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कायभकारी साराांश 

पररिय   

र्स प्रारजम्भक वातावरण पररक्षण प्रततवेिर्नले  रे्नपालको धादिङ जिल्ला, त्रिपुरासुन्िरी गाउँपाललका जस्थत बुढीगण्डकी 

र्निी तथा आँखु खोला, काष्टे खोला तथा मन्पाङ खोला क्षेिबाट ढुङ्गा, गगट्टी तथा बालुवा दिगो रुपमा सुंकलर्न कार्य 

गिाय पर्नय सतर्ने वातावरणीर् प्रभावहरुको मूल्र्ाुंकर्न गरेको छ । र्स अध्र्र्र्नको मुख्र् उद्देश्र् र्निी र्निीले थुपारेको 

ढुङ्गा, गगट्टी तथा बालुवा तर्नकाल्िा स्थार्नीर् वातावरणमा पर्नय िारे्न प्रभावहरुको पदहचार्न गरु्नय हो । र्स कार्य गिाय 

स्थार्नीर् वातावरणमा केही सकारात्मक तथा केही र्नकारात्मक प्रभावहरु पर्नय िार्न सतर्नछेर्न ् । र्स अध्र्र्र्न 

प्रततवेिर्नले सकारात्मक प्रभावहरुलार्य प्रोत्सादहत गरे्न तथा र्नकारात्मक प्रभावहरुलार्य न्रू्र्नीकरण गर्नय उपार्हरुको 

लसिाररश गरेको छ ।   

रे्नपाल सरकारको ववद्र्मार्न वातावरण सुंरक्षण ऐर्न, २०७६ तथा वातावरण सुंरक्षण तर्नर्मावली, २०७७ को अरु्नसुची २ 

ग(७) अरु्नसार कुरै्न पतर्न खोला, र्निीको सतहबाट िैतर्नक १०० घर्नलमटर भन्िा बढी, ३०० घर्नलमटरसम्म ढुङ्गा, गगट्टी 

तथा बालुवा तर्नकाल्रु्न पूवय उतत प्रस्तावको प्रारजम्भक वातावरणीर् पररक्षण गरु्नय परे्न हुन्छ । र्स प्रस्तावमा िैतर्नक 

२९८ घर्नलमटर माि र्निीले थुपारेको ढुङ्गा, गगट्टी र बालुवा तर्नकाललरे्न िुर्न िैतर्नक ३०० घर्नलमटर भन्िा न्रू्र्न भएको 

तथा सुंकलर्न कार्यका लागग प्रस्ताववत खोला, र्निीहरु सुंरक्षक्षत क्षेि, राजष्िर् तर्नकुञ्ि तथा ततर्नका मध्र्वती क्षेि तथा 

उच्च दहमाली क्षेि वा अन्र् वातावरणीर् दृजष्टकोणले सुंवेिर्नशील क्षेिमा समेत र्नपरे्न हँुिा प्रारजम्भक वातावरणीर् 

परीक्षण अध्र्र्र्न गररएको छ। र्स अध्र्र्र्न प्रततवेिर्न रे्नपाल सरकारको वातावरण सुंरक्षण ऐर्न, २०७६ तथा वातावरण 

सुंरक्षण तर्नर्मावली, २०७७ अरु्नसार तर्ार पाररएको छ।  

ववद्यमान वातावरणीय अवस्था  

िौततक वातावरण 

रे्नपालको बागमती प्रिेशमा परे्न धादिङ जिल्ला एक पहाडी जिल्ला हो । र्स जिल्लाको उत्तर-पजश्चमी क्षेिमा परे्न 
त्रिपरुासुन्िरी गाउँपाललकाको कुल छेििल २७१.२३ वगय फक.लम रहेको छ ।  धादिङ जिल्लाको भौगोललक उचार् समुद्र 
सतहबाट ३०० लम. िेखख ७,११० लमटर सम्म अवजस्थत छ भरे्न गाउँपाललकाको प्रस्ताववत खोला, र्निीको तटीर् 
क्षेिहरुबाट उत्खर्नर्न ्गरेर श्रोत सुंकलर्न गररर्ने सम्पूणय प्रस्ताववत क्षेिहरु समुद्री सतहिेखख ३८० िेखख ६०० लमटरको  
उचार्मा अवजस्थत छ ।      
जैववक वातावरण  

प्रस्ताववत सुंकललत क्षेिको प्रत्र्क्ष तथा अप्रत्र्क्ष प्रभाववत क्षेि  वररपरर साल, गचलाउरे्न, लसमल, उत्तीस, खर्र लगार्त 

वर्नस्पततहरु पाइन्छर्न ् । र्सैगरी बाँिर, खरार्ो, रतुवा मगृ, लोखके, गचतुवा, वर्न त्रबरालो, मगृ, लुंगुर लगार्तका 

वन्र्िन्तुहरु प्रस्ताववत सुंकललत क्षेि वररपरर भेदटन्छर्न ्। काग, ढुकुर, कोइली, सुगा, िुरेली, सारौं, मलेवा िस्ता पुंक्षीहरु 

र्स क्षेिमा पाइन्छर्न ्। अलिसो, बाँस, काँसिस्ता वर्नस्पततहरु पतर्न र्स क्षेिमा पार्न्छर्न।्  
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सामाम्जक तथा सााँस्कृततक वातावरण  

राजष्िर् िर्नगणर्ना, २०६८ को र्नततिा अरु्नसार त्रिपुरासुन्िरी गाउँपाललकाको िर्नसुंख्र्ा २२,९६० रहेको छ िस्मा 

१०,०५० पुरुष र १२,९१० मदहला छर्न ्। कुल घरधुरीको औसत िर्नसुंख्र्ा ४.२४ रहेको तथ्र्ाङ्कले िर्नाउँिछ ।  र्स 

क्षेिमा ब्राम्हण, क्षेिी, रे्नवार, तामाङ्ग, कुमाल, िरै, िललत लगार्तका िातिाततको बाहुल्र्ता रहेको िेखखन्छ ।  

कृवष तथा पशुपालर्न र्स क्षेिका बालसन्िाहरुको मुख्र् पेशा हो । आर् आियर्नका लागग स्थार्नीर् रु्वाहरु काठमाण्डौँ, 

मलेलसर्ा, अरब तथा खाडी मुलुकमा समेत गएको पाइन्छ । केही व्र्जततहरु व्र्ापार व्र्वसार्मा सुंलग्र्न रहेको पतर्न 

भेदटन्छ। दहन्ि ूतथा बौद्ध धमय र्हाँका मुख्र् धमय हुर्न ्। र्स क्षेिमा िशैं, ततहार, बुद्ध पखुणयमा िस्ता मुख्र् चाडपवय 

मातर्नन्छर्न।्   

 

वातावरणीय प्रिावहरु  

 

सकारात्मक प्रिावहरु  

मुख्र्तः प्रस्ताव कार्ायन्वर्र्न गिाय र्निीले थुपारेको ढुङ्गा, गगट्टी, बालुवा िस्ता र्निीिन्र् पिाथयहरु वैज्ञातर्नक ढुंगले 

सुंकलर्न गिाय र्निीले सतह बढाउर्न र र्निीको बहावधार िेररर्नमा तर्नर्न्िण गर्नय सफकर्ने, बाढी, र्निी कटार्नले ल्र्ाउरे्न 

ववपजत्तहरुको तर्नर्न्िण गर्नय सफकन्छ । र्सको अलावा प्रस्ताव कार्ायन्वर्र्नबाट गाउँपाललकाको रािश्व श्रोतमा ववृद्ध 

हुर्न गर् स्थार्नीर्स्तरमा ववकास तर्नमायणका कार्यहरु गर्नय र सेवा प्रवाह गर्नय समेत सहि हुरे्नछ । प्रस्ताव 

कार्ायन्वर्र्नले स्थार्नीर्लार्य रोिगारीका अवसरहरु लसियर्ना गरे्नछ । प्रस्ताव कार्ायन्वर्र्न हँुिा न्रू्र्नतम १०० िर्नाका 

लागग २७० श्रमदिर्न बराबरको श्रमशजतत खपत हुरे्नछ । र्सबाट स्थार्नीर्को तर्निी तथा अन्र् सावयितर्नक तर्नमायण 

कार्यका लागग ढुुंगा, गगटी, बालुवा िस्ता तर्नमायण सामाग्रीहरुको उपलब्धता हुरे्नछ ।  

नकारात्मक प्रिाव 

ढुङ्गा, गगट्टी, बालुवा सुंकलर्न/उत्खर्नर्न कार्यमा सुंलग्र्न कामिारहरुलार्य चोटपटक लाग्रे्न तथा धुलो धुवाँको कारणले 

स्वास्थ्र्मा प्रततकूल असर परे्न हुर्नसतछ । तोफकएको पररमाण भन्िा बढी र अव्र्वजस्थत ढुङ्गा, गगटृी, बालुवा 

सुंकलर्न/उत्खर्नर्न ्गर्नायले र्निीले आफ्र्नो प्राकृततक बहाव पररवतयर्न गरी र्निी फकर्नार कटार्न गरे्न र बाढी तर्नम्त्र्ाउर्न 

सतर्नेछ। र्निी फकर्नारका भौततक सुंरचर्नाहरु िस्त:ै बाटो, र्नहर,  कुलो, मजन्िर, घाट िस्ता सुंरचर्नाहरु भत्कर्ने तथा 

धर्निर्नको क्षतत हुर्न सतर्ने सुंभावर्ना रहन्छ ।  

 

प्रिाव न्यूनीम् करणका उपायहरु  

ढुङ्गा, गगट्टी, बालुवा सुंकलर्न/उत्खर्नर्न ् कार्यमा सुंलग्र्न कामिारबाट र्नजिकका वर्न तथा वर्नस्पततमा पार्नय सतरे्न 

र्नकारात्मक फिर्ाकलापहरुको न्रू्र्नीकरणको लागग कामिारहरुलार् वर्नमा प्रवेश गरी काठ, िाउरा प्रर्ोग गर्नय वा 

वन्र्िन्तुको चोरी लशकारी गर्नय दिइरे्नछैर्न । सुंकलर्न कार्य दिउँसोमा माि सुंचालर्न गर्नय अरु्नमतत दिइरे्नछ । वषायतको 
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समर्मा र्निीबाट र्निीिन्र् पिाथय सुंकलर्न गर्नय दिइरे्न छैर्न । माछा सुंरक्षणको लागग ववष्िोटक, ववद्रु्त, ववषादि 

प्रर्ोग गरर मारे्न अभ्र्ासमा रोक लगाइरे्न छ ।     

र्स प्रस्तावले प्रतत दिर्न िम्मा िम्मी २९८ घर्नलमटर र्निीिन्र् पिाथय सुंकलर्न गर्नय प्रस्ताव गरेको छ । र्स प्रस्ताव 

कार्ायन्वर्र्न गिाय र्निी कटार्न, भ–ूक्षर् िस्ता ववपिहरु तर्नजम्तरे्न सम्भावर्ना न्रू्र्न हुरे्न गरी गरररे्नछ । ववद्र्मार्न र्निी–

मागयलार् सुरक्षक्षत र सन्तुललत राख्र्नका लागग र्निीको िाँर्ाबाँर्ाका लभिी फकर्नारमा कम्तीमा ५ िेखख १० लम. छोडरे 

माि ढुङ्गा, गगट्टी, बालुवा सुंकलर्न/उत्खर्नर्न ्गरररे्न छ। सुंवेिर्नशील क्षेिहरु िस्तै पुल, मजन्िर, बिार र बस्ती िाँर्ाबाँर्ा 

कम्तीमा ५०० लमटरसम्म छाडरे उत्खर्नर्न ्गररर्ने छ।  

ढुङ्गा, गगटृी, बालुवा सुंकलर्न/उत्खर्नर्न कार्य गिाय धुलो उत्सियर्न हुन्छ । त्र्सैगरी ढुवार्नी साधर्नहरुको आवागमर्नले पतर्न 

पर्ायप्त धुलो, धुवाँ उत्पन्र्न हुन्छ । र्सको न्रू्र्नीकरणको लागग ढुवार्नी साधर्नमा र्निीिन्र् सामाग्री राखखसकेपतछ 

त्रिपालले ढातर्ने व्र्वस्था लमलार्रे्न छ।  

ढुङ्गा, गगटृी, बालुवाको सुंकलर्न/उत्खर्नर्न ्गिाय कामिारहरुलार् चोटपटक लाग्र्न सतछ । धुलोको कारणले श्वास–प्रश्वास 

र आँखाका रोगहरु लाग्र्न सतछर्न ् । ढुवार्नी साधर्नहरुको आवतिावतले आकजस्मक िघुयटर्नाका सम्भावर्नाहरु पतर्न 

त्र्ततकै रहन्छर्न ्। र्स्ता प्रकृततका प्रततकूल असर न्रू्र्नीकरण गर्नय कामिारहरुलार्य स्वास्थ्र् तथा सुरक्षाका आधारभूत 

ज्ञार्न र औषधी उपचारको लागग प्राथलमक उपचारका सामाग्रीहरु िस्तै आर्ोडडर्न, व्र्ाण्डिे प्र्ाड, टेप आदि उपलव्ध 

गराइरे्न छ।  

प्रिाव न्यूनीकरणका लाचग गररने कृयाकलाप र बजेट  

वातावरणीर् प्रभावलार्य न्रू्र्नीकरण गर्नयका लागग अवलम्बर्न गररएका कृर्ाकलापको कार्ायन्वर्र्न पक्ष महत्वपूणय हुरे्नछ। 

वातावरणीर् प्रभाव न्रू्र्नीकरण सम्बन्धी सचतेर्ना अलभववृद्ध तथा कार्ायन्वर्र्न उपार्हरु समेतको गरर प्रस्ताव 

कार्ायन्वर्र्न अवगध, िरु् वषयको लागग रु. ९,१५,०००।- अरु्नमार्न गररएको छ भरे्न तर्नर्लमत वावषयक अरु्नगमर्नको लागग 

रु.१००,०००।– बिेट अरु्नमातर्नत गररएको छ।  

वातावरणीय व्यवस्थापन योजना  

प्रस्ताव कार्ायन्वर्र्न गिाय र्सबाट हुर्न सतरे्न सकारात्मक प्रभावलार्य अगधकतम गर्नय तथा र्नकारात्मक प्रभावलार्य 

न्रू्र्नीज करण गर्नय त्र्स्ता उपार्हरुको पदहचार्न गरी ततर्नीहरुको प्रभावकारी कार्ायन्वर्र्नको लागग आवश्र्क मार्नवीर् 

श्रोत र बिेट समेतको व्र्वस्था गर्नय लसिाररश गररएको छ। र्सका लागग गाउँपाललकाले वातावरणीर् अरु्नगमर्न 

र्ोिर्ना बर्नार् आधार–रेखा, तर्नर्मपालर्न, प्रभाव अरु्नगमर्न प्रफिर्ालार्य सशतत र प्रभावकारी तुल्र्ाए माि उत्खर्नर्न ्कार्य 

दिगो र वातावरणमैिी हुर्न सतरे्नछ ।  

तनष्कषभ  

प्रस्ताव कार्ायन्वर्र्नको चरणमा िैतर्नक २९८ घर्नलमटर माि र्निीिन्र् वस्तुको सुंकलर्न गरररे्न हँुिा उल्लेखर्नीर् 

वातावरणीर् क्षतत हुरे्न वा अपेक्षाकृत धेरै प्रततकूल प्रभावहरु परे्न जस्थतत िेखखिैर्न । प्रभाव न्रू्र्नीकरणका उपार्हरुलार्य 

कार्ायन्वर्र्न तथा तर्नर्लमत रुपमा अरु्नगमर्न समेत गरी वातावरणमैिी ढुंगले प्रस्ताव कार्ायन्वर्र्न हुरे्नछ । 
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ववकल्पहरुको ववश्लेषणमा र्ो प्रस्तावमा सुझार्एका प्रततकूल प्रभाव न्रू्र्नीकरणका उपार्हरु अवलम्बर्न गिै 

न्रू्र्नीज करणका कार्यिमहरुको कार्ायन्वर्र्न गरी ती उपार्हरुको अरु्नगमर्नको सुतर्नजश्चतता गरी उपरोतत अरु्नसारका 

ढुङ्गा, गगट्टी, बालुवा िस्ता र्निीिन्र् श्रोत सुंकलर्न गर्नय गाउँपाललकाको प्रस्ताव कार्ायन्वर्र्न गर्नय, र्ो प्रस्ताव 

कार्ायन्वर्र्नका लागग लसिाररश गर्नय सफकर्ने िेखखएको छ।  
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                           अध्याय एक 

                                                                                                                                 पररिय 

 

१. पररिय (Introduction)  

१.१. प्रस्तावको नाम (Name of the Proposal) 
 

धादिङ जिल्ला, त्रिपुरासुन्िरी गाउँपाललकाको बुढीगण्डकी र्निी, आँखु खोला, काष्टे खोला तथा मन्पाङ खोलाका बगर 
क्षेिबाट िीगो र वातावरणमैिी रुपमा ढुुंगा, गगट्टी तथा बालुवाको सुंकलर्न उत्खर्नर्न ्गरे्न । 
 

१.२. प्रस्तावकको नाम र ठेगाना (Name and Address of Proponent) 

श्री त्रिपुरासुन्िरी गाउँपाललका, गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्, सल्र्ार्नटार-२ 
धादिङ, रे्नपाल 
सम्पकय  िोर्न: ०१०-४२१००७ 
र्मेल: tripurasundaridhading@gmail.com 

 

१.३.प्रततवेदन तयार पाने सांस्था/व्यम्तत (Institution/Individuals Responsible for preparing the IEE 

Report) 

Environmental Services Nepal Pvt. Ltd.  

थापाथली, काठमाडौं 
िोर्न र्नुं.०१-४१०१६९५ 
र्मेल: info@esn.com.np 

 

र्स प्रस्तावको प्रारजम्भक वातावरणीर् परीक्षण कार्यमा सुंलग्र्न अध्र्र्र्न टोलीको र्नामावली तर्नम्र्नारु्नसार छर्न।् 
 

अध्ययन टोली (Study Team) 

१. रािु महियर्न, टोली प्रमुख, वातावरणववि, वातावरण ववज्ञार्नमा स्र्नातकोत्तर  
२  वसन्त िेवकोटा, भू-गभयववि, भूगभयशास्िमा स्र्नातकोत्तर  
३. मुरे्नश उपाध्र्ार्, समािशास्िी, समािशास्िमा स्र्नातकोत्तर 
४. शोभा रावत, िैववक वातावरणववज्ञ, िैववक शास्िमा स्र्नातकोत्तर

mailto:tripurasundaridhading@gmail.com
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४. प्रस्तावको पषृ्ठिूमम (Background)  

त्रिपुरासुन्िरी गाउँपाललका रे्नपालको बागमती प्रिेश, धादिङ जिल्लाको उत्तर पजश्चमी भागमा अवजस्थत छ । र्स 

गाउँपाललकाको पजश्चममा बुढी गण्डकी र्निी दहमालबाट उद्गम भर् िक्षक्षणतिय  बहन्छ भरे्न आँखु खोला पतर्न दहमालबाट 

उद्गम भर् िक्षक्षण पूवयबाट िक्षक्षण पजश्चम तिय  बहँिै बुढीगण्डकी र्निीमा गएर लमलसन्छ । त्र्स्त ैर्स  गाउँपाललकाको अन्र् 

खोलाहरुमा मन्पाङ खोला र काष्टे खोला पजश्चमततर बग्िै गर् बुढीगण्डकी र्निीमा गएर लमलसन्छ । वषायको समर्मा र्निीले 

आफ्र्नो बगर क्षेिहरुमा ढुङ्गा, गगट्टी, बालुवा तथा र्निीिन्र् पिाथय थुपारे्न गियछ । र्ी सामाग्री र्निीको बगरमा थुपाररँिा र्निीको 
बहाव िेररर्न िारे्न तथा ववपद् तर्नजम्तरे्न सम्भावर्ना हुन्छ । साथसाथै र्ी थुपाररएका सामाग्री तर्नमाणय कार्यमा ज्र्ािा उपर्ोगी 
हुन्छर्न ्।  िर्नसुंख्र्ा ववृद्ध र शहरीकरणको गततलार् हेिाय र्स गाउँपाललकामा र्निीिन्र् तर्नमाणय सामाग्रीको माग बदढरहेको छ 

। तसथय, र्ी र्निीिन्र् सामाग्रीको दिगो उपर्ोग गररएमा िल उत्पन्र्न ववपद् समेत न्रू्र्नीकरण हुर्न गर् स्थातर्नर् रुपमै तर्नमाणय 
सामाग्री उपलब्ध हुरे्नछ ।    
 

त्रिपुरासुन्िरी गाउँपाललका भएर बहरे्न र्निीहरुबाट  ढुुंगा, वालुवा र ग्रावेल सुंकलर्न गर्नयका लागग रे्नपाल सरकारले वातावरण 

सुंरक्षण ऐर्न, २०७६, वातावरण सुंरक्षण तर्नर्मावली २०७७ लागू गरेको पररपे्रक्ष्र्मा सोही अरु्नसार प्रारजम्भक वातावरणीर् 

परीक्षण प्रततवेिर्नको स्वीकृतत ललएर माि ढुङ्गा, वालुवा र ग्रावले सुंकलर्न गर्नय पाइरे्न व्र्वस्था भएको, साथै स्थार्नीर् सरकार 
सुंचालर्न ऐर्न, २०७४ तथा त्रिपरुासुन्िरी गाउँपाललकाको सुंक्षक्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्र्न तथा प्रारजम्भक वातावरणीर् 
परीक्षण कार्यववगध,  २०७७ बमोजिम ढुङ्गा, गगट्टी, वालुवा सुंकलर्न, उत्खर्नर्नको अरु्नमतत दिरु्नपूवय उल्लेखखत प्रस्ताव 

कार्ायन्वर्र्न गर्नय प्रारजम्भक वातावरणीर् परीक्षण (IEE) प्रततवेिर्न तर्ार गरी स्वीकृती ललरु्नपरे्न प्रावधार्न रहेकोले त्रिपुरासुन्िरी 
गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्ले प्रारजम्भक वातावरणीर् परीक्षण (IEE) प्रततवेिर्न तर्ार गरी सम्बजन्धत जिल्ला समन्वर् 

सलमततबाट स्वीकृत गरार् र्निी, खोलाबाट तर्नर्मारु्नसार ढुुंगा, वालुवा र ग्रावेल सुंकलर्न गर्नय चाहेको छ । प्रस्ताववत र्निी, 
खोलाहरुमा ढुुंगा, वालुवा र ग्रावेल सुंकलर्न गिाय हाल र भावी दिर्नमा के कस्तो वातावरणीर् असर हुन्छ सो को लेखािोखा गरर 
वातावरणीर् असर न्रू्र्नीकरण गर्नय भावी र्ोिर्नाहरु तर्नतर्ौल गर्नय सोही प्रस्ताव कार्ायन्वर्र्नको लागग वातावरण सुंरक्षण 
ऐर्न २०७६ तथा वातावरण सुंरक्षण तर्नर्मावली २०७७ ले तर्निेश गरे बमोजिम उत्खर्नर्न, सुंकलर्न पूवय प्रारजम्भक 
वातावरणीर् परीक्षण (IEE) प्रततवेिर्न तर्ार गररएको हो। र्स प्रारजम्भक वातावरणीर् परीक्षण (IEE) प्रततवेिर्न 
जिल्ला समन्वर् सलमततको बोडयको स्वीकृत कार्यसूगचको आधारमा तर्ार गररएको हो । 
 

१.५ IEE को उद्देश्य (Objectives of IEE)  

IEE अध्र्र्र्न गरु्नय पर्नायका मुख्र् उद्देश्र्हरु तर्नम्र्नारु्नसार छर्न ्। 
 प्रस्ताववत क्षेिको ववद्र्मार्न भौततक, िैववक तथा साुंस्कृततक र सामाजिक वातावरणीर् अवस्था प्रस्तुत गरे्न ।  
 प्रस्ताववत क्षेि वररपरर बसोवास गरे्न बालसन्िाहरुको रार्सुझाव समेत सुंकलर्न गरर प्रस्ताव कार्ायन्वर्र्नलार् 

वातावरणमैिी बर्नाउरे्न। 
 प्रस्ताव कार्ायन्वर्र्न गिाय उत्पन्र्न हुर्न सतर्न ेवातावरणीर् प्रभावहरुको पदहचार्न गरे्न । 
 र्फकर्न गररएका वातावरणीर् प्रभावहरुको न्रू्र्नीकरणका उपार्हरु लसिाररश गरे्न, प्रततकूल प्रभावलार् 

न्रू्र्नीकरण गरे्न र अरु्नकूल प्रभावलार् अगधकतम गरे्न उपार्हरु अबलम्बर्न गर्नय सुझाव दिरे्न ।  
 उल्लेखखत समर्ावगध लभिै न्रू्र्नीकरणका उपार्हरु लागु गर्नय वातावरणीर् व्र्वस्थापर्न र्ोिर्ना बर्नाएर त्र्सको 

कार्ायन्वर्र्न सम्पन्र्न गरे्न ।  
 

१.६ प्रस्तावको औचित्यता (Relevancy) 

वातावरण सुंरक्षण ऐर्न २०७६ र वातावरण सुंरक्षण तर्नर्मावली २०७७ को अरु्नसुगच २ ग खार्नी क्षेि (७) अन्तगयत र्निी 
सतहवाट िैतर्नक १०० िेखख ३०० घर्न लमटर सम्म ढुुंगा, गगटी, बालुवा, लमस्कट आदि तर्नकाल्रे्न प्रस्तावको लागग 
प्रारजम्भक वातावरणीर् परीक्षण अध्र्र्र्न गरु्नय परे्न कारु्नर्नी प्रावधार्न रहेको छ। प्राकृततक श्रोतहरुको उपर्ोग गिाय 
वातावरणमा पर्नय सतर्न ेअरु्नकुल प्रभावलार् बढोत्तरीकरण गरे्न तथा प्रततकूल प्रभावलार् तर्नरोधात्मक, उपचारात्मक 
प्रभाव न्रू्र्नीकरणका ववगधहरु अपर्नाएर हटाउर्न वा न्रू्र्न गर्नय र उतत कार्यको 
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वातावरणीर् अरु्नगमर्न गर्नय र प्रस्तावको कार्ायन्वर्र्न चरणलार् व्र्वजस्थत गर्नय वातावरणीर् व्र्वस्थापर्न र्ोिर्ना 
तर्ार गर्नय प्रस्तावको प्रारजम्भक वातावरणीर् परीक्षण अध्र्र्र्न गररएको हो।  
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अध्याय दईु 
प्रस्तावको पररिय    

 

२. प्रस्तावको सामान्य पररिय (General Description of the Proposal) 

२.१ प्रस्तावको प्रकार (Type of Proposal)  

र्ो प्रस्ताव धादिङ जिल्लाको, त्रिपुरासुन्िरी गाउँपाललकामा परे्न बुढीगण्डकी र्निी तथा आुंखु खोला, काष्टे खोला तथा 
मन्पाङ खोलाका क्षेिबाट ढुुंगा, गगट्टी तथा बालुवाको िीगो एवुं वातावरणमैिी सुंकलर्न/उत्खर्नर्न ्कार्य गर्नयका लागग हो।  
 

२.२ प्रस्तावको प्रमुख ववशेषताहरु (Salient Feature of the Proposal) 

तामलका २.१ प्रस्तावको प्रमुख ववशेषताहरु 
१. प्रस्तावको नाम: धादिङ जिल्लाको, त्रिपुरासुन्िरी गाउँपाललकामा परे्न बुढीगण्डकी र्निी, आँखु खोला, काष्टे 

खोला र मन्पाङ खोलाका बगर क्षेिबाट िीगो र वातावरणमैिी रुपमा ढुुंगा, गगट्टी तथा बालुवाको सुंकलर्न 

उत्खर्नर्न ्गरे्न ।  
२ प्रस्तावको अवम्स्थतत 

 प्रिेश बागमती 
 जिल्ला   धादिङ 

 गाउँपाललका त्रिपुरासुन्िरी  

३. िौगोमलक/हावापानी प्रकृतत एवां वववरण  
 र्निीको र्नाम र प्रकार  

(River Name and 

Type)  

नदी/खोला            नदीको प्रकार 
बुढीज गण्डकी           बाह्रमासे 

आँखु खोला           बाह्रमासे 

काष्टे खोला            बाह्रमासे 

मन्पाङ खोलाका       बाह्रमासे   

 भूबर्नोट (Terrain) अग्लो होचो पहाडी भू-भाग 

 माटो (Soil)  बालुवा बढी भएको िोमट माटो (Alluvial) 

 उचार् (समुद्र सतह 
मागथको)  (Altitude)  

३८० लम. िेखख ६०० लम. 

 हावापार्नी  (Climate) उपोष्ण (Sub-Tropical)  

४ सांकलन/उत्खनन ्कायभ, स्थल र प्रकृया (Collection Sites, Materials and Methods)  

 सांकलन/उत्खनन ्क्षेत्र (Collection/ Extraction Area) 
के्षत्र उत्खनन ् के्षत्र नदी  

खोला 
उत्खनन 
गररने 

अवम्स्थतत िौगोमलक अवम्स्थतत 

श्रोतबस्तु 

क्षेि-१ बुढीगण्डकी 
र्निीको पूवी 
फकर्नार 
(लसउरेर्नी िेखख 

बुढीगण्ड
की  र्निी 

ढुुंगा, गगट्टी 
बालुवा  

त्रिपरासुन्िरी 
गाउँपाललका 

२८०८’०३.०९.३” अक्षाुंश 

८४०४९’०७.२” िेशान्तर  
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पड्केघारीसम्म,  
मन्पाङ खोलाको 
िक्षक्षणी फकर्नार  

मन्पाङ 
खोला 

ढुुंगा, गगट्टी 
बालुवा 

त्रिपरासुन्िरी 
गाउँपाललका 

२८००३’०९.७” अक्षाुंश 

८४०४९’४८.७” िेशान्तर 
काष्टे खोलाको 
िवुै फकर्नार 

काष्टे 
खोला 

बालुवा र 
ढुुंगा 

त्रिपरासुन्िरी 
गाउँपाललका 

२८००३’०९.७” अक्षाुंश 

८४०४९’१४.९” िेशान्तर 
क्षेि-२ बुढीगण्डकी र्निी 

बुट्टार खण्ड 
तथा 
आँखुखोला, 
बुट्टार-पान्धारे 
खण्ड 

बुढीगण्ड
की र्निी 
तथा 
आँखुखो
ला,  

ढुुंगा, गगट्टी 
बालुवा 

त्रिपरासुन्िरी 
गाउँपाललका 

२८०८’०३.०९.३” अक्षाुंश 

८४०४९’०७.२” िेशान्तर  
 

२७०५८’०५.१” अक्षाुंश 

८४०४६’१५.७” िेशान्तर  
 

क्षेि-३ आँखुखोला, 
टारीबेंसीको 
पुलको 
र्नाकािेखख 
मसार टारसम्म 

आँखु 
खोला 

ढुुंगा, गगट्टी 
बालुवा 

त्रिपरासुन्िरी 
गाउँपाललका 

२७०५८’०५.१” अक्षाुंश 

८४०४६’१५.७” िेशान्तर  
 

क्षेि-४ आँखुखोलाको 
लपाङ 
िलववद्रु्त 
बगुवा खोला 
खण्ड 

आँखु 
खोला 

ढुुंगा, गगट्टी 
बालुवा 

त्रिपरासुन्िरी 
गाउँपाललका 

२७०५८’०५.१” अक्षाुंश 

८४०४६’१५.७” िेशान्तर  
 

 प्रस्ताववत क्षेिमा िारे्न पहँुचमागय (Access) 
road 

पथृ्वी रािमागय, कालुपाँड ेमागय तथा धादिङबेसी-सल्र्ार्नटार-
लसउरेर्नी, टारीबेसी-खहरे बिार-लपाङ-ररङरे्न मागय 

 सुंकलर्न÷उत्खर्नर्न ्ववगध (Collection/Extraction 

Method)  
सामान्र् हात ेऔिार वा कामिार वा व्र्जतत ववशेषले 
सुंकलर्न तथा उत्खर्नर्न गरी तर्नकाललरे्न 

 सुंकलर्न उत्खर्नर्न ्कार्यमा प्रर्ोग हुरे्न सामाग्री 
वा मेशीर्नरी 

दटपर, िर्ातटर आदि 

 िैतर्नक÷वावषयक सुंकलर्न÷उत्खर्नर्नको पररमाण  

(Daily/Yearly Collection/ Extraction 

Volume)  

२९८ घ. लम प्रततदिर्न  

 सुंकलर्न÷उत्खर्नर्न ्गरररे्न अबगध 

(Collection/Extraction Period) 
बषायर्ाम बाहेक (२७० दिर्न प्रततवषय) 

 सुंकलर्न÷उत्खर्नर्न ्स्थार्नको सुंख्र्ा  
(Number of Collection/Extraction Sites)  

१९ 

 सुंकलर्न ÷उत्खर्नर्न ् गररर्न ेसामाग्रीहरु  
(Materials to be Extracted) 

ढुुंगा, गगटी र बालुवा 

 प्रस्ताव अन्तगयतका कार्यहरु  
(Proposal Component Activities)  

सुंकलर्न, उत्खर्नर्न ्र ढुवार्नी 
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 प्रभाववत गाउँपाललका र वडाहरु त्रिपुरासुन्िरी गाउँपाललका तथा र्सका वडा र्नुं १, २, ३, ४, 
५, ६, ७ 

 IEE प्रततवेिर्नको वैधातर्नकता (Validity of the 

IEE Report)  

IEE प्रततवेिर्न स्वीकृतत भएको लमततले २ वषय 
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२.३. प्रस्तावको वववरण (Proposal Description) 

 

२.३.१. प्रस्तावको उद्देश्य (Objectives of the Proposal) 

 िथाभावी उत्खर्नर्न ्सुंकलर्नबाट हुर्नसतरे्न वातावरणीर् प्रभावहरु िस्त ैर्निीको बहाव पररवतयर्न, भुक्षर् का 
साथसाथै अन्र् सामाजिक, भौततक सुंरचर्नाहरुमा हातर्नर्नोतसार्नी र्नहुरे्न गरर वातावरणमैिी रुपमा ढुुंगा, गगट्टी 
र बालुवा सुंकलर्न, आपूततय व्र्वस्थापर्न गरे्न। 

 स्थार्नीर् स्तरमा आर्आियर्नमा ववृद्ध गरर स्थार्नीर् ववकासका आवश्र्कतालार् सम्बोधर्न गरे्न । 
 खेर गइरहेको प्राकृततक सम्पिाबाट स्थार्नीर् अथयतन्िको ववकासमा र्ोगिार्न पुर्ाउरे्न ।  
 स्थार्नीर् बालसन्िाहरुमा वैकजल्पक रोिगारीको सिृर्ना गरे्न ।  

 

२.३.२. प्रस्ताव क्षेत्रको अवम्स्थतत (Proposal Location)  

धादिङ जिल्ला, त्रिपुरासन्िरी गाउँपाललका भएर बग्रे्न बुढीगण्डकी र्निी तथा आँखु खोला, काष्टे खोला तथा मन्पाङ 
खोलाका बगर क्षेिबाट िीगो रुपमा ढुुंगा, गगट्टी तथा बालुवाको सुंकलर्न/उत्खर्नर्न ्गरे्न र्ोिर्ना त्रिपुरासुन्िरी गाउँपाललका 
कार्ायलर् रहेको छ। तलको ताललकामा ववलभन्र्न सुंकलर्न/उत्खर्नर्न क्षेिहरुको अवजस्थतत प्रस्तुत गररएको छ।  
 

तामलका २.२ उत्खनन क्षेत्रहरुको अवम्स्थतत 

सांकलन 
के्षत्र 

सांकलन 
के्षत्रको नाम 

वडा 
नां 

गुगल  GPS उपलब्ध 
सामाग्री 

वनस्पतत वन्यजन्तु नम्जकको 
खेतसभमको 
दरूी (ममटर) 

बस्तीदेखखको 
दरूी (ममटर) 

बुढीगण्डकी नदीको पूवी ककनार 

१ 
र्नरलसुंह 

िोभार्न के्षि १ 27.969513,84.772844 

ढुुंगा, 
ग्राभेल, 
बालुवा 

िबिबे, शमी, 
काभ्रो  

  ४५०  ११०० 

२ 

िेवीस्थार्न 
मजन्िर, 
लशलशघाट १ 27.987627,84.7896398 

ढुुंगा, 
ग्राभेल, 
बालुवा 

वर, वपपल, डुिी 

िमु्सी ८० ७०० 

३ 
वन्खोला 
बगर १ 27.992040,84.788705 

ढुुंगा, 
ग्राभेल, 
बालुवा 

 खस्रेतो, कुटलमरो  

स्र्ाल २४० ९५० 

४ बौलेर्नी बगर १ 27.997603,84.792493 

ढुुंगा, 
ग्राभेल, 
बालुवा 

 बोटधगेँरो, 
गचलाउर्न े 

सालक २०० ७८० 

५ 
पट्केघारी 
बगर २ 28.024600,84.812848 

ढुुंगा, 
ग्राभेल, 
बालुवा 

 खर्र, आँप 

लोखके ४३० ४५० 

६ 
चुलीिेवी 

स्कूल र्नजिक २ 28.035481,84.809527 

ढुुंगा, 
ग्राभेल, 
बालुवा 

लसमल, करम 

खरार्ो १६० १७० 
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७ 

आरुघाट-
काष्टेखोला 
बुढीगण्डकी 
िोभार्न २ 28.052549, 84.818593 

ढुुंगा, 
ग्राभेल, 
बालुवा 

फकरो 

  १०० १९० 
 आाँखुखोलाकोबगुवा खोला हुाँदै  ररङने जलववद्युत बााँधदेखख बुढीगण्डकी नदीको दोंिानसभमको पम्श्िमी ककनार 

८ 
र्नरलसुंह धाम 
िोभार्न के्षि १ 27.968686,84.773779 

ढुुंगा, 
ग्राभेल, 
बालुवा 

कटुस, साल, 
लसमल   ५०० १०५० 

९ 
ज्र्ालमरे 

तीर्नढुुंगे बगर १ 27.974468,84.780457 

ढुुंगा, 
ग्राभेल, 
बालुवा   बाँिर २७० ६३० 

१० बान्दे्र बगर १ 27.978737,84.795476 

ढुुंगा, 
ग्राभेल, 
बालुवा खखरो   २५० ५०० 

११ 

छाँिेपुल, 
पाकुले 
डडलमुतर्न १ 27.979035,84.808459 

ढुुंगा, 
ग्राभेल, 
बालुवा गार्ो   ८०० ४८० 

१२ 
बेतखोला 
बगर १ 27.985126,84.814888 

ढुुंगा, 
ग्राभेल, 
बालुवा 

 शमी, आँप, 
पीपल   ४५ ४७० 

१३ 
टारीबेसी पुल 

बगर १ 27.993819,84.826864 

ढुुंगा, 
ग्राभेल,  
बालुवा   बाँिर ३५० ९० 

१४ 
ह्र्ावपङे 

सुकौरा बगर ६ 27.997546,84.835217 

ढुुंगा, 
ग्राभेल, 
बालुवा     ११५ १९० 

१५ 
खहरे आँख ु
िोभार्न ७ 28.027242,84.955764 

ढुुंगा, 
ग्राभेल, 
बालुवा     १४० १५० 

१६ 

ररङर्ने 
िलववद्र्ुत 

बाँध 
र्नजिकको 
बगर ४ 28.037130,84.966667 

ढुुंगा, 
ग्राभेल, 
बालुवा     ३०० ५०० 

काष्टे खोलाको दवुै ककनार  

१७ 

काष्टेखोला-
बुढीगण्डकी 
िोबार्न 

२ 
र 
३ 28.052549,84.818593 

ढुुंगा, 
ग्राभेल, 
बालुवा     १०० १९० 

१८ 

ठुलोबेसी 
िाँट 

आसपास  

२ 
र 
३ 28.051982,84.824940 

ढुुंगा, 
ग्राभेल, 
बालुवा 

वर, पीपल, 
सल्लो   ४५ २०० 
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मन्पाङ खोलाको दक्षक्षणी ककनार 

१९ 
लसउरेर्नी िाँट 
आसपास ३ 28.068188,84.854703 

ढुुंगा, 
ग्राभेल, 
बालुवा 

साल, कटुस, 
खखरो   १५५  ३५५ 

 

चित्र  नां. २.१ मा उत्खनन क्षेत्रहरुको अवम्स्थतत (गाउाँ पामलका) प्रस्तुत गररएको छ।   
साथै अरु्नसुची २ मा क्षेि १ िेखख १८ सम्मका सम्पूणय उत्खर्नर्न क्षेिहरुको गुगल र्नतशा सुंलग्र्न गररएको छ।  

 

चित्र नां. २.१. नेपालको नतशामा प्रस्तावको अवम्स्थतत 
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२.३.३.प्रस्ताववत क्षेत्रमा यातायातको पहुाँि (Proposal Component Accessibility) 

सुंकलर्न/उत्खर्नर्न ् क्षेिको सडक पहँुचको हकमा सबै उत्खर्नर्न ् क्षेिमा सडक ववस्तार भएको छ।  सबै क्षेिहरुमा 
सडकबाट पुग्र्न सफकन्छ । 

 

 

 

 

 

Tripureshwor 
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चित्र न.२.२ प्रस्ताब क्षेत्रको पहुि सुववधा 
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२.३.४. प्रस्तावको क्षेत्र तनधाभरण (Delineation of Zone of Influence) (ZoI)  
प्रस्ताववत सुंकलर्न/उत्खर्नर्न ्क्षेि मध्रे् वातावरणीर् दहसावमा उच्च प्रभाववत क्षेि (High Impact Area: HIA) र न्रू्र्न 
प्रभाववत क्षेि (Low Impact Area : LIA) गरर क्षेि तर्नधायरण गररएको छ ।   
उच्ि प्रिाव क्षेत्र (High Impact Area: HIA): उत्खर्नर्न ्क्षेि तथा त्र्सको १०० लमटर पररगध सम्मको क्षेिलार् उच्च 
प्रभाव क्षेिको रुपमा छुटर्ाइएको छ। िहाँ उत्खर्नर्न ्कार्य, सुंकलर्नका िममा थुपारे्न स्थार्न आदि पियछ । 
न्यून प्रिाव क्षेत्र (Low Impact Area: LIA) : न्रु्र्न प्रभाव क्षेिमा प्रत्र्क्ष उत्खर्नर्न ्सुंकलर्नका कार्यहरु र्नहुरे्न भएतापतर्न 
सामाजिक आगथयक प्रभाव पर्नयसतर्ने कुरालार् मध्र्र्निर राखेर क्षेि तर्नधायरण गररएको छ । उच्च प्रभाव क्षेिबाट ५ 
फक.लम. पररगध लभि परे्न क्षेि तथा बस्तीहरुलार् र्स क्षेि लभि सीमाङ्कर्न गररएको छ ।  
 

२.३.५. सांकलन/उत्खनन ् र ढुवानी (कायभ र ववचध) (Collection/Extraction and Transportation (Activities and 

Methods)   

प्रस्ताववत र्निी तथा खोलाहरुबाट िीगो रुपमा, ढुुंगा, गगटी र बालुवा सुंकलर्न/उत्खर्नर्न ्गिाय मुख्र्तर्ा तर्नम्र्न तररकाहरु 
अवलम्बर्न गररर्न ेछ ।  

 र्स प्रततवेिर्नले तोकेको स्थार्नबाट माि ढुगा, गगट्टी तथा बालवुा र लमस्कटको सुंकलर्न/उत्खर्नर्न ्गरे्न ।  
 वातावरणीर् दहसाबले सुंवेिर्नशील क्षेिहरु िस्त:ै कल्भटय, कुलो, खार्नेपार्नीको मुहार्न तथा कुवा क्षेि आदि 

रहेको स्थार्न वररपररबाट श्रोतवस्तु सुंकलर्न/उत्खर्नर्न ्र्नगरे्न, त्र्स्ता सुंवेिर्नशील क्षेिहरुबाट २० लमटर परबाट 
माि उत्खर्नर्न गरे्न । 

 ववद्र्मार्न तर्नर्म अरु्नसार पुल क्षेिको ५०० मी. र्निीको मागथ र तलसम्म उत्खर्नर्न ्र्नगरे्न, त्र्स्ता छेिको 
उत्खर्नर्नका बारेमा होडड यङ्ग वा अन्र् सूचर्ना प्रिार्क उपार् अवलम्बर्न गरे्न । 

 र्निी कटार्न हुर्न सतर्ने स्थार्न वा कमिोर भ-ुअवजस्थतत भएको स्थार्नमा ग्र्ात्रबर्र्न वालको तर्नमायण गरे्न । 
 र्निीमा पार्नी भैरहेको वा बगगरहेको क्षेिवाट श्रोत र्नतर्नकाल्रे्न । 
 र्निीको धार पररवतयर्न हुरे्न गरी श्रोत सुंकलर्न र्नगरे्न । 
 र्निीको पार्नीको सतह भन्िा गदहरो हुरे्न गरी श्रोत उत्खर्नर्न ्र्नगरे्न । 
 उत्खर्नर्न ्कार्यको लागग कामिार वा व्र्जततबाट सामान्र् औिार िस्त:ै साबेल, हथौडा वा त्र्स्त ैऔिारको 

प्रर्ोगबाट उत्खर्नर्न ्गरे्न, ठुला ठुला मेलशर्नरी डोिर, ब्र्ाक आदि प्रर्ोग तर्नषेध गरे्न । 
 तोफकएको िैतर्नक पररमाणभन्िा बढी उत्खर्नर्न र्नगरे्न । 
 ढुवार्नीको हकमा िर्ातटर, दटपरहरु प्रर्ोग गरे्न । 

 

उपरोतत श्रोतहरु सुंकलर्न कार्य गिाय, समर् पररमाण आदि सबै उपलब्ध ववषर्लार् गम्भीरताका साथ हेरी त्र्स 
सम्बन्धमा सुंकलर्नकताय, ठेकेिार र कामिारलार् वातावरणमैिी र िीगो फकलसमले सुंकलर्न गर्नय अलभमुखखकरण, 
प्रलशक्षण  दिर् सुंकलर्न गररर्न ेछ । त्र्सरी सुंकलर्न गिाय तर्नस्केका उप-उत्पािर्न (प्रर्ोग र्नहुरे्नहरु सामाग्रीहरु) लार् 
र्निी बगरका खाल्डाखुल्डी परे्न लगार्तका काममा उगचत व्र्वस्थापर्न गररर्न ेछ । 
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२.४. सांकलन/उत्खनन ्गररन ेपररमाणको आांकलन (Estimation of Quantity of Extraction of Sediments) 
 

र्निीको पार्नी बहेको भागबाट उत्खर्नर्न गिाय, र्निीको पार्नी बहावमूतर्नको सतहबाट, र्निीको पार्नी बहेको भागबाट श्रोत 
बस्तु सुंकलर्न र्नगरे्न र्ोिर्ना छ । तर्नम्र्न ताललकामा उत्खर्नर्न ्क्षेिमा र्निीको चौडार्को वववरण प्रस्तुत गररएको छ । 

तामलकााः उत्खनन के्षत्रमा नदीको औषत िौडाई  

के्षत्र उत्खनन के्षत्र नदी वा खोला नदीमा पानी बगेको औषत िौडाई (मम)* 

क्षेि-१ बुढीगण्डकी र्निी पूवी फकर्नार बुढीगण्डकी र्निी  ४७ 

क्षेि-२ आँखुखोलाको ररङरे्न िलववध्ितु बाँधिेखख 
बुढीगण्डफकको िोंभार्नसम्मको पजश्चमी फकर्नार 

आँखु खोला १४० 

क्षेि-३ काष्टे खोलाको िवु ैफकर्नार काष्टे खोला १४ 

क्षेि-४ मन्पाङ खोलाको िक्षक्षणी फकर्नार मन्पाङ खोला १२ 

(श्रोत: स्थलगत सवेक्षण, २०७७) 
 

*र्निी वा खोलाको िारँ्ा वा बाँर्ा फकर्नाराबाट माि श्रोत सुंकलर्न गररर्न े अवस्थामा र्निी बगेको सुंकलर्न भाग 
प्रर्ोिर्नाथय र्नपरे्न हुर्नाले 'शुन्र्' मातर्नएको हो । 
 

तर्नम्र्न ताललकाले सुंकलर्न गर्नय सफकर्न ेश्रोतवस्तुको पररमाण मौज्िात प्रस्तुत गररएको छ । िसमा र्निीको िवुैततरबाट 
उत्खर्नर्न ्सुंकलर्न गरे्न अवस्थामा र्निीको पार्नी बगेको चौडार् घटाएर वावषयक तथा िैतर्नक रुपमा सुंकलर्न गर्नय सफकर्ने 
पररमाण दहसाब गररएको छ । र्निीको लम्बार्, सुंकलर्न गर्नय सफकर्न े बगर क्षेिको चौडार् र वावषयक रुपमा थुवप्ररे्न 
श्रोतको गदहरार्को गुणर्निलबाट सुंकलर्न गर्नय सफकर्न ेश्रोतवस्तुको मौज्िातको दहसाब पररमाण तर्नकाललएको छ । 
तर्नम्र्न ताललकाले उत्खर्नर्न ्क्षेिमा बावषयक अवगधमा थुवप्ररे्न श्रोतबस्तुहरुको पररमाणको वववरण उल्लेख गररएको छ । 
साइट 
नां 

सांकलन क्षेत्रको नाम औसत 
सांकलन 
(लभबाई) 

िौडाई 
(ममटर) 

गहहराई 
(ममटर) 

वावषभक सांकलन 
घनममटरमा 

ठेतका प्याकेज 
नां 

बुढीगण्डकीको पूवी ककनार   

१ र्नरलसुंह िोभार्न के्षि ८० ५० ०.५ २,०००  २ 
२ िेवीस्थार्न मजन्िर, लशलशघाट ४५ ३५ ०.५५ ८६६.२५  २ 
३ वन्खोला बगर ७५ ३५ ०.४ १,०५०  २ 
४ बौलेर्नी बगर ३५ २० ०.४ २८०  २ 
५ पट्केघारी बगर ५५ १५.६ ०.३५ ३००.३  १ 
६ चुलीिेवी स्कूल र्नजिक ४० २० ०.४५ ३६०  १ 
७ आरुघाट-काष्टेखोला बुढीगण्डकी िोभार्न २० ३५ ०.४ २८०  १ 

  कुल ३५० २१०.६ ३.०५ ५१३६.५५   
 आाँखुकोलाको पम्श्िमी ककनार    

८ र्नरलसुंह धाम िोभार्न के्षि १२० ६५ ०.८५ ६६३०  २ 
९ ज्र्ालमरे तीर्नढुुंगे बगर ९६ १२५ ०.९ १०,८००  २ 
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१० बादे्र बगर १३५ ६५ ०.८ ७०२०  २ 
११ छाँिेपुल, पाकुले डडलमुतर्न १०५ ७५ ०.९ ७०८७.५  २ 
१२ बेतखोला बगर ६५ ११५ ०.४५ ३३६३.७५  ३ 
१३ टारीबेसी पुल बगर १२५ १६० ०.५ १०,०००  ३ 
१४ ह्र्ावपङे सुकौरा बगर १६५ १३५ ०.४ ८९१०  ३ 
१५ खहरे आँख ुिोभार्न १६५ १६५ ०.४५ १२२५१.२५  ३ 
१६ ररङर्ने िलववद्र्ुत बाँध र्नजिकको बगर १७० १५० ०.३५ ८९२५  ४ 

  कुल ११४६ १०५५ ५.६ ७४९८७.५   
 काष्टे खोलाको दवुै ककनार   

१७ काष्टेखोला-बुढीगण्डकी िोबार्न १५ १९.५ ०.३ ८७.७५  १ 
१८ ठुलोबेसी िाँट आसपास  ३५ ७.५ ०.३५ ९१.८७५  १ 

  कुल ५० २७ ०.६५ १७९.६२५  
 मन्पाङ खोलाको दक्षक्षणी ककनार   

१९ लसउरेर्नी िाँट आसपास ४५ १७ ०.३५ २६७.७५ १ 
  कुल ४५ १७ ०.३५ २६७.७५ १ 
  जभमा कुल  ८०,५७१.४२   

प्रततहदन सांकलन औसतमा (२७० हदनका लाचग) २९८   
(श्रोत: स्थलगत सवेक्षण, २०७७) 
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 अध्याय तीन 

अध्ययन ववचध 
 

३. अध्ययन ववचध (Study Methodology) 
र्स प्रारजम्भक वातावरणीर् परीक्षण, वातावरण सुंरक्षण ऐर्न २०७६ तथा वातावरण सुंरक्षण तर्नर्मावली २०७७ र 
त्रिपुरासुन्िरी गाउँपाललकाको सुंक्षक्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्र्न तथा प्रारजम्भक वातावरणीर् परीक्षण कार्यववगध,  २०७७ मा 
व्र्वस्था भएका प्रफिर्ाहरु अरु्नसरण गरर अध्र्र्र्न गररएको गथर्ो । िस अरु्नसार सवयप्रथम प्राथलमक तथा सहार्क 
श्रोतका आधारमा सूचर्ना/िार्नकारीको अध्र्र्र्न तथा सुंकलर्न, उत्खर्नर्न ् क्षेिको स्थलगत भ्रमण तथा अवलोकर्न, 

स्थार्नीर् िर्नसमुिार्हरु तथा गाउँपाललकासँग प्रस्तावको बारेमा िार्नकारी दिरे्न तथा लक्षक्षत वगयसँग छलिल, परामशय 
आदि सम्पन्र्न गररर्ो । स्थलगत भ्रमण तथा अवलोकर्नबाट प्राथलमक स्तरका भौततक तथा िैववक वातावरणीर् 
िार्नकारी सुंकलर्न गररर्ो भरे्न सामाजिक, आगथयक िार्नकारी राजष्िर् िर्नगणर्ना २०६८ बाट साभार गररएको गथर्ो। 
 

३.१. प्रकामशत/उपलब्ध जानकारी र तथ्याङ्कको पुनरावलोकन एवां सांश्लेषण (Review and Synthesis of Secondary 

Information and Data)  

 

(क) कायाभलय अध्ययन तथा सन्दिभ सामाग्रीहरुको पुनरावलोकन 

प्रारजम्भक वातावरणीर् परीक्षण गर्नय आवश्र्क परे्न सहार्क श्रोतका िार्नकारीहरु ववलभन्र्न उपलब्ध प्रततवेिर्नहरुबाट 
साभार गररर्ो । सामाजिक, आगथयक िार्नकारीहरु राजष्िर् िर्नगणर्ना २०६८ बाट समेत प्राप्त भर्ो । सन्िभय 
सामग्रीको हकमा वातावरण सुंरक्षण ऐर्न, २०७६ र वातावरण सुंरक्षण तर्नर्मावली, २०७७, राजष्िर् वातावरणीर् प्रभाव 
मूल्र्ाुंकर्न तर्निेलशका, २०५०, स्थार्नीर् सरकार सुंचालर्न ऐर्न, २०७४ आदि सुंकलर्न गरर अध्र्र्र्न गररएको गथर्ो। 
 

(ख) नतशाहरुको अध्ययन  
प्रस्ताव कार्ायन्वर्र्न हुरे्न क्षेिको भौगोललक अवस्था, बुढीगण्डकी, आँखुखोला, मन्पाङ र काष्टे खोला अवजस्थततका साथै 
वर्न तथा वातावरणको िार्नकारी हालसल गर्नयका लागग र्नापी ववभागबाट प्रकालशत टोपो र्नतशा र गाउँपाललका 
कार्ायलर्मा उपलब्ध मस्र्ौिा गाउँपाललका पार्श्रवयगचि लगार्तका सन्िभय सामग्रीहरु समेत अध्र्र्र्न गरी वववरणहरुको 
िार्नकारी ललर्एको गथर्ो। 
 

३.२. स्थलगत सवेक्षण एवां प्रस्ताव क्षेत्र तनरीक्षण (Field Survey and Site Investigation) 

स्थलगत भ्रमण तथा अवलोकर्नबाट प्राप्त गरु्नय परे्न िार्नकारीहरु हालसल गर्नयका लागग भौततक,  साुंस्कृततक तथा 
िैववक वातावरण सम्बजन्ध आवश्र्क सम्पुणय बुँिाहरु समाववष्ट हुरे्न गरी आवश्र्कतारु्नसार चकेललष्टहरु तर्नमायण 
गररर्ो । स्वीकृत कार्यसूगचमा तर्नदियष्ट गररएका उच्च प्रभाव (उत्खर्नर्न ्क्षिेबाट १०० लम. पररगध) तथा न्रू्र्न प्रभाव 
क्षेि (उच्च प्रभाव क्षेिबाट ५ फक.लम. पररगध) हरुमा अध्र्र्र्न टोलीले लमतत २०७७/०५/०५-२०७७/०५/११ का त्रबचमा 
तर्नरीक्षण गरर भौततक, िैववक, सामाजिकत तथा साुंस्कृततक वातावरण सम्बन्धी िार्नकारी हालसल गरेको गथर्ो । 
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(क) जैववक वातावरण सभवन्धी तथ्याङ्क सांकलन कायभ 
वर्नको फकलसम, अवस्था, रुख तथा िीविन्तुहरुको प्रिातत आदि बारे िार्नकारी समेदटरु्नका साथै स्थार्नीर् 
बालसन्िाहरुको भर्नार् बमोजिम वर्नस्पतत तथा वन्र्िन्तु बारे दटपोट गररएको गथर्ो । िसबाट प्रत्र्क्ष रुपमा 
िेखखएका एवम ्अप्रत्र्क्ष रुपमा पार्एका पिगचन्ह, प्वाँख, त्रबष्टा, आवाि आदिबाट िीविन्तु पदहचार्न गरी सो को बारे 
िार्नकारी हालसल गररएको गथर्ो। माछाबारे िार्नकारी ललर्न र्निी, खोलामा भेदटएका साथै माछा मारे्न स्थार्नीर् 
व्र्जततहरुबाट िार्नकारी सुंकलर्न गरु्नयका साथै सोको र्नाम र प्रकृतत समेतको अध्र्र्र्न गररएको गथर्ो । प्रस्ताव 
कार्ायन्वर्र्न हुरे्न स्थार्न र्नजिकका वर्न क्षेिहरुमा पार्रे्न र आवतिावत गरे्न खासगरी स्तर्नधारी, चरा र घस्ररे्न 
प्रिाततका वन्र्िन्तुको बारेमा थप िार्नकारी ललर्न स्थार्नीर् िर्नताहरुसँग सोधपुछ गररएको गथर्ो । उपरोतत िैववक 
वातावरणबारे िार्नकारी ललरे्न िममा तोफकएका स्थार्नहरुमा स्थलगत भ्रमण गरी वववरण सुंकलर्न गरे्न कार्य गररएको 
गथर्ो । 
 

(ख) िौततक वातावरण सभवन्धी तथ्याङ्क सांकलन कायभ  
उपरोतत प्रस्ताव कार्ायन्वर्र्न हुरे्न क्षेिहरु मध्रे् केही महत्वपूणय स्थार्नहरुको र्नमूर्ना क्षेिहरुको छर्नौट गरी ती 
स्थार्नहरुको सवके्षण गररएको गथर्ो। र्सरी अध्र्र्र्न गरे्न भ्रमण गरे्न काममा स्थार्नीर् िर्नताहरु र वर्न उपभोतता 
समूहहरुसँग त्र्स क्षेिको माटो, बालुवा, चट्टार्न, िलाधार क्षेि, भु–क्षर् हुरे्न क्षेि, खोलार्नालामा पार्नीको अवस्था आदिका 
बारेमा समूहगत रुपमा छलिल गरी प्रस्ताव कार्ायन्वर्र्न गिाय पर्नय सतर्न ेप्रभाव आदिका बारेमा िार्नकारी सुंकलर्न 
गरे्न कार्य गररएको गथर्ो।  
 

(ग) सामाम्जक, आचथभक तथा सााँस्कृततक वातावरण सभवन्धी तथ्याङ्क सांकलन कायभ 
र्सको लागग खासगरी स्थलगत रुपमा ग्रामीण लेखािोखा ववगधको प्रर्ोग गररएको गथर्ो । ववलभन्र्न िातत, धमय, पेशा, 
वगय आदिको प्रतततर्नगधत्व हुरे्न गरी समूहगत छलिलबाट सामाजिक, आगथयक तथा सासँ्कृततक वातावरण सम्बन्धी 
िार्नकारी सुंकलर्न गररएको गथर्ो ।  
 

अन्र् िार्नकारी प्राप्त गर्नयका लागग स्थार्नीर् िार्नकार व्र्जततहरुसँग भेटघाट गररएको गथर्ो । रीततररवाि,साँस्कृततक 
सम्पिाहरु िस्त:ै मठ, मजन्िर, पर्यटकीर् स्थलहरुको अवलोकर्न भ्रमण र मजन्िरहरुका पुिारी लगार्तका िार्नकार 
व्र्जततहरु सँगको छलिल समेत बाट िार्नकारी सुंकलर्न गरे्न कार्य गरी सामाजिक आगथयक तथा साँस्कृततक 
वातावरणमा पर्नय सतर्न े प्रभावका बारेमा िार्नकारी हालसल गररएको गथर्ो । र्सको अततररतत, ववलभन्र्न समूह, 
समुिार् वा पेशागत समूह सुंघसुंस्था आदिसँगको छलिल, अन्तरफिर्ाको समेत आर्ोिर्ना गररएको गथर्ो। 
 

३.३. सावभजतनक सूिना, जनपरामशभ, सावभजतनक सुनुवाई एवां मसफाररश पत्रहरु (Public Notice,  Public Consultation 

and Recommendation Letters)  

  

सवयसाधारणलार् प्रस्ताव सम्बन्धी िार्नकारी प्रिार्न गरे्न हेतुले २०७७ भाद्र १२ गतकेो "धादिङ आवाि" िैतर्नक पत्रिकामा 
७ दिरे्न सावयितर्नक सूचर्ना प्रकालशत गररएको गथर्ो (अरु्नसूची ३)। उतत सावयितर्नक सूचर्ना प्रकालशत गरु्नयको मूख्र् 
उद्देश्र् स्थार्नीर् बालसन्िाहरुको प्रस्ताव प्रततको धारणा तथा रार् सुझाव सुंकलर्न गरु्नय गथर्ो । प्रकालशत उतत सूचर्ना 
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प्रभाववत गाउँपाललकाका वडा कार्ायलर्हरुमा समेत टाँस गरर सो को मूचुल्का सम्बजन्धत वडा कार्ायलर्बाट प्राप्त 
गररएको गथर्ो भरे्न सम्बजन्धत सूचर्नालार् गाउँपाललकाको आगधकाररक वेवसाइटमा पतर्न राखखएको गथर्ो ।  

 

िर्न परामशयको हकमा लक्षक्षत समूहको छलिल लमतत २०७७ भाद्र ५ गत ेिेखख ११ गत ेसम्म सम्बजन्धत गाउँपाललका 
र  सुंकलर्न/उत्खर्नर्न ्क्षेि वररपररका स्थार्नीर् बालसन्िाहरु समेतको उपजस्थततमा सम्पन्र्न गररर्ो (अरु्नसूची ४) र सो 
छलिलबाट प्राप्त रार् सुझावहरुलार् प्राथलमकताका साथ प्रततवेिर्नमा सुंलग्र्न गरार् छलिलमा उठेका सवालहरुलार् 
र्स प्रततवेिर्नमा सम्बोधर्न गररएको छ । मस्र्ौिा प्रारजम्भक वातावरणीर् परीक्षण अध्र्र्र्न प्रततवेिर्न तर्ार भएपतछ 
र्समा थप सुझाव सुंकलर्न गर्नयका लागग सावयितर्नक सुरु्नवार् गरु्नयपरे्न कारु्नर्नी प्रावधार्न भए पतर्न अदहलेकको कोलभड 
महामारीको ववषम पररजस्थततलार् मध्रे्र्निर गरी प्रततवेिर्नलार् गाउँपाललकाको आगधकाररक वेवसाइट मािय त ् माि 
सावयितर्नक गरी रार्सुझाव सुंखलर्न गरे्न कार्य गररर्ो । मस्र्ौिा प्रततवेिर्नलार् साथै सम्बजन्धत गाउँपाललकाको 
प्रस्ताव कार्ायन्वर्र्नको लागग लसिाररस समेत प्रततवेिर्नमा लसिाररश गररएको छ । (अरु्नसूची ५)। 
 

३.४. तथ्याङ्क ववश्लेषण प्रिावहरुको पहहिान/अनुमान/मुल्याङ्कन, प्रिाव न्यूनीकरण ववचधहरुको पहहिान सुझाव एवां 
प्रततवेदन तयारी (DataAnalysis, Identification/Prediction/Evaluation of Impacts , Identification/Suggestion of 

Mitigation Measures and Reporting) 

 

प्रस्ताववत क्षेिको ववशेष अध्र्र्र्न गिाय गररएको ववश्लेषणबाट आएका प्राथलमक र सहार्क श्रोतबाट प्राप्त भएका 
तथ्र्ाङ्क तथा िार्नकारीलार् सुंक्षक्षप्तीकरण गरी आवश्र्कता अरु्नसार ताललकामा राखी प्रततवेिर्नको उपरु्तत भागमा  
समावेश गररएको छ। तसथय, प्राप्त िार्नकारीहरुबाट (सन्िभय सामाग्री तथा स्थलगत अवलोकर्नबाट प्राप्त) प्रस्ताव 
कार्ायन्वर्र्न गिाय हुरे्न सम्भाव्र् सकरात्मक र र्नकरात्मक असरहरुको पदहचार्न गरी त्र्सको िवैवक, भौततक, सामाजिक 
आगथयक गरी तीर्न शीषयक अन्तगयत छुट्टर््ार् प्रभाव आुंकलर्न तथा मूल्र्ाङ्कर्न गररर्ो । र्सरी प्रभाव मुल्र्ाङ्कर्न गिाय 
राजष्िर् वातावरणीर् प्रभाव मलू्र्ाङ्कर्न तर्निेलशका, २०५० अरु्नरुप प्रभावहरुलार् त्र्सको प्रकृतत, मािा, ववस्तार अवगध 
(Nature, Magnitude, Extent and Duration) मा वगीकरण गरर मूल्र्ाङ्कर्न गररएको गथर्ो। तत्पश्चात ् प्रभावहरुलार् 
न्रू्र्नीकरण गर्नय लमतव्र्र्ी तथा व्र्ावहाररक उपार्हरुको पदहचार्न गरी र्स प्रततवेिर्नमा समाववष्ट गररएको छ । 
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अध्याय िार  

ववद्यमान ऐन  तनयम,  नीतत,  तनदेमशका,  मापदण्ड  एवां  सभमेलनहरुको पुनरावलोकन 

 

 

४.  ववद्यमान  ऐन  तनयम,  नीतत,  तनदेमशका,  मापदण्ड  एवां  सभमेलनहरुको पुनरावलोकन (Review of Legislation, 

Policies, Laws and Guidelines)  

 

ढुङ्गा, गगट्टी, बालुवा (श्रोत) को सुंकलर्न/उत्खर्नर्नको वातावरणीर् अध्र्र्र्न प्रततवेिर्न तर्ार गर्नयका लागग तथा सो 
प्रस्ताव कार्ायन्र्वर्न गर्नयका तर्नलमत्त सो सम्बजन्ध प्रचललत ऐर्न कारु्नर्न तथा तर्नर्मका वारेमा ववस्ततृ िार्नकारी हुरु्न 
अतत आवश्र्क छ। वातावरणमा पर्नय सतर्न ेअसरका वारेमा अत्र्न्त सचते रहँिै राजष्िर् तथा अन्तराजष्िर् स्तरमा 
समेत ववलभन्र्न सजन्ध र अलभसजन्ध मागथ ऐतर्बद्धता िाहेर गरु्नय परे्न पररपे्रक्ष्र्मा वर्न, वन्र्िन्तु लगार्त 
वातावरणका सबै अुंगहरुको वजै्ञातर्नक ढुंगले सुंरक्षण, सम्बधयर्न तथा सिपुर्ोग गर्नयका लागग पतर्न र्स्ता ऐर्न कारु्नर्न 
सम्बन्धमा िार्नकार हुरु्न परे्न र त्र्स्ता सम्बजन्धत र्नीतत तर्नर्महरुले तर्निेश गरे बमोजिम प्रस्ताव कार्ायन्वर्र्न गर्नय 
िरुरी छ। 
 

४.१ वातावरण सभवन्धी ऐन तथा तनयमावली 
ववकास आर्ोिर्ना तथा कार्यिमहरु सुंचालर्न गिाय वातावरणीर् पक्षलार् समावेश गर्नय वातावरण सुंरक्षण ऐर्न, २०७६ 
तथा वातावरण सुंरक्षण तर्नर्मावली, २०७७ लागु गररएको छ। सो ऐर्नमा प्रस्तावकले तोफकए बमोजिमका प्रस्तावहरुको 
प्रारजम्भक वातावरणीर् परीक्षण गरु्नय परे्न र त्र्स्ता प्रस्ताव सम्बजन्धत तर्नकार्बाट स्वीकृत र्नगरार् कार्यन्वर्र्न 
गराउर्न र्नहुरे्न व्र्वस्था समेत गरेको छ । वातावरण सुंरक्षण तर्नर्मावली, २०७७ को तर्नर्म ३ अरू्नसूची २ बमोजिम 
र्निीको तटीर् क्षेिबाट ढुुंगा, गगटी तथा बालुवा सुंकलर्न गरु्नय परेमा िैतर्नक १०० िेखख ३०० घ.लम. सम्मको उत्खर्नर्न ्
तथा सुंकलर्न गरु्नय पूवय प्रारजम्भक वातावरणीर् परीक्षण गरु्नय परे्न उल्लेख गररएको छ । सोही तर्नर्मावलीको पररच्छेि 
२ मा प्रारजम्भक वातावरणीर् परीक्षण गिाय अपर्नाउरु्न परे्न चरणबद्ध प्रकृर्ाहरुको उल्लेख गरेको छ। 
 

४.२ वन सभबन्धी ऐन तथा तनयमावली 
वर्न िुंगलको सुंरक्षण गरी वातावरणको प्रवधयर्न गर्नय र वर्न पैिावारको समुगचत सिपुर्ोग गरी िर्नताको आधारभुत 
आबश्र्कता पररपुततय गर्नय रे्नपाल सरकारले वर्न व्र्वस्थापर्न सम्बन्धी ऐर्न, २०७६ लागु गरेको छ । वर्न ऐर्नमा  
सरकारद्वारा व्र्वजस्थत वर्नको िीगो व्र्वस्थापर्नका लागग कार्यर्ोिर्ना तर्ार गरी स्वीकृत हुरु्न परे्न तथा कार्य 
र्ोिर्नाले तर्नदियष्ट गरेको बाहेक अन्र् कुरै्न पतर्न कार्य गराउर्न र्नपार्रे्न कारु्नर्नी प्रावधार्न रहेको छ । सोही ऐर्नमा 
सरकारद्धारा व्र्वजस्थत वर्नको वर्नपैिावारको स्वालमत्व तथा त्रबिी ववतरण गरे्न व्र्वस्था भएको पार्न्छ । िसमा 
वर्नपैिावार सुंकलर्न गिाय अपर्नाउरु्न परे्न तररका, त्रबिी व्र्वस्था, तर्नकासी गरे्न अवगध तथा कस्तो अवस्थामा वर्न 
पैिावार सुंकलर्न र त्रबिी गर्नय र्नपार्रे्न आदि उल्लेख गरको छ। 
 

र्सका अततररतत वर्न ऐर्नले कुरै्न राजष्िर् प्राथलमकता प्राप्त आर्ोिर्ना सुंचालर्न गिाय वातावरणमा उल्लेख्र् प्रततकुल 
असर र्नपरे्न भएमा रे्नपाल सरकारले राजष्िर् वर्न प्रर्ोग गर्नय दिर्न सतरे्न प्रावधार्न उल्लेख गिै वर्न तर्नर्मावलीले 
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त्र्स्तो आर्ोिर्ना सुंचालर्न गिाय कसैलार् हार्नीर्नोतसार्नी पुग्र्न गएमा सम्बजन्धत आर्ोिर्नाले रै्न क्षततपुततय दिरु्न परे्न 
प्रावधार्न गरी िर्नसाधारणको मौललक हकको सुरक्षाको प्रत्र्ाभूतत दिएको छ।  
 

४.३ वन्यजन्तु सांरक्षण सभवन्धी ऐन तथा तनयमावली 
िलुयभ वन्र्िन्तुहरुको सुंरक्षण गर्नय राजष्िर् तर्नकुञ्ि तथा वन्र्िन्तु सुंरक्षण ऐर्न २०२९ लागु, भएको छ । र्स ऐर्नको 
ििा १० ले तर्नकुञ्ि, आरक्ष, सुंरक्षण क्षेि वा अन्र् वर्न क्षेिमा पार्रे्न २६ फकलसमका स्तर्नधारी ९, फकलसमका पुंक्षी र 
३ फकलसमका सरीसपृलार् सुंरक्षक्षत वन्र्िन्तुको ििाय दिर् तत वन्र्िन्तुलार् मार्नय पिर्न वा लखेट्र्न वा अन्र्कुरै्न 
फकलसमले हातर्नर्नोतसार्नी पुर् र्ाउर्न तर्नषेध गरको छ । र्स अन्तगयत लागू गररएको कारू्नर्न सम्पुणय फकलसमका वर्नक्षेि 
वा रे्नपाल राज्र्भर लागु भएको छ। 
 

४.४ िू तथा जलाधार सांरक्षण सभबन्धी ऐन तथा तनयमावली 
भू तथा िलाधार सुंरक्षण ऐर्न, २०३९ तथा भू तथा िलाधार सुंरक्षण तर्नर्मावली, २०४२ मा िलाधार क्षेिहरुमा भ-ूक्षर् 
तथा बाढी पदहरोको प्रकोपलार् न्रू्र्नीकरण गर्नय ववलभन्र्न प्रावधार्नहरु समावेश गररएको छ । 
 

४.५ स्थानीय सरकार सांिालन ऐन, २०७४ तथा तनयमावली 
स्थार्नीर् सरकार सुंचालर्न ऐर्न, २०७४ ले गाउँपाललका, र्नगरपाललका र जि.स.स.. लार् आफ्र्नो क्षेिागधकार लभिका 
वातावरण सुंरक्षण तथा प्रवधयर्न गर्नय वर्न, वर्नस्पतत, िैववक ववववधता, भू-सुंरक्षण सम्बन्धमा र्ोिर्ना तर्ार गरी 
कार्ायन्वर्र्न गर्नय गराउर्न सतर्ने अगधकार प्रिार्न गरेको छ । 
 

४.६ तनदेमशका 
 

४.६.१ वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन तनदेमशका, २०५० 

रे्नपाल सरकारले आठौं र्ोिर्नाको र्नीतत कार्ायन्वर्र्नमा सहर्ोग पुगोस ् भन्र्नको लागग वातावरण सुंरक्षण ऐर्न र 
वातावरण सुंरक्षण तर्नर्मावली ल्र्ाउरु्न अगाडड रै्न एक राजष्िर् वातावरणीर् प्रभाव मुल्र्ाुंकर्न तर्निेलशका, २०५० लाग ु
गररसकेको छ । र्ो तर्निेलशकाले अध्र्र्र्नको िममा िर्नसहभागगता िुटाउरै्न परे्न, आवश्र्क सूचर्नाहरुका सुंकलर्न गरे्न, 

वववािका ववषर्हरुको गजम्भरतापूवयक मुल्र्ाकुं र्न गरे्न र वातावरणीर् अध्र्र्र्नको लागग ती ववषर्हरुको प्राथलमकता 
तर्नधायरण गरे्न कुराहरुलार् प्रष्ट रुपमा िोड दिएको छ । 
 

४.७ अन्तराम्ष्िय सम्न्ध तथा महासम्न्धहरु 

मागथ उल्लेख गरेका ऐर्न तर्नर्मका अततररतत केही अन्तरायजष्िर् कारु्नर्नहरुलार् प्रस्ताव कार्ायन्वर्र्नका लागग प्रारजम्भक 
वातावरण परीक्षणका िममा ध्र्ार्न दिरु्न परे्न हुन्छ । रे्नपालले हस्ताक्षर गरेका ववलभन्र्न सजन्ध/महासजन्धहरु एउटा 
िस्तावेिको रुपमा रहेका छर्न ् । र्स्ता अन्तरायजष्िर् महासजन्धहरुमा िैववक ववववधता सम्बन्धी महासजन्ध 

(Convention on Biological Diversity) साइदटस (CITES, Convention on International Trade in Endangered Species 

of Wild Flora and Fauna), लसमसार सम्बन्धी महासजन्ध (Convention on Wetlands of International Importance) 

आदि प्रमुख रहेका छर्न।् र्ी महासजन्धहरुले प्राकृततक श्रोत व्र्वस्थापर्न तथा िीव र वर्नस्पतत सुंरक्षण तर्नजश्चत गर्नय 
आवश्र्क प्रावधार्नको व्र्ाख्र्ा गरेका छर्न ्। 
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अध्याय पााँि  

ववद्यमान वातावरणीय अवस्था 
 

५. ववद्यमान वातावरणीय अवस्था (Description of Existing Environmental Conditions)  

 

र्स अध्र्ार्मा प्रस्ताव कार्ायन्वर्र्न क्षेिको ववद्र्मार्न वातावरणीर् अवस्थाको गचिण गररएको छ । र्ी िार्नकारीहरु 
ववलभन्र्न सन्िभय सामग्री तथा प्रस्ताव कार्ायन्वर्र्न क्षेिको अध्र्र्र्न भ्रमणबाट प्राप्त भएका हुर्न ् । प्रस्ताव क्षेिको 
िैववक, भौततक तथा साुंस्कृततक, सामाजिक आगथयक वातावरण सम्बजन्ध ववद्र्मार्न वातावरणीर् अवस्था तर्नम्र्नारु्नसार 
छर्न।् 
 

५.१.१. िौततक वातावरण (Physical Environment)   
क) धरातलीय अवस्था (Topography)  
रे्नपालको बागमती प्रिेशमा परे्न  धादिङ जिल्ला एक पहाडी जिल्ला हो । र्स जिल्लामा परे्न त्रिपरुासुन्िरी 
गाउँपाललकाको कुल क्षेििल २७१.२३ वगय फक.लम रहेको छ ।  जिल्लाको भौगोललक उचार् समुद्र सतहबाट ३०० लम. 
िेखख ७,११० लमटर सम्म अवजस्थत छ भरे्न गाउँपाललकाको प्रस्ताव क्षेि र्निीको तटीर् क्षिेहरुबाट उत्खर्नर्न ्गरेर श्रोत 
सुंकलर्न गररर्ने र सम्पूणय प्रस्ताव क्षेि ३८० िेखख ६०० लमटरको  उचार् मा अवजस्थत छ।      
 

ख) माटोको प्रकार एवां िूगिभ (Geology and Soil Types)  

त्रिपुरासुन्िरी गाउँपाललकाको माटो धेरै िसो खैरो वा कैलो त्र्सपतछ रातो र कालो माटो पाइन्छ। र्सै गरी झण्डै एक 
ततहाइ माटो िोमट, एक चौथार् भागमा गचम्टाइलो िोमट, केही भागमा बलौटौ र थोरै भागमा पाङगो माटो पाइन्छ । 
 

ग) जलाधार क्षेत्र (Basin Hydrology)  

त्रिपुरासुन्िरी गाउँपाललकाको पजश्चम लसमार्ना तर् गिै बगेको बूढी गण्डकी र्निीले गोरखा जिल्ला र धादिङ जिल्लाको 
लसमार्ना छुट्र्ाएर बगेको छ । त्र्स मध्रे् र्स गाउँपाललकामा मूख्र् रुपमा मन्पाङ खोला, काष्टे खोला, आँखु खोला 
र बुढीगण्डकी र्निी बग्िछर्न ्। 
 

घ) जलवायु / हावापानी (Climate)  

र्स त्रिपुरासुन्िरी गाउँपाललकाको िक्षक्षणी होचा समथर भागमा तथा टारहरुमा  उपोष्ण हावापार्नी पाइन्छ भरे्न मध्र् 
भागका पहाडी क्षेिहरुमा समलशतोष्ण हावापार्नी पाइन्छ। धेरैिसो वषाय ४ िेखख ५ मदहर्नाको अवगधमा हुन्छ । 
 

ङ) हावा र पानीको गुणस्तर एवां ध्वतनको मात्रा (Air and Water Quality and Noise Level) 

त्रिपुरासुन्िरी गाउँपाललकाको ग्रामीण-शहरी क्षेिको अरु्नपातलार् हेिाय ग्रामीण क्षेि तर्नतकै बढी रहेको तथा िर्नसुंख्र्ाको 
अरु्नपात पतर्न उल्लेख्र् रुपमा ग्रामीण भेगमा बढी रहेको राजष्िर् िर्नगणर्ना, २०६८ ले िेखाउँछ । मलूतः कृवष पेशामा 
आगश्रत र्स क्षेिमा उद्र्ोग, कलकारखार्ना आदिको ववकास खासै धेरै र्नभएको कारण र्स क्षेिको हावा र पार्नीको 
गुणस्तरलार् राजष्िर् मापिण्ड लभिै रहेको मान्र्न सफकन्छ, र्द्र्वप मुख्र् शहरी क्षेि तथा सडक वरपरका बस्तीहरुमा 
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भरे्न सवारी साधर्नहरुबाट हुरे्न वारु् प्रिषुण केही मािामा िेख्र्न सफकन्छ। ध्वतर्नको मािाको हकमा ग्रामीण क्षिे भन्िा 
शहरी बस्ती, बिार तथा सडक क्षेि आसपास बढी रहेको अवस्था छ। र्निी छेउको हावापार्नी स्वच्छ र कम प्रिवुषत 
रहेको छ। तर्नमायण सामग्री ओसारपसारका लागग गाडीको आवतिावत तर्नर्लमत रुपमा हुरे्न भएकाले केही मािामा 
ध्वतर्न प्रिषुण रहेको छ। 
 

ि) िू उपयोग (Land-Use) 

र्स गाउँपाललकामा वर्निुंगल र कृवषर्ोग्र् िमीर्न प्रचुर मािामा रहेको छ । गाउँपाललकाको २५.७७ प्रततशत भू-भाग 
वर्नक्षेिले ओगटेको छ भरे्न ५६.४८ प्रततशत भू-भाग कृवष र्ोग्र् िलमर्न छ र पार्नीको भाग १.२१ प्रततशत छ। 
प्रस्ताववत उत्खर्नर्न क्षेिहरुको र्नजिकको भ-ूउपर्ोगको हकमा प्रार्: वर्न क्षेिहरु, खेतीर्ोग्र् िलमर्न र पार्नीको भाग 
पियछर्न।् तल उल्लेखखत ताललकामा उत्खर्नर्न क्षेि वरपरको भू-उपर्ोग प्रस्तुत गररएको छ ।   

चित्र नां २.३:  िू-उपयोग नतशा 

 

 

तामलकााः उत्खनन क्षते्र वरपरको ि-ूउपयोग 

क्षेत्र उत्खनन क्षेत्र नदी वा खोला नम्जकको िू-उपयोग 

क्षेि-१ बुढीगण्डकी र्निीको पूवी फकर्नार बुढीगण्डकी र्निी कृवष र्ोग्र् भूभाग, वर्न 
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क्षेि-२ आँखुखोलाको ररङरे्न िलववद्रु्त बाँधिेखख बुढीगण्डकी 
र्निीको िोंभार्नसम्मको पजश्चमी फकर्नार 

आँखु खोला वर्न, खेत 

क्षेि-३ काष्टे खोलाको िवु ैफकर्नार काष्टे खोला कृवष र्ोग्र् भूभाग 

क्षेि-४ मन्पाङ खोलाको िक्षक्षणी फकर्नार मन्पाङ खोला कृवष र्ोग्र् भूभाग 

(श्रोत: स्थलगत सवेक्षण, २०७७) 
 

५.१.२. जैववक वातावरण (Biological Environment)  

र्स गाउँपाललका पहाड, टार, खोंच र केही बेसीुंहरुमा छररएको छ । प्रस्ताववत क्षेिमा कुरै्न आरक्षक्षत, सुंरक्षक्षत वा 
साुंस्कृततक, ऐततहालसक वा वास्तुगत सुंरचर्नाका दहसाबले महत्वका स्थार्नहरु पिैर्नर्न ् । प्रस्ताववत क्षेिमा पाइरे्न 
वर्नस्पततहरुमा साल, खर्र, गचलाउरे्न, बेल, िामुर्न, आँप, वर वपपपल, बाँस, साि, लसमल, कटुस मुख्र् रहेका छर्न ्र 
त्र्स्त ैऔषधीर् गुण रहेका प्रिाततहरू पतर्न र्स भेगमा उपलब्ध छर्न ्।   
क) बनस्पतत  

प्रस्ताववत उत्खर्नर्न ्क्षेि वरपरका वर्नमा पार्रे्न मुख्र् वर्नस्पततहरु तर्नम्र्नारु्नसार छर्न।  
के्षत्र नदी वा खोला मुख्य वनपस्पततहरु 

क्षेि-१ बुढीगण्डकी  र्निी गचलाउरे्न (Schima wallichhi), खखराय (Falconeria insignis), खसे्रतो (Ficus hispida), 

लसमल (Bombax ceiba), िामुर्न (Syzygium cumini), खर्र (Acacia catechu) 

क्षेि-२ आँखु खोला लसमल (Bombax ceiba),  साल (Shorea robusta), चाप (Michelia champaca) 

क्षेि-३ काष्टे खोला गचलाउरे्न (Schima wallichhi), खखराय (Falconeria insignis), 

क्षेि-४ मन्पाङ खोला गचलाउरे्न (Schima wallichhi), खखराय (Falconeria insignis), 

(श्रोत: स्थलगत सवेक्षण, २०७७) 
 

ख) वन्यजन्तु  
प्रस्ताववत क्षेिमा पाइरे्न वन्र्िन्तुहरुमा फ्र्ाउरो (Golden Jackel, Canis aureus), बाँिर (Monkey, Maccaca Mulata), 
खरार्ो (Indian hare, Lipus migricllis), लोखके (Squirrel, Funambulas spp), िमु्सी (Porcupine, Erethizon dorsatum), 

गचतुवा (Leopard, Panthera Pardus), वर्न त्रबरालो (Wild Cat, Felis silvestris), लुंगुर (Leaf Eating Monkeys, 

Colobinae), भाल ु(Caniformia), स्र्ाल (Vulpes vulpes) िस्ता िर्नावरहरु रहेको िार्नकारी पाइएको छ। र्स क्षेिमा 
घस्ररे्न िातका प्राणीमा सपय, छेपारो, हरेउ, माउसुली, रातो टाउके छेपारो आदि पार्न्छ। 
 

ग) िराहरू    
प्रस्ताव प्रभाववत क्षेिमा पाइरे्न चराहरुमा काग, (Rock Pigeon, Columbidae), काललि, (Kalij, Lophura leucomelanos)  

सुगा, (Parrot, Psittaciformes), ढुकुर, (Dove, Streptopelia orientalis), िुरेली (Himalayan Bulbul, Pycnonotus, 

leucogenys), भुंगेरो  बेसरा (Accipiter virgatus), बर्न कुखुरा (Felis silvestris) , गचबे, रातर्नचरा िस्ता चराहरु रहेको 
िार्नकारी पाइएको छ।  
 

 

 

https://www.google.com.np/search?q=Caniformia&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MEwpL1biArGMTIsKqvK0LLOTrfSTMvNz8tMr9fOL0hPzMotz45NzEouLM9MykxNLMvPzrDIy0zNSixRQRQGjs5LOUwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwioh8OqusnUAhVSO7wKHX1ZDJAQmxMIvgEoATAZ
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घ) माछाहरु  

प्रस्ताववत क्षेिका र्निी, खोलार्नाला तथा िलाशर्हरुमा पाइरे्न माछाहरुमा बुिरु्ना (Garra annedalie), ततते 
(Psilorhynchus pseudochenius), बुच े असला, (Schizothorax richardsoni), कत्ले (Neolissocheilus hexagonolepis) 

काभे्र, (Pseudecheneis sulcatus), गदिय (Labeo dero), जिसरे्न बाम (Mastacembelus panacalus), रािा बाम (Anguilla 

bengalensis), कालो बाम (Macrognathus aculeatus),  िमु्के असला, सहर, काभे्र, गचल्ले काभे्र लगार्त आदि रहेका छर्न।्   

 

५.१.३. सामाम्जक, आचथभक तथा साांस्कृततक वातावरण (Socio-economic and Cultural Environment) 

 

क) प्रस्ताव क्षेत्रको/प्रिाववत गाउाँ पामलकाको जनसांख्या (Population)   

राजष्िर् िर्नगणर्ना २०६८ को प्रारजम्भक र्नततिा अरु्नसार गाउँपाललकाको िर्नसुंख्र्ा २२,९६० रहेको छ िस्मा १०,०५० 
पुरुष र १२,९१० मदहला छर्न ्। कुल घरधुरीको औसत िर्नसुंख्र्ा ४.२४ रहेको तथ्र्ाङ्कले िर्नाउँिछ । 
ख) जात/जनजातत (Caste and Ethnicity)  
तर्नम्र्न ताललकामा प्रभाववत गाउँपाललकामा बसोबास गरे्न ववलभन्र्न िातिाततहरुको िर्नसाुंजख्र्क वववरण प्रस्तुत 
गररएको छ।  

 

तामलकााः प्रिाववत गाउाँ पामलकामा बसोबास गने ववमिन्न जातजाततहरुको जनसाांम्ख्यक वववरण 

जात/जनजातत सङ्ख्या 
क्षेिी ६०७९ 

पहाड ब्राम्हण  ३०२६ 

तामाङ  ३३६ 

मगर २८०६ 

रे्नवार २२७८ 

कामी  ९६९ 

रार् ११ 

िमार्/ढोली ८३२ 

थकुरी ५६९ 

साकी  १४३८ 

मुसलमार्न  ५३ 

गुरुङ  ४५१ 

सन्र्ासी ७०९ 
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तरार् ब्राह्मण १२ 

घले १८३ 

माझी ३६ 

िरै ८०७ 

कुमाल २२४२ 

अन्र् ११२ 

 

 (श्रोतः केजन्द्रर् तथ्र्ाङ्क ववभाग-२०६८)  
 

ग) मशक्षा एवां साक्षरता (Education and Literacy)  

 साक्षरताको आधारमा प्रस्ताववत उत्खर्नर्न ्क्षेि अवजस्थत गाउँपाललकाको वववरण तर्नम्र्नारु्नसार छर्न।् 

(श्रोतः केजन्द्रर् तथ्र्ाङ्क ववभाग-२०६८)  
ङ) उजाभ, बबजुली एवां सांिार (Electricity, Energy and Communication) 

र्स गाउुं पाललकामा बजत्त बाल्र्नका  लागग मुख्र्तर्ा मदट्टटेलको प्रर्ोग अत्र्गधक भएको पार्न्छ । तल उल्लेखखत 
ताललकामा प्रभाववत क्षेिमा उिायको प्रर्ोगको वववरण िेखाइएको छ ।  

तामलकााः प्रिाववत क्षेत्रमा उजाभको प्रयोगको वववरण 

(श्रोतः केजन्द्रर् तथ्र्ाङ्क ववभाग-२०६८)  
ि) खानेपानी, स्वास्थ्यको एवां मशक्षा सुववधा (Drinking Water Supply, Health Facility and Education Status 
र्स गाउँपाललकामा ५० प्रततशत भन्िा बढी घरधुरीहरुमा पाइप प्रणालीबाट खारे्नपार्नी उपभोग गियछर्न ्भरे्न खोला, 
कुलो, कुवाबाट पतर्न पार्नीको माग पूरा गियछर्न। तर्नम्र्न ताललकामा प्रभाववत गाउँपाललकामा प्रर्ोग गररर्ने पार्नीको 
श्रोतको तथ्र्ाङ्क प्रस्तुत गररएको छ।   

तामलकााः प्रिाववत गाउाँ पामलकामा प्रयोग गररन ेखानपेानीको श्रोत 

पाइप प्रणाली 
प्रयोग गने 
घरधुरी 

कल सुरक्षक्षत कुवा, 
इनार प्रयोग 
गने घरधुरी 

असुरक्षक्षत 

कुवा, इनार 
ढुांगे धरा खोला, कुला व्यवम्स्थत 

िपी िएकाहरु 

४२४७ १ ७५ १८५ ७५५ ७१ ३९०१ 

(श्रोतः केजन्द्रर् तथ्र्ाङ्क ववभाग-२०६८) 

जभमा पढ्न र लेख्न जान्ने पढ्न मात्र जान्ने पढ्न र लेख्न नजान्ने साक्षरता दर 
२१०६६ १३४९० ५४० ७०२९ ६३.७५ 

घरपररवार सांख्या िलववधुत दाउरा महितले सोलार गोबरगयााँस अन्य 

५३५५ १४०६ ९७२ २१२३ १६०१ ७ १९९ 
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स्वास्थ्र्को हकमा र्स गाउँपाललकामा प्राथलमक स्वास्थ्र् सेवा केन्द्र र स्वास्थ्र् चौकी चौकीहरु रहेका छर्न ्। जिल्ला 
िर्नस्वास्थ्र् कार्ायलर्को तथ्र्ाङ्क अरु्नसार गाउँपाललकामा िेखखएका प्रमुख रोगहरुमा झाडापखाला, छाला सम्बजन्ध 
रोग, ज्वरो आदि रहेका छर्न ्। 
 

ज) धाममभक, साांस्कृततक एवां ऐततहामसक स्थलहरु (Religious, Cultural and Historical Sites) 
र्स जिल्लाका रहेको धालमयक क्षेिहरुका अन्र्ि झै पौराखणक एवम ्ऐततहालसक दृजष्टले आ-आफ्रै्न महत्व र स्थार्न छ 
।  र्स गाउँपाललकाको सल्र्ार्नकोटमा रहेको त्रिपुरासुन्िरी मजन्िर धालमयक क्षेिको दहसावले महत्वपुणय स्थार्न हो । 
अन्र् धालमयक महत्वका स्थार्नहरुमा र्नरलसुंह धाम, गणेशस्थार्न मजन्िर, भीमसेर्न मजन्िर, लशवमजन्िर लगार्तका 
स्थार्नीर् मठमजन्िरहरु छर्न ्। 
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अध्याय छ  

प्रस्ताव कायाभन्वयनका ववकल्पहरु 

 

 

६. प्रस्ताव कायाभन्वयनका ववकल्पहरु (Alternatives for the Implementation of the Proposal)  

ढुङ्गा, गगट्टी, बालुवा आदि सुंकलर्न कार्यको प्राववगधक/आगथयक सुंभाव्र्ता एवुं वातावरणीर् स्वीकार्यताको आधारमा 
ववकल्प ववश्लेषण गिाय तर्नम्र्न बुँिाहरुको समीक्षा महत्वपूणय अुंगको रुपमा ललर्एको छ । 
 

६.१ प्रस्ताव कायाभन्वयन नगने (No Proposal Option)  

प्रस्ताव कार्ायन्वर्र्न र्नगरे्न ववकल्प भन्र्नाले प्रस्ताववत क्षेिमा भएका ढुुंगा, गगट्टी, बालुवा सुंकलर्न तथा उत्खर्नर्न ् रै्न 
र्नगरे्न र सो क्षेिलार् पुणय रुपमा तर्नषेगधत क्षेिको रुपमा कार्म राख्रे्न भन्रे्न बखुझन्छ । र्स प्रकारको ववकल्पले गैर 
कारु्नर्नी रुपमा सुंकलर्न गरेमा प्रचललत ऐर्न कारू्नर्न बमोजिम िण्ड सिार् गरु्नयपरे्न र क्षेिको पूणय रेखिेख 
गाउँपाललकाबाट गरु्नयपरे्न हुन्छ, िसको कारण रािस्व श्रोत घट्रु्नका साथै श्रोत सुंकलर्न र्नहँुिा श्रोतको सिपुर्ोग र्नभर् 
खेर िारे्न डर हुन्छ । ढुङ्गा, गगट्टी, बालुवा आदि सुंकलर्न र्नगिाय र्निीको सतह बढ्र्न गर् बाढीको पार्नी, बस्ती र 
खेतमा पसी धर्निर्नको र्नोतसार्नी हुरे्न, र्निीको सतह बढी, बाँध र पुलहरुलार् बषायतको समर्मा क्षतत पुग्र्न,े कच्चा 
पिाथयको आपूततय र्नहँुिा उद्र्ोग व्र्वसार् बन्ि हुरे्न वा अको िेशको भर परु्नय परे्न तथा स्थार्नीर् ववकास तर्नमायण 
कार्यमा प्रततकूल असर परे्न िेखखन्छ । 
६.२ प्रस्तावका ववकल्पहरु (Alternative Site) 

६.२.१ वैकम्ल्पक क्षेत्र (Proposal Alternatives) 

ववकास तर्नमायणका कार्यहरुमा आवश्र्क परे्न ढुुंगा, गगट्टी, बालवुा आदि िस्ता तर्नमायणमा प्रर्ोग हुरे्न श्रोतहरु खोलार्नाला 
वा खतर्निबाट माि प्राप्त हुरे्न गियछ । तसथय, ववकास तर्नमायणको अत्र्गधक चाप खेवपरहेको त्रिपुरासुन्िरी 
गाँउपाललकामा ढुुंगा, गगट्टी, बालुवा आदि सुंकलर्न तथा उत्खर्नर्न ्गरु्न ्य बाहेक अरु कुरै्न ववकल्प छैर्न । र्द्र्वप र्स कार्य 
गिै गिाय अवैज्ञातर्नक र अतर्नर्जन्ित रुपबाट सुंकलर्न कार्यको तर्नगरार्नी गरे्न र िक्ष मातर्नसहरुबाट सुंकलर्न गरु्नय परे्न 
हुन्छ । श्रोत सुंलकर्न गरे्न मातर्नसहरुलार् सो को महत्व, मूल्र्, सुंकलर्न ववगध लगार्तका कुराको पतर्न िार्नकारी दिरे्न 
र िैववक ववववधता र पाररजस्थततकीर् प्रणालीको सुंरक्षणको महत्व बुझाउरु्न पछय । र्सथय, वातावरणीर् तथा 
सामाजिक आगथयक दृजष्टकोणबाट उपरु्तत स्थार्नलार् महत्वका साथ ढुुंगा, गगट्टी, बालुवा आदि सुंकलर्न तथा उत्खर्नर्न ्
गर्नय छर्नौट गररएको छ । 
 

६.२.२ वैकम्ल्पक समय तामलका एवां ववचध (Alternative Schedule and Process) 

ढुुंगा, गगट्टी, बालुवा सुंकलर्न तथा उत्खर्नर्न ्गर्नय त्रबहार्न सूर्ोिर्बाट वेलुका सुर्ायस्त सम्मका समर् सीमा राखी उत्खर्नर्न ्
गरे्न गराउरे्न र थेगग्रएका बस्तु तर्नकासको लागग वषाय र्ामको िेष्ठ िेखख भिौ मदहर्ना बाहेक, २७० दिर्न उपरु्तत रहरे्न 
सुझाव दिर्एको छ । ववगतमा भएको सुंकलर्न ववगधमा छलिल गिाय अव्र्वजस्थत फकलसमबाट सुंकलर्न तथा उत्खर्नर्न ्
गररएको िार्नकारी आएकोले आगामी दिर्नहरुमा सुंकलर्न गिाय िहाँ पार्ो त्र्ही सुंकलर्न र्नगरी तोफकएको क्षेिबाट माि 
सुंकलर्न कार्य गरे्न/गराइरु्न पछय । 
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६.२.३ वैकम्ल्पक सभपदा (Alternative Resources) 

ढुुंगा, गगट्टी, बालुवा सुंकलर्न तथा उत्खर्नर्न,् तर्नकासको लागग अरु ववकल्प छैर्न, तर पतर्न गगट्टी र ढुुंगाको ठाउँमा र्ट्टाको 
प्रर्ोग र खार्नीबाट ढुङ्गा खझतर्न सफकन्छ। स्थार्नीर् तर्नकार्मा रै्न सीलमत श्रोत साधर्नबाट प्राप्त हुरे्न हँुिा र्स्ता श्रोत 
साधर्न उपर्ोगी हुरे्न र साथै र्निीिन्र् प्रकोप पतर्न न्रू्र्न हुरे्न िेखखन्छ। 
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अध्याय सात 

(CHAPTER-7) 

 

७. प्रिाव पहहिान, अनुमान एवां मुल्याङ्कन (Impact Identification, Prediction and Evaluation)  

क्र.स. ववषय वस्तु प्रिाव तररका/ववचध 

प्रिावको प्रकार (Type of Impact (*) 

प्रकृतत 

Nature 

आकार 
Magnitude 

ववस्तार 
Extent 

अवधी 
Duration 

कुल 
योगफल 

क) िौततक वातावरण (Physical Environment)  

१) िलउत्पन्र्न प्रकोप घट्छ। 
(सकारात्मक) 

वैज्ञातर्नक र व्र्वजस्थत 
ववगधद्वारा ढुुंगा, गगट्टी, 
बालुवा उत्खर्नर्न ् गिाय 
त्र्स्ता र्निीको बेड लेभल  
र्नबढ्र्ने हुर्नाले  र्निीबाट 
पार्नीज  बादहरी बस्ती तथा 
खेती गररएको वरपरको 
के्षिमा िार्न र्नसतर्न े र 
थेगग्रएर बसेको स्थार्नबाट 
माि उत्खर्नर्न ् कार्य गररर्न े
हँुिा त्र्सबाट र्निी फकर्नार 
सुरक्षक्षत भर् सो के्षिको 
वतयमार्न अवस्थामा समेत 
सुधार हुर्ने। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रत्र्क्ष 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मध्र्म 

(२०) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

स्थार्नीर् 

(२०) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िीघयकाललर्न 

(३०) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

७० 

२) लभरालोपर्नाको 
अजस्थरता 

अजस्थरता 
(र्नकारात्मक) 

ढुङ्गा, गगट्टी, बालुवाको 
िथाभावी सुंकलर्न/उत्खर्नर्न ्

गर्नायले र्निीले आफ्र्नो 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मध्र्म (२०) 

 

 

 

 

स्थार्न ववशेष 

 

 

 

 

मध्र्म समर् 
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प्राकृततक धार पररवतयर्न गरी 
फकर्नार  कटार्न  गरर 
वरपरको लभरालो  िलमर्नमा  
भूक्षर् तथा पदहरो िार्न 
सतर्ने सम्भावर्ना हुन्छ। 

प्रत्र्क्ष (१०) (२०) ५० 

३) भौततक   सुंरचर्नामा 
हुर्ने असर 

र्नकारात्मक र्निी  फकर्नारका  भौततक  
सरचर्नाहरु  िस्तै बाटो, 
कुलो, मजन्िर, घाट िस्ता 
सुंरचर्ना भत्कर्न तथा 
धर्निर्नको क्षतत हुर्न सतर्ने। 

 

प्रत्र्क्ष 

 

मध्र्म 

(२०) 

 

स्थार्न ववशेष 

(१०) 

 

िीघयकाललर्न 

(२०) 

 

 

५० 

४) पार्नी तथा सरसिार् प्रिषुण बढ्छ 

(र्नकारात्मक) 
 

पार्नी धलमलो हुर्न,े 

िलचरलार् असर पर्नयसतर्ने, 
खोलाको पार्नीमा आगश्रत 
िर्नसमुिार्लार् 
सरसिार्मा असर पर्ने। 

 

 

प्रत्र्क्ष 

 

 

कम 

(१०) 

 

 

स्थार्न ववशेष 

(१०) 

 

 

अल्पकाललर्न 

(१०) 

 

 

३० 

५) धुलोपर्न एवुं ध्वतर्न प्रिषुण वढछ 

(र्नकारात्मक) 
सुंकलर्न/उत्खर्नर्न र ढुवार्नी  
गिाय  प्रर्ोग  गर्न े कच्ची  
बाटाको सुंकलर्न कार्य गर्न े
स्थार्नमा सवारी साधर्नको  
ववृद्धले धुलोपर्न एवुं ध्वतर्न 
बढ्छ।  

 

 

 

प्रत्र्क्ष 

 

 

 

मध्र्म(२०) 

 

 

 

स्थार्न ववशेष 

(१०) 

 

 

 

अल्पकाललर्न 

(१०) 

 

 

 

४० 

६) सुंकलर्न/उत्खर्नर्न ्

सामाग्रीको 
भण्डारणको प्रभाव 

र्नकारात्मक र्निीिन्र् पिाथयहरुलार् 
तर्नजश्चत ठाउँमा तर्नकास 
गरु्न अतघ अथवा र्ी 
पिाथयहरुलार्  प्रशोधर्न  

 

 

 

 

 

प्रत्र्क्ष 

 

 

 

 

 

मध्र्म 

 

 

 

 

 

स्थार्न ववशेष 

 

 

 

 

 

मध्र्म समर् 

 

 

 

 

 

४० 
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गरु्नय  अतघ थुप्रो लगाउरु्न 
िरुरी हुन्छ। र्सरी  ढुङ्गा,  
गगट्टी,  बालुवा तथा माटो 
धेरै समर्सम्म थुवप्रुंिा  
वातावरणमा र्नकारात्मक 
असर पियछ। 

(२०) (१०) (१०) 

७) िोहरमैला एवुं 
खेरिार्ने सामाग्री 

प्रिषुण वढछ 

(र्नकारात्मक) 
ढुङ्गा,   गगट्टी,   बालुवाको 
सुंकलर्न/उत्खर्नर्न ्कार्यको 
समर्मा  र्निी  फकर्नारमा  
कामिारको ववृद्धले  
िोहरमैला एवुं खेर िार्ने 
सामग्रीले प्रिषुण बढ्छ। 

 

 

 

 

प्रत्र्क्ष 

 

 

 

 

कम 

(१०) 

 

 

 

 

स्थार्न ववशेष 

(२०) 

 

 

 

 

अल्पकाललर्न 

(५) 

 

 

 

 

३५ 

८) भूउपर्ोगमा िरक 
पर्नय सतर्ने 

र्नकारात्मक  उगचत मापिण्ड र्नअपर्नार् 
उत्खर्नर्न ् कार्य गर्नायले 
र्निीको सतह बढ्र्न गर् 
खेतीर्ोग्र् िमीर्नमा पर्ायप्त 

मािामा लसुंचार् र्नहुर्न े

अवस्था हुन्छ तथा 
व्र्जततगत िग्गामा खोला 
िार्न सतछ। 

 

 

 

 

प्रत्र्क्ष 

 

 

 

 

 

मध्र्म 

(२०) 

 

 

 

 

स्थार्नीर् 

(२०) 

 

 

 

 

अल्पकाललर्न 

(१०) 

 

 

 

 

५० 

ख) सामाम्जक, आचथभक एवां साांस्कृततक वातावरण (Socio-economic and Cultural Environment)  

१) आर्श्रोत एवुं 
रोिगारीको अवसर  

बढ्छ 

(सकारात्मक) 
र्निीिन्र् वस्तुहरुको 
उत्खर्नर्न ् र सुंकलर्न कार्यले 
सो के्षिमा रहेको स्थार्नीर् 
िर्नसमुिार्लार् रोिगारीको 

 

 

प्रत्र्क्ष 

 

 

उच्च 

(६०) 

 

 

स्थार्नीर् 

(२५) 

 

 

मध्र्म समर् 

(१०) 

 

 

 

९५ 
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अवसर प्रिार्न गर्नेछ।  
२) बाटो/सडक सुंिाल  बढ्छ 

(सकारात्मक) 
प्रस्ताव कार्ायन्वर्र्न हुर्न े
स्थार्नसम्म ढुवार्नीको लागग 
ट्र्ातटर िक,  दटपर आवत 
िावत गर्नयका लागग र्नर्ा ँ
िर्ाक खोल्र्ने, स्तरोन्र्नतत  
गरु्नयपर्ने हुन्छ । र्सले 
बाटो/सडक सुंिाल बढ्छ।  

 

 

 

 

अप्रत्र्क्ष 

 

 

 

 

उच्च 

(६०) 

 

 

 

 

स्थार्नीर् 

(२०) 

 

 

 

 

िीघयकाललर्न 

(२०) 

 

 

 

 

 

१०० 

३) गाउँपाललकाको 
आर्श्रोत  

बढ्छ 

(सकारात्मक) 
गाउँपाललकाले ढुङ्गा, गगट्टी, 
बालुवाको सुंकलर्न/ 
उत्खर्नर्नको ठेतकाद्धारा 
रािस्व श्रोत श्रिृर्ना गर्नय 
सतर्ने । 

 

 

प्रत्र्क्ष 

 

 

उच्च 

(६०) 

 

 

स्थार्नीर् 

(२०)  

 

 

िीघयकाललर्न  
(२०) 

 

 

 

१०० 

४) ववकास तर्नमायण 

सामाग्रीको 
उपलव्धता 

भौततक पूवायधारको 
ववकासमा 
टेवा पुग्र्ने 
(सकारात्मक) 

ढुङ्गा, गगट्टी, बालुवाको 
सुंकलर्न/उत्खर्नर्नले स्थार्नीर् 
तर्नमायणका लागग तर्नर्लमत 
रुपमा कच्चा पिाथय प्राप्त 
हुर्ने। 

 

 

प्रत्र्क्ष 

 

 

उच्च 

(६०) 

 

 

स्थार्नीर्(२०) 

 

 

मध्र्म समर् 

(१०) 

 

 

९० 

५) पेशागत स्वास्थ्र् 
एवुं सुरक्षा 

सुधाररन्छ । 
(र्नकारात्मक) 

आवश्र्कता अरु्नसार 
चेतर्नामूलक 
अलभमुखखकरणको व्र्वस्था 
गर्नायले पेशागत स्वास्थ्र् एवुं 
सुरक्षा सुधाररन्छ। 

 

 

अप्रत्र्क्ष 

 

 

मध्र्म 

(२०) 

 

 

स्थार्नीर् 

(२०) 

 

 

मध्र्म समर् 

(१०) 

 

 

५० 

६) रोिगारीको 
ववस्थापर्न 

हँुिैर्न । 
(सकारात्मक) 

स्थार्नीर् रुपमा वपछडडएका 
िर्नसमुिार्हरुलार् 
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कामिारका  रुपमा लगार्र्ने 
व्र्वस्था गर्नायले रोिगारीको 
ववस्थापर्न हँुिैर्न । 

अप्रत्र्क्ष मध्र्म 

(२०) 
स्थार्न ववशेष 

(१०) 
िीघयकाललर्न 

(२०) 
५० 

७) खेतीर्ोग्र् िमीर्न र 
कृवषिन्र् उत्पािर्न 

कमी हुर्ने । 
(र्नकारात्मक) 

छेउछाउका खेतीिन्र् 

िग्गामा सुंकललत सामाग्रीको 
भण्डारमा प्रर्ोिर्नमा आउर्न 
सतर्ने। 

 

प्रत्र्क्ष 

 

कम 

(१०) 

 

स्थार्न ववशेष 

(१०) 

 

अल्पकाललर्न 

(५) 

 

 

२५ 

८) कामिार त्रबच 

झै-झगडा  
हुन्छ 

(र्नकारात्मक) 
स्थार्नीर् र बाह्र् कामिारका 
लागग समार्न व्र्वहार र्नहँुिा 
झैझगडा हुर्न सतर्न े

 

अप्रत्र्क्ष 

 

कम 

(१०) 

 

स्थार्न ववशेष 

(१०) 

 

अल्पकाललर्न 

(५) 

 

२५ 

९) र्निीको  वरपर 
बस्ती ववस्तार   एवुं   
र्निी 
अततिमण 

हुन्छ 

(र्नकारात्मक) 
बाह्र्  कामिारले  बसोवास 
को  लागग  लशववर  स्थल 
तर्नमायण तथा सरसामाग्री 
स्थापर्ना गिाय/राख्िा । 

 

अप्रत्र्क्ष 

 

कम 

(१०) 

 

स्थार्न ववशेष 

(१०) 

 

अल्पकाललर्न 

(५) 

 

 

२५ 

ग) जैववक वातावरण (Biological Environment) 

१) माछा   एवुं   
अन्र् िलचरमा पर्ने 
प्रभाव 

र्नकारात्मक ध्वतर्न, धुलो र पार्नी  
प्रिषुणका कारण माछा एवुं  
अन्र् िलचर वासस्थार्न 
पररवतयर्न हुर्न सतर्ने । 

 

 

प्रत्र्क्ष 

 

 

मध्र्म 

(२०) 

 

 

स्थार्नीर् 

(२०) 

 

 

िीघयकाललर्न 

(२०) 

 

 

 

६० 

२) वन्र्िन्तुको 
आवतिावत 

र्नकारात्मक सुंकलर्न कार्यके्षि प्रार्: खोला 
बगर के्षिमा छ र वररपरर 
िङ्गल छैर्न, तथावप सवारी 
साधर्न आवत िावत गर्ने 
बाटोमा वन्र्िन्तुलार् 
र्नकारात्मक असर पर्नय सतछ। 

 

 

प्रत्र्क्ष 

 

 

कम 

(१०) 

 

 

स्थार्न ववशेष 

(१०) 

 

 

अल्पकाललर्न 

(५) 

 

 

 

२५ 
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३) गैरकारु्नर्नी लशकार  सम्भावर्ना छ । 
(र्नकारात्मक) 
 

सुंकलर्न कार्यके्षि वररपरर  
िङ्गल छैर्न, तथावप  सुंखलर्न 
कार्यमा खदटएका कामिार 
िङ्गलमा लशकार गर्नय पस्र्न 
सतिछर्न।् 

 

 

अप्रत्र्क्ष 

 

 

मध्र्म 

(२०) 

 

 

स्थार्न ववशेष 

(१०) 

 

 

मध्र्म समर् 

(१०) 

 

 

 

४० 

४) वन्र्िन्तु एवुं 
वर्नपैिावरको 
गैरकारु्नर्नी व्र्ापार 

सम्भावर्ना छ 

(र्नकारात्मक) 
 

सवारी साधर्न आवतिावतमा 
ववृद्ध हुर्नाले। 

 

अप्रत्र्क्ष 

 

मध्र्म 

(२०) 

 

स्थार्न ववशेष 

(१०) 

 

मध्र्म समर् 

(१०) 

 

 

४० 

घ) रसायतनक वातावरण (Chemical Environment)  
१) इन्धर्न, 

लुत्रब्रकेन्ट्स, अम्ल   
तथा   अन्र् 

रसार्र्नहरुको 
चुहावट 

हुर्न सतछ 

(र्नकारात्मक) 
सवारी साधर्न आवत िावतमा 
ववृद्ध हुर्नाले। 

 

 

अप्रत्र्क्ष 

 

 

कम 

(१०) 

 

 

स्थार्न ववशेष 

(१०) 

 

 

अल्पकाललर्न 

(५) 

 

 

२५ 

२) धुलो एवुं उत्सियर्न
  

हुर्न सतछ 

(र्नकारात्मक) 
सवारी साधर्न आवत 
िावतमा ववृद्ध हुर्नाले। 

 

प्रत्र्क्ष 

 

कम 

(१०) 

 

स्थार्न ववशेष 

(१०) 

 

अल्पकाललर्न 

(५) 

 

 

२५ 
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अध्याय आठ 

(CHAPTER-8) 

 

८. प्रिाब बढोत्तरीकरण एबां न्यूनीकरण गने उपायहरु (Impact Mitigation and Enhancement Measures) 

   
तामलकााः सकारात्मक प्रिावको बढोत्तरीकरणका लाचग ‘भयाहितस’  

क्र. 
स 

सकारात्मक 
प्रिावहरु 

सभवम्न्धत 
सकारात्मक असरहरु 

प्रिाव वढाउने उपाय उपाय कायाभन्वयन गनभ 
लागने खिभ (न.ेरु.) (वावषभक) 

म्जभमेवारी 

१ िलउत्पन्र्न 
प्रकोप 

र्निी  गदहररर्ने 
समस्र्ा कम हुर्न,े 

स्थार्नीर् वसोवास 
सुरक्षक्षत हुर्ने र 
लसुंचार्मा असर 
र्नपर्ने। 
 

 सुंकलर्न  कार्य  गिाय  
र्निीको  बहावलार् त्रबचमा  
केजन्द्रत हुर्ने गरी गर्न े। 

 गल्छी तर्नमायण भएमा 
तुरुन्त रोकथामका उपार् 
अपर्नाउर्ने । 

 र्निीलार् सीधा रेखामा 
बग्र्ने गरी सुंकलर्न गर्ने । 

 तर्नजश्चत मािामा   
कामिारहरु   लगार्र्ने र 
ततर्नीहरुलार् ताललमको 
व्र्वस्था गर्ने । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२५०,०००  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गाउँपाललका 

२ आर्श्रोत एवुं 
रोिगारीको 
अवसर  

स्थार्नीर् र 
वपछडडएका 
िर्नसमुिार्हरुलार् 
जिववकोपाियर्नमा 
सहर्ोग 

पुग्र्ने। 

 अतर्नवार्य रुपमा स्थार्नीर् 
वपछडडएका 
िर्नसमुिार्हरुलार् 
कामिारका रुपमा लगार्  
रोिगारीको व्र्वस्था  गर्न े 
र ततर्नीहरुलार् आवश्र्कता 
अरु्नसार ताललमको 
व्र्वस्था गर्ने । 

 

 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गाउँपाललका 

३ बाटो/सडक 
सुंिाल बढ्छ 

स्थार्नीर्   
समुिार्लार् आवत 

िावतमा सहि हुर्ने। 

 स्थार्नीर् स्तरवाट िम्मा 
भएको रकम प्रभाववत 
के्षिको बाटो ममयत 
सुंम्भारमा खचय गर्ने। 

  वाटो/सडक छेउको खाली 
िलमर्नमा वकृ्षारोपण गर्न े। 

 

 

 

 

 

 

 

 

३००,००० 

 

 

 

 

 

 

 

 

गाउँपाललका 

४ गाउँपाललकाको गाउँपाललकालार्  मापिण्ड, तर्निेशर्न अरु्नसार   
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क्र. 
स 

सकारात्मक 
प्रिावहरु 

सभवम्न्धत 
सकारात्मक असरहरु 

प्रिाव वढाउने उपाय उपाय कायाभन्वयन गनभ 
लागने खिभ (न.ेरु.) (वावषभक) 

म्जभमेवारी 

आर्श्रोत बढ्छ विेट 

ववतर्नर्ोिर्नमा केही 
मािामा सहि हुर्न ेर 
गाउँपाललकाको 
समेत आर्श्रोत  
बढ्र्नाले स्थार्नीर् 
ववकास, तर्नमायण 
कार्य वढ्र्ने ।  

ठेतका  दिर्ने तर्नर्लमत 
अरु्नगमर्न गर्न े। 

 

 

 

 

 

 

गाउँपाललका 

५ ववकास तर्नमायण 

सामाग्रीको 
उपलब्धता  

शहरीकरणलार् टेवा 
पुग्र्ने 
स्थार्नीर् ववकास, 
तर्नमायणका काममा 
पर तर्नभयरता घट्र्ने। 

 मापिण्ड, तर्निेशर्न अरु्नसार  
ठेतका  दिर्ने तर्नर्लमत 
अरु्नगमर्न गर्न े। 

 

 

 

 

- 

 

 

 

गाउँपाललका 

६ पेशागत 
स्वास्थ्र् एवुं 
सुरक्षा 
सुधाररन्छ 

स्थार्नीर् समुिार्को 
पेशागत स्वास्थ्र् 
एवुं सुरक्षाका सवाल 
अलभमुखखकरण ।  

 हरेक कार्यके्षिमा प्राथलमक 
उपचारको व्र्वस्था गर्ने। 

 पुरुष र मदहलालार् समार्न 
ज्र्ालाको व्र्वस्था गर्ने। 

 स्वास्थ्र् तथा सुरक्षा 
सामाग्रीहरु िस्तै मास्क, 
बुट, पञ्िा, हेलमेटहरु 
ढुवार्नी गर्ने गाडी माललकले 
व्र्वस्था गर्ने। 

 

 

 

 

 

 

५०,००० 

 

 

 

 

 

 

ठेकेिार 

७ िर्नसुंख्र्ा 
ववस्थापर्न 
हँुिैर्न 

 स्थार्नीर् ववकास, 
तर्नमायणमा पर्ायप्त 
िर्नशजततको 
उपजस्थतत। 

 अतर्नवार्य रुपमा स्थार्नीर् 
रुपमा वपछडडएका 
िर्नसमुिार्हरुलार् 
कामिारका रुपमा लगार्र्ने 
व्र्वस्था गर्ने। 

 

 

 

- 
 

 

 

 

 

 

गाउँपाललका
. 

 

तामलकााः नकारात्मक प्रिावको न्यूनीकरणका लाचग‘भयाहितस’ 

क्र. 
स 

नकारात्मक 
प्रिावहरु 

सभवम्न्धत 
नकारात्मक असरहरु 

न्यूनीकरण गने उपायहरु उपाय कायाभन्वयन गनभ 
लागने खिभ (न.ेरु.) (वावषभक) 

म्जभमेवारी 

१. लभरालोपर्नाको 
अजस्थरता 

लभरालो िलमर्नमा 
भुक्षर् तथा पदहरो 
िार्न सतर्न े

 खोलाको फकर्नारबाट 
घटीज मा १० मी. छोडी 
उत्खर्नर्न ्कार्य गर्न े। 
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क्र. 
स 

नकारात्मक 
प्रिावहरु 

सभवम्न्धत 
नकारात्मक असरहरु 

न्यूनीकरण गने उपायहरु उपाय कायाभन्वयन गनभ 
लागने खिभ (न.ेरु.) (वावषभक) 

म्जभमेवारी 

सम्भावर्ना  लभरालो िमीर्नमा  
तारिाली  अथवा बाधँ 

लगार् िमीर्नको सुरक्षा 
गरु्नयका साथै उगचत 
तर्नरीक्षण गर्ने। 

 

 

 

 

१००,००० 

 

 

 

 

गाउँपाललका 

२. भौततक   
सुंरचर्नामा हुर्न े
र्नकारात्मक 
असर 

सुंरचर्ना         
भत्कर्न गर् मूख्र् 
सडक अवरोध हुर्न 

सतर्ने, धर्निर्नको  
क्षतत 

हुर्न सतर्ने । 
 

 र्निीको फकर्नारमा बर्नेका 
भौततक सरचर्नाहरु 
र्नजिक सुंकलर्न 
कार्यलार् तर्नरुत्सादहत 
गरर तोफकएको के्षिबाट 
माि सुंकलर्न गर्ने। 

 पतकी पुलको हकमा 
तलमागथ िवैु तिय  
कजम्तमा ५०० लम. को 
िरूरमा सुंकलर्न कार्य 
पूणय रुपले तर्नषगेधत 
गर्ने। 

 बाटोमा गल्छी तर्नमायण 
भएमा  तुरुन्त 
रोकथामका उपार् 
अपर्नाउर्ने । 

 तारिाली अथवा बाधँ 
लगाउर्ने। 

 बाटो, कुलो, मजन्िर, 
घाटहरुलार् ममयत 
सुधार गर्नय जि.स.स.ले 
विेट ववतर्नर्ोिर्न गर्न े
। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१००,००० 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गाउँपाललका 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 ढुवार्नीका  लागग 
गाउँपाललका ले  
तोफकदिएको 
(सुंकलर्नकतायसँग ठेतका 
सुंझौतामा समावेश 

-  
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क्र. 
स 

नकारात्मक 
प्रिावहरु 

सभवम्न्धत 
नकारात्मक असरहरु 

न्यूनीकरण गने उपायहरु उपाय कायाभन्वयन गनभ 
लागने खिभ (न.ेरु.) (वावषभक) 

म्जभमेवारी 

गर्ने) सडकहरुबाट माि 
गर्ने। 

३. पार्नी तथा 
सरसिार्मा 
हुर्ने 
र्नकारात्मक 
असर 

 पार्नी धलमलो 
हुर्नाले 

 खोलाको पार्नीमा 
आगश्रत 
िर्नसमुिार्लार् 
सरसिार्मा 
समस्र्ा। 

 सुंकलर्न  कार्य  गिाय 
स्थार्नीर् बालसन्िाको 
सहभागगतालार् 
प्रोत्साहर्न दिर्ने। 

 खुल्ला रुपमा दिशा गर्नय 
तर्नरुत्सादहत गर्ने। 

 शौचालर् प्रर्ोग गर्नय 
प्रोत्साहर्न गर्ने। 

 कामिारहरुद्धारा खेर 
छाडडएका   िोहरहरुको 
उगचत व्र्वस्थापर्न 
गर्ने।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गाउँपाललका 

४. धुलोपर्न एवुं 
ध्वतर्न प्रिषुण 
वढछ 

 

 स्थार्नीर् 
िर्नसमुिार्मा 
र्नाक, कार्न, 
घाटँीको  समस्र्ा 

 ढुवार्नी गिाय प्रर्ोग गर्न े
कच्ची बाटो समर् 
समर्मा लभिाउर्ने। 

 ढुवार्नी  गिाय  तर्नमायण 
सामाग्रीलार्  पूणयरुपले 
त्रिपालले छोपेर माि 
ढुवार्नी गर्न।े 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

गाउँपाललका 

५. सुंकलर्न/उत्ख
र्नर्न 

सामाग्रीको 
भण्डारणको 
प्रभाव 

 धुलो  तर्नम्त्र्ाउर्न े
तथा वषाय हँुिा   
र्नजिकको     
खेतीर्ोग्र्    
िमीर्नमा र्स्ता   
वस्तुहरु   वगेर 
गर् असर 
तर्नम्त्र्ाउर्ने। 

 थेगग्रएका  बस्तुहरु  
खोलाको  छेउछाउ  
थुपार्नय  तर्नषधे गर्न े र 
सुंकलर्न र ढुवार्नी त्रबच 
१/२ दिर्न माि समर् 
हुरु्न पर्ने । 

 तर्निी िग्गा प्रर्ोग 
गिाय क्षततपूतत य दिर्ने । 

 

 

 

 

 

 

 

२०,००० 

 

 

 

 

 

 

 

ठेकेिार 

६. िोहरमैला एवुं 
खेरिार्ने 
सामाग्री 

 रोग लाग्र्न सतर्न े  सरोकारवाला  तथा  
कामिारको  
वातावरणीर्  सचेतर्ना 
अलभववृद्ध ताललम गर्न े

 

 

 

 

 

३०,००० 

 

 

 

 

 

ठेकेिार 
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क्र. 
स 

नकारात्मक 
प्रिावहरु 

सभवम्न्धत 
नकारात्मक असरहरु 

न्यूनीकरण गने उपायहरु उपाय कायाभन्वयन गनभ 
लागने खिभ (न.ेरु.) (वावषभक) 

म्जभमेवारी 

। 
 कामिारहरुलार् स्रोत  
सुंरक्षण सम्वन्धी 
ताललम दिर्ने। 

७. िग्गा 
उपर्ोगमा 
िरक 

 स्थार्नीर् प्रसासर्न  
 िर्नसमुिार् त्रबच 
असमझिारी  

 र्निी तर्नर्न्िण 
सम्बन्धी र्ोिर्ना 
कार्ायन्वर्र्न गर्नय । 

 व्र्जततगत िग्गाको 
सुंरक्षणमा 
गाउँपाललकाले सहकार्य 
गर्ने । 

 र्नहर, कुलोको सुंरक्षणमा 
गाउँपाललका ले बिेट 
ववतर्नर्ोिर्न गर्ने। 

 

 

 

 

 

 

 

 

५०,००० 

 

 

 

 

 

 

 

 

गाउँपाललका 

८. खेतीर्ोग्र् 
िमीर्न एवुं 
कृवषिन्र् 
सामाग्री 

 खेतीिन्र् 
िग्गाको उपिमा 
कमी आउरु्न 

 खेतीिन्र् िग्गा 
प्रर्ोिर्नमा आउर्न े
प्रस्तावकले िग्गा 
धर्नीलार् उगचत 
मुआब्िा दिर्ने । 

 

 

 

१५,००० 

 

 

 

गाउँपाललका 

९. कामिार वीच 

झै-झगडा  
 सामाजिक 
असामञ्िस्र्ता 

 समार्न ज्र्ालाको 
व्र्वस्था  गर्ने । 

 स्थार्नीर् 
बालसन्िाहरुलार् 
प्राथलमकता दिरु्नको 
साथै अन्र् 
समझिारीका उपार् 
मािय त ्र्नलमलेका वववाि 
समाधार्न गररर्नेछ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

ठेकेिार 

१०. र्निीको  
वरपर बस्ती 
ववस्तार   एवुं   
र्निी 
अततिमण  

 िलउत्पन्र्न प्रकोप 
सम्भाव्र्ता  

 स्थार्ी घर तथा टहरा 
तर्नमाणय गर्नय तर्नषधे 
गर्ने। 

 तर्नर्म कारु्नर्न लमचेमा 
सिाँर् दिर्ने । 

 

 

 

 

 

 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

गाउँपाललका 
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क्र. 
स 

नकारात्मक 
प्रिावहरु 

सभवम्न्धत 
नकारात्मक असरहरु 

न्यूनीकरण गने उपायहरु उपाय कायाभन्वयन गनभ 
लागने खिभ (न.ेरु.) (वावषभक) 

म्जभमेवारी 

 अस्थार्ी टहराहरु कार्य 
समापर्न पतछ हटाउर्ने । 

 

 

११. माछा   एवुं   
अन्र् 
िलचरमा पर्न े
प्रभाव 

 माछा एवुं अन्र् 
िलचरको 
वासस्थार्नमा 
पररवतयर्न हुर्ने । 

 माछा मार्नयको लागग 
गोला, बारुि, करेन्टको 
प्रर्ोगमा बन्िेि गर्ने । 

 ढुवार्नीका लागग 
प्रर्ोगमा आउर्ने सवारी 
साधर्न खोलामा पस्र्न 
तर्नषधे गर्न े। 

 

 

 

 

 

 

 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

गाउँपाललका. 

१२. वन्र्िन्तुको 
आवतिावत 

 वन्र्िन्तुले 
वासस्थार्न 
पररवतयर्न गर्ने 
 

 सवारी साधर्न आवत 
िावत गर्ने वाटोमा 
हर्नयको प्रर्ोग कम गर्ने। 

 

 

- 
 

 

 

 

गाउँपाललका 

१३. गैरकारु्नर्नी 
लशकार 
सम्भावर्ना  
 

 वन्र्िन्तुको 
सुंख्र्ामा कमी 
आउर्न सतर्ने 

 वन्र्िन्तुको लशकार 
गरु्नय, मार्नय तथा अरु 
कुरै्न सोही फकलसमका 
अन्र् प्रकारका कार्य 
गर्नय प्रततबन्ध लगाउर्ने। 

 समर् समर्मा 
अरु्नगमर्न गर्ने। 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

गाउँपाललका 

१४. वन्र्िन्तु एवुं 
वर्नपैिावरको 
गैरकारु्नर्नी 
व्र्ापार 

 िलुयभ वन्र्िन्तु 
तथा रुखत्रबरुवाहरु 
लोप  पतर्न 
हुर्नसतर्ने खतरा 

 लशकार सम्बजन्ध 
कारु्नर्नी कावायहीको 
बारेमा अलभमूखखकरण 
गर्ने। 

 समर्–समर्मा 
अरु्नगमर्न गर्ने।  

 

 

 

 

 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

गाउँपाललका 

१५. इन्धर्न, 
लुत्रब्रकेन्टस, 
अम्ल   तथा   
अन्र् 

रसार्र्नहरुको 
चुहावट 

लुत्रब्रकेन्ट्स र गग्रि 
ले गिाय रसार्र्नहरुको 
प्रिषुण हुर्ने । 

 इन्धर्न, लुत्रब्रकेन्टस, 
अम्ल तथा अन्र् 
रसार्तर्नकहरुको प्रर्ोग 
गिाय सावधार्नी 
अपर्नाउर्ने र र्सको 
भण्डारण गर्ने ।  

 अतत आवश्र्क क्षणमा 
माि खोला फकर्नारमा 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

ठेकेिार 
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क्र. 
स 

नकारात्मक 
प्रिावहरु 

सभवम्न्धत 
नकारात्मक असरहरु 

न्यूनीकरण गने उपायहरु उपाय कायाभन्वयन गनभ 
लागने खिभ (न.ेरु.) (वावषभक) 

म्जभमेवारी 

ममयत गर्न े। 
१६. धुलो एवुं 

उत्सियर्न  
स्थार्नीर् 
िर्नसमुिार्लार् 
र्नाक, कार्न, घाँटीको 
समस्र्ा  

 ढुवार्नी  गिाय  प्रर्ोग  
गर्ने  कच्ची बाटो 
समर् समर्मा 
लभिाउर्ने। 

  ढुवार्नी गिाय तर्नमायण 
सामाग्रीहरुलार् 
पूणयरुपले त्रिपालले 
छोपी ढुवार्नी गर्ने। 

 

 

 

 

 

- 
 

 

 

 

 

 

 

ठेकेिार 

कुल बजेट ९१५,०००  
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अध्याय नौ  
वातावरणीय व्यवस्थापन योजना 

 

९. वातावरणीय व्यवस्थापन योजना (Environmental Management Plan)   

कुरै्न पतर्न र्ोिर्ना/प्रस्ताव तर्नमायण वा सुंचालर्न गिाय र्सका गततववगधहरुबाट वातावरणमा पर्नय सतर्न ेअसर र त्र्सलार् 
न्रू्र्नीकरण गरे्न गरररे्न प्रस्ताववत एफककृत प्रर्ासहरुको र्ोिर्ना वातावरणीर् व्र्वस्थापर्न र्ोिर्ना हो । र्स प्रस्ताव 
सुंचालर्न पूवय र सुंचालर्न चरणमा पर्नय सतर्न े ववलभन्र्न वातावरणीर् असरहरु तथा ध्र्ार्न पुर् र्ाउरु्न परे्न वातावरणीर् 
सवाल, आर्ोिर्ना लाभववृद्धका उपार्हरु, र्नकरात्मक प्रभाव न्रू्र्नीकरणका उपार्हरु, त्र्सका कार्ायन्वर्र्न तथा 
वातावरणीर् अरु्नगमर्नका लागग सुंस्थागत जिम्मेवारी, वातावरणीर् सम्बधयर्न तथा र्नकरात्मक प्रभाव न्रू्र्नीकरण लागत 
समेत समावेश हुरे्न गरर वातावरणीर् व्र्वस्थापर्न र्ोिर्ना तर्ार पाररएको छ। 
 

९.१. वातावरणीय व्यवस्थापनका लाचग म्जभमेवार तनकायहरु 

वातावरण सुंरक्षणका लागग प्रस्ताव गररएका कुराहरुको कार्ायन्वर्र्न तथा पालर्ना भए र्नभएका सम्बन्धमा र प्रभाव 
न्रू्र्नीकरणका उपार्हरु अवलम्बर्न गररएको र्नगररएको सम्बन्धमा अरु्नगमर्न गरे्न उद्देश्र्ले राजष्िर् वातावरणीर् प्रभाव 
मुल्र्ाङकर्न तर्निेलशका, २०५० र वातावरण सुंरक्षण तर्नर्मावली, २०७७ ले पतर्न वातावरणीर् अरु्नगमर्नलार् अतर्नवार्य 
गरेको छ । सो कार्यका लागग प्रस्तावक रै्न जिम्मेवार रहरे्न छ। वातावरणीर् व्र्वस्थापर्नका लागग जिम्मेवार 
तर्नकार्हरु उल्लेख गररए बमोजिम तर्नम्र्न हुरे्नछर्न ्। 
 

९.१.१ सांघीय माममला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय 

गाउँपाललका र जिल्ला समन्वर् सलमततसँग सम्बजन्धत कार्यहरु सुंघीर् मालमला तथा सामान्र् प्रशासर्न मन्िालर्ले 
हेरे्न हँुिा केजन्द्रर् स्तरको आगधकारीक सुंस्था सुंघीर् मालमला तथा सामान्र् प्रशासर्न मन्िालर् हो । रे्नपाल सरकारका 
र्नीतत तर्नर्महरुको कार्ायन्वर्र्नका बारेमा सुंघीर् मालमला तथा सामान्र् प्रशासर्न मन्िालर्ले जिल्ला समन्वर् सलमतत 
र गाउँपाललकाहरुलार् तर्निेशर्न दिन्छ र त्र्सको अरु्नगमर्न गियछ। रे्नपाल सरकारको र्ोिर्ना तिुयमामा ढुुंगा, गगट्टी, 
बालुवा सुंकलर्न तथा उत्खर्नर्न कार्यको अरु्नगमर्न कताय जिल्ला समन्वर् सलमतत हो। सुंघीर् मालमला तथा सामान्र् 
प्रशासर्न मन्िालर्, वातावरण व्र्वस्थापर्न शाखा च.र्नुं ३१ को लमतत २०७३-०५-०८ को पिारु्नसार ढुुंगा, गगट्टी, बालुवा 
सुंकलर्न तथा उत्खर्नर्न ् कार्यको IEE प्रततवेिर्नको स्वीकृततका लागग जिल्ला समन्वर्को बोडयले गर्नय सतर्ने गरर 
अगधकार प्रत्र्ार्ोिर्न भएको छ।  
 

९.१.२ वन तथा वातावरण मन्त्रालय 

वर्न िुंगल क्षेिलभि परे्न सबै प्रकारका र्निी खोलाहरु वर्न तथा वातावरण मन्िालर्को कार्य क्षेि लभि पछयर्न ् र 
ततर्नीहरुको व्र्वस्थापर्नको लागग जिल्लास्तरमा डडलभिर्न वर्न कार्ायलर् हुन्छ। त्र्सकारण र्निी खोलावाट ढुुंगा, गगट्टी, 
बालुवा सुंकलर्न/उत्खर्नर्न ्कार्यको वातावरणीर् व्र्वस्थापर्नका लागग र्स मन्िालर्को समन्वर्कारी जिम्मेवारी हुन्छ। 
वातावरणीर् असरहरु र ततर्नीहरुको न्रू्र्नीकरणका उपार्हरुको सवाल आउर्ना साथ वर्न तथा वातावरण मन्िालर्को 
भूलमका पतर्न अतर्नवार्य हुन्छ। वातावरण सुंरक्षण ऐर्न, २०७६ र वातावरण सुंरक्षण तर्नर्मावली, २०७७ को केन्द्रस्तरमा 
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कार्ायन्वर्र्न गरे्न सम्बजन्धत तर्नकार् भरे्नको वर्न तथा वातावरण मन्िालर् हो । त्र्सैले, प्रारजम्भक वातावरणीर् 
परीक्षण प्रततवेिर्न तर्ार गिाय वातावरण सुंरक्षण ऐर्न र तर्नर्मावलीलार् मुख्र् आधार वर्नाउरु्न अतर्नवार्य हुन्छ ।  
 

९.१.३ प्रदेश वन, उद्योग, पयभटन तथा वातावरण मन्त्रालय 

प्रिेशलभिका गाउँपाललका र जिल्ला समन्वर् सलमततसँग सम्बजन्धत कार्यहरु प्रिेशस्तरको आगधकारीक सुंस्था प्रिेश 
वर्न, उद्र्ोग, पर्यटर्न तथा वातावरण मन्िालर् हो । बागमती प्रिेश सरकारका र्नीतत तर्नर्महरुको कार्ायन्वर्र्नका 
बारेमा र्स मन्िालर्ले जिल्ला समन्वर् सलमतत र गाउँपाललकाहरुलार् तर्निेशर्न दिन्छ र त्र्सको अरु्नगमर्न गियछ। 
रे्नपाल सरकारको र्ोिर्ना तिुयमामा ढुुंगा, गगट्टी, बालुवा सुंकलर्न तथा उत्खर्नर्न कार्यको अरु्नगमर्न कताय जिल्ला समन्वर् 
सलमतत हो। 
९.१.४ बत्रपुरासुन्दरी गाउाँ पामलका  

र्निी, खोलावाट ढुुंगा, गगट्टी, बालुवा सुंकलर्न/उत्खर्नर्न ् ढुवार्नी गरे्न प्रस्ताव कार्ायन्वर्र्न गरे्न सुंस्था त्रिपुरासुन्िरी 
गाउँपाललका हो । र्निी खोलावाट ढुुंगा, गगट्टी, बालुवा सुंकलर्न कार्यको कार्ायन्वर्र्न गिाय प्रारजम्भक वातावरणीर् परीक्षण 
प्रततवेिर्न अरु्नसार प्रस्ताव कार्ायन्वर्र्नको अरु्नगमर्न गरे्न पदहलो जिम्मेवारी पतर्न गाउँपाललकाको हुर्न आउँछ ।   
९.१.५ म्जल्ला समन्वय सममतत, धाहदङ 

जिल्ला समन्वर् सलमतत, धादिङले त्रिपुरासुन्िरी गाउँपाललकाका र्निी, खोलावाट ढुुंगा, गगट्टी, बालुवा सुंकलर्न/उत्खर्नर्न ्
ढुवार्नी गर्नय तर्ार पाररएको प्रारजम्भक वातावरणीर् परीक्षण प्रततवेिर्न स्वीकृतत प्रिार्न गियछ । र्निी खोलावाट ढुुंगा, 
गगट्टी, बालुवा सुंकलर्न कार्यको कार्ायन्वर्र्न र अरु्नगमर्न गरे्न जिल्ला समन्वर् सलमतत जिल्लाको सबैभन्िा उच्च सुंस्था 
हो । ढुुंगा, गगट्टी, बालुवा सुंकलर्न सम्बजन्ध र्ोिर्ना र र्नीततहरुो आफ्र्नो अरु्नकूल बर्नार् कार्ायन्वर्र्न गरे्न तथा र्ोिर्ना र 
र्नीततहरु अरु्नरुप वातावरणीर् व्र्वस्थापर्न र अरु्नगमर्न जिल्ला समन्वर् सलमततको िातर्त्व लभि पियछ । 
९.१.६ डडमिजन वन कायाभलय, धाहदङ 

डडलभिर्न वर्न कार्ायलर्को वर्न क्षेि लभि परे्न र्निी, खोलाहरुवाट ढुुंगा, गगट्टी, बालुवा सुंकलर्न/उत्खर्नर्न ्कार्यको स्वीकृतत 
दिर्न सतर्न ेआगधकारीक सुंस्था डडलभिर्न वर्न कार्ायलर् पतर्न हो । जिल्ला लभिवाट बग्र्न ेखोलाहरुको फकर्नारबाट, वर्न 
क्षेिलभि परे्न घाटहरुबाट ढुुंगा, गगट्टी, बालुवा सुंकलर्न कार्य डडलभिर्न वर्न कार्ायलर् र जिल्ला समन्वर् सलमततको 
अरु्नमततमा गर्नय पार्न्छ । त्र्सकारण र्निी खोलावाट ढुुंगा, गगट्टी, बालुवा सुंकलर्न/उत्खर्नर्न ् कार्यको वातावरणीर् 
व्र्वस्थापर्नका लागग र्स कार्ायलर्को समन्वर्कारी जिम्मेवारी हुन्छ । 
 

९.१.७ म्जल्ला अनुगमन तथा समन्वय सममतत, धाहदङ 

प्रमुख जिल्ला अगधकारीको सुंर्ोिकत्वमा रहेको जिल्ला अरु्नगमर्न तथा समन्वर् सलमततको र्निी खोलावाट ढुुंगा, गगट्टी, 
बालुवा सुंकलर्न/उत्खर्नर्न ्गिाय परे्न अरु्नकुल तथा प्रततकुल प्रभावहरुको तर्नर्लमत अरु्नगमर्नको जिम्मेवारी हुन्छ। 
 

९.१.८ गाउाँ पामलका तथा स्थानीय गैरसरकारी तथा समुदायमा आधाररत सांस्थाहरु  

गाउँपाललका तथा ववलभन्र्न स्थार्नीर् तलबहरु, गैरसरकारी सुंस्थाहरु, सामुिातर्क वर्न उपभोतता समूहहरु आदि 
सुंघसुंस्थाहरुले ढुुंगा, गगट्टी, बालुवा सुंकलर्न, ढुवार्नी कार्य र वातावरण सुंरक्षणमा अगुवाका रुपमा भूलमका खेल्र्न 
सतरे्नछर्न।् र्स्ता सुंस्थाहरु र्निी खोलावाट ढुुंगा, गगट्टी, बालुवा सुंकलर्न/उत्खर्नर्न गिाय परररहेको प्रततकुल प्रभावहरुको 
तर्नर्लमत अरु्नगमर्न र सुचर्ना प्रवाह गरर वातावरणीर् व्र्वस्थापर्नका लागग जिम्मेवार हुन्छर्न।  
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९.२ अनुगमन तथा वातावरणीय व्यवस्थापन योजना र समय तामलका  
राजष्िर् वातावरणीर् प्रभाव मलु्र्ाङ्कर्न तर्निेलशका, २०५० ले व्र्वस्था गरे अरु्नसार आधार रेखा अरु्नगमर्न (Baseline 

Monitoring), तर्नर्मपालर्न अरु्नगमर्न (Complaince Monitoring) र प्रभाव अरु्नगमर्न (Impact Monitoring) गरी ३ 
प्रकारका अरु्नगमर्न हुर्न सतर्ने कुरा औुंल्र्ार्एको छ । र्स ढुङ्गा, गगट्टी, बालुवा आदि सुंकलर्न कार्यको अरु्नगमर्न तथा 
वातावरणीर् व्र्वस्थापर्न र्ोिर्ना र समर् ताललका र्स प्रकार छ।   
 

क्र.स
. 

अनुगमन
को प्रकार 

ववषयवस्तु सुिक तररका/ववचध समय 

तामलका 
कुल रकम म्जभमेवारी 

१  

 

 

 

आधार 
रेखा 
अरु्नगमर्न 

खोला 
फकर्नारको 
अवस्था 

र्निी, खोला 
फकर्नारको 
उत्खर्नर्न ्
स्थार्नहरु 

स्थलगत 
तर्नरीक्षण 

प्रत्रे्क ३ 
मदहर्नामा 

५,०००  
त्रिपुरासुन्िरी 
गाउँपाललका 

२ खोलाको 
लभरालोपर्ना
को अवस्था 

र्निीको धार 

पररवतयर्न 

स्थलगत 
तर्नरीक्षण, 
स्थार्नीर्वासी
सँग छलिल 

प्रत्रे्क ६ 
मदहर्नामा 

१०,०००  
 

त्रिपुरासुन्िरी 
गाउँपाललका 

३  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तर्नर्मपाल
र्न 
अरु्नगमर्न 

लसिाररस 
गररएका 
न्रू्र्नीकरण
का कार्य 
भए र्नभएको 

उत्खर्नर्न ्
कार्य 
तोफकएका 
स्थार्न 

र मापिण्ड र 
मािामा 
सुंकलर्न 

गरेको हेरे्न 

स्थलगत 
तर्नरीक्षण 

प्रत्रे्क २ 
मदहर्नामा 

५,०००  
 

त्रिपुरासुन्िरी 
गाउँपाललका/ठेकेिार 

४ सुंकलर्न 
सम्बन्धी 
ताललम भए 
वा र्नभएको 

सुंकलर्न 
सम्बन्धी 
तररका हेरे्न 

स्थलगत 
तर्नरीक्षण 

वावषयक ५,०००  
त्रिपुरासुन्िरी 

गाउँपाललका/ठेकेिार 

५ सुंकलर्न 
र्िाित 
अरु्नसार 
काम भए 
र्नभएको  

पररचर् पि, 

चलार्नी पूजिय 
आदि  

स्थलगत 
तर्नरीक्षण 
चलार्नी पूजिय 
आदि 

वावषयक १०,०००  
त्रिपुरासुन्िरी 

गाउँपाललका/ठेकेिार 
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क्र.स
. 

अनुगमन
को प्रकार 

ववषयवस्तु सुिक तररका/ववचध समय 

तामलका 
कुल रकम म्जभमेवारी 

६ िर्नचेतर्ना 
अलभववृद्ध 
कार्य भए 
र्नभएको  

स्थार्नीर् 
िर्नताहरुमा 
िार्नकारी 

छलिल वावषयक ५,०००  
त्रिपुरासुन्िरी 

गाउँपाललका/ठेकेिार 

७ सुरक्षा, 
स्वास्थ्र् 

आधुतर्नक 
औिारको 
प्रर्ोग 
ववरामी रेकडय 
र सोधपुछ 

स्थलगत 
तर्नरीक्षण 

६/६ 
मदहर्नामा 

५,०००  
 

त्रिपुरासुन्िरी 
गाउँपाललका/ठेकेिार 

८  तोफकएको 
पररमाण वा 
बढी सुंकलर्न 
गरेको वा 
र्नगरेको 

सुंकलर्न तथा 
उत्खर्नर्न 
भएको 
सामाग्रीको 
तर्नरीक्षण 

सुंकललत श्रोत 
िाुंच र 
स्थलगत  
तर्नरीक्षण 

प्रत्रे्क 
मदहर्नामा 

५,०००  
 
त्रिपुरासुन्िरी 
गाउँपाललका /ठेकेिार 

९ सुंवेिर्नशील 

स्थार्नमा 
सुंकलर्न कार्य 
भए र्नभएको 

सुंवेिर्नशील 
के्षिको 
वववरण 

स्थलगत 
तर्नरीक्षण  

६/६ 
मदहर्नामा 

५,०००  
त्रिपुरासुन्िरी 
गाउँपाललका /ठेकेिार 

१०  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भू-सुंरक्षण 
कार्य गरे 
र्नगरेको 

गल्छी 
तर्नमायण, 

छेकबाँध 

स्थलगत 
तर्नरीक्षण 

प्रत्रे्क २ 
मदहर्नामा 

५,०००  
त्रिपुरासुन्िरी 

गाउँपाललका /ठेकेिार 

११ भौततक 
सुंरचर्नाको 
सुंरक्षण भए 
र्नभएको 

र्निी 
फकर्नारको 
सुंरक्षक्षत के्षि, 

भौततक 
सुंरचर्ना 
तलमागथको 
के्षि, र्निीको 
बहाव आदि 

स्थलगत 
तर्नरीक्षण 

प्रत्रे्क २ 
मदहर्नामा 

५,०००  
 

 
त्रिपुरासुन्िरी 
गाउँपाललका 

१२ वारु्, धुँवा, 
ध्वतर्नको 
प्रिषुण 

सुंकलर्न गर्न े
तररका तथा 
ढुवार्नीमा 

स्थलगत 

तर्नरीक्षण, 

स्थार्नीर् 

प्रत्रे्क ६ 
मदहर्नामा 

५,०००  
 

त्रिपुरासुन्िरी 
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९.३. अनुगमन र न्यूनीकरणको खिभको वववरण 
क्र.स अनुगमन र न्यूनीकरणका गररन ेकृयाकलाप अनुमातनत रकम अनुगमन/कायाभन्वयन गने तनकाय 

१. स्थलगत तर्नरीक्षण तथा अरु्नगमर्न १००,००० त्रिपुरासुन्िरी गाउँपाललका  
२. न्रू्र्नीकरणका कृर्ाकलापहरुको 

कार्ायन्वर्र्न 
९१५,०००  त्रिपुरासुन्िरी गाउँपाललका 

 जभमा १०,१५,०००  
 

प्रभाव 
अरु्नगमर्न 

प्रर्ोग हुर्ने 
सवारी 
साधर्नको 
िाँच 

मातर्नससँग 

सोधपुछ 

गाउँपाललका 

१३ िैववक 
ववववधता 
तथा 
वासस्थार्नमा 
असर परे 
र्नपरेको 

वन्र्िन्तु, 

िर्नावरका 
पि, गचन्ह 

स्थलगत 
तर्नरीक्षण र 
गणर्ना 

वावषयक ५,०००  
त्रिपुरासुन्िरी 
गाउँपाललका 

१४ स्थार्नीर् 
रोिगारी 

कामिारको 
र्नाम, ठेगार्ना 
आदि 

स्थलगत 
तर्नरीक्षण र 
छड्के िाच 

६/६ 
मदहर्नामा 

५,०००  
त्रिपुरासुन्िरी 
गाउँपाललका 

१५ सामाजिक, 

आगथयक र 

साँस्कृततक 

सवेक्षण 

घरधुरी र 
िर्नसुंख्र्ा 
वववरण 

वप. आर. ए. वावषयक १०,०००  
 

त्रिपुरासुन्िरी 
गाउँपाललका 

१६ बालबाललका 
र अशततलार् 
काममा 
प्रर्ोग गरे 
र्नगरेको 

कामिारको 
र्नाम,  ठेगार्ना 
आदि वववरण 

स्थलगत 
तर्नरीक्षण 

काम शरु 
भएको २ 
मदहर्ना लभि 

५,०००  
 

त्रिपुरासुन्िरी 
गाउँपाललका 

१७ बसाईं सरार् घरधुरी र 
िर्नसुंख्र्ा 

वप. आर. ए. वावषयक  ५,००० त्रिपुरासुन्िरी 
गाउँपाललका 



त्रिपुरासन्िरी गाउँपाललकाको र्निीहरुबाट ढुुंगा, गगटी, बालुवा सुंकलर्न तथा उत्खर्नर्न ्सम्बन्धी प्रारजम्भक वातावरणीर् परीक्षण अध्र्र्र्न प्रततवेिर्न 

46  
 

 

९.४. वातावरणीय व्यवस्थापन योजना कायाभन्वयनका लाचग म्जभमेवार तनकायहरुको सांगठनात्मक स्वरुप 

 

 

 

 

र्नीतत, तर्नर्म तथा र्ोिर्ना            र्नीतत, तर्नर्म तथा र्ोिर्ना  
 

 

 

 

 

 

 

 

       अरु्नगमर्न 

 

                                      समन्वर्र्न 
 

 

 

 

 

 

सुंमन्वर्र्न 

       अरु्नगमर्न 

 

                        समन्वर्र्न 

 

 

 

 

 

 

 तर्नरीक्षण 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

NGOs, CBOs, Line Agencies 

सरोकारवाला, गाउँपाललका, 
स्थार्नीर् समुिार् तथा अन्र् 
सरोकारवाला व्र्जतत वा सुंस्था 

र्निीिन्र् वस्तुको उत्खर्नर्न,् 
सुंकलर्न कार्यमा सुंलग्र्न 

ठेकेिार, समुिार् तथा अन्र् 
सुंघसुंस्था 

वन तथा वातावरण 
मन्त्रालय, 

राम्ष्िय योजना आयोग 

सुंघीर् मालमला तथा सामान्र् 
प्रशासर्न मन्िालर्, वातावरण 

व्र्वस्थापर्न शाखा 

डडलभिर्न वर्न कार्ायलर्, 
जिल्ला स्तरीर् 

अरु्नगमर्न तथा समन्वर्र्न 
सलमतत 

त्रिपुरासुन्िरी गाउँपाललका, 
धादिङ 

प्रिेश सरकार 

वर्न, उद्र्ोग, पर्यटर्न तथा 
वातावरण मन्िालर् 
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अध्याय दश 

(CHAPTER-10) 

 

१०. तनष्कषभ एवां सुझावहरु (Conclusion and Recommendation) 
ढुङ्गा, गगट्टी, बालुवा (श्रोत) आदि सुंकलर्नको र्ोिर्ना बर्नार् उपरोतत प्रस्ताव सुंचालर्न गररएमा र्निीिन्र् श्रोतको 
उगचत उपभोग माि र्नभर् व्र्वस्थापर्न तिय  ठूलो सहर्ोग पुग्रे्न छ । तर्नमायणका लागग आवश्र्क परे्न ढुङ्गा, गगट्टी, 
बालुवा आदि समर्म ै वैज्ञातर्नक तररकाद्धारा सुंकलर्न हँुिा श्रोतमा आधाररत उद्र्ोगहरु र तर्नमायणका र्ोिर्नाहरु 
सुंचालर्नमा रही स्थार्नीर्स्तर िेखख राजष्िर् स्तरसम्म आपूततयको व्र्वस्था हुर्न सतछ । सुंकलर्न कार्यले वातावरण 

सुंरक्षण, पाररजस्थततकीर् प्रणाली (Ecosystem) मा सन्तुलर्न कार्म गर्नय, िर्नशजतत ववकास र सम्पिाको उगचत 
प्रर्ोगमा सहर्ोग पुर् र्ाउरे्न माि र्नभर् र्निी कटार्न, कृवष र्ोग्र् भूलम, मरुभूलमकरण, िलाधार क्षेिको ववर्नाश िस्ता 
पर्ायवरणीर् समस्र्ाहरुलार् तर्नर्न्िण गरी राजष्िर् अथयतन्िमा सकारात्मक र्ोगिार्न पुर्ायउछ ।   
 

वातावरण सुंरक्षण ऐर्न २०७६ वातावरण सुंरक्षण तर्नर्मावली २०७७ र वर्न ऐर्न, २०७६ बमोजिम कार्ायन्वर्र्नका लागग 
र्ो प्रारजम्भक वातावरणीर् परीक्षण तर्नतान्त आवश्र्क र सान्िलभयक िेखखएको छ । र्ो प्रस्तावको कार्ायन्वर्र्नबाट 
स्थार्नीर् स्तरमा ठूलो मािामा रोिगारी श्रिृर्ना हुरु्नका साथै गाउँपाललकालार् प्रत्र्क्ष रुपमा रािश्व प्राप्त हुरे्नछ । 
र्सका साथै, स्थार्नीर् क्षेिमा ढुुंगा, गगटी, बालुवा िस्ता प्राकृततक पैिावारमा आधाररत उद्र्ोगहरुको प्रवधयर्न हुरे्न, र्स्ता 
प्राकृततक सुंपिाको वैज्ञातर्नक व्र्वस्थापर्न द्वारा उत्पािर्नशील ववकास भर् त्र्सबाट समुन्र्नत समािको लसियर्ना हुर्नमा 
टेवा पुग्रे्न छ । र्स प्रस्तावको कार्ायन्वर्र्न हुरे्न क्षेिमा रहेको भौततक, रासार्तर्नक, िैववक, सामाजिक, आगथयक तथा 
साँस्कृततक वातावरणमा पुग्रे्न प्रभावको ववश्लेषण द्वारा उतत क्षेिको िीगो ववकासमा िोड दिइएको छ। र्ो प्रस्ताव 
कार्ायन्वर्र्न हँुिा परे्न वातावरणीर् प्रभावलार् ववचार गिाय प्रततकूल प्रभावहरुको तुलर्नामा अरु्नकूल प्रभावहरु रै्न बढी 
रहेको िेखखन्छ। 
 

प्रस्तावहरुको ववकल्प ववश्लेषण गिाय वैज्ञातर्नक व्र्वस्थापर्न प्रणाली अरु्नसार सुंकलर्न गर्नय प्रस्ताववत प्रस्ताव 
कार्ायन्र्वर्न गरु्नय परे्न स्पष्ट िेखखएको छ। ववकल्पहरुको ववश्लेषण पश्चात ् र्ो प्रस्तावमा सुझार्एका न्रू्र्नीकरणका 
उपार्हरु अवलम्बर्न गिै न्रू्र्नीकरणका कार्यिमहरुको कार्ायन्वर्र्न गरी ती उपार्हरुको अरु्नगमर्नको सुतर्नजश्चतता गरी 
उपरु्तत अरु्नसारका ढुुंगा, गगटी, बालुवा िस्ता श्रोत सुंकलर्न तथा त्रबिी ववतरण गरे्न गाउँपाललकाको र्ोिर्ना 
कार्ायन्वर्र्न गर्नय र्ो प्रस्ताव कार्ायन्वर्र्नका लागग लसिाररस गर्नय सफकर्न ेस्पष्ट रुपमा िेखखएकोले जस्वकृततका लागग 

प्रस्ताव गररएको छ ।  
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प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण अध्ययनको स्वीकृत कायभसूचि



 

 

 

IEE अध्ययनको लाचग आचथभक धाहदङ आवाज दैतनक पबत्रकामा २०७७ साल िाद्र 
१२ गत ेप्रकामशत सावभजतनक सिूना 

 
 

 



 

 

सुंकलर्न/्उत्खर्नर्न क्षेिका र्नतशाहरु 

१.बुढीगण्डकी नदी 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 



 

 

मिुलु्का तथा मसफा मसफाररशहरु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

स्थलगत सवेक्षणका फोटोहरु 

  

काष्टे खोला मन्पाङ खोला 

  

बढुीगण्डकी नदी आाँख ुखोला 



 

 

  
सांकलन क्षेत्र सांकलन क्षेत्र 

  
सांकलन क्षेत्र सांकलन क्षेत्र 



 

 

  
सांकलन क्षेत्र सांकलन क्षेत्र 

  
सांकलन क्षेत्र सांकलन क्षेत्र 



 

 

  
सांकलन क्षेत्र सांकलन क्षेत्रको मापन 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


