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कामथकायी सायाॊश 
प्रस्ताफ प्रस्तावक 

मस प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩयीऺण प्रस्ताफको प्रस्तावक भादी नगयऩाङ्झरका, सॊखङ्टवासबा 
प्रस्ताफ प्रदेश नॊ. - १, यहेको छ ।  

प्रस्ताफ ङ्जववयण 

प्रस्ताङ्जवत भादी नगयऩाङ्झरका, सॊखङ्टवासबा प्रस्ताफ प्रदेश नॊ. - १ अन्तगथत सॊखङ्टवासबा 
ङ्ञजल्राको भादी  नगयऩाङ्झरकाभा हङ्टने ङ्जवकास ङ्झनभाथणका कामथहरुराई आवश्मक ऩने 
ङ्झनभाथण साभाग्रीहरु जस्तै ढङ्टॊगा, वारङ्टवा य ङ्झगट्टीको स्रोत नगयऩाङ्झरका बएय वग्ने 
नदी/खोराहरुको वगय ऺेत्रहरु हङ्टन ् । साथै मी साभाग्रीहरुको भाग ङ्झफङ्झफध ङ्झनभाथण 
कामथका राङ्झग मस नगयऩाङ्झरकाभा गइयहेको अफस्था छ । नगयऩाङ्झरकाभा ढङ्टॊगा वारङ्टवा य 
ग्रावेर सॊकरन तथा ङ्झफक्री ङ्जवतयण हङ्टॉदै आएको तथा नेऩार सयकायरे वातावयण सॊयऺण 
ऐन-२०७६ तथा ङ्झनमभावरी, २०७७ रागू गयेको अवस्थाभा सोही ऐनका दपा ३ भा 
स्वीकृङ्झत ङ्झरएयभात्र ढङ्टॊगा वारङ्टवा य ग्रावेर सॊकरन गनथ ऩाइने व्मवस्था बएको, साथै 
प्रचङ्झरत ऐन ङ्झनमभ अनङ्टसाय प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩयीऺण प्रङ्झतवेदन तमाय ऩायी स्वीकृती 
ङ्झरनङ्टऩने प्रावधान यहेकोरे ङ्झनमभानङ्टसाय उक्त प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩयीऺण प्रङ्झतवेदन 
तमाय गनङ्टथऩने व्मवस्था यहे वभोङ्ञजभ नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रका प्रस्ताङ्जवत भादी नगयऩाङ्झरका, 
सॊखङ्टवासबा प्रस्ताफ सॊकरन गदाथ हार के कस्तो वातावयणीम असय हङ्टन्छ सो को 
रेखाजोखा गङ्चय प्रङ्झतवेदन तमाय गनथ मो प्रङ्झतफेदन तमाय गङ्चयएको हो। प्रस्ताफको प्रायङ्ञभबक 
वातावयणीम ऩयीऺण प्रङ्झतवेदनराई स्वीकृङ्झत प्रदान गने ङ्झनकाम भादी नगयऩाङ्झरका 
वातावयण इकाई नगय कामथऩाङ्झरकाको कामाथरम, भादी , सॊखङ्टवासबा ङ्ञजल्रा प्रदेश नॊ. - 
१ नेऩार यहेको छ । 
प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩङ्चयऺणको सान्दङ्झबथकता 

प्राकृङ्झतक श्रोतहरुको उऩमोग गदाथ वातावयणभा ऩनथ सक्ने अनङ्टकङ्ट र प्रबावराई अङ्झधकतभ ्
फनाउन तथा प्रङ्झतकङ्ट रताराई हटाउन वा न्मून गनथ वातावयण सॊयऺण ऐन २०७६ य सो 
अन्तगथत कामाथन्वमनभा आएको वातावयण सॊयऺण ङ्झनमभावरी २०७७ तथा भादी  
नगयऩाङ्झरका वातावयण तथा प्राकृङ्झतक स्रोतको सॊयऺण सभफन्धभा ब्मफस्था गनथ फनेको 
ङ्झफधेमक, २०७७, तथा भादी नगयऩाङ्झरका सॊङ्ञऺप्त वातावयङ्ञणम अध्ममन तथा प्रायङ्ञभबक 
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वाताफयण ऩङ्चयऺण कामथङ्झफङ्झध, २०७७ को अनङ्टसूची १ को खानी ऺेत्रभा नदीनाराको 
सतहफाट दैङ्झनक १०० देखी ३०० घ.ङ्झभ.सभभ वारङ्टवा, ग्राबेर य ङ्झगखाथ भाटो उत्खनन ्य 
सङ्करन कामथका राङ्झग प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩयीऺण अध्ममन गनङ्टथ ऩने कानूनी प्रावधान 
यहेको छ। अत् मो ङ्झनमभावरीको प्रावधान अनङ्टसाय उक्त प्रस्तावको कामाथन्वमनफाट 
वातावयणभा के कस्तो प्रबाव ऩदथछ सो फायेभा भूल्माॊकन गनङ्टथ सान्दङ्झबथक हङ्टन आएको छ।  
प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩङ्चयऺणको उद्दशे्म 
मस प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩङ्चयऺणको भूख्म उदे्दश्म प्रस्ताङ्जवत प्रस्ताफको कामाथन्वमनफाट 
प्रस्ताफ ऺेत्रको बौङ्झतक, यसामङ्झनक, जैङ्जवक, साभाङ्ञजक, आङ्झथथक, साॉस्कृङ्झतक वातावयणभा 
ऩनथ सक्ने सकायात्भक तथा नकयात्भक प्रबावहरुको अध्ममन गङ्चय सकायात्भक 
प्रबावहरुको फढोत्तयी तथा नकयात्भक प्रबावहरुराई न्मङ्टनीकयण गने उऩामहरु ऩङ्जहल्माउनङ्ट  
यहेको हो । 

प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩङ्चयऺणको कामथङ्जवङ्झध 

मो अध्ममन प्रङ्झतवेदन नऩेार सयकायरे वातावयण सॊयऺण ऐन–२०७६ य वातावयण 
सॊयऺण ङ्झनमभावरी २०७७ रागू गयेको ऩङ्चयप्रेऺ भा सोही ऐन फभोङ्ञजभ प्रायङ्ञभबक 
वाताफयण ऩङ्चयऺण स्वीकृङ्झत ङ्झरएय भात्र प्रस्ताफ कामाथन्वमन गनथ ऩाइने व्मवस्था बएको, 
साथै स्थानीम सयकाय सॊकरन ऐन २०७४ फभोङ्ञजभ को प्रावधान अनङ्टसाय तथा मसै 
प्रस्तावको कामथसूची (ToR) भा उल्रेख गङ्चयए अनङ्टसाय तमाय ऩाङ्चयएको हो । मसका राङ्झग 
सान्दङ्झबथक ग्रन्थहरुको ऩङ्टनयावरोकन गङ्चयमो, जसभा फाटोसॉग सभफङ्ञन्धत ङ्जवङ्झबङ्ङ अध्ममन 
प्रङ्झतवेदनहरु ङ्झथए य सोही अनङ्टसाय प्रस्ताफ प्रबाङ्जवत ऺेत्रको ङ्झनधाथयण गने कामथ गङ्चयमो । 
अध्ममन टोरी द्वाया २०७७ सार भाघ भङ्जहनाभा स्थरगत सवेऺण गने, आवश्मक 
सूचनाहरु सॊकरन गने य स्थानीम सभङ्टदाम एफॊ सयोकायवाराहरु सॉग सभूहगत छरपर, 
ऩयाभशथ गने कामथ गङ्चयमो । स्थरगत अध्ममन ऩूवथ सयोकायवाराहरूको जानकायीको राङ्झग 
स्थानीम ऩङ्झत्रकाभा ङ्झभङ्झत २०७७ सार भाघ ११ गते सावथजङ्झनक सङ्टनङ्टवाईको सूचना 
प्रकाङ्ञशत गङ्चयएको ङ्झथमो ।मसका साथै प्रस्ताफ प्रबाङ्जवत ऺेत्र भादी नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. 
६ भा सावथजङ्झनक सङ्टनङ्टवाई कामथक्रभ सॊकरन गयेय प्रबाङ्जवतहरुको याम सङ्टझाव सॊकरन गने 
काभ ऩङ्झन गङ्चयमो । 

ङ्जवद्यभान अवस्था 

बौङ्झतक 

मस प्रस्तावको ऺेत्र सॊखङ्टवासबा ङ्ञजल्रा, भादी नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ६ य ९ भा ऩदथछ । 

मस नगयऩाङ्झरकाभा वसोफासमोग्म ऺेत्र सङ्जहतको उवथय खेतीमोग्म जङ्झभन ५५.८४ वगथ 
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ङ्जक.ङ्झभ. यहेको छ । मस ऺेत्रभा वन ऺेत्र ४७.०८ वगथ ङ्जकङ्झभ यहेको छ । उक्त ऺेत्रभा 
हारसभभ औद्योङ्झगक य व्माऩाङ्चयक ङ्जक्रमाकराऩहरु नबएको हङ्टॉदा जरवामङ्ट सपा य स्वच्छ 
यहेको अनङ्टभान गङ्चयएको छ । 

जैङ्जवक 

जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता ङ्जहसावरे ऩवथतीम ङ्ञचसो हावाऩानीभा ऩाइने जीवहरुभा डाॉपे, भङ्टनार, 
घोयर, कस्तङ्टयी, यतङ्टवा, येडऩाण्डा तथा वनस्ऩङ्झतहरुभा देवदाय, सल्रो, ओखय आङ्छद 
ऩाइन्छन ्। वन ऺेत्रभा काष्ठ य गैयकाष्ठ उत्ऩादन अन्तयगत काठ, ऩङ्झतॊगय य जङ्झडफङ्टटी 
जस्ता उत्ऩादन हङ्टने गयेको देङ्ञखन्छ ।मस नगयऩाङ्झरकाको कङ्ट र ऺेत्रपर भध्मे ८१७ 
हेक्टय ऺेत्रपरभा वनजॊगर पैङ्झरएको छ । मस ऺेत्रभा २६ वटा साभङ्टदाङ्जमक वनहरु 
यहेका छन ् ।नगयऩाङ्झरका ऺेत्रभा ङ्ञचयाईतो, सतङ्टवा, हयो, फयो, अभरा, फापर, ऩाते, 
कङ्चयरो, ङ्जटभङ्टय, फोजो, ङ्ञचङ्ञभपङ्ग, ओखती, अभरा, यनत्व आङ्छद जङ्झडफङ्टटी उत्ऩादन हङ्टन े
गयेका छन 

साभाङ्ञजक य आङ्झथथक 

मस नगयऩाङ्झरकाको जभभा घङ्टयधङ्टयीको सॊख्मा  ३२१४ छ तथा जनसॊख्मा १५३७९ यहेका 
छन ्। महाॉ फसोफास गने भङ्टख्मतमा जाङ्झत ङ्जहन्दू, फौद्ध तथा ङ्जकयात धभथराङ्ञभफहरु यहेका छन ्
। मस नगयऩाङ्झरकाको अङ्झधकतभ जनसॊख्मारे भातबृाषाका रुऩभा नेऩारी बाषा फोल्ने 
गयेको देङ्ञखन्छ । त्मसैगयी ताभाङ य ङ्झरभफङ्ट बाषा फोल्ने दोस्रो य तेस्रोभा यहेका छन ्। 

नगयऩाङ्झरकाको भङ्टख्म ऩेशा कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩारन यहेको छ । दोस्रोभा ज्मारा भजदङ्टयीराई 
भङ्टख्म ऩेशाका रुऩभा अऩनाएका छन ्बने ठङ्टरो सॊख्मा फैदेङ्ञशक योजगायीभा यहेका छन ्। 

नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र ३ वटा स्वास््म चौकी यहेका छन ् । महाॉका सफै स्वास््म 
सॊस्थाहरुभा प्रसूङ्झत सेवा, ऩङ्चयवाय ङ्झनमोजन, खोऩ सेवा, ऩयाभशथ सेवा तथा सङ्टयङ्ञऺत भाततृ्व 
सेवा उऩरब्ध यहेको ऩाइन्छ । 

प्रस्ताफ ङ्झनभाथणफाट ऩने सकायात्भक प्रबावहरु् 

प्रस्ताफफाट तत्कारै हङ्टने राबभा स्थानीम स्तयभा योजगायीको ङ्झसजथना हङ्टनेछ प्रस्ताफरे 
प्रबाङ्जवत ब्मङ्ञक्तहरूराई योजगायी सभेत ङ्छदनेछ । मस चयणभा हङ्टने अन्म राबहरूभा 
स्थानीम व्माऩायको फङृ्जद्ध हङ्टने, प्रस्ताफरे प्रदान गयेको ङ्ञशऩभङ्टरक तथा ताङ्झरभभा तथा 
ङ्झनभाथण कामथभा सहबागी बई स्थानीम जनताको शीऩ फङृ्जद्ध हङ्टने अवसय ऩदथछन ्। 

प्रस्ताफ सङ्टङ्जवधाको कायण ङ्झनभाथण साभग्रीहरूको सस्तो तथा सङ्टरब आऩङ्टङ्झतथरे ङ्झफकाश 
ङ्झनभाथणको ऺेत्रभा गङ्झत आउनेछ । मसरे स्थानीम जनताको आम अङ्झबफङृ्जद्ध हङ्टनेछ । 
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मसका साथै स्थानीम श्रोत साधनको उऩमोग आभदानीभा वङृ्जद्ध हङ्टनेछ। । मसरे मस 
ऺेत्रका भाङ्झनसहरूको सभग्र जीवनस्तय उकास्न भद्दत ऩङ्टर् माउनेछ । प्रस्ताफको सञ्चारन 
तथा ऩहङ्टच भागथ ङ्झनभाथणरे स्थानीम जग्गा जङ्झभनको भङ्टल्म फङृ्जद्ध गनथ सहमोग ऩङ्टर् माई 
स्थानीम जग्गा धनीहरुराई राब ऩङ्टर् माउनेछ । 

प्रस्ताफ कामाथन्वमनफाट ऩनथ सक्न ेनकायात्भक प्रबावहरु् 

ङ्झनभाथण कामथक्रभभा सॊरग्न श्रङ्झभकका कायण स्थानीम स्तयभा उऩबोग गङ्चयएको सेवा 
सङ्टङ्जवधाहरू जस्तै खानेऩानी, स्वास््म, मातामात य सावथजङ्झनक सञ्चायहरूभा केही चाऩ फढ्न 
सक्छ । प्रस्ताफ ङ्झनभाथणको क्रभभा उड्ने धङ्टरो, ङ्झनस्कन ेआफाज, ऩानी धङ्झभरो हङ्टन,े तथा 
पोहोयभैरा उत्ऩादन बइ नङ्ञजकैको वातावयणभा हानी हङ्टने सभबावना देङ्ञखन्छ ।साथै 
स्थानीम जनताहरुरे प्रमोग गङ्चय यहेको श्रोतहरुभा ब्मफधान हङ्टन ् सक्छ तसथथ, प्रस्ताफ 
सॊकरनराई उङ्ञचत ब्मवस्थाऩन हङ्टन सकेन बने मसरे फामङ्ट, जर, प्रदङ्टषण, वन जङ्गर 
उत्ऩादनभा ह्रास आउने केही सॊबावना देङ्ञखन्छ ।  

नकायात्भक प्रबाव न्मूङ्झनकयणका उऩामहरु् 

मस प्रस्ताफराई वातावयण भैत्री फनाउनका राङ्झग सकायात्भक प्रबावहरुराई फढावा ङ्छदने 
तथा नकायात्भक प्रबावहरुराई ङ्झनमन्त्रण मा न्मूङ्झनकयण गने थङ्टप्रै उऩामहरु मस 
प्रङ्झतवेदनभा प्रस्ताङ्जवत प्रस्तवना गङ्चयएको छ । प्रस्ताफ ङ्झनभाथण कामथको क्रभभा कसैको 
बौङ्झतक सॊयचनाभा ऺङ्झत हङ्टने छैन य मङ्छद तेस्तो अवस्था आमभा उङ्ञचत ऺङ्झतऩूङ्झतथ ङ्छदइने छ 
। प्रस्ताफ प्रबाङ्जवत जनताराई योजगायीभा प्राथङ्झभकता ङ्छदइनेछ । प्रस्ताफ सॊकरनफाट 
फग्ने ऩानी, सवायी साधन, धङ्टरो तथा ध्वनी प्रदङ्टषण त्मसै गयी प्रस्ताफको ङ्झनभाथणसॉगै ऩने 
चाऩराई भध्म नजय याख्दै त्मस ऺेत्रको वातावयणराई सङ्टयङ्ञऺत याख्न साफधानी ऩङ्टफथक 
उत्खनन, सॊकरन तथा ढङ्टवानीका ङ्झफङ्झधहरु सॊकरन गङ्चयने छ ।  

फातावयणीम ब्मवस्थाऩन मोजना 

मस प्रङ्झतवेदनभा वातावयणीम ब्मवस्थाऩन मोजना अन्र्तगत प्रस्ताफफाट ऩने सभबाङ्जवत 
असयहरु, असयहरुको प्रबाव, न्मूङ्झनकयण ङ्जवङ्झध, अनङ्टगभन ङ्जवङ्झध तथा कामथतारीका 
प्रस्तावीत गङ्चयएको छ । मसका साथै न्मूङ्झनकयणका उऩामहरुको तथा अनङ्टगभन कामथको 
कामाथन्वमन गने ङ्ञजभभेवाय ङ्झनकामहरुको ऩङ्झन ऩङ्जहचान गङ्चयएको छ । अनङ्टगभनका राङ्झग 
आवश्मक बौङ्झतक, जैङ्जवक, साभाङ्ञजक, आङ्झथथक तथा साॊस्कृङ्झतक वातावयणीम अनङ्टगभन 
ईकाइहरुको ऩङ्झन ऩङ्जहचान गङ्चयएको छ । वातावयणीम ब्मवस्थाऩन मोजना कामाथन्वमन 
गनथ कङ्चयफ रु.१४,६५,०००/-खचथ हङ्टने अनङ्टभान गङ्चयएको छ । 
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ङ्झनष्कषथ 

ऩङ्जहचान गङ्चयएका प्राम् वातावयणीम प्रबावहरु थोयै ऺेत्रभा तथा भूख्म गङ्चय सॊकरनको 
सभमभा ङ्झसङ्झभत यहने ऩाईएको छ । प्रस्ताङ्जवत न्मूङ्झनकयण ङ्झफङ्झधहरुको ऩारना गङ्चयएभा 
ऩङ्जहचान गङ्चयएका वातावयणीम प्रबावहरुको न्मूङ्झनकयण वा ङ्झनमन्त्रण गनथ सङ्जकन्छ । 
वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजना अन्तगथत उल्रेख गङ्चयएका उऩामहरुको कामाथन्वमन 
गङ्चयएभा मस प्रस्ताफको कामाथन्वमनरे प्रस्ताफ ऺेत्रको बौङ्झतक, जैङ्जवक, साभाङ्ञजक, आङ्झथथक 
तथा साॊस्कृङ्झतक वातावयणभा उल्रेखनीम नकायात्भक प्रबाव नऩने देङ्ञखन्छ । प्रस्ताङ्जवत 
प्रस्ताफरे स्थानीम तहको आभदानी वङृ्जद्ध गयाई स्थानीम अथथतन्त्रको ङ्जवकासभा टेवा 
ऩङ्टर् माउने छ । मस प्रायभबीक वातावयणीम ऩङ्चयऺण अध्ममनको आधायभा मस प्रङ्झतवेदनभा 
उल्रेख गङ्चयएको वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजनाराई ऩूणथ रुऩभा रागू गयी प्रस्ताङ्जवत 
प्रस्ताफ कामाथन्वमन गनथ ङ्झसपायीस गङ्चयन्छ । 
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१. प्रङ्झतवेदन तमाय गने व्मङ्ञक्त वा सॊस्थाको नाभ य ठेगाना: 
१.१ मोजना य प्रस्तावको नाभ 
सॊखङ्टवासबा ङ्ञजल्रा, भादी नगयऩाङ्झरकाको ङ्जऩरङ्टवा खोरा, भामा खोरा वडा नॊ ६ तथा माफङ्टया 
खोरा वडा नॊ ९ ऺते्रफाट वातावयण भैत्री रुऩरे ढङ्टङ्गा, ङ्झगट्टी तथा फारङ्टवा आङ्छद (नदीजन्म 
ऩदाथथ) वाट ढङ्टङ्गा,  ङ्झगट्टी फारङ्टवा एवॊ योडा उत्खनन तथा सॊकरन गने ।वन तथा वन ऺते्र 
फाङ्जहयका नङ्छदफाट नदीजन्म ऩदाथथ सॊकरन गने प्रस्तावको प्रस्तावक भादी नगयऩाङ्झरकाको 
कामाथरम सॊखङ्टवासबा हो। साथै अन्म सयोकायवारा ङ्झनकामहरुरे उक्त प्रस्तावको प्रायङ्ञभबक 
वातावयणीम ऩङ्चयऺण प्रङ्झतवेदन तमाय गनथ सहमोग गनेछन।् 

१.२ प्रस्तावकको ऩङ्टया नाभ य ठेगाना् 
नाभ् भादी नगयऩाङ्झरकाको कामाथरम, भादी 
ठेगाना् सॊखङ्टवासबा ङ्ञजल्रा, प्रदेश नॊ. -१ 
पोन नॊ. ०२९-४२४००३,  
Email: madimunicipality@gmail.com  
१.३ प्रस्ताव स्वीकृत गने ङ्झनकाम 
भादी नगयऩाङ्झरका 
नगय कामथऩारीकाको कामाथरम,  
भादी, सॊखङ्टवासबा, प्रदेश नॊ. -१, नेऩार 

१.३ IEE प्रङ्झतवेदन तमाय ऩाने सॊस्था 
प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩङ्चयऺणको कामथसङ्टङ्ञच तथा प्रङ्झतफेदन तमाय गनथ प्रस्तावकरे मस प्रा. 
ङ्झर. राई ङ्ञजभभेवायी प्रदान गयेको छ। ऩयाभशथदाताको नाभ य ठेगाना ङ्झनभन अनङ्टसाय छ: 

 

ईन्बायोभेन्टर एण्ड डेबरऩभेन्ट ङ्चयसचथ सेन्टय प्रा.री. 
काठभाण्डौं.भ.न.ऩा.–२९ अनाभनगय, काठभाण्डौं, नेऩार। 

पोन नॊ–९८५१२२२९७०, ९८४००७७४५४ 
email: edrc2071@gmail.com,  envdev15@gmail.com 
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प्रस्तावको साभान्म ऩङ्चयचम 
२.१ प्रस्तावको ऩषृ्ठबङू्झभ  
भादी नगयऩाङ्झरका सभङ्टन्री सतहफाट ५०० ङ्झभटयदेङ्ञख २९०० ङ्झभटय उचाईसभभ सभेङ्जटएको छ 
। मो नगयऩाङ्झरका बौगोङ्झगक अवङ्ञस्थङ्झतका ङ्जहसाफरे २७.१२ ङ्झडग्रीदेङ्ञख २७.१८ ङ्झडग्री उत्तयी 
अऺाॊश य ८७.२० देङ्ञख ८७.२८ ङ्झडग्री ऩूवॉ देशान्तयभा पैङ्झरएको छ । मस नऩाको ऩूवथभा 
तेह्रथङ्टभ ङ्ञजल्रा, ऩङ्ञिभ य उत्तयभा चैनऩङ्टय नगयऩाङ्झरका य दङ्ञऺणभा धभथदेवी नगयऩाङ्झरका यहेका 
छन ्। नगयऩाङ्झरकाको कङ्ट र ऺेत्रपर ११०.११ वगथ ङ्जकभी छ ।भादी नगयऩाङ्झरका नऩेारको 
प्रदेेश नॊ. १ अन्तगथत ऩने सॊखङ्टवासबाभा अवङ्ञस्थत एक नगयऩाङ्झरका हो। स्थानीम ङ्जवकास 
भन्त्रारमरे थऩ ६१ वटा नमाॉ नगयऩाङ्झरका थप्दा सॊखङ्टवासबाभा भादी भङ्टरखकथ , भादी याभफेनी य 
भावाङ्छदन गाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतहरूराई सभेटेय भादी नगयऩाङ्झरका घोषणा गङ्चयएको हो। भादी 
नगयऩाङ्झरकाको केन्र बन े ओखयवोटे फजाय यहको छ। मस नगयऩाङ्झरकाको ऺेत्रपर जभभा 
११०.१ ङ्जकभी वगथ ङ्जक.भी. तथा जनसङ्खख्मा जभभा - १४,४७० साथै - जनघनत्व - १३१.४ 
वगथ ङ्जक भी यहेको छ (भादी नगयऩाङ्झरकाको प्रोपाइर २०७६)| 

भादी नगयऩाङ्झरकाभा हङ्टने ङ्जवकास ङ्झनभाथणका कामथहरुराई आवश्मक ऩने ङ्झनभाथण साभाग्रीहरु जस्तै 
ढङ्टॊगा, वारङ्टवा य ङ्झगट्टीको याम्रो स्रोत नगयऩाङ्झरकाको ङ्झसभाना ङ्झबत्र बएय वग्ने नदी/खोराहरुको 
वगय ऺेत्रहरु हङ्टन ् | नगयऩाङ्झरका बएय फग्ने ङ्जवङ्झबङ्ङ खोराहरुको ङ्जवङ्झबङ्ङ स्थानहरुभा व्मङ्ञक्तगत 
रुऩभा ढङ्टॊगा , वारङ्टवा य ग्रावेर सॊकरन तथा ङ्झफक्री ङ्जवतयण हङ्टॉदै आएको छ | मसरे गदाथ 
नङ्छदजन्म ऩदाथथको दोहन हङ्टने तथा स्थानीम वातावयणभा सभेत नकायात्भक असय ऩनथ जान्छ तसथथ 
त्मसराई सॊस्थागत गयाई वातावयण भैत्री रुऩभा सॊकरनको व्मवस्था गयाउनङ्ट नगयऩाङ्झरका 
कामाथरमको ङ्ञजभभेवायी यहन्छ | नेऩार सयकायरे वातावयण सॊयऺण ऐन-२०७६ को दपा ३ भा 
प्रचङ्झरत ऐन ङ्झनमभ अनङ्टसाय प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩयीऺण प्रङ्झतवेदन तमाय ऩायी स्वीकृङ्झत ङ्झरएय 
भात्र ढङ्टॊगा वारङ्टवा य ग्रावेर सॊकरन गनथ ऩाइने व्मवस्था बए अनङ्टसाय नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रका 
प्रस्ताङ्जवत खोराभा ढङ्टॊगा, ङ्झगट्टी य वारङ्टवा सॊकरन गदाथ महाॉ के कस्तो वातावयणीम असय हङ्टन्छ य 
मसराई कसयी न्मूनीकयण तथा योकथाभका उऩाम अवरभफन गयी वातावयण भैत्री ङ्जहसाफरे 
सॊकरन गनथ सङ्जकन्छ, सो को रेखाजोखा गङ्चय प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩयीऺण प्रङ्झतवेदन तमाय गनथ 
मो कामथसङ्टङ्ञच तमाय गङ्चयएको हो । 

बौगोङ्झरक ङ्जहसावरे नऩेारको ब ङ्टवनोट कङ्चयव ८०५ ङ्जहभार तथा ऩहाडरे ढाङ्जकएको छ । मस 
ऩहाडको दङ्ञऺण तपथ  स्थीयताका दृङ्जिकोणरे नाजङ्टक च ङ्टये ऩहाड यहेको छ । ङ्जहभार ऩहाड हङ्टॉदै 
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वग्ने ङ्जवङ्झबङ्ङ खोरा नारा, नदीहरुरे फगाएय वा ओसायेय नदी ङ्जकनायहरुभा थङ्टऩायेको हङ्टन्छ । ङ्जम 
नदी प्राकृङ्झतक साधन य श्रोतहरुको ङ्छदगो उऩमोग गनथ सके स्थाङ्झनम आङ्झथथक ङ्झफकासका प्रस्ताफहरु 
सभऩङ्ङ गनथ तथा वनजङ्घर जोगाउन सभेत सहमोग ऩङ्टग्छ । भङ्टख्मतमा मस्ता ढङ्टङ्गा, ङ्झगट्टी तथा 
फारङ्टवा जन्म उत्ऩादनहरु ङ्झनभाथण साभाग्रीको रुऩभा प्रमोग गङ्चयन्छ । साथै ङ्झतनको सॊकरनफाट 
याजश्व फङृ्जद्ध गनथ सङ्जकन्छ य कङ्झत भात्राभा कसङ्चय प्रसोधन (प्रस्ताफ) गदाथ वातावयणभा कभ बन्दा 
कभ असय ऩछथ, कसयी वातावयणभैत्री ङ्छदगो ङ्जवकासराई अवरभवन गनथ सङ्जकन्छ बङे्ङ भङ्टख्म 
उदे्दश्मका साथ मो प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩङ्चयऺण प्रङ्झतवेदन तमाय गनथ राङ्झगएको हो । नेऩार 
सयकायरे वातावयण सॊयऺण ऐन–२०७६ य वातावयण सॊयऺण ङ्झनमभावरी २०७७ रागू गयेको 
ऩङ्चयप्रेऺ भा सोही ऐन फभोङ्ञजभ प्रायङ्ञभबक वाताफयण ऩङ्चयऺण स्वीकृङ्झत ङ्झरएयभात्र प्रस्ताफहरु सॊकरन 
गनथ ऩाइने व्मवस्था बएको, साथै स्थानीम सयकाय सॊकरन ऐन २०७४ फभोङ्ञजभ ढङ्टङ्गा, ङ्झगट्टी, 
फारङ्टवा प्रसोधन य ङ्झनकासीको अनङ्टभती ङ्छदनङ्ट ऩूवथ उल्रेङ्ञखत प्रस्ताव कामाथन्वमन गनथ प्रायङ्ञभबक 
वातावयण ऩयीऺण (I ni t i al  Envr i onment al  Exami nat i on) प्रङ्झतवेदन तमाय गयी स्वीकृती 
ङ्झरनङ्टऩने प्रावधान यहेकोरे नगय कामथऩाङ्झरकाको कामाथरम, भादी ,सॊखङ्टवासबारे भादी नगयऩाङ्झरका 
प्रायङ्ञभबक वाताफयण ऩङ्चयऺण कामथङ्झफङ्झध, २०७७, अनङ्टसाय प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩयीऺण (I EE) 
प्रङ्झतवेदन तमाय गनथ राङ्झगएको हो । 

२.२ प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩयीऺणको सान्दङ्झबथकता 
प्राकृङ्झतक श्रोतहरुको उऩमोग गदाथ वातावयणभा ऩनथ सक्ने अनङ्टकङ्ट र प्रबावराई अङ्झधकतभ ्
फनाउन तथा प्रङ्झतकङ्ट रताराई हटाउन वा न्मून गनथ वातावयण सॊयऺण ऐन २०७६ य सो 
अन्तगथत कामाथन्वमनभा आएको वातावयण सॊयऺण ङ्झनमभावरी २०७७ तथा भादी  
नगयऩाङ्झरका वातावयण तथा प्राकृङ्झतक स्रोतको सॊयऺण सभफन्धभा ब्मफस्था गनथ फनेको 
ङ्झफधेमक, २०७७, तथा भादी नगयऩाङ्झरका सॊङ्ञऺप्त वातावयङ्ञणम अध्ममन तथा प्रायङ्ञभबक 
वाताफयण ऩङ्चयऺण कामथङ्झफङ्झध, २०७७ , को अनङ्टसूची १ को खानी ऺेत्रभा साधायण 
ङ्झनभाथणभङ्टखी ढङ्टङ्गा, देकोयेङ्जटब ढङ्टॊगा, ङ्झगट्टी, फारङ्टवा तथा ग्रावेर औद्योङ्झगक भाटो  य साधायण 
भाटोको दैङ्झनक १०० देङ्ञख ५०० घ. ङ्झभ उत्खनन ् य सङ्करन कामथका राङ्झग प्रायङ्ञभबक 
वातावयणीम ऩयीऺण अध्ममन गनङ्टथ ऩने कानूनी प्रावधान यहेको छ । अत् मो ङ्झनमभावरीको 
प्रावधान अनङ्टसाय उक्त प्रस्तावको कामाथन्वमनफाट वातावयणभा के कस्तो प्रबाव ऩदथछ सो 
फायेभा भूल्माॊकन गनङ्टथ सान्दङ्झबथक हङ्टन आएको छ । 

मस प्रस्ताफको राङ्झग प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩयीऺण गनङ्टथ ऩनेछ । तसथथ वातावयण सॊयऺण 
ङ्झनमभावरी-२०७७ को अनङ्टसङ्टङ्ञच-११ भा उङ्ञल्रङ्ञखत ढाॉचा सभेत ध्मानभा याखेय प्रङ्झतवेदन 
तोङ्जकएको अङ्झधकाय प्राप्त ङ्झनकाम फाट स्वीकृङ्झत गयाउनङ्ट ऩने छ । 
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मस प्रस्ताफभा कङ्ट नै ऩङ्झन प्रङ्झतफङ्ञन्धत ऺेत्र, साॊस्कृङ्झतक, ऐङ्झतहाङ्झसक य ऩङ्टयाताङ्ञत्वक भहत्व/ 
स्भायकहरु, सॊयऺण ऺेत्र, वन्मजन्तङ्ट य याङ्जिम ङ्झनकङ्ट ञ्जहरुभा ऩदैन य मसैरे प्रायङ्ञभबक  
वातावयणीम ऩयीऺण आवश्मक छ । 

२.३ प्रायङ्ञभबक वातावयणीम  ऩयीऺणको उदेश्म  
प्रायङ्ञभबक  वातावयणीम  ऩयीऺणको उदे्दश्म प्रस्ताङ्जवत प्रस्ताफ बौङ्झतक, जैङ्जवक, साभाङ्ञजक-
आङ्झथथक य साॊस्कृङ्झतक वातावयणीम ङ्जहसावरे स्वीकामथ छ ङ्जक छैन बनेय भूल्माकन गनङ्टथ हो तथा 
प्रस्ताफराई प्राङ्जवङ्झधक य वातावयणीम दृङ्जिकोणफाट ङ्छदगो फनाउनङ्ट हो।प्रायङ्ञभबक वातावयणीम 
ऩयीऺणको थऩ उदे्दश्महरु ङ्झनभन अनङ्टसाय यहेका छन ्: 

 प्रस्ताफ ऺेत्रको बौङ्झतक, जैङ्जवक, साभाङ्ञजक-आङ्झथथक य साॊस्कृङ्झतक वातावयणीम 
अवस्थाको आधायबतू त्माॊक सॊकरन गनङ्टथ, 

 प्रस्ताफ कामाथन्वमनफाट उत्ऩङ्ङ हङ्टने सभबाङ्जवत बौङ्झतक, जैङ्जवक, साभाङ्ञजक-आङ्झथथक य 
साॊस्कृङ्झतक वातावयणीम प्रबावहरुको ऩङ्चयभाण, सीभा य अवङ्झध का आधायभा ऩङ्जहचान य 
बङ्जवष्मवाणी गनङ्टथ, 

 पाइदाजनक प्रबावको फङृ्जद्ध तथा प्रङ्झतकूर प्रबावहरूको ङ्झनयाकयणका उऩामहरूको 
सङ्टझाव ङ्छदनङ्ट, 

 प्रस्ताफको वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजना तथा अनङ्टगभन मोजनाको ङ्जवकास तथा 
वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजना तथा अनङ्टगभन मोजना कामाथन्वमनको सॊस्थागत 
सॊयचनाको रुऩयेखा तमाय गनङ्टथ, 

 प्रस्ताफ कामाथन्वमनका राङ्झग सूचना प्रसाय य ऩयाभशथ यणनीङ्झतको ङ्जवकास गनङ्टथ, 
 प्रस्ताफ प्रबाङ्जवत व्मङ्ञक्त तथा अन्म सयोकायवाराहरूराई प्रस्ताफको ङ्जवषमभा जानकायी 

प्रदान गने तथा सयोकायवाराहरूसॉग प्रस्ताफको वातावयणीम प्रबावका फायेभा ऩयाभशथ 
ङ्झरई जनताको सङ्जक्रम सहबाङ्झगताको सङ्टङ्झनङ्ञितता गने, 

 प्रस्ताफको वातावयणीम प्रबावहरुको सभफन्धभा ङ्झनमाभक ङ्झनकामकहरूराई सल्राह ङ्छदनङ्ट 
आङ्छद यहेको छ। 

 

२.4 आमोजना तथा कामथक्रभ ङ्जववयण: 
4.१.२ प्रस्तावको प्रभङ्टख ङ्जवशषेता् 

तारीका 1: प्रस्तावको प्रभङ्टख ङ्जवशषेता 
१. प्रस्तावको नाभ् ङ्जऩरङ्टवा खोरा, भामा खोरा, माफङ्टया खोरा ऺेत्रफाट 

वातावयण भैत्री रुऩरे ढङ्टङ्गा, ङ्झगट्टी य फारङ्टवा आङ्छद 
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(नदीजन्म ऩदाथथ) उत्खनन तथा सॊकरन कामथको 
प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩयीऺण । 

२.  

 प्रदेश प्रदेश नॊ. -१ 

 ङ्ञजल्रा सॊखङ्टवासबा 

 नगयऩाङ्झरका भादी नगयऩाङ्झरका 

३. बौगोङ्झरक ङ्ञस्थती/बौगोङ्झरक फनोट/हावाऩानी प्रकृङ्झत एवॊ ङ्जववयण: 

 प्रस्तावको अवङ्ञस्थङ्झत ङ्जहभारी 

 प्रबाङ्जवत ऺेत्रको ब ङ्ट 
उऩमोग 

खोरा, खेती मोग्म जङ्झभन तथा आवास ऺेत्र आङ्छद 

 भाटो सङ्टख्खा खैयो कारो भाटो आङ्छद 

 हावाऩानी उष्ण 

४. सॊकरन/उत्खनन कामथ, स्थर य प्रकृमा् 

 नदीफाट ढङ्टङ्गॉ, ङ्झगट्टी य 
वारङ्टवा 
सॊकरन/उत्खनन ्गने 
स्थरको सॊख्मा 

भादी नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ६ य ९ अन्तगथत ङ्जऩरङ्टवा 
खोरा, भामा खोरा, माफङ्टया खोरा ऺेत्रका उत्खननन ्
स्थरहरु 

 सॊकरन/उत्खनन 
ङ्जवङ्झध  

हाते औजायको फाहेकका अन्म औजाय आवश्मकता बए 
भात्र प्रमोग गने गयेय भजदङ्टयहरुफाट उत्खनन ्गङ्चयने ।  

 सॊकरन/उत्खनन ्
कामथभा प्रमोग हङ्टने 
साभाग्री 

ङ्जटऩय, रक तथा राक्टयको प्रमोग गङ्चयने छ । 

 दैङ्झनक/वाङ्जषथक 
सॊकरन/उत्खननको 

ऩङ्चयभाण 

दैङ्झनक २५० घ.ङ्झभ. बन्दा फङ्जढ नहङ्टने गयी उत्खनन गने 
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 सॊकरन /उत्खनन ्
गङ्चयने अफङ्झध 

वषथभा ९ भङ्जहना असोज देङ्ञख जेठ (कङ्चयव २७० ङ्छदन) 
सूमोदम देङ्ञख सूमाथस्त सभभ जभभा १२ घण्टा 

 सॊकरन/उत्खनन 
गङ्चयने वस्तङ्टहरु 

ढङ्टङ्गा, ङ्झगट्टी, य वारङ्टवा आङ्छद 

 प्रस्ताव अन्तगथतका 
कामथहरु: 

सॊकरन, उत्खनन तथा ढङ्टवानी 

 प्रबाङ्जवत नगयऩाङ्झरका, 
वस्ती, आङ्छद 

भादी नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ६ य ९ भा प्रस्ताङ्जवत खोराका 
फहाव ऺेत्रको कङ्चयफ १ ङ्जक.ङ्झभ. फगय ऺेत्र   

५. IEE प्रङ्झतवेदनको 
वैधाङ्झनकता: 

IEE प्रङ्झतवेदन स्वीकृत बएको ङ्झभङ्झतरे २ फषथसभभ 

२.१.३ प्रस्तावको ऺते्रको अवङ्ञस्थङ्झत 
प्रस्ताव ऺेत्र भादी नगयऩाङ्झरका वडा नॊ.६ य ९ भा ऩने वगय ऺेत्रहरु हङ्टन।् प्रस्ताव ऺेत्रको 
आऺॊश, देशान्तय, सॊकरन/उत्खनन ्स्थर, उक्त स्थारभा जाने नङ्ञजकको ऩहङ्टचभागथ उल्रेख 
गङ्चयने छ साथ सॊकरन/उत्खनन ऺेत्रराई नक्शाभा देखाईने छ। साथै, सो ऺेत्रराई 
Location Map, Topo Map, Geological Map य Google Map भा देखाईनेछ। 
प्रस्ताङ्जवत ऺेत्रको गङ्टगर नक्सा तर ङ्छदईएको छ । 
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प्रस्ताङ्जवत उत्खनन सॊकरन ऺते्र बएको गङ्टगर नक्सा 
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२.१.४ सॊकरन ङ्जवङ्झध  
मस प्रस्ताफ सॊकरन कामथको राङ्झग औजाय (भेङ्ञशन) य भजदङ्टय दङ्टवैको प्रमोग हङ्टनेछ । भेङ्ञशनको 
प्रमोग ङ्झफशेष रुऩभा प्रसोधन, उत्खनन, ङ्झनभाथण साभग्री ओसायऩसायको राङ्झग, य भजदङ्टयहरुको 
प्रमोग प्रस्ताफ सॊकरन तथा ढङ्टवानी गनथको राङ्झग प्रमोग गङ्चयनेछ । 
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प्रङ्झतवेदन तमाय गदाथ अऩनाउनङ्ट ऩने ङ्जवङ्झध  
नेऩार सयकायरे वातावयण सॊयऺण ऐन–२०७६ य वातावयण सॊयऺण ङ्झनमभावरी २०७७ को 
साथै स्थानीम सयकाय सॊकरन ऐन २०७४रे उल्रेख गयेको ङ्झफङ्झध अनङ्टसाय गङ्चयएको छ । 
प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩयीऺण अध्ममनका क्रभभा प्रस्ताफसॊग सभफङ्ञन्धत ङ्जवङ्झबङ्ङ त्माॊकहरु 
सॊकरन गङ्चयमो।सॊकङ्झरत त्माॊकराई बौङ्झतक, जैङ्जवक साभाङ्ञजक-आङ्झथथक य साॊस्कृङ्झतक 
वातावयणभा वगॉकृत गङ्चयमो । प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩयीऺण अध्ममनको राङ्झग स्थरगत भ्रभण 
ऩूया गङ्चय, त्माॊक य जानकायी ङ्जवश्लषेण गङ्चय भश्मौदा प्रङ्झतफेदन तमाय गङ्चयमो । प्रायङ्ञभबक 
वातावयणीम ऩयीऺण अध्ममनको  भस्मौदा तमाय गङ्चय, प्रस्ताफ प्रबाङ्जवत ऺेत्र भादी नगयऩाङ्झरका 
वाडथ नॊ: ६ भा यहेको याभ भङ्ञन्दयभा वडा नॊ. ६ को वडाध्मकऺ सभेत भहानङ्टबाफहरुको 
उऩङ्ञस्थङ्झतभा सावथजङ्झनक सङ्टनङ्टवाई कामथक्रभ गङ्चयमो ।सॊकङ्झरत त्माॊक प्रस्ताफको कामाथन्वमन ऩङ्झछ 
उत्ऩङ्ङ हङ्टने वातावयणीम प्रबाव तङ्टरना गनथको राङ्झग भहत्वऩूणथ आधाय हङ्टनेछ । प्रायङ्ञभबक 
वातावयणीम ऩयीऺण अध्ममनकासभम ङ्झनभन फभोङ्ञजभको बौङ्झतक, जैङ्जवक, साभाङ्ञजक-आङ्झथथक य 
साॊस्कृङ्झतक वातावयणका फायेभा त्माॊक सॊकरन गङ्चयमो। 

३.१ प्रबाव ऺते्रको ङ्ञचत्रण 
प्रस्ताफभा प्रमोग हङ्टन सक्ने स्रोत, प्रस्ताफको प्रकाय, प्रस्ताफको ऺभता य प्रकृङ्झत य प्रस्ताफको 
उत्ऩादन य कामथहरुको आधायभा प्रस्ताफराई प्रत्मऺ य अप्रत्मऺ प्रबाव ऺेत्रभा वगॉकृत गङ्चयएको 
छ । 

३.१.१ प्रत्यक्ष प्रभाव के्षत्र (Direct Impact Area) 
प्रस्ताफको सॊकरन हङ्टने ऺेत्र (ङ्झनभाथणधीन प्रस्ताफ को १५० ङ्झभ.को ऺेत्र) प्रत्मऺ प्रबाव ऺेत्र 
यहेको छ। प्रस्ताफ सॊचारन हङ्टने ऺेत्र भादी नगयऩाङ्झरकाको वडा नॊ. ६ य ९ को दङ्टवै बागको 
ऩाखो फायी तथा वन ऺेत्रहरु हङ्टन ्मी ऺेत्रहरु प्रत्मऺ प्रबाव ऺेत्रको शे्रणीभा ऩदथछन ्। त्मसैगङ्चय 
सॊकरन हङ्टने, ङ्झनभाथण साभग्री थङ्टऩाने ऺेत्र, काभदाय फस्ने तथा कामाथरम स्थाऩना ऺेत्रहरु ऩङ्झन 
प्रत्मऺ प्रबाव ऺेत्रको शे्रणीभा ऩदथछन,्। मस ऺेत्रभा प्रस्ताफको गङ्झतङ्जवङ्झधरे वातावयणीम ऩऺराई 
गभबीय रूऩभा प्रबाङ्जवत ऩने हङ्टनारे मस ऺेत्रको अध्ममन गङ्चयमो।  

३.१.२ अप्रत्यक्ष प्रभाव के्षत्र (Indirect Impact Area) 
ङ्झनभाथणधीन प्रस्ताफको ङ्झफङ्झबङ्ङ नङ्छद, फन, सडक, वस्ती, जस्ता  ऺेत्रहरु अप्रत्मऺ प्रबाव ऺेत्रभा 
ऩदथछन ्।प्रस्ताफको प्रत्मऺ प्रबाव ऺेत्रको तोङ्जकमको बन्दा फाङ्जहयको ऺेत्र अप्रत्मऺ प्रबाव ऺेत्रभा 
ऩदथछन ्। मस ऺेत्रभा बौङ्झतक, तथा जैङ्जवक असय अत्मन्तै न्मून भात्राभा ऩदथछ बने साभाङ्ञजक य 
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आङ्झथथक दृङ्जिकोणफाट प्रस्ताफको केङ्जह प्रबाव मस ऺते्रभा ऩदथछ । मस फगथभा प्रस्ताफको ङ्झनभाथण य 
सॊकरन हङ्टन,े य श्रङ्झभकहरूको गङ्झतङ्जवङ्झध हङ्टने गदथछ । 

३.२ प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩयीऺणको राङ्झग आवश्मक त्माॊक 
प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩयीऺण अध्ममनको आवश्मक त्माॊक बौङ्झतक, जैङ्जवक, साभाङ्ञजक, 
आङ्झथथक य साॊस्कृङ्झतक वातावयण वगॉकृत गङ्चयएको छ। 

३.२.१ बौङ्झतक वातावयण 
 ङ्ञजमोरोङ्ञजकर, टोऩोग्राङ्जपक य geomorphological अवस्था 
 बउूऩमोग प्रमोग सभफङ्ञन्ध जानकायी 
 हावा, ध्वनी य ऩानीको गङ्टणस्तय 
 प्रस्ताफ ऺेत्र नङ्ञजक ऩङ्जहयो य फाढी को अवस्था 

३.२.२ जैङ्जवक वातावयण 
जैङ्जवक वातावयणभा आवश्मक त्माॊकहरु ङ्झनभन अनङ्टसाय यहेको छ: 

 प्रस्ताफ ऺेत्र नङ्ञजकको वन ऺेत्रको दङ्टयी तथा फनस्ऩङ्झतको प्रकाय/सॊयचना 
 प्रस्ताफ ऺेत्रका नङ्ञजक वन्मजन्तङ्ट प्रजाङ्झत, स्तनधायी, चया, तथा सङ्चयश्रीऩ  
 वन्मजन्तङ्ट को फासस्थान सभफङ्ञन्ध सूचना जस्तै: सङ्जक्रम/अस्थामी /प्रजनन/ खाने वा 

ङ्ञशकाय वा आयाभ स्थर आङ्छद 
 फन्म जन्तङ्टका आवतजावतको क्रभ वा अङ्झतक्रभण को अवस्था 
 वन व्मवस्थाऩन अभ्मास य प्रस्ताङ्जवत ङ्जवकासको प्रबावहरु 

३.२.३ साभाङ्ञजक-आङ्झथथक य साॊस्कृङ्झतक वातावयण 
साभाङ्ञजक-आङ्झथथक य साॊस्कृङ्झतक वातावयणसॊग सभफङ्ञन्धत आवश्मक त्माॊकहरु ङ्झनभन फभोङ्ञजभ 
सभावेश गङ्चयमो : 

 जनसाॊङ्ञख्मकीम ङ्जवशेषताहरू (जनसॊख्मा, जातीमता, साऺयता, स्वास््म य सयसपाई 
आङ्झथथक गङ्झतङ्जवङ्झधहरू आङ्छद) 

 साभङ्टदाङ्जमक सॊयचना य फस्तीको ढाॉचा 
 कृङ्जष अभ्मास य उत्ऩादन 
 प्रस्ताफ प्रबाव ऺेत्रङ्झबत्रका ऐङ्झतहाङ्झसक, ऩङ्टयाताङ्ञत्वक य धाङ्झभथक स्थरहरू, आङ्छद 
 धाङ्झभथक य साॊस्कृङ्झतक अभ्मासहरू 
 प्रस्ताफ ऺेत्रभा जग्गा स्वाङ्झभत्व 
 प्रस्ताफ ऺेत्र य मसको वयऩयभा श्रभ शङ्ञक्त को उऩरब्धता 
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 अवङ्ञस्थत स्वास््म सॊस्थाहरू, ङ्झतनीहरूको सॊख्माका, सयसपाइ को अवस्था य योग। 

३.३ त्माॊक सॊकरनको ङ्जवङ्झधहरू 

३.३.१ डेस्क अध्ममन 
प्रस्ताव कामाथन्वमन हङ्टने स्थानहरुको साभाङ्ञजक, आङ्झथथक तथा अन्म सूचनाहरु नगयऩाङ्झरका तथा 
ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामफाट प्रकाङ्ञशत हङ्टने वा बएका भङ्टखऩत्रहरुफाट प्राप्त गङ्चयमो य सो सूचनाहरुको सत्म 
त्म ङ्झभरान गनथ स्थानीम स्तयभा छड्के जाॉच गनथ ङ्झनमभानङ्टसाय आवश्मक ऩने फङ्टॉदाहरु सभेट्न े
गयी प्रश्नावरी तथा चेकङ्झरस्ट तमाय ऩाङ्चयमो । मसैगङ्चय प्रस्ताफसॊग सभफङ्ञन्धत नीङ्झत, ङ्झनमभ, ऐन 
कानङ्टन तथा कामथङ्जवङ्झध आङ्छद सभेत डेस्क अध्ममनका क्रभभा सभीऺा गङ्चयमो । 

ङ्झनभन नक्शाराई खासगङ्चय बौङ्झतक जानकायी ङ्झरन व्माख्मा गङ्चयमो: 
 नाऩी ङ्झफबाग द्वाया तमाय गयीएको १: २५००० भाऩनको टोऩोग्राङ्जपक नक्शा,  
 १:५०००० को बउूऩमोग, बङू्झभ प्रणारी य LRMP नाऩी ङ्झफबाग द्वाया तमाय, 
 १:१२५००० भाऩ को  ङ्ञजल्राको नक्शा 

३.३.२ स्थरगत सवेऺण  
वातावयणङ्जवद्, बौङ्झतक फातावयण ङ्झफऻ, जीवङ्जवऻान, य सभाजशास्त्री सभावेश एक फहङ्ट-आमाङ्झभक 
प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩयीऺण अध्ममन टोरीरे प्रस्ताफ साइटको भ्रभण गङ्चयमो य सवेऺणको 
भाध्मभफाट प्रस्ताफको ऩूणथ ऺेत्र अन्वेषण गङ्चयमो । बौङ्झतक, जैङ्जवक य साभाङ्ञजक-आङ्झथथक य 
साॊस्कृङ्झतक वातावयणको आधायबतू जानकायी ङ्झरन ङ्झनयीऺण, अवरोकन तथा भाऩन कामथ गङ्चय 
त्माॊक सॊकरन गङ्चयमो । ङ्जवङ्झबङ्ङ सहबाङ्झगताभूरक उऩकयणहरू जस्तै साभूङ्जहक छरपर, 
जाङ्झनपकाय अन्तवाथताथ, ऩयाभशथ य अन्तङ्जक्रथ मा आङ्छदको प्रमोग फाट प्रासॊङ्झगक जानकायीको सॊकरन 
गङ्चयमो । सॊकङ्झरत आधायबतू त्माॊकहरु प्रमोग गनङ्टथऩूवथ ङ्झतनको सत्मत्म छड्के जाॊच गङ्चयमो । 

 बौङ्झतक वातावयण 
 सवेऺण य स्थरगत अवरोकनको भाध्मभफाट प्रस्ताफ ऺेत्र को बौङ्झतक वातावयण को फायेभा 

जानकायी सॊकरन गङ्चयमो । 
 बउूऩमोग य बङू्झभ प्रमोग ढाॉचाहरू, टोऩोग्रापी, भाटोको ऺङ्झत, वामङ्ट गङ्टणस्तय, ध्वनी स्तय य 

अन्म जानकायी प्रत्मऺ अवरोकन द्वाया अध्ममन गङ्चयमो। 
 स्थरगत बगूबॉम अनङ्टसन्धानको भध्मभफाट सभबाङ्जवत बौगोङ्झरक जोङ्ञखभ, प्रस्ताफको 

बौगोरोक अवस्था, प्रस्ताफ ऺेत्र ङ्झबत्र जभीनको ङ्ञस्थयता आङ्छद अध्ममन गङ्चयमो। 
 जैङ्जवक वातावयण 
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वनस्ऩङ्झत सभङ्टदाम सभफङ्ञन्ध अध्ममन स्थरगत भ्रभणका क्रभभा अध्ममन गङ्चयमो अध्ममनका 
क्रभभा देङ्ञखएका सफै रूख य झाडी प्रजाङ्झतहरूका नभूनाहरू सॊकरन य ऩङ्जहचान गङ्चयमो । 
सन्दबथ साभग्रीहरुको भद्दतको साथ फाट फोट ङ्झफरुवाहरुको ऩङ्जहचान गङ्चयमो (Polunin and 

Stainton 1984, Stainton 1972) । साथै स्तनधायी जनावय, चया च ङ्टरुॊगी, उबमचय आङ्छद 
फायेभा स्थरगत अध्ममन तथा गोठाराहरु स्थानीमफासी आङ्छदसॉग छरपरफाट प्राप्त गङ्चयमो ।  

जैङ्जवक सवेऺणको भध्मभफाट स्थानीम व्मङ्ञक्तहरुरे प्रमोग गने ङ्झफङ्झबङ्ङ फनस्ऩङ्झत तथा ङ्झतनका 
उऩमोङ्झगताहरूका फायेभा स्थानीम फासीहरुसॊग साऺात्काय/छरपर गङ्चयमो । 

अन्त्मभा अध्ममन फाट ऩाईएका फनस्ऩङ्झत तथा जनावयहरुको सॊयऺण को अवस्थाका फायेभा 
IUCN, CITES तथा नऩेार सयकायको सॊयङ्ञऺत सूचीका आधायभा ङ्झनक्मोर गङ्चयमो । 

 साभाङ्ञजक-आङ्झथथक य साॊस्कृङ्झतक वातावयण 

साभाङ्ञजक-आङ्झथथक वातावयणको फायेभा जानकायी प्राप्त गनथ चेकङ्झरस्टहरू को भद्दतरे प्रभङ्टख 
जानकायीकताथ सवेऺणको साथ छरपर, अवरोकन य घयधङ्टयी सवेऺण गङ्चयमो । अङ्झतङ्चयक्त 
त्माॊकहरु ङ्ञजल्रा य नगयऩाङ्झरकाभा उऩरब्ध ङ्झफङ्झबङ्ङ कागजात अध्ममनद्वाया गङ्चयमो । 

प्रत्मऺ प्रबाव ऺेत्रभा सभूह छरपर (FGD), आङ्छद प्रमोग गङ्चयमो । जसफाट जनसाॊङ्ञख्मकीम 
य शैङ्ञऺक ङ्ञस्थङ्झत, ब-ूस्वाङ्झभत्व य तथा कृङ्जष अभ्मास, खानेऩानी, स्वास््म, ऊजाथ स्रोत, 
व्मङ्ञक्तको प्रस्ताफफाट अऩेऺा, वातावयणीम सॊवेदनशीरता आङ्छद को फायेभा जानकायी सॊकरन 
गङ्चयमो । 

३.४ त्माङ्क सभीऺा एवॊ वातावयणीम प्रबावको भङ्टल्माॊकन 
स्थरगत भ्रभणफाट प्राप्त सूचनाहरुको अध्ममन तथा सन्दबथ ग्रन्थ तथा साभग्रीहरुको 
ऩङ्टनयावरोकनफाट प्राप्त जानकायीहरुराई प्रस्ताव कामाथन्वमन गदाथ हङ्टने वा हङ्टन सक्ने सॊबाव्म 
प्रङ्झतकूर य अनङ्टकूर प्रबावको ऩङ्जहचान गयी ङ्झतनराई बौङ्झतक, जैङ्जवक, साभाङ्ञजक-साॊस्कृङ्झतक-
आङ्झथथक गयी तीन शीषथकभा छङ्टट्याएय वगॉकयण गङ्चयमो । प्रस्ताङ्जवत ऺेत्रको ङ्जवशेष अध्ममन गदाथ 
गङ्चयएको ङ्जवश्लषेणफाट आएका प्रथभ य दोस्रो क्रभभा बएका त्माङ्क तथा जानकायीराइ 
सॊङ्ञऺङ्झप्तकयण गयी आवश्मकता अनङ्टसाय ताङ्झरकाभा याख्न ेतथा प्रङ्झतवेदनको उऩमङ्टक्त बागभा सभाफेश 
गयी त्मसको सॊख्मा सभेत गणना गङ्चयमो । 

मस प्रस्ताव कामाथन्वमन ऺेत्रको सन्दबथ साभाग्री तथा ङ्जपल्डको अनङ्टगभन ऩङ्टनयावरोकन फाट प्राप्त 
जानकायीराइ प्रस्ताव कामाथन्वमन गदाथ हङ्टने सभबाव्म अनङ्टकूर य प्रङ्झतकूर असयहरुको ऩङ्जहचान गयी 
त्मसको जैङ्जवक, बौङ्झतक, साभाङ्ञजक आङ्झथथक गयी ३ ङ्ञशषथक अन्तगथत छङ्टट्याईमो । ऩङ्जहचान 
गङ्चयएका सभबाव्म अनङ्टकूर य प्रङ्झतकूर असयहरुको स्थानीम वातावयणभा बङ्जवष्मभा हङ्टन सक्न े
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ऩङ्चयवतथनहरुको अनङ्टभान गङ्चयमो । वातावयणीम ऩद्धतीको ङ्जवश्लषेण गनथ भेङ्जरक्स प्रणारी अऩनाईमो 
। प्रस्ताफसॉग सभवङ्ञन्धत नीङ्झत, कानङ्टन, ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञशका य ऩूवथ अनङ्टबव तथा ङ्जवशेषऻताको 
आधायभा ठहय गङ्चयमो ।  

याङ्जिम वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकन ङ्झनदेङ्ञशका २०५० फभोङ्ञजभ प्रबावराइ प्रकृङ्झत (Nature), 
भात्रा (Magnitude), ङ्झसभा (Extent), य सभामावङ्झध (Time) भा फगॉकयण गङ्चयए फभोङ्ञजभ 
प्रकृङ्झतराइ प्रत्मऺ (Direct) य अप्रत्मऺ (Indirect), भात्राराई उच्च, भध्मभ य न्मून, ङ्झसभाराइ 
स्थानीम, स्थान ङ्जवशेष य ऺेत्रीम य अवङ्झधराई दीघथकाङ्झरन, भध्मभ य अल्ऩकाङ्झरन गयी ३ बागभा 
ङ्जवबाजन गङ्चय ङ्जवश्लषेण गङ्चयमो ।  उऩयोक्त फङ्टॉदाहरुभा फताइए अनङ्टसाय त्माङ्क सॊकरन बए ऩिात ्
प्राप्त सूचनाहरुराई अध्ममन गयी आवश्मकता अनङ्टसाय प्रि ऩाङ्चयमो । 

तालिका 1 तथ्याकं मापनको तरीका 

ऩङ्चयभाण भाऩन सीभा भऩन सभमावङ्झध स्कोय 

उच्च  ६० ऺेत्रीम ६० दीघथकारीन २० 

भध्मभ  २० स्थाङ्झनम २० भध्मभ  १० 

न्मून  १० स्थरगत १० अल्ऩकाङ्झरन ०५ 

भहत्वका असयहरु (Significant Impact) हरुको ङ्झनक्र्मौर गनथ तरको ताङ्झरका फभोङ्ञजभ जभभा 
स्कोय को जोडपर गणना गयेय गङ्चयमो।  

ताङ्झरका 2 औङ्ञचत्मता भाऩनको ताङ्झरका 

जभभा स्कोयको भाऩन  औङ्ञचत्मता  

७४ बन्दा भाङ्झथ  धेयै औङ्ञचत्मवान ्अथवा धेयै भहत्वऩूणथ  

४५ देङ्ञख ७४ सभभ  औङ्ञचत्मवान ्अथवा भहत्वऩूणथ 
४५ बन्दा तर  औङ्ञचत्महीन अथवा भहत्वङ्जहन 

३.५ सावथजङ्झनक सूचना, ऩयाभशथ एवॊ ङ्झसपाङ्चयस ऩत्रहरु 
मसभा प्रदेश वातावयण सॊयऺण ऐन २०७७, प्रदेश नॊ. - १, को अधीनभा यही मसरे सङ्टझाएको 
प्रङ्जक्रमा अनङ्टसयण गङ्चय वातावयणीम अध्ममन गङ्चयमो ।जसअनङ्टसाय सवथप्रथभ प्रायङ्ञभबक वातावयणीम 
ऩयीऺण प्रङ्झतवेदन तमायीको राङ्झग तमाय कामथसूची स्वीकृत बए ऩिात ्प्रस्ताव कामाथन्वमन हङ्टॉदा 
स्थानीम वातावयणभा ऩनथ सक्ने प्रबावका फायेभा ङ्झरङ्ञखत याम सङ्टझाव ङ्झरन प्रस्ताव कामाथन्वमन 
स्थरका वडा कामाथरम, ङ्जवद्यारम, सावथजङ्झनक स्थानहरुभा ७ ङ्छदने सावथजङ्झनक सङ्टनङ्टवाइको सूचना 
स्थानीम ऩङ्झत्रकाभा २०७७/१०/११ भा प्रकाङ्ञशत गयी प्रस्ताव कामाथन्वमन हङ्टॉदा स्थानीम 
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वातावयणभा ऩनथ सक्ने प्रबावका फायेभा ङ्झरङ्ञखत याम सङ्टझाव ङ्छदन अनङ्टयोध गङ्चयमो । प्रकाङ्ञशत 
सूचनाका प्रङ्झतङ्झरङ्जऩहरु ङ्झफङ्झबङ्ङ सॊघसॊस्थाहरुका सूचनाऩाटीभा टॉस गयी भङ्टचलू्का सॊकरन गङ्चयमो । 
स्थानीम जनता तथा भादी नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ६ वडा अध्मऺ, कभथचायी, ङ्झफध्माथॉहरुको 
सावथजङ्झनक सङ्टनङ्टवाइभा सङ्जक्रम रूऩभा सहबाङ्झगता बमो । प्रस्ताफको तपथ वाट ऩयाभशथदाता द्वाया 
प्रस्ताफको वातावयणीम प्रबाव, वातावयणीम सॊयऺण उऩाम य वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजनाका 
फायेभा प्रस्तङ्टतीकयण ङ्छदइमो।तत्ऩिात उऩङ्ञस्थत प्रबाङ्जवत व्मङ्ञक्तहरुद्वाया प्रस्ताफरे ऩनथसक्ने प्रबाव 
हरुका फायेभा याम सङ्टझाव याख्न ेकाभ बमो । ततऩश्च्मात ७ ङ्छदन ेसाफथजङ्झनक सूचना भापथ त याम 
सङ्टझाफको राङ्झग अनङ्टयोध गङ्चयनेछ । 

३.६ प्रङ्झतवेदन तमायी 
उक्त साफथजङ्झनक सूचना तथा सावथजङ्झनक सङ्टनङ्टवाई सभेतको आधायभा प्राप्त याम सङ्टझाव तथा 
प्रस्ताङ्जवत स्थानको स्थरगत भ्रभण गयी जैङ्जवक, बौङ्झतक तथा आङ्झथथक साभाङ्ञजक ऩऺहरुको 
अध्ममन गङ्चयमो । मसयी अध्ममन गयी प्राप्त जानकायी य सयोकायवाराहरु सभेतको याम सङ्टझाव 
तथा ङ्झसपाङ्चयसको आधायभा प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩयीऺण प्रङ्झतवेदन तमाय गङ्चयमो । भस्मौदा 
प्रङ्झतवेदनरे ऩत्ता रगाएका ऺेत्रहरु भाङ्झथ सयोकायवारा सङ्जहत छरपर गङ्चय सो सभेत सभावेश 
गङ्चय भस्मौदा प्रङ्झतवेदन तमाय ऩङ्चयमो य सभफङ्ञन्धत ङ्झनकाम सभऺ स्वीकृङ्झतको राङ्झग ऩेश गङ्चयमो । 
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प्रस्तावसॉग सभफङ्ञन्धत नीङ्झत, ऐन, ङ्झनमभावरी, तथा अन्तयाङ्जिम सङ्ञन्ध 
तथा सभझौताहरु 

सयकायरे ङ्जवकास तथा वातावयणको सॊयऺणको सङ्टङ्झनङ्ञित गनथ ङ्जवङ्झबङ्ङ नीङ्झत, ऐन, ङ्झनमभावरी, य 
ङ्छदशाङ्झनदेशहरु रागङ्ट गयेको छ । मस प्रस्तावसॉग सभफङ्ञन्धत नीङ्झत, ऐन, ङ्झनमभावरी, ङ्झनदेङ्ञशका 
तथा अन्तयाङ्जिम सङ्ञन्ध सभझौताहरु तर ङ्छदइएको छ । 

४.१ नऩेारको सॊङ्जवधान  
नेऩारको सॊङ्जवधानको धाया ५१ को उऩधाया (छ) भा प्रकृङ्झतक साधन स्रोतको सॊयऺण, सॊवथधन य 
उऩमोग सभवन्धी नीङ्झत को उऩधाया (१) याङ्जिम ङ्जहत अनङ्टकङ्ट र तथा अन्तयऩङ्टस्ता सभन्मामको 
भान्मताराई आत्भसात ्गदै देशभा उऩरव्ध प्रकृङ्झतक स्रो साधनको सॊयऺण, सॊवथधन य वातावयण 
अनङ्टकङ्ट र रुऩभा ङ्छदगो उऩमोग गने य स्थानीम सभङ्टदामराई प्रथाङ्झभकता य अग्राङ्झधकाय ङ्छददै प्राप्त 
प्रङ्झतपरको न्मामोङ्ञचत ङ्जवतयण गने । उऩधाया (५) प्रत्मेक व्मङ्ञक्तराई स्वच्छ वातावयणभा फाच्ने 
हक हङ्टनेछ बङे्ङ कङ्ट या उल्रेख गङ्चयएको छ बने धाया ३५ को उऩधाया (१) भा प्रत्मेक 
नागङ्चयकराई स्वस््म य स्वच्छ वातावयणभा वाच्न ऩाउने हक हङ्टनेछ । उऩधाया (२) भा 
वातावयङ्ञणम प्रदङ्टशण तथा ह्रासवाट हङ्टने ऺङ्झतवाऩत ङ्जऩडीतराई प्रदङ्टषक कानङ्टन वभोङ्ञजभ ऺङ्झतऩङ्टतॉको 
हक प्राप्त हङ्टनेछ । उऩधाया (३) भा यािको ङ्जवकास सभवन्धी कामथ गने प्रमोजनका रागी 
वातावयण य ङ्जवकासवीच सभङ्टङ्ञचत सन्तरङ्टनका राङ्झग आवश्मक कानङ्टनी व्मवस्था गनथ मस धायारे 
वाधा ऩङ्टर् माएको भाङ्झनने छैन बङे्ङ कङ्ट या उल्रेख गङ्चयएको छ । मसयी सॊङ्जवधान अनङ्टसाय ऩङ्झन कङ्ट नै 
प्रस्तावना कामाथन्वमनभा वा प्राकृङ्झतक स्रोतको प्रमोग गनङ्टथ अगाडी वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन य 
प्रायङ्ञभबक वातावयङ्ञणम ऩङ्चयऺण गयाउनङ्ट आवश्मक हङ्टन्छ । 

४.२ मोजना, नीङ्झतहरू तथा यणनीङ्झत 
 ऩन्रौं मोजना २०६७/७७-२०८०/८१  

ऩन्रौं मोजनारे वातावयणीम प्रबाव भङ्टल्माॊकनराई ऩूवाथधाय ङ्जवकासको अङ्झबङ्ङ अॊगका रूऩभा हेदथछ 
य प्रङ्झतवेदन स्वीकृङ्झत प्रङ्जक्रमाराई ऩायदशॉ य सङ्ञजरो फनाउन प्रङ्झतफद्ध छ । ऩन्रौं मोजनारे वन, 

जैवङ्जवङ्जवधता य वाटयशेडफाट उत्ऩादकता, उत्ऩादन य वातावयणीम सेवा फङृ्जद्ध गने उदे्दश्म याखेको 
छ।  

 याङ्जिम वातावयण नीङ्झत २०७६ 

मस नीङ्झतको ङ्जवकासका सफै ऩऺभा वातावयणीम सयोकायराई भूरधायभा ल्माउने य वातावयण 
सॊयऺण य प्राकृङ्झतक स्रोतहरूको ङ्छदगो व्मवस्थाऩन सङ्टङ्झनङ्ञित गने उदे्दश्महरू छन।् वातावयणीम 
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भाऩदण्डहरूको ऩारनाका राङ्झग मसरे जोड गदथछ । ङ्जवकास प्रस्ताफहरुका प्रङ्झतकूर प्रबावहरूराई 
कभ गने, प्रस्ताफहरूको पाइदाजनक प्रबावहरू वङृ्जद्ध गने य वातावयणीम अनङ्टगभन तथा भङ्टल्माॊकन 
प्रङ्जक्रमाराई ङ्जवशेष जोड ङ्छदएको छ । 

 

 याङ्जिम वन नीङ्झत २०७५ 

मस नीङ्झत ङ्छदगो, सहबाङ्झगताभूरक य ङ्ञजभभेवाय वन व्मवस्थाऩनराई फढावा ङ्छदन, हङ्चयत उद्यभहरूको 
ङ्जवकास गनथ, याङ्जिम सभङृ्जद्धभा मोगदान ऩङ्टर् माउन य जैङ्जवकङ्जवङ्जवधता सॊयऺण य वातावयणीम 
सेवाहरूको प्रफद्धथनभा केङ्ञन्रत छ ।  

 

 याङ्जिम जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता यणनीङ्झत य कामथ मोजना २०१४-२०२० 

मसरे नेऩारको जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको व्मवस्थाऩनका राङ्झग भागथङ्झनदेशन सॊयचना प्रदान गदथछ। मो 
वतथभान य बङ्जवष्मको ऩङ्टस्ताको पाइदाका राङ्झग ङ्जटकाऊ आधायभा जैङ्जवकङ्जवङ्जवधता  व्मवस्थाऩनका 
राङ्झग याङ्जिम आवश्मकताहरू ऩूङ्झतथ गनथ य अन्तयाथङ्जिम दाङ्जमत्वहरू ऩङ्झन ऩूया गनथ तमाय छ । मसभा 
दीघथकारीन (अथाथत ३५ फषथ) दृङ्जि याङ्ञखएको छ  य कामथको राङ्झग ङ्जवङ्ञशि छोटो अवङ्झधको 
(२०२० सभभ) यणनीङ्झत य प्राथङ्झभकताहरू साभेर छन ्। 

 याङ्जिम जर वामङ्ट ऩङ्चयवतथन नीङ्झत, २०७६ 

मस नीङ्झतरे  देशको आङ्झथथक-सभङृ्जद्धभा मोगदान ऩङ्टर् माउने रष्य म ङ्झरएको छ । मस नीङ्झतको जरवामङ्ट 
ऩङ्चयवतथन अनङ्टकूरनभा ऺभता फढाउने, वातावयणीम प्रणारीको रङ्ञचरोऩना ङ्जवकास गने, कभ काफथन 

आङ्झथथक ङ्जवकासको अवधायणा अऩनाएय हङ्चयत अथथव्मवस्थाको प्रवद्धथन गने , याङ्जिम तथा अन्तयाथङ्जिम 
ङ्जवत्त ऩङ्चयचारन गने, सूचना सेवाराई प्रबावकायी फनाउने य जरवामङ्ट ऩङ्चयवतथनराई सान्दङ्झबथक नीङ्झत, 

यणनीङ्झतभा ऩङ्चयवतथन गने उदे्दश्म यहेको छ । ऩूवाथधायहरूको ङ्झनभाथणभा वातावयणभैत्री प्रङ्जवङ्झध 
अऩनाउन य प्रङ्झतकूर प्रबावहरूराई कभ गनथका राङ्झग उऩामहरू अऩनाउन  भागथङ्झनदेशन प्रदान 
गदथछ । 

 बङू्झभ उऩमोग नीङ्झत २०१५ 

याङ्जिम बङू्झभ प्रमोग नीङ्झत, २०१५ रे खाद्य सङ्टयऺाराई सङ्टङ्झनङ्ञित गनथ कृङ्जष मोग्म जङ्झभनको 
सॊयऺणराई प्राथङ्झभकता ङ्छदएको छ । बौङ्झतक ऩूवाथधाय खडा गदाथ हाभीरे प्राकृङ्झतक प्रकोऩहरूको 
जोङ्ञखभहरूको सभबावनाहरूको रेखा गनङ्टथऩदथछ ।  
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४.३ ऐन तथा ङ्झनमभावरी 
ऐन

 वातावयण सॊयऺण ऐन, २०७६ 

कङ्ट नै ङ्जवकास प्रस्ताफ, कामाथन्वमन हङ्टनङ्टबन्दा ऩङ्जहरे वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन तमाय गङ्चय 
सभफङ्ञन्धत ङ्झनकाम फाट स्वीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩने व्मवस्था गयेको छ । वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन 
राई प्रस्ताफको आकाय प्रकाय य ऩङ्चयणाभका आधायभा सॊङ्झछप्त वातावयणीम अध्ममन, प्रायङ्ञभबक 
वातावयणीम ऩङ्चयऺण य वातावयणीम प्रबाव भङ्टल्माॊकन गङ्चय तीन प्रकायभा ङ्जवबाजन गङ्चयएको छ ।  

  प्रदेश वातावयण सॊयऺण ऐन, २०७७ 

सॊघीम वातावयण सॊयऺण ऐन, २०७६ रे जस्तै मस ऐनरे ऩङ्झन कङ्ट नै ङ्जवकास प्रस्ताफ, कामाथन्वमन 
हङ्टनङ्टबन्दा ऩङ्जहरे वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन तमाय गङ्चय सभफङ्ञन्धत ङ्झनकाम फाट स्वीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट 
ऩने व्मवस्था गयेको छ । वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन राई प्रस्ताफको आकाय प्रकाय य 
ऩङ्चयणाभका आधायभा सॊङ्झछप्त वातावयणीम अध्ममन, प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩङ्चयऺण य वातावयणीम 
प्रबाव भङ्टल्माॊकन गङ्चय तीन प्रकायभा ङ्जवबाजन गङ्चयएको छ । मस ऐनरे बन ेवातावयणीम अध्ममन 
प्रङ्झतवेदन तमाय गने ङ्झफङ्झध तथा प्रङ्जक्रमाहरु सङ्जवस्ताय उल्रेख गयेको छ । 

 वन ऐन २०७५ 

वन ऐन, २०७५ स्वस्थ वातावयण कामभ गनथ वनको भहत्त्वराई स्थाङ्जऩत गदथछ । वन ऐनरे 
ङ्झनणथमकताथहरूराई काठ य गैय काष्ठ वस्तङ्टहरूको भात्र नबई वनरे प्रदान गने सभऩूणथ  वातावयणीम 
सेवाहरू य जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताहरूको रेखाजोखा ङ्झरनङ्टऩदथछ बङ्ङे भान्मता याख्दछ । वन य वन 
उत्ऩादनहरूभा ऐनको दृङ्जिकोणको आधाय बनेको 'उऩमोग उन्भङ्टख' हङ्टनङ्टको सट्टा 'श्रोतभङ्टखी'  हङ्टनङ्ट 
यहेको छ । ऐनरे वनभा आगो रगाउन, चयन, वन उत्ऩादनराई हानी ऩङ्टर् माउन,े रूखहरू वा 
फोटङ्झफरुवाहरू नि गने, वन्मजन्तङ्टको ङ्ञशकाय गने कामथराई ङ्झनरुत्साङ्जहत गदथछ । मङ्छद याङ्जिम 
मोजना वा प्रस्ताफ कामाथन्वमनका राङ्झग वन ऺेत्रको प्रमोग फाहेक अरू ङ्जवकल्ऩ छैन बने ऐनरे वन 
ऺेत्रको उऩमोग गनथ अनङ्टभङ्झत ङ्छदन सयकायराई अङ्झधकाय प्रदान गदथछ ।  

 जरचय सॊयऺण ऐन, २०१७ 

जरचय सॊयऺण ऐन २०१७ य सॊशोधनरे आरथबङू्झभ य जरीम जनावयहरूको भहत्वको प्रायङ्ञभबक 
भान्मताराई दशाथउॉछ । धाया ३ रे कङ्ट नै ऩङ्झन ऩऺराई ऩानीको स्रोतभा ङ्जवषाक्त, हाङ्झनकायक य 
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ङ्जवस्पोटक ऩदाथथहरू ल्माउन वा कङ्ट नै ऩङ्झन जरचयराई सभात्न े वा भाने उदे्दश्मरे ङ्जवनाश गने 
कामथराई सजाम ङ्छदने व्मवस्था गयेको छ ।  

 फरश्रभ (ङ्झनषधे य ङ्झनमङ्झभत गने) ऐन, २०५६ 

मो ऐनरे ङ्झनभाथणकामथभा वा अन्म कङ्ट नै श्रभभा आधाङ्चयत गङ्झतङ्जवङ्झधहरूको राङ्झग फार श्रभको प्रमोग 
गनथ प्रङ्झतफन्ध गदथछ। मो ऐनरे १६ फषथ भङ्टङ्झनका फच्चाहरूराई कङ्ट नै ऩङ्झन श्रभभा आधाङ्चयत 
गङ्झतङ्जवङ्झधहरूभा कडा ङ्झनषधे गङ्चयएको छ। 

 बङू्झभ सभफङ्ञन्ध ऐन, २०२१ 

भङ्टरङ्टकको आङ्झथथक ङ्जवकासभा र ङ्टततय गङ्झत ल्माउन बङू्झभफाट ङ्झनष्कृम ऩूॉजी य जनसॊख्माको बाय ङ्ञझकी 
अथथ व्मवस्थाको अन्म ऺेत्रभा रगाउन, य कृङ्जष मोग्म बङू्झभको न्मामोङ्ञचत ङ्जवतयण य कृङ्जष सभफन्धी 
आवश्मक ऻान य साधन सङ्टरब गयाई बङू्झभभा आङ्ञश्रत वास्तङ्जवक ङ्जकसानहरूको जीवनस्तयभा सङ्टधाय 
ल्माउन, य कृङ्जष उत्ऩादनभा अङ्झधकतभ फङृ्जद्ध गनथ प्रोत्साहन प्रदान गयी सवथ साधायण जनताको 
सङ्टङ्जवधा य आङ्झथथक ङ्जहत कामभ याख्न मो ऐन फनाइएको हो । 

 श्रभ ऐन, २०७४ 

मस ऐनरे व्मावसाङ्जमक स्वास््म य काभदायहरूको सङ्टयऺाभा जोड ङ्छदएको छ य काभदायहरुराई 
आवश्मक सङ्टयऺा साभानहरू प्रदान गनथ य सभबाङ्जवत खतयनाक भेङ्झसन/उऩकयणहरू ङ्जवरूद्ध 

आवश्मक सावधानी अऩनाउने उऩामहरू अऩनाउन उद्योग व्मवसाम सॊचारकराई ङ्ञजभभेवाय 
फनाउदछ । मसरे उत्ऩादन प्रङ्जक्रमाभा जभभा बएको पोहोय हटाउने य धङ्टरो, धूॉवा, वाप य अन्म 
पोहोय साभग्रीहरूको योकथाभ जस्ता व्मवस्था गनथ कडा ङ्झनदेशन गदथछ जसरे श्रङ्झभकको 
स्वास््मभा प्रङ्झतकूर असय ऩाछथ। ऐनरे १६ फषथ भङ्टङ्झनका फार भजदङ्टयहरूको प्रमोग ङ्झनषधे गदथछ।  

 स्थानीम सयकाय सॊकरन ऐन, २०७४ 

मस ऐनरे सॊघीमता, नगयऩाङ्झरका य गाउॉऩाङ्झरकाको अवधायणाराई स्थाङ्जऩत गदथछ य मी 
ङ्झनकामहरु राई अङ्झधकाय सभऩङ्ङ फनाउछ । मसरे भाटो, वन य प्राकृङ्झतक स्रोतहरूको सॊयऺण य 
वातावयणीम सॊयऺण गङ्झतङ्जवङ्झधहरूको कामाथन्वमनका राङ्झग स्थानीम ङ्झनकामहरूराई सशक्त फनाउॉछ 
। नगयऩाङ्झरका य गाउॉऩाङ्झरकाहरूराई  वातावयण सङ्टयऺा य जैवङ्जवङ्जवधता सभफन्धी कामथक्रभहरू 
ङ्झनभाथण य कामाथन्वमन गनथ ङ्ञजभभेवाय फनाएको छ ।  

 पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन ऐन, २०६८ 
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ठोस पोहोय व्मवस्थाऩन ऐन २०६८ रे स्थानीम ङ्झनकामभा ठोस पोहोयको व्मवस्थाऩन य 
व्मवस्थाऩन गने ङ्ञजभभेवायी प्रदान गदथछ । मद्यङ्जऩ ऐन फभोङ्ञजभ खतयनाक पोहोय, औषधीम पोहोय, 

यासामङ्झनक पोहोय वा औद्योङ्झगक पोहोयराई तोङ्जकएको भाऩदण्ड अन्तगथत प्रशोधन य 
व्मवस्थाऩनको  ङ्ञजभभा ङ्ञजभभेवायी व्मङ्ञक्त वा सॊस्थाराई सङ्टङ्ञभऩनेछ जसरे ठोस पोहोय उत्ऩङ्ङ 
गयेको छ। 

 ब-ूतथा जराधाय सॊयऺण ऐन, २०३९ 

वषाथको ऩानीको उङ्ञचत प्रफन्ध नहङ्टॉदा फाढी, ऩङ्जहयो  तथा भूल्मवान जङ्झभनको ब-ूऺम गयाउॉछ । 

नेऩारको जराधायहरू ठीकसॉग व्मवस्थाऩन गनथ ब-ूतथा जराधाय सॊयऺण ऐन, २०३९ रागू 
गङ्चयमो । ऐनरे कङ्ट नै ऺेत्रराई जराधाय सॊयऺण ऺते्रको घोषणा गनथ नेऩार सयकायराई अङ्झधकाय 
प्रदान गदथछ । ऐनरे जराधाय सॊयऺण अङ्झधकायीसॉग सॊयङ्ञऺत जराधाय ऺेत्रहरूभा ङ्झनभन कामथहरू 
कामाथन्वमन गने अङ्झधकाय छ: 

 फाॉधहरू, तटफन्ध, टेयेस सङ्टधायहरू, डामबसथन च्मानरहरू य ऩखाथरहरू ङ्झनभाथण गने  य भभथत गने 

 ऩङ्जहयोफाट प्रबाङ्जवत ऺेत्रहरूभा फोटङ्झफरुवा सॊयऺण य वृऺ ायोऩण कामथक्रभहरू य 

 भाटो य जर सॊयऺणभा प्रासॊङ्झगक कृङ्जष अभ्मासहरू रागू गने 

 भजदङ्टय ऐन, १९९२ 

मस ऐनरे नऩेारको ङ्झसभाना ङ्झबत्र हङ्टने जङ्टनसङ्टकै काथमको राङ्झग नेऩारी नागङ्चयकराई ऩङ्जहरो 
प्राथङ्झभकताभा याङ्ञख योजगायी प्रदान गनङ्टथ ऩने व्मवस्था गयेको छ तय मसयी कामथ गयाउदा 
ऐनरे तोके फभोङ्ञजभ बन्दा भूनीको फारफाङ्झरकाराई काभभा रगाउनगयऩाङ्झरकाइने छैन । 

 भादी नगयऩाङ्झरकाको वातावयण तथा प्राकृङ्झतक स्रोतको सॊयऺण ऐन , २०७७ 

भादी नगयऩाङ्झरकाको वातावयण तथा प्राकृङ्झतक स्रोतको सॊयऺण ऐनरे सभऩूणथ जीवहरुको 
स्वस्थ ङ्ञजवनको राङ्झग स्वच्छ वातावयणको आवश्मकता य मस अङ्झधकायको सॊयऺण गनङ्टथ ऩने 
फाये फोरेको छ । मस ऐनको दपा ६ को उऩदपा १,२,३ ४ रे ङ्जवकास ङ्झनभाणथका 
काभहरु गनङ्टथ अगावै प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩङ्चयऺण तथा वातावयणीम प्रबाव भङ्टल्माङकन 
अङ्झनवाथम गनङ्टथ ऩने उल्रेख गयेको छ ।  

 भादी नगयऩाङ्झरका सॊङ्ञऺप्त वातावयणीम अध्ममन तथा प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩङ्चयऺण 
कामथङ्जवङ्झध, २०७७ 
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मस कामथङ्जवङ्झधको दपा ३ को उऩदपा १ ङ्जवकास ङ्झनभाणथका काभहरु गनङ्टथ अगावै सॊङ्ञऺप्त 
वातावयणीम अध्ममन, प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩङ्चयऺण तथा वातावयणीम प्रबाव भङ्टल्माङकन 
अङ्झनवाथम गनङ्टथ ऩने उल्रेख गयेको छ । मस कामथङ्जवङ्झधको दपा ४ को उऩदपा १ फभोङ्ञजभ 
तमाय गङ्चयएको कामथसूङ्ञच स्वीकृङ्झतको राङ्झग वातावयण ङ्जवषम हेने भहाशाखा शाखा एकाईभा 
ऩेश गनङ्टथ ऩने उल्रेख गयेको छ । 

 रोऩोन्भङ्टख जीव जन्तङ्टको अन्तययाङ्जिम व्माऩाय ङ्झनमन्त्रण य ङ्झनमभन गनथ फनकेो ऐन २०७३  

CITES को उदे्दश्म भङ्टख्मत: दङ्टरथब य रङ्टप्तप्राम प्रजाङ्झतहरूको अन्तयाथङ्जिम व्माऩाय ङ्झनमन्त्रण गनथ, 
CITES सूचीफद्ध प्रजाङ्झतहरूको ङ्छदगो व्माऩायराई व्मवङ्ञस्थत गनथ य अनङ्टभङ्झत प्रणारीको भाध्मभफाट 
अन्तयाथङ्जिम व्माऩाय ङ्झनमभन गयेय जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता सॊयऺणभा मोगदान ऩङ्टर् माउनङ्ट हो। मस ऐनरे 
CITES भा सङ्टङ्ञचकृत वनस्ऩङ्झत य जीवजन्तङ्टको अवैध सॊकरन,  प्रमोग य व्माऩायराई प्रङ्झतफङ्ञन्धत 
गदथछ ।  

ङ्झनमभावरी 
 वातावयण सॊयऺण ङ्झनमभावरी २०७७ 

मसभा वातावयणीम प्रबाव भङ्टल्माॊकन (EIA) वा प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩयीऺण (IEE) को 
आवश्मक ऩने प्रस्ताफहरूको  सूची प्रदान गदथछ बने फातावयण अध्ममन प्रङ्झतवेदन तमाय गने य 
स्वीकृङ्झत ङ्झरने ङ्जवस्ततृ प्रावधानहरू सभावेश छन ्। वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदनका तमायीका 
क्रभभा ऺेत्र ङ्झनधाथयण प्रङ्झतवेदन, कामथ सूची, सावथजङ्झनक ऩयाभशथ य सङ्टनङ्टवाई,  वातावयणीम अनङ्टगभन 
य रेखा ऩयीऺण सङ्जहत कामथ गनथ स्ऩस्ट भागथ ङ्झनदेशन मस ङ्झनमभावरीभा गङ्चयएको छ  

 श्रभ ङ्झनमभावरी, २०७५ 

श्रभ ऐनको धाया ११ रे योजगाय सभझौता य योजगायी सभझौताको अन्तगथत ऩने कङ्ट याहरुको 
व्मवस्था गदथछ । श्रभ ङ्झनमभावरीरे ऩङ्झन काभ गने ठाउॉभा श्रङ्झभकको ऩेशागत स्वास््म य 
सङ्टयऺाका रागी केङ्जह आवश्मकताहरु ङ्झनङ्छदथि गदथछ । जस्तै कामथस्थरभा उङ्ञचत सयसपाइ,  ताजा 
हावाको फहाव, उङ्ञचत प्रकाश य ताऩक्रभ,  ठोस पोहोय व्मवस्थाऩन, ध्वङ्झन ङ्झनमन्त्रण उऩामहरू 
स्वस्थ ऩेम जर, फाथरूभ वा आधङ्टङ्झनक शौचारम आङ्छद उऩरव्ध हङ्टनङ्ट ऩदथछ बङे्ङ व्मवस्था 
ङ्झनमभावरीरे गदथछ । काभको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय खतयनाक गङ्झतङ्जवङ्झधहरू गङ्चययहेका सॊस्थाहरूको 
राङ्झग अङ्झनवामथ व्मङ्ञक्तगत सङ्टयऺाका उऩकयण तथ् भेङ्झडकर जाॉच, य  कभथचायीहरूराई खाजा / 
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ङ्जटङ्जपनको राङ्झग उऩमङ्टक्त सभम प्रदान गनङ्टथऩने व्मवस्था छ । ङ्झनमभावरी अनङ्टरुऩ कामथस्थरभा  एक 
ऩेशागत स्वास््म य सङ्टयऺा नीङ्झत हङ्टनङ्ट आवश्मक छ जसरे व्मवसामको इकाईको प्रकृङ्झत अनङ्टरूऩ 
ङ्झफङ्झबङ्ङ उऩामहरू अवरभवन गनङ्टथऩदथछ। नीङ्झत  मस तयीकारे तजङ्टथभा गङ्चयनङ्ट ऩनेछ जसभा 
कभथचायीको सङ्टयऺा य स्वास््म, कामथस्थरभा सभबाङ्जवत दङ्टघथटना, कामथस्थरभा उऩकयण य भेङ्ञशनहरू 
सञ्चारन गदाथ ङ्झरनङ्ट ऩने सावधानी य यासामङ्झनक ऩदाथथ प्रमोग गदाथ ङ्झरनङ्टऩने सावधानीहरू सभफङ्ञन्धत 
प्रावधानहरू सभावेश हङ्टनङ्टऩदथछ । 

 वन ङ्झनमभावरी, २०५१ 

वन ङ्झनमभावरी २०५१ भा भाटो सॊयऺण य वातावयणीम सॊयऺण सभफन्धी कामथक्रभहरू सङ्जहत 
सयकायरे ब्मवङ्ञस्थत वनको तमायी य कामाथन्वमनको व्मवस्था गदथछ । मसभा बङ्झनएको छ ङ्जक 
कङ्ट नै वन ऺेत्रभा याङ्जिम प्राथङ्झभकता बएको कङ्ट नै प्रस्ताफको कामाथन्वमनरे कङ्ट नै ऩङ्झन स्थानीम व्मङ्ञक्त 
वा सभङ्टदामराई नोक्सान ऩङ्टर् माउॉछ बने प्रस्ताफका प्रस्तावकहरूरे सो नोक्सानी वाऩत ब ङ्टक्तानी 
गनङ्टथऩने यकभ वहन गनथ ऩदथछ । मसै गयी  प्रस्ताफको राङ्झग वन ऺेत्रको उऩमोग गदाथ वन ऩैदावाय 
कटान गनथ य ढङ्टवानी गनथ आवश्मक ऩने सभऩूणथ खचथ प्रस्ताफका प्रस्तावकहरूरे वहन गनङ्टथऩनेछ । 

४.४ ङ्झनदेङ्ञशका, कामथङ्जवङ्झध आङ्छद 
 याङ्जिम वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकन ङ्झनदेङ्ञशका २०५० 

याङ्जिम सॊयऺण यणनीङ्झत य नेऩारको सातौं ऩॊचवषॉम मोजनारे ङ्झसपाङ्चयस गये अनङ्टसाय याङ्जिम मोजना 
आमोगरे एनमङ्टसीएनको सहमोगभा याङ्जिम ईआईए गाईडराइन्स तमाय ऩायेको छ, जसरे ङ्जवकास 
प्रस्ताफहरूभा वातावयणीम ऩऺहरूराई एकीकृत गनथ प्रङ्जक्रमागत ङ्छदशाङ्झनदेश प्रदान गदथछ । मस 
गाईडराईन सेप्टेभफय १९९२ भा नेऩार सयकायरे अनङ्टभोदन गयेको ङ्झथमो । मस गाईडराईनरे 
प्रस्ताफको स्क्रीङ्झनॊग, आईईई, स्कोङ्जऩॊग, टीओआय तमाय गने, ईआईए प्रङ्झतवेदनको ढाॉचा, प्रबाव 
ऩङ्जहचान य असय ऩङ्जहचान य ऩूवाथन ङ्टभान, शभन उऩामहरू, ङ्चयऩोटथ सभीऺा, अनङ्टगभन, भूल्माॊकन य 
अङ्झडङ्जटॊग, सभङ्टदामको सहबाङ्झगता आङ्छद तमाय गनथ ङ्छदशाङ्झनदेश प्रदान गयेको छ । 

 व्मावसाङ्जमक सङ्टयऺा तथा स्वास््म भागथङ्झनदेशन  

मस भागथङ्झनदेशनको उदे्दश्म स्थानीम ऩूवाथधाय ङ्जवबाग (DoLI) अन्तगथत सफै प्रस्ताफका ङ्झनभाथण 
साइटहरूभा ठेकेदायहरू य प्रफन्धकहरूराई साइटभा सङ्टयऺा य स्वास््म प्रफन्ध गनथका राङ्झग 
आधायबतू भागथङ्झनदेशन प्रदान गनङ्टथ हो । मस ऩङ्टङ्ञस्तकारे सॊङ्जवधान, श्रभ कानून य नेऩारको याङ्जिम 
व्मावसाङ्जमक सङ्टयऺा य स्वास््म नीङ्झतको ऩारना गयाउने प्रभङ्टख उदे्दश्म याखेको छ । 
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 साभङ्टदाङ्जमक वन ङ्झनदेङ्ञशका, २०५८ 

देशभा वनको व्मवस्थाऩन, सॊयऺण य ङ्जवकासभा य वन सभङ्टदामको वनको उङ्ञचत व्मवस्थाऩन य 
ङ्जवकासभा वन उऩबोक्ता सभूहरे गयेको मोगदानराई भहसङ्टस गदै वन तथा ब-ूसॊयऺण भन्त्रारमरे 
साभङ्टदाङ्जमक वन ङ्झनदेङ्ञशका २०५८ जायी गमो । मसको उदे्दश्म  साभङ्टदाङ्जमक वन प्रमोगकताथ 
सभूहको व्मवस्थाऩन ऺभताराई सङ्टदृढ फनाउनङ्ट हो । 

४.५ याङ्जिम वातावयणीम भाऩदण्ड 
 वामङ्टको गङ्टणस्तय सभफन्धी याङ्जिम भाऩदण्ड २०६९ 

वामङ्टको गङ्टणस्तय सभफन्धी याङ्जिम भाऩदण्ड २०६९ रे ९ थङ्चय प्मायाङ्झभटयका राङ्झग गङ्टणस्तय 

भाऩदण्डहरू तम गयेको छ जङ्टन मस प्रकाय छन;् Total Suspended Particle, PM 10, सल्पय 
डाइअक्साइड, नाइरोजन अक्साइड, काफथन भोनो-अक्साइड, सीसा, फेन्जीन, PM २.५ य ओजोन । 

प्रस्ताफ ङ्झनभाथण य सॊकरनको फेराभा प्रस्ताफरे वामङ्ट गङ्टणस्तयका राङ्झग तम गङ्चयएका 
भाऩदण्डहरूको ऩारना गनङ्टथऩनेछ । 

 नऩेार सवायी प्रदङ्टषण भाऩदण्ड २०६९ 

उत्सजथन भानक २,  ३ य ४ चके्क सवायी साधनहरूको राङ्झग रागङ्ट हङ्टन्छ जङ्टन ग्मास, ङ्झडजेर य 
ऩेरोरभा सञ्चाङ्झरत हङ्टन्छन ् । प्रस्ताफको फखत य ऩछाङ्झड मी सवायी साधनहरू प्रमोग गने 
प्रस्तावकताथरे भाऩदण्डहरूको ऩारना गनङ्टथऩदथछ। 

 ध्वङ्झनको गङ्टणस्तय सभफन्धी याङ्जिम भाऩदण्ड २०६९ 

मसरे औद्योङ्झगक ऺेत्र, व्मावसाङ्जमक ऺेत्र, ग्राभीण य शहयी फसोफास गने ऺेत्रहरू, आङ्छद जस्ता ङ्जवङ्झबङ्ङ 
ऺेत्रहरूभा आवाजको सीभा तम गयेको छ।  

 ऩैठायी गङ्चयन ेनमाॉ डीजर जेनयेेटय फाट नङ्ञष्काशन बई हावाभा जान ेधङ्टॉवाको राङ्झग उत्सजथन 
सङ्झभा २०६९ 

मी भाऩदण्डहरू ङ्झडजेर ईन्धनको प्रमोगवाट वामङ्टभा ङ्झनष्कासन हङ्टन े प्रदङ्टषण भङ्टख्म रूऩभा काफथन 
भोनोअक्साइड, हाइड्रोकाफथन, नाइरोजनको अक्साइड य सङ्टष्य भ कणहरूको ङ्झनमन्त्रण गने उदे्दश्मका 
साथ रागू गङ्चयएको हो । प्रस्ताफ ङ्झनभाथणको क्रभभा प्रमोग गङ्चयएको जेनेयेटयरे मी भाऩदण्डहरूको 
अनङ्टसयण गनेछ । 

 यािीम खानऩेानीको भाऩदण्ड २०६४ 
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मसरे ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जपङ्ञजमोकेङ्झभकर प्मायाङ्झभटयहरूको साथसाथै ङ्जऩउने ऩानीको राङ्झग सूष्य भ जीवहरूको 
राङ्झग सीभा तम गयेको छ।  

४.६ अन्तयाङ्जिम सङ्ञन्ध/सभझौता 
 जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता सभभेरन, १९९२  

जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता सभभेरन, १९९२ ब्राङ्ञजरको ङ्चयमो ङ्छद जेनेङ्चयमोभा सॊमङ्टक्त यािसॊघीम वातावयण य 
ङ्जवकास सभभेरनभा हस्ताऺयका राङ्झग खोङ्झरएको ङ्झथमो । मो सभभेरनराई नेऩाररे १९९९ भा 
ऩऺयाि फङ्ङकोराङ्झग अनङ्टभोदन गर् मो । सभभेरनको धाया १ रे ऩऺयािहरूराई प्रस्ताङ्जवत 
प्रस्ताफको वातावयणीम सॊयऺणकोराङ्झग आवश्मक प्रङ्जक्रमाहरू रागू गनथ आग्रह गदथछ । सभभेरनरे 
जैवङ्जवङ्जवधता सॊयऺणभा अन्तयाथङ्जिम सहमोगभा ऩङ्झन जोड ङ्छदएको छ। 

 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna 

and Flora (CITES), 1973  

नेऩार १९७५ भा जॊगरी जीवजन्तङ्ट य वनस्ऩङ्झतको अन्तयाथङ्जिम व्माऩाय सभभेरनको (CITES)  
ऩऺयाि बमो । मो सभभेरन रोऩोन्भङ्टख जॊगरी वनस्ऩङ्झत य जीवजन्तङ्टको अन्तयाथङ्जिम व्माऩायराई 
ङ्झनमङ्ञन्त्रत गनथ अन्तयाथङ्जिम सहमोगराई सहमोग ऩङ्टर् माएको छ । नेऩारको याङ्जिम ङ्झनकङ्ट ञ्ज तथा मस 
सङ्ञन्ध अन्तगथत  ऩऺ यािहरूराई सङ्ञन्धको प्रावधान बन्दा फाहेकको अवस्थाभा CITES  सङ्टची  I, II 

य III भा सभावेश बएका प्रजाङ्झतहरूको व्माऩाय गनथ फन्देज गदथछ । मस प्रस्ताफरे सभबव बएसभभ 
CITIES प्रजाङ्झतहरूभा प्रबाव कभ गनेछ य मस्ता प्रजाङ्झतहरूको अवैध व्माऩायभा सॊरग्न हङ्टनफाट 
श्रङ्झभकहरूराई ङ्झनरुत्साङ्जहत गने छ । 

 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), 1992  

वातावयणभा हङ्चयत गहृ ग्मास (GHG) राई ङ्ञस्थय गनथ जरवामङ्ट ऩङ्चयवतथन सभफन्धी सॊमङ्टक्त यािसॊघ 
सभभेरन, १९९२ भा हस्ताऺय गयीमो । मो अङ्झधवेशन नेऩारभा जङ्टराई 1999 भा रागू बएको 
ङ्झथमो । त्मसकायण भहासङ्ञन्धको ङ्झनमभ य कानूनको ऩारना गने ङ्ञजभभेवायी नेऩारको हो। मस 
प्रस्ताफ ङ्जवकासरे थोयै बएऩङ्झन हङ्चयत गहृ ग्मास उत्ऩादन गने य प्रस्ताफ कामाथन्वमनको राङ्झग वन 
ऺेत्र आवश्मक छ जसरे जॊगरको काफथन अनङ्टक्रभ ऺभताराई घटाउॉछ । मो सभभेरन प्रस्ताफ 
कामाथन्वमनको राङ्झग प्रासॊङ्झगक छ। 

 ILO Convention on Indigenous and Tribal Peoples, 1989  

सभभेरनको धाया 7 रे आङ्छदवासी य जनजातीमराई ङ्जवकास प्रङ्जक्रमाको राङ्झग प्राथङ्झभकता तम गने 
अङ्झधकाय प्रदान गदथछ । मद्यङ्जऩ याङ्जिम ङ्जवकास मोजना य कामथक्रभहरूका राङ्झग मोजना य 
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कामथक्रभहरूको ङ्झनभाथणका राङ्झग उनीहरूसॉग ऩयाभशथ आवश्मक गदथछ । मसरे ऩयभऩयागत 
रूऩभा उऩमोग गङ्चयएका ऺेत्रहरूभा बङू्झभ य प्राकृङ्झतक स्रोतहरूभा आङ्छदवासीहरूको अङ्झधकायको 
यऺा गदथछ ।  
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प्रस्ताव ऺेत्रको आधायबतू वातावयणीम अवस्था 
५.१ बौङ्झतक वातावयण  

५.१.१ बौगङ्झबथक वनावट  
भादी नगयऩाङ्झरका सभङ्टन्री सतहफाट ५०० ङ्झभटयदेङ्ञख २९०० ङ्झभटय उचाईसभभ सभेङ्जटएको 
छ । मो नगयऩाङ्झरका बौगोङ्झगक अवङ्ञस्थङ्झतका ङ्जहसाफरे २७.१२ ङ्झडग्रीदेङ्ञख २७.१८ ङ्झडग्री 
उत्तयी अऺाॊश य ८७.२० देङ्ञख ८७.२८ ङ्झडग्री ऩूवॉ देशान्तयभा पैङ्झरएको छ । मस नऩाको 
ऩूवथभा तेह्रथङ्टभ ङ्ञजल्रा, ऩङ्ञिभ य उत्तयभा चैनऩङ्टय नगयऩाङ्झरका य दङ्ञऺणभा धभथदेवी नगयऩाङ्झरका 
यहेका छन ्। नगयऩाङ्झरकाको कङ्ट र ऺेत्रपर ११०.११ वगथ ङ्जकभी छ । साङ्जवकको भादी 
नगयऩाङ्झरकाको १३ वडाहरुराई ऩङ्टनसंयचना गयी भादी नगयऩाङ्झरका गठन गङ्चयएको हो ।   

५.१.२.ब–ूउऩमोग 
नेऩारभा नाऩी ङ्जवबागरे नमाॉ नक्साॊकनको तमायी गङ्चययहेको अवस्थाभा सन ् १९८७ को 
बउूऩमोग सभफन्धी ऩङ्टयानो त्माङ्कभा आधाङ्चयत बै मो ङ्जवश्लषेण गङ्चयएको छ । मस 
नगयऩाङ्झरकाभा वसोफासमोग्म ऺेत्र सङ्जहतको उवथय खेतीमोग्म जङ्झभन ५५.८४ वगथ ङ्जक.ङ्झभ. 
(५०.७२ प्रङ्झतशत) यहेको छ । मस ऺेत्रभा वन ऺेत्र ४७.०८ वगथ ङ्जकङ्झभ (४२.७६) 
प्रङ्झतशत यहेको छ । बउूऩमोग सभफन्धी ङ्जवस्ततृ ङ्जववयण देहाम अनङ्टसाय ताङ्झरका २ भा प्रस्तङ्टत 
छ ।   

तालिका 3 मादी  नगरपालिकाको भू–उपयोग 

क्र.सॊ. ङ्जववयण ऺेत्रपर फगथ ङ्जक ङ्झभ  प्रङ्झतसत 

१. वन ऺेत्र ४७.०८ ४२.७६ 

२. झाडी वङ्टट्यान ऺेत्र २.४६ २.२३ 

३. कृङ्जष ऺेत्र ५५.८४ ५०.७२ 

४. चयण ऺेत्र ३.५८ ३.२५ 

५. फाझो (खारी) ऺेत्र ०.१ ०.०९ 

६. नदीनारा ऺेत्र १.०४ ०.९५ 

 जभभा ऺेत्रपर ११०.१ १०० 
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मादी नगरपालिकाको भूउपयोग अिस्था -;|f]tM g]kfn ;/sf/, gfkL ljefu Land Resource Maping 

Project 1987,१९८७_ 
 

५.२. जैङ्जवक वातावयण 
जैङ्जवक ङ्जववधताका ङ्जहसावरे ऩवथतीम ङ्ञचसो हावाऩानीभा ऩाइने जीवहरुभा डाॉपे, भङ्टनार, घोयर, 
कस्तङ्टयी, यतङ्टवा, येड ऩाण्डा तथा वनस्ऩङ्झतहरुभा देवदाय, सल्रो, ओखय आङ्छद ऩाइन्छन ्।जॊगर 
ऺेत्रभा ऩाइने प्रभङ्टख जङ्झडफङ्टटीका रुऩभा ऩाखनफेद, सतङ्टवा, ऩाॉचऔ ॊरे आङ्छद यहेका छन ्।  

५.२.१. वन तथा वनस्ऩती : 
मस नगयऩाङ्झरकाको कङ्ट र ऺेत्रपर भध्मे ८१७ हेक्टय ऺेत्रपरभा वनजॊगर पैङ्झरएको छ । 
मस ऺेत्रभा २६ वटा साभङ्टदाङ्जमक वनहरु यहेका छन ्। महाॉ यहेका वनहरुरे नगयऩाङ्झरका 
आसऩासका ऺेत्रभा फसोफास गने रगामत कङ्ट र ३७६० घयऩङ्चयवायराई सभेटेका छन ्। मस्तै 
नगयऩाङ्झरका ऺेत्रभा यहेका सफैजसो घयऩङ्चयवाय सदस्मका रुऩभा साभङ्टदाङ्जमक वनभा आफद्ध 
यहेको देङ्ञखन्छ ।  
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गैय काष्ठ वनऩैदावय 

प्रस्ताफ ऺेत्रभा सवेऺण य सावथजङ्झनक ऩयाभशथको क्रभभा सङ्करन गङ्चयएको वनऩैदावयको नाभ तर 

ताङ्झरकाभा ङ्छदएको छ । मस नगयऩाङ्झरका अन्तयगत यहेका ढाऩटाय, खोराटाय, ऩल्रो ङ्जहउॉदे, कभये, 

ङ्जहउॉदे, सानी ढाऩ, ङ्ञचयाईतो, सतङ्टवा, हयो, फयो, अभरा, फापर, ऩाते, कङ्चयरो, ङ्जटभङ्टय, फोजो, ङ्ञचङ्ञभपङ्ग, 

ओखती, अभरा, यनत्व आङ्छद जङ्झडफङ्टटी उत्ऩादन हङ्टने गयेका छन ्।  

५.३ साभाङ्ञजक, आङ्झथथक तथा साॊस्कृङ्झतक वातावयण 
भादी नगयऩाङ्झरका नेऩारको ऩूवाथञ्चर ङ्जवकास ऺेत्र अन्तगथत कोशी अञ्चरभा ऩने सॊखङ्टवासबाभा 
अवङ्ञस्थत एक नगयऩाङ्झरका हो ।स्थानीम ङ्जवकास भन्त्रारमरे थऩ ६१ वटा नमाॉ नगयऩाङ्झरका 
थप्दा सॊखङ्टवासबाभा भादीभङ्टरखकथ , भादीयाभफेनी य भावाङ्छदन गाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतहरू राई 
सभेटेय भादी नगयऩाङ्झरका घोषणा गङ्चयएको हो।भादी नगयऩाङ्झरकाको केन्रबने ओखयवोटे 
फजाय यहको छ।मस नगयऩाङ्झरकाको जभभा घङ्टयधङ्टयीको सॊख्मा  ३२१४ छ तथा जभभा  
जनसॊख्मा १५३७९ यहेका छन ्। मस नगयऩाङ्झरकाको अङ्झधकतभ अथाथत ्८५.७३ प्रङ्झतशत 
जनसॊख्मारे भातबृाषाका रुऩभा नेऩारी बाषा फोल्ने गयेको देङ्ञखन्छ । त्मसैगयी ताभाङ य 
ङ्झरभफङ्ट बाषा फोल्ने क्रभश् ५.५२ य ४.७१ प्रङ्झतशत जनसॊख्मा यहेका छन ्। नगयऩाङ्झरकाको 
कङ्ट र जनसॊख्मा १५३७४ भध्मे २७.४७ प्रङ्झतशत जनसॊख्माको भङ्टख्म ऩेशा कृङ्जष तथा 
ऩशङ्टऩारन यहेको छ । जस अनङ्टसाय ३.५१ प्रङ्झतशत जनसॊख्मारे ज्मारा भजदङ्टयीराई भङ्टख्म 
ऩेशाका रुऩभा अऩनाएका छन ्बने ६.४४ प्रङ्झतशत अथाथत ्९९० जना फैदेङ्ञशक योजगायीराई 
भङ्टख्म ऩेशा फनाएका छन ्।  

५.३.१ जनसङ्खख्मा  
भादी  नगयऩाङ्झरकाभा जनसॊख्मा १५३७९ यहेको छ । भादी  नगयऩाङ्झरकाको जनघनत्व - 
जभभा ११०.१ प्रङ्झत वगथ ङ्जकभी य ऺेत्रपर १६८ वगथ ङ्जक.ङ्झभ यहेको छ । मस 
नगयऩाङ्झरकाको जनसॊख्माको ङ्जववयण ङ्झनभन ताङ्झरकाभा ङ्छदएको छ । वडागत रुऩभा 
जनघनत्वको अवस्था हेदाथ सफैबन्दा कभ ऺेत्रपर यहेको वडा न. ६ को २९५.३१ य 
सफैबन्दा फढी ऺेत्रपर यहेको वडा नॊ.९ को ७७.६२ जना प्रङ्झत व ङ्जकभी यहेको छ । मस 
सभफन्धी वडागत ङ्जववयण देहाम फभोङ्ञजभ यहेको छ । 

तालिका 4 प्रभालित नगरपालिकाको जनसखं्याको लििरण 

वडा नभफय ऩङ्टरुष भङ्जहरा घयधङ्टयी  जभभा 
१.  ७९८ ७२२ ३२७ १५२० 

२.  ५७० ५४६ २१४ १११६ 
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३.  १२१४ ११५७ ४९४ २३७१ 

४.  १५३६ १५०३ ६६२ ३०३९ 

५.  १२२३ ११४३ ४८६ २३६६ 

६.  ७७३ ७४१ ३१६ १५१४ 

७.  ५४१ ५१३ २२१ १०५४ 

८.  ५९७ ५२६ २२४ ११२३ 

९.  ६५३ ६२३ २७० १२७६ 

Total ७९०५ ७४७४ ३२१४ १५३७९ 

भादी नगयऩाङ्झरकाको प्रोपाइर २०७६, आधायभा भादी नगयऩाङ्झरकाको कङ्ट र जनसॊख्मा १५३७९ 
यहेको छ  य ऩङ्चयवायको जनसॊख्मा ३२१४ यहेको छ। साथै भङ्जहरा तथा ऩङ्टरुषको जनसॊख्मा 
क्रभस ७४७४ तथा ७९०५ यहेको छ | 

५.३.२ धाङ्झभथक अवस्था 
प्रस्ताफ प्रबाङ्जवत ना.ऩाभा फसोफास गने भङ्टख्मतमा जाङ्झत ङ्जहन्दू (५४.४ प्रङ्झतशत ), फौद्ध धभथ (२३.४ 
प्रङ्झतशत) ङ्जकयात (२०.८ प्रङ्झतशत), य अन्म (१.४ प्रङ्झतशत) धभथ भाङे्ङ यहेका छन ्। 

तालिका 5: प्रस्ताव ना ऩा ऺते्रको धभथको आधायभा जनसाॊङ्ञख्मक ङ्जववयण 

ङ्झस. नॊ. धभथ जभभा सॊख्मा प्रङ्झतशत 

१.  ङ्जहन्दू ८३६६ ५४.४ 

२.  फौद्ध  ३५९६ २३.४ 

३.  ङ्जकयात ३१९८ २०.८ 

४.  इसाई २१९ १.४ 
 जभभा १५३७९ १०० 

(स्रोत् भादी नगयऩाङ्झरकाको प्रोपाइर २०७६) 

५.३.३ जाङ्झतगत आफस्था 
तरको ताङ्झरकाभा जाङ्झतमताको आधायभा जनसॊख्मा ङ्जववयण देखाईएको छ । 
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तालिका 6 प्रस्ताव न.ऩा ऺते्रको जाङ्झतमताको आधायभा जनसॊख्मा ङ्जववयण 

क्र.सॊ. जाङ्झतमता जभभा सॊख्मा प्रङ्झतशत 

१.  आङ्छदफासी जनजाती ऩहाडे ८२१० ५३.३८ 

२.  ब्राह्मण ऺेत्री ऩहाडी ५३७० ३४.९१ 

३.  ऩहाडी दङ्झरत १७९६ ११.६७ 

४.  अन्म ३ ००.०१ 

 जभभा १५३७९ १०० 

स्रोत् भादी नगयऩाङ्झरकाको प्रोपाइर २०७६ 

 

आदीफासी जनजाती सफैबन्दा फढी यहेको ऩाइन्छ जङ्टन ५३.३८ प्रङ्झतशत) जनसॊख्मा यहेको 
ऩाइन्छ | जसको फीचभा ऩहाडी ब्राभहण ऺेत्री ३४.९१ प्रङ्झतशत तथा ऩहाडी दङ्झरत ११.६७ 
प्रङ्झतसत यहेका छन ्। स्रोत् भादी नगयऩाङ्झरकाको प्रोपाइर २०७६ 

५.३.४. ङ्ञशऺा एवॊ साऺयता 
भादी नगयऩाङ्झरकाको प्रोपाइर २०७६ अनङ्टसाय महाॉको कङ्ट र जनसॊख्माको ५८.२९प्रङ्झतशत 
साऺाय यहेका छन ् । ऩङ्टरुष साऺयता दय ५४.१४ प्रङ्झतशत य भङ्जहरा साऺयता दय 
४५.८६प्रङ्झतशत यहेको ऩाईन्छ । ऩङ्टरुषहरुको तङ्टरनाभा भङ्जहराहरुको साऺायता दय कभ 
यहेको ऩाईमो ।कङ्ट र जनसॊख्मा भध्मे ५८.२९प्रङ्झतशत ऩढ्न य रेख्न सक्दछन ् य 
३८.२४प्रङ्झतशत ऩढ्न य रेख्न सक्दैन य ३.३३ प्रङ्झतशत बन्दा कभ भात्र ऩढ्न सक्छ य केङ्जह 
सॊख्मा भात्र खङ्टरेकोछैन। तरको ताङ्झरकाभा वणथन गङ्चयए अनङ्टसाय देखाईएको छ ।   

तालिका 7: प्रस्ताव नगयऩाङ्झरकाको ङ्ञशऺाको ङ्ञस्थङ्झत 

ङ्झस. नॊ.  ङ्जववयण सॊख्मा प्रङ्झतसत 

१.  जभभा जनसॊख्मा १५३७९ १००.०० 

२.  ६-५९ फषथ उभेय सभूहको साऺयता १२१३२ ८७.२२ 

३.  ५९ फषथ बन्दा भाङ्झथ उभेय सभङ्टह(साऺय) ६४९ ०४.६७ 

४.  ५९ फषथ बन्दा भाङ्झथ उभेय सभङ्टह (ङ्झनयऺय) ११२८ ०८.११ 

 जभभा १३९०९ १००.०० 



भादी नगयऩाङ्झरकाको ङ्जऩरङ्टवा खोरा,भामा खोरा य माफङ्टया खोराको प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩयीऺण (I EE) प्रङ्झतवेदन 

 23 

मसै गङ्चय भादी नगयऩाङ्झरकाको प्रोपाइर २०७६ अनङ्टसाय कङ्ट र जनसॊख्माको ८७.२२ प्रङ्झतशत 
साऺाय यहेका छन ्। ऩङ्टरुषहरुको तङ्टरनाभा भङ्जहराहरुको साऺायता दय कभ यहेको ऩाईमो ।कङ्ट र 
जनसॊख्मा भध्मे ठङ्टरो सॊख्मा ऩढ्न य रेख्न सक्दछन ्य ८.११ प्रङ्झतशत ऩढ्न य रेख्न सक्दैन । 

५.३.५ ङ्जवजङ्टरी तथा इन्धन शङ्ञक्तको खऩत 
प्रस्ताङ्जवत प्रस्ताफ ऺेत्रका वाङ्झसन्दाहरुको उजाथको प्रभङ्टख श्रोतहरुभा दाउया, भङ्जट्टतेर, ग्माॉस, ङ्जवजङ्टरी, आङ्छद 

ऩदथछन ्। मस नगयऩाङ्झरकाका वाङ्झसन्दाहरुरे खाना ऩकाउने प्रमोजनका राङ्झग अत्माङ्झधक भात्राभा दाउया 
साथै केङ्जह भात्राभा भङ्जट्टतेर तथा ग्माॉसको प्रमोग गयेको ऩाईन्छ । कङ्चयफ ९५ प्रङ्झतशत घयऩङ्चयवायरे खाना 
ऩकाउन भङ्टख्म इन्धन रुऩभा काठ य दाउयाको साथै गोफय ग्मास य एर.ङ्जऩ.ग्माॉस प्रमोग गयेको ऩाइएको 
छ । घयहरूभा खाना ऩकाउन प्रमोग हङ्टने उजाथका प्रकायहरू तर ताङ्झरकाभा देखाउॉदछ।  

तालिका 8: प्रबाङ्जवत न.ऩा.भा खाना ऩकाउन प्रमोग हङ्टन ेउजाथका प्रकायहरू 

प्रबाङ्जवत 
न. ऩा. 

 खाना ऩकाउन प्रमोग हङ्टन ेइन्धन 

कूर 
घयधङ्टयी 

काठ 
दाउया 

भङ्झततेर एर.ङ्जऩ.ग्मास गङ्टइठा गोफय 
ग्मास 

फङ्ञत्त अन्म 

सॊख्मा ३२१४ ३०८३ ३ ११५ ३ ६  ५ ३ 

प्रङ्झतशत १००.०० ९५.९२ ०.०९  ३.५७  ०.०९ ०.१८ ०.१६ ०.०९ 

(स्रोत् भादी नगयऩाङ्झरकाको प्रोपाइर २०७६) 

५.३.६ फङ्ञत्तको प्रमोग 

तालिका 9: प्रस्ताव नगयऩाङ्झरकाभा फङ्ञत्त फाल्नको प्रमोग हङ्टन ेइन्धन 

नगयऩाङ्झरका कूर घयधङ्टयी भङ्झततेर सौमथ ङ्झफजङ्टरी फङ्ञत्त अन्म 

सॊख्मा ३२१४ ८९ १६ ३०९६ ७ 

प्रङ्झतशत १००.०० ०२.७७ ००.४९ ९६.३३ ००.२२ 

(स्रोत् भादी नगयऩाङ्झरकाको प्रोपाइर २०७६) 

मसैगङ्चय प्रस्ताव ऺेत्रभा फङ्ञत्त फाल्नको राङ्झग ९६ प्रङ्झतशत बन्दा फढी ऩङ्चयवायरे ङ्झफजङ्टरीको प्रमोग 
गने गदथछन । त्मस्तैगयी २ प्रङ्झतशत ऩङ्चयवायरे भट्टीतेरको य १ प्रङ्झतशत बन्दा कभरे भात्र सौमथ 
उजाथको प्रमोग गयेको ऩाईमो । 
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५.३.७ ब्मफसाङ्जहक ङ्जववयण  
मस ऺेत्रभा आवासीम सङ्टङ्जवधा यहेका ७ वटा होटर तथा रजहरु व्मावसाङ्जमक रुऩभा सञ्चारनभा 
यहेका छन ्। महाॉका होटरहरुभा वाङ्जषथक कङ्चयफ ९०० जना आन्तङ्चयक ऩमथटक आउॉछन ्। 

नगयऩाङ्झरका ऺेत्रभा यहेका घट्ट, ङ्झभर, सॊकरन तथा ङ्जवक्री केन्रको सॊख्मा हेदाथ २१ वटा ङ्जवद्यङ्टत 
ङ्झभर, एउटा जङ्झडफङ्टटी प्रसोधन केन्र य एउटा उद्योग यहेको देङ्ञखन्छ । व्माऩाय य व्मवसामको 
ङ्ञस्थङ्झत हेदाथ मस नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र ङ्झनजी एकर स्वाङ्झभत्वका ङ्जकयाना ऩसर, भासङ्ट ऩसर, येिङ्ट येण्ट 
य तयकायी तथा परऩूmर ऩसर गयी कङ्ट र १८३ वटा व्माऩाय तथा व्मवसामहरु सॊचारनभा यहेका 
छन ्। साथै नगयऩाङ्झरकाभा ४ वटा कृङ्जष फजाय तथा हाटफजाय यहेको छ । 

५.३.८ वाङ्जषथक आभदानी खचथको ङ्जववयण    
नगयऩाङ्झरका अन्तयगत यहेका घयऩङ्चयवायराई वाङ्जषथक आभदानीको दृङ्जिकोणफाट हेदाथ ५० हजाय 
बन्दा कभ आभदानी हङ्टन े घयऩङ्चयवाय ४७२ य ५ राख बन्दा भाङ्झथ आभदानी हङ्टने घयऩङ्चयवाय 
१०४९ यहेको देङ्ञखन्छ । महाॉ यहेका १४.६८ प्रङ्झतशत घयऩङ्चयवायरे प्रङ्झतङ्छदन १.२५ अभेङ्चयकी 
डरय बन्दा कभ आभदानीभा जीवनमाऩन गङ्चययहेको देङ्ञखन्छ । मस नगयऩाङ्झरकाभा सफैबन्दा फढी 
फैदेङ्ञशक योजगायफाट कङ्चयफ ७७ अफथ ८१ कयोड ३२ राख बन्दा फढी वाङ्जषथक आभदानी हङ्टन े
गयेको छ । नगयऩाङ्झरका अन्तयगत यहेका घयऩङ्चयवायराई वाङ्जषथक खचथका ङ्जहसाफरे हेदाथ ५० 
हजाय बन्दा कभ खचथ गने घयऩङ्चयवाय १७९ य ५ राख बन्दा भाङ्झथ खचथ गने घयऩङ्चयवाय ९७९ 
यहेका छन ् । खचथको ङ्ञशषथक अनङ्टसाय घयऩङ्चयवायको वाङ्जषथक सयदय खचथको अवस्था हेदाथ मस 
नगयऩाङ्झरकाभा सफैबन्दा फढी खचथ खानाभा कङ्चयफ ५१ अफथ ७२ कयोड १६ राख बन्दा फढी 
यसफैबन्दा न्मून कृङ्जष कामथभा कङ्चयफ १२ अफथ ७६ कयोड ९ राख वाङ्जषथक खचथ हङ्टने गयेको छ । 

५.३.९ सास्कृङ्झतक आफस्था 
ऩहाडी ब्राह्मण ऺेत्रीको फाहङ्टर फसोफास यहेको मस नगयऩाङ्झरकाभा भङ्टख्म फोङ्झरचारीको बाषा 
नेऩारी यहेको छ । धाङ्झभथक रुऩभा ङ्जहन्दू धभाथरभफीहरुको उच्च फाहङ्टल्मता यहेको मो ऺेत्रभा 
भनाइरे चाडऩवथहरुभा दशैँ, ङ्झतहाय, चण्डीऩूङ्ञणथभा, हङ्चयताङ्झरका तीज, भाघेसॊक्राङ्ञन्त, याभनवभी, 
पागङ्टऩूङ्ञणथभा आङ्छद यहेका छन ्। धाङ्झभथक तथा बाङ्जषक रुऩभा कङ्चयव एकरुऩता यहेको मो ऺेत्रभा 
चाडऩवथका सभमभा गङ्चयने ङ्झफङ्झबङ्ङ ङ्जक्रमाकराऩहरुरे महाॉको साभाङ्ञजक य साॉस्कृङ्झतक उत्कृिता 
झल्काउने गदथछन ्। बेषबषूाभा ऩङ्टरुषहरुरे भङ्टख्म रुऩभा दौया सङ्टरुवार, कोट, टोऩी य भङ्जहरारे 
कङ्ट ताथ सङ्टरुवार, गङ्टन्मङ्ट, चोरी, साडीरगाउने गदथछन ्। 
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प्रस्ताव कामाथन्वमन गदाथ वातावयणभा ऩने प्रबाव 
प्रस्ताफ ङ्झनभाथण गदाथ वातावयणभा ऩनथ सक्ने प्रत्मऺ एवॊ अप्रत्मऺ प्रबावहरुको अध्ममन तथा 
भूल्माॊकन गङ्चय उक्त कामथफाट हङ्टने सकयात्भक य नकायात्भक प्रबावहरुको ङ्जवश्लषेण गङ्चयएको छ । 
सभबाङ्जवत असयहरु प्रकृङ्झत, आकाय, ङ्जवस्ताय य अवङ्झधका आधायभा ङ्जवबाजन गङ्चय प्रबावको ऩङ्जहचान 
गङ्चयएको हो । उक्त कामथरे बङ्जवष्मभा ङ्झनभत्माउन सक्ने प्रबावहरुको ऩङ्जहचान य ङ्जवश्लषेण जैङ्जवक, 
बौङ्झतक,आङ्झथथक साभाङ्ञजक तथा साॉस्कृङ्झतक एवॊ यासामङ्झनक वातावयण ऩङ्झन ध्मानभा याङ्ञखएको छ 
।मस अथथभा सकायात्भक प्रबावहरुराई न्मूनीकयण गने मस प्रस्तावको उदेश्म यहेको छ । 
याङ्जिम वातावयणीम ङ्झनदेङ्ञशका, २०५० अनङ्टसाय मस प्रस्तावनाको प्रबाव भूल्माॊकन गङ्चयएको छ । 
भूल्माॊकनका राङ्झग ङ्झनभन उल्रेङ्ञखत आधायहरु तम गङ्चयएका छन ्। 

६.१ प्रस्तावको अनङ्टकङ्ट र प्रबावहरु 
 योजगायीको अवसय 

ङ्जवकास कामथरे स्थानीम सभङ्टदामराई प्रत्मऺ पाइदा ऩङ्टर् माउॉछ । प्रस्ताङ्जवत सॊकरन कामथ ङ्झनभाथण 
कामथरे स्थानीम वाङ्झसन्दाको योजगङ्चयको अवसय शृ्रजना गदथछ । मस ङ्झनभाथण कामथरे स्थानीम 
भानव सॊसाधन य स्थानीम ङ्झनभाथण साभग्रीको उऩमोगभा जोड ङ्छदनेछ, जसरे गदाथ प्रस्ताफ ऺेत्र 
वयऩय फस्ने भाङ्झनसहरुराई प्रत्मऺ पाइदा ऩङ्टग्नेछ । प्रस्ताफ ङ्झनभाथणको राङ्झग ऩङ्जहरो प्राथङ्झभकता 
स्थानीम भाङ्झनसहरुको काभको दऺता अनङ्टसाय योजगायी राई ङ्छदइनेछ । काभदायहरुको अऩङ्चयहामथ 
भागफाट प्रस्ताफ ऺेत्रका फेयोजगाय, कृङ्जषभा आधाङ्चयत, य दऺ य अदऺ भाङ्झनसहरु राबाङ्ञन्वत 
हङ्टनेछन ्। मो प्रबाव प्रत्मऺ, भध्मभ, स्थानीम य अल्ऩकाङ्झरन यहनेछ । 

 आमस्रोतभा वङृ्जद्ध् 

नदीरे ङ्जकनायभा थङ्टऩायेका ङ्झनभाथणजन्म साभग्रीको सङ्करनतथा उत्खनन्रे स्थानीमराई योजगायी 
ङ्छदन्छ । स्थाङ्झनम स्तयभा हङ्टन ेआमस्रोतका गङ्झतङ्जवङ्झधभध्मे ङ्छदगो रुऩभा सॊचारनभा ल्माउन सङ्जकन े
नदी ङ्जकनायाफाट हङ्टन ेङ्झनभाथणजन्म साभग्रीहरुको सङ्करन, उत्खनन ्तथा ढङ्टवानीरे स्थाङ्झनम आमस्रोत 
ङ्छदगो रुऩभा वङृ्जद्ध गनथ भद्दत गदथछ । 

 ङ्जवकास तथा ङ्झनभाणथ साभग्रीको उऩरब्धता् 

मस सॊकरन कामथरे भादी नगयऩाङ्झरकाभा आवश्मक ङ्झनभाथण साभग्रीहरूको सङ्ञजरो उऩरब्धता 
हङ्टनेछ ।ङ्झनभाथण साभग्रीहरू सहज उऩरब्धताराई त्मस ऺेत्रका भाङ्झनसहरुरे ङ्झनजी तथा साभाङ्ञजक 
ङ्जवकास ङ्झनभाथण कामथभा उङ्ञचत प्रमोग गनथ सक्छन ्। मसरे भूरतह् स्थाङ्झनम योजगायी, याजश्व य 
अन्म ङ्जवकासको ङ्झनभाथणहरु अङ्ञघ फढाउन सहज गयाउॉछ । 
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 व्माऩाय व्मवसामभा फङृ्जद्ध 

प्रस्ताफ ऺेत्रभा ङ्झनभाथण भजदङ्टयराई रङ्ञऺत गङ्चय स्थानीम फाङ्झसन्दाहरुरे नमाॉ व्मवसाम खोल्ने छन ्
। मसरे प्रस्ताफ ऺेत्रभा ङ्जवकासका राङ्झग नमाॉ अवसय प्रदान गने छ, जसरे गदाथ स्थानीम 
भाङ्झनसहरुरे ऩयभऩयागत व्मवसामको शैरीबन्दा पयक नमाॉ व्मवसाम सङ्टरु गने अवसय हङ्टने छ ।  

प्रस्ताफ ऺेत्रका स्थानीमहरुरे आफ्ना कृङ्जष उत्ऩादनहरु (जस्तै दूध, अन्डा, भासङ्ट, तयकायी, 
परपूर आङ्छद) सॊचारक य ङ्झनभाथण भजदङ्टयहरुराई याम्रो भङ्टल्मभा फेच्ने अवसय ऩाउनेछन । मसरे 
गदाथ स्थानीमराई कृङ्जष साभग्रीहरु ऩङ्जहरे बन्दा धेयै ऩङ्चयभाणभा उत्ऩादन गनथ प्रोत्साङ्जहत गनेछ । 
स्थानीम उत्ऩादन फाहेक सॊचारक य ङ्झनभाथण भजदङ्टयराई रङ्ञऺत गङ्चय ङ्ञचमा ऩसर, खाजा घय, य 
खाद्यनका नमाॉ ऩसरहरु खोल्ने सभबावना हङ्टनेछ । मसरे गदाथ स्थानीमहरुराई आङ्झथथक पाइदा 
हङ्टनेछ । मो मोजनाको प्रबाव प्रत्मऺ, भध्मभ, ऺेत्रीम य दीघथकारीन यहनेछ । 

 अस्थामी रूऩभा अङ्झधग्रङ्जहत घय जग्गाफाट बाडा  

अस्थामी ङ्ञशङ्जवय स्थर स्थाऩना गनथ, ङ्झनभाथण साभग्री बण्डायण गनथको राङ्झग स्थानीम भाङ्झनसहरुको 
जग्गा आवश्मक ऩनेछ, अङ्झधग्रहण गङ्चयएका जग्गाको बाडा उऩरब्ध हङ्टनेछ जसरे गदाथ जग्गा 
उऩरब्ध गयाउने व्मङ्ञक्तको आम फङृ्जद्ध हङ्टनेछ । मसको प्रबाव प्रत्मऺ, ङ्झनभन, स्थरगत य 
अल्ऩकाङ्झरन हङ्टनेछ । ज  

 प्राङ्जवङ्झधक सीऩहरूको अङ्झबवङृ्जद्ध 

प्रस्ताफ ङ्झनभाथण गदाथ स्थानीम श्रभशङ्ञक्तराई ऩङ्जहरो प्राथङ्झभकता ङ्छदनेछ । मस यणनीङ्झतरे 
स्थानीमराई योजगायीका अवसय भात्र प्रदान गनङ्टथका साथै ङ्झनभाथण कामथभा प्रमोग हङ्टने सीऩ य 
प्राङ्जवङ्झधक ऻान हस्तान्तयण गदथछ । मसको प्रबाव प्रत्मऺ, भध्मभ, स्थानीम, य दीघथकारीन हङ्टनेछ 
। 

  काठको प्रमोगभा ङ्झगयावट  

ङ्झनभाथण साभग्रीको सहज उऩरव्धतारे वनजॊगरफाट ङ्झनभाथण साभग्रीको रुऩभा आमात तथा खऩत 
गङ्चयने काष्ठजन्म साभग्रीहरुभा न्मून चाऩ ऩदथछ । मसरे गदाथ न्मून रुऩभा नै बएऩनी ङ्झनभाथणको 
राङ्झग गङ्चयने रुख कटानभा ङ्झगयावट आउन सक्ने आॉकरन गनथ सङ्जकन्छ । जङ्झभन सतहफाट गङ्चयने 
ढङ्टङ्गा उत्खनन्फाट हङ्टन वनजॊगरको ऺङ्झतराई ऩङ्झन मसरे कभ गछथ । 

 सडक सञ्जारको ङ्जवकास तथा मातामातको सङ्टङ्जवधा  

मस नदीको ङ्जकनायभा ऩने अत्माङ्झधक भात्राभा ढङ्टङ्गा, ङ्झगट्टी य फारङ्टवा बएको ठाउॉहरु ऩहङ्टॉचभागथ 
बएता ऩङ्झन नङ्छद ङ्जकनायका ङ्झनभाथण साभग्रीहरु ढङ्टवानी मोग्म सडकको अबाव छ य भभथत सभबाय 
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गनङ्टऩने खारका छन ्।  मसफाहेक त्मस्ता ठाउॉहरुभा मोग्म सडक÷ऩहङ्टॉच भागथ ङ्जवकास गदाथ सो 
को रागत नदी ङ्जकनायका ङ्झनभाथण साभग्रीहरुको ङ्छदगो सङ्करन तथा उत्खननफाट केही वषथभै उठ्ने 
देङ्ञखन्छ । मसफाट सडक सञ्जारको ङ्जवकास बएभा त्मस ऺेत्र वयऩय फस्ने भाङ्झनसहरुरे राब 
ङ्झरन ऩाउॉछन ्। 

मङ्छद ङ्झनकासी फाटो व्मङ्ञक्तगत जग्गाभा ऩयेभा उत्खनन ्गने ऩऺरे व्मङ्ञक्तसॉग सभन्वम गनङ्टथऩने तथा 
सावथजनीक बए नगयऩाङ्झरका एवभ ्ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतसॉग सभन्वम गङ्चय दङ्टवै ऩऺको सहभङ्झतभा 
ङ्झनकासी फाटोको प्रमोग गनथ सङ्जकनेछ । 

 ङ्जकनाया कटान तथा फाढी प्रकोऩ न्मूङ्झनकयण् 

नदीरे रगाताय आफ्नो ङ्जकनायाभा ढङ्टङ्गा य फारङ्टका रगामतका साभग्रीहरु सॊग्रङ्जहतगदथछ । नदीको 
एक ङ्जकनायाभा सॊग्रङ्जहत फढ्नङ्टको साथै त्मसको ङ्जवऩयीत ङ्जकनायाभा कटान ऩङ्झन वङृ्जद्ध हङ्टॉदै जान्छ । 
मसरे ङ्जवऩयीत ङ्जकनायाभा यहेका वस्तीहरुभा ङ्जकनाया कटान तथा फाढीका सभस्मा ङ्झनभत्माउॉछ । 
तसथथ नदी ङ्जकनायाफाट वैऻाङ्झनक तङ्चयका अऩनाई सङ्करन य उत्खनन ्कामथ गदाथ ङ्जकनाया कटान य 
फाढी प्रकोऩ न्मूनीकयण हङ्टन्छ । 

 याजस्व सङ्करन 

स्थाङ्झनम स्तयभा भात्र नबएय याङ्जिम स्तयभा नै ढङ्टङ्गा, ङ्झगट्टी, फारङ्टवा रगामतका ङ्झनभाथण साभग्रीहरु 
भाग अत्माङ्झधक छ | मस कामथरे भादी नगयऩाङ्झरकाभा आम कय य अन्म योमल्टीफाट सङ्करनभा 
टेवा  ऩङ्टयाउने छ । सॊकरन कामथरे काभ गयेसभभ ऺेत्रीम स्तयभा प्रत्मऺ सकायात्भक प्रबाव 
ऩानेछ। मो ऩङ्चयमोजना को सफ बन्दा भहत्वऩूणथ प्रबावहरु भध्मे एक हो 

 

६.२ प्रस्तावका प्रङ्झतकङ्ट र प्रबावहरु 

६.२.१ साभाङ्ञजक, आङ्झथथक य साॉस्कृङ्झतक ऺते्रभा ऩने प्रबाव 
 स्वास््म, ऩेशागत स्वास््म तथा सङ्टयऺा् 
प्राम्जसो नदी ङ्जकनायसभभ ऩङ्टग्न कच्ची रुऩभा फनाइन ेऩहङ्टॉच भागथ य त्महाॉ आवतजावत गने 
नदीजन्म साभग्री फोक्ने सवायी साधनरे उडाउने धङ्टॉरोको कणहरुरे गदाथ त्महाॉ काभगने 
भजदङ्टयहरु य वयऩयका फाङ्झसन्दाको स्वास््मभा प्रङ्झतकूर असय ऩनथ सक्छ । त्मसै गयी सॊकरन 
कामथ प्रमोग हङ्टने औजायहरुरे शयीयका ङ्जवङ्झबङ्ङ बागहरुभा चोटऩटक राग्न ेतथा अङ्गबङ्ग हङ्टन े
सभबावना ऩङ्झन देङ्ञखन्छ । कङ्जहरेकाॉही आकङ्ञस्भक सवायी दङ्टघथटनाको कायणरे भजदङ्टय य 
वयऩयका फाङ्झसन्दा य भङ्टख्म गयी फारफाङ्झरकाहरु फढी असङ्टयङ्ञऺत देङ्ञखन्छ ।  
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 धभथ, सॊस्कृङ्झत य ऩयभऩयाभा प्रबाव् 
सॊकरन कामथभा  भाङ्झनसहरुराई योजगायभा खटाउॉदा त्मस ऺेत्रको धाङ्झभथक य साॉस्कृङ्झतक 
ऩऺहरुभा ऩङ्झन प्रबाव ऩने देङ्ञखन्छ । ङ्जवङ्झबङ्ङ धभथभा आस्थायाख्न े ङ्झबङ्ङाङ्झबङ्ङ ैसॊस्कृङ्झत बएका 
भाङ्झनसहरुरे आफ्नो कामथऺ ेत्रभा ऩङ्झन उनीहरुकै ऩयभऩयाराई फढङ्टवा ङ्छदॉदा स्थाङ्झनम 
भाङ्झनसहरुराई अऩहेङ्झरत भहसङ्टस हङ्टन सक्छ जसरे स्थाङ्झनम य काभदायफीच झै–झगडा य अन्म 
साभाङ्ञजक सभस्माहरु ङ्झनभत्माउन सक्छ ।  

 फार भजदङ्टय फढ्न सक्न े:  
सॊकरन कामथ फेयोजगाय ऩङ्चयवाय तथा सदस्महरु आकषथक ऩेशाका रुऩभा ङ्झरन सक्छन ्। 
मसरे गदाथ ङ्झनभन आङ्झथथक स्तय बएका ऩङ्चयवायहरु मस्ता ऩेशाभा फढी सङ्जक्रम देङ्ञखन्छन ्। 
फारफाङ्झरकाहरु ऩङ्झन केही ऩैसा कभाउन े रोबभा होस ् मा आफ्नो ऩङ्चयवायराई सघाउन े
आशभा, मो ऩेशा अॉगाल्न थाल्छन ्। मसरे गदाथ प्रस्ताङ्जवत ऺेत्रभा फार भजदङ्टयी फढ्ने य 
स्कूर जाने ङ्जवद्याथॉको सॊख्मा घट्न सक्न ेअवस्था आउॉछ । मसरे भूरत् त्मस ऺेत्रभा 
शैङ्ञऺक ङ्जवकासभै ऩङ्झन प्रबाव ऩाने देङ्ञखन्छ । 

 काभदायहरु फीच झै–झगडा 
सॊकरन कामथ न्मून आम बएका भाङ्झनसहरु आकङ्जषथत हङ्टन्छन ् । मसभा गङ्चयने शायीङ्चयक 
काभहरुरे भाङ्झनसराई शायीङ्चयक य भानङ्झसक रुऩभै थकाइसकेको हङ्टन्छ । मस क्रभभा कङ्ट नै 
एकको सानो गल्तीवश हङ्टन ेकामथरे अको काभदायराई असहम हङ्टन े ङ्ञस्थङ्झत आउन सक्छ । 
जसरे काभदायहरुफीच सानोङ्झतनो झै–झगडा भात्र नबएय ठूरा घटना नै घटाउन सक्न े
वातावयण ङ्झसजथना गदथछ । प्रामजसो मस्ता प्रस्तावहरुभा काभगने भाङ्झनसहरु आफ्नो शायीङ्चयक 
थकानराई हटाउनको ङ्झनङ्झभत्त जाॉड यक्सी सेवन प्राथङ्झभकताभा याख्दछन ्। ङ्छदनको सभमभा 
बइ टयेको सानोङ्झतनो झै–झगडारे यातको सभमभा गङ्चयन ेभध्मऩानको क्रभभा ठूरो ङ्जहॊसाको 
रुऩ ङ्झरन सक्ने सभबावना हङ्टन्छ। 

 साभाङ्ञजक अऩयाधभा वङृ्जद्ध् 
सॊकरन कामथभा स्थाङ्झनम भात्र नबएय वाह्य ठाउॉहरुफाट आएका भाङ्झनसहरुरे ऩङ्झन काभ गछथन ्
। मस क्रभभा ङ्जवषशेगयी फाह्य ठाउॉहरुफाट आउने काभदायहरुरे यातभा भध्मऩान गयी 
होहल्रा गने, चोयी जस्ता कामथहरुभा सङ्जक्रम हङ्टन े य मौनजन्म गङ्झतङ्जवङ्झधहरुराई फढवा ङ्छदन े
गयेको देङ्ञखन्छ । तसथथ मस्ता साभाङ्ञजक कङ्ट कामथ य कङ्जहरेकाही अऩयाधको घटनाहरुभा वङृ्जद्ध 
हङ्टने सभबावना ऩङ्झन धेयै यहन्छ । मसका साथै काभदायहरुराई फढी काभभा खटाउदा 
काभको फोझरे  गदाथ ऩनी झै-झगडाको ङ्ञस्थङ्झत आउन सक्छ ।  
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 काभदाय भाथी शोषण 
सॊकरन कामथ फेयोजगाय ऩङ्चयवाय तथा सदस्महरु धेयैरे छोटो सभमको राङ्झग आकषथक ऩेशाका 
रुऩभा ङ्झरन सक्छन ्। मसरे गदाथ ङ्झनभन आङ्झथथक स्तय बएका ऩङ्चयवायहरु मस्ता ऩेशाभा फढी 
सङ्जक्रम देङ्ञखन्छन ्। मसयी ङ्झनभन आम बएका अदऺ काभदाय आकङ्जषथत हङ्टने हङ्टदाॉ काभदाय 
भाङ्झथ शोषणको सभबावना यहन्छ ।  

 जग्गा स्वाङ्झभत्वको ङ्जववाद 

खहये प्रकृङ्झतको मी खोराहरुरे प्रत्मक फषथको फाढीसॉगै ङ्जकनायभा यहेको व्मक्तीगत खेती मोग्म 
जङ्झभनराई फगयभा ऩङ्चयणत गयेको छ। अङ्जहरे फगय यहेको मस जङ्झभनफाट ढङ्टङ्गा, ङ्झगट्टी, तथा 
फारङ्टवा सङ्करन कामथ गदाथ सभफन्धीत जग्गा धनीरे आफ्नो जग्गाको स्वाङ्झभत्वको दावी गनथ 
सक्छ । 

६.२.२. बौङ्झतक ऩऺ 
 टोऩोग्रापीभा ऩङ्चयवतथन  

मो सॊकरन कामथ कोभर ढरान ऺेत्रभा स्थाङ्जऩत बएको ङ्झथमो जसको स्थानीम स्थराकृङ्झतभा 
थोयै प्रबाव ऩदथछ। उद्योग रीज ऺेत्रको स्थराकृङ्झत स्थामी रूऩभा ऩङ्चयवतथन हङ्टनेछ। फारङ्टवा य 
कङ्ट रको खनन टेयेसको अॊशफाट ङ्झनकाङ्झरन्छ। मो टेयेस ऺेत्र कङ्ट नै न कङ्ट नै रूऩभा सभतर 
जग्गाभा ऩङ्चयणत हङ्टनेछ, जङ्टन ऩङ्झछ गाउॉरेहरूरे कृङ्जष उदे्दश्मका राङ्झग प्रमोग गने छ 

 फाढी एवॊ अन्म जर उत्ऩङ्ङ प्रकोऩ् 
ढङ्टङ्गा, ङ्झगट्टी तथा फारङ्टवाको अव्मवङ्ञस्थत तथा जथाबावी सङ्करन÷उत्खनन गदाथ नदीरे सङ्खग्रङ्जहत 
गने साभग्रीहरुबन्दा फढी हङ्टन गएभा मसरे ङ्जवङ्झबङ्ङ जर उत्ऩङ्ङ प्रकोऩहरु हङ्टनसक्छ । 
अव्मवङ्ञस्थत सङ्करनरे नदी ङ्जकनाय वयीऩयीको ऺेत्रभा फाढी, ङ्जकनाया कटान य ऩङ्जहयोको 
जोङ्ञखभ फढाउन सक्छ । त्मसै गयी ङ्झनभाथण साभग्रीहरु जथाबावी सङ्करन÷उत्खनन ् गदाथ 
नदीरे आफ्नो धाय ऩङ्चयवतथन गयी वयऩयको खेतीमोग्म जङ्झभनराई नि गयी फगयभा ऩङ्चयणत गने 
सभबावना फढी यहन्छ । 

 बौङ्झतक सॊयचनाभा हङ्टने असय् 
नदी ङ्जकनाय ऺेत्रका ङ्झनभाथण साभग्रीहरुको सङ्करनतथा उत्खनन ् गदाथ त्मस नङ्ञजक यहेको 
बौङ्झतक सॊयचनाभा ऩङ्झन असय ऩङ्ट¥माउॉछ । नदी ङ्जकनायाभा यहेको फाटोभा ऩङ्जहयो जानङ्ट, सभतर 
बागभा यहेको सडक÷ऩहङ्टॉचभागथभा फाढी आउनङ्ट य ऩक्की तथा कच्ची ऩङ्टरहरुको आधायराई 
असय गनङ्टथ जस्ता असयहरु जथाबावी ङ्झनभाथण साभग्री सङ्करनतथा उत्खनन्का उऩज हङ्टन सक्छन ्
। 
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 नदीको फहाव फाटोभा आउन ेप्रबाव् 
नदी ङ्जकनायभा वा त्मसको वयऩय यहेका ठूरा साना ढङ्टङ्गाहरुरे फाॉधको रुऩभा काभ गङ्चययहेका 
हङ्टन्छन ्। त्मस्ता ढङ्टङ्गाको व्मवङ्ञस्थत सङ्करनतथा उत्खनन्रे नदीको फहावभा ऩङ्चयवतथन गयी 
ङ्जवषशे गयी वषाथमाभभा त्मस नदीका घाटको वयऩय यहेको सभङ्टदामहरुराई फाढी रगामतका 
अन्म जर उत्ऩङ्ङ प्रकोऩको त्रासरे सताउन ेसभबावना  देङ्ञखन्छ । ध्मान नऩङ्ट¥माई गङ्चयएको 
उत्खनन,् सङ्करन य ऩहङ्टॉचफाटो ङ्झनभाथणरे नदीको धायभा ऩङ्चयवतथन ल्माउन सक्छ । जसरे गदाथ 
अन्म सभस्माहरुफाट वयऩयका सभङ्टदामहरु ग्रस्त हङ्टन सक्छन ्। 

  ङ्झबयारोऩन फढ्न:े 
नदी ङ्जकनायफाट ङ्झनभाथण साभग्री सङ्करनतथा उत्खनन ् गदाथ नदीरे ङ्जकनाया कटान गदथछ । 
मसको ऩङ्चयणाभ स्वरुऩ नदी ङ्जकनायाभा ङ्झबयारोऩन फढ्ने सभबावना फढी देङ्ञखन्छ ।  

 ङ्जऩउन ेऩानी तथा सयसपाइको सभस्मा् 
स्थाङ्झनम काभदायहरु फाहेकका अन्म काभदायहरु फस्नको राङ्झग घय तथा टहयाहरु ङ्झनभाथण 
गनङ्टथऩने हङ्टन्छ । मस क्रभभा काभदायहरुफाट ऩानीका भङ्टहान तथा अन्म बौााङ्झतक तथा 
साभाङ्ञजक सभऩङ्ञत्तहरुको प्रमोग हङ्टन्छ य त्मस्ता सभऩङ्ञत्तभा चाऩ फढ्छ । मसरे भङ्टख्मतम 
खानेऩानीको स्रोतभा सयसपाइको सभस्मा ङ्झनभत्माउॉछ य खानेऩानीराई दङ्टङ्जषत फनाउन सक्छ । 
मस नदीको दाॉमा फाॉमाऺेत्रभा फसोफास गने भाझी सभङ्टदामहरुको खानेऩानीको भङ्टख्म स्रोत नै 
नदी य त्मस वयऩयका भङ्टरहरु बएको कायणरे मस प्रस्तावको कामाथन्वमनरे काभदायहरुद्धाया 
गङ्चयन ेनदी य खानेऩानीको स्रोत प्रदङ्टषणको सभबावना ज्मादा देङ्ञखन्छ । 

 धङ्टरोऩन एवॊ ध्वनी प्रदङ्टषण् 
मस प्रस्तावको कामाथन्वमन गदाथ भङ्टख्म गयी सङ्टख्खामाभभा कच्ची ऩहङ्टॉचभागथफाट ढङ्टवानी गने 
सवायी साधनहरुरे  ङ्झनभत्माउने धङ्टरो य धङ्टॉवारे वयऩयको वातावयणभा वामङ्ट प्रदङ्टषणको सभबावना 
देङ्ञखन्छ । मसफाहेक ती सवायी साधनहरुफाट ङ्झनस्कन ेध्वनी प्रदङ्टषण य कोराहररे वयऩयको 
सभङ्टदामहरुको एकान्त वातावयणराई असय ऩनथ सक्न ेदेङ्ञखन्छ । 

 सङ्करनतथा उत्खनन साभग्रीको बण्डायणको प्रबाव् 

सङ्करनतथा उत्खनन ् साभग्रीहरु राभो सभमसभभ बण्डायन गदाथ मसरे नदी वयऩयको 
वातावयणराई कङ्ट रुऩ फनाउने काभ गछथ । मसफाहेक ऩङ्झन बण्डायन ऺेत्रको अबावभा 
सङ्करनतथा उत्खनन ् गङ्चयएका साभग्रीहरुराई फाटोको छेउभा याख्दा मसरे अरु सवायी 
साधनको आवगभनराई ऩङ्झन असय गनथ सक्छ । 

 पोहोयभैरा एवॊ खेयजान ेसाभग्रीको प्रबाव् 
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सॊकरन स्थरभा भाङ्झनसहरुको काभ गने धङ्टरोको रुऩभा स्थाङ्जऩत हङ्टॉदै जाॉदा त्महाॉफाट ङ्झनस्कन े
पोहोयभैरा एवॊ खेयजाने ऩदाथथहरुऩङ्झन वङृ्जद्ध हङ्टॉदै जान्छ । पोहोयभैराको व्मवस्थाऩन गनथ 
उङ्ञचत कामथङ्जवङ्झध य ठाउॉ नहङ्टन ेकायणरे गदाथ ङ्झत ऩदाथथहरु नदी वङ्चयऩयी तथा नदीभा प्रदङ्टषण 
गनथ सक्छन ्। अनङ्टङ्ञचत व्मवस्थाऩन य व्मवस्थाऩनको ऩङ्चयणाभस्वरूऩ अङ्जप्रम गन्धको उत्ऩादन, 
ऩानीको गङ्टणस्तय ङ्झफगानथ, दृश्म प्रबावहरू य सावथजङ्झनक स्वास््म जोङ्ञखभहरू हङ्टन सक्छ। 
उत्ऩङ्ङ घयेरङ्ट पोहोयको भात्रा काभ गने व्मङ्ञक्तको सॊख्माभा ङ्झनबथय गदथछ। 

६.२.३. जौङ्जवक ऩऺ 
 भाछा एवॊ अन्म जरचयभा ऩने प्रबाव् 

मस प्रस्ताव अङ्झनमङ्ञन्त्रत तवयरे कामाथन्वमन गदाथ मसफाट ङ्झनस्कन ेपोहोयभैरा रगामतका 
ऩदाथथहरु नदीभा प्रदङ्टषण गदाथ त्महाॉका भाछा एवॊ अन्म जरचयराई प्रबाव ऩनथ सक्छ । 
मसफाहेक नदी ऺेत्रभा हङ्टने सवायी साधन य काभदायहरुको कोराहररे ऩङ्झन जरचयको 
प्राकृङ्झतक ङ्जवचयणभा असय गछथ । प्राम् भाछाहरु अण्डा ऩानथको राङ्झग तल्रो नदीम ऺेत्रफाट 
भाङ्झथल्रो ऺेत्रङ्झतय फसाईं सयाॉइं गछथन । सो क्रभभा कोराहर तथा अशान्त नदीहरुफाटबन्दा 
शान्त नदीहरुफाट भाङ्झथल्रो तटीम ऺेत्रङ्झतय भाछाहरुको फहावराई मस्ता प्रस्तावहरुरे प्रबाव 
ऩाने देङ्ञखन्छ । 

 भाछाको उऩरब्धताभा प्रबाव् 

भाङ्झथ उल्रेख गङ्चयए अनङ्टसाय व्मस्त नदी ङ्जकनायभा भाछाको सॊख्मा ऩङ्झन घट्दो हङ्टन्छ । मसरे 
त्मस ठाउॉको नदीभा भाछा ऩाइने सभबाव्मताराई ङ्जवस्तायै न्मून गदै रैजान्छ । मस फाहेक 
ऩङ्झन काभदायहरुरे ऩङ्झन भाछा भाने प्रवङृ्झतराई प्राथङ्झभकता ङ्छदन सक्छन ् । मसरे नदीभा 
भाछाको चाऩ स्वत् घट्दै जान्छ । 

 वनजॊगरभा ऩने असय् 

मस नदीका केही ङ्जकनायहरुभा उल्रेख्म रुऩभा साभङ्टदाङ्जमक तथा सयकायी वनजॊगरहरु छैनन।् 
ढङ्टङ्गा य फारङ्टवा रगामतका ङ्झनभाथण सभाग्रीहरुको सङ्करन तथा ढङ्टवानी गने काभभा रागेका 
काभदायहरुरे त्मही ऺेत्र वयऩयको वनजॊगरफाट वन्मजन्तङ्ट एवॊ अन्म वन ऩैदावयको गैयकानङ्टनी 
व्माऩाय तथा अनङ्टङ्ञचत राब ङ्झरन ेप्रमास बन ेगनथ सक्छन ्। तय सङ्करन ऺेत्रभा नगन्म रुऩभा 
रुखहरु ऩने बएको हङ्टनारे मस प्रस्ताफरे वनऺेत्रभा कङ्ट नै असय ऩने देङ्ञखदैन । 

 वन्मजन्तङ्टको चोङ्चय ङ्ञशकाय 
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नदीजन्म ङ्झनभाथण साभग्रीहरुको सङ्करन, उत्खनन य ढङ्टवानीभा काभ गने काभदायहरुफाट त्मस 
ऺेत्रको वङ्चयऩयी ऩाईन ेवन्मजन्तङ्टको गैयकानङ्टनी रुऩभा ङ्ञशकाय गनथ सक्छन ्। मस्ता ङ्ञशकायहरु 
भासङ्टजन्म ऩदाथथको राङ्झग भात्र नबएय ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊयङ्ञऺत जनावयको शङ्चयय तथा शङ्चययको 
अॊगहरुको गैयकानङ्टनी व्माऩायको राङ्झग ऩङ्झन हङ्टनसक्छ ।  

 वन्मजन्तङ्ट तथा चयाहरुको प्राकृङ्झतक ङ्जवचयणभा ऩने प्रबाव 

ऩहङ्टचफाटोको भभथतसॊबाय देङ्ञख ङ्झरएय, ङ्झनभाथण साभग्रीको ढङ्टवानी य त्मसफाट हङ्टने ध्वङ्झन प्रदङ्टषणरे 
वन्मजन्तङ्टको प्राकृङ्झतक ङ्जवचयणभा ऩने प्रबाव ऩाछथ । तय मस ऺेत्रभा  वनजॊगरहरु न्मून 
रुऩभा बएको कायणरे गदाथ उल्रेख्म प्रबाव नऩये ऩङ्झन न्मून प्रबावको सभबावना छ । चयाको 
अस्थाइ आवतजावत हङ्टने ऺेत्र यहेको छ तय उक्तसङ्करन य उत्खनन ्ऺेत्रभा नङ्छदको फहाफ 
ऺेत्र ठङ्टरो चौडाई तथा दङ्टफै तपथ  खङ्टल्रा फगय, खेतहरु यहेकारे वैकङ्ञल्ऩक भाथग प्रमोग गने 
बएको हङ्टनारे मस प्रङ्चयमोजनारे चयाच ङ्टरुङ्गीका आवत जावतभा खासै असय ऩदैन । 

६.२.४. यसामङ्झनक ऩऺ 
 जर प्रदङ्टषण 

ढङ्टङ्गा, ङ्झगट्टी, फारङ्टवाको सङ्करन य उत्खनन गने क्रभभा काभदायहरुफाट नदीभा य त्मसको 
वङ्चयऩयी शौच गने, खानेकङ्ट याहरु पाल्न,े ऩोख्न,े प्राङ्ञस्टकहरु मत्रतत्र छने सभबावना हङ्टन्छ । 
पोहय ङ्झसजथना हङ्टन्छ य नदीको वातावयणभा प्रदूषण फढ्न सक्दछ । तल्रो बागभा जर 
प्रदूषण गनथ सक्छ । 

 धङ्टवाॉ य धङ्टरोरे गने वामङ्ट प्रदङ्टषण 

ढङ्टङ्गा, ङ्झगट्टी, फारङ्टवा आङ्छद सङ्करन तथा ङ्झनकासीरे वन ऺेत्र, नदीको ङ्जकनाय य सडकको 
छेउछाउभा धङ्टॉवा य धूरोको भात्रा केही हदसभभ फढ्ने सभबावना हङ्टन्छ ।ङ्झनभाथण साभग्रीहरुको 
ढङ्टवानी गने  सवायी साधनको ध्वनी प्रदूषण ऩङ्झन फढ्छ ।  

६.३ प्रबावहरुको तहगत वगॉकयण 
भाङ्झथल्रो खण्डभा व्माख्मा गङ्चयएका प्रबावहरु प्रस्ताङ्जवत प्रस्ताफको कामाथन्वमनफाट ऩनथ सक्ने 
प्रबावहरु हङ्टन ्।ऩङ्जहचान बएका प्रबावहरुको ऩङ्चयभाण (धेयै, भध्मभ, थोयै, ङ्झसभावङ्झध (ऺेत्रीम, 
स्थानीम, स्थरगत), सभमावङ्झध (अल्ऩकारीन, भध्मावङ्झध, दीघथकारीन) य प्रकृङ्झत (प्रत्मऺ, 
अप्रत्मऺ) एकै सभान नहङ्टने हङ्टॉदा मी प्रबावहरुको प्रवरता ऩङ्झन पयक पयक गङ्टण य प्रकृङ्झतका 
हङ्टन्छन ्। मस आधायभा उल्रेखनीम प्रबावहरुको वगॉकयण गङ्चय उक्त प्रबावहरुको राङ्झग 
सभमानङ्टकूरनका न्मूङ्झनकयणका उऩामहरु तोङ्जकन ेछन ्। याङ्जिम वातावयणीम प्रबाव भूल्माड्ढन 
ङ्झनदेङ्ञशका २०५० को आधायभा प्रबावहरुको ऩूवाथन ङ्टभान य उल्रेखनीम प्रबावहरुको ऩङ्जहचान 
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गङ्चयएको छ । तर उल्रेङ्ञखत ऩऺहरुको आधायभा उक्त प्रबावहरुको वगॉकयण गङ्चयएको छ 
। 

ऩङ्चयभाण :  (Magnitude) प्रबावहरुको तीव्रताको (Severity) को आधायभा ऩङ्चयभाण 
ङ्झनधाथयण गङ्चयएको छ । प्रस्ताङ्जवत प्रस्ताफफाट ऩनथ सक्न े केङ्जह असयहरुराई ऩूणथ न्मूङ्झनकयण 
गनथ नसङ्जकन े ङ्ञस्थङ्झत देङ्ञखएभा उक्त प्रबावराई धेयै ऩङ्चयभाणभा हङ्टने प्रबावको रुऩभा वगॉकयण 
गङ्चयएको छ । त्मसैगङ्चय केङ्जह असयहरु सयर उऩामद्वाया सङ्ञजरै न्मूनीकयण गनथ सङ्जकन े
देङ्ञखएभा थायै ऩङ्चयभाणका प्रबावको रुऩभा ङ्झनधाथयण गङ्चयएको छ । साथै केङ्जह असयहरु सङ्ञजरै 
न्मूनीकयण गनथ नसङ्जकएता ऩङ्झन उक्त असयहरुको न्मूनीकयणका उऩामहरु अऩनाउन सङ्जकन े
ङ्जकङ्झसभका प्रबावहरुराई भध्मभ ऩङ्चयभाणका प्रबावको रुऩभा वगॉकयण गङ्चयएको छ । 

ङ्झसभावङ्झध/पैरावट (Ext ent ): प्रस्ताङ्जवत प्रस्ताफको ङ्जक्रमाकराऩहरुरे असय ऩङ्ट¥माउन सक्ने 
सभबाङ्जवत ऺेत्रको आधायभा प्रबावहरुको ङ्झसभावङ्झध/पैरावट ङ्झनधाथयण गङ्चयएको छ । उक्त 
प्रबाङ्जवत ऺेत्रराई ३ ऺेत्रभा वगॉकयण गङ्चयएको छ :   ऺेत्रीम, स्थानीम य स्थरगत । 

सभमावङ्झध (Dur at i on) : प्रस्ताङ्जवत प्रस्ताफको ङ्जक्रमाकराऩहरुद्वाया प्रबाङ्जवत ऺेत्रभा ऩनथ गएको 
असयहरु ङ्जवङ्झबङ्ङ सभमसभभ यङ्जह यहन े हङ्टनारे उक्त असयहरुको सभमावङ्झधको आधायभा 
सभफङ्ञन्धत प्रबावहरुको सभमावङ्झध ङ्झनधाथयण गङ्चयएको छ ।  

तालिका 10 अनङ्टकङ्ट र प्रबाव भूल्माॊकन 

प्रस्तावका 
ऺते्र  

वातावयणीम प्रबाव प्रकृङ्झत  ऩङ्चयभाण ङ्झसभा सभमावङ्झध जभभा 
अॊक 

सा
भा
ङ्ञज
क
 आ

ङ्झथ
थक
 त

था
 स

ाॉस्कृ
ङ्झतक

 व
ात
ाव
यण

  योजगायीको अवसय प्रत्मऺ भध्मभ 
(२०) 

स्थानीम 
(२०) 

अल्ऩकाङ्झरन 
(५) 

भहत्वऩूणथ 
(४५) 

आमस्रोतभा वङृ्जद्ध 

 

प्रत्मऺ भध्मभ 
(२०) 

स्थानीम 
(२०) 

अल्ऩकाङ्झरन 
(५) 

भहत्वऩूणथ 
(४५) 

ङ्जवकास तथा ङ्झनभाणथ 
साभग्रीको उऩरब्धता् 

प्रत्मऺ भध्मभ 
(२०) 

ऺेत्रीम 
(६०) 

अल्ऩकाङ्झरन 
(५) 

धेयै 
भहत्वऩूणथ 
(85) 

व्माऩाय व्मवसामभा फङृ्जद्ध प्रत्मऺ भध्मभ 
(२०) 

ऺेत्रीम 
(६०) 

दीघथकारीन 
(२०) 

धेयै 
भहत्वऩूणथ 
(१००) 

प्रस्ताफ ङ्झनभाथणको क्रभभा प्रत्मऺ ङ्झनभन स्थरगत अल्ऩकाङ्झरन भहत्वङ्जहन 
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घय अस्थामी रूऩभा 
अङ्झधग्रङ्जहत जग्गाफाट 
बाडा  

(१०) (१०) (५) (२५) 

जभीनको भूल्म फङृ्जद्ध अप्रत्मऺ भध्मभ 
(२०) 

स्थानीम 
(२०) 

दीघथकारीन 
(२०) 

भहत्वऩूणथ 
(६०) 

प्राङ्जवङ्झधक सीऩहरूको 
अङ्झबवङृ्जद्ध 

प्रत्मऺ भध्मभ 
(२०) 

स्थानीम 
(२०) 

दीघथकारीन 
(२०) 

भहत्वऩूणथ 
(६०) 

काठको प्रमोगभा 
ङ्झगयावट 

प्रत्मऺ भध्मभ 
(२०) 

स्थानीम 
(२०) 

दीघथकारीन 
(२०) 

भहत्वऩूणथ 
(६०) 

सडक सञ्जारको ङ्जवकास 
तथा मातामातको सङ्टङ्जवधा 

प्रत्मऺ भध्मभ 
(२०) 

ऺेत्रीम 
(६०) 

दीघथकारीन 
(२०) 

धेयै 
भहत्वऩूणथ 
(१००) 

ङ्जकनाया कटान तथा 
फाढी प्रकोऩ न्मूङ्झनकयण 

 

प्रत्मऺ भध्मभ 
(२०) 

स्थानीम 
(२०) 

दीघथकारीन 
(२०) 

भहत्वऩूणथ 
(६०) 

याजस्व सङ्करन  प्रत्मऺ भध्मभ 
(२०) 

ऺेत्रीम 
(६०) 

दीघथकारीन 
(२०) 

धेयै 
भहत्वऩूणथ 
(१००) 
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प्रङ्झतकङ्ट र प्रबाव भूल्माॊकन 

प्रस्तावका 
कामथ  

वातावयणीम प्रबाव प्रकृङ्झत  ऩङ्चयभाण ङ्झसभा सभमावङ्झध जभभा 
अॊक 

साभाङ्ञजक 
आङ्झथथक 
तथा 

साॉस्कृङ्झतक 
वातावयण 

ऩेशागत स्वास््म 
तथा सङ्टयऺा् 

प्रत्मऺ भध्मभ 
(२०) 

स्थरगत 
(१०) 

दीघथकारीन 
(२०) 

भहत्वऩूणथ 
(५०) 

धभथ, सॊस्कृङ्झत य 
ऩयभऩयाभा प्रबाव् 

अप्रत्मऺ ङ्झनभन 
(१०) 

स्थानीम 
(२०) 

अल्ऩकाङ्झरन 
(५) 

भहत्वङ्जहन 
(३५) 

फार भजदङ्टय फढ्न 
सक्ने 

अप्रत्मऺ भध्मभ 
(२०) 

स्थरगत 
(१०) 

अल्ऩकाङ्झरन  
(५) 

भहत्वङ्जहन 
(3५) 

काभदायहरु फीच 
झै–झगडा 

अप्रत्मऺ ङ्झनभन 
(१०) 

स्थानीम 
(२०) 

अल्ऩकाङ्झरन 
(५) 

भहत्वङ्जहन 
(3५) 

साभाङ्ञजक अऩयाधभा 
वङृ्जद्ध् 

अप्रत्मऺ भध्मभ 
(२०) 

स्थानीम 
(२०) 

अल्ऩकाङ्झरन  
(५) 

भहत्वऩूणथ 
(४५) 

काभदाय भाथी 
शोषण 

प्रत्मऺ भध्मभ 
(२०) 

स्थानीम 
(२०) 

अल्ऩकाङ्झरन 
(५) 

भहत्वऩूणथ 
(४५) 

जग्गा स्वाङ्झभत्वको 
ङ्जववाद 

 

अप्रत्मऺ ङ्झनभन 
(१०) 

स्थानीम 
(२०) 

अल्ऩकाङ्झरन 
(५) 

भहत्वङ्जहन 
(3५) 

जैङ्जवक 
वातावयण 

भाछा एवॊ अन्म 
जरचयभा ऩने प्रबाव 

अप्रत्मऺ ङ्झनभन 
(१०) 

स्थानीम 
(२०) 

दीघथकारीन 
(२०) 

भहत्वऩूणथ 
(५०) 

भाछाको 
उऩरब्धताभा प्रबाव 

अप्रत्मऺ ङ्झनभन 
(१०) 

स्थानीम 
(२०) 

दीघथकारीन 
(२०) 

भहत्वऩूणथ 
(५०) 

वनजॊगरभा ऩने 
असय् 

अप्रत्मऺ ङ्झनभन 
(१०) 

स्थानीम 
(२०) 

दीघथकारीन 
(२०) 

भहत्वऩूणथ 
(५०) 

वन्मजन्तङ्टको ङ्ञशकाय अप्रत्मऺ ङ्झनभन 
(१०) 

स्थानीम 
(२०) 

अल्ऩकाङ्झरन 
(५) 

भहत्वङ्जहन 
(३५) 

िन्यजन्तु तथा 

चराहरुको प्राकृलतक 

लिचरणमा पने प्रभाि 

अप्रत्मऺ ङ्झनभन 
(१०) 

स्थानीम 
(२०) 

अल्ऩकाङ्झरन 
(५) 

भहत्वङ्जहन 
(३५) 

बौङ्झतक ब-ूउऩमोगभा प्रत्मऺ भध्मभ स्थानीम दीघथकारीन भहत्वऩूणथ 
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वातावयण ऩङ्चयवतथन २० २० २० (६०) 
फाढी एवॊ अन्म जर 
उत्ऩङ्ङ प्रकोऩ 
 

प्रत्मऺ ङ्झनभन 
(१०) 

स्थानीम 
(२०) 

अल्ऩकाङ्झरन 
(५) 

भहत्वङ्जहन 
(३५) 

बौङ्झतक सॊयचनाभा 
हङ्टने असय् 

प्रत्मऺ ङ्झनभन 
(१०) 

स्थानीम 
(२०) 

अल्ऩकाङ्झरन 
(५) 

भहत्वङ्जहन 
(३५) 

नदीको फहाव 
फाटोभा आउने 
प्रबाव 
 

प्रत्मऺ भध्मभ 
(२०) 

स्थरगत 
(१०) 

अल्ऩकाङ्झरन 
(५) 

भहत्वङ्जहन 
(३५) 

ङ्झबयारोऩन फढ्ने प्रत्मऺ ङ्झनभन 
(१०) 

स्थानीम 
(२०) 

अल्ऩकाङ्झरन 
(५) 

भहत्वङ्जहन 
(३५) 

ङ्जऩउन े ऩानी तथा 
सयसपाइको 
सभस्मा् 

प्रत्मऺ ङ्झनभन 
(१०) 

स्थानीम 
(२०) 

अल्ऩकाङ्झरन 
(५) 

भहत्वङ्जहन 
(३५) 

धङ्टरोऩन एवॊ ध्वङ्झन 
प्रदङ्टषण 

प्रत्मऺ ङ्झनभन 
(१०) 

स्थानीम 
(२०) 

अल्ऩकाङ्झरन 
(५) 

भहत्वङ्जहन 
(३५) 

सङ्करनतथा उत्खनन 
साभग्रीको 
बण्डायणको प्रबाव 

प्रत्मऺ भध्मभ 
(२०) 

स्थरगत 
(१०) 

अल्ऩकाङ्झरन 
(५) 

भहत्वऩूणथ 
(3५) 

पोहोयभैरा एवॊ 
खेयजाने साभग्रीको 
प्रबाव 

प्रत्मऺ न्मून 
(१०) 

स्थरगत 
(१०) 

अल्ऩकाङ्झरन 
(५) 

भहत्वङ्जहन 
(2५) 

यसामङ्झनक 
वातावयण 

जर प्रदङ्टषण प्रत्मऺ भध्मभ 
(२०) 

स्थरगत 
(१०) 

अल्ऩकाङ्झरन 
(५) 

भहत्वङ्जहन 
(३५) 

धङ्टवाॉ य धङ्टरोरे गने 
वामङ्ट प्रदङ्टषण 

प्रत्मऺ भध्मभ 
(२०) 

स्थरगत 
(१०) 

अल्ऩकाङ्झरन 
(५) 

भहत्वङ्जहन 
(३५) 
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प्रस्ताव कामाथन्वमनका ङ्जवकल्ऩ  
वैकङ्ञल्ऩक ङ्जवश्लषेणराई वातावयणीम अध्ममनको अङ्झबङ्ङ अॊगका रूऩभा ङ्झरईएको छ . जसरे 
ऩङ्चयमोजना कामाथन्वमन गनथ सभबाङ्जवत छनौटहरूको भूल्माकन गदथछ। वैकङ्ञल्ऩक ङ्जवश्लषेणको 
उदे्दश्म एक ङ्जवकास ङ्जवकल्ऩभा आइऩङ्टग्नङ्ट हो, जसरे प्रङ्झतकूर प्रबावहरूराई कभ गदैभा अङ्झधकतभ 
पाइदाहरू उठाउॉदछ। मस सॊकरन कामथका राङ्झग छरपर गङ्चयएका ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवकल्ऩहरू 
भङ्टख्मतमा ऩङ्चयमोजना स्थान, साइट चमन, ङ्झडजाइन ङ्जवकल्ऩ, प्रङ्जवङ्झध, कामाथन्वमन प्रङ्जक्रमा य सभम 
ताङ्झरकाभा केङ्ञन्रत छन ्। 

६.१ प्रस्तावको ङ्जवकल्ऩ ङ्जवश्लषेण  

ङ्जवकल्ऩ ङ्जवश्लषेण वातावयणीम प्रबाव अध्ममनको भहत्वऩूणथ अॊगको रुऩभा ङ्झरईएको छ 
। वातावयण सॊयऺण ङ्झनमभावरी २०७७ को अनङ्टसूची ४ य अनङ्टसूची ६ भा उल्रेख 
बए अनङ्टसाय ङ्जवश्लषेण गनङ्टथऩने ङ्जवकल्ऩहरुभध्मे (कच्चा ऩदाथथको ङ्जवकल्ऩ नयहेको, ईन्धन 
आवश्मक नऩने तथा श्रोत सॊकरनभा ङ्झडजाईन असभवन्धीत यहेकोरे हटाइएको मस 
प्रस्तावको सभबाङ्जवत ङ्जवकल्ऩ ङ्झनभनानङ्टसाय यहेका छन ्।  

ङ्जवकल्ऩ १ :प्रस्ताव कामाथन्वमननै नगने ।  

ङ्जवकल्ऩ २ :ऩयभऩयागत ङ्जवङ्झधद्वाया प्रस्ताव कामाथन्वमन गने ।  

ङ्जवकल्ऩ ३ :वैऻाङ्झनक व्मफस्थाऩन प्रणारी अनङ्टसाय प्रस्ताव कामाथन्वमन गने ।  

६.२ प्रस्तावका ङ्जवकल्ऩहरु 

ङ्जवकल्ऩ १ :प्रस्ताव कामाथन्वमन नगने (शङ्टन्म प्रस्ताव ङ्जवकल्ऩ) 
मस प्रकायको ङ्जवकल्ऩराई योज्दा प्रस्ताङ्जवत ऺेत्रभा बएका ढङ्टङ्गा, ङ्झगट्टी, फारङ्टवा सॊकरन 
तथा उत्खनन नै नगने, सो ऺेत्रराई ऩङ्टणथ रुऩभा ङ्झनषङे्झधत/सॊयङ्ञऺत ऺेत्रको 
(Rest r i ct ed/Pr ot ect ed Ar ea) रुऩभा ङ्जवकास गने । गैय कानूनी रुऩभा सॊकरन 
गयेभा ङ्जवगो जपत गयी प्रचङ्झरत ऐन कानून फभोङ्ञजभ दण्ड सजाम गनङ्टथ ऩने य ऺेत्रको 
ऩूणथ येखदेखना.ऩा तथाङ्ञज.सॊ.स. फाट गनङ्टथ ऩने हङ्टन्छ । मस ङ्जवकल्ऩरे बौङ्झतक सॊयचना 
ङ्झनभाथणभा आवश्मक ङ्झनभाथण साभाग्री (ढङ्टङ्गा, ङ्झगट्टी, फारङ्टवा आङ्छद) सॊकरन तथा 
उत्खनन्का रागी खोराको फगय ऺेत्रबन्दा जङ्झभनभा गङ्चयने उत्खनन्राई प्रोत्साहन गदथछ 
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। खानीजन्म उत्खनन्रे वातावयणभा ऩङ्झन अङ्झधक नकायात्भक प्रबाव ऩने तथा तत्कार 
खानीको ङ्जवकास ऩङ्झन बैनसकेको अवस्थाभा मस ङ्जवकल्ऩराई अस्वीकृत गङ्चयन्छ । 

ङ्जवकल्ऩ २ :ऩयभऩयागत ङ्जवङ्झधद्वाया प्रस्ताव कामाथन्वमन गने 
ऩयभऩयागत ङ्जवङ्झधद्वाया ढङ्टङ्गा, ङ्झगट्टी य फारङ्टवा सॊकरन तथा उत्खनन ् गदाथ श्रोतहरुको 
अवैऻाङ्झनक य अङ्झनमङ्ञन्त्रत रुऩफाट सॊकरन तथा ङ्झफक्री ङ्जवतयण हङ्टने, अदऺ 
भाङ्झनसहरुफाट सभम ङ्झसभा नयाखी कङ्ट नै ऩङ्झन फखत श्रोत सॊकरन गने य व्मवसाङ्जमक 
रुऩभा काभ गने व्मङ्ञक्तहरुराई ङ्झफक्री गनङ्टथ ऩने हङ्टन्छ । श्रोत सॊरकन गने 
भाङ्झनसहरुराई सो को भहत्व, भङ्टल्म, सॊकरन ङ्जवङ्झध रगामतका कङ्ट नै कङ्ट याको ऩङ्झन 
जानकायी नहङ्टन ेय जथाबाफी कङ्ट नै ऻानङ्झफना श्रोत सॊकरन गदाथ मसफाट ऩमाथवयण तथा 
ऩाङ्चयङ्ञस्थङ्झतकीम प्रणारीभा नयाम्रो प्रबाव ऩङ्टग्नङ्टका साथै स्थानीम याजश्व तथा जनताको 
आङ्झथथक उङ्ङङ्झत सभेतभा वाधा ऩङ्टग्न ेहङ्टन्छ ।  

मसथथ ढङ्टङ्गा, ङ्झगट्टी, फारङ्टवा आङ्छद सॊकरन गदाथ सॊकरन ऺेत्रभा कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको हानी 
नोक्सानी नऩायी तथा वातावयणीम अवस्थाभा कङ्ट नै प्रबाव नऩने गयी सॊकरन गने 
व्मवस्था गङ्चयनेछ । मसको राङ्झग ङ्झनमभानङ्टसाय सॊकरन ईजाजत ङ्छदईन ेय कभथचायीहरुरे 
ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन गने व्मवस्था गङ्चयनेछ । ढङ्टङ्गा, ङ्झगट्टी, फारङ्टवा आङ्छदको राङ्झग आङ्ञश्वन 
देङ्ञख जेष्ठ भसान्तसभभ (नदी खोराहरुभा फाढी नआएको फखत) सॊकरन गने सभम 
ङ्छदईनेछ । सॊकरन कामथफाट वातावयणभा असय नऩने ऩयभऩयागत तथा आधङ्टङ्झनक 
साधनको भात्र प्रमोग गङ्चयनेछ । जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको सॊयऺणराई ध्मानभा याखी 
ङ्झनधाथङ्चयत स्थानभा भात्र प्रस्ताव कामाथन्वमन हङ्टन े य मो प्रस्तावरे वातावयणराई ऺङ्झत 
नऩङ्ट¥माई प्रस्तावभा उल्रेङ्ञखत श्रोत सवेऺणफाट ङ्झनधाथङ्चयत बए फभोङ्ञजभको ऩङ्चयभाण भात्र 
सॊकरन गने व्मवस्था ङ्झभराउदा श्रोतहरुको उङ्ञचत व्मवस्थाऩन बई ङ्छदगो हङ्टनेहङ्टदा मो 
ङ्जवकल्ऩराई योङ्ञजएको छ । 

ङ्जवकल्ऩ ३ :वैऻाङ्झनक व्मवस्थाऩन प्रणारी अनङ्टसाय प्रस्ताव कामाथन्वमन गने 
अवैऻाङ्झनक य अव्मवङ्ञस्थत ङ्जवङ्झधद्वाया ढङ्टङ्गा, ङ्झगट्टी, फारङ्टवा उत्खनन गदाथ य नदीरे वाङ्जषथक 
थङ्टऩाने ऩङ्चयभाणबन्दा वङ्जढ उत्खनन गदाथत्मस्ता श्रोतहरुको ङ्झनयन्तयता नहङ्टन,े हैङ्झसमतभा 
ह्रास आउन े बएकोरे त्मसको वैऻाङ्झनक व्मवस्थाऩनका साथै सॊकरन ङ्जवङ्झधभा सङ्टधाय 
ल्माई मस्ता श्रोतको ङ्छदगो ङ्जवकास गनथ मो प्रस्ताव प्रस्तङ्टत गङ्चयएको हो । ढङ्टङ्गा, ङ्झगट्टी, 
फारङ्टवा आङ्छदको ङ्जवगतभा बएको सॊकरन ङ्जवङ्झधभा छरपर गदाथ अव्मवङ्ञस्थत ङ्जकङ्झसभफाट 
सॊकरन तथा उत्खनन य नदीरे वाङ्जषथक थङ्टऩाने ऩङ्चयभाणबन्दा वङ्जढ उत्खनन गङ्चयएको 
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जानकायी आएकोरे आगाभी ङ्छदनहरुभा सॊकरन गदाथ जहा ऩामो त्मही सॊकरन नगयी 
तोङ्जकएको ऺेत्रफाट य तोङ्जकएका ऩङ्चयभाण भात्र सॊकरन कामथ गनथ/गयाइनेछ । 

६.३. ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवकल्ऩहरुको वातावयणीम तङ्टरनात्भक प्रबावहरुको ङ्जवश्लषेण 
प्रस्ताव कामाथन्वमनका तीनवटा ङ्जवकल्ऩहरुराई ताङ्झरका १९ भा तङ्टरनात्भक रुऩभा 
अनूकूर य प्रङ्झतकूर वातावयणीम प्रबावको छोटो तथा सॊङ्ञऺप्तभा Qual i t at i ve appr oach 
फाट ङ्जवश्लषेण गङ्चयएको छ । Qual i t at i ve appr oach ङ्जवकल्ऩ छनौट गने ऩूयानो य 
सहज उमाम हो । 

 

ङ्झस. 
नॊ 

ङ्जवकल्ऩहरु अनङ्टकूर वातावयणीम 
प्रबाव 

प्रङ्झतकूर वातावयणीम प्रबाव 
 

१ 

ङ्जवक
ल्ऩ

 १
 

प्रस्
ता
व 

क
ाम
ाथन्व

मन
 न

गने
 

ब–ूऺमभा कभी स्थाङ्झनमस्तयभा गङ्चयवी ङ्झनवायणका 
राङ्झग ङ्झनजी ऺेत्रको 

वातावयणभा सन्तङ्टरन औद्योङ्झगक ङ्जवकासभा टेवा नऩङ्टग्न े
 

प्राकृङ्झतक रुऩभा यहेका 
श्रोतहरुको सॊयऺण य वङृ्जद्ध 

मस कामथभा सॊरग्न स्थानीम 
जनशङ्ञक्त ङ्जवस्थाङ्जऩत हङ्टन े
 

श्रोतको चोयीभा कभी सॊकरन नहङ्टदा श्रोतको सदङ्टऩमोग 
नबई खेय जाने 

जरचय य उनीहरुको 
फासस्थानको सॊयऺण 

स्थाङ्झनम जनसभङ्टदामफाट सॊयऺण 
कामथभा सहबाङ्झगताको कभीको 
कायण श्रोतको दङ्टरुऩमोग हङ्टने 
] 

फॊशाणङ्ट स्रोत सॊयऺण साभान्म प्रशासन  ङ्झनभाथण कामथभा 
प्रङ्झतकूर असय ऩने 

जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता य 
ऩाङ्चयङ्ञस्थङ्झतकीम प्रणारीको 
सॊयऺण 

कच्चा ऩदाथथको आऩूङ्झतथ नहॉाङ्टदा 
उद्योग फन्द हङ्टने वा अको देशको 
बय ऩनङ्टथऩने 
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स्रोतको भौज्दातभा फङृ्जद्ध याजश्व नउठ्दा अथथतनत्रभा 
प्रङ्झतकूर असय ऩने, ढङ्टङ्गा, ङ्झगट्टी, 
फारङ्टवा आदी सॊकरन नगदाथ 
नदीको सतह फढ्न गई फाढीको 
ऩानी फस्ती य खेतभा ऩसी 
धनजनको नोक्सानी हङ्टने, नदीको 
सतह फढी फाध य ऩङ्टरहरुराई 
वषाथत्को सभमभा ऺङ्झत ऩङ्टग्ने 
] 

@ 

ङ्जवक
ल्ऩ

 २
 

ऩय
भऩ

याग
त 

ङ्जवङ्झ
धद्ध

ाया
 प्र

स्त
ाव
 क

ाम
ाथन्व

मन
 ग

ने  

जनशङ्ञक्त आफश्मक नऩने ढङ्टॊगा, ङ्झगट्टी, फारङ्टवा जस्ता 
ऩैदावायको दङ्टरुऩमोग हङ्टने 
 

नीङ्झत ङ्झनमभको ऩयीङ्झध ङ्झबत्र 
नआउने] 

भहत्वऩूणथ प्रजाङ्झतहरु रोऩ हङ्टनगई 
जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताभा ह्रास आउने य 
याजस्व सभेत प्राप्त नहङ्टने 
 

अल्ऩकारीन रुऩभा 
अत्माङ्झधक ऩङ्चयभाण 
सॊकरन हङ्टन े

स्थानीम ङ्झनकामराई प्राप्त हङ्टने 
याजश्वभा कभी आउने य  सयकायी 
जनशङ्ञक्तको फढी आवश्मकता ऩने 
 

सॊकरनको फैऻानीक 
प्रकृमाका वायेभा जानकायी 
आफश्मक नऩने 

वातावयण ङ्जवनासका प्रवाबहरु 
देङ्ञखन े
 

कङ्ट नै सीऩ य प्रङ्जवङ्झधको 
आवश्मक नऩने  

स्थानीम उद्योगहरुराई ङ्झनमङ्झभत 
रुऩभा कच्चा ऩदाथथ प्राप्त नहङ्टन े
] 

स्वतन्त्र रुऩभा जङ्टन कङ्ट नै 
सभमभा सॊकरन गनथ 

सॊरग्न जनशङ्ञक्त ङ्जवस्थाङ्जऩत हङ्टन े
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सङ्जकन े

कभ रागतभा श्रोत 
सॊकरन हङ्टन े

योजगायी य अन्म आमआजथनका 
अवसयहरु घट्दै जाने 
 

स्थानीम स्तयभा गङ्चयवी ङ्झनवायणका 
रागी ङ्झनजी ऺेत्रको सॊरग्नताभा 
कभी आउन े
 

वनश्रोतको अत्माङ्झधक दोहन हङ्टन े
 

बौङ्झतक सॊयचनाको रागी 
ङ्झनभाथण साभाग्री प्राप्त हङ्टने 

अव्मवङ्ञस्थत तङ्चयकारेढङ्टङ्गा, ङ्झगट्टी, 
फारङ्टवा आङ्छद सॊकरन गदाथ नदीको 
सतह गङ्जहयो बई ङ्जकनाय कटान 
हङ्टने 
 

बौङ्झतक सॊयचनाहरु ऩङ्टर, फॉध 
आङ्छदराई ऺ्ॉङ्झत ऩङ्टग्न सक्न े

# 
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ढङ्टॊगा, ङ्झगट्टीफारङ्टवा जस्ता 
श्रोतको ङ्छदगो व्मवस्थाऩन 
हङ्टने य रोऩोन्भङ्टख  

प्रजाङ्झतको सॊयऺण य 
ङ्झफकासका साथै स्थानीम 
तहभा प्रङ्जवङ्झध हस्तान्तयण  
हङ्टन े 
 

प्रस्ताव कामाथन्वमन गदाथ दऺ 
जनशङ्ञक्तको आवश्मकता ऩने 

स्थानीम तहभा कच्चा 
ऩदाथथ स्थामी य ङ्छदगो 
रुऩभा प्राप्त हङ्टने । 

फढी खङ्ञचथरो हङ्टने 
 

स्थानीमस्तयभा थऩ भानवीम गङ्झतङ्जवङ्झधका कायण बूऺ म 
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योजगायीका अफसय 
ङ्झसजथना बई आङ्झथथक 
तथा साभाङ्ञजक 
ङ्जवकासभा थऩ टेवा 
ऩङ्टग्ने   

फढ्न सक्न े
] 

जनसहबाङ्झगताभा फङृ्जद्ध बईथ 
स्थानीम 
जनसभङ्टदामफाट सॊयऺण, 

सभफधथन कामथभा 
सकायात्भक प्रबाव ऩने 

जरसॊग सभफङ्ञन्धत जीवजन्तङ्टहरु 
भानवीम प्रबावभा आउन सक्ने 
 

जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता य 
ऩाङ्चयङ्ञस्थङ्झतकीम प्रणारीको 
सॊयऺण हङ्टन े

सभम ऩारना य ङ्झनङ्ञित ङ्झनमभ 
कानूनको ऩारना गनङ्टथ ऩने 
 

जैङ्जवक वॊशाणङ्ट श्रोत 
सॊयऺणभा भद्दत ङ्झभल्ने 

अन्म प्रजातीहरुको हानी नोक्सानी 
हङ्टनसक्न े

वातावयणीम प्रङ्झतकूर 
प्रबाव घट्न गई 
सकायात्भक प्रबाव फढ्दै 
जाने  

नदी वयऩय वस्ती ङ्जवस्ताय मवॊभ 
नदी अङ्झतक्रभण हङ्टनसक्न े
 

ङ्छदगो रुऩभा याजश्व प्राप्त 
बई स्थानीम आमभा फङृ्जद्ध 
हङ्टन े 

बौङ्झतक सॊयचना जस्तै ऩङ्टरको 
जगभा प्रत्मऺ आच आउन सक्ने 
 

अन्म ङ्जवङ्झबङ्ङ उऩमोगी 
प्रजाङ्झतको ऩङ्जहचान हङ्टन े

 

व्मवङ्ञस्थत तङ्चयकारेढङ्टङ्गा, 
ङ्झगट्टी, फारङ्टवा आङ्छद 
सॊकरन गदाथ ङ्जकनाय 
कटान नहङ्टने य नदी ङ्झफच 
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बागफाट फग्ने 

अनङ्टसन्धान तथा 
अध्ममनभा भद्दत ङ्झभल्ने 

 

प्रस्ताव कामाथन्वमन ऺते्र 
वयऩयको बौङ्झतक 
ऩूवाथधायहरु ऩङ्टर आङ्छदको 
सॊयऺण हङ्टन  

 

भाग य आऩूङ्झतथको ङ्ञस्थङ्झत 
ङ्जवश्लषेण गयी सङ्ञञ्चती सभेत 
गनथ सङ्जकन े] 

 

Qual i t at i ve appr oach का आधायभा प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩयीऺण प्रङ्झतवेदन अध्ममनको 
क्रभभा स्थरगत सवेऺण गदाथ स्थानीमवासी, प्रभङ्टख सूचनादातासॊगको छरपर, प्रत्मऺ 
अवरोकन ना. ऩा. तथा वडासॉगको छरपरका आधाय प्रस्तावको ङ्जवकल्ऩहरुको ङ्जवश्लषेण गदाथ 
प्रस्ताव कामाथन्वमका ङ्जवकल्ऩहरु भध्मे ङ्जवकल्ऩ न. ३ वैऻाङ्झनक तङ्चयकारे ढङ्टङ्गा, ङ्झगट्टी, फारङ्टवा 
उत्खनन ्तथा सॊकरन गने ङ्जवकल्ऩको अनङ्टकूर य प्रङ्झतकूर वातावयणीम प्रबावहरु आधायभा 
मस ङ्जवकल्ऩवाट वातावयणभा  सवैबन्दा कभ असय ऩने, उत्खनन ्कामथ वातावयणभैत्री हङ्टन,े 
स्थानीम स्रोतको सङ्जह सदङ्टऩमोग हङ्टने, स्थानीमस्तयभा थऩ योजगायीका अवसय ङ्झसजथना बई 
आङ्झथथक तथा साभाङ्ञजक ङ्जवकासभा थऩ टेवा ऩङ्टग्न,े ङ्छदगो रुऩभा याजश्व प्राप्त बई स्थानीम 
आमभा फङृ्जद्ध हङ्टन,े जनसहबागीता फढ्ने जस्ता ङ्जवङ्झबङ्ङ कायणरे गदाथ मो ङ्जवकल्ऩ नै उङ्ञचत 
ठहङ्चयएका कायण न.ऩा राई प्रस्ताव कामाथन्वमनका रागी ङ्जवकल्ऩ ३ ङ्झसपाङ्चयस गङ्चयएको छ। 
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वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजना  
वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजना कङ्ट नै ऩङ्झन मोजना ङ्झनभाथण वा सॊकरन गदाथ त्मसका 
गङ्झतङ्जवङ्झधहरुफाट वातावयणभा ऩनथ सक्ने असय/प्रबावहरुको ऩङ्जहचान गङ्चय त्मसराई न्मूनीकयण गनथ 
गङ्चयने प्रस्ताङ्जवत एकीकृत प्रमासहरुको मोजना हो । वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजना ङ्जवशेष 
गयीप्रबाव भूल्माॊकन गदाथ अङ्झत भहत्वऩूणथ प्रबावहरु बङ्झन ऩङ्जहचान गङ्चयएका प्रबावहरुको हकभा 
ङ्झनभाथण गङ्चयने छ । प्रस्ताफ ङ्झनभाथण ऩूवथ, ङ्झनभाथण तथा सॊकरन चयणभा ऩनथ सक्ने ङ्जवङ्झबङ्ङ 
वातावयणीम असयहरु तथा ती चयणहरुभा ध्मान ऩङ्टमाथउनङ्टऩने वातावयणीम सवार, प्रस्ताफका 
राबफङृ्जद्धका उऩामहरु, नकायात्भक प्रबाव न्मूनीकयणका उऩामहरु, त्मसका कामाथन्वमन तथा 
वातावयणीम अनङ्टगभनका राङ्झग सॊस्थागत ङ्ञजभभेवायी, वातावयणीम सभफधथन तथा नकायात्भक प्रबाव 
न्मूनीकयणको रागत सभेत सभावेश गयी वातावयण व्मवस्थाऩन मोजनाको खाका तमाय ऩाङ्चयएको 
छ । 

८.१ वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजना (EMP) कामाथन्वमनको राङ्झग ङ्ञजभभेवाय ङ्झनकामहरू 
मस खण्डरे प्रस्ताफ कामाथन्वमनफाट हङ्टने सभबाङ्जवत भङ्टख्म भङ्टद्दाहरूको फायेभा छरपर गछथ य 
ङ्झनगयानी ताङ्झरका य ङ्ञजभभेवायी सङ्जहत न्मूनीकयणका उऩामहरूको प्रस्ताव गदथछ। EMP रे 
प्रस्ताफ व्मवस्थाऩनराई मसयी भागथङ्झनदेङ्ञशत गदथछ ता ङ्जक वातावयण सॊयऺण उऩामहरू ऩमाथप्त 
रूऩभा रागू गङ्चयएको छ।प्रस्ताङ्जवत प्रस्ताफ स्तयोङ्ङङ्झतसॉग सभफङ्ञन्धत वातावयणीम व्मवस्थाऩनको 
उत्तयदाङ्जमत्वभा ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रस्ताफ ङ्झनभाथण गने ङ्झनकामहरु  सभावेश गङ्चयएका छन ्य प्रत्मेकको ङ्जवशेष 
गङ्झतङ्जवङ्झधहरूका राङ्झग ङ्जवशेष ङ्ञजभभेवायहरू सभेत तोङ्जकएको छ । वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजना 
कामाथन्वमनको राङ्झग ङ्ञजभभेवाय भङ्टख्म ङ्झनकामहरु तथा ङ्झतनका भङ्टख्म ङ्ञजभभेवायी ङ्झनभन हङ्टन:् 

 भादी  नगयऩाङ्झरका कामाथरम, प्रदेश नॊ. - १  
 स्थानीम प्रसासनकामाथरम 
 प्रस्ताफ सॊचारक /श्रङ्झभक  
 स्थानीम नागङ्चयक सभाज, सयकायी/गैय सयकायी सॊघ-सॊस्था  
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तालिका 11 वातावयण व्मवस्थाऩन मोजनाको खाका 

ङ्जवषमगत 
ऺते्र  

सकायात्भक 
प्रबावको 
फढोत्तयीका 
ङ्जक्रमाकराऩ 

के के गने कहाॉ गने कङ्जहरे 
गने 

कसरे गने अनङ्टभाङ्झनत 
जनशङ्ञक्त, 
फजेट, सभम  

अनङ्टगभन तथा भूल्माॊकन 

सा
भा
ङ्ञज
क
 त

था
 स

ाॉस्कृ
ङ्झत
क
 ऺ

त्र 
 

योजगायीको 
अवसय 

प्रस्ताङ्जवत प्रस्ताफ 
ऺेत्रभा योजगायीको 
राङ्झग स्थानीम 
फाङ्झसन्दाहरुराई नै 
प्राङ्झथङ्झभकता ङ्छदनङ्ट ऩने 

प्रस्ताफ ऺेत्र सॊकरन 
चयणभा 

सॊचारक  थऩ दस्तङ्टय 
नराग्न े

प्रस्ताफ नगयऩाङ्झरका, 
गाउॉऩाङ्झरका 
/वाडथ 

आमस्रोतभा वङृ्जद्ध स्थानीम 
फाङ्झसन्दाहरुराई नै 
प्राङ्झथङ्झभकता ङ्छदनङ्ट ऩने 

स्थानीम 
फाङ्झसन्दाहरुराई 
नै प्राङ्झथङ्झभकता 
ङ्छदनङ्ट ऩने 

उत्खनन 
तथा 
सॊकरन 

सॊचारक  थऩ दस्तङ्टय 
नराग्न े

प्रस्ताफ नगयऩाङ्झरका, 
गाउॉऩाङ्झरका 
/वाडथ 

ङ्जवकास तथा 
ङ्झनभाणथ साभग्रीको 
उऩरब्धता् 

सलजिै ङ्जवकास तथा 
ङ्झनभाणथ साभग्रीको 
उऩरब्धता्गने 

स्थानीम स्तय सॊकरन सॊचारक थऩ दस्तङ्टय 
नराग्न े

प्रस्ताफ नगयऩाङ्झरका, 
गाउॉऩाङ्झरका 
/वाडथ 

व्माऩाय 
व्मवसामभा फङृ्जद्ध 

नमाॉ खाद्यन ऩसर , 
ङ्ञचमा/होटर   खङ्टल्ने  

स्थानीम स्तय सॊकरन  स्थानीम 
जनता  

थऩ दस्तङ्टय 
नराग्न े

प्रस्ताफ 
नगयऩाङ्झरका,गाउॉऩाङ्झरका 
/वाडथ  

प्रस्ताफ प्रस्ताफ कामथन्वमन य प्रस्ताफ ऺेत्र  उत्खनन सॊचारक,  आऩसी प्रस्ताफ, सॊचारक, 
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कामथन्वमन 
क्रभभा घय 
अस्थामी रूऩभा 
अङ्झधग्रङ्जहत 
जग्गाफाट बाडा 

स्थानीम ङ्झफचभा 
सभझदङ्चय गङ्चय बाडा 
तम गने 

य सॊकरन 
चयण 

सभजदायीभा स्थानीम जनता 

प्राङ्जवङ्झधक 
सीऩहरूको 
अङ्झबवङृ्जद्ध 

स्थानीम मङ्टवाहरूराई 
रङ्ञऺत गयी सीऩ वङृ्जद्ध 
ताङ्झरभको गने  
प्रस्ताफको 
श्रङ्झभकहरुराई 
उऩकयण चराउने, सीऩ 
वङृ्जद्ध गने ताङ्झरभ ङ्छदने  

स्थानीम स्तय सॊकरनको 
चयणभा  

सॊचारकरे 
प्रङ्ञशऺण 
ङ्छदने  

३००००० प्रस्ताफ, स्थानीम तह  
 

काठको प्रमोगभा 
ङ्झगयावट 

प्रस्ताफरे गदाथ प्रबाव 
ऺेत्रका वाङ्झसन्दाराई 
काठको प्रमोगभा 
ङ्झनबथयता घटाउन े

स्थानीम स्तय सॊकरन स्थानीम 
तह 

थऩ दस्तङ्टय 
नराग्न े

स्थानीम तह 

सडक सञ्जारको 
ङ्जवकास तथा 
मातामातको 
सङ्टङ्जवधा 

सडक सञ्जारको 
ङ्जवकास तथा 
मातामातको सङ्टङ्जवधाभा 
ऩहङ्टॉच 

स्थानीम स्थय सॊकरन स्थानीम 
तह 

थऩ दस्तङ्टय 
नराग्न े

स्थानीम तह 

ङ्जकनाया कटान 
तथा फाढी प्रकोऩ 

ङ्जकनाया कटान तथा 
फाढी प्रकोऩको ऩङ्जहचान 

सभङ्ञन्दत ठाउॉ सॊकरन स्थानीम 
तह 

३००००० स्थानीम तह/सभङ्ञन्दत 
ङ्झनकाम 
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न्मूङ्झनकयण गयी आवश्मकता 
अनङ्टसाय ऩखाथर ङ्झनभाथण 
गने 

याजस्व सङ्करन याजस्व सङ्करनफाट 
प्रस्ताफ प्रबावङ्झफट 
ऺेत्रभा ङ्झफकासका कामथ 
खचथ गने 

स्थानीम स्थय सॊकरन स्थानीम 
तह, 
जनता, 
ऩमथटन 
व्मवसामी 

 स्थानीम तह, स्थानीम 
जनताको फीच को 
सभज्दायी फाट दस्तङ्टय 
तम गने  

 जभभा रागत ६००,०००  
ङ्जवषमगत 
ऺते्र  

नकायात्भक 
प्रबावको 
न्मूनीकयणका 
ङ्जक्रमाकराऩ 

के के गने कहाॉ गने कङ्जहरे 
गने 

कसरे गने अनङ्टभाङ्झनत 
जनशङ्ञक्त, 
फजेट, सभम  

अनङ्टगभन तथा भूल्माॊकन 

सा
भा
ङ्ञज
क
, आ

ङ्झथ
थक
 य
 स

ाॉस्कृ
ङ्झत
क
 

ऺत्र
  

ङ्झनभाथण चयण 
खेती मोग्म 
जङ्झभनको ऺम   
 

प्रस्ताफको व्मवस्था 
अनङ्टसाय प्रबाङ्जवत 
व्मङ्ञक्तद्वाया स्वेच्छारे 
ङ्छदने अथवा ऺङ्झतऩूङ्झतथ 
ङ्छदने   

प्रस्ताफ ऺेत्र  सॊकरन 
चयणभा  

प्रबाङ्जवत 
व्मङ्ञक्त 

ऩङ्टनस्थाथऩना 
मोजनाभा 
याङ्ञखने 

स्थाङ्झनम तह, प्रस्ताफ, 
स्थानीम जनता  

ऩेशागत स्वास््म 
तथा सङ्टयऺा्  

काभदायहरुराई 
सङ्टयऺाका साधन 
उऩरब्ध गयाउने य 

प्रस्ताफ ऺेत्र सॊकरन 
चयण 

सॊचारक १००००० भानव स्वास््मभा ऩने 
प्रबाव 
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ङ्झफभा गने, जोङ्ञखभ 
ऺेत्रहरुभा सङ्टयऺासॉग 
सभफङ्ञन्धत ङ्जवङ्झबङ्ङ 
सॊकेत ङ्ञचन्ह याख्न े

धभथ, सॊस्कृङ्झत य 
ऩयभऩयाभा प्रबाव् 

प्रस्ताफको व्मवस्था 
अनङ्टसाय प्रबाङ्जवत 
सॊयचनाको ङ्झनभाथण तथा 
भभथत प्रस्ताफरे गङ्चयङ्छदने    

प्रस्ताफ ऺेत्र  सॊकरन 
चयणभा  

प्रस्ताफ/ 

सॊचारक 

१००००० स्थाङ्झनम तह, प्रस्ताफ, 
स्थानीम जनता  

फार भजदङ्टय 
फढ्न सक्ने 

फार श्रङ्झभकराई 
कडाइका साथ ङ्झनषङे्झधत 

प्रस्ताफ ऺेत्र  सॊकरन 
चयणभा  

प्रस्ताफ/ 
सॊचारक  

 प्रस्ताफ, स्थानीम तह,  

काभदायहरु फीच 
झै–झगडा 

श्रङ्झभकहरुराई 
सभबाङ्जवत साभाङ्ञजक  
द्वन्द्वका फाये सचेत 
गयाउने। 
अङ्झबभङ्टखीकयण / 
अन्तङ्जक्रथ मा कामथक्रभ 
प्रस्ताफ गने य श्रभ 
आचाय सॊङ्जहता ऩारना 
गयाउने,  

प्रस्ताफ ऺेत्र  सॊकरन 
चयणभा  

प्रस्ताफ/ 
सॊचारक  

२००००० प्रस्ताफ, स्थानीम तह,  

साभाङ्ञजक 
अऩयाधभा वङृ्जद्ध् 

स्थानीम सॊस्कृङ्झत य 
भान्मताराई सभभान  

प्रस्ताफ ऺेत्र सॊकरन 
चयण 

सॊचारक  प्रस्ताफ, य स्थानीम तह  
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 गने     

जैङ्जवक 
ऺते्र  

भाछा एवॊ अन्म 
जरचयभा ऩने 
प्रबाव् 

यात्रीभा अत्मावश्मक 
काभ फाहेक सवायी 
साधन नचराउने, 

श्रङ्झभक राइ नङ्ञजकको 
वनभा ङ्ञशकाय खेल्न 
प्रङ्झतफन्ध गने, 

वन्मजन्तङ्ट ओहयदोहय 
गने ठाउॊ ऩङ्जहचान गङ्चय 
गङ्झतङ्जवङ्झध कभ गने 

नङ्ञजकको वन 
ऺेत्र  

सॊकरन 
चयण 

प्रस्ताफ/ 
सॊचारक  

थऩ दस्तङ्टय 
नराग्ने  

प्रस्ताफ, साभङ्टदाङ्जमक वन 
उऩबोक्ता सभङ्टह  

वन्मजन्तङ्टको चोङ्चय 
ङ्ञशकाय 
 

भजदङ्टयहरुराई 
वन्मजन्तङ्टको भहत्वको 
फायेभा फङ्टझाउने, सूचना 
ऩाटी याङ्ञखने  

प्रस्ताफ ऺेत्र 
वङ्चयऩयी बएका  
वन/जॊगर 

सॊकरन 
चयण 

सॊचारक सूचना ऩाटॊको 
राङ्झग रु. 
५०,०००  

स्थानीम तह, जनता, 
वन उऩबोक्ता सभङ्टह 

वनजॊगरभा ऩने 
थऩ असय् 

 

संकिन कायय सॊरग्न 
भजदङ्टयहरुराई 
खानाऩकाउनको राङ्झग 
एर.ङ्जऩ. ग्माॉस को 
व्मवस्था गने  

प्रस्ताफ ऺेत्रको 
आफास 

सॊकरन 
चयण 

सॊचारक थऩ दस्तङ्टय 
नराग्ने  

प्रस्ताफ, सॊचारक 

बौ ङ्झत क  ऺे त्र ङ्झनभाथण चयण 
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टोऩोग्रापीभा 
ऩङ्चयवतथन 

कृङ्जष मोग्म जङ्झभनको 
ऺङ्झत कभ गने 
उऩामको अफरभफन 
गने, जभीन ङ्ञस्थय 
गनथको राङ्झग वामो-
इङ्ञन्जनीमयीङ्गको प्रङ्जवङ्झध 
गने    

प्रस्ताफ ऺेत्र सॊकरन 
चयण 

प्रस्ताफ, 
सॊचारक 

थऩ दस्तङ्टय 
नराग्ने  

प्रस्ताफ, स्थानीम जनता  

वामङ्ट प्रदङ्टषण धङ्टवाॉ धङ्टरो फाट हङ्टने 
हानी न्मूनीकयण गनथको 
राङ्झग अनङ्टहायभा भास्क 
प्रमोग गनथ 
श्रङ्झभकहरुराई 
प्रोत्साङ्जहत गने ।, 
धङ्टरो उत्सजथन हङ्टने 
स्थानभा ऩानी छकथ ने 
व्मवस्था  

प्रस्ताफ ऺेत्र सॊकरन 
चयण 

सॊचारक थऩ दस्तङ्टय 
नराग्न े

प्रस्ताफ, स्थानीम तह, 
स्थानीम जनता 

ध्वनी प्रदङ्टषण ध्वनी प्रदङ्टषण फाट हङ्टने 
ऺती कभ गनथको राङ्झग 
सवायीसाधनरे प्रमोग 
गने हनथ फस्ती, 
ङ्झफद्यारम य अस्ऩतार 
ऺेत्रभा प्रङ्झतफन्ध गने, 

प्रस्ताफ ऺेत्र सॊकरन 
चयण 

सॊचारक, 
सवायी 
चारक  

थऩ दस्तङ्टय 
नराग्न े

प्रस्ताफ, सॊचारक, 
स्थानीम जनता 
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फङ्ञस्त, ङ्जवद्यारम य 
धाङ्झभथक ऺेत्रवाट टाढा 
याख्न ेभाऩदण्ड अनङ्टसाय 

जर प्रदङ्टषण  भजदङ्टय आफास वाट 
ङ्झनस्कने भर भङ्टत्र तथा 
पोहयऩानीराई सेफ्टी 
ट्याॊकीभा ङ्झफसजथन गने, 

प्रस्ताफ ऺेत्र सॊकरन 
चयण 

सॊचारक, 
भजदङ्टय  

थऩ दस्तङ्टय 
नराग्न े

प्रस्ताफ, सॊचारक, 
स्थानीम जनता 

 वाङ्ञशॊग गदाथ ङ्झनस्कन े
पोहोय ऩानीराई ङ्झथग्रन े
ऩोखयी ङ्झनभाथण गङ्चय 
ब्मफङ्ञस्थत गने 

प्रस्ताफ ऺेत्र सॊकरन 
चयण 

सॊचारक,  २,०००००० प्रस्ताफ, सॊचारक 

उत्खनन य 
सॊकरन site भा 
साभग्रीको 
बण्डायणको 

भाटो काट्ने क्रभभा 
ङ्झनङ्ञस्कएका ढङ्टॊगा तथा 
भाटो राई अको 
ठाउभा ङ्झनभाथण कामथभा 
नै प्रमोग गने, 

फढी बएका साभग्रीराई 
ङ्झनङ्ञित स्थानभा 
ङ्जवसजथन गङ्चयने छ,  

प्रस्ताफ ऺेत्र सॊकरन 
चयण 

सॊचारक,  थऩ दस्तङ्टय 
नराग्न े

सॊकरन चयण सॊचारक, भजदङ्टय  थऩ दस्तङ्टय नराग्न े प्रस्ताफ, सॊचारक, 
स्थानीम जनता 

ठोस पोहय प्रस्ताफवाट ङ्झनस्कने ऩ ङ्टन प्रस्ताफ ऺेत्र सॊकरन सॊचारक थऩ दस्तङ्टय प्रस्ताफ, सॊचारक 



भादी नगयऩाङ्झरकाको ङ्जऩरङ्टवा खोरा,भामा खोरा य माफङ्टया खोराको प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩयीऺण (I EE) प्रङ्झतवेदन 

 52 

व्मवस्थाऩन प्रमोग गनथ ङ्झभल्न े ठोस 
पोहय राइ ऩङ्टन प्रमोग 
गने तथा नङ्झभल्ने 
वस्तङ्टहरुराई खाडर 
खनेय सङ्टयङ्ञऺत तवयवाट 
ऩङ्टने 

चयण  नराग्न े

ऩानीको प्राकृङ्झतक 
वहाव 

खोरा नारा तथा 
खोल्चाको प्राकृङ्झतक 
वहावराई अवयोध 
नगने 

प्रस्ताफ ऺेत्र सॊकरन 
चयण  

प्रस्ताफ, 
सॊचारक 

थऩ दस्तङ्टय 
नराग्न े

प्रस्ताफ सॊचारक, 
स्थानीम तह 

 जभभा रागत  ६,५०,०००  
मसङ्चय सकायात्भक प्रबावको फढोत्तयीका ङ्जक्रमाकराऩ सॊकरन गनथ य नकायात्भक प्रबावको न्मूनीकयणका ङ्जक्रमाकराऩ सॊकरन गनथको राङ्झग 
रु. ९,५०,००० यकभ राग्ने अनङ्टभान गङ्चयएको छ  



भादी नगयऩाङ्झरकाको ङ्जऩरङ्टवा खोरा,भामा खोरा य माफङ्टया खोराको प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩयीऺण (I EE) प्रङ्झतवेदन 

 53 

८.२ वातावयणीम अनङ्टगभन 
प्रस्ताव कामाथन्वमन गदाथ वातावयणभा ऩनथ सक्ने प्रबावको वातावयणीम अनङ्टगभन ङ्झनभन उदेश्म 
प्राङ्झप्तका राङ्झग गङ्चयनेछ ।  

 कानङ्टनरे तोकेको सीभा बन्दा फढी भात्राभा प्रबाव ऩनथ नङ्छदन,  
 वातावयणीम प्रबाव कभ गने अऩनाइएका उऩाम वातावयणीम प्रङ्झतवेदनभा उल्रेख 

बएअनङ्टसाय कामाथन्वमन बएका छन ्ङ्जक छैनन,्  
 सभबाङ्जवत वातावयणीम ऺङ्झतफाये सचेत गयाउने,  
 ऩङ्जहचान गङ्चयएका तथा आॉकङ्झरत प्रबाव वास्तङ्जवकतासॉग कङ्झत नङ्ञजक छन ्। 

८.२.१ वातावयणीम अनङ्टगभनको प्रकाय: 
क) प्रायङ्ञभबक अवस्थाको अनङ्टगभन (Baseline Monitoring) 
प्रस्ताङ्जवत प्रस्तावको ङ्झनभाथण कामथ शङ्टरु गनङ्टथबन्दा अगावै ङ्झनभाथण स्थर य वयऩयका आधायबतू 
वातावयणीम ऩऺको सवेऺण गनङ्टथ ऩनेछ । मसरे गदाथ अनङ्टगभनको ङ्झसरङ्झसराभा प्रायङ्ञभबक 
अवस्थाको तङ्टरनाभा वातावयणीम ऩऺभा बएको ऩङ्चयवतथन फायेभा थाहा ऩाउन सङ्जकन्छ । मसैरे 
प्रायङ्ञभबक अवस्थाको अनङ्टगभन गङ्चयदैन तय प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩयीऺण प्रङ्झतवेदनभा यहेका 
जानकायीराई प्रस्ताफको प्रायङ्ञभबक डाटा बङ्झन भाङ्झननछे । 
 
ख) प्रबाव अनङ्टगभन (Impact Monitoring) 
प्रस्ताव कामाथन्वमनफाट बएका वातावयणीम ऩङ्चयवतथन ऩत्ता रगाउन प्रस्ताफ सञ्चारनका क्रभभा 
त्मस ऺेत्रको जनस्वास््म रगामत ऩमाथवयणीम, साभाङ्ञजक य आङ्झथथक अवस्थाका सूचकको 
भूल्माङ्कन गङ्चयनेछ । 
 
ग) ङ्झनमभऩारन अनङ्टगभन (Compliance Monitoring) 

 मस अन्तगथत प्रस्तावकरे वातावयण सॊयऺण सभफन्धी ङ्झनधाथङ्चयत भाऩदण्डको ऩारना गयेको छ बङे्ङ 
कङ्ट या सङ्टङ्झनङ्ञित गनथ वातावयणीम गङ्टणस्तयका ङ्जवशेष सूचक वा प्रदूषणको अवस्था फायेभा आवङ्झधक 
वा रगाताय रुऩभा अनङ्टगभन गयी अङ्झबरेख याङ्ञखनेछ । वातावयणीम अनङ्टगभनका सूचकहरु ङ्झनभन 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछन  
तालिका 12: अनङ्टगभनका सूचक 

अनङ्टगभनका ऺते्र सूचकहरु 

भाटो, बूऺ म/ऩङ्जहयो   सॊख्मा, स्थान, ऩङ्जहयो ऺेत्र 
 ऩङ्जहयो गएको कायण: प्राकृङ्झतक/भानव ङ्झसङ्ञजथत 
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 जभीन य वनको ऺेत्रपर य धन सभऩङ्झत को नाश 
 गरी इयोजन को सॊख्मा य सॊयचनाको ऺती   

वामो-इङ्ञन्जनीमयीङ्ग  वामो-इङ्ञन्जनीमयीङ्गको राङ्झग प्रमोग गङ्चयने फोट ङ्झफरुवाको प्रजाङ्झत 
य सख्मा  

ऩानीको स्रोत, प्रदङ्टषण य 
ङ्जऩउने ऩानीको प्रमोग   

 ङ्झनभाथण ऺेत्रभा ऩानी सभफन्धी सभस्माहरूको सॊख्मा य सीभा 
 पोहय ऩानी य असङ्टयङ्ञऺत तयीकारे पाङ्झरएको कायणरे ऩानी 

प्रदङ्टषणका घटना य त्मसरे कृङ्जष जङ्झभनराई ऩयेको प्रबाव 
 ङ्जऩउने ऩानीको गङ्टणस्तयको राङ्झग ङ्जपल्ड ङ्जकटको प्रमोग, ङ्जऩ.मच 

ङ्झनधाथयण, कण य ऩानीभा यहेको पोहय 
वामङ्ट य ध्वनी प्रदङ्टषण  वङ्चयऩङ्चयको हावाको स्वच्छता, ध्वङ्झनको ङ्झतब्रता  

जॊगर ङ्जवनास  ऺङ्झतऩूङ्झतथ स्वरुऩ वृऺ ायोऩण गङ्चयएका रुखहरुको सॊख्मा य ङ्ञस्थङ्झत य 
प्रस्ताफ छेउछाउका वन/जॊगरको अवङ्ञस्थङ्झत 

वन्मजन्तङ्टभा ऩयेको 
प्रबाव 

 प्रस्ताफ भागथभा ऩने वन ऺेत्रभा हङ्टने अवैध ङ्ञशकाय य 
गङ्झतङ्जवङ्झधहरूको सॊख्मा  

प्रस्ताफ ऺेत्रको 
साभाङ्ञजक य आङ्झथथक 
ङ्जवकास 

 योजगायी ङ्झसजथना अवसयहरूको सॊख्मा 
 काभदायहरूरे प्राङ्जवङ्झधक सीऩको फङृ्जद्ध गनथ प्रङ्ञशऺण प्राप्त गयेको 

सॊख्मा  
 मात्रा गदाथ राग्ने सभम य खचथ को फचत 
 नमाॉ ऩसर, उद्योग को सॊख्मा य प्रकाय 
 प्रबाव ऺेत्रको आधायबतू सेवा य उऩमोङ्झगताहरूको ङ्ञस्थङ्झतभा 

ऩङ्चयवतथन जस्तै ङ्ञशऺण सॊस्था, स्वास््म सेवाभा ऩहङ्टॉच, ऩानी 
आऩूङ्झतथ, उजाथ ङ्ञस्थङ्झत, जनताको जीवनमाऩनभा ऩङ्चयवतथन 

 प्रबाङ्जवत ऩूवाथधायको अवस्था 
 काभदायराई प्रदान गङ्चयएका स्वास््म सेवा य सङ्टयऺाका उऩामहरू 
 साभाङ्ञजक सेवा सङ्टङ्जवधा प्राप्त गने व्मङ्ञक्तको सॊख्माभा फङृ्जद्ध (स्कूर, 

स्वास््म चौकी), जङ्झभनको भूल्म फङृ्जद्ध 
 वस्ती ऺेत्रको अवस्था (सयसपाईको अवस्था) 
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क्र.
स 

अनङ्टगभनका 
प्रकाय 

अनङ्टगभनका 
सूचक 

अनङ्टगभनको ङ्जवङ्झध स्थान सभम 
ताङ्झरका 

अनङ्टगभन 
गने ङ्झनकाम 

प्रबाव अनङ्टगभन  

१ जङ्झभन 
प्रमोगभा 
ऩङ्चयवतथन 

प्रस्ताफ ऩूया 
बएऩङ्झछ 
जग्गा 
प्रमोगको 
ढाॉचा 

साइट अवरोकन 
य स्थानीम 
भाङ्झनसहरु सॊगको 
अन्तयङ्जक्रमा   

प्रस्ताफ 
प्रबाङ्जवत 
वाडथ य 
नगयऩाङ्झर
का   

सॊकरको 
चयण 

वाङ्जषथक 
रुऩभा  

नगयऩाङ्झरका
/ 
ऩयाभशथदाता 

२ ङ्झनभाथण 
साभग्री 
बण्डायण 

बण्डायण 
गङ्चयएको 
ऺेत्रको 
ङ्ञस्थङ्झत 

साइट अवरोकन 
य तङ्ञस्वय 

बण्डायण 
ऺेत्र 

भाङ्झसक 
रुऩभा 

नगयऩाङ्झरका 

३ साभग्री 
उत्खनन ्
ऺेत्र 

उत्खनन ्
गङ्चयएको 
ऺेत्रको 
अवस्था  

साइट अवरोकन 
य स्थानीम 
भाङ्झनसहरु सॊगको 
अन्तयङ्जक्रमा 

उत्खनन ्
गङ्चयएको 
ऺेत्र 

भाङ्झसक 
रुऩभा 

नगयऩाङ्झरका 

५ वामङ्ट य ध्वनी 
प्रदङ्टषण 

वङ्चयऩङ्चयको 
हावाको 
गङ्टणस्तय, 
ध्वङ्झनको 
ङ्झतब्रता  

उऩकयणको 
प्रमोग गङ्चय ध्वङ्झन 
य धङ्टरो प्रदूषणको 
ऩयीऺण  

ङ्झनभाथण 
ऺेत्र य 
सॊवेदनङ्ञश
र ठाउॉ 

सॊकरन 
चयणभा 
वाङ्जषथक 
रुऩभा 

नगयऩाङ्झरका 

६ इन्धन, तेर, 
एङ्झसड य 
अन्म 
यसामनको 
बण्डायण 

इन्धन 
बण्डायण 
गङ्चयएको 
ठाउॉभा 
च ङ्टहावट  

दृश्म ङ्झनयीऺण, 
स्थानीम 
भाङ्झनसहरु सॊगको 
अन्तयङ्जक्रमा  

ङ्झनभाथण 
ऺेत्र य 
वयऩयका 
ऺेत्र  

भाङ्झसक 
रुऩभा   

नगयऩाङ्झरका 

७ जॊगर 
सॊयऺण 

प्रस्ताफको 
छेउछाउका 

ङ्झनयीऺण, 
स्थानीम 

प्रस्ताफ 
ऺेत्र वयऩय 

वाङ्जषथक 
रुऩभा 

नगयऩाङ्झरका
, 
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फोट 
ङ्झफरुवाको 
अवङ्ञस्थङ्झत 

भाङ्झनसहरु सॊगको 
अन्तयङ्जक्रमा  

साभङ्टदाङ्जमक 
वन 
उऩबोक्ता 
सभङ्टह, 

८ वन्मजन्तङ्टभा 
ऩयेको प्रबाव 

प्रस्ताफ ऺेत्र 
ऩने वन 
ऺेत्रभा हङ्टने 
अवैध ङ्ञशकाय 
य 
गङ्झतङ्जवङ्झधहरू  

स्थानीम 
भाङ्झनसहरु सॊगको 
अन्तयङ्जक्रमा/ङ्ञज
ल्रा वन 
कामाथरम 

प्रस्ताफ 
ऺेत्र ऩने 
वन ऺेत्र  

सॊकरन 
चयणभा 
वाङ्जषथक 
रुऩभा 

सॊचारक, 
ङ्ञजल्रा वन 
कामाथरम, 
स्थानीम 
जनता  

१२ 

 

 

स्वास््म य 
सयसपाइका 
भङ्टद्दा 

प्रस्ताफ 
सॊकरन ऩङ्झछ 
ङ्जवङ्झबङ्ङ योग 
आवङृ्ञत्त य 
घटना  

घटनाको ङ्जटऩोट, 
अन्तयङ्जक्रमा य 
स्वास््म चौकी 
यहेको ङ्जववयण 

प्रस्ताफ 
ऺेत्र  

सॊकरन
को 
चयणभा/ 
वाङ्जषथक 
रुऩभा 

न.ऩा., 
ङ्ञजल्रा 
जनस्वास््म 
कामाथरम 

१३
. 

धाङ्झभथक, 
साॉस्कृङ्झतक य 
ऩङ्टयाताङ्ञत्वक 
ऺेत्र  

धाङ्झभथक, 
साॉस्कृङ्झतक य 
ऩङ्टयाताङ्ञत्वक 
ऺेत्र को 
सॊख्मा य 
अवस्था  

ङ्जववयण, 
अवरोकन, 
स्थानीम 
भाङ्झनसहरु सॊगको 
अन्तयङ्जक्रमा 

प्रस्ताफ 
ऺेत्र 

सॊकरन
को 
चयणभा/ 
वाङ्जषथक 
रुऩभा 

न.ऩा.को 
प्रस्ताफ 
शाखा 

१४
. 

 

योजगायी 
तथा आङ्झथथक 
ङ्जवकास  

योजगाय प्राप्त 
व्मङ्ञक्तको 
सॊख्मा, 
व्माऩाय 
व्मवसाम को 
सॊख्मा  

ङ्जववयण, 
अवरोकन, 
स्थानीम 
भाङ्झनसहरु सॊगको 
अन्तयङ्जक्रमा 

प्रस्ताफ 
ऺेत्र 

सॊकरन
को 
चयणभा/ 

वाङ्जषथक 
रुऩभा 

न.ऩा. 

 

ङ्झनमभऩारन अनङ्टगभन   

१ अध्माम ८  सॊकरन दृश्म अवरोकन, प्रस्ताफ सॊकरन न.ऩा. 
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भा सूचीफद्ध 
सकायात्भक 
प्रबावको 
फढोत्तयीका 
ङ्जक्रमाकराऩ 
य 
नकायात्भक 
प्रबावको 
न्मूनीकयण
का 
ङ्जक्रमाकराऩ
को अनङ्टगभन   

कामथभा 
सॊरग्न 
स्थानीम 
भाङ्झनसह
रुको 
सॊख्मा 

 सङ्टयऺा 
उऩकयण
हरुको 
प्रमोग 

ङ्झनयीऺण, 
सयोकायवारा 
सॉग प्रश्नावरी 
सवेऺण 

ऺेत्र  चयण  

२ अध्माम ४ 
भा   
छरपर गये 
अनङ्टसाय 
कानूनी 
प्रावधानहरू
को ऩारना 

 प्रचङ्झरत 
कानङ्टन 
अनङ्टसाय 
प्रस्ताफ
का 
गङ्झतङ्जवङ्झध 

दृश्म अवरोकन, 
ङ्झनयीऺण, 
सयोकायवारा 
सॉग प्रश्नावरी 
सवेऺण 

प्रस्ताफ 
ऺेत्र  

सॊकरन 
चयण 

न.ऩा. 

 

३ वातावयणीम 
सॊयऺणसॉग 
सभफङ्ञन्धत 
ङ्झनकामहरुको 
ङ्झनदेशनहरू
को ऩारना 

आदेश 
अनङ्टसायका 
गङ्झतङ्जवङ्झध 

दृश्म अवरोकन, 
ङ्झनयीऺण, 
सयोकायवारा 
सॉग प्रश्नावरी 
सवेऺण 

प्रस्ताफ 
ऺेत्र 

सॊकरन 
चयण  

न.ऩा. 
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८.३ वातावयणीम अनङ्टगभनका राङ्झग राग्न ेखचथ  
प्रस्ताङ्जवत प्रस्ताफ स्तयोङ्ङङ्झतको सभमभा य सॊकरनको चयणको वातावयणीम अनङ्टगभन गने 
ङ्ञजभभेवायी भन्त्रारम य ऩूवाथधाय ङ्जवकास कामाथरमको काॉधभा यहेको छ । प्रस्ताङ्जवत प्रस्ताफको 
वातावयणीम अनङ्टगभनको क्रभभा हङ्टने खचथको अनङ्टभाङ्झनत फजेट तरको ताङ्झरकाभा उल्रेख गङ्चयएको 
छ । 

तालिका 13: वातावयणीम अनङ्टगभनका राङ्झग राग्न ेखचथ 

क्र.सॊ. ङ्जववयण सॊख्मा दय (न.ेरु.) रागत (न.ेरु.) 

१. वातावयण ङ्जवद् २ 65000 130,000 

२. आङ्झथथक-साभाङ्ञजक ङ्झफऻ १ 50,000 50,000 

३. जीव ङ्जवऻ १ 50,000 50,000 

४. 
ल्माफ उऩकयण तथा जर, वामू, 
ध्वनी आङ्छद ऩङ्चयऺण कामथ 

एक भङ्टष्ठ 2,00,000 

५. स्टेसनयी एक भङ्टष्ठ 10,000 

६. मातामात एक भङ्टष्ठ 25,000 

७. बत्ता एक भङ्टष्ठ 50,000 

 जभभा रागत   515,000 

मस प्रस्ताफको वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजना कामाथन्वमन गनथको राङ्झग राग्ने अनङ्टभाङ्झनत फजेट 
तर प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ । 

तालिका 14: वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजना कामाथन्वमन गनथको राङ्झग राग्ने अनङ्टभाङ्झनत फजेट 

ङ्जववयण रागत (न.ेरु.) 

सकायात्भक प्रबावको फढोत्तयीका गनथ राग्ने खचथ ३,००,००० 
नकायात्भक प्रबावको न्मूनीकयणका गनथराग्ने खचथ ६,५०,००० 
वातावयणीम अनङ्टगभनका राङ्झग राग्ने खचथ ५,१५,००० 

जभभा  १४,६५,००० 
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 ङ्झनष्कषथ 
प्रस्ताङ्जवत भादी नगयऩाङ्झरका, सॊखङ्टवासबा प्रस्ताफ को प्रायङ्ञभबक वातावयणीम ऩयीऺण (IEE) 
अध्ममनरे प्रस्ताङ्जवत प्रस्ताफ स्तयोङ्ङङ्झत गने कामथहरूको सभबाङ्जवत वातावयणीम प्रबावहरूको 
भूल्माॊकन गयेको छ। मस प्रस्ताफरे स्थानीम सभङ्टदामराई प्रत्मऺ योजगायीको अवसय ङ्झसजथना 
गनेछ, जसरे उनीहरूको आभदानी वङृ्जद्धभा मोगदान ऩङ्टर् माउॉछ। योजगाय य अन्म ऺभता ङ्झनभाथण य 
जागरूकता प्रङ्ञशऺण को भाध्मभफाट ङ्जऩछङ्झडएका सभूह (गयीफ य भङ्जहरा) को जीवन माऩन गनथ 
भहत्वऩूणथ मोगदान ऩङ्टय ् माउॉछ। 

प्रस्ताङ्जवत प्रस्ताफरे बौङ्झतक वातावयणभा कङ्ट नै उल्रेख्म नकायात्भक प्रबाव ऩादैन। सतह ऩानी य 
प्राकृङ्झतक डे्रनेजभा हल्का प्रबावहरू ऩनथ सक्छन।् जैङ्जवक वातावयणभा ऩने प्रबाव ऩङ्झन न्मून 
यहेकोछ ङ्जकनङ्जक मस प्रस्ताफरे जॊगर तथा, जोङ्ञखभऩूणथ जॊगरी जनावयहरूराई खतया, फाधा वा 
हस्तऺेऩ गदैन  

प्रङ्झतकूर वातावयणीम प्रबावहरूराई न्मून गनथका राङ्झग, प्रस्ताफरे न्मूनीकयणका उऩामहरू रागू 
गनेछ जसभा डे्रनेज आउटरेट व्मवस्थाऩन, उत्सङ्ञजथत साभग्रीराई सङ्टयङ्ञऺत ढॊगरे ङ्जवसजथन, बौङ्झतक 
सॊयचनाको ऩङ्टनस्थाथऩना,प्रस्ताफ सङ्टयऺा सॊकेत, आङ्छद भङ्टख्म हङ्टन ् । मी वातावयणीम सॊयऺण 
उऩामहरूको कामाथन्वमन सङ्टङ्झनङ्ञित गनथ वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजना (EMP) तमाय गङ्चयएको छ 
जसभा पाइदाजनक प्रबाव फढाउने य नकायात्भक प्रबाव न्मूनीकयणका उऩामहरू कामाथन्वमनको 
मोजना साथै वातावयणीम अनङ्टगभन मोजना सभावेश छ य मोजना कामाथन्वमनको राङ्झग अनङ्टभाङ्झनत 
रागतको फायेभा ङ्जववयण सभावेश छ । 

मसङ्चय मस प्रस्ताफ कामाथन्वमन गदाथ ऩने नकायात्भक प्रबावहरु बन्दा सकायात्भक प्रबावहरु 
दीघथकारीन भहत्वका यहेका छन ् । मस कायण मस प्रङ्झतवेदनभा प्रस्ताव गङ्चयएको वातावयण 
व्मवस्थाऩन मोजना कामाथन्वमन गङ्चय प्रस्ताफ सॊकरन गनथ सङ्जकने देङ्ञखन्छ । 
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अनङ्टसूची ४: प्रस्ताङ्जवत ऺते्रको ङ्जववयणहरु 
A. Piluwa Khola Aggregates Collection 

  

Average Length of River section surveyed : 710 meters 

Right Points Left Points Distance (m) 

s.n. Lat Long       

1  27°16'14.83"N  87°19'57.87"E  27°16'14.11"N  87°19'58.23"E 23 

2  27°16'11.69"N  87°19'55.86"E  27°16'10.93"N  87°19'56.80"E 33 

3  27°16'7.98"N  87°19'52.70"E  27°16'6.93"N  87°19'53.37"E 35 

4  27°16'6.91"N  87°19'51.11"E  27°16'6.25"N  87°19'51.46"E 21 

5  27°16'6.33"N  87°19'49.20"E  27°16'5.57"N  87°19'49.78"E 29 

6  27°16'5.20"N  87°19'47.87"E  27°16'4.85"N  87°19'48.23"E 15 

7  27°16'3.79"N  87°19'46.53"E  27°16'3.08"N  87°19'47.29"E 30 

8  27°16'2.53"N  87°19'43.68"E  27°16'1.69"N  87°19'43.97"E 29 

9  27°16'2.22"N  87°19'41.60"E  27°16'0.34"N  87°19'42.21"E 63 

10  27°16'1.40"N  87°19'39.59"E  27°15'59.99"N  87°19'40.30"E 47 

        Average distance  40.625 

        Total area 29046.875 

        Average height  1.5 

        Estimated Volume 43570.3125 

B. Maya Khola Aggregates Collection 

  

Average Length of River section surveyed : : 660 meters 

Right Points Left Points Distance (m) 

s.n. Lat Long       

1  27°15'56.37"N  87°19'37.09"E  27°15'55.24"N  87°19'35.09"E 65 

2  27°15'54.02"N  87°19'38.32"E  27°15'53.35"N  87°19'36.84"E 45 

3  27°15'52.66"N  87°19'39.47"E  27°15'52.33"N  87°19'38.80"E 26 

4  27°15'51.38"N  87°19'40.54"E  27°15'50.99"N  87°19'40.01"E 23 

5  27°15'49.78"N  87°19'42.74"E  27°15'49.02"N  87°19'42.70"E 15 

6  27°15'49.49"N  87°19'44.20"E  27°15'49.07"N  87°19'44.09"E 35 

7  27°15'49.74"N  87°19'45.77"E  27°15'48.70"N  87°19'45.26"E 16 

8  27°15'47.59"N  87°19'47.73"E  27°15'47.39"N  87°19'47.10"E 44 

9  27°15'45.29"N  87°19'48.72"E  27°15'44.83"N  87°19'47.19"E 25 

10  27°15'42.96"N  87°19'49.83"E  27°15'42.16"N  87°19'49.40"E 32 

        Average distance  40.75 

        Total area 29136.25 

        Average height  1.5 

        Estimated Volume 43704.375 

C. Yabara Khola Aggregates Collection 
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Average Length of River section surveyed : : 715 meters 

Right Points Left Points Distance (m) 

s.n. Lat Long       

1  27°16'1.45"N  87°19'39.59"E  27°16'0.04"N  87°19'40.26"E 46 

2  27°16'2.02"N  87°19'40.51"E  27°16'0.29"N  87°19'41.58"E 60 

3  27°16'5.13"N  87°19'47.71"E  27°16'4.68"N  87°19'47.98"E 18 

4  27°16'11.59"N  87°19'55.83"E  27°16'11.14"N  87°19'56.96"E 35 

5  27°16'6.28"N  87°19'48.93"E  27°16'5.46"N  87°19'49.56"E 31 

6  27°16'9.63"N  87°19'54.26"E  27°16'9.28"N  87°19'54.87"E 20 

7  27°17'52.29"N  87°26'27.01"E  27°17'50.72"N  87°26'25.99"E 55 

8  27°17'51.18"N  87°26'28.57"E  27°17'49.83"N  87°26'27.66"E 49 

9  27°16'11.57"N  87°19'55.85"E  27°16'10.97"N  87°19'56.80"E 30 

10  27°16'14.72"N  87°19'59.11"E  27°16'14.22"N  87°19'59.06"E 15 

        Average distance  44.875 

        Total area 32085.625 

        Average height  1.5 

        Estimated Volume 48128.4375 

  

Total quantity: A+B+C 135403.125 

 

  

Permissible  

 

67701.5625 
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अनङ्टसङ्टची ५: प्रस्ताङ्जवत ऺते्रको नक्साहरु 
गुगि नक्साहरु 
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भ ूउपयोग नक्सा 

 
मादी नगरपालिकाको राजनैलतक नक्सा 

 

gS;f       
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भौगर्बिक नक्सा 
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टोपोग्राफि नक्सा 
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अनङ्टसङ्टची ६ :ङ्छदन ेसाफथजङ्झनक सूचना 
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अनङ्टसङ्टची ७: साफथजङ्झनक सूचना तथा सूचना टासको भङ्टज ङ्टल्का य ङ्झसपाङ्चयश ऩत्र 
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अनङ्टसूची ८ : साफथजङ्झनक सङ्टनङ्टवाई तथा स्थरगत सवेऺणको क्रभभा ङ्ञखङ्ञचएका केङ्जह पाटोहरु 
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