रुऩभा प्रमोग गरयन्छ ।  
ड ॊगेश्वय गाउॉऩालरका बएय फग्न ेऩयाज री खोरा य रोहोये खोराको  फगय ऺेत्रहरुभा ढ ॊङ्गा, 
गगट्टी, वार वा प्रशस्त भात्राभा यहेको साथ ैतम फस्त को सॊकरन तथा उत्खनन ्कामय याज्म 
ऩ नयसॊयचना बइसके ऩतछ गाउॉऩालरकाको कामयऺ ेत्र लबत्र ऩनय आएसॉग ैमसराई थऩ व्मवक्स्थत 
गनय तथा वातावयणभैत्री उत्खनन ्गरय ददगो ववकासराई अवरभवन गनय सककन्छ बन्ने 
भ ख्म उद्देश्मका साथ मो प्रायक्भबक वातावयणीम ऩरयऺण प्रततवेदन तमाय गनय रागगएको 
हो।वातावयणीम अध्ममनका रागी नेऩार सयकायरे वातावयण सॊयऺण ऐन,२०७६ (सॊसद फाट 
ऩासगरय) य वातावयण सॊयऺण तनमभावरी,२०७७ रागू गयेको छ। तनमभावरी को तनमभ ३ 
भा स्वीकृतत लरएय भात्र ढ ॊगा, वार वा य ग्रावेर सॊकरन गनय ऩाइने व्मवस्था बएको, साथै 
स्थानीम सयकाय सॊञ्चारन ऐन २०७४ रे  ऩतन उतत कामयराई ददगो तथा वातावयण भैबत्र 
ब्मवस्थाऩनभा जोड ददएको छ। 

१.४ प्रायम्भबक वातावयणीम ऩरयऺण को उदेश्म  
प्रायक्भबक वातावयणीम ऩरयऺण को उद्देश्म तनभनान साय छन।्  
१. उत्खनन ् गने कामयको प्रस्ताववत ऺेत्रको जैववक, साभाक्जक, आगथयक, बौततक य 

साॉस्कृततक ववषमहरुको तथ्माङ्क सॊकरन गयी त्मसभा ऩनय सतने सकायात्भक य 
नकायात्भक प्रबावहरुको ऩदहचान गने।  

२. प्रस्ताववत ऺेत्र वरयऩयी फसोवास गन ेफालसन्दाहरुको यामस झाव सभेत सॊकरन गयेय 
प्रस्ताव कामयन्वमन राई वातावयणभैत्री फनाउने।  

३. प्रस्ताव कामयन्वमन गदाय उत्ऩन्न ह न सतन ेवातावयणीयम प्रबावहरुको ऩदहचान गने। 
४. मककन गरयएका वातावयणीम प्रबावहरुको न्मूतनकयणका उऩामहरू लसपारयश गन,े 

प्रततकूर प्रबावराई न्मूतनकयण गने य अन कूर प्रबावराई अगधकतभ गन ेउऩामहरू 
अफरभफन गनय स झाव ददने।  

५. उल्रेखखत सभमावगध लबत्र ैन्मूतनकयणका उऩामहरू राग  गनय वातावयणीम व्मवस्थाऩन 
मोजना फनाएय त्मसको कामयन्वमन सभऩन्न गने। 

६. उत्खनन ् गने कामयको प्रस्ताववत ऺेत्रको प्रस्ताव कामायन्वमन राई प्रबावकायी 
वनाउनको रागग अन गभन ववगध तम गन े। 

७. प्रस्ताव कामायन्वमन फाट वातावयणभा ऩनय सतन े प्रबावका सभफन्धभा सयकोयवारा 
हरुराई जानकायी गयाइय सभवक्न्धत तनकाम राई उगचत तनणयम लरन सघाउ ऩ मायउने । 
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८. ढ ॊङ्गा, गगट्टी, वार वा सॊकरन तथा उत्खनन ् गने कामयको वातावयण भैत्री ददगो 
सॊकरन बफधी ऩदहचान गरय कामायन्वमनको रागग लसपारयस गने। 

१.५ प्रस्तावको और्चत्मता:  
वातावयण सॊयऺण तनमभावरी ,२०७७ को तनमभ ३ सॉग सभफक्न्धत अन सूगच्२ खानी ऺेत्र 
अन्तयगयत फ दाॉ नॊ. ग (७) रे खोरा तथा नदीको  फगय ऺेत्रफाट ढ ङ्गा, गगट्टी, वार वा तथा 
योडाको उत्खनन ्य सङ्करन कामय गदाय प्रायक्भबक वातावयणीम ऩरयऺण गन य ऩन ेकान नी 
प्रावधान छ।प्राकृततक  श्रोतहरुको उऩमोग गदाय वातावयणभा ऩनय सतन ेअन क र प्रबावराई 
फढोत्तयीकयण गन ेतथा प्रततकूर प्रबावराई तनयोधात्भक, उऩचायात्भक प्रबाव न्मूतनकयणका 
ववगधहरू अऩनाएय हटाउन वा न्मून गनय य उतत कामयको वातावयणीम अन गभन गनय य 
प्रस्तावको कामयन्वमन चयणराई व्मवक्स्थत गनय वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजना तमाय 
गनय प्रस्तावको प्रायक्भबक वातावयणीम ऩयीऺण अध्ममन गरयएको हो। 
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अध्माम् दइुय 

२. प्रस्तावको साभान्म ऩरयचम 

२.१ प्रस्तावको प्रकाय 
मो प्रस्ताव ड ॊगेश्वय गाउॉऩालरका, दैरेख बएय फग्ने  ऩयाज री खोरा य रोहोये खोरा को फगय 
ऺेत्रहरूफाट ददगो रुऩभा ढ ॊगा, गगट्टी तथा फार वाको ददगो एव् वातावयणभैत्री सॊकरन / 
उत्खनन ्कामय गनयका रागी तमाय गरयएको प्रायक्भबक वातावयण ऩरयऺण प्रततफेदन हो। 

२.२ प्रस्तावको प्रभुख ववशषेताहरु 
तालरका न. २.१ : प्रस्तावको वववयण 
१ प्रस्तावको नाभ् ड ॊगेश्वय गाउॉऩालरका बएय फग्न े ऩयाज री खोरा य रोहोये खोरा को फगय 

ऺेत्रहरुवाट ढ ॊङ्गा, गगट्टी, वार वा ददगो सॊकरन  तथा उत्खनन कामयका रागग प्रायक्भबक 
वातावयणीम  ऩयीऺण प्रततवेदन 

२ प्रस्तावको अवम्स्थतत (स्थान) : 

 प्रदेश कणायरी प्रदेश 
क्जल्रा् दैरेख 
गाउॉऩालरका / गाउॉऩालरका ड ॊगेश्वय गाउॉऩालरका - वडाहरु (१ य ६) 

३ बौगोर्रक / हावाऩानी प्रकृतत एवॊ वववयण : 

 नदीको  प्रकाय रोहोये खोरा फाह्रभासे, ऩयाज री खोरा खहये  
बूवनोट नदी ककनायभा लबयारो बूबाग यहेको छ | 
भाटो खयैो, स ख्खा य फरौटे भाटो 
उचाइ (सभ र  सतह भागथको) ६६० लभटय देखी २५०० लभटय सभभ 
हावाऩानी य जरवाम  उष्ण, उऩोष्ण य सभलसतोष्ण हावाऩानी 

बू-उऩमोग ऩहाडी लबयारो ऩाखाभा वन तथा कृवषका रागग फायी, 
खोराका ककनायभा  

४ सङ्करन/उत्खनन ्कामय, स्थर य प्रक्रिमा 

 अऺाॊश २८° ३५’ देखख २९° ८’ सभभ गाउॉऩालरकाको ऺेत्र । 

देशान्तय ८१° २५’ देखख ८१° ५३’ सभभ गाउॉऩालरकाको ऺेत्र । 
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प्रस्ताववत ऺेत्रभा जाने ऩह च 
भागय 

दैरेख-स खेत सडक खण्ड य अन्म सहामक सडक  

सङ्करन/उत्खनन ्ववगध प्राम भानव सॊसाधन, केही प्राववगधक उऩकयण य ढ वानीका 
साधनहरुको प्रमोग गयी नदीको बेर फाढीरे फगाएय ल्माई 
जभभा गयेका गगट्टी, वार वा य लभस्कट सॊकरन गने।तय 
आवश्मकताको आधायभा गाउॉ  कामयऩालरकाको  बफशषे 
अन भततभा तनक्श्चत सभम तोकी सॊकरन तथा उतखनन ्
ऩरयभाण ऩरयवतयन नह ने गरय बायी उऩकयण प्रमोग गनय सककने 
। 

सङ्करन/उत्खनन ् कामयभा 
प्रमोग ह ने साभग्री वा 
भेलसनयी 

साभान्मतमा हात ेऔजाय य उऩकयणहरु प्रमोग गरयनेछन ् । 
तय ववशषे ऩरयक्स्थततभा कटान तनमन्त्रण गदाय बायी 
उऩकयणको(हेवी इयतवीऩभेण्ट) ऩतन प्रमोग गरयनेछ।मसयी बायी 
उऩकयणको प्रमोग गदाय प्रमोग गने ठाॉउ तोकक गाउॉ  
कामयऩालरका सॊग अन भतत लरन ऩनेछ।  

दैतनक / वावषकय  
सङ्करन/उत्खनन्को ऩरयभाण  

दैतनक ३६.५८ घन लभटय य वावषयक ९८७८.०० घनलभटय भात्र। 

 सङ्करन /उत्खनन ्गरयन े
अवगध 

असाय, साउन य बदौ भदहना फाहेक फषय बरय (२७० ददन) । 

 सङ्करन/उत्खनन ्स्थानको 
सङ्ख्मा  

३ स्थान (क्ज.वऩ.एस. टेफरभा उल्रेखखत)। 

 सङ्करन/उत्खनन ्गरयन े
साभग्रीहरू 

मो नदी  फाट ढ ङ्गा, गगट्टी य फार वा उत्खनन ्गरयने छ । 

 प्रस्ताव अन्तयगतका कामयहरू  प्रस्ताव अन्तयगतका  कामय सङ्करन / उत्खनन/्ढ वानी कामय 
गरयनेछ। 

५ प्रायक्भबक वातावयणीम 
ऩरयऺण प्रततवेदनको 
वैधातनकता  

प्रततवेदन स्वीकृत बएको २ फषयसभभ  



ऩयाजुरी खोरा य रोहोये खोराको प्रायम्भबक वातावयणीम ऩयीऺण प्रततवेदन 

6 

 

२.३ प्रस्तावको वववयण 
२.३.१  प्रस्तावको उद्देश्म 

१. जथाबावी उत्खनन सॊकरनफाट ह नसतन ेवातावयणीम प्रबावहरु जस्तै नदीको वहाव 
ऩरयवतयन, ब ऺम का साथसाथै अन्म साभाक्जक सभऩवत्तहरुभा ह नसतन ेहानी नोतसानी 
नह न ेगरय वातावयण भैत्रीरुऩभा ढ ङ्गाॉ, गगट्टी य वार वा सॊकरन, उत्खनन ,् आऩूततय य 
ब्मवस्थाऩन गने। 

२. स्थानीम स्तयभा आम आजयन वदृ्गध गरय स्थानीम ववकासका आवश्मकताराई 
सभवोधन गने।  

३. खेय गइयहेको प्राकृततक सभऩदाफाट स्थानीम अथयतन्त्रको ववकासभा मोगदान ऩ मायउने।  
४. स्थानीम फालसन्दाहरुभा फैकक्ल्ऩक योजगायीको सजृना गने। 

२.३.२  प्रस्ताव ऺेत्रको अवम्स्थतत 
प्रस्ताव ऺेत्र दैरेख क्जल्राको भध्म ऺेत्रभा यहेको ड ॊगेश्वय गाउॉऩालरकाको वडाहरु ववषेश गरय 
वडा न् १ य ६  मस आमोजनाका प्रत्मऺ प्रबाववत ऺेत्रभा ऩदयछन।् ढ ॊगा, गगट्टी, फार वा 
सॊकरनका रागग प्रस्ताववत उत्खनन ्ऺेत्रहरू रोहये खोरा दैरेख याजभागय नक्जकै यहेको य 
ऩयाज री खोरा याजभागयफाट २ ककभी ऩक्श्चभ  तपय  यहेको  छ। प्रस्ताववत सवै ऺेत्रहरुको 
नतसा मसै साथ अनुसुची २ भा  सभावेश गरयएको छ।तर तालरकाभा सॊकरन/उत्खनन ्
ऺेत्रको अवक्स्थतत प्रस्त त गरयएको छ। दैरेख क्जल्राको ४ वटा नगयऩालरकाहरु य ७ वटा 
गाउॉऩालरका भध्मे मो ड ॊगेश्वय  गाउॉऩालरका ऩतन एक हो ।याजनैततक ववबाजनअन साय 
नेऩारको कणायरी प्रदेशको दैरेख क्जल्राभा यहेको ड ॊगेश्वय गाउॉऩालरका साववकका वेल्ऩाटा, 
राॉक यी, अवरऩयाज र य डाॉडाऩयाज र  गा.वव.स. एकककृत गयी मो ड ॊगेश्वय गाउॉऩालरका घोषणा 
गरयएको छ । साववकको डाॉडाऩयाज र गाववसको ड ङ्गेश्वय फजाय मस ऺेत्रकै चगचयत ठाॉउ 
बएकोरे मस गाउॉऩालरकाको नाभ ड ङ्गेश्वय गाउॉऩालरका यहन ऩ ग्मो l प्राकृततक य 
बौगोलरक फनावटका रुऩरे ववलबन्न सभबवना फोकेको मस गाउॉऩालरकाको क र ऺेत्रफ़र 
१०५.२० वगय कक.भी. यहको छ । 
तालरका २.२  साइटहरुको ववस्ततृ वववयण 

ऺेत्र 
स्थातनम घाटको 
नाभ 

सॊकरन 
/उत्खनन ्
गरयने फस्त  

क्ज.वऩ.एस अवक्स्थती भध्मे ववन्द  

देखख  सभभ 
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साइट 
i 

रोहोये खोरा  
(क) वडा नभफय 
१ 

ढ ॊगा, गगटी य 
वार वा 

२८°४८’२४”, ८१° 
४१’५२” 

२८° ४८’२५”, 
८१°४१’५९.६१” 

साइट 
ii 

रोहोये खोरा  
(ख), वडा नभफय 
१ 

ढ ॊगा, गगट्टी य 
वार वा 

२८° ४८’६.३२ ”, 
८१°४१'७.१६" 

२८°४८’१४”, 
८१°४१'१०" 

साइट 
iii 

रोहोये खोरा  
(ग), वडा नभफय 
६  

ढ ॊगा, गगट्टी  
२८°४५’३५.६१ ”, 
८१°३९'३०.६६" 

२८°४५’४.२९”, 
८१°३९'३८" 

 

२.३.३  प्रस्ताव  ऺेत्रभा  मातामातको  ऩहुॉच्  

प्रस्ताववत सॊकरन तथा उत्खनन  ्ऺेत्र ऩूवय दैरेख हाइयव ेय गाउॉऩालरका दैरेख जाने सहामक 
भागयको रूऩभा कच्ची वाटोको ऩह ॉच बएको वाहै ्भदहना सवायी साधान चल्न सतन ेभागयका 
रुऩभा यहेका छन।् 
२.३.४ घाटहरूफाट सावयजतनक स्थान तथा ऩूवायधायका सॊयचनाहरूको दयुी 

लस.न् घाटको नाभ ऩूवायधाय तथा सावयजतनक 
स्थान 

द यी (लभटयभा) 

१ रोहोये (क) फस्ती १०० 

२ रोहोये (ख) ऩ र  १००० 

३ रोहोये (ग) फस्ती ५०० 

 
२.३.५ प्रस्तावको ऺेत्र  तनधाययण 

मस अध्ममन प्रततवेदनरे नदी फाट कतत भात्राभा उत्खनन ्गनय सककन्छ बन्ने अॊककत गन य 
ऩतन मसको उदेश्म यहेको गथमो।उत्खनन ्कामयराई वातावयण भैत्री दीगो फनाउनको रागग 
सभक्ष्टभा तऩलशर फभोक्जभका तनमभहरु ऩारना गन य जरुयी देखखन्छ। 

१. नदीको हारको उच्चतभ वहाव ऺेत्र लबत्रको वगयवाट भात्र श्रोत सॊकरन गने । 
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२. श्रोत सॊकरन गदाय ववधभान ऩानीको सतहफाट कक्भतभा १०/१० लभटय सभभ क नै 
ऩतन श्रोत सॊकरन नगने। 

३. रोहये खोराको तल्रो ड ॊगेश्वयभा यहेका उत्खनन ्ऺेत्र याजभागयको ऩक्तक ऩ रफाट 
५०० लभ लबत्र ैऩने बएकोरे ऩ रभा क नै असय नह ने गरय नगय अन गभन सलभततको 
प्रत्मऺ तनगयानीभा भात्र काभ गने ।  

४. रोहये खोराका केदह स्थानहरु बफद्मारम नक्जक यहेकोरे, बफद्मारमफाट तनक्श्चत 
द यी ऩयको स्थानफाट हाते औजाय प्रमोग गरय तनकाल्न  ऩने l  

५. नदीको धाय नै ऩरयवतयन ह ने गयी श्रोत सॊकरन नगने । 
६. नदीको ऩातनको सतह बन्दा गदहयो ह ने गयी नदी वगयफाट श्रोत उत्खनन ्नगन े। 
७. उत्खनन ्वगय ऺेत्रभा नदीरे ऩ येको तनक्ज जलभन बएभा, तनजहरुसॊग सभेत ऩयाभशय 

गरय भात्र उत्खनन ्कामय गने। 
८. नदीको २०० लभटय वगय ककनाय लबत्रका उच्चतभ वहाव ऺेत्र लबत्र अग्रा बै दढस्का 

ऩयेय यहेका ऺेत्रफाट ढ ङ्गा, गगट्टी, वार वा सॊकरन कामयभा प्राथलभकता ददने। 
९. तोककएको दैतनक ऩरयभाण बन्दा फढी उत्खनन नगने । 

२.३.५  सङ्करन/उत्खनन ्य ढुवानी (कामय य ववर्ध) 
ढ ॊगा, गगट्टी, वार वा रगामत तनभायण साभाग्रीको सॊकरन ⁄ उत्खनन ् कामय तोककएका 
नदीभा ऩानीको फाहाव ऺेत्र बन्दा फादहय यहेका दढस्काहरु य केही नदी ककनायभा जभभा 
बएका ठाॉउहरुभा ह नेछ । उत्खनन ्तथा सॊकरन कामयको रागग भानव सॊशाधनको प्रमोग 
गरयनेछ।तनभायण साभाग्रीको ढ वानीको रागग सडक ववबागरे सडक प्रमोजनको रागग तोकेको 
ऺभताको ट्मातटयय तथा िकहरु प्रमोग गरयनेछ।साभान्मतमा स्थातनम श्रलभकहरु वाट हात य 
साभान्म क टो कोदारो, गैतत,फेल्चा य हतौडा प्रमोग गयी नदीको फगय ऺेत्रवाट भात्र ढ ॊङ्गा य 
ग्रावेर सॊकरन गरयनेछ य, नदीभै सहज ै ऩ ग्न े  टेतटय, दटप्ऩय  ढ वानीको रागी प्रमोग 
गरयनेछ । बायी उऩकयणको (डोजय, स्काबेटय आदद) प्रमोग कटान तनमन्त्रण तथा ऩ र / 
सडक जस्ता बौतीक सॊयचनाभा ऩनय सतन ेऺती तनमन्त्रण गनय गाउॉ  अन गभन सलभततको 
लसपायशभा स्थान तथा  बायी उऩकयण प्रमोग गने अन भती गाउॉ  कामयऩालरकारे गनेछ  तय 
ढ ङ्गा, गगट्टी, वार वा उत्खनन,् बफकक्र तथा व्मवस्थाऩन सभफन्धी भाऩदण्ड, २०७७ को दपा 
४ को उऩदपा (४)  अन साय ववऩद् जोखखभ सॊवेदनशीर ऺेत्रभा भेलशनको प्रमोग गन यऩने 
बएभा क्जल्रा ववऩद्व्मवस्थाऩन सलभततको अन भती लरन ऩनेछ। 



ऩयाजुरी खोरा य रोहोये खोराको प्रायम्भबक वातावयणीम ऩयीऺण प्रततवेदन 

9 

 

२.४  प्रस्ताव ऺेत्रफाट ढुङ्गा, र्गट्टी तथा फारुवाको हदगो उत्खनन/्सङ्करन तथा वविी 
२.४.१  प्रस्ताव  ऺेत्रभा हार  कामभ  उत्खनन ्/ सङ्करन कामय 

उत्खनन ्गनय सककने ऩयाज री खोरा य रोहोये खोरा फगय ऺेत्रहरु ववशषेत् ३ स्थानभा मस 
प्रततफेदनरे लसपारयश गयेको छ  | साथ ै नगण्म रुऩभा गाउॉका अन्म ठाॉउफाट ऩतन 
उत्खननको काभहरु बएको देखखएकोरे मस्तो कामय योतन आवश्मक छ। 
२.४.२  सङ्करन / उत्खनन ् गरयन े ऩरयभाणको  आॊकरन 

नदीभा ढ ङ्गा, गगट्टी तथा फार वाको सॊकरन गनय सककने ऩरयभाण ववलबन्न क याहरु जस्त ै
नदीको वहाव, ऩातनको भात्रा, ब धयातर आददभा बय ऩन ेबएकोरे नदीको तटभा जभभा ह ने 
ढ ङ्गा, गगट्टी तथा फार वाको ऩरयभाण एककन गनय धेयै असक्जरो छ।तय कपल्डको 
अवक्स्थतत, अवस्था य ढ ङ्गा, गगट्टी तथा फार वा सॊकरन गनय नदीभा यहेका काभदाय हरु 
सॊगको अन्तवातायभा आधारयत बई कपल्ड टोरीरे तर प्रस्त त गरयए फभोक्जभको श त्र 
वभोक्जभ ढ ङ्गा, गगट्टी तथा फार वा सॊकरन गनय सककने ऩरयभाण तनकारेको छ। 
ढ ङ्गा, गगट्टी तथा फार वा सॊकरन ऩरयभाण  = L x B x D घतनलभटय 
जहाॉ, L = ढ ङ्गा, गगट्टी तथा फार वा उत्खनन ्ऺेत्रको रभफाई 
B = ढ ङ्गा, गगट्टी तथा फार वा उत्खनन ्ऺेत्रको चौडायई 
D = ढ ङ्गा, गगट्टी तथा फार वा उत्खनन ्ऺेत्रभा सॊकलरत ढ ङ्गा, गगट्टी तथा फार वा 
वातरोऩना मा गदहयाई 
तालरका २.३   ढ ङ्गा, गगट्टी तथा फार वा सङ्करन/उत्खनन ्गरयन ेऩरयभाणको आॊकरन 

क्र.स ऺेत्र रभफाई 
(लभटय) 

चौडायई 
(लभटय) 

उत्खनन ्
मोग्म 
गदहयाई 
(लभटय) 

सॊकरन / 
उत्खनन  
आमतन 
(घनलभटय) 

ददगो सॊकरन / 
उत्खनन ् गनय 
सककने ऩरयभाण 
(घ.लभ.) 

साइयट १ रोहये (क) ८५ २० १.५ २५५० १६७८ 
साइयट २ रोहये (ख) २०० ३१.५ १.० ६३०० ४१०० 
साइयट ३ रोहये खोरा (रोहये य 

ऩयाज री खोराको 
दोबान) १२० ३५ 

 
 
१.५ 

६३०० ४१०० 

 जभभा    १५१५० ९८७८ 
हदगो  सॊकरन / उत्खनन ् गनय  सक्रकने  ऩरयभाण  वावषयक  नौ हजाय  आठ सम 

अठहत्तय घनर्भटय 
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उत्खनन ्ऺेत्रभा १५१५० घन लभटय बएऩतन, ददगो रुऩभा उत्खनन ्गनय ९८७८ घन लभटय 
उऩम तत ह ने अध्ममनभा देखखन्छ, ज न उऩरब्ध ऩरयभाणको करयफ ६५% ह न आउछ l  
वषयभा असाय , साउन य बार भदहनाभा उत्खनन ्नगदाय  वषयभा जभभा २७० ददन ह नेह दा  
सॊकरन तथा उत्खनन ्गदाय दैतनक सॊकरन तथा उत्खनन ्को भात्रा ३६.५८ घनलभटय 
ह न्छ।मसयी सॊकरन तथा उत्खनन ्कामय दैतनक ३०० घनलभटय बन्दा कभह ने ह दा 
वातावयण सॊयऺण तनमावरी २०७७ अन साय प्रायक्भबक वातावयण ऩरयऺण सान्दयलबक ह न्छ। 
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अध्माम तीन 

३. अध्ममन ववर्ध 
वातायण सॊयऺण ऐन् २०७६ तथा वातावयण सॊयऺण तनमभावरी् २०७७ य ढ ङ्गा, गगट्टी, 
वार वा उत्खनन,् बफकक्र तथा व्मवस्थाऩन सभफन्धी भाऩदण्ड, २०७७ भा व्मफस्था बएका 
प्रकृमाहरुको अन सयण गयी प्रस्तावको वातावयणीम अध्ममन गरयएको गथमो।जस अन साय 
गाउॉऩालरकाभा ऩेश बएको कामयसूची गाउॉऩालरका अध्मऺद्धाया  स्वीकृत बए ऩश्चात 
प्रायक्भबक वातावयणीम ऩयीऺण अध्ममन प्रततवेदन तमायीका रागग लभतत २०७८।०५।२२ 
गतेको ऩॊचकोशी खफय दैतनक ऩबत्रकाभा ७ ददने सावयजतनक सूचना प्रकालशत गयी प्रस्ताव 
कामायन्वमन फाट स्थानीम वातावयणभा ऩनय सतन े सव ै ककलसभका प्रबावहरुका वायेभा 
सभफक्न्धत सयोकाय वाराहरुवाट लरखखत याम स झाव ददन भाग  गरयएको गथमो।उतत 
सूचनाको आधायभा प्राप्त याम स झाव तथा मस गाउॉऩालरकाको ऩयाज री खोरा य रोहोये 
खोरा ऺेत्रको हारको य प्रस्ताववत उत्खनन ् तथा सॊकरन घाटहरुको स्थरगत तनरयऺण 
भ्रभण गयी उतत भ्रभणफाट प्राप्त जानकायी य स्वीकृत कामयसूचीको आधायभा मो प्रायक्भबक 
वातावयणीम ऩयीऺण प्रततवेदन तमाय गरयएको हो । 
प्रततवेदन तमाय गनय चादहने प्रथभ तथा दोस्रो क्रभको तथ्माङ्क (Primary and 
Secondary data) क्रभश् कपल्डको अध्ममन य सन्दबय साभग्रीहरुको ऩ नयावरोकन फाट 
प्राप्त गरयएको गथमो । प्रततवेदन तमाय ऩानय आफश्मक प्राथलभक क्रभका बौततक य जैववक 
वातावयण सभफन्धी तथ्माङ्कहरु, प्रस्ताव ऺेत्रको स्थरगत अवरोकन, सहबागगता भ रक 
ग्राभीण रेखाजोखा (प्रभ ख सूचना दाता अन्तयवाताय, रक्षऺत सभूह छरपर) य श्रोतको श्रोत 
सवेऺण द्धाया एवॊ दोस्रो क्रभको जानकायीहरु ववलबन्न ककलसभका प्रकाशनहरु जस्त ै
ऩालरकाको प्रोपाइर, अतघल्रो प्रायक्भबक वातावयणीम ऩयीऺण प्रततवेदन, गाउॉऩालरकाको 
आगथयक ऐन २०७६–७७ , ड ॊगेश्वय गाउॉऩालरकाको नतशाहरु, गाउॉऩालरकाको ऩाश्वयगचत्र, 
गाउॉऩालरकाको वावषकय  मोजना ऩ क्स्तकावाट उऩरब्ध बएको गथमो। 

३.१ अध्ममन 
३.१.१ कामायरमभा अध्ममन 

ड ॊगेश्वय गाउॉऩालरकाको कामायरम डाॉडाऩयाज र दैरेखको कामायरमभा फसेय गरयएको 
अध्ममनभा उऩरब्ध सन्दबय साभाग्रीहरुको ऩ नयावरोकन, नतशाहरुको अध्ममन य ब्माख्मा 
बफश्रेषण तथा उत्खनन ्कामयवाट ऩनय सतने जैववक, बैततक, साभाक्जक आगथयक प्रबावहरु 
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ऩदहचानको रागग प्रबाव ऩदहचान प्रश्नावरी एवॊ सॊकरन घाटहरु को वववयणको रागग 
वववयण पायभ तमायी गरय ती साभग्रीहरुको अक्न्तभ रुऩ ददने कामय गरयएको गथमो ।  
 

क) सन्दबय  साभाग्रीहरुको  ऩुनयावरोकन् 

प्रायक्भबक वातावयणीम ऩयीऺण प्रततवेदन तमाय ऩादाय प्रभ ख रुऩभा नेऩार सयकाय, प्रदेश 
सयकाय तथा स्थातनम तहको  नीतत, ऐन, तनमभ तथा तनदेलशका तथा भाऩदण्डहरुराई  य 
अन्म गाउॉऩालरकाको कामायरमवाट सॊकरन गरयएका सान्दलबयक सहमोगी साभग्रीहरुराई 
ध्मान ददई ववलबन्न दस्तावेजहरुको ऩ नयावरोकन गरयएको गथमो जसको वववयण सन्दबयभा 
प्रस्त त गरयएको छ । 
ख) नतशाहरुको अध्ममन्  

प्रस्ताव कामायन्वमन ह ने  ऺेत्रको बौगोलरक अवस्था, अफक्स्थततका साथै वन तथा 
वातावयणको जानकायी हालसर गनयका रागग गाउॉऩालरकाको नतशाको आधायभा, सॊकरन 
घाटहरुको टोऩो नतशाको अध्ममन गरय नदी य त्महाॉ सभभऩ ग्ने भागयहरुको ऩदहचान य 
त्मस नदीभा यहेका घाटहरु ऩत्ता रगाई उतत कामयवाट प्रबाव ऩनय सतन ेगाउॉऩालरकाका 
वडाहरुको जानकायी नतशावाट लरइएको गथमो ।  
ग) चके र्रस्ट य प्रश्नावरी् 

स चनाहरुको ऩ स्ट्माई लरन य थऩ जानकायी हालसर गनयका रागग य प्रस्ताव कामायन्वमनवाट 
जैववक, बौततक, साभाक्जक-आगथयक वातावयणभा ऩनय सतने प्रबाव ऩदहचान गनयको रागग 
प्रबाव ऩदहचान प्रश्नावरी प्रमोग गरयएको गथमो।साथै उत्खनन ्तथा सॊकरन गन ेनदीको 
घाटको ववस्ततृ वववयण लरन को रागग वववयण पायभ तमाय गरयएको गथमो ।  
३.१.२ क्रपल्डभा  गरयएको  अध्ममन 

प्रस्ताफ कामायन्वमन ह ने ऺेत्रहरुभा स्थरगत कपल्ड भ्रभण गयी जैववक वातावयण य प्रस्ताव 
कामायन्वमनवाट जैबफक, बौततक, आगथयक, साभाक्जक वातावयणभा आउन सतने असयहरु 
सभवन्धी आफश्मक जानकायी, प्रबाव ऩदहचान प्रश्नावरी, नदीको ववस्ततृ वववयण पायभ, 
प्रभ ख सूचनादाता अन्तयवाताय, रक्षऺत  सभूह छरपरवाट लरइएको गथमो।गाउॉऩालरका 
प्राववगधक, वातावयण सलभततका सॊमोजक , गाउॉऩालरका प्रबाववत वडाहरुका घाटहरुवाट 
ढ ङ्गा, गगट्टी, वार वा सॊकरन गरय आएका ढ वानीका साधनहरुको ठेकेदायका तपय फाट कय 
अस रीको रागग खटाईएका व्मक्ततहरु सॊग स चनाको रागी अन्तवायता गरयएको गथमो।रक्षऺत 
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सभूह छरपर सॊकरन घाटको वरयऩरयको स्थानीम फाॉसीहरु, याजनैततक दरका 
प्रतततनगधहरुसॉग गरयएको गथमो।  
क) जैबफक  वातावयण  सभवन्धी तथ्माङ्क  सॊकरन कामय्   

प्रस्ताव ऺेत्र वयऩयको वनको ककलसभ, अफस्था, प्रजाती आददफाये जानकायी सभेदटन का साथ ै
स्थानीम फालसन्दाहरुको सूचनाको आधायभा नदीको ववस्ततृ पायभभा दटऩोट गरयएको गथमो। 
प्रस्ताफ कामायन्वमन ऺेत्र वाट सॊकरन य ढ वानी गदाय वाटोभा ऩन े वनभा ऩाईन,े 
आवतजावत गने खासगयी स्तनधायी चया य घस्रने प्रजातीका वन्मजन्त को फायेभा थऩ 
जानकायी लरन नदीको घाट वयऩय ऩसर गयेय वस्ने व्माऩायी, जॊगरभा घाॉस काटेय पकय दै 
गयेका भदहराहरु य गोरु चयाउन वन गएका गोठाराहरु सॉग सोधऩ छ गरय नदीको ववस्ततृ 
पायभभा उतारयएको  गथमो ।  
ख) बौततक  वातावयण  सभवन्धी  तथ्माङ्क  सॊकरन  कामय्  

मो प्रस्ताफ कामायन्वमन ह ने ऺेत्रहरु स्थरगत तनरयऺण य श्रोत सवेऺण गने क्रभभा घाटको 
वरयऩरय यहेको बौततक वातावयणको वायेभा दटऩोट गरयएको गथमो।मसयी अध्ममन गनय 
भ्रभण गने काभभा घाटभा काभगदै गयेको अवस्थाभा यहेका काभदायहरुसॉग ऩतन त्मस 
ऺेत्रको बौततक वातावयणको वायेभा जानकायी लरईएको गथमो।उनीहरुसॉग जराधाय ऺेत्र, बू-
ऺम ह ने ऺेत्र, नदी नाराभा ऩानीको अफस्था य प्रस्ताव कामायन्वमनवाट प्रत्मऺ ऩनय सतन े
बौततक असयहरुका फायेभा छरपर तथा सोधऩ छ गयी प्रस्ताफ कामायन्वमन गदाय ऩनय सतन े
प्रबाफ आदद फायेभा जानकायी सॊकरन गने कामय गरयएको गथमो ।  
ग) साभाम्जक, आर्थयक  तथा  साॉस्कृततक  वातावयण  सभवन्धी  तथ्माङ्क  सॊकरन  
कामय्   

मसको रागग खासगयी गाउॉऩालरका वाट प्राप्त ऩालरकाको प्रोपाईरवाट प्रबाववत 
गाउॉऩालरकाको साभाक्जक, आगथयक तथा साॉस्कृततक वातावयण सभवन्धी तथ्माङ्क सॊकरन 
गरयएको गथमो य प्रस्ताव कामायन्वमन ऺेत्र गाउॉऩालरकारे ऩदहरेदेखख श्रोत सॊकरनको रागग 
छ ट्टाइएको ऺेत्रहरुनै बएका कायण अतघल्रो प्रायक्भबक वातावयणीम ऩयीऺण प्रततवेदनवाट 
ऩतन तथ्माङ्क सॊकरन गरयएको गथमो । सॊकरन घाटको भा क न ै प्रबाववत वस्तीहरु 
नयहेको कायण घयध यी सवेऺण गरयएको छैन साथ ैप्रबाववत वडाहरुको साभाक्जक, आगथयक 
तथा साॉस्कृततक वातावयण सभवन्धी तथ्माङ्कराई नै प्रस्तावको साभाक्जक, आगथयक तथा 
साॉस्कृततक वातावयण सभवन्धी तथ्माङ्क भातनएको छ । 
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घ) श्रोत सवेऺण्  
श्रोत सवेऺण कामय मस प्रस्तावको कामायन्वमन ऺेत्रभा अत्मन्त भहत्वऩूणय य कठीन कामय 
बएऩतन उऩरब्ध श्रोत साधन य जनशक्ततफाटै सभऩूणय ऺेत्रको श्रोत सवेऺण कामय ऩ या गयी 
वास्तबफकताभा ऩ ग्न े प्रमास गरयएको गथमो।मसका रागग प्रत्मऺ बेटघाट गयी छरपर 
गन यका साथै श्रोत सॉग सभवक्न्धत अप्रकालशत अतघल्रो प्रायक्भबक वातावयणीम ऩयीऺण 
अध्ममन प्रततवेदनको अध्ममन सभेत गरयएको गथमो।प्रस्ताववत प्रस्ताव कामायन्वमन ऺेत्रको 
टोऩो नतशा उताय गरय उतत नतशाभा श्रोतको सॊकरन गनय सककने ऺेत्रहरु य प्रत्मऺ 
हेयाइयफाट हारको वास्तववक सॊकरन गनय सककन ऺेत्रहरु दाॉजी, वास्तववक सॊकरन गनय 
सककन ेऺेत्रहरु ग गर नतसा अन स चीभा देखाईएको छ । 

३.२ सावयजतनक सूचना, जन ऩयाभशय एवॊ र्सपारयस ऩत्रहरु 
प्रायक्भबक वातावयणीम ऩयीऺण अध्ममन प्रकक्रमाराई ऩायदशॉ य प्रस्ताव कामायन्वमनवाट 
उतत ऺेत्र वरयऩरयका सभ दामभा ऩनयसतन े सकयात्भक असयको उऩबोग य नकयात्भक 
असयको न्मूनीकयण उतत ऺेत्रको सभ दामवाटै याम स झाव सॊकरन गरय स शासनको 
प्रत्माबूतत गयाउन य सभवक्न्धत सभ दामवाट सदह सूचना य अगधकतभ सूचनालरन प्रस्ताव 
कामायन्वमनवाट सभवक्न्धत ऺेत्रभा ऩन ेसभऩूणय वातावयणीम असयहरुको रेखाजोखा गनय ७ 
ददने सावयजतनक सूचना २०७८।०५।२९ गत ेऩॊचकोशी खफय दैतनकभा प्रकाशन गरयएको गथमो 
। साथै सभवक्न्धत घाटहरुको स्थरगत तनरयऺण गरय श्रोत सवेऺण गन े क्रभभा 
गाउॉऩालरकाको प्रबाववत ऺेत्रभा त्महाॉका स्थानीम वालसन्दासॉग रक्षऺत सभूह छरपर, प्रभ ख 
सूचनादाता प्रश्नावरीवाट स्थानीम वातावयभा ऩनय सतन े असयहरुका वायेभा जानकायी 
लरईएको गथमो य प्रस्ताव कामायन्वमनका रागग स झाव सॊकरन गरयएको गथमो। 

३.३  तथाङ्कको बफश्रेषण 
प्रस्ताववत ऺेत्रको अध्ममन गदाय प्राप्त बएका प्रथभ य दोस्रो क्रभका तथ्माङ्क तथा 
जानकायीराई सॉक्षऺक्प्तकयण गन,े आवश्मकता अन साय तालरकाभा याख्ने तथा प्रततफेदनको 
उऩम तत बागहरुभा ववश्रेषण गरय सभाफेश गयीएको छ । 

३.४  प्रबावहरुको ऩहहचान/अनुभान/बफश्रेषण 
मस प्रस्ताव कामायन्वमन ऺेत्र वाये यहेको सन्दबय साभग्री जस्तै अतघल्रो प्रायक्भबक 
वातावयणीम ऩयीऺण प्रततवेदन, गाउॉऩालरकावाट प्राप्त नतसाहरु, टोऩो नतसाभा घाटहरुको 
अवक्स्थती तथा  कपल्डको तनयीऺण एवॊ श्रोत सवेऺण फाट प्राप्त वववयण , पायभ, प्रबाव 
ऩदहचान सूची जस्ता साभग्रीहरुराई प्रस्ताफ कामायन्वमन गदाय ह न े सभबाब्म अन कूर य 
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प्रततकूर असयहरुको ऩदहचान गयी त्मसको जैबफक, बौततक, साभाक्जक आगथयक गयी तीन 
लशषय अन्तयगत छ ट्माईएको छ । ऩदहचान गरयएका सभबाब्म अन कूर य प्रततकूर 
असयहरुको स्थानीम वातावयणभा बववष्मभा ह न सतने ऩरयवतयनहरुको अन भान गरयएको 
छ।वातावयखणम ऩद्धतीको बफश्रेषण गनय भेदितस प्रणारी अऩनाईएको छ।प्रस्ताफ सॉग 
सभवक्न्धत नीतत, कान न, तनमभ, तनदेलशका, कपल्डवाट प्राप्त साभग्रीहरु, ऩूवय अन बफ तथा 
बफशषेऻताको आधायभा प्रबावहरुको ववश्रेषण गरयएको छ। याक्ष्िम वातावयखणम प्रबाव 
भूल्माॊकन तनदेलशका, २०५० फभोक्जभ प्रबावराई प्रकृतत, भात्रा, लसभा, य सभामावगध भा 
फगॉकयण गरयए फभोक्जभ प्रकृततराई प्रत्मऺ य अप्रत्मऺ, भात्राराइ, भध्मभ य तनभन, 
लसभाराई स्थानीम, स्थानववशषे य ऺेत्रीम य अवगधराइ ददघयकालरन, भध्मभ य अल्ऩकालरन 
गयी ३ बागभा ववबाजन गरय प्रबावहरु कूर अकको  आधायभा अतत भहत्वऩूणय, भध्मभ 
भहत्वऩूणय य कभ असय यहेको ठहय गरयएको छ। 

३.५  प्रबाव  न्मूतनकयण  ववर्धहरुको  ऩहहचान 
प्रस्ताव कामायन्वमन ऺेत्रवाट ढ ङ्गा, फार वा य गगट्टी उत्खनन ्तथा सॊकरन गदाय उऩयोतत 
ऺेत्रहरुभा ऩने प्रततकूर प्रबावहरुको योकथाभ तथा न्म तनकयणका उऩम तत उऩामहरुको 
वववयण सभ दाम सॉग गरयएको छरपरवाट प्राप्त स झाव, गाउॉऩालरका सॉगको छरपरवाट 
प्राप्त स झाव, भौजाद तथ्माङ्कहरुको अध्ममन, स्थरगत तनयीऺणभा प्रत्मऺ हेयाईय वाट 
प्राप्त जानकायी, सन्दबय साभग्री जस्तै सॊघीम भालभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारमरे 
तनमभन गयको ढ ॊगा, गगट्टी वार वा उत्खनन ्सभवक्न्ध भाऩदण्ड , २०७७ य प्रदेशरे प्रकाशन 
गयेको प्रदेश वातवयण सॊयऺण ऐन , २०७७ य स्थातनम सयकाय सॊचारन ऐन  २०७४ अन साय 
स्थानीम तहहरुको प्राकृततक स्रोतहरुवाट याजश्व सॊकरन कामयको प्रचलरत व्मवस्था य 
भस्मौदा प्रततवेदनको प्रस्त तीका क्रभभा प्रायक्भबक वातावयणीम ऩयीऺण प्रततवेदन 
ऩूनयावरोकन सलभततवाट प्राप्त अभूल्म  स झावहरुको आधायभा सकयात्भ प्रबावहरुराई 
वढोवत्तकयण गने य नकयात्भक प्रबावहरुराई न्मूनीकयण गने ववगधहरु तमाय गरयएको छ । 
साथै उतत उऩामहरुको कामायन्वमनको प्रबावकायीता सूतनक्श्चत गनयका रागग वातावयणीम 
व्मवस्थाऩन मोजना अन्तयगत सयर वातावयखणम अन गभन मोजना तमाय गरयएको छ । 

३.६ प्रततवेदन तमायी 
वातावयण सॊयऺण तनमभावरी २०७७ को अन सूॉची ११ तनमभ ७ को उऩतनमभ (५) को खण्ड 
(ख)  वभोक्जभ प्रायक्भबक वातावयणीम अध्ममन प्रततवेदनको ढाॉचा य स्थरगत सवेऺणवाट 
सॊकरन गरयएका य अन्मऩदहरो य दोस्रो ककलसभका वववयणको आधायभा प्रततवेदन तमायी 
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गरयएको छ। मसयी तमाय ऩारयएको प्रततवेदन अक्न्तभ स्वीकृतीको रागग स्वीकृत कामयस ची 
अन साय गाउॉकामयऩालरका ऩेश गरयमो  य प्राववगधक सलभतत( Review Committee) य 
कामयऩालरकाको याम स झाव सभेटेय प्रततफेदनको अक्न्तभ रूऩ ददइमो। 
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अध्माम चाय 

४. ववधान, नीतत, कानुनी व्मवस्था, तनदेर्शका, भाऩदण्ड एवॊ सभभेरनहरूको ऩुनयावरोकन 
प्राकृततक श्रोतहरु जस्तै खोरा, नदीहरुवाट ढ ङ्गा, फार वा य गगट्टी उत्खनन ् तथा 
सॊकरनकामयको प्रायक्भबक वातावयखणम ऩरयऺण प्रततवेदन तमाय गनयका रागग तनदॊष्ट 
कामयववगध तथा प्रचलरत ऐन, कान न तथा तनमभका वायेभा ववस्ततृ जानकायी यहन  अतत 
आवश्मक छ।उतत प्रततवेदन तमाय गदाय तनभन वभोक्जभका नीतत, ऐन, तनमभावरी, 
तनदेलशका, भाऩदण्ड एवॊ सभभेरनहरुको हकभा यदह तमाय गरयएको य मी नीतत, ऐन, 
तनमभावरी, तनदेलशका, भाऩदण्ड एवॊ सभभेरनहरुको छोटो वववेचना मस प्रकाय यहेको छ। 

४.१ नेऩारको सॊववधान, २०७२  
 नेऩारको सॊववधान, २०७२ को धाया ५५ को उऩधाया (छ) भा प्रकृततक साधन स्रोतको 
सॊयऺण, सवयधन य उऩमोग सभवन्धी नीतत को उऩधाया (१) याक्ष्िम दहत अन क र तथा 
अन्तयऩ स्ता सभन्मामको भान्मताराई आत्भसात ्गदै देशभा उऩरव्ध प्रकृततक स्रो साधनको 
सॊयऺण, सवयधन य वातावयण अन क र रुऩभा ददगो उऩमोग गन े य स्थानीम सभ दामराई 
प्रथालभकता य अग्रागधकाय दददै प्राप्त प्रततपरको न्मामोगचत ववतयण गन े ।उऩधाया (४) 
जरउत्ऩन्न प्रकोऩ तनमन्त्रण य नदीको व्मवस्थाऩन गदै ददगो य बयऩदो लसॊचाईको ववकास 
गने।उऩधाया (५) प्रत्मेक व्मक्तत राई  स्वच्छ वातावयणभा फाच्ने हक ह नेछ बन्ने क या 
उल्रेख गरयएको छ बने धाया ३५ को उऩधाया (१) भा प्रत्मेक नागरयकराई स्वस्थ्म य 
स्वच्छ वातावयणभा वाच्न ऩाउने हक ह नेछ । (२) वातावयखणम प्रद शण तथा ह्रासवाट ह न े
ऺततवाऩत वऩडीतराई प्रद षक कान न वभोक्जभ ऺततऩूतॉको हक प्राप्त ह नेछ। (३) याष्िको 
ववकास सभवन्धी कामय गन ेप्रमोजनका रागी वातावयण य ववकासवीच सभ गचत सन्तर नका 
रागग आवश्मक कान नी व्मवस्था गनय मस धायारे वाधा ऩ मायएको  भातनने छैन बन्ने क या 
उल्रेख गरयएको छ।मसयी सॊववधान अन साय ऩतन क नै प्रस्तावना कामायन्वमनभा वा 
प्राकृततक स्रोतको प्रमोग गन य अगाडी वातावयखणम प्रबाव भूल्माङ्कन य प्रायक्भबक 
वातावयखणम ऩरयऺण गयाउन  आवश्मक ह न्छ। 

४.२ स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४  
 स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ११ को उऩदपा १ को खण्ड 'घ' स्थानीम 
कय, सेवा श ल्क तथा दस्त य को (६) भा "ढ ङ्गा, गगटी, फार वा भाटो, काठ, दाउया, 
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जरयव टी, स्रेट, खयीढ ङ्गा आदी प्राकृततक एवॊ खानीजन्म वस्त को ववक्री तथा तनकासी 
श ल्क दस्त य सॊकरन" बन्ने उल्रेख गरयएको छ । 

४.३ सवोच्च अदारतको आदेश 
सभभातनत सफोच्च अदारतको २०६७ श्रावण २१ गतेको आदेशरे ढ ङ्गा तथा फार वाराई 
प्राकृतीक सभऩदाको रुऩभा व्माख्मा गदै मसको प्रमोग सावयजतनक दहतभा भात्र गनय 
सककन्छ बन्ने तनतमोर गयेको छ। साथै मस्ता प्राकृततक सभऩदाको प्रमोग गदाय वातावयण 
सॊयऺणराई उच्च भहत्व दददै सॊकरन, उत्खनन ् तथा प्रमोग ऩूवय अतनवामय सभफक्न्धत 
बफषमका ववऻ टोरीफाट वातावयण प्रबाव भ ल्माॊकन / ऩरयऺण गनय / गयाउन आदेश बएको 
छ। 

४.४ ऐन तथा तनमभावरी 
४.४.१ स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४  

स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ११ को उऩदपा १ को खण्ड 'घ' स्थानीम 
कय, सेवा श ल्क तथा दस्त य को (६) भा "ढ ङ्गा, गगटी, फार वा भाटो, काठ, दाउया, 
जरयव टी, स्रेट, खयी ढ ङ्गा  आदी प्राकृततक एवॊ खानीजन्म वस्त को ववक्री तथा तनकासी 
श ल्क दस्त य सॊकरन" बन्ने उल्रेख गरयएको छ। 
४.४.२  वातावयण सॊयऺण ऐन, २०७६ 

वातावयण सॊयऺण ऐन २०७६ रे स्वच्छ य स्वस्थ वातावयणभा फाॉच्न ऩाउने प्रत्मेक 
नागरयकको भौलरक अगधकाय गनय, वातावणीम प्रद षण वा ह्रासफाट ह ने ऺेतत फाऩत ऩीडडत 
राई प्रद षक ऺेततऩूतॉ गयाउन, वातावयण य ववकास बफच सभ गचत सन्त रन कामभ गनय, 
प्रकृतत, वातावयण य जैववक ववववधताभा ऩन ेप्रततक र वातावयणीम प्रबाव फाये फोरेको छ । 
ऐनको दपा ३ भा प्रस्तावकरे वातावयणीम अध्ममन प्रततवेदन स्वीक तको रागी ववलबन्न 
सयकायी तनकामभा प्रततफेदन ऩेश गन यऩन े उल्रेख गयेको छ। मस ऐन फभोक्जभ क नै 
प्रस्तावको वातावयणीम अध्ममन प्रततवेदन तमाय गन यऩूवय सभफक्न्धत तनकामफाट त्मस्तो 
प्रस्तावको सॊक्षऺप्त वातावयणीम अध्ममन, प्रायक्भबक  वातावयणीम ऩयीऺणको हकभा 
कामयसूची य वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कनको हकभा ऺेत्र तनधाययण य कामयसूची स्वीकृत 
गन यऩन े उल्रेख छ।ऐनको दपा ४ उऩदपा १ भा प्रस्तावकरे वातावयणीम अध्ममन 
प्रततवेदनभा प्रस्ताव कामायन्वमन गदाय वातावयणभा ऩनय सतन ेप्रततकूर प्रबाव य त्मसको 
न्मूनीकयणको रागग अऩनाउन सककने ववलबन्न ववकल्ऩहरूको ववस्ततृ ववश्रेषण गयी 
त्मस्ता ववकल्ऩ भध्मे प्रस्ताव कामायन्वमन गनय उऩमूतत ह न े ववकल्ऩ य सो ववकल्ऩ 
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कामायन्वमन गनय सककने आधाय य कायण सदहत लसपारयस गन यऩन ेक या उल्रेख छ।मस 
ऐनका दपा ७ रे उद्मोग करकाय खाना तथा औजायहरुको कामय सभऩादन फाट प्रदषूण गनय 
योक रगाएको छ।त्मस्तै गयी वातावयण सॊयऺण ऺेत्र लबत्र क नै ककलसभका कामयहरु गनय 
प्रततफन्ध दपा १० रे गयेको छ। 
४.४.३ वातावयण  सॊयऺण  तनमभावरी, २०७७  
वातावयण सॊयऺण ऐन २०७६ को दपा ३ को उऩदपा (१) प्रमोजनको रागी मस तनमभावरी 
२०७७ को तनमभ ३ सॊग सभवक्न्धत बएय अन सूगच १, २ य ३ भा क्रभस् सॊक्षऺप्त 
वातावयणीम अध्ममन, प्रायक्भबक वातावयणीम ऩरयऺण तथा वातावयणीम प्रबाव भ ल्माङ्कन 
गन य ऩने उल्रेख गरयएको छ।उतत कान नी व्मफस्था  अन रुऩ मस प्रायक्भबक वातावयणीम 
ऩरयऺण अध्ममनको प्रकृ्रमा अगाडी फदढयहेको छ।तनमभ ५ रे प्रततफेदन तमाय गन य ऩूवय 
प्रस्तावतरे  कामयस गच तमाय गरय सभवगधत तनमभरे तोकेको सयकायी तनकाम जहाॉ 
प्रततफेदन ऩेस गने हो त्महा स्वीकृत गन यऩन े उल्रेख गयेको छ साथ ै प्रततफेदन स्वीकृत 
तनकामको फाये तनमभ ८ भा उल्रेख बएको छ । तनमभ ४ फभोक्जभ स्वीकृत ऺेत्र तनधाययण, 
तनमभ ५ फभोजभ स्वीकृत कामयस गच तथा तनमभ ६ फभोक्जभ सायवयजतनक स न वाई भा 
उल्रेख स झावको आधायभा प्रस्तावकरे प्रततफेदन तमाय गन यऩन ेछ बन्ने उल्रेख छ । 
वातावयण सॊयऺण ऐन २०७६ को दपा ३८ फभोक्जभको वातावयण सॊयऺण मोजनाभा 
मोजनाको ऩषृ्ठब लभ, उद्देश्म, सॊयऺणका भागयदशयन लसद्धान्त, मोजनारे सभेट्ने ऺेत्र, 
सभवद्ध नीतत तथा कान न य सॊयऺण कामयमोजना सभेतका ववषम सभावेश गयी 
तनमभावरीको अन स ची २० फभोक्जभ ढाॉचा तज यभा गन यऩन ेउल्रेख छ।  
४.४.४ वन ऐन, २०७६ 
नेऩारको फन ऐनरे वन सभऩदाको सॊयऺण एवॊ सभफद्यधन भातनसहरुको क्जवीको ऩाजयन 
सहज गनयका रागग जरुयी यहेको क या उल्रेख गयेको छ ।मस ऐन रे सयकायी जॊगर लबत्र 
क न ै ककलसभका कामयहरु गनय योक रगाएको छ।मसै ऐनरे याक्ष्िम वन लबत्र वन पडानी, 
आगरागी, चरयचयण, वनजन्म सभऩदाहरुको अनैततक फेचबफखन, वनको लसभाना लभच्ने 
जस्ता काभ गनय सतत योक रगाईएको छ।दपा ४४ रे नेऩार सयकायरे फन ऺेत्र फाट 
प्राप्तह न ेवातावयणीम सेवा व्मवस्थाऩन, उऩमोग तथा रबाॊस ववतयण नेऩार सयकारे तोके 
फभोक्जभ ह ने ब्मवस्था छ।त्मसै गयी दपा ४९ अन साय कसैरे ऩतन मो ऐन वा मस ऐन 
अन्तयगत फनेका तनमभभा अन्मथा व्मवस्था बएकोभा फाहेक याक्ष्िम वनभा देहामका काभ 
कायवाही गनय वा गयाउन य सो गने गयाउन ेउद्मोग सभेत गनय ह दैन।त्मस्तो क नै काभ 
कायवाही गयेभा कसूय गयेको भातनने छ।सो कामयहरु वन ऺेत्रहरु जग्गा पाड्न, जोत्न, खन्न 
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वा आगो रगाउन वा आगरागी ह न जाने क न ैकामय, लसकाय खेल्न, ढ ङ्गा गगट्टी, फार वा 
वा भाटो खझतन, गोर वा चनू ऩोल्न वा मी वस्त हरु अरु तमायी भार फनाउन वा मी 
वस्त हरु सङ्करन गनय गयाउन यहेका छन।्  

४.४.५ वन तनमभावरी, २०५१  

मस तनमभावरीका अन साय साभ दामीक वन लबत्रक न ै ककलसभका तनभाणय कामयहरु तथा 
वनको अदहतभा क नै ऩतन काभ गनय  योक रगाएको छ।वन तनमभावरीको तनमभ ६५ रे 
त्मस्तो आमोजना सॊचारन गदाय कसैराई हानी नोतसानी ऩ ग्न गएभा सभवन्धीत 
आमोजनारे नै ऺततऩूतत य ददन  ऩने प्रावधान उल्रेख गयेको छ।वन ऺेत्ररे ऩारयक्स्थततक 
प्रणारीराई सॊयऺण गनय ठ रो मोगदान ऩ मायउदछ  मसयथ आमोजनाको कायणरे वन ऺेत्रभा 
क न ैककलसभको हातन-नोतसानी ऩने देखखएभा मतत ऺतत ह नसतन ेवन ऺेत्र बन्दा फढी वन 
ऺेत्रको बफकास गन यऩन ेह न्छ । 

४.४.६ जरचय  सॊयऺण  ऐन, २०१७  ऩहहरो  सॊशोधन २०५५   

जरचय सॊयऺण ऐन, २०१७ ऩदहरो सॊशोधन २०५५ रे जरचयको वासस्थानको स यऺाको 
रागग ववलबन्न कानून फनाएको छ।मस सॊयऺण ऐनको धाया ३ अन साय क नै व्मक्ततरे ऩतन 
क न ैजरचयराई सभात्ने तथा भाने अलबप्रामरे जानी जानी त्मस्तो जरभा वा त्मसको 
आसऩासभा क नै ककलसभको ववद्म तीम धाय ववष्ऩोट ऩदाथय वा ववषार  ऩदाथयको प्रमोग गनय 
ह दैन।साथ ैऐनको  दपा ३ (क)  रे जरक्जवहरूको स्वतन्त्र चरखेर गनय योक रगाउन े
कामयहरु जस्तै नदीनाराहरुको फाटो फन्द गन ेजस्ता काभहरुको योक रगाएको छ।जरचय 
सॊयऺण (ऩदहरो सॊशोधन) ऐन, २०५५ को भ ख्म उद्देश्म नेऩार अगधयाज्मलबत्रको बू-
सतहभा वा अन्म क नै अवस्थाभा यहेका जरस्रोतको सभ गचत उऩमोग, सॊयऺण, व्मवस्थाऩन 
य ववकास गनय एवॊ जरस्रोतको राबदामक उऩमोगहरुको तनधाययण गने, त्मस्तो उऩमोगफाट 
ह न ेवातावयणीम तथा अन्म हातनकायक प्रबावको योकथाभ गन ेएवॊ जरस्रोतराई प्रद षण 
भ तत याख्ने यहेको छ । 

४.५.७ पोहोय भैरा  व्मवस्थाऩन  ऐन, २०६८   

पोहोयभैराराई स्रोतभा न्मूनीकयण, ऩ न् प्रमोग, प्रशोधन वा ववसयजन गयी पोहोयभैराको 
व्मवक्स्थत तथा प्रबावकायी व्मवस्थाऩन गनय तथा पोहोयभैराफाट जनस्वास्थ्म तथा 
वातावयणभा ऩनय सतन ेप्रततकूर प्रबावराई कभ गयी स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावयण कामभ 
गनयका रागग पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन ऐन, २०६८ व्मवस्थाऩन गरयएको छ । मस ऐनको 
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दपा ५ अन साय क नै व्मक्तत, सॊस्था वा तनकामरे क नै काभ कायोफाय गदाय उऩत्न्न ह न े
पोहोयभैरा मथाशतम  कभ गन य ऩनेछ । आफ्नो ऺेत्रलबत्र ववसयजन वा ऩ न् प्रमोगको 
व्मवस्था लभराई फाकी पोहोयभैराभात्र तनष्काशन गयी पोहोयभैराको ऩरयभाणराई घटाउन  
प्रत्मेक व्मक्तत, सॊस्था वा तनकामको कतयव्म ह नेछ ।  

४.४.८ वातावयण भैंत्री  स्थानीम  शासन  प्रारुऩ, २०७०   

वातावयण भैत्री स्थानीम शासन प्रारुऩ, २०७० को भ ख्म उद्देश्म स्थानीम शासन 
ऩद्धततराई वातावयणभैत्री फनाउन  हो।वातावयण भैत्री ददगो ववकास गनय आधायबूत 
स्तयदेखख न ैसफैराई क्जभभेवाय गयाउन,े वातावयण य ववकासभा सभन्वम तथा सहकामय गनय 
प्रोत्सादहत गनय य वातावयणको ददगो व्मवस्थाऩनका रागग मसका आमाभहरुराई 
स्थानीमकयण गदाय स्थानीम स्वालभत्व फढाउने नीतत मस प्रारुऩरे व्मवस्था गयेको 
छ।स्थानीम मोजना प्रकक्रमाभा वातावयणराई भूर प्रवादहकयण गयी मससभफन्धी 
कामयक्रभराई कामायन्वमन गनयभा मस प्रारुऩरे जोड ददनेछ । 

४.४.९  बू-तथा जराधाय सॊयऺण ऐन, २०३९ 

ऐनको दपा १० (क) भा क नै नदीनारा, खहये, तार वा जराश्रमको वा बूलभगत ऩानी क नै 
ककलसभरे थ न्न ेवा जभभा गने वा थ तनएको वा जभभा गरयएको ऩानी क रो, सहामक क रो, 
ढरद्वाया वा अन्म क नै ककलसभरे अन्मत्र रैजाने वा पकायउने वा त्मस्तो ऩानी त्मसयी 
थ नी, जभभा गयी रगी, पकायई वा अन्म क न ै ककलसभरे क न ैकाभभा प्रमोग ऩाईन े छैन 
बतनएको छ । 
४.४.१०  बू-तथा जराधाय सॊयऺण तनमभावरी, २०४२ 

तनमभावरी तनमभ १२ भा जराधाय सॊयऺण अगधकृतरे ऐनको दपा ४ अन्तयगतको क न ै
काभ बएको जग्गाभा य त्मस्तो जग्गाको वयऩयको जग्गाभा बू-ऺम वा ब-ूकटान ह न सतने 
काभहरु गनय नऩाउन ेगयी तनषेध गनय सतनेछ बन्ने उल्रेख छ । 
४.४.११  र्सॊचाईं  तनमभावरी, २०५६  

मस तनमभको तनमभ ३९ रे लसॊचाईं गनयका रागग फनाईएका नहयहरुको स यऺाको क या गछय 
। नहयभा ऩानीको भात्रा घटाउने खारका काभहरुको ऩतन मसरे योक रगाउने प्रवधान 
यहेको छ । मस तनमभरे लसचाईंका ऩरयमोजनाहरुको वयऩयफाट ढ ङ्गा, गगट्टी तथा फार वा 
जस्ता प्रकृतीक सभऩदाहरु तनकाल्न नलभल्ने क या ऩतन रेखखएको छ । 
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४.४.१२ श्रभ ऐन, २०७४ तथा तनमभावरी, २०७५ 
मो तनमभरे  भजद यहरुका हकदहत का क याहरु उल्रेख गरयएको छ।तनमभावरी २०७५ का 
अन साय भदहरा तथा ऩ रुष भजद यको ऩरयश्रलभक फयाफय ह न ऩन ेक या उल्रेख गयेको छ । 
कामय गदै गदाय भजद यहरुराई चोटऩटक रागेभा कामायरमरे नै उऩचाय खचय व्महोन य ऩन ेक या 
तनमभ भा रेखखएको छ।मसका अरावा तनमभहरुरे ऺततऩूतॉका फायेभा फोरेको छ मस 
तनमभावरी को तनमभ ४२ रे योजगायदातारे श्रलभकराई  चोटऩटक रागेवा तनजको 
स्वास्थ्मभा हानी  ऩग्ने गयी  गाह्रौं उठाउन , फोतन वा ओसायऩसाय गनय रगाउह दैन बन ्
उल्रेख छ साथ ैमसै तनमभ को फ ॉदा (३) भा याजगाय दातारे फालरग ऩ रूष य फालरक 
भदहराका रागी उच्तभ वजन तोको छ जसभा फालरग ऩ रूषका रागी उच्तभ ५५ के.जी. य 
फालरग भदहराका रागी ४५ के.जी. तोकेको छ। 
४.२.१३  खानी  तथा  खतनज  ऩदाथय  ऐन, २०४२  

ऐनको दपा ३ भा तनजी वा सयकायी स्वालभत्वभा यहेको ज नस कै जभीनको सतह वा 
बूगबयलबत्र यहेको वा ऩाइएको सभऩूणय खतनज ऩदाथय नेऩार सयकायको सभऩवत्त ह नेछ 
बतनएको छ। 
४.४.१४  फारश्रभ ऐन, २०५७ 

मस ऐनरे फारश्रभ योतन े सभफन्धभा फोरेको छ । दपा ३ भा १४ वषयनऩ गेका 
फारफालरकाहरुराई क नै ककलसभका काभहरुभा रगाउन नऩाईने बतनएको छ बने दपा ४ रे 
१४ वषयऩ गेका फारफालरकहरुराई काभ गयाउन तमतनहरुको इच्छा ह न आवश्मक यहेको क या 
उल्रेख गरयएको छ।दपा ९ का अन साय फारफालरकाहरुराई बफहान ६ देखख फेर की ६ सभभ 
भात्र काभ गयाउन ऩाईन्छ य दपा १० रे फारफालरकाहरु राई ऩरयश्रभीक ददॊदा जात तथा 
धभयको क यारे बेदबाव गनय नह न ेबतनएको छ। 
४.४.१५  कणायरी प्रदेश – प्रदेश वातावयण  सॊयऺण  ऐन, २०७७ 

नेऩारको सॊववधान २०७२ को धाया १९७ फभोक्जभ प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको हो । 
प्राकृततक स्रोतको सभ गचत उऩमोग य व्मवस्थाऩन वातावयण सॊयऺण गन ेबतन मो ऐनरे 
उद्देश्म याखेको छ । ऐनको दपा ३ भा सॊतघम सयकाय य प्रदेश सयकायफाट तोककम 
फभोक्जभका प्रस्तावहरुका अतनवामय प्रायक्भबक वातावयणीम ऩरयऺण तथा वातावयणीम प्रबाव 
भ ल्माङ्कन गन य ऩने उल्रेख गरयएको छ।मसै ऐनको दपा ११ भा वातावयण सॊयऺण 
सभफन्धी ववशषे याखखएको छ साथै दपा १८ भा वातावयणीम अध्ममन गन यऩन ेप्रस्तावरे 
अध्ममन नगयायई वा वातावयणीम अध्ममन प्रततफेदन स्वीकृत नगयायई प्रस्तावना कामयन्वमन 
गये दण्ड सजाए ह ने ब्मवस्था गरयएको छ। 
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४.४.१६ डुॊगेश्वय गाउॉऩार्रका वातावयण तथा प्राकृततक स्रोतको सॊयऺण ऐन, २०७७ 

नेऩारको सॊववधानको धाया  २२१ फभोक्जभ अन सूची ८ य अन सूची ९ भा उल्रेखखत 
वातावयण, प्राकृततक स्रोत य जैववक ववववधता सभफन्धी  स्थानीम तहको अगधकाय  
कामायन्वमनका रागग  कानूनी व्मवस्था गनय २०७७ ड ॊगेश्वय गाउॉ सबारे मो ऐन फनाएको 
छ।मो ऐनको दपा ५७ उऩदपा (२) भा सॊघीम सयकायरे जायी गयेको भाऩदण्ड अन रुऩ  
ढ ङ्गा, गगदट, वार वा, भाटोको उत्खनन, सॊकरन, उऩमोग, ववक्री तथा ववतयण सभफन्धभा  
स्थातनम तहरे आफ्नो छ ट्टै भाऩदण्ड य कामयववगध फनाउन सतने ब्मवस्था गयेको छ। 

४.५ कामयववर्ध, भाऩदण्ड य तनदेर्शकाहरु 
४.५.१ डुॊगेश्वय गाउॉऩार्रका सॊक्षऺप्त वातावयणीम अध्ममन तथा प्रायम्भबक वातावयणीम 
ऩयीऺण कामयववर्ध,  २०७७ 

कामयववगधको दपा ४ को उऩदपा (४) भा प्रायक्भबक वातावयणीम ऩयीऺण सभफन्धी 
कामयसूची प्रभ ख प्रशासकीम अगधकृत भापय त गाउॉऩालरका अध्मऺरे आवश्मक जाॉचफ झ गयी 
ऩेश बएको लभततरे ऩन्र ददनलबत्र स्वीकृत गन य ऩने ब्मवस्था छ य दपा ७ उऩदपा (४) भा 
प्राववगधक सलभततको लसपारयशको आधायभा प्रस्ताववत आमोजना तथा कामयक्रभ कामायन्वमन 
गदाय वातावयणभा क नै उल्रेख्म प्रबाव ऩने नदेखखएभा आवश्मकता अन साय प्रस्तावकरे 
ऩारना गन यऩने शतय तोकी प्रायक्भबक वातावयणीम ऩयीऺण प्रततवेदन कामयऩालरकारे स्वीकृत 
गनेछ बतन उल्रेख गयेको छ साथ ैदपा ७ को उऩदपा (५) भा प्रततवेदन स्वीकृत गदाय 
प्रततवेदन ऩेश बएको लभततरे ऩन्र ददनलबत्र स्वीकृत गन य ऩने ब्मवस्था गरयएको छ।मसै 
कामयववगधको दपा ५ भा सावयजतनक स न वाइय गन यऩने ब्मवस्था फाये उल्रेख गरयएको छ। 

४.५.३ ढुङ्गा, र्गट्टी, वारुवा  उत्खनन,् बफिी  तथा  व्मवस्थाऩन  सभफन्धी  भाऩदण्ड , 
२०७७ 

ढ ङ्गा, गगट्टी, वार वा उत्खनन,् बफक्री तथा व्मवस्थाऩन सभफन्धी भाऩदण्ड, २०७७ रे 
नदीजन्म  ऩदाथयको सॊकरन, उत्खनन ्य बफक्रीको कामयमोजना फनाउने अगधकाय स्थातनम 
तहराई ददएको छ।गाउॉ वा गाउॉ सबा द्धाया स्वीकृत दयभा उत्खनन,् सॊकरनको अन भतत य 
बफक्रीको ठेतका स्थानीम कामयऩालरकारे रगाउनेछ।मस भाऩदण्ड अन साय स्थातनम तहरे 
वातावयणीम अध्ममन प्रततफेदनभा उल्रेख सतय य सीभालबत्र यहेय भात्रै भेलसनको प्रमोग गनय 
ऩाइनेछ।क न ैएक स्थानीम तहभा तनमभान सायको श ल्क वा दस्त य ततयी अको क नै स्थानीम 
तह वा प्रदेशभा ओसायऩसाय य ढ वातन गदाय क न ैऩतन थऩ कय, श ल्क वा दस्त य लरन ऩाइन े
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छैन।भाऩदण्डको दपा ४ को उऩदपा (३) फभोक्जभ नदीजन्म ऩदाथय को सॊकरन, उत्खन्न ्य 
बफक्री कामयको रागी ठेका व्मवस्था गन य ऩूवय भाऩदण्डको अन सूची १ फभोक्जभको चकेलरष्ट 
तमाय गयी प्राववगधक फाट स्थरगत अन गभन गयाई ठेका फन्दोवस्त गन यऩनेछ बतनएको 
छ।साथ ैमस भाऩदण्डभा नदी तथा खानीजन्म ऩदाथयको उत्खनन,् सॊकरन, बफक्री सभवन्धी 
प्रकक्रमाको अन गभन क्जल्रा सभन्वम सलभतत प्रभ ख, प्रभ ख क्जल्रा अगधकायी, स यऺा 
तनकामका प्रभ ख, डडलबजन वन प्रभ ख रगाएतका व्मक्तत यहेको सलभततरे गनेछ ऩतन 
बतनएको छ।मसै भाऩदण्डको दपा ९ को उपदपा (७) भा सॊकरन तथा उत्खनन ्कामय 
तनमलभत अन गभन गनय कामयदर गठन गन य ऩनेछ बतनएको छ। 

४.५.४  वातावयणीम  प्रबाव भुल्माॊकन  तनदेर्शका, २०५० 

नेऩार सयकायरे आठौं मोजनाको नीतत कामायन्वमनभा सहमोग ऩ गोस बन्नको रागग 
वातावयण सॊयऺण ऐन य वातावयण सॊयऺण तनमभावरी ल्माउन  अगाडी नै एक याक्ष्िम 
वातावयणीम प्रबाव भ ल्माॊकन तनदेलशका २०५० राग  गरयसकेको छ।मो तनदेलशकारे 
अध्ममनको क्रभभा जन सहबागगता ज टाउनै ऩन,े आवश्मक सूचनाहरुको सॊकरन गने, 
वववादका ववषमहरुको गक्भबयता ऩूवयक भ ल्माॊकन गने य वातावयणीम अध्ममनको रागग ती 
ववषमहरुको प्राथलभकता क्रभ तनधाययण गन ेक याहरुराई प्रष्ट रुऩभा जोड ददएकोछ । 

४.५.५ अन्तयाम्ष्िम सम्न्ध तथा भहासम्न्धहरु 
नेऩार ववलबन्न सभमभा ववलबन्न अन्तयाक्ष्िम सक्न्ध तथा भहासक्न्धहरुरे ऩमायवयणको 
सॊयऺणगन े जनाएको छ । Convention on Biological Diversity (CBD) (1992 
A.D.), Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora (CITES) (1973 A.D.), Convention on Wetland of 
International Importance Especially as Waterfowl Habitat (Ramsar 
convention) (1971 A.D.) मी केही अन्तयाक्ष्िम सक्न्ध तथा भहासक्न्धहरु ह न ्जसका 
अन साय नेऩाररे क नै ऩतन ऩरयमोजनाहरु फाट महाॉका प्राकृततक सभऩदाहरुभा नकायात्भक 
असय ऩानय लभल्दैन । 

४.६ नीतत  तथा  यणनीतत  
४.६.१ याम्ष्िम सॊयऺण यणनीतत २०४५  

नेऩार सयकायरे ऩारयत गयेको याक्ष्िम सॊयऺण यणनीतत २०४५ न ै नेऩारको वातावयण 
सॊयऺण सभफक्न्ध ऩदहरो दस्तावेज हो।मस यणनीततरे ववकास य सॊयऺण बफच अन्तय 
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सभफन्ध यहेको क याराई आत्भसाथ गदै बौततक ऩूवायधाय तनभाणय तथा ववकास आमोजना 
सॊञ्चारन गदाय वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन गन यऩन ेय त्मस्ता कामयहरुफाट वातावयणभा 
ऩनयसतन ेप्रबावहरुको न्मूतनकयण गनय उगचत व्मवस्था गन यऩन ेक याभा जोड ददएको छ।  
४.६.२ वातावयण सभफम्न्धत नीतत 

 नेऩार सयकायरे ववकास आमोजना तथा उद्मोग स्थाऩना गदाय वातावयणभा ऩनय सतन े
असयहरुराई ध्मानभा याखी छैटौं मोजना अवगध (२०३७-२०४२) देखख नै वातावयण सॊयऺणभा 
सजगता देखाउदै केही च तनएका आमोजना तथा कामयक्रभहरु सॊचारन गनय वातावयणीम 
अध्ममनको आवश्मकता औल्माएको गथमो।मो नीततराई सातौं मोजना अवगधभा (२०४२-
२०४७) केही ववस्ताय गयी ठ रा आमोजना तथा कामयक्रभहरु सॊचारन गदाय वातावयणीम 
अध्ममनको आवश्मकताभा जोड ददइएको गथमो।आठौं मोजना (२०४९-२०५४) रे मसराई 
अझ स दृढ गनय वातावयणीम अध्ममनका रागग एक याक्ष्िम ऩद्धतत स्थाऩनाको सोच याख्दै 
सडक, जरववद्म त, उद्मोग, लसॊचाई, खानेऩानी तथा ढरतनकास जस्ता ठ रा आमोजनाको 
रागग वातावयणीम अध्ममन गन य ऩने क याभा जोड ददएको ऩाइयन्छ। 
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अध्माम ऩाचॉ 

५. ववद्मभान वातावयणीम अवस्था 

५.१.बौततक वातावयण 
५.१.१ बू-वनोट, बू-उऩमोग तथा भाटो  

बूगबयशाक्स्त्रम दृक्ष्टकोणफाट अध्ममन गदाय प्रस्ताववत ऺेत्रभा ० डडग्री देखख ७९.४ डडग्री 
सभभको लबयारोऩना ऩहाडी ख रा उऩत्मका य खोच य खोराको चौडाई ख रा य सभतर य 
भध्मभ लबयारोऩनको बौगोलरक स्वरुऩ छ बने भागथल्रो ऺेत्रभा धेयै लबयारोऩना बएको 
दक्षऺणी ऩहाडी भोहडा बएको ऺेत्र ।  बूगबयशाक्स्त्रम  दृक्ष्टकाणफाट  अध्ममन  गदाय  
प्रस्ताववत ० डडग्री देखख ८१ डडग्री सभभको लबयारोऩना ऩहाडी ख रा उऩत्मका य खोच य 
खोराको चौडाई ख रा य सभतर य भध्मभ लबयारोऩनको बौगोलरक स्वरुऩसभथय ऺेत्रभा  
ऩदयछ। ड ङ्गेश्वय गाउॉऩालरकाको जग्गाको ऺेत्रपर १०५२० हेतटय अथायत १०५.२० फगय कक.लभ 
यहेको छ । जसभा कृवषमोग्म जलभनको ऺेत्रपर ३२५७ हेतटय , फन ऺेत्र ५६७७.५६ हेतटय 
यहेको छ , बने अन्म ब बाग नदीनारा , खोरा, सडक तथा आवाश ऺेत्ररे ओगटेका छ ।  
गाउॉऩालरकाको धेयै जसो बूबाग ऩहाडी डाडा तथा लबयारो  जलभन तथा वन-जॊगररे  
ओगटेको छ केदह बूबाग भात्र खेतीमोग्म जलभन छ य हार  सभभ औद्मोगगक य व्माऩारयक 
कक्रमाकराऩहरु न्मून बएको ह ॉदा जरवाम  सपा य स्वच्छ यहेको ऩाइन्छ l नदी  तथा  
खोराभा  ऩाइएका नददजन्म ऩदाथयहरु अध्ममन गदाय भूख्म  रुऩभा  ढ ॊङ्गा , गगटी तथा 
वार वा ऩाइएको गथमो।तोककएको   ऺेत्रहरुभा नदीरे फगाएय ल्माएका ढ ॊगा य भाटो –
एर लबमर भाटो) ऩाइन्छन ्। 
५.१.२ हावाऩानी 

जरवाम को दहसाफरे प्रस्ताववत ऺेत्र भध्म ऩहाडी ब वनोटभा आधारयत बएकारे महाको 
जरवाम  उष्ण ,उऩोष्ण य सभलसतोष्ण  ककलसभको हावाऩानी यहेको छ।महाॉ अगधकतभ 
ताऩक्रभ ४२ डडग्री सेक्ल्समस यहेको छ बने न्म नतभ ताऩक्रभ ० डडग्री सेक्ल्समस यहेको छ , 
महाॉ वषाय १०० लभ.लभ. बन्दा फढी ह ने गदयछ (स्रोत, गाउऩलरका प्रोपाइर)| 

५.२. जैववक वातावयाण 
५.२.१ फनस्ऩतत 

तालरका ५.२ प्रस्ताववत उत्खनन ्ऺेत्र वयऩयका वनभा ऩाईने भ ख्म वनस्ऩततहरु  
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फनस्ऩततहरू फैऻातनक नाभ 
सार Shorea robusta 
लससौ Dalbergia sisso 
फाॉस Dendrocalamus spp 
अभरा  Phyllanthus emblica 
सल्रो  Pinus roxburghii 
कापर  Myrica esculenta 
ओखय  Juglans regia 
रहये वऩऩर  Populus deltoides 
उवत्तस  Alnus nepalensis 
 

५.२.२ वन्मजन्तु 

तालरका ५.३ प्रस्ताववत उत्खनन ्ऺेत्र वयऩयका वनभा ऩाईने भ ख्म वन्मजन्त हरु  

फन्मजन्त हरू फैऻातनक नाभ 
फॊदेर Sus scrofa 
गचत वा  Neofelis nebulosa 
वन बफयारो  Felis chaus 
भगृ  Moschus chrysogaster 
रॊग य Semnopithecus 
५.२.३ भाछाहरु  

प्रस्ताव ऺेत्रभा ऩाइने भाछाहरुभा फ द ना (Garra annandalei), असरा (Schizothorax 
richardsoni), काप्र,े य फाभ आदद यहेका छन ्। 

५.३  साभाम्जक, आर्थयक तथा साॊस्कृततक वातावयण 
५.३.१ प्रस्ताववत  गाउॉऩार्रकाको  जनसङ््मा  

जनगणना २० ६८ अन साय मस गाउॉऩालरकाको कूर जनसख्मा  १५८८३  भध्मे ८३३० 
(५२.४४%) भदहरा  य ७५५३ (४७.५५%) ऩ रुष यहको छ । भातनसहरुभा धेयै जसो फाह्भण , 
ऺेत्री, भगय को फसोफास यहेको छ बने साभान्म रुऩभा अन्म जातजाततहरुको ऩतन फसोफास 
यहेको ऩाइनछ । प्रस्ताववत उत्खनन ऺेत्र तथा उत्खनन कायमरे कसैको ऩतन व्मक्ततगत 
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सभऩतीभा क नै ककलसभको ऺतत तथा हातन नोतसानी ऩ मायउने दखखदैन । स्थरगत 
अध्ममनका क्रभभा मस उत्खनन ऺेत्रभा घाट ऩने देखखन्छ ।  
५.३.२ जात/जनजातत तथा धभय 

प्रस्ताववत ऺेत्रभा फसोफास गनेभा धेयै दहन्द  धभायरभफी यहका छन  बने अन्म भा ईस्राभ 
धभायरभफी तथा कक्रगचमन य फौध्द  धभॉहरु ऩतन यहका छन।याम्रो उवयया शक्तत बएको 
खेततमोग्म जलभनका  साथ ैलसचाइको  सभेत  याम्रो व्मवस्था बएको ह नारे प्रस्ताववत ऺेत्र 
वरयऩरयको फालसन्दाको प्रभ ख ऩेशा कृवष यहेको छ । जसभा ८० % रे कृवष ऩेशा अऩनामका 
छन बने अन्म फैदेलशक योजगाय तथा व्मऩाय व्मवशामभा सॊरग्न यहेका छन । प्रताववत 
ऺेत्रका उच्च प्रबाव ऺेत्रभा क नै ऩतन ऐततहालसक स्थरहरु बएको दखखदैन । 
५.३.३ र्शऺा एवॊ साऺयता 

मस गाउॉऩालरकाभा क र साऺयता ६९.३२% यहको छ । 
५.३.४ ऊजाय, बफजुरी  एवॊ सञ्चाय   

अध्ममन ऺेत्रभा प्रभ ख उजायको स्रोतका रुऩभा दाउया य ववजरीको उल्रेखतनम ब लभका 
यहको छ । मस गा.ऩा.भा ववध त केक्न्रम राईन जडान गरयएको छ । मस ऺेत्रभा सॊचायको 
ऩह च याम्रो ऩाईएको छ । ववशषेगयी भोफाइरको प्रमोग फदढ भात्राभा बएको छ । त्मस्तै 
अन्म सॊचाय भाध्मभहरु जस्तै् टेलरलबजन, येडडमो, कभप्मूटय आददको ऩतन प्रमोग बएको 
छ । 

५.३.५ खानेऩानी तथा सयसपाई 

प्रस्ताववत ऺेत्रभा खानेऩानीको व्मवस्था याम्रो यहको छ । स्वाथ्म ऺेत्रभा ऩतन मस ऺेत्रभा 
व्मवस्था यहेको छ । मो गा.ऩा. भा १, २, ४ य ५ नॊफय वडाहरुभा य फजायभा स्वास्थ्म 
चौकी तथा भडडकरहरुको  सववधा यहको  छ । 

५.३.६ स्वास्थ्मको सुबफधा 
स्वाथ्म ऺेत्रभा ऩतन मस ऺेत्रभा भध्मभ व्मवस्था यहेको छ । मो गा.ऩा. भा १, २, ४ य ५ 
वडाहरुभा य फजायभा स्वास्थ्म चौकी तथा भडडकरहरुको  सववधा  यहको  छ । 

५.३.७ मातामात य ऩहुच फाटो  
मातामात य ऩह ॉचभागयको स ववधा दठक भान्न सककन्छ । दैरेख फजाय — ड ङ्गेश्वय गा.ऩा ह दै जाने  
सडक फाटो यहको छ बने दैरेख स खेत सडकखण्डरे मो गाॉउऩारीका राई छोएको छ । अन्म सडक 
भागयहरु ग गर अथय नतसाभा ऩतन दखाइएको छ । लबबत्र सडक सञ्जार कक्च्च सडकहरुरे जाडडएको 
छ । 
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अध्माम छ  

६. प्रस्ताव कामायन्वमनका ववकल्ऩहरू 

६.१ प्रस्तावको ववकल्ऩ ववश्रेषण 
ववकल्ऩ ववश्रेषण वातावयणीम प्रबाव अध्ममनको भहत्वऩूणय अॊगको रुऩभा लरईएको 
छ।ढ ङ्गा, गगट्टी, फार वा आदद सॊकरनगदाय वन ऺेत्रका साथ ै सॊकरन ऺेत्रभा क नै 
ककलसभको हानी नोतसानी नऩायी तथा फाताफयणीम अफस्थाभा क न ै प्रबाफ नऩन े गयी 
सॊकरन गन े व्मफस्था गरयनेछ । मसको रागग तनमभान साय सॊकरनय ्इजाजत ददईने य 
कभयचायीहरुरे तनमलभत अन गभन गने व्मवस्था गरयनेछ । ढ ङ्गा, गगट्टी, फार वा आददको 
रागग आक्श्वन देखख जेष्ठ भसान्त सभभ (नदी/खोराहरुभा फाढी नआएको फखत) सॊकरन 
गन ेसभम ददईनेछ।सॊकरन कामयफाट वातावयणभा असय नऩन ेऩयभऩयागत तथा आध तनक 
साधनको भात्र प्रमोग गरयनेछ। जैववक ववववधताको सॊयऺणराई ध्मानभा याखी तनधायरयत 
स्थानभा भात्र प्रस्ताव कामायन्वमन ह ने य मो प्रस्तावरे वातावयणराई ऺतत नऩ मायई  
प्रस्तावभा उल्रेखखत श्रोत सबेऺण फाट तनधायरयत बए फभोक्जभको ऩरयभाण भात्र सॊकरन 
गन ेव्मफस्था लभराइने छ।  
ववकल्ऩ १  प्रस्ताव कामायन्वमन न ैनगने ।  
ववकल्ऩ २  ऩयभऩयागत ववगध द्वाया प्रस्ताव कामायन्वमन गन े।  
ववकल्ऩ ३  वैऻातनक ब्मफस्थाऩन प्रणारी अन साय प्रस्ताव कामायन्वमन गन े।  

६.२ प्रस्तावका ववकल्ऩहरु 
ववकल्ऩ १  प्रस्ताव कामायन्वमन नगन े 
मस प्रकायको बफकल्ऩराई योज्दा प्रस्ताववत ऺेत्रभा बएका ढ ङ्गा, गगट्टी, वार वा सॊकरन 
तथा उत्खनन नै नगने, य सो ऺेत्रराई ऩूणय रुऩभा तनषेगधत / सॊयक्षऺत ऺेत्रको ] 
(Restricted/Protected Area) रुऩभा ववकास गने ह नजान्छ।गैय कानूनी रुऩभा सॊकरन 
गयेभा ववगो जपत गयी प्रचलरत ऐन कानून फभोक्जभ दण्ड सजाम गन य ऩने य ऺेत्रको ऩूणय 
येखदेख गाउॉऩालरका य आवश्मक ऩये क्ज.स.स. गन यऩन ेह न्छ।मस ववकल्ऩरे बौततक सॊयचना 
तनभायणभा आवश्मक तनभायण साभाग्री (ढ ङ्गा, गगट्टी, फार वा आदद) सॊकरन तथा 
उत्खनन्का रागी नदीको फगय ऺेत्र बन्दा जलभनभा गरयने उत्खनन ् राई प्रोत्साहन 
गदयछ।मसयी वैकक्ल्ऩक उत्खननराई प्रोत्साहन गदाय नदीको फगयभा यहेको प्राकृततक सभऩदा 
खेय जान का साथ ैनदीको ऩानी फहाव सतह फढ्नारे खेतीमोग्म जलभनभा फाढी ऩस्ने, बू-
ऺम जस्ता प्राकृततक प्रकोऩका घटनाभा वदृ्धी ह न सतछ।खानीजन्म उत्खनन्रे 
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वातावयणभा ऩतन अगधक नकायात्भक प्रबाव ऩाने तथा तत्कार खानीको ववकास ऩतन 
नबैसकेको अवस्थाभा मस ववकल्ऩराई अस्वीकृत गरयन्छ।ढ ङ्गा, गगट्टी, फार वा आदद 
सॊकरन नगदाय नदीको सतह फढन गई फाढीको ऩानी, फस्ती य खेतभा ऩसी धनजनको 
नोतसानी ह ने, नदीको सतह फढी, फाॉध य ऩ रहरुराई  फषायतको सभमभा ऺतत ऩ ग्न,े कच्चा 
ऩदाथयको आऩूतॉ नह दा उद्मोग व्मवसाम फन्द ह ने वा अको देशको बय ऩन य ऩने तथा 
स्थानीम ववकास तनभाणय कामयभा प्रततकूर असय ऩने देखखन्छ। 
ववकल्ऩ २  ऩयभऩयागत ववर्ध द्वाया प्रस्ताव कामायन्वमन गन े 
ऩयभऩयागत बफगध द्वाया ढ ॊगा, गगट्टी य वार वा सॊकरन तथा उत्खनन ्गने कामय याम्रो बए 
ऩतन श्रोतहरुको अवैऻातनक य अतनमक्न्त्रत रुऩफाट सॊकरन तथा बफक्री ववतयण ह न,े अदऺ 
भातनसहरु फाट सभम लसभा नयाखी क न ै ऩतन फखत श्रोत सॊकरन गने य व्मवसातमक 
रुऩभा काभ गन ेव्मक्ततहरु राई बफक्री गने कामयराई फढावा ददने ह न्छ।श्रोत सॊरकन गन े
भातनसहरु राई सो को भहत्व, भ ल्म, सॊकरन ववगध रगामतका क न ैक याको ऩतन जानकायी 
नह न े य जथाबाबफ क नै ऻान बफना श्रोत सॊकरन गदाय मसफाट ऩमायवयण तथा 
ऩारयक्स्थततकीम प्रणारीभा नयाम्रो प्रबाव ऩ ग्न का साथै स्थानीम याजश्व तथा जनताको 
आगथयक उन्नतत सभेतभा वाधा ऩ ग्न ेह न्छ।  
ववकल्ऩ ३  वैऻातनक ब्मफस्थाऩन प्रणारी अनुसाय प्रस्ताव कामायन्वमन गन े 
अफैऻातनक य अब्मवक्स्थत ववगधद्वाया ढ ॊगा, गगट्टी, वार वा उत्खनन ् गदाय त्मस्ता 
श्रोतहरुको तनयन्तयता नह न,े हैलसमतभा ह्रास आउने बएकोरे त्मसको फैऻातनक 
व्मफस्थाऩनका साथै सॊकरन ववगधभा स धाय ल्माई मस्ता श्रोतको ददगो ववकास गनय मो 
प्रस्ताव प्रस्त त गरयएको हो।ढ ङ्गा, गगट्टी, फार वा आददको ववगतभा बएको सॊकरन 
ववगधभा छरपर गदाय अव्मवक्स्थत ककलसभफाट सॊकरन तथा उत्खनन ्गरयएको जानकायी 
आएकोरे आगाभी ददनहरुभा सॊकरन गदाय जहाऩामो त्मही सॊकरन नगयी तोककएको ऺेत्रफाट 
भात्र सॊकरन कामय गनय/गयाइनेछ। 
मसयथ  ढ ङ्गा, गगट्टी, फार वा आदद सॊकरन गदाय वन ऺेत्रका साथै सॊकरन ऺेत्रभा क नै 
ककलसभको हानी नोतसानी नऩायी तथा फाताफयणीम अफस्थाभा क न ै प्रबाफ नऩन े गयी 
सॊकरन गन ेव्मफस्था गरयनेछ । मसको रागग तनमभान साय सॊकरन इजाजत ददईने य गाउॉ  
अन गभन सलभततरे  तनमलभत अन गभन गने व्मवस्था गरयनेछ।ढ ङ्गा, गगट्टी, फार वा 
आददको रागगआक्श्वन देखख जेष्ठ भसान्त सभभ (नदीभा फाढी  नआएको फखत) सॊकरन 
गन ेसभम ददईनेछ।सॊकरन कामयफाट वातावयणभा असय नऩन ेऩयभऩयागत तथा आध तनक 
साधनको भात्रप्रमोग गरयनेछ। जैववक ववववधताको सॊयऺणराई ध्मानभा याखी तनधायरयत 
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स्थानभा भात्र प्रस्ताव कामायन्वमन ह ने य मो प्रस्तावरे वातावयणराई ऺतत नऩ मायई  
प्रस्तावभा उल्रेखखत श्रोत सबेऺण फाट तनधायरयत बए फभोक्जभको ऩरयभाण भात्र सॊकरन 
गन ेव्मफस्था लभराउदा श्रोतहरुको  उगचत व्मवस्थाऩन बई ददगो ह न ेह दा मो ववकल्ऩराई 
योक्जएको छ। 

६.३ ववर्बन्न ववकल्ऩहरुको वातावयणीम तुरनात्भक प्रबावहरुको ववश्रेषण 
प्रस्ताव कामायन्वमनका तीनवटा ववकल्ऩहरुराई तालरका ६.१ भा त रनात्भक रुऩभा अनूकूर 
य प्रततकूर वातावयणीम प्रबावको छोटो तथा सॊक्षऺप्तभा Qualitative approach वाट 
ववश्रेषण गरयएको छ। Qualitative approach ववकल्ऩ छनौट गने ऩूयानो य सहज उऩाए 
हो। 
तालरका नॊ. ६.१ अन कूर य प्रततकूर प्रबावहरुको वववयण 
लस.
न. 

ववकल्ऩहरु अन कूर वातावयणीम प्रबाव प्रततकूर वातावयणीम प्रबाव  
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ब ऺमभा कभी स्थातनमस्तयभा गरयवी तनवायणका 
रागग तनजी ऺेत्रको सॊरग्नताभा 
कभी आउने। 

वातावयणभा सन्त रन औद्मोगगक ववकासभा टेवा नऩ ग्ने। 

प्राकृततक रुऩभा यहेका श्रोतहरुको 
सॊयऺण य वदृ्गध 

मस कामयभा सॊरग्न स्थानीम 
जनशक्तत ववस्थावऩत ह ने। 

श्रोतको चोयीभा कभी सॊकरन नह दा श्रोतको सद ऩमोग 
नबई खेय जाने। 

जरचय य उनीहरुको फासस्थानको 
सॊयऺण 

स्थातनम जनसभ दामफाट सॊयऺण 
कामयभा सहबागगताको कभीको 
कायण श्रोँतको द रुऩमोग ह ने। 

फॊशाण  स्रोत सॊयऺण स्थानीम ववकास तनभायण कामयभा 
प्रततकूर असय ऩने। 

जैववक ववववधता य ऩारयक्स्थततकीम 
प्रणारीको सॊयऺण 

कच्चा ऩदाथयको आऩूय ्यतत नह दा 
उद्मोग फन्दह ने वाअको देशको 
बय ऩन यऩने । 
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स्रोतको भौज्दातभा फदृ्गध  याजश्व नउठ्दा अथयतनत्रभा 
प्रततकूर असय ऩन,े ढ ॊगा, गगट्टी, 
वार वा आदी  सॊकरन नगदाय 
नदीको सतह फढ्न गई फाढीको 
ऩानी फस्ती य खेतभा ऩसी 
धनजनको नोतसानी ह न,े नदीको 
सतह फढी फाध य ऩ रहरुराई 
वषायतको सभम भा ऺततऩ ग्ने । 
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दऺ जनशक्तत आफश्मक नऩने  ढ ॊगा, गगट्टी, फार वा जस्ता 
ऩैदावायको द रुऩमोग ह ने 

नीतत तनमभको ऩयीगध लबत्रन आउने  भहत्वऩूणय प्रजाततहरु रोऩ ह नगई 
जैववक ववववधताभा  ह्रास आउने य 
याजस्व सभेत प्राप्त नह न े

अल्ऩकारीन रुऩभा अत्मागधक 
ऩरयभाण सॊकरन ह ने   

स्थानीम तहराइय प्राप्तह न े
याजश्वभा कभी आउने य  सयकायी 
जनशक्ततको फढी आवश्मकता ऩने 

सॊकरनको फैऻानीक प्रकृमाका 
वायेभा जानकायी आफश्मकन ऩने  

वातावयण ववनासका प्रवाबहरु 
देखखने 

क नै सीऩ य प्रववगधको आवश्मकन 
ऩने  

स्थानीम उद्मोगहरुराई तनमलभत 
रुऩभा कच्चा ऩदाथय प्राप्तनह न े

स्वतन्त्र रुऩभा ज नक नै सभमभा 
सॊकरन गनय सककने  

सॊरग्न जनशक्तत ववस्थावऩत ह ने 

कभ रागतभा श्रोत सॊकरन ह ने  योजगायी य अन्म आमआजयनका 
अवसयहरु घट्दै जाने  

स्थानीम स्तयभा गरयवी 
तनवायणका रागी तनजी ऺेत्रको 
सॊरग्नताभा कभी आउने  
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वनश्रोतको अत्मागधक दोहन ह न े

बौततक सॊयचनाको रागी तनभायण 
साभाग्री प्राप्तह ने  

अव्मवक्स्थत तरयकारे ढ ॊगा, 
गगट्टी, वार वा आदद सॊकरन गदाय 
नदीको सतह गदहयो बई ककनाय 
कटान ह न े   

बौततक सॊयचनाहरु ऩ र, फाॉध 
आददराई ऺेततऩ ग्न सतन े
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ढ ॊगा, गगटी वार वा जस्ता श्रोतको 
ददगो व्मफस्थाऩनह ने य रोऩोन्भ ख 
प्रजाततको सॊयऺण य बफकासका साथ ै
स्थानीम तहभा प्रववगध हस्तान्तयण  
ह ने  

प्रस्ताव कामायन्वमन गदाय दऺ 
जनशक्ततको आवश्मकता ऩन े

स्थानीम तहभा कच्चा ऩदाथय स्थामी 
य ददगो रुऩभा प्राप्तह न े 

फढी खगचयरो ह न े

स्थानीम स्तयभा थऩ योजगायीका 
अफसय लसजयना बई आगथयक तथा 
साभाक्जक बफकासभा थऩ टेवा ऩ ग्ने  

भानवीम गततववगधका कायण 
बूऺम फढ्न सतन े

जन सहबागगताभा फदृ्गध  बइय 
स्थातनम जन  सभ दामफाट सॊयऺण, 
सभवधयन कामयभा सकायात्भक प्रबाव 
ऩने  

जरसॊग सभफक्न्धत जीवजन्त हरु 
भानवीम प्रबावभा आउन सतन े

जैववक ववववधता य ऩारयक्स्थततकीम 
प्रणारीको सॊयऺण ह न े

सभम ऩारना य तनक्श्चत तनमभ 
कानूनको ऩारना गन य ऩन े

जैववक वॊशाण  श्रोत सॊयऺणभा 
भद्दत लभल्ने 

अन्म प्रजातीहरुको हानी नोतसानी 
ह नसतन े

वातावयणीम प्रततकूर प्रबाव घट्न 
गई सकायात्भक प्रबाव फढ्दै जाने 

नदी वयऩय वस्ती ववस्ताय एवॊभ 
नदी अततक्रभण ह नसतन े
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ददगो रुऩभा याजश्व प्राप्त बई  
स्थानीम आमभा फदृ्गध ह ने 

बौततक सॊयचना जस्तै ऩ रको 
जगभा प्रत्मऺ आच आउन सतन े

अन्म ववलबन्न उऩमोगी प्रजाततको 
ऩदहचानह ने  

 

व्मवक्स्थत तरयकारे ढ ॊगा, गगट्टी, 
फार वा आदद सॊकरन गदाय ककनाय 
कटान नह न े य नदी बफच बागफाट 
फग्ने 

 

अन सन्धान तथा अध्ममनभा भद्दत 
लभल्ने  

 

प्रस्ताव कामायन्वमन ऺेत्र वयऩयको 
बौततक ऩूवायधायहरु ऩ र आददको 
सॊयऺण ह न  

 

भाग य आऩूततयको क्स्थतत ववश्रेषण 
गयी सक्ञ्चती सभेत गनय सककने 

 

ग णात्भक दृक्ष्टकोण  (Qualitative approach) का आधायभा प्रायक्भबक वातावयणीम 
ऩयीऺण प्रततवेदन अध्ममनको क्रभभा कपल्ड तनयीऺण गदाय स्थातनम फासी, प्रभ ख 
स चनादाता सॊगको छरपर, प्रत्मऺ अवरोकन य गाउॉऩालरकासॉगको छरपरका आधाय 
प्रस्तावको ववकल्ऩहरुको ववश्रेषण गदाय प्रस्ताव कामायन्वमका ववकल्ऩहरु भध्मववकल्ऩ नॊ ३, 
फैऻातनक तरयकारे ढ ॊगा, गगटी, वार वा उत्खनन ्तथा सॊकरन गने ववकल्ऩफाट वातावयणभा 
सवैबन्दा कभ  असय ऩने, उत्खनन ् कामय वातावयणभैत्री ह न,े स्थानीम स्रोतको सदह 
सद ऩमोग ह न,े स्थानीम स्तयभा  थऩ योजगायीका अफसय लसजयना बई आगथयक तथा 
साभाक्जक बफकासभा थऩ टेवाऩ ग्ने, ददगो रुऩभा याजश्व प्राप्तबई स्थानीम आमभा फदृ्गध 
ह न,े जन सहबागीता फढ्ने जस्ता ववलबन्न कायणरे गदाय मो ववकल्ऩ नै उगचत ठहरयएको 
कायणरे मस गाउॉऩालरकाराई प्रस्ताव कामायन्वमनका रागी ववकल्ऩ ३ लसपारयस गरयएको 
छ । 
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अध्माम सात 

७. प्रस्ताव कामायन्वमन गदाय वातावयणभा ऩन ेप्रबावहरु 
प्रस्ताव कामायन्वमनवाट वातावयणभा ऩनय सतन ेप्रबावहरुको ऩदहचान ढ ङ्गा, गगट्टी तथा  
फार वा आदद सॊकरन तथा उत्खनन ् कामय सॊचारन यहदा य उततकामयरे बववष्मभा 
तनभताउन सतन ेप्रबावहरुको ऩदहचान य ववश्रेषण जैववक, बौततक, यसामतनक, आगथयक-
साभाक्जक तथा साॊस्कृततक वातावयणराई ध्मानभा याखी गरयएको छ ।प्रस्ताव कामायन्वमन 
वाट भ ख्म गरय सकायात्भक य नकायात्भक प्रबाफहरु ह ने गदयछन।्साभान्मतमा सकायात्भक 
प्रबाफहरुराई अगधकतभ य नकायात्भक  प्रबाफहरुराई न्मून गदै ढ ङ्गा, गगट्टी, फार वा 
आदद सॊकरन तथा उत्खनन ्कामय गन यऩदयछ । प्रस्ताव कामायन्वमका वातावयणीम असयहरु 
वस्त गत वातावयणीम अवस्थाको फमान य प्रस्ताव कामायन्वमन ववगधहरुको ववश्रेषणको 
आधायभा ऩदहचान गरयएको छ।प्रबाफहरुराई ऩरयभाण, लसभा य अफधीको आधायभा अन भान 
गरय उच्च भध्मभ य न्मून सूचकहरुको आधायभा नभफयीङ गयी त्मसको बफश्रेषण अध्माम 
आठको तालरका ८.१ भा गरयएको छ । 

७.१ प्रस्ताव कामायन्वमन फाट ऩने अनुकुर प्रबाफहरु 
७.१.१. बौततक वातावयण 
 फाढी एवॊ अन्म जर उत्ऩन्न प्रकोऩको न्मूनीकयण्  
ढ ॊगा, गगट्टी, फार वाको सॊकरन कामय ददगो य ब्मवक्स्थत एवॊ वातावयण भैत्री ढङ्गरे गदाय 
प्रस्ताववत ऺेत्रभा ह ने वा ह नसतन े फाढी एवॊ अन्म जर उत्ऩन्न प्रकोऩको न्मूनीकयण 
ह न्छ।मस प्रस्तावरे नदीभा थ वप्रएय यहेका नदीजन्म ऩदाथयहरुको सॊकरन वातावयण भैत्री 
तवयरे गन ेमोजना गयेको छ । स्रोत सॊकरन तथा ववक्रीका अततरयतत सॊयऺण, सभवद्यबन 
य नदी तनमन्त्रण सभफन्धी मोजना सभेत कामायन्वमन ह नेछ।नदी छेउभा थेगग्रएय फसेको 
ठाउफाट सॊकरन कामय गरयन ेह दा त्मसफाट नदी ककनाय स यक्षऺत बइ वन तथा सो ऺेत्रको 
वतयभान अवस्थाभा सभेत क्रलभक स धाय ह नेछ । मसरे गदाय घास एवॊ झाडीको वदृ्गध बइ 
जलभनको सॊयऺणका साथ ै बू-ऺम सभेत तनमन्त्रण य योकथाभ ह नेछ । मस स धायको 
क्रभभा नदीरे आफ्नो फाहव ऩरयवतयन नगन ेह दा खेती मोग्म जभीनभा ऩतन असय नगन े
देखखन्छ।मो प्रबाव अप्रत्मऺ, भध्मभ, स्थानीम य राभो सभम सभभ यहनेछ।त्मसैरे प्रबाव 
भूल्माङ्कन गदाय मो प्रबाव भध्मभ रुऩभा भहत्वऩूणय  देखखन्छ । 
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 स्रोतको फैऻातनक तथा हदगो ब्मफस्थाऩन हुन े 
प्रायक्भबक वातावयणीम ऩयीऺण प्रततफेदनको स्वीकृतत रगत्त ै प्रबाव न्मूनीकयणको 
ब्मफस्थाऩन कामय मोजना राग  गरयने बएकोरे मसको सकायात्भक ऩऺ बनेको फैऻातनक 
ब्मफस्थाऩन हो।स्रोतको वैऻातनक व्मवस्थाऩन बन्नारे तालरका २.३ भा उल्रेख घाटहरुको 
सॊकरन/उत्खनन ्मोजना अन साय सॊकरन तथा उत्खनन ्गरय प्रस्तावको ददगो कामायन्वमन 
गन य हो।मसफाट हैलसमत ऩदहचान, फावषकय  सॊकरन गनय सककने ऩरयभाणको तनधाययण, 
सॊकरन बफगध आदद सफै क याहरु फस्त गत रुऩभा तनधाययण गरयएको ह ॉदा फैऻातनक तयीकारे 
ब्मफस्थाऩन ह न्छ।मो प्रबाव प्रत्मऺ, उच्च, ऺेबत्रम य राभो सभम सभभ यहनेछ त्मसैरे 
प्रबाव भूल्माङ्कन गदाय मो प्रबाव अतत भहत्वऩूणय भातनएको छ ।  
 
७.१.२. साभाम्जक, आर्थयक एवॊ साॊस्कृततक वातावयण  
 आमश्रोत य जन सहबागीताभा वदृ्र्ध  
प्रस्ताफ कामायन्वमन ह दा प्रस्ताफभा उल्रेखखत प्राम सफ ै कृमाकराऩभा स्थानीम जनताको 
सहबागगता ह ने य प्रस्ताफ कामायन्वमन बएऩतछ स्थानीम सभ दामराई प्रत्मऺ योजगायीको 
अफसयहरु प्राप्त बै आम आजयनभा फदृ्गध ह नेछ।मसफाट स्थानीम स्तयभा फजायको बफकास 
ह न गै उद्मोग, व्माऩाय, कृवषआदद ऺेत्रभा प्रत्मऺ मोगदान ऩ ग्न े य आगथयक कृमाकराऩ 
फढ्न गै आगथयक गततलशरता फढ्न जान्छ। स्थानीम जनताहरुराई आम आजयनका 
अफसयहरु प्राप्तह न ेह नारे क्जफन स्तय उकास्न भद्दत ऩ ग्नगई गयीफी न्म तनकयणभा सभेत 
भहत्वऩूणय मोगदान ऩ ग्न े देखखन्छ।मो प्रबाव प्रत्मऺ, उच्च, स्थानीम य छोटो सभम सभभ 
यहनेछ तय आम आजयनको  सदह सद ऩमोग य रगानी गनयसके राभो सभम सभभमसको 
प्रबाव ऩनेछ त्मसैरे प्रबाव भूल्माङ्कन गदाय मो प्रबाव भध्मभ रुऩभा भहत्वऩूणय भातनएको 
छ। 
 योजगायीको  अवसय  
श्रोत सॊकरन एफॊ ढ वानी कामयभा दऺ काभदाय   आवश्मक नऩने ह ॉदा नदी आसऩासका 
काभदायहरुराई न ैसॊरग्न ह न ेअफसय प्रात ह न्छ।भदहराहरुको हकभा ऩतन उनीहरुरे ऩतन 
ऩ रुष जततकै श्रभ गने ह नारे त्मततकै भात्राभा राबाक्न्वत ह नेछन।्मसरे एक प्रकायरे 
भदहरा य ऩ रुष ववचको श्रभ ववबाजनभा ववबेद गने प्रणारीराई तनरुत्सादहत ऩादयछ।ढ ॊगा, 
गगटृी, वार वा सॊकरन कामय तनमलभत ह ने ह नारे मसफाट स्थानीम वालसन्दा राबाक्न्वत बइ 
यहन्छन।्मो प्रबाव प्रत्मऺ, उच्च, स्थान ववशषे य छोटो सभमसभभ यहनेछ तय योजगायीवाट 
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आजेका आमको सदह सद ऩमोग य रगानी गनय सके राभो सभम सभभ मसको प्रबाव ऩनेछ 
त्मसैरे प्रबाव भूल्माङ्कन गदाय मो प्रबाव भध्मभ रुऩभा भहत्वऩूणय भातनएको छ। 
 वाटो /सडक सॊजार 
प्रस्ताव कामायन्वमन ह ने स्थान सभभ ढ वानीको रागी ट्मातटय, िक, दटऩय आवत जावत 
गनयको नमाॉ िमाक खोल्ने, स्तय उन्नती गन यऩन ेह न्छ।जसरे गदाय वषो अगधकतभ सभम 
ववना अवयोध उत्खनन ्साभग्रीहरु ढ वानी गनयका रागी सडक ववस्ताय य भभयत सभबाय 
गन यऩन े ह न्छ।मसरे गदाय गाउॉऩालरका तथा क्जल्राको सडक सॊजार ववस्तायभा  टेवा 
ऩ ग्दछ।मो प्रबाव प्रत्मऺ, उच्च, स्थानीम य राभो सभमसभभ यहनेछ त्मसैरे प्रबाव 
भूल्माङ्कन गदाय मो प्रबाव भध्मभ रुऩभा भहत्वऩूणय भातनएको छ।  
 गाउॉऩार्रकाको  आमश्रोत / याजश्व  सॊकरन 
प्रस्ताव कामायन्वमन गनयका रागी गाउॉऩालरकारे नदीको खण्ड-खण्डभा घाटहरु तोकी 
ठेतकावाट प्रस्ताव कामायन्वमन गदाय गाउॉऩालरकाको याजश्व सॊकरनको दामया अलर 
पयाककरो ह नेछ।नदीभा खेय जाने साभग्रीको सदह तरयकारे सद ऩमोग ह नगई मसको बफक्री 
बफतयणफाट स्थानीम स्तयभा ठूरो ऩरयभाणभा याजस्व सॊकरन ह नेछ।जसफाट सॊकलरत 
यकभ गाउॉऩालरकाकारे स्थानीम स्तयराई टेवाऩ ग्ने कक्रमाकराऩको रागी खचय गनय सतनेछ 
जसरे याक्ष्िम अथयतन्त्रभा सभेत सकायात्भक प्रबाफ ऩान ेदेखखन्छ।मो प्रबाव प्रत्मऺ, उच्च, 
याक्ष्िम य राभो सभम सभभ यहनेछ त्मसैरे प्रबाव भूल्माङ्कन गदाय मो प्रबाव अतत 
भहत्वऩूणय भातनएको छ। 
 ववकास तनभायण साभाग्रीको उऩरव्धता 
स्थानीम ऺेत्रभा यहेका ढ ॊगा, गगट्टी, वार वा जस्ता ऩैदावायभा आधारयत उद्मोगहरुराई 
आफश्मक ऩने कच्चा ऩदाथयको सयर तरयकारे आऩूततय गनय मस मोजनारे सहमोग ऩ मायउने  
छ साथ ैस्थानीम स्तय तथा फारृम आवश्मक ऩन े तनभायणका साभग्रीहरु (ढ ङ्गा, गगट्टी, 
फार वा आदद ) सभेत उऩरब्ध ह ने ह ॉदा शहयीकयणभा सभेत भद्दत ह नेछ।मो प्रबाव 
प्रत्मऺ, उच्च, स्थानीम य राभो सभम सभभ यहनेछ त्मसैरे प्रबाव भूल्माङ्कन गदाय मो 
प्रबाव भध्मभ रुऩभा भहत्वऩूणय भातनएको छ।  
 अतनमर्भतता घट्ने  
प्रस्ताफको कामायन्वमन गने लसरलसराभा अन गभन सलभततको  तनमलभत सॊरग्नता यहन े
ह नारे सॊकरन कामयको कभी कभजोयीको सभमभा नै सलभऺा गयी सतयकताय अऩनाउन 
सककन े बएकोरे श्रोत उत्खनन ् ऺेत्र वयऩय अतनमलभतता कभह ने देखखन्छ।मो प्रबाव 
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अप्रत्मऺ, तनभन, स्थान ववशषे य भध्मभ सभम सभभ यहनेछ त्मसैरे प्रबाव भूल्माङ्कन 
गदाय मसको प्रबाव कभ ऩनेछ l  
 प्रबफधी  हस्तान्तयण हुने  
प्रस्ताफको कामायन्वमन स्थानीम सभ दामको सॊरग्नताभा ह न े बएकोरे श्रोत ब्मफस्थाऩन 
सभवन्धी लसऩ तथा प्रबफधीको हस्तान्तयण ह ने देखखन्छ।ढ ङ्गा, गगट्टी, फार वा आददको 
सॉकरन तथा उत्खनन ्गन ेतयीकाफाये स्थानीम सभ दामराई जानकायी प्राप्तह नेछ।मो प्रबाव 
अप्रत्मऺ, भध्मभ, स्थान ववशषे य राभो सभम सभभ यहनेछ त्मसैरे प्रबाव भूल्माङ्कन 
गदाय मसको प्रबाव कभ ऩनेछ।  
 खेती मोग्म जभीन एवॊ कृषीजन्म साभाग्री 
नदीवाट प्रततफेदन अन साय ढ ङ्गा, गगट्टी, फार वा आदद सॊकरन गदाय नदीको वहाव मथावत 
यहन े य श्रोत नक्जक यहेका खेतीमोग्म जभीनएवॊ कृषीजन्म साभाग्रीभा अव्मवक्स्थत 
तरयकारे सॊकरन गदाय नदीको वहाव ऩरयवतयन बई वषाय माभभा आउने वादढ वाट वच्नेछ।मो 
प्रबाव अप्रत्मऺ, भध्मभ, स्थानीम य राभो सभम सभभ यहनेछ त्मसैरे प्रबाव भूल्माङ्कन 
गदाय मो प्रबाव भध्मभ रुऩभा भहत्वऩूणय भातनएको छ। 
७.१.३ जैववक प्रबाव  
जैववक ववववधता सॊयऺण तथा प्रोहोत्साहन् वैऻातनक, ददघयकारीन एवॊ वातावयणभैत्री ववधी 
अऩनाई नदीको वस्त  उत्खनन ्गनय तनक्श्चत भाऩदण्ड ऩतन तोककने ह दा जैववक ववववधता 
सॊयऺण ह न े तथा मसको सॊयऺणको प्रोत्साहन ह ने देखखन्छ।मो प्रबाव अप्रत्मऺ, उच्च, 
याक्ष्िम य राभो सभमसभभ यहनेछ।त्मसैरे प्रबाव भूल्माङ्कन गदाय मो प्रबाव अतत 
भहत्वऩूणय भातनएको छ ।  

७.२ प्रस्ताफ कामायन्वमफाट ऩने प्रततकूर प्रबाफहरु 
७.२.१ बौततक वातावयण  
 बू उऩमोगभा ऩने प्रबाव 
ढ ॊगा, गगटी, वार वाआदद सॊकरन कामय नह ॉदा नदीको सतह (वेड रेबर) वढ्न गई वषायतको 
सभमभा नदीभा आउने वाढीका कायण ऩानी नदीवाट वादहयी वस्ती तथा खेती गरयएको 
वयऩयको ऺेत्रभा जान सतनेछ जसका कायण जलभन ड वानभा ऩछय।मो प्रबाव अप्रत्मऺ, 
भध्मभ, स्थानीम य राभो सभम सभभ यहनेछ त्मसैरे प्रबाव भूल्माङ्कन गदाय मो प्रबाव 
भध्मभ रुऩभा भहत्वऩूणय भातनएको छ ।  
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 बौततक सॊयचनाभा हुने असय  
नदी/खोराहरुभा फनेका बौततक सॊयचनाहरु जस्तै ऩ र नक्जक सॊकरन कामय गरयएभा मी 
सॊयचनाको जगभा प्रत्मऺ रुऩरे असय गदयछ।त्मसैरे बौततक सयचनाहरु (ऩूर) को तर 
भागथद फै तपय  कक्भतभा  ५०० भीटयको दयूीभा सॊकरन कामय ऩूणय रुऩरे तनषेगधत गरयन  
ऩदयछ।मो प्रबाव अप्रत्मऺ, उच्च, स्थान ववशषे य राभो सभमसभभ यहनेछ त्मसैरे प्रबाव 
भूल्माङ्कन गदाय मो प्रबाव भध्मभ रुऩभा भहत्वऩूणय भातनएको छ।  
 वामू  (धवूा, धरूो) ध्वनी प्रदषूण  
ढ ङ्गा, गगट्टी, फार वा आदद सॊकरन तथा तनकासी गरयदा वन ऺेत्र, नदीको ककनाय य 
सडकको छेउछाउभा धवूा य धरूोको भात्रा केही हद सभभ फढन जाने ह न्छ।सवायी साधनको 
आवागभनरे ध्वनी प्रदषूण ऩ ग्न सतछ।मो प्रबाव प्रत्मऺ, भध्मभ, स्थानीम य राभो सभम 
सभभ यहनेछ त्मसैरे प्रबाव भूल्माङ्कन गदाय मो प्रबावन्मून रुऩभा भहत्वऩूणय भातनएको छ 
। 
७.२.२. साभाम्जक आर्थयक एवॊ साॊस्कृततक वातावयण  
 ऩेशागत स्वास्थ्म एवॊ सुयऺा 
ढ ॊगा, गगट्टी, वार वाको सॊकरन गदाय ववलबन्न प्रकृततका औजायहरुको प्रमोगरे 
काभदायहरुराई चोटऩटक राग्न सतछ।त्मसै गरय ढ ॊगा गगटृी उतछदटृएय ऩतन क्जउभा चोट 
राग्न सतछ।ध रोको कायणरे स्वास-प्रस्वास य आॊखा गचराउने जस्ता स्वास्थ्म सभक्न्ध 
सभस्मा देखा ऩनय सतछन।् ढ वानी साधनहरुको आवतजावतरे आकक्स्भक द घयटनाको 
सॊबावना ऩतन त्मततकै यहन्छ।मो प्रबाव अप्रत्मऺ, भध्मभ, स्थान ववशषे य राभो सभम 
सभभ यहनेछ त्मसैरे प्रबाव भूल्माङ्कन गदाय मसको कभ प्रबाव ऩनेछ। 
७.२.३. जैववक  वातावयण  
 वन्मजन्तु एवॊ वन ऩैदावयको गैय कानुनी व्माऩाय  
ढ ङ्गा, गगट्टी, फार वा आदद सॊकरन तथा ढ वानीभा सॊरग्न काभदायहरुरे अफैधरुऩरे वन 
ऺेत्रको वरयऩरय ऩाईने जीव-जन्त हरु (भाछा, चयाच रुङ्गी, घस्रने य स-साना स्तनधायी 
जनावयहरु आदद) लशकाय गनय सतन े बएकोरे सो गैय कान नी कामय गयेभा ह नसतन े
कावायहीको फायेभा सचते गयाउन गाउॉऩालरकारे होडडङ्ग वोडयभा नदी तछने सावयजतनक 
स्थानभा मस सभफक्न्ध व दाॉ याखी स्थाऩना गन यऩनेछ।मो प्रबाव अप्रत्मऺ, भध्मभ, स्थान 
ववशषे य राभो सभम सभभ यहनेछ त्मसैरे प्रबाव भूल्माङ्कन गदाय मो प्रबाव भध्मभ रुऩभा 
भहत्वऩूणय भातनएको छ। 
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अध्माम आठ 

८. प्रबाफ वढोत्तीकयण एवॊ न्मुतनकयण गने उऩामहरु 
प्रस्ताव कामायन्वमन फाट वातावयणभा  ऩनय सतने प्रबावहरु तनयाकयण गन े य वैऻातनक 
तरयकारे उत्खनन ्तथा सॊकरन गनय गाउॉऩालरकारे प्रततफेदन भा प्रस्त त गरयएको उत्खनन ्
तथा सॊकरन कामयराई कडाईका साथ कामायन्वमन गयाउनेछ जसका कायण वातावयणभा 
कभ असय ऩनेछ । अन भातनत गरयएका वातावयणीम प्रबावहरु प्रस्ताववत तनयोधात्भक 
तनयाकयणका उऩामहरुको अवसयण गरयएभा अवश्म प्रबाव न्म तनकयण ह नेछ।मी उऩामहरु 
अवसयण गरयए ऩतन केदह भात्राभा प्रबावहरु ऩनय सतछ तय त्मो केवर स्थानीम ववषेण य 
ऩरयगध लबत्र  यहनेछ।प्रस्ताव कामायन्वमनभा प्रबावहरु सकयात्भक य नकयात्भक द वै ह न 
सतछन ्त्मसकायण मस प्रततवेदनभा सकयात्भक प्रबावराई वढोत्तीकयण गन ेय नकयात्भक 
प्रबावहरुराई न्म तनकयण गने उऩामहरु उल्रेख गरयने छ जसरे प्रस्ताव कामायन्वमन फाट 
गाउॉऩालरका य स्थानीम जनतारे धेयै बन्दा धेयै पाइदा भहश स गनय सकून य न्मून भात्राभा 
नकायात्भक प्रबाव असय ऩयोस।् 

८.१ प्रस्तावको अनुकुर प्रबावहरु वढोत्तीयकयण 
८.१.१ बौततक वातावयण  
 नदी क्रकनायको व्मवस्थाऩन्  
फफइय सदाफहाय नदी बएकारे मसरे फाहै भदहना नदी ककनायभा ऺतत ऩ मायउने  खतया छ । 
त्मसैरे ढ ङ्गा, गगट्टी, फार वा सॊकरन/उत्खनन ् कामय तोककएको ऩरयभाण तोककएको 
स्थानफाट भात्र तनकालरने व्मवस्था गन य जरुयी ह न्छ।जसरे गदाय फाढी एवॊ अन्म 
जरउत्ऩन्न प्रकोऩको ऺततफाट फच्न सककनेछ।ऩदहयो वा बू-ऺम बएका स्थानभा त रुन्त ै
फामो इक्ञ्जतनमरयङ कामय य River Training को प्रमोग गयी योकथाभ गरयनेछ। 
 ऩानीको प्राकृततक वहाव-भागय कामभ्  
ववद्मभान नदीभागयराई स यक्षऺत य सन्त लरत याखखने छ।नदीको लबत्री ककनायभा कक्भतभा 
१० लभ. छोडये भात्र ढ ङ्गा, गगट्टी, फार वा सॊकरन/उत्खनन ्गरयन ेछ।सॊकरन कामय गदाय 
नदीको फहावराई बफचभा केक्न्रत गन ेगयी व्मवस्था लभराइने छ ।  
 पोहय तथा जर प्रदषुण्  
ढ ङ्गा, गगट्टी, फार वा सॊकरन/उत्खनन ्कामयभा सॊरग्न काभदायहरुद्वाया नदीभा पोहय ऩान े
काभ ह न्छ।खानेक या य प्राक्स्टकका साभानहरु मत्रतत्र पाल्ने काभ ह न्छ । मसको 
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न्म नीकयणको रागग कक्भतभा हप्ताभा एक ऩटक त्मस्ता पोहयहरु सॊकरन गयी 
वातावयणभा असय नऩन ेगयी उऩम तत स्थानभा ववसयजन गयाइन ेछ।  
 वामु तथा ध्वतन प्रदषुण्  
ढ ङ्गा, गगट्टी, फार वा सॊकरन/उत्खनन ्कामयभा ध रोको कायण वाम  प्रद षण ह न्छ।त्मसै गयी 
ढ वानी साधनहरुको आवागभनरे ध रो य ध्वतन उत्ऩन्न गयाउछ।त्मसकायण वाम  प्रद षण 
कभ गन े उऩामहरुभा सडक ववबागरे तोकेको भाऩदण्डको सवायी साधनको प्रमोग य 
सडकभा ऩानीको प्रमोग गरयनेछ।ढ वानी साधनहरुभा फार वा य गगट्टी रोड गरयसके ऩतछ 
अतनवामय बत्रऩारद्वाया ढाककने छ।त्मसै गयी ढ वानी साधनहरुभा प्रेशय हनय तनषेध गरयनेछ। 
८.१.२. साभाम्जक, आर्थयक एवॊ साॊस्कृततक वातावयण  
 आमश्रोत य जन सहबागीताभा वदृ्र्ध  
स्थानीम सभ दामराई प्रत्मऺ योजगायीको अफसयहरुफाट आजयन गरयएको यकभ काभदायहरुरे 
ऩैसाको सदह सद ऩमोग गयाउनको रागग उनीहरुराई ववलबन्न ककलसभका सभूहभा आवद्ध 
गयाउने य खचय वचत गने वानीको  ववकास गनय साभाक्जक ऩरयचारनका भाध्मभ सॉग  
ऩरयगचत गयाउने।स्थानीम स्तयभा वढ्दै गयेको फजायको बफकासको तनमभन गने ।  
 योजगायीको  अवसय  
स्थानीम स्तयको काभदायहरुराई योजगायीको अवसय लभल्नेछ तय उततकामयभा ववशषे गरय 
गरयव, वक्न्चततभा ऩयेका भदहराहरुराई अवसय ददन ऩने।मसरे एक प्रकायरे भदहरा य 
ऩ रुषववचको श्रभ ववबाजनभा ववबेद गन ेप्रणारीराई तनरुत्सादहत ऩादयछ।  
 वाटो / सडक सॊजार 
प्रस्ताव कामायन्वमन ह न े स्थान नक्जकै क नै याक्ष्िम स्तयको ऩरयमोजना सॊचारन बएको 
अवस्थाभा उसराई कच्चा साम्रगीहरु ढ वानीको रागीनमाॉ िमाक खोल्ने य बईयहेको वाटोको 
स्तय उन्नती गन ेय मोजना सॊचारन ह ॉदा सभभ भभयत सभबाय गने व्मवस्था गाउॉऩालरकारे 
राग ूगनय सतनेछ । मसरे गदाय गाउॉ तथा क्जल्राको सडक सॊजार ववस्तायभा टेवा ऩ ग्दछ।  
 गाउॉऩार्रकाको आमश्रोत/याजश्व सॊकरन 
गाउॉऩालरकारे नदीको खण्ड-खण्डभा घाटहरु तोकी ठेतकावाट प्रस्ताव कामायन्वमन गदाय 
गाउॉऩालरकाको याजश्व सॊकरनको दामया अलर पयाककरो ह नेछ।नदीभा खेयजाने साभग्रीको 
सदह तरयकारे सद ऩमोग ह नगई मसको बफक्री बफतयणफाट स्थानीम स्तयभा ठूरो ऩरयभाणभा 
याजस्व सॉकरन ह नेछ।जसफाट सॊकलरत यकभ गाउॉऩालरकारे स्थानीम स्तयराई टेवा ऩ ग्ने 
कक्रमाकराऩको रागी खचयगनय सतनेछ जसरे याक्ष्िम अथयतन्त्रभा सभेत सकायात्भक प्रबाफ 
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ऩानेछ य गाउॉऩालरकारे तोकेको भाऩदण्ड, ऺभता लबत्र यहेय सॊकरन गदाय श्रोतको ददगो 
व्मवस्थाऩन ह नेछ।  
 स्रोतको फैऻातनक तथा हदगो ब्मफस्थाऩन 
तोककएका ऺेत्रफाट भात्रश्रोतको सॊकरन गरयने छ।तालरका २.२ य  २.३ भा प्रस्त त गरयएको 
सॊकरन सभवक्न्ध तनक्श्चत भाऩदण्ड होडडङ्ग वोडयभा रेखख नदी तछने सावयजतनक स्थानभा 
याख्न ऩनेछ।साथ ैकाठको गचन्ह अथवा करयरे सॊकरन गनय लभल्ने ऺेत्र तोककददने, सॊकरन 
सभम ववहान ८ देखख साझ ६ वजेसभभ तोककददए श्रोतको सदह सद ऩमोग ह ने देखखन्छ ।  
 अतनमर्भतता घट्ने  
प्रस्तावको कामायन्वमन गदाय श्रोतको ददगो उत्खनन ्तथा सॊकरन गनय स्थानीम सभ दामवाट 
कोही एक व्मक्तततथा सॊस्थाराई नदीको खण्ड अन साय वाडनेको क्जभभा ददने य वाडनेको 
काभ नदीवाट दैतनक सॊकरनको अलबरेख तमाय गन े य गाउॉऩालरकाभा प्रत्मेक भदहना 
वववयण व झाउने ह नेछ, जसरे गदाय ठेकेदायरे सभझौताभा उल्रेख बए वभोक्जभ 
कक्रमाकराऩ गये नगयेको थाहा ह न्छ य अन गभन प्रबावकायी यहन्छ अथवा स्थानीम 
सभ दामवाट नै सॊयऺक तथा येखदेख सलभतत बनेय गठन गनय सककनेछ जसको काभ नदीको 
वाडनेका जस्तै ह नेछ।गाउॉऩालरकाको मो ककलसभको प्रमासरे नदीभा सॊकरन तथा उत्खनन ्
कामय वातावयणभैंत्री य ददगो ह नेछ य अतनमलभतताभा कभी आउने छ । 
८.१.३ जैववक वातावयण  
 वन तथा वनस्ऩतत् 
 ढ ङ्गा, गगट्टी, फार वा सॊकरन/उत्खनन ् कामयभा सॊरग्न श्रलभकहरु य चारक दरका 
सदस्महरुफाट अफैधातनक रुऩभा रुख ववरुवाहरुको हानी य चोयी ह न सतन े सॊबावना 
छ।मसको न्मूनीकयण य योकथाभको रागग उनीहरुराई कामयशारा गोष्ठी आमोजना गयी 
चतेनाको ववकास गयाउन  अतनवामय छ । गोष्ठीको भ ख्म ववषमभा वन, वातावयणको 
अन्तयसभफन्ध य ऐन तनमभ फाये जानकायी गयाइने छ ।  
 जैववक ववववधता सॊयऺण तथा प्रोत्साहन्  
तोककएको ऺेत्रफाट भात्र श्रोतको सॊकरन गने, काभदायहरुराई तालरभ, प्रचाय प्रसाय गयाई 
सॊकरन तथा कभ ऺततको रागग उगचत सॊकरन सभमको तनधाययण गरयनेछ।जैववक 
ववववधताको सॊयऺणका रागी प्रत्मऺ सॊरग्न काभदायहरुका रागी जनचतेना भ रक 
कक्रमाकराऩ सॊचारन गयायईने छ । 
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८.२ प्रततकुर प्रबाफहरुको न्मुतनकयणका उऩामहरु 
प्रस्ताफ कामायन्वमफाट हार सभभ बौततक, जैववक, आगथयक साभाक्जक य साॉस्कृततक 
वातावयणभा उऩचायात्भक तथा ऺततऩूतत य ददन  ऩन ेप्रबावहरु नदेखखएकोरे मी वातावयणभा 
ऩनय सतन ेप्रततक र प्रबाव न्मूतनकयणका रागग तनयोधात्भक ववगधहरु ववस्ततृ रुऩभा प्रबाव 
अन रुऩ प्रस्त त गरयएको छ । 
 
८.२.१ बौततक वातावयण  
 बू उऩमोगभा ऩने प्रबाव 
वषायको सभमभा नदीभा आउन े वाढीका कायण ऩानी नदीफाट फादहयी फस्ती तथा खेती 
गरयएको वयऩयको ऺेत्रभा जान सतन ेबएकारे ढ ङ्गा, गगट्टी, फार वा आदद सॊकरन कामयरे 
Flood Plain वाट भात्र ऩयीभाण तनकालरने व्मवस्था गन य जरुयी देखखन्छ।जसरे गदाय फाढी 
एवॊ अन्म जरउत्ऩन्न प्रकोऩको ऺतीवाट वच्न सककने छ।त्ससका रागी तनभन वभोक्जभका 
कक्रमाकराऩ गन य ऩनेछ ।  

१. प्रततफेदनभा उल्रेख गये अन साय नदी तथा खोराको ऩानीको सतहदेखख द व ै
ककनायको न्मूनतभ रभवाई य चौडाई कक्भतभा छाडये भात्र सॊकरन तथा उत्खनन ्
कामय गने। 

२. वषायतको सभमभा (आषाढ-बार) नदीभा वाढी आउने ह ॊदा सॊकरन कामय नगने। 
 बौततक सॊयचनाभा हुने असय  
बौततक सयचनाहरु जस्तै ऩूर को तर भागथ द फै तपय  कक्भतभा  ५०० भीटय को दयूीभा 
सॊकरन कामय ऩूणय रुऩरे तनषेगधत गरयन  ऩदयछ।स्थानान्तयणको रागी गाउॉऩालरकारे 
तोककददएको (सॊकरन कताय सॊग  ठेतका सॊझौता सभावेश गन)े सडकहरुफाट भात्र ढ वानी 
गरयन  ऩदयछ।सॊकलरत ढ ङ्गा, गगट्टी, फार वा आदद क्जल्रा तथा गाउॉको  स्थानीम बफकास 
कामयभा प्रमोग गरयने ह दा ढ वानीफाट ह ने सडकको ऺततको भभयत तथा सॊबाय कामयका रागी 
गाउॉऩालरकारे आवश्मक फजेट ववतनमोजन गन ेछ।मस्तै नदीको ककनायभा फनेका भक्न्दय, 
ऩाद का भक्न्दयहरु नक्जक ऩतन सॊकरन कामय तनरुत्सादहत गरय तोककएको ऺेत्रवाट भात्र 
सॊकरन गन य ऩदयछ। 
 वामू (धवूा, धरूो) ध्वनी प्रदषूण  
ढ ङ्गा, गगट्टी, फार वा आदद सॊकरन तथा तनकासी गरयदा वन ऺेत्र, नदीको ककनाय य 
सडकको छेउ छाउभा धवूा य धरूोको भात्रा केहीहद सभभ  फढ्ने य सवायी साधनको 
आवागभनरे ध्वनी प्रदषूण ह न सतछ।ढ वानी गदाय प्रमोग गन ेकक्च्च फाटो दैतनक रुऩभा 
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ऩानीरे लबजाउने, सकेसभभ हनय नफजाउने य ढ वानी गदाय ऩैदावायहरुराई ऩूणय रुऩरे बत्रऩाररे 
छोऩेय भात्र ढ वानी गनय तनदेशन ददइनेछ।फामूभण्डरभा धरूोको भात्राराई कभ गयाउन हावा 
नचरेको फेराभा भात्र सॊकरन एफॊ रोड गनय तनदेशन ददइनेछ। 
८.२.२. साभाम्जक आर्थयक एवॊ साॊस्कृततक वातावयण  
 ऩेशागत स्वास्थ्म एवॊ सुयऺा 
ढ ॊगा, गगट्टी, वार वाको सॊकरन गदाय ववलबन्न प्रकृततका औजायहरुको प्रमोगरे 
काभदायहरुराई चोटऩटक राग्न सतछ।त्मसैरे चोट ऩटक य ध रोको कायणरे स्वास्थ्मभा 
ह न े प्रततकूर असय न्मूनीकयण गनय काभदायहरुराई स्वास्थ्म तथा स यऺा साभग्रीहरु 
(PPEs) जस्तै भास्क, व ट, ऩञ्जा, हेरभेटहरु ढ वानी गन ेगाडी साह रे व्मवस्था गन यऩनेछ। 
 नदीको वयऩय वस्ती ववस्ताय एवॊ नदी अततिभण  
स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ अन साय गाउॉऩालरकारे आफ्नो ऺेत्रलबत्र गने प्राकृततक 
स्रातको तनक्श्चक यकभ तोकक ववकक्र गनय सतन े ह नारे नदीको वयऩय खेतीमोग्म जभीन 
बएका व्मक्ततहरुरे आफ्नो जलभन अगाडी भैजात यहेको श्रोतराई शूल्क लरएय वेच्न े
काभराई तनरुत्सादहत गनय गाउॉऩालरकारे तोकेको स्थानवाट भात्र ढ ॊगा, गगट्टी य वार वा 
सॊकरन तथा उत्खनन ् गने । गाउॉऩालरकाको प्रस्ताव कामायन्वमन गन य अगाडी श्रोतको 
सॊकरन तथा उत्खनन ्सभफक्न्ध ववगध, ऺेत्र, वववयण बएको होडडङ्ग वोडय नदी तछने ठाउॉभा 
याख्न ऩनेछ य साथै काठका ऩेगहरु गाडये सॊकरन गनय सतने ऺेत्र छ ट्टाउने अथवा करय गन य 
ऩदयछ।  
८.२.३. जैववक वातावयण  
 वन्मजन्तु एवॊ वन ऩैदावयको गैयकानुनी व्माऩाय  
ढ ङ्गा, गगट्टी, फार वा आदद सॊकरनभा सॊरग्न काभदायहरुरे अफैध रुऩरे ढ वानी गदाय वन 
ऺेत्रको वरयऩरय ऩाईने जीव-जन्त हरु लशकाय गनय सतन ेबएकोरे सो गैय कान नी कामय गयेभा 
ह नसतन ेकावायहीको फायेभा होडडङ्ग वोडयभा मस सभफक्न्ध थऩ एक व ॉदा रेखख सॊकरन गनय 
जाने सावयजतनक स्थानभा याखख ददन  ऩनेछ।गैय कान नी कामय ह न नदीन सभम-सभमभा 
अन गभनको कामय ऩतन गरयन  ऩछय।जीव-जन्त हरु (बफशषे गयी स्तनधायी) साॉझको सभमभा 
फादहय दहडड र गने ह दा ववहानको ८ देखख साझ ६ वज ेसभभ भात्र सॊकरन एवॊ ढ वानी गने 
व्मवस्था रागू गरयनेछ।  

८.३ वातावयणीम प्रबाफहरु य तनयाकयणका उऩामहरु  
ढ ङ्गा, गगट्टी, फार वा आदद सॊकरन कामयफाट ववलबन्न ऺेत्रहरूभा (जैववक , बौततक, 
यसामतनक, आगथयक,साभाक्जक तथा साॊस्कृततक) कस्तो असय ऩछय बनी 'भमादट्यतस' 
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(Matrix)  ववगध फाट वातावयणभा ऩनय सतन ेप्रबावहरुको प्रकृतत, भात्रा, लसभा य अवगधको 
आधायभा अन कूर (सकायात्भक) य प्रततकूर (नकायात्भक) प्रबाव य त्मसका तनकाकयणका 
उऩामहरु तालरका ८.१ य तालरका ८.२ भा ववश्रेषण गरयएको छ।याक्ष्िम वातावयणीम प्रबाव 
भूल्माॊकन तनदेलशका २०५० फभोक्जभ प्रबावराई प्रकृतत, भात्रा, लसभा, य सभामावगध भा 
फगॉकयण गरयए फभोक्जभ प्रकृततराई प्रत्मऺ य अप्रत्मऺ, भात्राराइ उच्च, भध्मभ य तनभन, 
लसभाराई स्थानीम, स्थान ववशषे य ऺेत्रीम य अवगध राई दीघयकालरन, भध्मभ य 
अल्ऩकालरन गयी ३ बागभा ववबाजन गरय ववश्रेषण गरयएको छ। 
ढ ङ्गा, गगट्टी, फार वा आदद सॊकरन तथा उत्खनन ्कामयवाट  वातावयणभा ऩनय सतन े 
सॊबाववत प्रबावहरु य स झाव ददईएका तनयोधात्भक तनयाकयणका उऩामहरुराई तनभन 
अन सायको सलभऺा 'भमादट्यतस' भा प्रस्त त गरयएको छ।
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तालरका न् ८.१ प्रबावको  फढोत्तयीकयण गने उऩामहरुको सभीऺा  भमादितस 

कक्रमा
करा
ऩ 

सकायात्भक 
प्रबावहरू 

सभवक्न्धत 

सकायात्भक 

असयहरु 

प्रबावको प्रकाय  

प्रबाव फढाउने उऩाम 

 

 

क्जभभेवायी 
 प्रकृतत भात्रा सीभा अवधी 

कतत 
भहत्वऩूण 

उत्
खन

न 
/स
ॊकर

न 

आमश्रोत य 
जनसहबागाता
भा वदृ्गध 

सहकायी सभूहहरुको 
ववकास 

 

प्रत्मऺ 

 
उच्च 

 
स्थानीम 

छोटो 
सभम 

भध्मभ 
रूऩभा 

भहत्वऩूणय 

स्थातनम स्तयभा फढ्दै गयेको 
फजायको बफकासको तनमभन 
गने, काभदायको दऺता 

अलबफदृ्गध गने 
गाउॉऩालरका 
य ठेकेदाय 

योजगायीको 
अवसय 

भदहरा य ऩ रुष 
ववचको श्रभ 

ववबाजनको 
ववबेदभा कभी 

 
प्रत्मऺ 
 

उच्च 
 

स्थानीम 

छोटो 
सभम 

भध्मभ 
रूऩभा 
भहत्वऩूणय 

गरयव, वक्न्चततभा ऩयेका 
भदहराहरूराइय अवसय ददने 

गाउॉऩालरका 
य ठेकेदाय 

वाटो/सडक 

सॊजार 

स्थानीम 

सभ दामराई आवत 

जावतभा सहज, 

ऩटके कय उठाउन 

सतन े

प्रत्मऺ 

 

उच्च 

 स्थानीम 

 

राभो 
सभम 

भध्मभ 
रूऩभा 

भहत्वऩूणय 

स्थानीम स्तयफाट अस री 
बएको प्रबाववत ऺेत्रको फाटो 
भभयत सभबायभा खचय गने 

गाउॉऩालरका 
य ठेकेदाय 
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गाउॉऩालरकाको 
आमश्रोत/याजश्व 
सॊकरन 

गाउॉऩालरकाको कूर  

वजेट वदृ्गध ह ने 
  

प्रत्मऺ 

 उच्च याक्ष्िम 

राभो 
सभम 

उच्च 
भहत्वऩूणय 

घाट अन साय ठेतका ददने य 
कामयन्वमन चयण तनमलभत 
अन गभन गन े

गाउॉऩालरका 
य ठेकेदाय 

प्रववधी 
हस्तान्तयण ह न े

वातावयण 
सॊयऺणभा स्थातनम 
सभ दामको चासो 

फढ्ने 
अप्रत्म
ऺ 

 

भध्म
भ 

स्थान 
ववशषे 

राभो 
सभम कभ प्रबाव 

स्थातनम सभ दामको 
सहबागगता ज टाउने 

गाउॉऩालरका 
य ठेकेदाय 

खेतीमोग्म 
जभीन एवॊ 
कृषीजन्म 
साभाग्री 

नदी वहाव 
ऩरयवतयन फाट 
खेतीमोग्म 

जभीनभा ऩनय 
सतने अवसयवाट 

जोगीने 
अप्रत्म
ऺ 

 

भध्म
भ स्थानीम 

राभो 
सभम 

भध्मभ 
रूऩभा 

भहत्वऩूणय 

तालरका २.२ य २.३ भा तोककए 
अन साय नदीको स्थान वाट 
भात्र सॊकरन गन,े य मी 
वववयणहरु बएको होडडङ्ग वोडय 
याख्न े

गाउॉऩालरका 
य ठेकेदाय 

स्रोतको फैऻातनक 

तथा ददगो 
ब्मफस्थाऩन ह ने 

स्रोतको फैऻातनक 

तथा ददगो 
ब्मफस्थाऩन ह ने 

अप्रत्म
ऺ उच्च  ऺेत्रीम 

राभो 
सभम 

अतत 
भहत्वऩूणय 

तोककएका ऺेत्रफाट भात्र श्रोतको 
सॊकरन गन,े सॉकरन  रागग 

सॉकरन ववहान ८ देखी साॉझ ६ 
वजेको सभम तनधाययण गने 

गाउॉऩालरका 
य ठेकेदाय 
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अतनमलभतता 
घट्न े

श्रोत सॊयऺण 

स्थानीम 

सभ दामवाटै ह न े

अप्रत्म
ऺ 

तन
भन 

स्थान 
ववशषे 

भध्म
भ 

सभम 

कभ प्रबाव 

 

श्रोतको ददगो उत्खनन ्गनय 
स्थानीम सभ दामवाट नदीको 
खण्डको वाडनेको क्जभभा ददने 
य वाडनेको दैतनक सॊकरनको 
वववयण याख्न,े अथवा स्थानीम 

सभ दामवाट सॊयऺक तथा 
येखदेख सलभतत गठन गने 

गाउॉऩालरका 
य ठेकेदाय 

 
तालरका ८.२ नकायात्भक प्रबावको  तनयाकयण  गने उऩामहरुको  सलभऺा 'भमादितस' 

कक्रमाऩ
कराव 

नकाया
त्भक 

प्रबाफहरू 

 सभवक्न्धत 
नकायात्भक 
प्रबावहरू 

             प्रबावको प्रकाय  
 

प्रस्ताबफत न्मतनकयणका उऩाएहरू 
 

क्जभभेवा
यी प्रकृतत 

 

आकाय 
ववस्ता
य अवधी 

कती 
भहत्वऩूणय 

उत्खनन 

/ 

सॊकरन 
 

ब ू

उऩमोग
भा ऩन े

प्रबाव 

लसचाई ऺेत्र 
ड वानभा ऩनय 
सतन,े खेतीमोग्म 

जलभन वग्ने 

अप्रत्म
ऺ 

 

भध्मभ 

स्थानी
म 

राभो 
सभम 

भध्मभ 
रूऩभा 

भहत्वऩूणय 

तालरका २.३ अन साय नदीको तनक्श्चत 

लसभा लबत्रवाट सॊकरन तथा उत्खनन ्

कामय गन,े वषायतको सभमभा (आषाढ, 
साउन य बार) भा  सॊकरन कामय नगने 

गाउॉऩालर
का य 
ठेकेदाय 
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बौततक 

सॊयचना
भा ह न े

असय 

सॊयचना 
बत्कनगई भूख्म 

सडक अवयोध 

ह न सतने, 
धनजनको 
ऺततह न सतन े

अप्रत्म
ऺ 

 

भध्मभ 

स्थानी
म 

राभो 
सभम 

भध्मभ 
रूऩभा 

भहत्वऩूणय 

बौततक सयचनाहरु  को तर भागथ द फै 
तपय कक्भतभा ५०० भीटयको दयूीभा 
सॊकरन कामय ऩूणय रुऩरे तनषेगधत गन,े 

स्थानान्तयणको रागग गाउॉऩालरका रे 

तोकक ददएको (सॊकरन कतायसॊग ठेतका 
सॊझौता सभावेश गने) सडकहरुफाट भात्र 
ढ वानी गने 

गाउॉऩालर
का य 
ठेकेदाय 

वाम ू

(धवूा), 
धरूो 
ध्वनी 
प्रदषूण 

सयसपाई 
नह नाका कायण 

व्मक्ततगत य 
नदीपाहोय ह न 

सतछ 

अप्रत्म
ऺ 

 

भध्मभ 

स्थानी
म 

राभो 
सभम 

भध्मभ 
रूऩभा 

भहत्वऩूणय 

ढ वानी गदाय प्रमोग गने कक्च्च फाटो 
दैतनक रुऩभा ऩानीरे लबजाउने, सकेसभभ 

हनय नफजाउने य ढ वानी गदाय 
ऩैदावायहरुराई ऩूणयरुऩरे बत्रऩाररे छोऩेय 
भात्र ढ वानी गने 

गाउॉऩालर
का य 
ठेकेदाय 

ऩेशागत 

स्वास्थ्म 

एवॊ 
स यऺा 

ददउॉसोको 
सभमभा रेवयहरु 
घाभभा काभ 

गदाय कगर 

दगचर ह ने 

अप्रत्म
ऺ भध्मभ 

स्थान 
ववषेश 

राभो 
सभम 

कभ 
प्रबाव 

काभदायहरुराई स्वास्थ्म तथा स यऺाका 
साभग्रीहरु (PPEs)  जस्तै भास्क, व ट, 
ऩञ्जा, हेरभेट उऩरब्ध गयाउनेयहरुराई 
ऩूणयरूऩरे बत्रऩाररे छोऩेय भात्र ढ वानी 
गने 

गाउॉऩालर
का य 
ठेकेदाय  / 
ढ वानी 
साधनको 
भालरक 
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नदीको 
वयऩय 
वस्ती 
ववस्ताय 
एवॊ नदी 
अततक्रभ
ण 

दोहोयो यकभ 

अस री य आफ्नो 
खेत अगाडी 
बनेय नदी 
लबत्रवाट ढ ङ्गा, 
छेउका गगदट, 
वार वा खझकेय  
वेच्नारे नदी 
कटान, नदीको 
वहाव ऩरयवतयन, 

अव्मवक्स्थत 

उत्खनन ्ह न 

सतन े
 

अप्रत्म
ऺ 

 

भध्मभ 

स्थान 
ववषेश 

राभो 
सभम 

भध्मभ 
रूऩभा 
भहत्वऩूणय 

गाउॉऩालरकारे तोकेको स्थानवाट भात्र 
ढ ॊगा, गगट्टी य वार वा सॊकरन तथा 
उत्खनन ्गन,े होडडङ्ग वोडय नदी तछने 
ठाउॉभा याख्न ेय साथै काठका ऩेगहरु 
ऩेगहरू सॊकरन गनय सतने ऺेत्र छ ट्टाउने 
अथवा करय गन े

गाउॉऩालर
का य 
ठेकेदाय 

वन्मज
न्त  एवॊ 
वन 

ऩैदावयको 
गैयकान 

यातको सभमभा 
ढ वानी गदाय 
वाटोभा ऩने 

वनहरुवाट चोयी 
तनकासी ह न 

अप्रत्म
ऺ 

 

भध्मभ 

स्थान 
ववषेश 

राभो 
सभम 

भध्मभ 
रूऩभा 
भहत्वऩूणय 

होडडङ्ग वोडयभा कावायही सभफक्न्धथऩ एक 

व ॉदा रेखख सॊकरन गनय जाने सायवयजतनक 

स्थानभा याख्ने, सभम-सभमभा अन गभन 

गने, ववहान ८ देखी साॉझ ६ वजेको 
सभमभा भात्र सॊकरन एवॊ ढ वानी गन े

गाउॉऩालर
का य 
ठेकेदाय 
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नी 
माऩाय 

सतन े व्मवस्था रागू गने 
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८.४ न्मूतनकयण गनय राग्ने अनुभातनत वजेट वववयण 
प्रस्ताफ कामायन्वमन फाट ह ने अन क र प्रबाफहरुराई अगधकतभ गयी वातावयण सॉयऺणको 
उऩामहरुको तालरका ८.१ य ८.२ भा प्रस्त त गरयए अन साय अफरभफन गनयका रागग तालरका 
८.३ भा प्रस्त त गरयए अन सायको कामयक्रभ सॊचारन गरयन ेय सोको रागग कूर रु २७०,००० 
वजेट अन भान गरयएको छ य सो वजेट ठेतका यकभवाट सॊकरन गरयने याजश्व वाट व्मवस्था 
गन ेवा आ . व. को वावषकय  मोजनाभा सभावेश गयी प्राथलभकता क्रभभा ऩदहरो प्राथलभकता 
ददने।मो फजेटको व्मवस्था गाउॉऩालरकाको तनमलभत फजेट य सॊकरन कतायरे व्महोन य ऩन े
बएकोरे नेऩार सयकाय तथा प्रदेश सयकायभा थऩ दातमत्व ऩने छैन । 
तालरका ८.३ अन भातनत फजेट वववयण 

 
ि.
स. 

अनुकुर 
प्रबाव फढाउने 
उऩाएहरू 

कामय
न्वम
न हुने 
स्थान सभम 

अनुभातनत 
रागत 
(ने.रू.) 

कामयन्वमन 
हुने  कैक्रपमत 

१ 

नदीको 
स वऩयवेऺक ̸ 
वाडने याख्न े

सभऩू
ण 
घाटह
रू 

सॊकरन 
ऩूवय य 
सॊकरन 
चयणभा 

५०००० 
 गाउॉऩालरका 

 

२ 

सयोकायवारा 
य 
काभदायराइय 
दऺता फदृ्गध 
तथा 
सीऩभ रक 
तालरभ 

सभफ
क्न्धत 
स्थान 

सॊकरन 
ऩूवय ३०००० 

 गाउॉऩालर
का   

३ 
फाटोघाटो 
भभयत 

सभव
क्न्धत 
स्थान 

वावषयक 
रूऩभा १००००० 

 गाउॉऩालर
का 

गाउॉऩालरकाको वावषकय  
कामयक्रभभा सभावेश गनय 
सककने य प्राथलभकता ददने 

४ 
जैववक 
तटवन्धन 

आव
श्मक 
स्थान
भा 

तनमलभ
त ४०००० 

गाउॉऩालरका 
य ठेकेदाय 

गाउॉऩालरका य 
सयोकायवारा तनकामहरू 
सॊग सभन्वमभा स्थान 
तनधाययण य यकभ का रागी 
सभन्वम 
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५ होडडङ्ग वोडय 

सभव
क्न्धत 
स्थान 

 
सॊकरन 
ऩूवय १०००० 

गाउॉऩालरका 
य ठेकेदाय 

ढ ॊगा, गगट्टी य वार वा 
सॊकरन तथा उत्खनन ्
सभफक्न्ध ऺेत्र तनधाययण, 
काभदायहरु फाट गनय नह न े
कक्रमाकराऩ य सॊयऺण 
सभफक्न्ध वववयण म तत 
वोडय वनाएय सॊकरन गनय 
नदीभा तछने वाटोको 
ककनायभा याख्न े

६ 

सॊकरन तथा 
उत्खनन ्
सभफक्न्ध ऺेत्र 
तनधाययणको 
(Bench 
marking)] 
रागग 

सभव
क्न्धत 
स्थान 

सॊकरन 
ऩूवय १०००० 

गाउॉऩालरका 
य ठेकेदाय 

हयेक खण्डभा उत्खनन ्
तथा सॊकरनको तनक्श्चत 
ऺेत्र तनधाययणको रागग 
राभो राभो द यीभा काठका 
ऩेगहरु गाड्ने 
 

७ 
चतेनाभ रक 
कामयक्रभहरु 

सभव
क्न्धत 
स्थान 

तनमलभ
त १०००० 

गाउॉऩालरका 
य ठेकेदाय    

८ 
फृऺ योऩण 
कामयक्रभ 

प्रताव 
कामाय
न्वम
न 
ऺेत्र 
वयीऩ
यी 

तनमलभ
त २०००० 

गाउॉऩालरका 
य 
सयोकायवा
रातनकामह
रु 

सयोकायवारा तनकामहरु 
सॉग सहकामयभा रगानी थऩ 
गने 

       

  

जभभा 
रू. 

 
२,७०,००० 

  द इ राख सत्तयी हजाय रुऩैमा भात्र 
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अध्माम नौ 

९. वातावयणीम  व्मवस्थाऩन मोजना  
वातावयण व्मवस्थाऩन मोजना क न ै ऩतन मोजना तनभायण वा सॊचारन गदाय मसका 
गततववगधहरु वाट वातावयणभा ऩनय सतन ेअसय/प्रबाव ऩनय सतन ेप्रबावहरुको ऩदहचान गयी 
त्मसराई न्मूतनकयण गनय गरयन े प्रस्ताववत एकककृत प्रमासहरुको मोजना हो।वातावयण 

व्मवस्थाऩन मोजन ववशषे गयी प्रबाव भूल्माङ्कन गदाय अतत भहत्वऩूणय  प्रबावहरु बनी 
ऩदहचान गरयएका प्रबावहरुको हकभा तनभायण गरयने छ । आमोजना तनभायण ऩ वय, तनभायण तथा 
सॊचारन चयणभा ऩनय सतन े ववलबन्न वातावयणीम असयहरु तथा ती  चयणहरुभा ध्मान 

ऩ मायउन  ऩन े वातावयणीम सवार, आमोजना राब वदृ्गधका उऩामहरु, नकयात्भक प्रबाव 
न्मूतनकयणका उऩामहरु, त्मसका कामायन्वमन तथा वातावयणीम अन गभनका रागग सॊस्थागत 

क्जभभेवायी, वातावयणीम सभफन्धन तथा नकयात्भक प्रबाव न्मूतनकयण रागत सभेत सभावेश 

ह न ेगरय वातावणीम व्मवस्थाऩन मोजना तमाय ऩारयएको छ ।  
मस प्रस्ताव अन्तगयत नदीफाट ढ ॊङ्गा, गगट्टी, वार वा सॊकरन तथा उत्खनन ्गने कामयको 
वातावयण व्मवस्थाऩन मोजनारे व्मवस्थाऩनको साभान्म धायणा  अन सयण गयेको छ।मस 

धायणरे मोजना तनभायण, साॊगठतनक सॊयचना, भानववम श्रोत , तनक्श्चत तनदेशन, सभन्वम, 

प्रततवेदन य वजेट ववतनमोजनको सलभश्रण नै व्मवस्थाऩन मोजना बन्छ।वातावयणीम 

व्मवस्थाऩन मोजनारे वातावयण सॊयऺणका उऩामहरु उऩम तत रुऩभा कामायन्वम नबएको छ 

कक छैन, मसको प्रबावकायी अन गभन तथा भूल्माॊकन बएको छ कक छैन बन्ने क याको तनदेश 

गछय। मस प्रततवेदनभा प्रस्ताफ कामायन्वमन गदाय मसफाट ह न सतने सकायात्भक प्रबाफराई 
अगधकतभ गनय तथा नकायात्भक प्रबाफराई न्मूनीकयण गनय त्मस्ता उऩामहरुको ऩदहचान गयी 
ततनीहरुको प्रबाफकायी कामायन्वमनको रागग आफश्मक भानववम श्रोत य फजेट सभेतको 
ब्मफस्था गनय लसपायीश गरयएको छ ।  

९.१ वातावयणीम अनुगभन 
वातावयण सॊयऺणका रागग प्रस्ताव गरयएको क याहरुको कामायन्वमन तथा ऩारना बए नबएका 
सभफन्धभा य प्रबाव न्मूनीकयणका उऩामहरु अवरभफन गरयएको नगरयएको सभफन्धभा 
अन गभन गने उद्देश्मरे याक्ष्िम वातावयणीम प्रबाव भ ल्माड्ढन तनदेलशका २०५० य वातावयण 

सॊयऺण तनमभावरी २०७७ रे ऩतन वातावयणीम अन गभनराई अतनवामय गयेको छ य सो 
कामयका रागी प्रस्तावक न ैक्जभभेवाय यहने छ।वातावयण भैत्री कृमाकराऩहरुको कामायन्वमनरे 

भात्र वातावयणीम प्रततकूर प्रबावहरुराई न्मूनीकयण गनय सककन्छ।अन गभन तनमलभत य 
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कडाईका साथ बएन बने  कामायन्वमन ऩऺ कपतरो य अप्रबावकायी ह न्छ।त्मसैरे प्रस्तावभा 
उल्रेखखत न्मूनीकयणका उऩामहरुको प्रबावकायी कामायन्वमनका रागग प्रस्तावकरे भालसक 

अलबरेख अन गभन तथा अधयफावषकय  स्थरगत प्राववगधक अन गभन गनेछ । 
९.१.१ वातावयणीम व्मवस्थाऩनका रार्ग म्जभभेवाय तनकामहरु  
क) स्थानीम स्तयका तनकाम, सर्भतत तथा  सॊघ सॊस्थाहरु  
 गैरृ सयकायी तथा सभ दामभा आधारयत सॊस्थाहरु  
गाउॉऩालरकाका वडा कामायरमहरु तथा ववलबन्न स्थानीम तरवहरु, गैरृसयकायी सॊस्थाहरु, 
साभ दातमक वन उऩबोतता सभूहहरु आदद सॊघ सॊस्थाहरुरे ढ ॊगा, गगट्टी, वार वा सॊकरन, 

ढ वानी कामय य वातावयण सॊयऺणभा अग वाका रुऩभा बूलभका खेल्न सतनेछन।् 
 क्जल्रा सभन्वम सलभतत 

नदी तथा खोराहरूवाट ढ ॊगा, गगट्टी, वार वा सॊकरन कामयको अन गभन गने क्जल्रा सभन्वम 

सलभतत क्जल्रा कै सफै बन्दा उच्च सॊस्था हो।ढ ॊगा, गट्टी , वार वा उत्खनन ्ववक्री तथा 
व्मवस्थाऩन सभवन्धी भाऩदण्ड , २०७७ को दपा ९ रे मस कामयको रागग क्जल्रा स्तरयम 
अन गभनको रागी क्ज.स.स.को सॊमोजक को अध्मऺता ह ने गरय अन गभन सलभतत तोकेको 
छ।  
 डडलबजन वन कामयरम  

डडलबजन तथा क्जल्रा वन  कामायरमको वनऺेत्र लबत्र  ऩन े नदी/खोराहरुवाट ढ ॊगा, गगट्टी, 
वार वा सॊकरन/उत्खनन ्कामयको स्वीकृत ददन सतने आगधकायीक सॊस्था वन कामायरम ऩतन 
हो । गाउॉऩालरका लबत्रवाट वग्न ेनदी/खोराहरुको ककनाय वाट, वन ऺेत्र लबत्र ऩन ेघाटहरुवाट 
ढ ॊगा, गगट्टी, वार वा सॊकरन कामय डडलबजन वन कामायरम अन भततभा गनय ऩाईन्छ । 
 जर उत्ऩन्न प्रकोऩ तनमन्त्रण कामायरम  

नदी/खोराहरुवाट उत्ऩन्न प्रकोऩसॊग सभफक्न्धत मस कामायरमसॊग प्रस्ताव कामायन्वमन गदाय 
सभन्वम ह न जरुयी छ।जर उत्ऩन्न प्रकोऩ तनमन्त्रण ववशषेऻहरुको याम स झाव य प्राववगधक 

ऻान तनकै उऩमोगी ह न सतछ। 
 क्जल्रा/प्रदेश लसॊचाइ कामायरम 

नदी/खोराहरुफाट त्मस ै खेय गइयहेको ऩानीको सद ऩमोग गयी लसॊचाइ गनय सककन्छ।प्रस्ताव 
कामायन्वमनफाट लसॊचाइ क रो तथा नहयहरुभा प्रबाव ऩन ेसॊबावनाराई ख्मार गयी क्जल्रा 
क्स्थत अगधकारयक सॊस्था क्जल्रा लसॊचाइ कामायरम सॊग सभन्वम गन य उऩरक्ब्धभ रक ह नेछ।  
 गाउॉऩालरकाको कामायरम 
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मस सॊकरन तथा उत्खनन ्कामयको प्रस्तावक गाउॉऩालरकाको कामायरम हो।नदीजन्म 
ऩदाथयको ववक्री फाट सॊकरन याजस्व स्थातनम तह राइय ६० प्रततशत य प्रदेश सयकाय राइय 
४० प्रततशत उऩरब्ध ह ने व्मवस्था छ।साथ ैनदीजन्म ऩदाथयको ववक्रीका रागी ठेतका 
फन्दोफस्त गने अगधकाय गाउॉऩालरकाको कामायरमराइय ह न्छ। 
 गाउॉ  कामयऩालरका 
नदीजन्म ऩदाथय सॊकरन तथा तनकासी सभवन्धी प्रायक्भबक वातावयखणम ऩरयऺण स्वीकृतको 
अगधकाय स्थातनम कानूनरे तोकेको तनकामराइय वातावयण सॊयऺण तनमावरी २०७७ रे 
अगधकाय ददएको छ।स्थातनम कामयववगध अन साय नदीजन्म ऩदाथय सॊकरन तथा उत्खनन ्
कामयका रागी प्रायक्भबक वातावयणीम ऩरयऺण प्रततफेदन स्वीकृत गने तनकाम गाउॉ  
कामयऩालरका हो।प्रचलरत भाऩदण्ड तथा तनमभावरी अन साय प्राववगधक सलभतत फाट 
लसपारयश प्रततफेदन राइय कामयऩालरकारे अक्न्तभ स्वीकृत प्रधान गछय साथ ैमस गाउॉ  
कामयऩालरका सॊक्षऺप्त वातावयणीम अध्ममन प्रततफेदन य प्रायक्भबक वातावयणीम ऩरयऺण 
प्रततफेदन तमाय सभवन्धी कामयववगध फनाउने सतने अगधकाय सभऩन्न तनकाम हो। 
 गाउॉ  अन गभन सलभतत 

वातावयणीम अध्ममन प्रततफेदनरे औल्माएका ववषमहरू तथा कामयहरू प्रततफेदन सभवत बए 
नबएको तनमलभत अन गभन गने कामय गाउॉ  अन गभन सलभततरे गछय।गाउॉ  कामयऩालरकारे 
गाउॉऩालरका उऩाध्मऺको अध्मऺताभा तथा नेततृ्वभा गाउॉ  अन गभन सलभतत गठन 
गनेछ।उतत सलभततभा सभवक्न्धत ववषम प्राववगधक य ववलबन्न सयोकायवारा सॊघसॊस्थाफाट 
प्रतततनगधत्व ह ने गरय गठन गरयने छ।गाउॉ  अन गभन सलभततरे अनुसुची ३  फभोक्जभ 
चकेलरष्ट तमाय गरय अन गभन प्रततफेदन गाउॉ  कामयऩालरकाभा ऩेश गन य ऩदयछ। 
ख) केम्न्िम तथा प्रदेश  स्तयका सॊघ सॊस्थाहरु  
 सॊघीम भालभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारम 

स्थातनम तह राइय सहमोग , सभन्वम तथा तनदेलशत गने केक्न्दम तनकाम  सॊघीम भालभरा 
तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारम ह ॊदा मस कामयका रागी भन्त्रारमरे  नेऩार सयकायका नीतत 

तनमभहरुको कामायन्वमन फायेभा भन्त्रारमरे स्थातनम तहराई  तनदेशन ददन्छ य त्मसको 
अन गभन गदयछ ।  
 वन तथा वातावयणा भन्त्रारम 

वनजॊगर ऺेत्र लबत्र ऩने सवै प्रकायका नदी/खोराहरु वन तथा ब ूसॊयऺण भन्त्रारमको कामय 
ऺेत्र लबत्र ऩछयन य ततनीहरुको व्मवस्थाऩनको रागग क्जल्रा स्तयभा क्जल्रा वन कामायरम 
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ह न्छ।त्मसकायण नदी/खोराहरुफाट ढ ॊगा, गगट्टी, वार वा सॊकरन/उत्खनन ् कामयभा मी द इय 
भन्त्रारमको अहॊ बूलभका बएको ह नारे  तमनीहरुको सभन्वम अतत आवश्मक ह न्छ । 
 

 प्रदेश उद्मोग, ऩमयटन, वन तथा वातावयण भन्त्रारम्  
प्रदेश सयकाय उद्मोग, ऩमयटन, वन तथा वातावयण भन्त्रारम, कणायरी प्रदेशवाट  जायी 
गरयएको ढ ङ्गा, गगटी, फार वा उत्खनन, सॊकरन, क्रलसङ्ग य ववकक्र ववतयण  तथा क्रसय 
उद्मोग स्थाऩना य सञ्चारनराई व्मवक्स्थत गने कामयववधी, २०७५ जायी गरयएको छ बने 
नेऩार सॊववधान २०७२ भा प्राकृततक श्रोत साधनराई साझा अगधकायको स चीभा उल्रेख 

गरयएको छ । 
 

९.१.२ अनुगभन प्रगतत अर्बरेखखकयण 

प्रत्मेक कृमाकराऩको अन गभन गयेऩतछ त्मसफाट प्राप्त सूचनाहरुको अलबरेखीकयण गन य 
ऩदयछ। अन गभनवाट प्राप्त सूचनाहरुको आधायभा गाउॉऩालरकारे  बववष्मको मोजना तज यभा 
गदयछ।स धाय गन यऩने ऩऺहरुराई ध्मान ददॊदै नमाॉ य प्रबावकायी मोजना तज यभा गनय अन गभन 

अलबरेखीकयणफाट सूचनाहरुरे ठूरो सघाउ ऩ मायउने  छन।्साभान्मतमा प्रस्ताव कामायन्वमन 

ह न ेआमोजनाभा आधाय येखा अन गभन (Baseline Monitoring), तनमभ ऩारन अन गभन 
(Compliance Monitoring) य प्रबाव अन गभन (Impact Monitoring) गरयन्छ । 
 

क) आधाय येखा अनुगभन  

आधाय-येखा अन गभन आमोजना कामायन्वमन बन्दा अगाडड गरयने अन गभन ववगध 

हो।आमोजना कामायन्वमन ह न ेऺेत्रको ववद्मभान बौततक, साभाक्जक-आगथयक तथा साॊस्कृततक, 

जैववक आदद  सूचनाहरुको अलबरेखीकयण गन य ऩदयछ।मो ककलसभको आधाय येखारे ऩतछ 

कामायन्वमन ह न े आमोजनाभा देखा ऩयेका ऩरयवतयनहरु त रना गनय भद्धत ऩ ग्दछ।मस 

गाउॉऩालरकाको ऩयाज री खोरा य रोहोये खोरावाट  ढ ॊगा, गगट्टी, वार वा सॊकरन / उत्खनन ्

गन ेऺेत्रको प्रायक्भबक वातावयणीम प्रततवेदन तमाय गदाय एक ककलसभको वातावयणीम आधाय 
येखा वववयण तमाय गरयएको छ ।  
ख) तनमभ ऩारन  अनुगभन  
मसभा प्रस्तावकरे ऩेश गयेको प्रस्ताव एवॊ भौज दा ऐन तनमभ अन साय वातावयणीम 

प्रबावहरुको न्मूनीकयण कामयहरु बएन बएको वायेभा अन गभन गरयने छ ।मस अन गभनभा 
तनभन कामयहरु ऩने छन ्।  
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 ढ ङ्गा, गगट्टी, फार वाआदद सॊकरन गन ेव्मक्ततवा सॊघ सॊस्था, कभऩनीहरुरे गाउॉऩालरका 
सॊग गने सॊकरन सभवन्धी सॊझौता अन रुऩ कामय बईयहेको वा नबएको ।  

 सॊकरनको ऩरयभाण सभझौता अन साय बए वा नबएको ।  
 प्रायक्भबक वातावयणीम ऩयीऺण प्रततफेदनभा उल्रेख गरयएका अन कूर प्रबावहरुराई 

वढोत्तीकयण गने कामयहरु तथा प्रततकूर प्रबाव न्मूनीकयण गने उऩामहरु कामायन्वमन गनय 
वजेट व्मफस्था तथा कामयक्रभ कामायन्वमन बईयहेको वा नबएको ।  
 

ग) प्रबाव  अनुगभन  
ज नस कै प्रस्ताव कामायन्वमन गदाय ऩतन वातावयणीम क्स्थततभा केही ऩरयवतयन ह न्छ।प्रस्ताव 
कामायन्वमन (न्मूनीकयणका उऩाम कामायन्वमन सभेत) रे बौततक, जैवीक य साभाक्जक तथा 
आगथयक क्स्थततभा ऩाने प्रबाव भ ल्माङ्कन गनय तनमलभत अन गभन गरयन्छ।मसफाट प्रायक्भबक 

वातावयणीम ऩयीऺण प्रततफेदनभा उल्रेख बएका अन कूर प्रबावराई फढाउने य प्रततकूर 

प्रबावराई न्मूनीकयण गन े उऩामहरु सॊचारनको रागग प्रबावकायीता जाॉच गनय भद्दत 

लभल्छ।ढ ॊगा, गगटृी, वार वाको सॊकरन/उत्खनन ्कामय ऩश्चात त्मसवाट उत्ऩन्न प्रबावहरुको 
अध्ममन द इय वषयलबत्र गरयनेछ।मस अन्तयगत तनभन ककलसभका प्रबावहरुको अन गभन गरयन े

छ। 
 सतह, बू-ऺम य गल्छीको अफस्था ।  
 ऩदहचान वा आॉकरन गरयएको प्रबावको वास्तववकता को अध्ममन ।  
 साभाक्जक य आगथयक अफस्थाभा आएको ऩरयवतयन ।  
 नदीको द वै ककनाय तपय  सॊयक्षऺत ऺेत्र, नदीको सतहको उचाई, नदीको धाय फग्न ेऺेत्र ।  
 नदी नक्जकैको बौततक सॊयचनातर भागथको सॊयक्षऺत ऺेत्र, नदीको द वै ककनायभा 

कामभ गन य ऩने सॊयक्षऺत ऺेत्रको अध्ममन । 

९.२ अनुगभन तथा वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजना य सभम तार्रका 
प्रस्ताव कामायन्वमन ऩतछ मसका प्रततकूर प्रबाव न्मूतनकयण गनय य अन कूर प्रबावराई 
अगधकतभ गनयका रागी स्थान, सभम य कामयक्रभको बौततक, जैववक, साभाक्जक, आगथयक 

तथा साॉस्कृततक वातावयणका प्रबावको सूचक तनधाययण गयी न्मूनतभ भदहना य फावषयक रुऩरे 

वातावयणीम अन गभनको व्मफस्था गरयएको छ।अन गभन कामयक्रभको कामायन्वमन सभवन्धी 
वववयण तनभन फभोक्जभ तालरका ९.१ भा प्रस्त त गरयएको छ। 
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तारीका ९.१ अन गभन तथा वातावयणीम मोजना य सभम तालरका 
र्स.
न् 

अनगुभन
को प्रकाय ववषमफस्त ु  सचुक ववर्ध 

सभम 
तार्रका म्जभभेवायी 

 १ आधाय 
येखा 
अन गभन 

नदीको ककनायको 
अवस्था 

नदी ककनायको 
उत्खनन ्स्थानहरू 

स्थरगत 
तनयीऺण 

प्रत्मेक  
भदहनाभा 

गाउॉ  
अन गभन 
सलभतत 

२ 
 नदीको लबय, धाय 
अवस्था 

 नदीको धाय 
ऩरयवतयन 

स्थरगत 
तनयीऺण,
स्थानीम 
फासी सॊग 
छरपर 

प्रत्मेक  
भदहनाभा 

गाउॉ  
अन गभन 
सलभतत 

३ 

 तनमभ 
ऩारन 
अन गभन 

लसपारयस गरयएका 
न्म नीकयणका कामय 
बए नबएको 

उत्खनन कामय 
तोककएको स्थान य 
भाऩदण्ड य भात्राभा 
सॊकरन गयेको हेने 

स्थरगत 
तनयीऺण 

प्रत्मेक  
भदहना 

क्जल्रा 
अन गभन 
सलभतत य 
गाउॉ  
अन गभन 
सलभतत 

४ 

 सॊकरन सभवन्धी 
तालरभ बए वा 
नबएको 

सॊकरन सभवक्न्ध 
तरयका हेने 

स्थरगत 
तनयीऺण 

 प्रत्मेक  
भदहना 

क्जल्रा 
अन गभन 
सलभतत य 
गाउॉ  
अन गभन 
सलभतत 

५ 

सॊकरन इजाजत 
अन साय काभ बए 
नबएको 

ऩरयचम ऩत्र , 
चरानी ऩजूॉ आीद 

स्थरगत 
तनयीऺण य 
चरानी ऩजूॉ 
तनरयऺण 

प्रत्मेक  
भदहना 

गाउॉ  
अन गभन 
सलभतत 

६ 

जनचेतना 
अलबवदृ्धी कामय 
बए नबएको 

स्थातनम 
जनताहरूभा बएको 
जानकायी  छरपर 

प्रत्मेक  
भदहना 

गाउॉ  
अन गभन 
सलभतत 

७ स यऺा, स्वास्थ 

आध तनक 
औजायको प्रमोग, 
बफयाभी येकड य 
सोधऩ छ  

स्थरगत 
तनयीऺण 

प्रत्मेक  
भदहना 

गाउॉ  
अन गभन 
सलभतत 

८ 
तोककएको ऩरयभाण 
वा वढी सॊकरन 

सॊकरन तथा 
उत्खनन बएको 

सॊकरन 
श्रोत जाच य 

प्रत्मेक  
भदहना 

गाउॉ  
अन गभन 
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गयेको वा नगयेको ऩदैावायको 
तनरयऺण 

स्थरगत 
तनयीऺण 

सलभतत 

९ 

सॊवेदनशीर 
स्थानभा सॊकरन 
कामय बए नबएको 

सॊवेरनशीर ऺेत्रको 
वववयण 

स्थरगत 
तनयीऺण 

प्रत्मेक ६ 
भदहना  

क्जल्रा 
अन गभन 
सलभतत य 
गाउॉ ऩालरका 

१० 
ब ूसॊयऺण कामय 
गये नगयेका 

गल्छी तनभायण 
,छेकवाध,वाटो 

स्थरगत 
तनयीऺण 

प्रत्मेक ६ 
भदहना 

क्जल्रा 
अन गभन 
सलभतत य 
गाउॉ  
अन गभन 
सलभतत 

११ 

बौततक  
सॊयचनाको सॊयऺण 
बए नबएको 

नदी ककनायको 
सॊयक्षऺत ऺेत्र, 
बौततक सॊयचना 
तर भागथको 
ऺेत्र,नदीको फहाव 
आदद 

स्थरगत 
तनयीऺण 

प्रत्मेक ६ 
भदहना 

क्जल्रा 
अन गभन 
सलभतत य 
गाउॉ  
अन गभन 
सलभतत 

१२ 
वाम , ध वा, 
ध्वनीको प्रद षण 

सॊकरन गने 
तरयका  तथा 
ढ वानीभा प्रमोग 
ह ने सवायी 
साधनको जाच 

स्थरगत 
तनयीऺण,  
स्थानीम 
भातनस सॉग 
सोधऩ छ 

प्रत्मेक  
भदहना 

गाउॉ  
अन गभन 
सलभतत 

 १३ 

जैववक ववववधता 
तथा वासस्थानभा 
असय ऩये नऩयेको 

जन्त , जनावय का 
ऩथ गचन्ह 

स्थरगत 
तनयीऺण य 
गणना वावषयक 

क्जल्रा 
अन गभन 
सलभतत य 
गाउॉ  
अन गभन 
सलभतत 

१४ स्थानीम योजगाय 
काभदायको नाभ 
ठेगाना आीद 

स्थरगत 
तनयीऺण, 
छड्के जाॉच 

प्रत्मेक  
भदहना 

गाउॉ  
अन गभन 
सलभतत 

१५ 

प्रबाव 
अन गभन 

साभाक्जक, 
आगथयक य 
सास्कृततक 
सवेऺण 

घयध यी  य 
जनसॊख्मा ऩी. आ. ए 

प्रत्मेक  
भदहना  

गाउॉ  
अन गभन 
सलभतत 

१६ फारफालरका य काभदायको नाभ स्थरगत काभ श रू गाउॉ  
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असततराई 
काभभा प्रमोग गये 
नगयेको 

ठेगाना आदद तनयीऺण बएको २ 
भदहनालब
त्र 

अन गभन 
सलभतत 

१७ फसाइय सयाई 
घयध यी  य 
जनसॊख्मा ऩी. आ. ए वावषयक 

गाउॉ  
अन गभन 
सलभतत 

९.३.अनुगभनको खचयको वववयण्  
आमोजना कामायन्वमन ऩूवय, कामायन्वमन बइयहेको सभमभा य कामायन्वमन ऩश्चात तनमलभत 
अन गभन गरयने ह दा त्मसको रागग रु १५०,००० / रागग छ ट्माईनेछ । 

तालरका ९.२ वातावयण अन गभन कामयमोजना 
लस .न  अन गभन गरयने 

कृमाकराऩ 
अन भातनत 
यकभ 

अन गभन गने 
तनकाम 

सभम 
तालरका 

कैकपमत 

१ प्रततफेदनरे 
औल्माएका 
ववषमहरू तथा 
कामयहरू  

९०,००० गाउॉ  अन गभन 
सलभतत 

भालसक फषयको ९ 
भदहना भात्र 
सॊकरन 
तथा 
उत्खनन ्
गनय सककने 
बएकारे 
भालसक दश 
हजाय  

२ प्रततफेदन रेखन  
(गाउॉ  अन गभन 
सलभतत) 

१०,०००  भालसक  

३ सॊकरन तथा 
उत्खनन ्तथा ववक्री 
कामय 

५०,००० जल्रा अन गभन 
सलभतत 

अधयफावषयक  

 जभभा १५००००    

जभभा  एक राख ऩचास हजाय रूऩैमा  भात्र 
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९.४ फातावयणीम व्मफस्थान मोजनाको रागी म्जभभेवाय तनकामहरु 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गाउॉऩार्रका 

क्जल्रा अन गभन सलभतत 
सलभतत 

नगय अन गभन सलभतत 

क्जल्रा सभन्वम सलभतत, 
क्जल्रा वन, लसॊचाइय तथा 

जर उत्ऩन्न प्रकोऩ कामायरम 

ठेकेदाय, काभदाय, 
गै.स.स. य स्थानीम 

फन तथा वातावयण भन्त्रारम य 
अन्म सयोकायवारा 

 

सॊतघम भाभरा तथा साभान्म 
प्रशासन भन्त्रारम 

 

तनतत, तनमभ, कामयववगध तथा भाऩदण्डहरू 

प्रदेश सयकाय् उद्मोग, 

ऩमयटन, वन तथा वातावयण 

भन्त्रारम् 
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अध्माम दश 

१०. तनष्कषय तथा प्रततफद्धता 

१०.१ तनष्कषय 
वातावयण सॊयऺण ददगो ववकासको भ र भान्मता हो। बौततक ववकास तनभायण वा अन्म 
कामयहरु गदाय वातावयणभा प्रततकूर असय ऩनय सतन ेह नारे मस्ता कामयहरु गदाय प्रततकूर 
प्रबावराई मथाशतम कभ गयी स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावयण कामभ गनय य प्राकृततक 
श्रोतको सभ गचत उऩमोग गनयका रागग वातावयण सॊयऺण ऐन २०७६, वातावयण सॊयऺण 
तनमभावरी २०७७ फभोक्जभ कामायन्वमनका रागग प्रायक्भबक वातावयणीम ऩयीऺण गन यऩन े
ह न्छ। 

ड ॊगेश्वय गाउॉऩालरकाको बएय वग्न ेऩयाज री खोरा य रोहोये खोराफाट ददगो य वातावयणभैत्री 
रुऩभा नदीजन्म ऩदाथयको सॊकरन य उत्खनन ् गन े कामयसॉग मो प्रस्ताव सभफक्न्धत 
छ।नदीजन्म वस्त को सॊकरनको मोजना फनाई कामय सॊचारन गदाय प्राकृततक श्रोतको उगचत 
उऩबोग भात्र नबई नदी व्मवस्थाऩनभा ऩतन ठूरो सहमोग ऩ ग्नेछ।तनभायणका रागग 
आवश्मक ऩने ढ ॊगा, गगट्टी, फार वा आदद सभमभै वैऻातनक तरयका द्वाया  सॊकरन ह ॊदा 
श्रोतभा आधारयत उद्मोगहरु य तनभायणका मोजनाहरु सञ्चारनभा यही स्थानीम स्तय देखख 
याक्ष्िम स्तय सभभ आऩूततय व्मवस्था ह न सतछ।ढ ङ्गा, गगट्टी फार वा सॊकरन/उत्खनन ्गन े
नदी क नै ववशषे सॊवेदनलशर ऺेत्रभा ऩदैन साथै मस प्रस्ताववत ऺेत्र सॊयक्षऺत ऺेत्र, तनक न्ज, 
च ये ऺेत्र जस्ता वातावयणीम दृष्टीकोणरे सभवेदनलसर ऺेत्र लबत्र ऩदैन। मस प्रस्ताव 
कामायन्वमन गरयदा ठ रो ऺतत ह ने वा अऩेऺाकृत धेयै प्रततकूर प्रबावहरु ऩने क्स्थतत 
देखखदैन।मस प्रायक्भबक वातावयणीम अध्ममन प्रततवेदनभा ऩदहचान बएका सभऩूणय 
वातावयणीम असयहरुराई न्मूतनकयण गयी स्वीकामय तहसभभ ल्माउन प्रबाव न्मूतनकयणका 
कभ खगचयरा तथा सहज उऩामहरु अऩनाइएको छ।प्रततवेदनभा सॊरग्न वातावयणीम असय 
न्मूतनकयणका उऩामहरुरे असय गने ऺेत्रको ग णस्तय स धायभा सहमोग ऩ मायइ  जीवनस्तयको 
ग णस्तय कामभ गनय सहमोग गनेछ। 

मस प्रस्तावको कामायन्वमनफाट स्थानीम स्तयभा योजगायीको श्रजृना ह न का साथ ै
गाउॉऩालरकाराई प्रत्मऺ रुऩभा याजश्व प्राप्त ह नेछ। प्रस्तावको कामायन्वमन ह न ेनदी धेयै 
जनघनत्व बएको वस्ती, साॊस्कृततक सभऩदा ऺेत्र, सॊयक्षऺत ऺेत्र, लसभसाय ऺेत्र तथा च ये 
ऺेत्रभा ऩदैन।मस मोजनारे क नैऩतन ऺेत्रराई उल्रेख्म असय ऩादैन, फाढीको कायण फन्दैन, 
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हावा तथा ऩानीराई साभान्म रुऩभा ध वाॉ, ध रोरे प्रद षण बने गनेछ साथै जथाबावी 
नदीजन्म वस्त को उत्खननरे ककनायको बागको कटानी तथा साभान्म ऩदहयो जान सतछ। 

मस आमोजनाको स्वीकृततको रागग प्रायक्भबक वातावयणीम ऩयीऺण ऩमायप्त यहेको 
छ।प्रबावहरुको न्मूनीकयण य सॊरग्न वातावयणीम अन गभन मोजना कामायन्वमन गयी 
तोककएको स्थान य ऩरयभाण लबत्र यहने गयी स्वीकृत बएको लभततफाट राग ूह न ेगयी २ फषय 
अवगध लबत्र ढ ङ्गा, गगट्टी तथा फार वा उत्खनन,् सॊकरन तथा ढ वानी गन े सतयभा 
प्रस्ताववत आमोजना कामायन्वमन गन ेतनष्कषय तनकालरन्छ।मो प्रस्तावना वातावयण सॊयऺण 
तनमभावरी २०७७ को अन सूची २ को दामया लबत्र ऩन े ह नारे प्रायक्भबक वातावयणीम 
ऩयीऺण न ै ऩमायप्त ह ने देखखन्छ।प्रायक्भबक वातावयखणम ऩरयऺणवाट तोककए वभोक्जभका 
स्थानहरु ववलबन्न वहाव ऺेत्रहरुभा ९८७८.०० घ. भी. नदीजन्म ऩदाथयहरु यहेको य वावषकय  
९८७८.०० घ. भी. तथा दैतनक ३६.५८ घ. भी. भात्र उत्खनन ् तथा सॊकरनका रागग 
लसपारयश गरयएको छ । 

१०.२ डुॊगेश्वय गाउॉऩार्रकाको प्रततवद्धता  
नदीजन्म प्राकृततक ऩदाथयहरु ढ ङ्गा, गगट्टी तथा फार वा सॊकरन, उत्खनन ् कामयराई 
व्मवक्स्थत य वातावयण भैत्री फनाउन तनभन प्रततवद्धताहरु ददइएका छन।्  

 अन गभन मोजनाभा ददइएका न्म तनकयणका उऩामहरुको अतनवामय कामायन्वमन य 
त्मसको तनमलभत अन गभन गरयनेछ। 

 स्थानीम स्तयभा ऩमायवयण, साभाक्जक, सास्कृततक ववषमवस्त हरुराई भहत्वका साथ 
उगचत व्मवस्थाऩन गरयने छ।स्थानीमवासीहरुसॉग तनमलभत रुऩभा उनीहरुको याम स झाव 
लरइनेछ।  

 योजगायीको रागग स्थानीमराई प्राथलभकता ददइनेछ।  
 प्रत्मेक वषय फषायमाभ सककए ऩतछ थ वप्रएको ढ ङ्गा, गगट्टी, फार वाको ऩरयभाण नाऩ जाॉच 

अलबरेख याखखनेछ।  
 उत्खनन ्कामय नदी च्मानर देखख गरयने छैन।  
 काभदायहरुको रागग व्मवसातमक स्वास्थ्म य स यऺाको उऩामहरु अऩनाइन ेछ। 
 फारफालरकाराई काभदायको रुऩभा प्रमोग गरयने छैन। 
 ठेतका सभझौताभा उल्रेख बएको ऩरयभाण, स्थान आददको तनमलभत अन गभन 

गरयनेछ। 
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 प्रायक्भबक वातावयणीम ऩरयऺण प्रततफेदनका शतय फादहय गइय तनभाणय व्मवसामी 
(ठेकेदाय) रे नदीजन्म ऩदाथय उत्खनन,् सॊकरन, बण्डायण तथा तनकासी गयेभा 
गाउॉऩालरकारे तनमभान साय कायवाही गयी ठेतका सभझौता यद्दगनय सतनेछ। 

 वनसॊग सभन्वम गयी याजस्व सॊकरनभा ऐतमवद्धता प्रणारीको ऩहर 
गरयनेछ।साभ दातमक वनसॉग सभन्वम गरय लसभा एककन गरय नदीजन्म ऩदाथय उत्खनन ्
गने व्मवस्थाको अन गभन गरयन ेछ।  

 नदीजन्म ऩदाथयको उत्खनन,् सॊकरन य बण्डायणको अन गभन क्जल्रा अन गभन 
सलभततरे गनेछ। 

 बफद्मारम नक्जक यहेका स्थानहरुफाट, बफद्मारमफाट १ ककभी देखख २ ककभी सभभको  
द यी ऩयको स्थानफाट हाते औजाय प्रमोग गरय तनकालरने छ l  

 सभग्र कक्रमाकराऩको अन गभनको रागग गाउॉऩालरका उऩाध्मऺ को सॊमोजत्वभा गाउॉ  
अन गभन सलभतत गठन गरय तनमलभत अन गभन गरयने छ। 
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अनुसुर्च् २ उत्खनन ्स्थरहरुको google नतसाहरू 

 

गचत्र १. उत्खनन ्स्थर १ 

 

गचत्र २. उत्खनन ्स्थर २ 
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गचत्र ३. उत्खनन ्स्थर ३ (ऩयाज री खोरा य रोहये खोराको दोबान स्थर) 
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अनुसर्च् ३ नदीको वातावयणीम अवस्था तनयीऺण चके र्रष्ट 
क्र.सॊ. वववयण छ वा छैन कैकपमत 
१ वातावयणीम अध्ममन प्रततफेदन औल्माएका 

ववषमहरू अन सायको व्मवस्था 
  

२ वातावयमीम अध्ममन प्रततफेदनरे सॊकरन तथा 
उत्खनन्को रागी तोकेका ऺेत्रहरू ऩरयवतयन 
बएको 

  

३ ढ ॊगा, गगट्टी, वार वा जस्ता ऩदाथयको अवस्था 
ऩरयवतयन 

  

४ सॊकरन, उत्खनन ्य ढ वानीका रागी नमाॉ 
प्रावधान आवश्मकता 

  

५ नदीरे वहाव ऩरयवतयन गयेको   
६ वातावयणीम उध्ममन प्रततफेदनरे औल्माएका 

ऩदहरेको अवस्था 
  

७ अतघल्रो वातावयणीम प्रततफेदनरे औल्माए 
अन साय सॊकरन तथा उत्खनन ्गनय लभल्ने 
अवस्था 

  

८ नदीरे नमा ऩदाथय थ ऩायेको वा फगाएको अवस्था   
९ उत्खनन ्गरयने ऩयीभाण चौककल्रा येखाॊकन 

सदहतको नाऩ नतशा याखेको ऺेत्रको अवस्था 
मथावत यहेको  

  

१० अन्म   
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अनुसर्च् ४ स्वीकृत कामयसुचीको छामाप्रतत 
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अनुसुची् ५ सावयजतनक सुचना् 
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अनुसुची् ६ सभवम्न्धत सयोकायवारा हरुसॊग छरपर तथा र्भहटङ्ग 
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अनुसुची् ७ अध्ममन स्थर तथा सयोकायवाराहरू सॊग छरपरका पोटोहरू 

 
गचत्र् १ रोहोये खोरा (क) 

 
 गचत्र् २ रोहोये खोरा (क) 

  
गचत्र् ३ स्थानीम सॊगको छरपर (रोहोये खोरा, 
ख) 

गचत्र् ४ स्थानीम सॊगको छरपर (रोहोये खोरा य 
ऩयाज री खोराको दोबान, ग) 
 

 


