
वनृ्दावन नगरपालिकाको वडा नं. १ को बागमती नदीको  
ववलिन्न घाटबाट ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वाको ददगोरुपमा  

वातावरण मैत्री तररकािे लनकाल्नको िालग   
वातावरणीय प्रिाव म ल्याकंनको क्षते्र लनर्ाारण (Scoping) को प्रलतवेदन    
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1 . पररचय 
१.१ िलूमका 

प्रस्ताववत आयोजना क्षेत्र वनृ्दावन नगरपालिका, रौतहट क्षजल्िामा रहेको छ। वनृ्दावन न.पा. 
को वडा नं. १ मा पने बागमती नदीमा रहेको ववलिन्न घाटबाट ददगो र वातावरण मैत्री रुपिे 
ढ ंगा, लगट्टी, बाि वा लनकाल्ने यो एक महत्वप णा आयोजना रहेको छ।  
 
१.२ प्रलतवेदन तयार पाने संस्थाको पररचय 

नाम: ईम्पेररकि इक्षन्जलनयररंग कन्सल्टेन्सी प्रा.लि. 
ठेगाना :अनामनगर-२९ काठमाडौ, बागमती प्रदेश 
सम्पका  नं. : ०१-५९०८०२१ (९८४१३४०३९८) 
ईमेिः empirical.con@gmail.com 
 

१.३ प्रस्तावकको पररचय  

नाम :  वनृ्दावन नगरपालिका, वनृ्दावन नगरकायापालिकाको कायाािय 
ठेगाना : रौतहट, मरे्श प्रदेश, नेपाि 

सम्पका  नं. : ९८५५०४१०९७ 

ईमेि :  brindawanmun@gmail.com 

 

१.४ क्षते्र लनर्ाारणको उदेश्य 

क्षेत्र लनर्ाारण अध्ययनिे लनम्न लिक्षखत ववकल्पहरु स लनक्षित गना मदत गदाछ: 
• आयोजनाबाट प्रिाववत ह ने क्षेत्रको िौलतक अवयव, जैववक अवयव, आलथाक सामाक्षजक 

तथा संस्कृलतक अवयव, रासायलनक अवयव सम्बन्र्ी वस्त गत आवश्यकताको सूचना 
संकिन गने, 

• सरोकारवािाहरु तथा आयोजनाबाट प्रिाववत ह ने सम दायिाई वातावरणीय प्रिाव 
म ल्यांकन गन ा िन्दा अगाडी सूचना आदान प्रदान गने र आयोजनाबाट उत्पन्न ह न सक्ने 
प्रिावहरु बारे राय – स झाव लिने, 

• वातावरणमा देक्षखन सक्ने सम्पूणा सकारात्मक तथा नकारात्मक सवािहरुको पत्ता 
िगाउने, 

• सरोकारवािा र अध्ययन टोिीिे पवहचान गरेको वातावरणीय सवािहरुको प्रथलमवकरण 
गने, 
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• प्रथलमकीकरण गररएको सवािहरुबाट वातावरणीय प्रिाव म ल्यांकनको िालग आवश्यक 
कायासूची बनाउन मागालनदेश गने, 
 

१.५  प्रस्तावकको सान्दलिाकता 

प्रस्ताववत वनृ्दावन नगरपालिका वडा नं. १ मा पने वागमती नदीमा रहेको ववलिन्न घाटबाट ददगो 
र वातावरण मैत्री रुपिे ढ ंगा, लगट्टी, बाि वा लनकाल्ने काया एक महत्वपूणा योजना हो। यो 
प्रस्तावको कायान्वयनिे स्थानीय स्तरमै ढ ंगा, लगट्टी, बाि वा उपिब्र् ह नेछ जसिे एकालतर 
ववकास लनमााण कायािाई सहयोग गदाछ िने अकोलतर स्थानीय स्तरमा रोजगारीको सजृना गदाछ। 
ददगो र वातावरण मैत्री योजना बनाई कायान्वयन गररएमा स्रोतको सम क्षचत सद पयोग ह नेछ र 
वनृ्दावन नगरपालिकाको राजस्व पलन ववृि ह न्छ। 
 

१.६ कानूनी औक्षचत्यता 

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातवरण संरक्षण लनयमाविी, २०७७ को  अन सूची ३ मा 
खण्ड ट को खानी क्षेत्रमा रहेको ब ुँदा नं. ८ बमोक्षजम, नदीनािा सतहबाट ३०० घनलमटर 
िन्दा बढी बाि वा, ग्रािेि, लगखाा माटो लनकाल्न  परेमा, प्रस्ताव कायान्वयन गन ा प  वा वातावरणीय 
प्रिाव म ल्यांकन परीक्षण अलनवाया स्वीकृत गराउन  पने रहेको ह ुँदा प्रस्ताववत खोिाको ववलिन्न 
घाटबाट ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा लनकाल्ने काया गनाको िालग वातावरणीय परीक्षण आवश्यक 
रहेको छ।   
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2 प्रस्तावको बारेमा जानकारी 
२.१ प्रस्तावको  पररचय 

वनृ्दावन नगरपालिका रौतहट क्षजल्िामा अवक्षस्थत रहेको छ। यस नगरपालिकाको कूि क्षेत्रफि 
९५.४ वगा वकिोलमटर रहेको छ िने क ि जनसंख्या ५०,१४४ रहेको छ। यस नगरपालिकाको 
पूवामा सिााही क्षजल्िा, पक्षिममा गज रा नगरपालिका, उतरमा चंद्रप र नगरपालिका र दक्षक्षणमा 
गढीमाई नगरपालिका र गरुडा नगरपालिका पदाछन।  
रौतहट क्षजल्िा वनृ्दावन नगरपालिका अन्तगात बागमती नदीमा थ वप्रन ेढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा  
लनकाल्ने कायािे गदाा ग्रामीण जनताहरुिे रोजगार पाउन का साथै नगरपालिकािाई राजस्व प्राप्त  
िई देशको आलथाक ववकासमा टेवा प लगरहेको छ।यसबाट रोजगारीको अवसर सृजना िई ग्रामीण 
जनताको आलथाक तथा समाक्षजक अवस्था र स्थानीयको जीवन स्तर स र्ार गना मदत प ग्ने छ। 
त्यसैकारण ढ ंगा, लगट्टी, बाि वाको व्यवस्थापन गरी त्यसमा आर्ाररत उर्ोगको िालग आवश्यक 
पने कच्चा पदाथा ददगो रुपमा उपिब्र् गराउन नदी/खोिाहरुको ददगो व्यवस्थापन गरी बाढीको 
प्रकोप घटाउन लनतान्त आवश्यक छ। 
 

नदी तथा खोिाहरुको व्यवस्थापनबाट नदीजन्य पदाथा लनकाल्न े सम्बन्र्मा सफि रुपमा 
कायान्वयन गनाको िालग वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा वातावरण संरक्षण लनयमाविी, 
२०७७ िे लनददाष्ट गरे अन सार वातावरणीय प्रिाव म ल्यांकन आवश्यक ह ने िएकािे यो प्रलतवेदन 
तयार गररएको हो। 
 

वषााको समयमा यस नगरपालिकामा बग्ने बागमती नदीिे ववलिन्न घाटमा ढ ंगा, लगट्टी, बाि वा 
तथा नदीजन्य पदाथा थ पाने गदाछ।यी सामग्री खोिाको बगरमा थ पाररदा खोिाको बहाव फेररन 
जाने तथा प्रकोप लनक्षम्तने सम्िावना रहन्छ। साथसाथै, यी थ पाररएका सामाग्री लनमााण कायामा 
ज्यादै उपयोगी ह न्छन।् जनसंख्या ववृि, शहरीकरण र सडक लनमााणको गलतिाई हेदाा रौतहट 
क्षजल्िामा लनमााण सामग्रीको माग बवढ रहेको छ।वनृ्दावन नगरपालिकािे यी सामग्रीको ददगो 
एवं वातावारण मैत्री तररकािे लनकाल्ने योजना बनाएको छ जसिे गदाा स्थानीय रुपमै लनमााण 
सामग्री उपिब्र् ह नेछ साथै प्रकोप न्यूनीकरण पलन ह नेछ। यसबाट वनृ्दावन नगरपालिकािाई 
राजस्व संकिन गनामा सहयोग प ग्ने र आय श्रोतमा ववृि ह ने देक्षखन्छ। 
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२.२ अवक्षस्थलत र पह ुँच 

ढ ंगा, लगट्टी र बाि वा लनकालिने चारवटा साइटको अवक्षस्थलत र पह ुँचको वववरण ति तालिकामा 
उल्िेख गररएको छ। 
तालिका २.१: ढ ंगा, लगट्टी र बाि वा लनकालिने चारवटा साइटको अवक्षस्थलत र पह ुँचको वववरण 

साइट 
नं. 

वडा नं. GPS ववन्द  च  रे क्षेत्रबाट 
हवाई दूरी 
(वक.लम.) 

महेन्द्र राजमागामा पने 
चन्द्रलनगाप  रबाट साइट 
सम्मको दूरी 
(वक.लम..) 

  १ १ २७°०' १०.१०१"  उतरी अक्षांश 
८५°२३ ' १४.३११" पूवी देशान्तर 

१४.३ वक.लम. १८ वक.लम.. 

  २ १ २७° ०'  ४४.२१६"  उतरी अक्षांश 
८५°२३ ' २४.४६८" पूवी देशान्तर 

१३.३ वक.लम. १९ वक.लम. 

  ३ १ २७° १'  ५४.६३३"  उतरी अक्षांश 
८५°२४' ३.९५२" पूवी देशान्तर 

१०.७८ वक.लम. १५ वक.लम. 

  ४ ४ २७° ६'  २४.४८७"  उतरी अक्षांश 
८५°२६' ५८.४०८" पूवी देशान्तर 

२ वक.लम. ८.७ वक.लम. 

स्रोत : आयोजना क्षेत्रको GIS नक्सा 
२.३ प्रकृलत / वकलसम 

नेपािमा बग्ने सबै नदीहरुिे वषेनी रे्रै मात्रामा नदीजन्य पदाथा थ पाने गदाछ। यस 
नगरपालिकािे वडा नं. १ को रमौिी बेररया घाट १, रमौिी बेररया घाट २, िोटे टोिे घाट 
र मोलतयारी घाटहरुबाट वातावरण मैत्री ढंगिे नदीजन्य पदाथाहरु लनकाल्ने प्रस्ताव गरेको छ। 
यसिे स्थानीय स्तरमै सहज रुपमा ढ ंगा, लगट्टी, तथा बाि वा प्राप्त िई ववकास लनमााणको कायामा 
सहयोग गरी आलथाक वियाकिाप अलिववृि गने देक्षखन्छ। 

तालिका २.२: आयोजनाको वकलसम 
ि.स. ववशेषता वववरण 
१.  आयोजनाको नाम वनृ्दावन नगरपालिका वडा नं. १ अन्तगात पने बागमती 

नदीमा रहेको ४ वटा घाटहरु: 
• रमौिी बेररया घाट १ 

• रमौिी बेररया घाट २ 

• िोटे टोिे घाट 

• मोलतयारी घाट 
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बाट दैलनक ३०० घन लम. िन्दा बढी ढ ंगा, लगट्टी तथा 
बाि वा लनकाल्ने, 

२. प्रदेश मरे्श प्रदेश 
३. क्षजल्िा रौतहट 
४. नगरपालिका वनृ्दावन नगरपालिका 
५ वडा  नं. १ 
६. जम्मा उत्खनन ्घाट ४ 
७. उत्खनन ्क्षेत्रको ववलिन्न 

घाटहरु 
रमौिी बेररया घाट – १ 
रमौिी बेररया घाट- २ 

िोटे टोिे घाट 
मोलतयारी घाट 

८. नदी सतहबाट उत्खनन ्  
गररने गवहराई 

०.८ लम -१.२ लम.   

९. नदी वकनारबाट उत्खनन ्
गररने द री 

क ि चौडाईको ४०% बाट उत्खनन ्गने (बहाव 
क्षेत्रबाट उत्खनन ्गना नह ने) 

१० िौगोलिक अवक्षस्थलत  समथर ि-ूिाग तराई क्षेत्र 
११. लनकटतम बजार केन्द्र वनृ्दावन बजार 
१२ प्रिाववत वडाहरु १ 
१३ प्रम ख जालत र िाषा नेपािी , मैथिी र िोजप री 
१४. प्रम ख र्माहरु  वहन्द , बौि, इस्िाम  
                                                     श्रोत : आयोजना क्षस्कम 
 

२.४ संरचनाको जानकारी   

यस आयोजनामा नदी सतहबाट ढ ंगा, लगट्टी, बाि वा तथा लगखाा माटो लनकाल्ने आयोजना िएकोिे 
यहाुँ क नै वकलसमको संरचना लनमााण ह नेछैन। 
 

२.५ आयोजना सम्बन्र्ी वियाकिाप 

प्रस्ताववत ढ ंगा, लगट्टी, बाि वा लनकाल्नका िालग श्रमम िक प्रववलर् तथा मेक्षशनरीको प्रयोग गररनेछ 
।रोजगारीको िालग स्थानीय जनताहरुिाई प्राथलमकता ददईनेछ।मेक्षशनरी जस्तै एक्सािेटर, वटपर, 
ट्रक र ट्याक्टरको प्रयोग गदाा नगरपालिकासुँग समन्वय गरेर गररनेछ। 
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२.६ लनमााण योजना 

यस आयोजनामा नदी सतहबाट ढ ंगा, लगट्टी, बाि वा तथा लगखाा माटो लनकाल्ने आयोजना िएकोिे 
यहाुँ क नै वकलसमको लनमााण काया गररदैन। 
 

२.७ जग्गाको क्षते्रफि 

ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा लनकालिने क्षेत्रहरुको कूि क्षेत्रफि २८.२८  ववगाह (२०२०२८.३१ 

वगा लमटर) रहेको छ।प्रत्यक उत्खनन ्क्षेत्रको क्षेत्रफि ति तालिकामा प्रस्त त गररएको छ। 
 तालिका २.३: ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा लनकालिने क्षेत्रहरुको क्षेत्रफि 

साइट 
नं. 

वडा नं.  क्षेत्रफि 
(ववगाहमा) 

क्षेत्रफि (वगा 
लमटरमा) 

१ १ २१ १४५२१०.१७६ 
२ १ ६ ४५००९.३५९ 
३ १ ०.२८ १९०६.५४ 
४ १ १ ९९०२.२३५ 
 कूि 

क्षेत्रफि 
२८.२८ ववगाह २०२०२८.३१ 

वगा लमटर 
              स्रोत : आयोजना क्षेत्रको स्थिगत अध्ययन तथा GIS नक्सा 
 

२.८ जग्गाको प्रकार  

ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा लनकाल्न िलगएको यस जग्गा बागमती नदीको वकनारको बगरमा 
पदाछ। यस आयोजनाको उत्खनन ्क्षेत्रमा लनक्षज जग्गा रहेको छैन।  
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3  आयोजनाको िालग आवश्यकता 
 

३.१ आवश्यक जनशक्षि 

प्रस्ताववत आयोजनामा आवश्यक जनशक्षिको वववरण ति प्रस्त त गररएको छ। 
 तालिका ३.१: आयोजनामा आवश्यक जनशक्षिको वववरण 

नं आवश्यक जनशक्षि वववरण  आवश्यक जनशक्षि राख्न ेलनकाय 
१ प्रस्ताव कायान्वयनको लनरन्तर 

लनरीक्षण तथा व्यवस्थापन 
न.पा. को वातावरण साखा अन्तगातको 

कमाचारी 
२ अन्य आवश्यक जनशक्षि जस्तै 

• नदीजन्य पदाथा संकिन गने 
श्रलमकहरु 

• वटपर ड्राइिर 

• हेल्पर 

• एक्सािेटर चािक 

• व्यवस्थापक समूह 

ठेकेदारको व्यवस्थापन 

स्रोत: आयोजना क्षस्कम 
 

३.२ लनमााण सामाग्री 

प्रस्ताववत आयोजनामा क न ैवकलसमको लनमााण काया नह ने िएकािे लनमााण सामग्रीहरुको प्रयोग 
ह नेछैन। 
 

३.३ प्रयोग ह ने उजााको वकलसम 

प्रस्ताववत आयोजनामा प्रयोग ह ने उजााको वकलसमहरुको वववरण तालिका ३.२ मा प्रस्त त गररएको 
छ। 

तालिका ३.२: आयोजनामा प्रयोग ह ने उजााको वकलसमहरु 
ि.स प्रयोग ह ने उजाा मात्रा 
१ लडजेि  

आवश्यकता अन सार २ पेट्रोि 
३  मट्टीतेि 

स्रोत: आयोजना क्षस्कम 
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३.४ प्रयोग ह ने प्रववलर् 

प्रस्ताववत ढ ंगा, लगट्टी, बाि वा लनकाल्न स्थानीय श्रलमकहरु तथा मेक्षशनरीहरुको प्रयोग 
नगरपालिकासुँग समन्वय गरेर गररनेछ। नदीजन्य पदाथा उत्खनन ्गदाा सामान्यतया श्रममूिक 
प्रववलर्को प्रयोग गररनेछ। 
 

३.५ प्रस्ताव कायाान्वयन तालिका 

प्रस्ताववत आयोजनामा वषाायाम बाहेक असोज १ गते देक्षख जेठ मसान्त सम्म वावषाक २७५ 
ददन काम गररने छ। यस आयोजनामा असार देक्षख िाद्र सम्म उत्खनन ्काया रोवकने छ।  
 

३.६ अन्य थप वववरण  

प्रस्ताववत आयोजनामा वनृ्दावन नगरपालिका अन्तगात बागमती नदीमा थ वप्रने ढ ंगा, लगट्टी, बाि वा 
लनकाल्न,े िण्डारण र ओसारपसारको काया गररने छ।यो प्रस्तावको कायान्वयनिे स्थानीय स्तरमै 
ढ ंगा, लगट्टी, बाि वा उपिब्र् ह नेछ जसिे एकालतर ववकास लनमााण कायािाई सहयोग गदाछ िने 
अकोलतर स्थानीय स्तरमा रोजगारीको सृजना गदाछ। 
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4  प्रलतवेदन तयार गदाा ववचार गन ा पने नीलत, ऐन, लनयम, लनदेक्षशका, 
मापदण्ड, सक्षन्र्, सम्झौता:  

 

यस अध्ययन अन्तगात यो आयोजना कायान्वयन गदाा आकवषात ह न सक्ने नीलत, कायानीलत, कानून 
मापदण्ड तथा अन्य सान्दलिाक स्वीकृत कानूनी संरचनाहरु लनम्नान सार वगीकरण गरी ववश्लषेण 
गररएको छ। उल्िेख गररएका ऐन, लनयम र कानूनको आयोजना लनमााण तथा संचािन चरणमा 
प्रस्तावकबाट कायान्वयनको प्रलतविता गररएको छ।     
 

तालिका ४.१: प्रलतवेदन तयार गदाा प  नराविोकन गररने दफा, लनयम, खण्ड आदद र सम्बक्षन्र्त 
ब ुँदाहरु:- 
 प्रलतवेदन तयार गदाा प  नराविोकन गररने दफा, लनयम, खण्ड आदद र 

सम्बक्षन्र्त ब ुँदा 
 ब ुँदा सम्बक्षन्र्त वववरणहरु 
नेपािको संववर्ान 
नेपािको संववर्ान  नेपािको संववर्ान, २०७२ देशको सवोच्च कानून हो। वातावरणका 

सम्बन्र्मा उि संववर्ानको र्ारा ३५(५) मा वातावरणबारे यसरी 
उल्िेख िएको छ। साथै जनसार्ारण वातावरणीय स्वच्छताको चेतना 
बढाई िौलतक ववकाससंग सम्बक्षन्र्त वियाकिापहरुबाट वातावरणमा 
पना जाने प्रलतकूि असरहरु पना नददन एवं वातवरणको संरक्षण गना 
राज्यिे प्राथलमकता ददनेछ र द िाि वन्यजन्त , वन र वनस्पलत ववशेष 
संरक्षण गने व्यवस्था गनेछ। र्ारा १९ मा पलन सम्पलतको बारेमा यसरी 
िएको छ , “ प्रत्यक नागररकिाई प्रचलित कानूनको अलर्नमा रही 
सम्पलत आजान गने, िोग गने, बेच लबखन गने र सम्पलतको अन्य 
कारोवार गने हकका साथै जग्गा अलर्ग्रहण गदाा म अव्जाको व्यवस्था 
गरेको छ।र्ारा २२(१-५) िे बाि अलर्कारको व्यवस्था गरेको छ। 

नीलत तथा योजना 
 पन्रौ योजना 
(२०७६-२०७७) 
(२०८०-८१) 

यो योजना राज्य रुपान्तरण ह ुँदा लनम्न बाट उच्चा आय िएको देशको 
रुगमा आगाडी बढ्नको िालग ठोस आर्ार लनमााण गररएको छ।१५ 
औ ंयोजना आलथाक वषा २०८०-८१ सम्म वावषाक औसत आलथाक ववृि 
दर ६.८ प्रलतसतमा िक्ष्य राखेको छ। 
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राविय जिवायू 
पररवतान नीलत, 
२०७६ 

जिवायू पररवतानको कारण वषाा प्रकृया (अलतववृष्ट, अनाववृष्ट , सघनववृष्ट) 
तथा ऋत कािमा समेत पररवतान आएको छ। यसबाट जिस्रोत, कृवष, 
वन तथा जैववक ववववर्ता, स्वास््य, प्रकोप, पूवाार्ारववकास, पयाटन तथा 
जीववकोपाजानसंग सम्बक्षन्र्त ववलिन्न क्षेत्रमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रिाव 
परेको छ।जिवायू पररवतानको प्रलतकूि प्रिाव न्यूनीकरण गदै,जिवाय  
अन कूलित ह ुँदै, न्यून कावान उन्म ख सामाक्षजक- आलथाक ववकास पथिाई 
अविम्बन गदै जिवाय  पररवतान सम्बन्र्ी राविय तथा अन्तराविय 
संयन्त्रमािएको प्रलतविता अन रुप सहायोग तथा सहकायाको प्रवर्ान गरर 
जीवन स्तरमा स र्ार ल्याउन  यस नीलतको प्रम ख िक्ष्य रहेको छ। 
यसका िालग जिवाय  पररवतानिे पारेको तथा पना सक्ने प्रिावहरुको 
पवहचान, प्रिावहरुको पररमाणात्मक वकटान तथा सम्िाववत जोक्षखमबाट 
स रक्षक्षत रहन अन कूिका उपायहरु अविम्बन गरी जिवाय  पररवतानका 
द ष्पररणामबाट बच्ने क्षमताको ववकास गने।  

राविय वातावरण 
नीलत, २०७६ 

यस नीलतको म ख्य उदेश्यहरुमा सबै प्रकारको प्रदूषण रोक्ने, लनयन्त्रण 
र न्यूनतम गना, सबै स्रोतबाट फोहोर व्यवस्थापन, शहरी क्षेत्रको 
हररयािी ववस्तार गना, ववकासको सबै आयाममा वातावरणीय म द्दाहरुको 
मूिर्ार, प्रदूषण वपलडतिाइ वातावरणीय न्याय स लनक्षित गना, प्राकृलतक 
स्रोतको ददगो उपयोग, अन सन्र्ान र जहाुँ सम्म सम्िव िएसम्म 
वातावरणको संरक्षण र व्यवस्थापनको क्षमता अलिववृि, प न: प्रायोग र 
उपिब्र् संसार्नको प न:प्रवियाका बारेमा सम्बोर्न गरेको छ। यो 
नीलतिे सबै प्रकारको प्रदूषण लनयन्त्रण गना प्रिावकारी प्रणािी बनाउुँदछ, 
अस्पताि, उर्ोग र यातायात प्रणािीको संचािन वातावरण मैत्री 
टेक्नोिोजीिाई प्रोत्सावहत गदाछ र उदेश्यहरु प्राप्त गनाका िालग 
रसायनिाइ उत्पादनमा लनयन्त्रण गछा। 

राविय ि-ू उपायोग 
नीलत, २०६८ 

यस नीलतको प्रम ख उदेश्य देहाय बमोक्षजम ववकास र वातावरण बीच 
सन्त िन कायम राख्न,े िौगोलिक, संस्कृलतक, र्ालमाक, एलतहालसक, 
पयाटकीय िगायत ववशेष महत्वका क्षेत्रहरु रहेको िलूमको संरक्षण गने 
जस्ता अन्तर समबन्र्हरु समेवटएका छन।् 

राविय यातायात 
नीलत, २०७१ 

यस नीलतिे अन्य ववषयका अलतररि जग्गा अलर्ग्रहणको पूरा प्रवियाको 
ववस्तारमा उल्िेख गरेको छ। जस अन सार और्ोलगक ग्राम योजना 
जग्गा अलर्ग्रहण गरर जग्गाको स्वालमत्व योजनामा हस्तान्तरण गने प्रकृया 
लनमााण काया स रु ह न  िन्दा पवहिेनै सम्पन्न ह न पछा। त्यसै गरर जग्गा 
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अलर्ग्रहण गदाा क नै पररवार पूणा  रुपिे ववस्थावपत ह ने िए यस्ता 
पररवारिाई प नस्थापना गरेर अथवा अन्य उपायबाट जीववकोपाजानको 
व्यवस्था गररददन  पछा। 

राविय वन नीलत, 
२०७५ 

 क नै ववकास योजनाको कायाान्वयनिे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा वन 
सम्पदा असर पाने िएमा नीलत २०७५ आकवषात ह न्छ। वननीलत वन 
र खेती प्रणािी बीचको अन्तरवियािाई प्रिावकारी गराएर खार्ान्न 
उत्पादन ववृि गना मदत गने, िकू्षय, पवहरो र वातातावारणमा परेको 
अवरोर्को पररणामबाट उत्पन्न ह ने अन्य प्रिावहरुबाट जलमनको स्तरमा 
लगरावट आउने काम रोक्ने र वातावारणीया तथा वंशाणूमूिक स्रोतहरुको 
संरक्षण गना तफा  उन्म ख छ। तर वननीलत वन क्षेत्रिन्दा बावहरका 
योजनाका संरचनाहरु लनमााण गदाा ह न जाने वनववनाश तथा रुख 
काट्निाई रोक्ने ववषयमा बढी केक्षन्द्रत  रहेको छ। जिार्ारकै संरक्षण 
र िलूमगत जि िण्डारिाइ ररचाजा गने प्रवियािाई व्यवक्षस्थत गना  
प्रोत्सावहत गने उदेश्यिे वननीलतिे िौगोलिक दृवष्टकोणिे ज्यादै 
संवेदनशीि देक्षखन े लसवालिक क्षेत्रको संरक्षणिाई प्राथलमकता ददएको 
छ।यस नीलतिे जोक्षखममा परेको प्रजालतहरुको पलन संरक्षण गने जोड 
ददएको छ। वननीलतिे साम दावयक र लनक्षज तवरमा गररने वन ववकास, 
राविय लनक न्ज तथा आरक्षक्षत क्षेत्र व्यवस्थापन, ि ूतथा जिार्ार संरक्षण, 
आिंकाररक वनस्पलतको ववकास तथा व्यवस्थापन र जैववक ववववर्ता 
संरक्षणका, कायािमहरु कायाान्वयन गना जोड ददएको छ। 

सावाजलनक पूवाार्ार 
लनमााण र संचािन 
नीलत, २००० 

यस नीलतमा नेपाि सरकारिे आवश्यक पने जग्गा प्रचलित ऐन – 
लनयमका आर्ारमा  अलर्ग्रहण गरर िगानीकताािाई ददनसक्ने तर यसरर 
अलर्रहण गरर िगानीकताािाई ददनसक्ने तर यसरी अलर्ग्रहण गरेको 
जग्गाको मूल्यािगानी कताािे नै व्याहन ा पने िनेर उल्िेख िएको छ। 

ऐन 
वातावरण  संरक्षण 
ऐन, २०७६ 

वातावरण  संरक्षण ऐन २०७६मा और्ोलगक ग्राम िगायत ववकासको 
योजनाहरु वातावरणीय पक्षिाई साथ साथै िैजान पने ववषयिाई 
संस्थागत गनाका िालग प्रावर्ानहरु राक्षखएको छ। ऐनिे ववकास र 
वातावरण एक अकााको पररपूरक िएको ववषयिाई स्वीकार गरी ववकास 
योजनाबाट मालनस, पश पन्छी र वनस्पलतका प्रजलतहरुमा र उनीहरुको 
िौलतक अवस्थामा पने वातावरणीय क्षलत न्यूनीकरणगने ववषयमा चासो 
देखाएको छ। यसिे वातवरणमा प्रलतकूि असर गने क नैपलन वस्त  , 
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इन्र्न, यन्त्र, उपकरण वा प्िान्ट को प्रयोगमा बंदेज िगाउन सक्ने 
अलर्कार पलन वातावरण ववज्ञान तथा प्रववलर् मन्त्राियिाई ददएको छ। 
क नै संस्था वा व्यक्षिको वियाकािापबाट प्रदूषणवा वातवरण अथवा 
क नै पलनव्यक्षिगत सम्पलतमा क्षलत प गेमा, क्षलत प यााउने सो संस्था वा 
व्यक्षििे प्रिाववत व्यक्षििाइ उक्षचत क्षलतप लता ददन  पने प्रावर्ान पलन एन 
मा छ। दफा ३५ को उपदफा(१) बमोक्षजम, वातावरणीय प्रिाव 
म ल्यांकन प्रलतवेदन स्वीकृत गराउन  पने, प्रस्तावकको हाकमा  त्यस्तो 
प्रलतवेदन स्वीकृत नगराई क नै प्रस्ताव कयााव्नयन गरेमा ५० िाख 
सम्मको जररवाना लतन ा पनेछ। 

वन ऐन, २०७६ वनक्षेत्रको ि-ूस्वलमत्यो नेपाि सरकारमा रहनेछ। नेपाि सरकारक 
मक्षन्त्रपररषदको लनणाय लबना राविय वन\क्षेत्रको ि-ूउपयोग पररवतान गना, 
राविय वनको िोगालर्कार कसैअिे उपिब्र् गराउन, लर्तो बन्र्की, 
सट्टापट्ट वा अन्य वकलसमिे हक  हस्तान्तरण गना सवकने  
 छैन। नेपाि सरकारको ददगो वन संरक्षण, व्यवस्थापन एवं वातवरण 
तथा ववकास बीचको सन्त िन कायम गनाको िालग क नै खास वन क्षेत्रमा 
तोवकएको बक्षम्जम िउूपयोग योजना िाग  गना वा गराउन सक्ने छ।यस 
ऐनमा अन्यत्र ज नस कै क रा िेक्षखएता पलन राविय प्राथलमकता प्राप्त 
आयोजना, िगानी बोडा बाट िगानी प्राप्त िएको योजना,राविय गौरवका 
आयोजना संचािन गनावनक्षेत्रको प्रयोग गन ा बाहेको अन्य क नैपलन 
ववकल्प निएमा र प्रचलित कानून बमोक्षजमको वातावरणीय परीक्षणबाट 
यस्तो योजना संचािन गदाा वातावरणमा उल्िेखनीय प्रलतकूि असर नपने 
देक्षखएमा नेपाि सरकारिे यस्तो योजना संचािनगनाको लनक्षम्त राविय 
वनको क नै िाग प्रयोग गना तोवकय बमोक्षजम स्वीकृत ददन सक्नेछ। 
एनको दफा ४९ िे क न ैपलन राविय वनमा पूवा स्वीकृलत जग्गा ववराउने, 
वोट ववरुवा र रुख काट्ने, आगो िगाउने, गाईवस्त  चराउने, वन 
पैदावार हटाउने र वन पैदावारमा क्षलत प यााउने, लसकार खेल्ने र ढ ंगा, 
बाि वा र माटो  उपिब्र् गना खने्न काम गना नपाउने गरी बन्देज 
िगाएको छ। 

अपांगता िएका 
व्यक्षिको अलर्कार 
सम्बक्षन्र् ऐन, 
२०७४ 

अपाङ्गता िएका व्यक्षि ववरुर् ह ने िेदिाव अन्त्य गरी उनीहरुको 
नागररक, राजनीलतक, आलथाक, सामाक्षजक तथा संस्कृलतक अलर्कारको 
संम्मान गना तथा अपाङ्गता िएका व्यक्षििाई सशक्षिकरण गरर नीलत  
लनमााण र ववकास प्रवियामा सहिागी  गराई स्वाविम्बी र सम्मानजनक 
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जीवन यापनको वातावरण स लनक्षित गने सम्बन्र्मा अपाङ्गता िएका 
व्यक्षिको अलर्कार सम्बक्षन्र् कानूनिाई संशोर्न र एकीकरण गना 
वान्छानीय िएकािे, नेपािको संववर्ानको र्ारा २९६ को उपर्ारा(१)  
बमोक्षजम व्यावास्थावफका- संसदिे यो ऐन बनाएको छ।  

रोजगारीको हक 
सम्बक्षन्र् ऐन, 
२०७५ 

प्रत्यक नागररकिाई रोजगारीको हक स लनक्षित गना, आफ्नो क्षमता 
अन सारको रोजगारी छनौट गने अवसर प्रदान गने तथा रोजगारीको शता, 
आवस्था तथा बेरोजगार सहायता सम्बन्र्मा आवश्यक व्यवस्था गना 
बनेको ऐन हो।प्रत्यक नागररकिाइ रोजगार पाउने अलर्कार ह नेछ। 
कसैिे पलन बेरोजगार व्यक्षििाई रोजगार ददने सम्बन्र्मा प्रचलित 
कानूनिे क नै खास वगा वा सम दायको िालग ववशेष व्यवस्था गरेको 
अवस्थामा बाहेक त्यस्तो व्यक्षिकोउत्पलत, र्मा, वणा, जात, जालत, लिङ्ग, 
िाषा, क्षेत्र, वैचाररक आस्था वा यस्तै क नै आर्ारमा िेदिाव गना ह ुँदैन। 

जिस्रोत ऐन, 
२०४९ 

नेपाि लित्रको ि-ूसतहमा वा िलूमगतवा अन्य क नै अवस्थामा रहेको 
जिस्रोतको सम क्षचत उपयोग, संरक्षण, व्यवस्थापन र ववकास गना एवं 
जिस्रोतको िािदायक उपयोघरुको लनर्ाारण गने, यस्तो उपयोगबाट 
ह ने वातावरणीय तथा अन्य हालनकारक प्रिावको रोकथाम एवं 
जिस्रोतिाई प्रदूषण म ि राख्न े सम्बन्र्मा कानूनी व्यवस्था गना 
वन्छानीय िएकोिे दफा ४० बलमक्षजम जिस्रोतको सम्बन्र्मा व्यवस्था 
गना बनेको छ यो ऐन। 

िलूम उपयोगको 
ऐन, २०७६ 

िलूमको वगीकरण,  सम क्षचत उपयोग र प्रिावकारी व्यवस्थापनको 
माध्यमबाट अलर्कतम र ददगो िाि हालसि गने सम्बन्र्मा आवश्यक 
व्यवस्था गना वान्छानीय िएको िने्न यो दफा एनिे सम्बोर्न गरेको 
छ। ऐन अन्तगात दफा ८ को उपदफा(७) बमोक्षजम नेपाि सरकारिे 
देहायका स्थानको ववर्मान िउूपयोग पररवतान गना सक्नेछ। 

ि ू तथा जिार्ार 
संरक्षण ऐन, 
२०३९ 

नेपािका जिार्ार क्षेत्रिाइ व्यवक्षस्थत गनााका िालग ि ूतथा जिार्ार 
संरक्षण एन, २०३९ जारर गररएको हो। ऐनको दफा ३ िे सरकारिाई 
ज नस कै क्षेत्रिाई संरक्षक्षत जिार्ार क्षेत्र िनेर घोषणा गना सवकन े
अलर्कार ददएको छ। एनको दफा ४ िे जिार्ार संरक्षण अलर्कृतिाई 
संरक्षक्षत जिार्ार  क्षेत्र लित्र लनम्न बमोक्षजमको काम गना सक्ने अलर्कार 
ददएको छ। 
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• टारहरुको स र्ारको काम, बाुँर्, और्ोलगक ग्राम- इम्बैंकमेन्ट, 
Diversion channel र र Retaining Wall  लनमााण र ममात गने 
काम। 

• पवहरो जान सक्ने  क्षेत्रका वनस्पलतको संरक्षण गने  

• ि ूतथा जिार्ार संरक्षणसुँग सम्बक्षन्र्त कृवष क्षेत्रका ववर्मान 
अभ्यासहरुिाई लनयमन गने काम। 

जिचर संरक्षण 
ऐन, २०१७ 

यस एनिे लसमसार क्षेत्र र जिचरको महत्विाई रे्रै पवहिे नै स्वीकार 
गरेको छ। यस एनिे दफा ३ िे क नै पलन जिचरिाइ समात्ने अथवा 
माने उदेश्यिे क नै पलन जिराक्षश/ जिस्रोतमा ववषाि  वा ववष्फोटक 
पदाथा प्रयोग गने वा नहर प ि वा मौज दा जि प्रणािी मा  क्षलत प यााउने 
ज नस कै समूह वा व्यक्षििाई दक्षण्डत गने व्यवस्था गरेको छ। एनको 
दफा ४ िे सरकारिाई  नेपाि राजपत्र मा सूचना प्रकाक्षशत गरर केही 
जालतका जिीय प्रणािीिाइ समात्न, माना, वा चोटपटक िगाउन बन्देज 
गरेको छ। 

श्रम ऐन ,२०७१ यस ऐन को दफा ३ को उपदफा (१) बमोक्षजम , श्रलमक र श्रलमकसुँग 
सम्बक्षन्र्त ववषयमा न्यूनतम मापदण्डको रुपमा रहने्नछ। त्यसै गरर दफा 
३ को उपदफा (१) बमोक्षजम, यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगात बनेको 
लनयममा उल्िेक्षखत पाररश्रलमक वा स ववर्ा िन्दा कम पाररश्रलमक वा 
स ववर्ा लिने ददने गरर वा यस येनमा उल्िेक्षखतशता ववपररत ह ने गरी 
रोजगार दाता तथा श्रलमक बीच रोजगार सम्झौता िएको रहेछ िने 
त्यस्तो त्यस्तो रोजगार सम्झौता यो ऐन ववपररत िएको मालननेछ र सो 
हदसम्म त्यस्ता रोजगार सम्झौता बदर ह नेछ। 

स्थानीय सरकार 
संचािन ऐन, 
२०७४ 

नेपािको संववर्ानको र्ारा २९६ को उपर्ारा (१) बमोक्षजम स्थानीय 
नेततृ्वको ववकास गदै स्थानीय शासन  पिती िाई स दद्रढ गरी  स्थानीय 
तह मववर्ावयकी , कायाकारररणी र न्यायीक अभ्यासिाई  संस्थागत गना 
स्थानीय सरकारको संचािन गनाको िालग सहकाररता , सहअक्षस्तत्व, र 
समन्वयिाई प्रवदान गदै सहिालगता, उतदावयत्व, पारदक्षशाता स न क्षित गरी 
स िि र ग णस्तरीय सेवा प्रिाव गना, िोकतन्त्रका िािहरुको 
समान पालतक समावेशी र न्यायोक्षचत ववतरण गरी कानूनी राज्य ददगो 
ववकासको अवर्ारणा अन रुप समाजवाद उन्म ख संक्षघय िोकताक्षन्त्रक 
गणतन्त्रात्मक  शासन प्रणािीिाई स्थानीय तहदेक्षख नै स दृढीकरण गना 
यो ऐनिे मागा प्रशस्त गदाछ। 
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बािबालिका 
सम्बन्र्ी ऐन, 
२०७५ 

बािबालिकाको अलर्कारको सम्मान, संरक्षण प्रवदान र पररपूलता 
बािबालिकाको सवोतम वहत कायम गना बािबालिका सम्बन्र्ी प्रचलित 
कानूनिाई संशोर्न र एकीकरण गना वान्छानीय िएकोिे बािबालिका 
सम्बन्र्ी ऐन प्रस्ताव गररएको छ। 

बाि श्रम ऐन, 
२०५४ 

बािश्रम ऐन, २०५३ (लनवारण र लनयम) नेपािमा प्रयोग बािश्रम 
समबन्र्ी प्रम ख ऐन हो। यो एनको दफा २ (क) िे १६ वषान्दा कम 
उमेरको व्यक्षििाई ”बािक” िनेर पररिावषत अरेको छ।  उि ऐनको 
को दफा ३ को उपदफा १ मा १४ वषा म लनका बािकिाई मजद रका 
रुपमा िनाा ह न  िनेर स्पष्टउल्िेख िएको छ। तर दफा ३ िे १६ वषा 
म लनकािाई सावाजलनक यातायात र लनमााण सम्बन्र्ी काम जस्ता बढी 
जोक्षखम ह ने क्षेत्रका काममा िगाउन बन्देज िगाएको छ। अको अथामा 
िने्न हो िने सामररक औलर्लगकग्राम अन्तगातका योजनाहरुमा ठेक्का 
व्यवस्था  गरी गररने लनमााण काममा संिग्न गराउन लमल्दैन। 

  फोहोर मैिा 
व्यवस्थापन ऐन, 
२०६८ 

फोहोरमैिा स्रोतमा न्यूनीकरण, प न प्रयोग , प्रशोर्न वा ववसजान गरर 
फोहोरमैिाको व्यवक्षस्थत तथा प्रिावकारी व्यवस्थापन गना तथा 
फोहोरमैिाबाट जनस्वास््य तथा वातावरणमा पना सक्ने प्रलतकूि 
प्रिाविाई कम गरर स्वच्छ तथा स्वास््य वातावरण कायम गनाको िालग  
फोहरमैिा व्यवस्थापन जस्तो अत्यन्त जरुरी सेवा समबन्र्ी कानूनिाई 
संशोर्न र एकीकरण गना वान्छानीय िएकोिे, नेपािको अन्तररम 
संववर्ान, २०६३ को र्ारा ८३ बमोक्षजमको व्यवस्थापन- सांसदको 
हैलसयत संववर्ान सिािे यो बनाएको छ। 

जग्गा प्रालप्त ऐन, 
२०३४ 

जग्गा प्रालप्त ऐन, २०३४ (संशोर्न २०४९) िे नपेाि राज्यलित्र क न ै
वकलसमको लनमााण काया गदाा आवश्यक पने जग्गा अलनवाया रुपमा 
अलर्ग्रहण गन ापने गरी लनदेक्षशत गरेको छ।नेपाि सरकारिे अलर्राज्यको 
ज नस कै पररणाममा सरकार वा सरकारी लनकायिे संचािन गने क नै पलन  
ववकास योजनाकािालग आवश्यक पने जग्गा ऐनिे व्यवस्था गरे अन सार 
म आब्जा  ददएर अलर्ग्रहण गना सक्छ (दफा ३ र ४) । यो सरकारिाइ 
ऐनिे ददएको ज्यादै ठ िो हो वकनवक यो अलर्कार प्रयोग गरेर सरकारिे 
सावाजलनक लनमााणकािालग िनेर ज नस कै जग्गा अलर्ग्रहण गना सक्छ।  

संकटापत्र 
वन्यजन्त  तथा 
वनस्पलतको 

नेपाि पक्ष िएको संकटापत्र वन्यजन्त  तथा वनस्पलतको अन्तराविय  
व्यापार समबक्षन्र्, १९७६ को कायान्वयन गने  
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अन्तराविय लनयमन 
तथा लनयन्त्रण ऐन, 
२०७३ 

संकटापत्र वन्यजन्त  र वनस्पलतक ववलिन्न प्रजालतको संरक्षण र त्यसको 
अन्तराविय व्यापारिाइ लनयमन तथा लनयन्त्रण गनाको िालग आवश्यक 
कानूनी व्यस्था गना िएकािे, नेपािको संववर्ान र्ारा २९६ को 
उपर्ारा- १ बमोक्षजम यो ऐन बनाएको छ। यस अन्तगात कसैिे पलन 
द िाि वा िोपोन्म ख वन्यजन्त  वा वनस्पलत वा सो को खररद लबवि गना, 
आफूसंग राख्न, प्रायोग गना, रोप्न, ह कााउन, लनयक्षन्त्रत प्रजनन ् गना, 
ओसारपोसार गना वा लनकासी वा पैठारी गना वा गराउन ह दैन।   

लनयमाविी 
फोहोर मैिा  
व्यवस्थापन 
लनयमाविी 
,२०७० 

स्थानीय लनकायिे ऐनको दफा ६ बमोक्षजम कम्तीमा जैववक र अजैववक 
िगायतका फोहरमैिािाई स्रोतमै छ ट्याउन ेगरी तोक्दा हालनकारक वा 
रासायलनक फोहरमैिािाई छ ट्टाछ टै्ट पथृकीकरण तथा व्यवस्थापन गने 
गरी तोक्न  पनेछ । यसरी तोवकएकोमा फोहरमैिा उत्पादन गने व्यक्षि, 
संस्था वा लनकायिे सोही बमोक्षजम पथृकीकरण गन ा पनेछ ।उपलनयम 
(१) बमोक्षजम पथृकीकरण गररएको रासायलनक वा हालनकारक 
फोहरमैिा व्यवस्थापन गने दावयत्व सम्बक्षन्र्त उत्पादकको ह नेछ । 
हालनकारक, रासायलनक, जैववक वा अजैववक फोहरमैिा उत्पादन गने 
व्यक्षि, संस्था वा लनकायिे त्यस्तो फोहरमैिा व्यवस्थापन सम्बन्र्मा 
नेपाि सरकारिे लनर्ाारण गरेको मापदण्ड र प्रचलित वातावरणीय 
कानूनको पूणारुपमा पािना गन ा पनेछ। 
 

वातावरण संरक्षण 
लनयमाविी, 
२०७७ 

वातावरण संरक्षण लनयमाविी, २०७७ को दफा ३ को उपदफा (१) 
को प्रयोजनको िालग प्रस्तावकिे अन सूची – १ मा उल्िेक्षखत प्रस्तावको 
हकमा सरांश वातावरणीय अध्ययन, अन सूची-२ मा उल्िेक्षखत प्रिावको 
हकमा प्रारक्षम्िक वातावरणी परीक्षण र अन सूची ३ मा उल्िेक्षखत 
प्रस्तावको हकमा वातावरणीय प्रिाव म ल्यांकन गन ा पदाछ। 
 

प्रस्तावकिे वातावरणीय प्रिाव म ल्यांकन प्रलतवेदन तयार गन ा अक्षघ दफा 
५ को उपदफा (१) बमोक्षजम क्षेत्रा लनर्ाारण गन ापदाछ। 
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ िाइ प्रिावकारी रुपिे कायााव्नयन 
गराउने लसिलसिामा वातावरण संरक्षण लनयमाविी, २०७७ मा िाग  
गररएको छ।यस लनयमाविीमा EIA  र IEE आवश्यक पने योजनाहरुको 
तयारी र स्वीकृलतका िालग अविम्बन गन ापने प्रवियाबारे ववस्तारमा 
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उल्िेख िएका छन।्यस अन्तगात क्षेत्र लनर्ाारण सम्बक्षन्र् कागजात, 
कायासूची, सूचना प्रषारण, सावाजलनक छिफि, सावाजलनक स न वाई,  
वातावरणीय अन गमन र वातावरणीय परीक्षण पदाछन।् यस 
लनयमाविीमा िएको व्यवस्था अन सार कायाक्षेत्र र कायासूची तयार गन ा 
िन्दा अगाडी सावाजलनक  छिफि र  EIA प्रलतवेदन स्वीकृत ह न  िन्दा 
अगाडी सावाजलनक स न वाई गन ापने छ।  

वन लनयमाविी 
,२०५१ 

सरकारबाट व्यवक्षस्थत वनको व्यवस्थापन को िालग व िागिे देहायका 
क राहरु ख िाई एक वा एकिन्दा बढी क्षजल्िाको लनलमत्त ि-ू बनोट तथा 
प्राकृलतक  लसमानाको आर्ारमानव व्यवस्थापन काया योजना तयार 
गन ापने छ। यस लनयमाविी बमोक्षजम  अलर्कार प्राप्त अलर्कारी बाट 
इजाजत पत्र नलिई कसैिे क नै वकलसमको वन पैदावार उपिब्र् गना, 
संकिन गना, हटाउन, लबवि ववतरण गना,  लनकासी गना वा ओसारपोसार 
गना ह दैन र उपय ाि उदेश्यिे वन क्षेत्रको लित्र प्रवेश गना समेत ह ुँदैन। 

श्रम  लनयमाविी 
,२०७५ 

 यस लनयमाविी बमोक्षजम श्रलमक र रोजगारदाताबीच गररने रोजगार 
सम्झौतामा ऐनको दफा ११ को  उपदफा (३) मा उल्िेख गररएका 
ववषयका अलतररि वववरण समेत ख िाउन  पनेछ।रोजगारदातािे 
प्रलतष्ठानको कामको प्रकृलतको आर्ारमा प्रलतष्ठानमा काम गने समयको 
लनर्ाारण गरी सोको जानकारी सबै श्रलमकिाई गराउन  पनेछ।श्रम 
लनयमाविीमा िेक्षखएको बाहेक रोजगारदातािे कायास्थिमा कायारत 
श्रलमक तथा अन्य व्यक्षिको स रक्षा तथा स्वास््य सम्बन्र्ी नीलत बनाउुँदा 
प्रलतष्ठानको काया प्रकृलत अन सार कायास्थिमा अपनाउन  पने स रक्षा 
सतका ता, श्रलमकको स्वास््य, कायास्थिमा ह नसक्न ेसम्िाववत द घाटना, 
कायास्थिमा मेक्षशनरी यन्त्र उपकरण सञ्चािन गदाा अपनाउन  पने 
सावर्ानी, स्वास््यका दृवष्टिे संवेदनशीि मालनन े रसायलनक पदाथाको 
प्रयोग गदाा अपनाउन  पने सावर्ानी िगायत व्यवसायजन्य स रक्षा तथा 
स्वास््यको स लनक्षितता गने आर्ारिाई समेवटन ेगरी बनाउन  पनेछ। 
 

संकटापत्र 
वन्यजन्त  तथा 
वनस्पलतको 
अन्तराविय  
व्यापारिाई 

संकटापत्र वन्यजन्त  तथा वनस्पलतको अन्तराविय  व्यापारिाई लनयमन 
तथा लनयन्त्रण लनयमाविी, २०७६ को दफा ३७ िे  ददएको अलर्कार 
प्रयोग गरी नेपाि सरकारिे ऐनको दफा ३, ८ र १० को प्रयोजन को 
िालग अन मलत पत्र लिन चाहने व्यक्षि, संस्था वा लनकायिे देहाय 
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लनयमन तथा 
लनयन्त्रण 
लनयमाविी, 
२०७६ 

बमोक्षजमको ढांचामा व्यवस्थापन लनकाय समक्ष लनवेदन ददन  पने व्यवस्था 
गरेको छ। 

जग्गा प्रालप्त 
लनयमाविी, 
२०३४  

 क्षलतपलूता अंक कायम गदाा एनको दफा १९ बमोक्षजम जग्गाको 
क्षलतपलूताको अङ्क कायम गदाा सो जग्गा प्राप्त गदााको लमलतमा साुँर्  
संलर्यार सरह त्यस बखतको प्रचलित स्थानीय खररद लबिीको दर 
समेतिाई ववचार गन ा पछा र साथै लनयम ४ बमोक्षजम क्षलतप लताको अङ्क 
कायम गदाा अन सूची २बमोक्षजम हास कट्टी गररनेछ। 

लनदेक्षशका  

ढ ंगा. लगट्टी, बाि वा 
उत्खनन ् , िलसंग 
र लबवि ववतरण 
तथा िसर उर्ोग 
स्थापना र संचािन 
िाई व्यवक्षस्थत गने  
कायाववलर्, २०७५ 

यस लनदेक्षशकाको दफा ५-११ िे ढ ंगा. लगट्टी, बाि वा उत्खनन,् िलसंग 
र लबवि ववतरण तथा िसर उर्ोग स्थापना र संचािन िाई व्यवक्षस्थत 
गने आददका िालग अपनाउन  पने प्रविया र त्यस लसिलसिामा प्रयोग 
गन ा पने लनयम र स्वीकृलत, लसमांकन र म ल्यांकन गना क्षजम्मेवार सरकारी 
कायाािय  र कमाचारी पलन तोकेको छ।  

मापदण्ड  

राविय खानेपानी 
ग णस्तर मापदण्ड, 
२०६० 

राविय खानेपानी ग णस्तर मापदण्ड, २०६० िे खानपेानीको ग णस्तरको 
िाइ पारालमटरहरु र अन मलतयोग्य मान प्रस्त त गरेको छ। 

ढ ंगा. लगट्टी, बाि वा 
उत्खनन ् ,लबवि 
तथा व्यवस्थापन 
समबक्षन्र् मापदण्ड, 
२०७७   

ढ ंगा. लगट्टी, बाि वा उत्खनन ्,लबवि तथा व्यवस्थापन समबक्षन्र् मापदण्ड, 
२०७७ िे नदीजन्य पदाथा अलनयक्षन्त्रत दोहनिाई लनरुत्सावहत गरी ददगो 
उपाय गन ा राजस्व संकिनिाई व्यवक्षस्थत गना तोकेको छ।   
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वायुको गुणस्तर सम्बन्धी 
राष्ट्रिय मापदण्ड, २०६९  नेपाि सरकारिे वातावरण संरक्षणिे ददएको अलर्कार प्रयोग गरी देहाय 

बमोक्षजमका वाय को ग णस्तर सम्बन्र्ी राविय मापदण्ड, २०६९ तोकेको 
छ।जस अन सार TSP, PM10, Sulphur dioxide, Carbon 
monoxide, lead, Benzene, Nitrogen dioxide, PM2.5 / 

ozone को मापदण्डहरु लनर्ाारण गररएको छ । 
तालिका :वायुको गुणस्तर सम्बन्धी रालरिय मापदण्ड, २०६९ 

Parameters Averaging 

Time 

Concentration 

Max (µg/m3) 

Test Methods 

TSP 24 hours 230 High Volume 

Sampling and 

Gravimetric 

Analysis 

PM10 24 hours 120 High Volume 

Sampling and 

Gravimetric 

Analysis, TOEM, 

Beta Attenuation 

Sulfur 

Dioxide 

Annual 50 Ultravoilet 

Fluorescence, West 

and Gaeke Method 

24 hours 70 Same as annual 

Nitrogen 

Dioxide 

Annual 40 Chemiluminescence 

24 hours 80 Same as annual 

Carbon 

Monoxide 

8 hours 10,000 Non-Dispersive 

Infra-Red 

Spectophotometer 

(NDIR) 

Lead Annual 0.5 High Volume 

Sampling, followed 

by atomic 

absorption 

spectrometry 

Benzene Annual 5 Gas 

Chromatographic 

Technique 

PM2.5 24 hours 40 PM2.5 sampling 

gravimetric analysis 

Ozone 8 hours 157 UV 

spectrophotometer 

Source: Nepal Gazette, section 62, number 19, 

part 5, 2069/4/29 
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राष्ट्रिय सवारी उत्सर्जन 
मापदण्ड, २०५६ 

नेपाि सवारी उत्सजान मानक, २०५३ िाई पेट्रोि, ग्याुँस, र लडजेि 
संचािन ह ने सवारी सार्नहरुको िालग िागू गररयो। उत्सजान मापदण्ड 
२, ३, र ४ पैया सवारी सार्नहरुको िालग एकदम ववक्षशष्ट ह न्छ। यस 
आयोजनािे प्रयोग गने सवारी सार्नहरुिे लनमााण र संचािन चरणको 
बखत  सवारी सार्न उत्सजान मानकहरुको पािना गन ापदाछ। 

ष्ट्डरे्ल रे्नेरेटरहरुको 
उत्सर्जन मापदण्ड नेपाि सरकारिे वातावरण संरक्षण लनयमाविी, २०५४ िे ददएको 

अलर्कार प्रयोग गरी देहाय बमोक्षजमका नया खररद गररएको लडजेि 
जेनेरेटरहरुको उत्सजान मापदण्डहरु EURO III मापदण्डको ह नपछा 
िनेर तोकेको छ । 

तालिका ३.८ लडजेि जेनरेेटरहरुको उत्सजान मापदण्ड 

Category CO HC+ NOx PM 

< 8 kW 8 7.5 0.8 

8 =kW< 19 6.6 7.5 0.8 

19= kW<37 5.5 7.5 0.6 

37=kW<75 5 4.7 0.4 

75=kW<130 5 4 0.3 

130=kW<560 3.5 4 0.2  
सक्षन्र् सम्झौताहरु  

सा.ई.वट.स. 
महासक्षन्र्, १९७३ 

सन ्१९७५ मा नेपाि CITES महासक्षन्र्को अवर्ारणा पत्रमा हस्तक्षर 
गरे पिात िोपोन्म ख जंगिी बोटलबरुवा र जीवजन्त को  अन्तराविय 
व्यापार र लनयमनिाई गना अन्तराविय रुपमा सहयोग प यााउदै आएको 
छ। 

जैववक ववववर्ता 
महासक्षन्र्, १९९२ 

सन ्१९९२ मा नेपाि जैववक ववववर्ता महासक्षन्र्को अवर्ारणापत्रमा 
हस्ताक्षर  गरे पिात नेपािमा िने सन ्२१ फेब्र अरी १९९४ देक्षख 
िाग  िएको हो। अलर्वेशनको आवटाकि १४ िे त्यस्तो प्रवियाहरुबाट 
जोलगन वा कम गनाकािालग  जैववक ववववर्तामा उल्िेखनीय प्रलतकूि 
प्रिाव पने सम्िाववत प्रस्ताववत आयोजनाको वा.प्रा.मू आवश्यक पने 
उपय ाि प्रवियाहरु पेश गना आग्रह गदाछ। सम्मेिनको जैववक 
ववववर्तामा पारदशी असरहरु घटाउने क रामा पलन केक्षन्द्रत छ।  

 

अत: वातावरण संरक्षण ऐन,२०७६, वातवरण संरक्षण लनयमाविी, २०७७, नेपाि सरकार, 
प्रदेश सरकारबाट ववलिन्न लमलतमा गररएको पररपत्रहरुमा उल्िेक्षखत ब ुँदाहरु यथेष्ट रुपमा  
वातावरणीय प्रिाव म ल्यांकनमा उल्िेख गररनेछ।
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5  क्षते्र लनर्ाारण प्रलतवेदन तयार गदाा अविम्बन गन ा पने ववलर् 
 

५.१ डेस्क अध्ययन 

५.१.१ सम्बक्षन्र्त प्रकाक्षशत वा अप्रकाक्षशत सामग्री प्रलतवेदन प नराविोकन 
सन्दिा सामग्रीहरुको प नराविोकन यस अध्ययनको महत्वप णा कामहरु मध्ये एक हो, जसमा 
कानूनी प्रावर्ान, अभ्यास र आयोजनाको वववरणहरु, आयोजना क्षेत्रको जानकारी र समान 
अध्ययन प्रलतवेदन सलमक्षासंगै जानकारी संकिन गररएको लथयो । क्षेत्र लनर्ाारण प्रलतवेदन 
तयारीको िालग स्थिगत अध्ययन गररएको लथयो।  
प्रलतवेदन तयार गना चाहने दोस्रो िमको त्यांक ववलिन्न सरकारी लनकाय जस्तै वन तथा 
वातावरण मन्त्रािय (लसंहदरवार, काठमाडौँ), केन्द्रीय त्यांक वविाग(थापाथिी, काठमाडौँ) िे 
प्रकाशन गरेको ववलिन्न दस्तावेजहरु राविय वातावरणीय प्रिाव म ल्यांकन लनदेक्षशका, २०५०, 
वातावरणीय तथा समाक्षजक व्यवस्थापन ढाुँचा, २०७०, राविय जनसंख्या तथा घरर् री गणना, 
२०६८, नगरपालिकाको सक्षन्क्षप्त पररचय प क्षस्तका, नगरपालिकाबाट तयार पाररएको पिक्षचत्र र 
क्षजल्िाको वस्त गत वववरण आदद जस्ता दस्तावेजहरु अध्ययन गररएको लथयो। 
प्रस्ताव क्षेत्रको अवक्षस्थलतको िालग प्रस्ताव क्षेत्रको टोपो नक्सा तथा हािको  ग गि नक्सा 
अध्ययन गररएको लथयो। टोपो र ग गि नक्साहरुबाट हािको जलमनको अवस्था, आयोजना क्षेत्र 
वरपर रहेको नदी तथा खोिाहरुको वववरण, ि-ूआकृलत, ि-ूउपयोग, लिरिोपन तथा उचाइको 
वववरणहरुको बारेमा अध्ययन गरेको लथयो। 
 

५.१.२ आयोजना संग सम्बक्षन्र्त नेपाि सरकारको ऐन, लनयम, मापदण्ड, कानून र लनदेक्षशका  
यस अन्तगात यो आयोजनामा कायाान्वयन गदाा आकवषात ह न ्सक्ने नीलत, कायानीलत, कानून 
मापदण्ड तथा अन्य सान्दलिाक स्वीकृत कानूनी संरचनाहरु लनम्नान सार वगीकरण  गरी ववश्लषेण 
गररएको छ। 
 

५.१.३ त्याकं संकिन ववलर् 
िौलतक, जैववक, र सामाक्षजक-आलथाक तथा सांस्कृलतक अवयवहरु चेकलिष्ट सम्बन्र्ी डेस्क 
अध्ययनमा तयार पाररएको लथयो। 
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िौलतक  अवयव 
प्रस्ताव क्षेत्रको उचाईको वववरण जी.पी.एस. बाट लिइएको लथयो।ववलिन्न घाटरुको हाई िोल्य म 
एयर सेम्प्िरबाट PM2.5, PM10 र TSP २४ घण्टाको वाय को नम ना  संकिन गररएको लथयो। 
ध्वनी ग णस्तरको िालग अक्षन्तम लबन्द मा साउण्ड िेिि लमटरको प्रयोग गरर लिइएको लथयो।साथै, 
टोपोग्राफी, िौगलिाक वववरण, ि-ूउपयोग तथा प्रयोगको वववरणिाई पलन आर्ार मालनएको छ। 
 

जैववक अवयव 
जैववक अवयवको चेक्षक्िष्टबाट स्थिगत अविोकन गरर प्रस्ताव क्षेत्रमा पाइने वनस्पलतहरुको 
वववरण संकिन गररएको लथयो। गैर काष्ठजन्य वन पैदावार, प्रस्ताव क्षेत्रमा पाइने प्रम ख 
वन्यजन्त हरु(जिचर, उियचर, सरीसपाहरु) को बारेमा सावाजलनक छिफिको िममा त्यांक 
संकिन गररएको लथयो।संकिन गररएका रुखहरु, जिचर, उियचर, शरीसपाहरु र स्तनर्ारी 
वन्यजन्त हरुिाई हािको संरक्षक्षत अवस्था ने.स., IUCN र CITES अन सार वगीकरण गररएको 
छ। 
 

सामाक्षजक- आलथाक तथा संस्कृलतक अवयव 

प्रस्ताव क्षेत्रको सामाक्षजक-आलथाक तथा सांस्कृलतकको सूचना संकिनको िालग सावाजलनक 
छिफिको माध्यमबाट वस्तीको घरर् री संख्या, बसोबास गरररहेको जातजालत तथा र्मा, पेशा, 
शैक्षक्षक वववरण स्वास््यको वववरण, म ख्य बजार क्षेत्र तथा त्यस िेगको र्ालमाक, प्राकृलतक, तथा 
पयाटकीय महत्वका स्थिहरुको वववरण आदद जस्ता सूचनाहरु केन्द्रीय त्यांक पाररएको 
क्षजल्िा/नगर प्रोफाइिबाट संकिन गररएको लथयो। 

 

५.२ सूचना प्रकाशन 

क्षेत्र लनर्ाारण प्रलतवेदन तयारीको िममा यस प्रस्ताव कायान्वयन क्षेत्रहरुको िौलतक, जैववक, 
सामाक्षजक, सांस्कृलतक र आलथाक  प्रणािी बीच कस्तो प्रिाव पदाछ िलन यवकन  गना सो 
स्थानको न.पा., ववर्ािय, अस्पताि, स्वास््य चौकी तथा सरोकारवािा व्यक्षि वा संस्थाको 
लिक्षखत राय स झावहरु लिन राविय दैलनक पलत्रकामा २०७८/०४/२३ गतेका ददन सावाजलनक 
सूचना प्रकाशन गररएको लथयो। प्रकाक्षशत सूचना तथा सम्बक्षन्र्त लनकायहरुमा टाुँस गरेका 
जानकारी अन सूचीमा समावेश गररएको छ। 

 

५.३ स्थिगत अध्ययन 

प्रस्ताव कायान्वयन ह ने क्षते्रहरुमा वह  ववर्ागत अध्ययन टोिीका साथ लमलत २०७८/०४/१८ 
देक्षख २०७८/०४/२५ गते स्थिगत भ्रमण गररएको लथयो जसमा वातावरणववद, ि  गवाववद 
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जीवशास्त्री र समाजशास्त्रीको उपक्षस्थलत लथयो।प्रस्ताव कायान्वयनबाट जैववक, िौलतक, सामाक्षजक, 
सांस्कृलतक र आलथाक अवयवहरुमा आउन सक्ने म द्दाहरु  सम्बन्र्ी आवश्यक जानकारी संकिन 
गनाको िालग अन सूचीमा बमोक्षजमको चेकलिष्ट तथा प्रश्नाविी प्रयोग गररएको लथयो। 

 

५.४ छिफि तथा परामशा 

प्रस्ताववत ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा उत्खनन ्तथा संकिन ववलिन्न स्थानमा स्थिगत अध्ययनको 
िममा आयोजना क्षेत्र वरपरका स्थानीय वालसन्दाहरु सुँग वातावारणमा पना सक्ने क राहरुको 
बारेमा जानकारी लिइएको लथयो र प्रस्ताव कायान्वयनका िालग स झाव संकिन गररएको लथयो। 
यसै िममा वडाका कमाचारी, साम दावयक वन, प्रिाववत क्षेत्रका वालसन्दाहरु, राजनैलतक दिका 
प्रलतलनलर्हरुसुँग आयोजना सम्बन्र्ी सूचनाका िालग छिफि गररएको लथयो। 

तालिका ५.१: छिफिमा उपक्षस्थत सहिागीहरुको वववरण 

लमलत स्थान सहिागी संख्या 
२०७८/०४/२२ वनृ्दावन, न.पा. को 

कायाािय 

१३ 

स्रोत: स्थिगत अध्ययन,२०२१ 

 

५.५ वातावरणीय सवाि पवहचान तथा प्रथलमकीकरण 

ववज्ञ अध्ययन टोिीिे स्थिगत अध्ययनको माध्यमबाट िौलतक अवयव, जैववक अवयव र 
सामाक्षजक-आलथाक अवयवमा प्रस्ताव कायान्वयन स्थिबाट ह न सक्ने वातावरणीय म द्दाहरुको 
पवहचान गना सरोकारवािा व्यक्षिहरु तथा स्थानीय बालसन्दाहरु सुँग छिफि गररएको लथयो। 
 

प्रस्ताववत आयोजना क्षेत्रको वातावरणीय आर्ारिूत सूचना संकिन गररएको लथयो। अध्ययन 
टोिीिे  वातावरणीय सवािको पवहचानको िालग चेकलिष्ट, अन्तरविया मेवट्रक्स र नेटवका  
ववलर्को प्रयोग गररएको लथयो। प्राथलमकता ददएको म द्दाहरुिाई िौलतक, जैववक र सामाक्षजक-
आलथाक अवयवमा सम हीकृत गररएको छ। 
 

• चेकलिष्ट 

 चेकलिष्ट तयार गदाा आयोजनाको वियाकिाप र िौलतक, जैववक र सामाक्षजक-आलथाक अवयवमा 
पना सक्ने प्रिावहरु पवहचान गरेर सूची तयार गररएको लथयो र स्थिगत अध्ययनबाट पवहचान 
गररएका प्रिावहरुिाई प्रकृलत (अन कूि/प्रलतकूि) र अवलर् (ददघाकालिन, मध्यकालिन, 
अल्पकािीन) अन सार वगीकरण गररएको लथयो। 
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• अन्तविा या मेवट्रक्स 

अन्तविा या मेवट्रक्स वातावरणीय स्रोत: जस्तै  िौलतक अवयव  (ि-ूउपयोग, वाय , माटो, पानी, 
ध्वनी आदद) , जैववक अवयव (वन, वन पैदावार र वन्यजन्त हरु आदद), सामाक्षजक-आलथाक 
तथा सांस्कृलतक अवयव ( खेलतयोग्य जलमन, घर, व्यवसाय, सावाजलनक पूवाार्ार, जनसंख्या 
आदद) र आयोजना वियाकिापहरु (लनमााण र संचािन चरण) वीच  वातावरणीय स्रोतहरूमा 
ह ने प्रिाव पत्ता िालगएको लथयो। 
 

 

• नेटवका  ववलर् 

GIS सफ्टवेयरको प्रयोग बाट आयोजनाको घाटहरुको पंक्षि टोपो नक्सामा ओिरिे गरेर ढ ंगा, 
लगट्टी, तथा बाि वा उत्खनन ्तथा संकिन गने क्षेत्रालर्कारमा पना सक्ने वन क्षेत्र, खेतीयोग्य 
जमीन, खोिा र प्राकृलतक नािामा पने प्रिावहरु पत्ता िालगइएको लथयो। 

 

• क्षते्र लनर्ाारण प्रलतवेदन तयारी 
प्रारक्षम्िक स्थिगत सवाक्षेण तथा उपिब्र् प्राथलमक र दोस्रो िमको त्यांकको  आर्ारमा यो 
क्षेत्र लनर्ाारण प्रलतवेदन तयार गररएको हो। वातावरणीय प्रिाव म ल्यांकनको क्षेत्र लनर्ाारण 
प्रलतवेदन वातावरण संरक्षण लनयमाविी,२०७७ को अन सूची ५ बमोक्षजम तयार गररएको छ िने 
वातावरणीय प्रिाव म ल्यांकनको कायासूची ८ बमोक्षजम तयार गररनेछ। साथै कायासूचीको स्वीकृत 
पिात वातावरणीय प्रिाव म ल्यांकन प्रलतवेदन अन सूची १२ बमोक्षजम तयार गररनेछ।
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6  ववर्मान वातावरणीय अवस्था 
 

यस अध्याय अन्तगात यो आयोजनामा कायान्वयन गदाा आयोजना प्रिाववत क्षेत्रको अवयवहरु िौलतक, 
रासायलनक, जैववक, सामाक्षजक-आलथाक तथा सांस्कृलतक अवयवमा प्रिाव पना सक्ने िएकोिे 
आयोजना प्रिाववत क्षेत्रको ववर्मान वातावरणीय अवस्था स्पष्ट ह ने आर्ार र पररमाणत्मक त्यांक 
प्रस्त त गररएको छ। 

 

६.१ िौलतक अवयव      

६.१.१ आयोजना क्षते्रको राजनीलतक तथा प्रशासलनक वववरण 

िौगोलिक वहसाबिे प्रस्ताववत ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा  लनकाल्न ेक्षेत्र  वनृ्दावन नगरपालिकाको 
वडा नं. १ मा अवक्षस्थत छ। 
 
६.१.२ ि-ूउपयोग 
प्रस्ताववत ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा  लनकाल्ने घाटहरु सबै बिौटे क्षेत्र ह न।्यस नगरपालिकाको 
सम्पूणा ििूाग समथर रहेको छ। नगरपालिकाको मालथल्िो उच्च िागहरुमा वनजंगि रहेको छ। 
यस वनृ्दावन नगरपालिकाको ि-ूउपयोग नक्सा ति क्षचत्रमा प्रस्त त गररएको छ। 
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क्षचत्र 1: वनृ्दावन नगरपालिकाको नक्सा  
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प्रस्ताववत आयोजनाको च  रे क्षेत्रबाट उत्खनन ्क्षेत्र सम्मको द रीको नक्सा, आयोजना क्षेत्रको 
ग गि नक्सा र ववलिन्न उत्खनन ्क्षेत्रहरुको  GIS नक्साहरु ति प्रस्त त गररएको छ। 

 
 

 

क्षचत्र २: च  रे क्षेत्रबाट उत्खनन ्क्षेत्रहरु (साईट १, साईट २, साईट ३, साईट ४) सम्मको 
द रीको नक्सा 
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क्षचत्र ३: आयोजना क्षेत्रको ग गि नक्सा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

 

 

साइट नं. १, वडा नं.१ मा अवक्षस्थत छ र यसको क्षेत्रफि २१ ववगाह (१४५२१०.१७वगा 
लमटर) रहेको छ िने महेन्द्र राजमागामा पने चन्द्रलनगाप  रबाट १८ वक.लम. र च  रे क्षेत्रबाट हवाई 
दूरी १४.३ वक.लम. रहेको छ। 

 

 

 क्षचत्र ४: आयोजनाको उत्खनन ्क्षेत्र (साईट १) को GIS नक्सा 
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साइट नं. २, वडा नं.१ मा अवक्षस्थत छ र यसको क्षेत्रफि ६ ववगाह (४५००९.३५९वगा 
लमटर) रहेको छ िने महेन्द्र राजमागामा पने चन्द्रलनगाप  रबाट १९ वक.लम. र च  रे क्षेत्रबाट हवाई 
दूरी १३.३ वक.लम.  रहेको छ। 

 

क्षचत्र ५: आयोजनाको उत्खनन ्क्षेत्र (साईट २) को GIS नक्सा 
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साइट नं. ३, वडा नं.१ मा अवक्षस्थत छ र यसको क्षेत्रफि ०.२८ ववगाह (१९०६.५४ वगा 
लमटर) रहेको छ िने महेन्द्र राजमागामा पने चन्द्रलनगाप  रबाट १५ वक.लम. र च  रे क्षेत्रबाट हवाई 
दूरी १०.७८ वक.लम. रहेको छ। 

 

क्षचत्र ६: आयोजनाको उत्खनन ्क्षेत्र (साईट ३) को GIS नक्सा 
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साइट नं. ४, वडा नं.१ मा अवक्षस्थत छ र यसको क्षेत्रफि १ ववगाह (९९०२.२३५ वगा 
लमटर) रहेको छ िने महेन्द्र राजमागामा पने चन्द्रलनगाप  रबाट ८.७ वक.लम. र च  रे क्षेत्रबाट हवाई 
दूरी २ वक.लम. रहेको छ। 

 

 

 

क्षचत्र ७: आयोजनाको उत्खनन ्क्षेत्र (साईट ४) को GIS नक्सा 
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6.१.३ जि तथा मौसम 
यहाुँ जिवाय को वहसाबिे उष्ण प्रदेशीय मनस नी हावापानी पाइन्छ जसिे गदाा गमीमा ज्यादै गमी 
ह न्छ िने जाडोमा लनकै जाडो ह न्छ। उष्ण मनस नी हावाको प्रिाव रहने यस स्थान र क्षजल्िामान ै
मौसम अविोकन केन्द्र अलििेख निएको ह ुँदा हावापानीको समानताको आर्ारमा र्न षा क्षजल्िाको 
जनकप रमा रहेको मौसम केन्द्रको तापिमिाई न ैयहाुँको िगिग तापिम माने्न गररएको छ। 
गमीयाममा यहाुँको अलर्कतम औसत तापिम ३१ लडग्री सेक्षल्सयस सम्म प ग्छ िने वहउुँदमा औसत 
न्यूनत्तम २० लडग्री सेक्षल्सयस सम्म ह न्छ। यस क्षेत्रमा औसत वावषाक वषाा १६९९.६ मी.मी. 
रहेको पाइन्छ र कूि बषाा मध्ये ८० प्रलतशत बषाायाममा ह न्छ।  
 

६.१.४ वाय , पानी तथा ध्वलनको ग णस्तर 
वाय   ग णस्तरका पारालमटर प्रस्ताववत आयोजना क्षेत्रको घाटमा लमलत २०७८/०४/२१ लबहानको 
११ बजे  देक्षख लमलत २०७८/०४/२२  को लबहान बजे सम्म २४ घण्टा को नम ना संकिन 
गररयो। वाय   ग णस्तरका पारालमटरहरु जस्तै PM 10 , PM 2.5  र TSP िाई     आर्ार मालनएको 
छ। 

 तालिका ६.१: वाय  प्रदूषण मापन पररणाम 
स्थान वाय   ग णस्तरका 

प्यारालमटरहरु 
एकाग्रता राविय मापदण्ड म ल्यांकन 

प्रस्ताववत 
आयोजनाको घाट 

PM 10 ५४.२६ १२० सीमा लित्र 
PM 2.5   २३.४८ ४० सीमा लित्र 

TSP ११२.५४ २३० सीमा लित्र 
स्रोत : स्थिगत अध्ययन,२०७८ 

 

६.१.५ ि-ूक्षय/ पवहरो सम्िाववत क्षते्रहरु 
स्थिगत अध्ययनका िममा आसपासका क्षेत्रहरुको नदी कटान तथा िकू्षयको समस्या खासै 
देक्षखदैन तर वषाायाममा ह ने नदीको लतब्र वेगिे गदाा िएका साना कटानहरु केवह देक्षखन्छन।् 
यस आयोजनामा पने वनृ्दावन न.पा. वडा नं. १ को ववलिन्न ४ वटा घाटहरु िमश: रमौिी बेररया 
घाट १, रमौिी बेररया घाट २, िोटे टोि घाट र मोलतयार घाटबाट (लगट्टी, बाि वा, ढ ंगा आदद) 
उत्खनन ्गना सवकन्छ। 
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६.१.६ िगूिा तथा जिप्रणािी 
प्रस्ताववत आयोजना क्षेत्र तराईका समथर ि-ूिागमा पने र सो स्थानकै िौगलिाक अवक्षस्थलत हेदाा  
नदीिे बगार िगेको थेलग्रन माटोिे बनेको र लसवालिक रेन्जको ति उतर लतर खस्रो  Sediment 

र  दक्षक्षण लतर मलसनो Sediment  पाउन सवकन्छ। 

 

 ६.१.७ िकूम्पीय वववरण 

बैशाख १२, २०७२ मा गोरखा, बारपाक केन्द्रलबन्द  बनाएर गएको ७.३ रेक्टर स्केिको 
ववनाशकारी िकूम्प र तत्पिात प्रकम्पनिे नेपािमा ८,८०० िन्दा बढीको ज्यान गएको लथयो िन े
२३ ००० िन्दा मालथ घाइते िएका लथए। ववलिन्न समयमा आएको िकूम्प र केन्द्रलबन्द को वववरण 
अन सार नेपाि उच्च िकूम्पीय जोक्षखमको कारण राजमागा र पूिको क्षलत ह न ेसम्िावना रहन्छ। 
 

 

 
 

क्षचत्र ८ : प्रस्ताववत आयोजना क्षेत्रमा िकूम्पीय जोक्षखमको अवस्था 
 

६.२ जैववक अवयव 
प्रस्ताववत आयोजनाको नदीजन्य पदाथा लनकाल्न ेक्षेत्रमा क नै संरक्षक्षत क्षेत्र राविय लनक न्ज तथा 
जैववक महत्वको संवेदनशीि क्षेत्र लित्र नरहेको पाइन्छ।  
 

आयोजना क्षेत्र 
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६.२.१ वनस्पलतहरु 
यस नगरपालिका क्षेत्रमा साि, लससौ, लसमि, साज आदद प्रजतीका वनस्पलतहरु पाइन्छ तथा 
अप्रत्यक्ष प्रिाव पने क्षेत्र वररपरी साि, क्षचिौने, वपपि, वर, आुँप, लससौ िगायतका वनस्पलतहरु 
पाइन्छ। 

तालिका ६.२ : आयोजना क्षेत्र वररपरी पाइने वनस्पलतहरु 
नं स्थानीय 

नाम 
वैज्ञालनक नाम नेपाि 

सरकार 
आई.य .लस.ण सा.ई.वट.स. 

१. साि Shorearo busta संरलित LC - 
२. साज Terminalia elliptica - LC - 
३. लससौ Dalbergia sissoo - LC - 
४. खयर Acacia catechu - LC - 
५. बाुँस Bambusa sps - LC - 
६. लसमि Bombax ceiba - LC - 
७. बेि Aegle marmelos - LC - 
८. वपपि Ficus religioso - LC - 
९. वर Ficus religioso - LC - 
१०. क्षचिाउन े Sachima wallichil - LC - 

स्रोत : स्थिगत  अध्ययन, २०२१ 
६.२.२ प्रम ख गैह्र- काष्ठ वनस्पलतहरु 
काष्ठका प्रजालतहरु बाहेक गैह्र- काष्ठ वन पैदावर वोटववरुवाहरु यस प्रकारका छन।् 

तालिका ६.३ : आयोजना क्षेत्र वररपरर पाइने गैह्र- काष्ठ वनस्पलतहरु 
वैज्ञालनक नाम स्थानीय नाम प्रयोग 

Citrus maxima िोगटे खान लमल्ने फि 
Artocarpus interga कटहर खान लमल्ने फि 

Manifera indica आप खान लमल्ने फि 
Aegle marmelos बेि औषलर्को िालग प्रयोग 

Phyllanthus emblica अमिा फिको लिटालमन लस, 
प्रलतस्थापनाको िालग 

स्रोत : स्थिगत  अध्ययन, २०२१ 
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६.२.३ स्तनर्री 
आयोजना  क्षेत्रमा छिफिको िममा लनम्नलिक्षखत स्तनर्ारी प्रजालतहरु कवहिेकावहुँ देक्षखने गरेको 
बताएका छन।्     

तालिका ६.४: आयोजना क्षेत्र वररपरर कवहिेकावहुँ देक्षखने स्तनर्ारी जीवहरु 
नं स्थानीय 

नाम 
वैज्ञालनक नाम नेपाि 

सरकार 
आई.य .लस.ण सा.ई.वट.स. 

१.  फ्याउरो  Vulpes vulpes  संरलित - - 
२.  बाुँदर  Macaca mulatta - - - 
३. खरायो   Oryctolagus cuniculus - LC - 
४. द म्सी  Hystrix indica - LC - 
५. स्याि  Canis aureus - LC - 
६. मिसाप्रो   Martes Flavigula - LC - 
७. िोखके  Funambulus pennantii - LC - 
८. न्याउरी 

म सो 

Herpestes edwardsii - LC  

स्रोत : स्थिगत  अध्ययन, २०२१ 
6.२.४ चराहरु 
आयोजना क्षेत्रमा छिफिको िममा उल्िेख गररएका प्रम ख चराहरुको प्रजालतहरु यस प्रकार छन;्  

तालिका ६.५: आयोजना क्षेत्र वररपरर पाइने चराहरु 
नं स्थानीय 

नाम 
वैज्ञालनक नाम नेपाि 

सरकार 
आई.य .लस.ण सा.ई.वट.स. 

१. लगि Aegypius monachus  संरलित LC - 
२.  िंगेरो  Paser domestica - LC - 
३. काग  Corvus macrorhynchos - LC - 
४. क्षचि  Haliaeetus leucocephalus - LC - 
५. ढ क र  Columba livia - LC - 
६. स गा  Agapornis pallarius - LC - 
७. परेवा  Columba livia domestica - LC - 

स्रोत : स्थिगत  अध्ययन, २०२१ 
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६.२.५ सरीसपृहरु 
प्रस्ताववत आयोजना क्षेत्र तराई िाग िएको र जहाुँ सरीसपृहरु जस्तै सपा प्रजालतको िालग उपय ाि 
वासस्थानको रुपमा लिने गररन्छ। अध्ययनको िममा अन्तरविया छिफिमा उल्िेख गररएको 
अन सार करेत सपा (Bungarus caeruleus)  छेपारो ( Chamaeleo caluptratus), भ्याग ता (Rana 

tigrina), गोमन सपा (Ophiophagus hannah) आदद आयोजना क्षेत्रमा िेट्न सवकन्छ। 
तालिका ६.६: आयोजना क्षेत्र वररपरर पाइने  सरीसृपहरु 

नं स्थानीय नाम वैज्ञालनक नाम नेपाि 
सरकार 

आई.य .लस.ण सा.ई.वट.स. 

१. करेत सपा  Bungarus caeruleus  संरलित LC - 
२.   गोमन सपा  Ophiophagus hannah -  - 
३. छेपारो Chamaeleo caluptratus - LC - 
४. र्ामन   Ptyas mucosa -  - 
५. भ्याग ता  Rana tigrina - LC - 
६. हररयो सपा    Trimeresurus gramineus - LC - 
७. पानी सपा  Xenochrophis piscator - LC - 
८. गंगटो Carcinus maenas  -  

स्रोत : स्थिगत  अध्ययन, २०२१ 
 ६.२.५ जिीय जीवववज्ञान (माछाहरु) 
अध्ययनको िममा अन्तरविया छिफिमा उल्िेख गररएको अन सार प्रस्ताववत योजना क्षेत्र बागमती 
नदी जिार्ार क्षेत्रमा पने र ववलिन्न ववलिन्न माछाका प्रजाती जस्तै बाम, काभ्र,े कत्िे, ब र् ना, 
असिामाछा आदद यस क्षते्रामा पाइन्छ यस्ता जीवहरुिाई क नै कलसमको क्षलत नप ग्ने गरर नदीजन्य 
पदाथा उत्खनन ्तथा संकिन गररने छ। 

तालिका ६.७: आयोजना क्षेत्र वररपरर पाइने जिीय जीवनहरु 
नं स्थानीय 

नाम 
वैज्ञालनक नाम नेपाि 

सरकार 
आई.य .लस.ण सा.ई.वट.स. 

१. काभ्र े  Glypothorax annandalie  संरलित LC - 
२. कत्िे माछा   Neolissochilus hexagonolepis -  - 
३. बाम   Xenentendon Sps - LC - 
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४. असिा    Schizothorax richhardsonil -  - 
५. ब र् ना  Gara gotylla - LC - 
६. वहिे   Channa stewartii - LC - 

स्रोत : स्थिगत  अध्ययन, २०२१ 
 

६.३    सामाक्षजक- आलथाक तथा सासं्कृलतक अवयव 
यस आयोजनाबाट प्रिाववत क्षजल्िा रौतहट नेपािको मरे्श प्रदेश अन्तगात पदाछ । तराई क्षेत्रमा 
अवक्षस्थत यो  आयोजनािे  सामाक्षजक-आलथाक तथा सांस्कृलतक अवयवमा पलन प्रिाव पने देक्षखन्छ। 
 

६.३.१ जनसंख्या वववरण 
वनृ्दावन न.पा., रौतहट क्षजल्िामा अवक्षस्थत रहेको छ। यस न.पा. को क ि क्षेत्रफि ९५.४ वगा 
वकिोलमटर रहेको  छ िने क ि जनसंख्या ५०,१४४ रहेको छ। यस नगरपालिकाको पूवामा 
सिााही क्षजल्िा, पक्षिममा गज रा नगरपालिका, उतरमा चंद्रप र नगरपालिका र दक्षक्षणमा गढीमाई 
नगरपालिका र  गरुडा नगरपालिका पदाछन।् 
 

तालिका ६.८: आयोजना प्रिाववत क्षेत्रको जनसंख्याको वववरण 
नगरपालिका जनगणना घर संख्या पररवार संख्या जनसंख्या 
वनृ्दावन न.पा. ६,७५१ ८,२३७ जम्मा प रुष मवहिा 

 ५०,१४४ २४,९९४ २५,१५० 
              स्रोत: राविय जनगणना, २०७८ प्रारक्षम्िक नलतजा (थापाथिी, काठमाडौँ)  

 

६.३.२ र्ालमाक आस्था तथा जातीय जनसंख्याको क्षस्थलत 
वनृ्दावन नगरपालिकाको प्रम ख जालतमा क्षेत्री, ब्राह्मण र मगर रहेका छन।् यी अलर्कांश जातीहरुिे 
िने वहन्द  र्मा मान्दछन।्  
 

६.३.३.  मात ृिाषा 
वनृ्दावन नगरपालिकाको अलर्कांश जनसंख्या  मैथिी िाषा र नेपािी िाषा बोल्ने गदाछन।्संचारका 
िालग प्रयोग ह ने अन्य िाषाहरुमा नेपािी, थारु, िोजप री रहेका छन।् यस ठाउुँको कामकाजी िाषा 
िनेको नेपािी रहेको छ। 
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7 अन्य आवश्यक क रा 
 

क्षेत्र लनर्ाारणको िालग अध्ययनमा संिग्न ववज्ञहरुिे पवहचान गरेका र सम्बक्षन्र्त 
सरोकारवािाहरुिे उठाएका सवािहरु तथा  ती  सवािहरुको औक्षचत्यताको आर्ारमा 
लनम्नाअन सार प्रथलमकीकरण गररएको छ।  
 

७.१ सरोकारवािाहरुिे पवहचान गरेका सवािहरु 

प्रिाववत स्थानीय तहमा बसेको बैठकिे प्रस्ताववत घाटहरुबाट ढ ंगा, लगट्टी, तथा बाि वा 
लनकाल्न को वातावरणीय पक्ष र त्यसका प्रिावहरु बारे छिफि गनाका िालग उप प्रम ख श्री  
न र जहानबाट ववलिन्न पक्ष र आवश्यकताको बारेमा छिफि गररएको लथयो।उनीबाट यस 
परामशा बैठकहरुको उदे्दश्य बारेमा प्रस्त तीकरण प्रस्त त गरी ढ ंगा, लगट्टी, तथा बाि वा लनकाल्नबाट 
बाट िौलतक, जैववक र सामाक्षजक पक्षमा ह ने प्रिावहरुिाई न्यूनीकरण गना के कस्ता खािका 
उपायहरु अविम्बन गना सवकन्छ िलन आग्रह गररएको छ।  
 

तालिका ७.१: छिफिमा आएका सवािहरु 
सवािहरुको प्रकार सवािहरु 

िौलतक अवयव, जैववक अवयव, सामाक्षजक-
आलथाक तथा सांस्कृलतक अवयव 

१. उक्षचत तटबन्र्न गरेर मात्र उत्खनन ्
गने। 

२. स्थानीय वासीहरुिाई नदीजन्य पदाथा 
उपिोग गना ददने। 

३. नदीको वकनारमा  वकृ्षारोपण गने । 

४. रोजगारीको अवसर  क्षश्रक्षजत िएमा 
स्थानीयवासीहरुिाई म ख्य 
प्राथलमकता ददने। 

स्रोत: स्थिगत अध्ययन,२०७८ 
 

७.२ ववज्ञ  समूहिे पवहचान गरेका सवािहरु 

क. िौलतक अवयव 
• वषाायाममा बागमती नदीिे थ पारेको नदीजन्य पदाथा थ वप्रनागई सो को कारणिे वस्ती 

तथा िौलतक संरचनामा जोक्षखम उत्पन्न ह ने िएकािे उत्खनन ्गने 

• िकू्षय र तल्िो तवटय क्षेत्रमा सामान्य मात्रामा लथग्रान ह न े
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• हािको गोरेटो बाटोहरुमा सामान्य क्षती 
• संचािन कायाबाट  क्षश्रक्षजत फोहोर व्यवस्थापन 
• उत्खनन ्सामग्रीको िण्डारण 

• खानी तथा उत्खनन ्क्षेत्रहरुको व्यवस्थापन 

• प्रत्यक्ष प्रिाव क्षेत्र (१०० लम वररपरर) वायूको ग णस्तरमा ह्रास आउने (ववशेष गरी 
र् िो) र कम्पन/ध्वलनमा ववृि र यसको प्रबह्व स्थानीय मालनस र कामदारहरुमा पना 
सक्ने 

• तेिीय र अन्य रसायनहरुको सामान्य च  हावट 

 

ख. जैववक अवयव 
• यस उत्खनन ्क्षेत्र, जैववक प्राणीहरुको वासस्थानबाट टाढा रहेकोिे न्य नतम प्रिाव पने 

देक्षखन्छ।  

 

ग. सामाक्षजक- आलथाक तथा सासं्कृलतक अवयव 
• व्यावसावयक स्वास््य, स रक्षा र सरसफाईमा प्रिाव। 

• सामाक्षजक स रक्षा र अन्य  

• सामाक्षजक सेवा तथा स ववर्ाहरुमा प्रिाव। 
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8  सवािको पवहचान देहाय बमोक्षजम गन ा पनेछ 

 

८.१ सकारात्मक सवािहरु 

संचािन चरण 

• वषाायाममा बागमती नदीिे थ पारेको नदीजन्य पदाथा थ वप्रनागई सो को कारणिे वस्ती 
तथा िौलतक संरचनामा जोक्षखम उत्पन्न ह ने िएकािे जोक्षखम कम गना उत्खनन ्गने 

• रोजगारीका अवसरहरुको सजृना 
• स्थानीय रुपमा ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा सक्षजिै पाइने 
• व्यापार र व्यापारको प्रवर्ान र स्थानीय अथा व्यवस्थामा स र्ार 

८.२ नकारात्मक सवािहरु 

कायाान्वयन चरण 
क. िौलतक अवयव 

• िकू्षय र तल्िो तवटय क्षेत्रमा  सामान्य मात्रामा लथलग्रन ह ने 
• खानी तथा उत्खनन ्क्षेत्रहरुको व्यवस्थापन 

• प्रत्यक्ष प्रिाव क्षेत्र (१०० लम वररपरर) वायूको ग णस्तरमा सामान्य ह्रास आउने 
(ववशेष गरी र् िो) र कम्पन/ ध्वनीमा ववृि  

 

ख. जैववक अवयव 

• उत्खनन ्गलतववलर्हरुको कारण सामान्य प्रिाव 

 

ग. सामाक्षजक – आलथाक अवयव 

• व्यावसावयक स्वास््य, स रक्षा र सरसफाइमा प्रिाव 

• सामाक्षजक स रक्षा र अन्य सम्बक्षन्र्त म द्दाहरु 

• सामाक्षजक सेवा तथा स ववर्ाहरुमा प्रिाव 
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अन सूची क्षचत्र १: प्रस्ताववत आयोजनाको सावाजलनक सूचना 
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 अन सूची क्षचत्र २ : प्रस्ताववत आयोजनाको सावाजलनक स न वाईको झिक 
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सवाजलनक स चनाको म च  ल्काहरु 
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प्रस्ताववत आयोजनाको बैठक प क्षस्तका 
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प्रस्ताववत आयोजना स्थिको केवह झिकहरु 
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प्रस्ताववत आयोजनामा प्रयोग िएको चेकलिष्ट 
 

िौलतक अवयव सम्बन्र्ी चेकलिष्ट 
ववर्मान अवस्था नदीको (दा./ बा.) 
अक्षस्थर स्थानहरु पवहरो जाने/ जान सक्ने स्थानहरु  

क्षय ररि क्षय  

गलि क्षय 

बाढी बाढी जान सक्ने स्थान 
 

 

बाढी गएको स्थान 

प्रद षणको श्रोत लबन्द  फोहोर पानी लनस्कासन ह ने लबन्द  
 

 

वाय  प्रद षण श्रोत 

नदी खोिाहरुमा प्रद षण उर्ोग क्षेत्रबाट िएको प्रद षण  

सफा/ क नै प्रद षण स्रोत निएको 
 

जैववक अवयव समन्र्ी चेकलिष्ट 
प्रिाववत क्षते्रका वनस्पलतहरु 

स्थानीय 
नाम 

वैज्ञालनक 
नाम 

संरक्षक्षत अवस्था उपयोग कैवफयत 
ने.स. आई.य .लस.यन. सा.ई.वट.यस. 

       

       

       

       

 

प्रिाववत क्षते्रका  रुखहरु 
स्थानीय 
नाम 

वैज्ञालनक 
नाम 

संरक्षक्षत अवस्था उपयोग कैवफयत 
ने.स. आई.य .लस.यन. सा.ई.वट.यस. 

       

       

       

       

 



 

ee 

 

 

प्रिाववत क्षते्रका वन पैदावारहरु 
स्थानीय 
नाम 

वैज्ञालनक 
नाम 

संरक्षक्षत अवस्था उपयोग कैवफयत 
ने.स. आई.य .लस.यन. सा.ई.वट.यस. 

       

       

       

       

 

प्रिाववत क्षते्रका वन्यजन्त हरु 
स्थानीय 
नाम 

वैज्ञालनक 
नाम 

संरक्षक्षत अवस्था उपयोग कैवफयत 
ने.स. आई.य .लस.यन. सा.ई.वट.यस. 

       

       

       

       

 

प्रिाववत क्षते्रका अियचरहरु 
स्थानीय 
नाम 

वैज्ञालनक 
नाम 

संरक्षक्षत अवस्था उपयोग कैवफयत 
ने.स. आई.य .लस.यन. सा.ई.वट.यस. 

       

       

       

       

 

प्रिाववत क्षते्रका अियचरहरु 
स्थानीय 
नाम 

वैज्ञालनक 
नाम 

संरक्षक्षत अवस्था उपयोग कैवफयत 
ने.स. आई.य .लस.यन. सा.ई.वट.यस. 

       

       

       

       

 

प्रिाववत क्षते्रका सरीसपृहरु 
संरक्षक्षत अवस्था उपयोग कैवफयत 



 

ff 

 

स्थानीय 
नाम 

वैज्ञालनक 
नाम 

ने.स. आई.य .लस.यन. सा.ई.वट.यस. 

       

       

       

 

स्थानीय ब विजीवीहरु सुँग छिफि प्रश्ननाविी 
नगरपालिका स्तरीय प्रश्ननाविी 

१. आयोजना क्षते्र  

क्षजल्िा........................न.पा................................वडा 
नं.........गाउुँ/बस्ती............... 
२. जनसाकं्षख्यक वववरण 

२.१ जम्मा जनसंख्या.......................... प  रुष............... मवहिा............घरर् री 
संख्या....... 

   २.२ जनघनत्व बढी िएका बस्तीहरु 
वडा नं बस्तीको नाम बस्तीको संख्या प्रम ख जातजातीहरु घरर् री 

संख्या 
१.     

२.     

३.     

४.     

५.     

६.     

७.     

८.     

 जम्मा:    

 

२.३ र्मा............................................................ 
२.४ स्थानीय िाषा................................................. 
 

३. कृवष तथा ि-ूउपयोग 



 

gg 

 

३.१ म ख्य नगदे बािी: 
३.२ दिहनबािी जात: 
३.३ प्रम ख तरकारी खेती: 
३.४ प्रम ख फिफ ि खेती 
३.५ प्रम ख पश पािन (चौपाया) 
३.६ पछीपािन 
३.८ मौरीपािन 
३.९ माछापािन 
३.१० ि-ू उपयोग समबन्र्ी वववरण 

कूि 
क्षेत्रफि 

खेत बारी जंगि चरन बाुँझो अन्य 

       

लसंक्षचत खेत क्षेत्रफि:............................ लसचाई वकलसम............................................ 
 

४. उर्ोग व्यवसाय 

उर्ोगको नाम स्थावपत साि उत्पादनको वकलसम आय व्यय रु. 
    

    

 

५. पसि व्यापार 

व्यापार कारोवार संख्या आयव्यय रु 
   

   

   

   

 

६. संचालित गैह्रसरकारी संस्थाहरु 

संस्थाको नाम संख्या स्थावपत साि संस्थािे गने काम 
    

    

    

    

    



 

hh 

 

नोट: मवहिा, य वा, बािक, बिृा आदद िएको समेत उल्िेख गने। 
 

७. उपिोिा सम ह समबन्र्ी 

कृवष  पश पािन लसचाई खानेपानी वन सडक अन्यक नै िए 
       

       

 

८. संचालित ववकास आयोजनाहरु 

९. स्थानीय बजार 

स्थानीय कारोबार                 बस्त गतस्थान कारोबार                    पसि 
संख्या 
...........................            ,.......................................   
................................. 
 

१०. स्थानीय बजारमा श्रम मूल्य  

कृवष मजद र......................... दक्ष................. 
अदक्ष......................िररया...................... 
 

११. वैदेक्षशक रोजगार  

प्रम ख वैदेक्षशक रोजगार म ि कहरु.......................प  रुष संख्या............मवहिा 
संख्या.................. 
वैदेक्षशक रोजगारबाट गा.वव.स. मा लिलत्रने औषत 
रेलमट्यान्स................................................... 
 

१२. उपिब्र् सेवा/ स ववर् 

ि.स. सेवा ठाउुँ संख्या प्राप्त सेवा 
१. आर्ारितू ववर्ािय (सरकारी)    

२. माध्यलमक ववर्ािय (सरकारी)    

३. क्याम्पस/ किेज (सरकारी/लनजी)    

४. ववर्ािय (लनजी)    

५. प्रहरी कायाािय    



 

ii 

 

६. वन कायाािय    

७. पश  सेवा केन्द्र    

८. लनजी स्वास््य केन्द्र    

९. सरकारी बैंक    

१०. सहकारी बैंक    

११. ववकास बैंक    

१२. साझा कृवष सहकारी    

१३. ह िाक सेवा    

१४. टेलिफोन सेवा/ वकलसम    

१५. खानेपानी    

१६. चपी    

१७. ववर् त    

१८. सडक    

१९. बस लबसौनी    

२०. उर्ानपाका     

२१. प स्तकािय    

२२. म ख्य हाटबजार    

२३. अन्य    

 

१३. सासं्कृलतक अवयव 

१३.१ मक्षन्दर, पयाटकीय स्थान, एलतहालसक प राताक्षत्वक महत्वका ठाउुँहरु आदद उल्िेख 
गन ाहोस। 
नाम  स्थान                      महत्व र पवा िाग्ने ददन 
मक्षन्दर...................................................      .................................................. 
ग म्बा......................................................          
.............................................. 
पयाटकीय स्थि ...............................................      
............................................. 
एलतहालसक प राताक्षत्वक स्थि .....................................   
........................................... 
 

१३.२ स्थानीय महत्वका जात्राहरु आददिे उल्िेख गन ाहोस ्



 

jj 

 

 

नाम.......................................... स्थान.................................... महत्व र पवा िाग्ने 
ददन 
नदीको नाम...............................      ....................................  ......................... 
दाहसंस्कार ..............................       .................................... .......................... 
 

१४. वनश्रोत सम्बन्र्ी जानकारी – क्षते्रफि सवहत: 

   १४.१ यहाुँ क नक न प्रकारको वन रहेको छ? 
  क) संरक्षक्षत क्षेत्र वन  ख) राविय वन ग) कब लियती वन घ) लनजी   ङ) अन्य  
१४.२  स्थानीय वनबाट क नक न पैदावार उपयोग गन ाह न्छ ? 
क) दाउरा ख)घाुँसपात ग)काठ घ)गैरकास्ठ वनपैदावार ङ) औषलर्य ववरुवा च) अन्य 
 १४.३) स्थानीय वनमा के के जनावरहरु पाइन्छ? (स्थानीय नाम) 
 १४.४) स्थानीय वनमा क नक न प्रकारका चराहरु पाईनछन?् 
 

 

 

१५. स्थानीय नदीमा क न जातका माछाहरु पाईनछन?् 

नदीको नाम :         ........................................ 
प्रम ख माछाका जातहरु  ........................................ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

kk 

 

वनृ्दावन नगरपालिका वडा नं. १ को बागमती नदीको 
ववलिन्न घाटबाट ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वाको ददगोरुपमा  

वातावरण मैत्री तररकािे लनकाल्नको िालग   
वातावरणीय प्रिाव मूल्याकंनको कायासूची (Terms Of Reference) को 

प्रलतवेदन    
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रलतवेदन पेस गररएको लनकाय 

मरे्श प्रदेश सरकार  
उर्ोग, पयाटन तथा वन मन्त्रािय 

मरे्श िवन, जनकप रर्ाम, नेपाि  
 

प्रस्तावकको नाम 

वनृ्दावन नगरपालिका 
रौतहट, मरे्श प्रदेश, नेपाि 

 (९८५५०४१०९७)  

असार, २०७९ 



 

1 

 

 ववषयसूची 
 

 

१. पररचय 1 

१.१ प्रलतवेदन तयार गने व्यक्षि वा संस्थाको नाम र ठेगाना: 1 

१.२ िलूमका 1 

१.३ प्रस्तावकको नाम 1 

१.४   पत्राचार गने पूणा ठेगाना 1 

१.५ परामशादाता संस्था वा व्यक्षि: 1 

१.६ कायासूचीको उदेश्य 2 

१.७ वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकनको उदेश्य 2 

१.८ वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकनको औक्षचत्यता 3 

२.प्रस्तावको बारेमा जानकारी 4 

२.१ प्रस्तावको सामान्य पररचय 4 

२.२ प्रस्तावकको सान्दलिाकता 5 

२.३ अवक्षस्थलत र पह ुँच 5 

२.४ प्रकृलत / वकलसम 5 

२.५ संरचनाको जानकारी 6 

२.६ प्रस्ताव/आयोजना समबन्र्ी वियाकिाप 7 

२.७ लनमााण योजना 7 

२.७.१ जग्गाको क्षेत्रफि/ आयोजनाबाट ढ ंगा,लगट्टी तथा बाि वा लनकालिने मात्रा 7 

२.७.२ जग्गाको प्रकार 13 

२.८ आयोजनाको िालग आवश्यकता 13 

२.८.१ आवश्यक जनशक्षि 13 

२.८.२ लनमााण सामग्री र पररमाण स्रोत 13 

२.८.३ प्रस्ताव कायाान्वयन तालिका 14 

२.८.४ प्रयोग ह ने उजााको वकलसम र खपत ह ने पररमाण 14 

२.८.५ प्रयोग ह ने प्रववलर् 14 

२.८.६ अन्य थप वववरण 14 

३.त्याकं सङ्किन 15 

३.१. प्रलतवेदन तयार गदाा आवश्यक पने त्यांक 15 

३.१.१ िौलतक तथा रासायलनक वातावरण 15 

क 
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३.१.२ जैववक वातावरण 15 

३.१.३ सामाक्षजक-आलथाक तथा सांस्कृलतक  वातावरण 15 

३.२  त्यांक संकिन गना अपनाइने ववलर्: 16 

क. ि-ूबनोट, िौगोलिक क्षस्थलत, ि-ूउपयोग, ि-ूक्षमता र अध्ययनसुँग सम्बक्षन्र्त नक्सा 16 

ख. प्रस्ताव कायाान्वयन स्थिका वनस्पलत तथा जीवजन्त को त्यांक 23 

ग. िकूम्पीय वववरण 26 

घ. वाय , पानी तथा ध्वलनको ग णस्तर 26 

ङ) वातावरण प्रिाव मूल्यांकन सुँग सान्दलिाक म्यावट्रक्स वा िमबि रेखा क्षचत्र, (उच्च बािा 
टेबि)                                                               27 

च) अध्ययन प्रलतवेदन तयार गदाा प्रयोग गररएका लिक्षखत सामग्रीको सन्दिा सूची 28 

३.२.२. स्थिगत अध्ययन 28 

३.२.२.१ िौलतक वातावरणमा अपनाउन पने ववलर्: 28 

३.२.२.२ जैववक वातावरणमा अपनाउन पने ववलर्: 28 

३.२.२.३  सामाक्षजक-आलथाक तथा सांस्कृलतक वातावरणमा अपनाउन पने ववलर्: 28 

३.२.२.४ सावाजलनक स चना प्रकाशन/ सावाक्षजनक स न वाई 29 

४. प्रलतवेदन तयार गदाा ववचार गन ा पने नीलत, ऐन, लनयम, लनदेक्षशका, मापदण्ड, सक्षन्र्, सम्झौता: 30 

५. अवलर्, बजेट तथा जनशक्षि 42 

५.१ प्रलतवेदन तयार गदाा िाग्ने समय 42 

५.२ अन मालनत बजेट 42 

५.३ अध्ययन टोिी 43 

६.  प्राथलमकीकरण गररएका सवािहरु 44 

६.१ सरोकारवािाहरुिे पवहचान गरेका सवािहरु 44 

६.२ ववज्ञ  समूहिे पवहचान गरेका सवािहरु 45 

६.३ वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकन प्रलतवेदन तयार पाना प्राथलमकीकरण गररएका सवाि 45 

६.४  सरोकारवािािे उठाएको तर प्राथलमकीकरणमा नपरेका सवािहरु हटाउन को औक्षचत्य:                                                               
45 

७. ववश्लषेण 46 

७.१ सरोकारवािािे उठाएको सवािको आर्ारमा प्रिाव पवहचान, आकिन, तह लनर्ाारण र 
उल्िेखनीयताको मूल्यांकन गने ववलर् 46 

७.२ प्रिाव पवहचान, आकिन, तह लनर्ाारण र उल्िेखनीयता मूल्यांकन गररने तालिकाको ढाुँचा
 47 

८. ववकल्प 49 

८.१ लडजाइन र प्रववलर् 49 

ख 
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८.२ आयोजनाको  स्थि 49 

८.३ आयोजनाको प्रववलर् र संचािन ववलर्, समय तालिका र प्रयोग ह ने कच्चा पदाथा 50 
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१. पररचय 
१.१ प्रलतवेदन तयार गने व्यक्षि वा संस्थाको नाम र ठेगाना:   

नाम: ईम्पेररकि इक्षन्जलनयररंग कन्सल्टेन्सी प्रा.लि. 
ठेगाना :अनामनगर-२९ काठमाडौ, बागमती प्रदेश 
 

१.२ िलूमका 

प्रस्ताववत आयोजना क्षेत्र वनृ्दावन नगरपालिका, रौतहट क्षजल्िामा रहेको छ। वनृ्दावन न.पा. को 
वडा नं. १ मा पने बागमती नदीमा रहेको ववलिन्न घाटबाट ददगो र वातावरण मैत्री रुपिे ढ ंगा, 
लगट्टी, बाि वा लनकाल्ने यो एक महत्वप णा आयोजना रहेको छ।  
 

१.३ प्रस्तावकको नाम 

नाम :  वनृ्दावन नगरपालिका, वनृ्दावन नगरकायापालिकाको कायाािय 

 

१.४   पत्राचार गने पूणा ठेगाना 

ठेगाना : रौतहट, मरे्श प्रदेश, नेपाि 

सम्पका  नं. : ९८५५०४१०९७ 

ईमेि :  brindawanmun@gmail.com 

 

१.५ परामशादाता संस्था वा व्यक्षि: 

संस्था वा व्यक्षिको नाम: ईम्पेररकि इक्षन्जलनयररंग कन्सल्टेन्सी प्रा.लि. 
पत्राचार गने पूणा ठेगाना 
टेलिफोन. : ०१-५९०८०२१ (९८४१३४०३९८) 
ईमेिः empirical.con@gmail.com 
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१.६ कायासूचीको उदेश्य 

वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकनको कायासूची अध्ययनिे लनम्न लिक्षखत ववकल्पहरु स लनक्षित गना  मदत 
गदाछ: 

• आयोजनाबाट प्रिाववत ह ने क्षेत्रको िौलतक वातावरण, जैववक वातावरण, आलथाक-सामाक्षजक 
तथा सांस्कृलतक वातावरण, रासायलनक वातावरण सम्बन्र्ी वस्त गत आवश्यकताको सूचना 
संकिन गने, 

• सरोकारवािाहरु तथा आयोजनाबाट प्रिाववत ह ने सम दायिाई वातावरणीया प्रिाव म ल्यांकन 
गन ा िन्दा अगाडी सूचना आदान प्रदान गने र आयोजनाबाट उत्पन्न ह न सक्ने प्रिावहरु 
बारे राय – स झाव लिने, 

• वातावरणमा देक्षखन सक्ने सम्पूणा सकारात्मक तथा नकारात्मक सवािहरुको पत्ता िगाउने, 
• सरोकारवािा र अध्ययन टोिीिे पवहचान गरेको वातावरणीय सवािहरुको प्राथलमकीकरण 

गने, 
• प्राथलमकीकरण गररएको सवािहरुबाट वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकनको िालग आवश्यक 

कायासूची बनाउन मागालनदेश गने, 
 

१.७ वातावरणीय प्रिाव मूल्याकंनको उदेश्य 

आयोजनाको वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकनको उदेश्य िनेको वनृ्दावन नगरपालिका वडा नं. १ मा 

पने सक्ने सम्िाववत प्रिावहरुको मूल्यांकन गन ा हो। प्रस्ताववत वागमती नदीमा रहेको 

ववलिन्न घाटबाट ददगो र वातावरण मैत्री रुपिे ढ ंगा, लगट्टी, बाि वा लनकाल्ने आयोजनािाई 

वातावरण अन कूि र ददगो बनाउन उि आयोजनाको वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकन 

गररएको हो।वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकनको अन्य मूख्य उदेश्यहरु यस प्रकार छन:् 

• आयोजनाबाट प्रिाववत ह ने क्षेत्रको िौलतक वातावरण, जैववक वातावरण, आलथाक-सामाक्षजक 
तथा सांस्कृलतक वातावरण, रासायलनक वातावरण सम्बन्र्ी वस्त गत आवश्यकताको सूचना 
संकिन गने, 

• प्रस्ताववत आयोजना कायाान्वयनबाट आयोजना क्षेत्रको िौलतक, जैववक, समाक्षजक-आलथाक 
तथा सांस्कृलतक वातावरणमा पने प्रिाव पत्ता िगाउने, आंकिन गने तथा मूल्यांकन गने, 
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• वातावरणीय व्यवस्थापन काया योजना (वा.व्य.का.यो.), वातावरणीय अन गमन योजना 
(वा.अ.यो.) तयार गरी कायाान्वयन गने, 

• प्रस्ताववत आयोजना लनमााणको योजना चिमा वातावरणीय अवस्था एकीकृत गना, 
• प्रस्ताववत आयोजना बारे लनणायकताािाई वातावरणीय अवर्ारणा अन रुप कायाान्वयन गना ह न े

या नह ने र कायाान्वयन गना के कस्ता प्रकृया अपनाउन  पछा िने्न जस्ता जानकारी उपिब्र् 
गराउने, 

 

१.८ वातावरणीय प्रिाव मूल्याकंनको औक्षचत्यता 

वातावरण संरक्षण लनयमाविी, २०७७ को अन सूची ३  मा खण्ड ट को खानी क्षेत्रमा रहेको ब ुँदा 
नं. ८ बमोक्षजम, नदीनािा सतहबाट दैलनक ३०० घनलमटर िन्दा बढी बाि वा, ग्रािेि, लगखाा माटो 
लनकाल्न  परेमा, प्रस्ताव कायाान्वयन गन ा प  वा वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकन परीक्षण अलनवाया स्वीकृत 
गराउन  पने रहेको ह ुँदा प्रस्ताववत खोिाको ववलिन्न घाटबाट ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा लनकाल्ने काया 
गनाको िालग वातावरणीय परीक्षण आवश्यक रहेको छ। उि आयोजना क्षते्रमा राविय लनक न्ज, 
वन्यजन्त  आरक्ष र क्षशकार आरक्ष पदैनन।् 
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२.प्रस्तावको बारेमा जानकारी 
२.१ प्रस्तावको सामान्य पररचय 

वनृ्दावन नगरपालिका रौतहट क्षजल्िामा अवक्षस्थत रहेको छ। यस नगरपालिकाको कूि क्षेत्रफि 
९५.४ वगा वकिोलमटर (श्रोत: नगर प्रोफाइि) रहेको छ िने क ि जनसंख्या ५०,१४४(स्रोत: 
राविय जनगणना, २०७८ प्रारक्षम्िक नलतजा (थापाथिी, काठमाडौँ)) रहेको छ। यस नगरपालिकाको 
पूवामा सिााही क्षजल्िा, पक्षिममा गज रा नगरपालिका, उतरमा चंद्रप र नगरपालिका र दक्षक्षणमा 
गढीमाई नगरपालिका र गरुडा नगरपालिका पदाछन।  
रौतहट क्षजल्िा वनृ्दावन नगरपालिका अन्तगात बागमती नदीमा थ वप्रने ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा  
लनकाल्ने कायािे गदाा ग्रामीण जनताहरुिे रोजगार पाउन का साथै नगरपालिकािाई राजस्व प्राप्त  िई 
देशको आलथाक ववकासमा टेवा प लगरहेको छ।यसबाट रोजगारीको अवसर सजृना िई ग्रामीण 
जनताको आलथाक तथा समाक्षजक अवस्था र स्थानीयको जीवन स्तर स र्ार गना मदत प ग्ने छ। 
त्यसैकारण ढ ंगा, लगट्टी, बाि वाको व्यवस्थापन गरी त्यसमा आर्ाररत आयोजनाको िालग आवश्यक 
पने कच्चा पदाथा ददगो रुपमा उपिब्र् गराउन नदी/खोिाहरुको ददगो व्यवस्थापन गरी बाढीको 
प्रकोप घटाउन लनतान्त आवश्यक छ। 
 

नदी तथा खोिाहरुको व्यवस्थापनबाट नदीजन्य पदाथा लनकाल्न ेसम्बन्र्मा सफि रुपमा कायाान्वयन 
गनाको िालग वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा वातावरण संरक्षण लनयमाविी, २०७७ िे लनददाष्ट 
गरे अन सार वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकन आवश्यक ह ने िएकािे यो प्रलतवेदन तयार गररएको हो। 
 

वषााको समयमा यस नगरपालिकामा बग्ने बागमती नदीिे ववलिन्न घाटमा ढ ंगा, लगट्टी, बाि वा तथा 
नदीजन्य पदाथा थ पाने गदाछ।यी सामग्री खोिाको बगरमा थ पाररदा खोिाको बहाव फेररन जान े
तथा प्रकोप लनक्षम्तने सम्िावना रहन्छ। साथसाथै, यी थ पाररएका सामाग्री लनमााण कायामा ज्यादै 
उपयोगी ह न्छन।् जनसंख्या ववृि, शहरीकरण र सडक लनमााणको गलतिाई हेदाा रौतहट क्षजल्िामा 
लनमााण सामग्रीको माग बवढ रहेको छ।वनृ्दावन नगरपालिकािे यी सामग्रीको ददगो एवं वातावारण 
मैत्री तररकािे लनकाल्ने योजना बनाएको छ जसिे गदाा स्थानीय रुपमै लनमााण सामग्री उपिब्र् 
ह नेछ साथै प्रकोप न्यूनीकरण पलन ह नेछ। यसबाट वनृ्दावन नगरपालिकािाई राजस्व संकिन 
गनामा सहयोग प ग्ने र आय श्रोतमा ववृि ह ने देक्षखन्छ। 
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२.२ प्रस्तावकको सान्दलिाकता 

वातावरण संरक्षण लनयमाविी, २०७७ को अन सूची ३  मा खण्ड ट को खानी क्षेत्रमा रहेको ब ुँदा 
नं. ८ बमोक्षजम, नदीनािा सतहबाट  दैलनक ३०० घनलमटर िन्दा बढी बाि वा, ग्रािेि, लगखाा 
माटो लनकाल्न  परेमा, प्रस्ताव कायाान्वयन गन ा प  वा वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकन परीक्षण अलनवाया 
स्वीकृत गराउन  पने रहेको ह ुँदा प्रस्ताववत खोिाको ववलिन्न घाटबाट ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा 
लनकाल्ने काया गनाको िालग वातावरणीय परीक्षण आवश्यक रहेको छ। उि आयोजना क्षेत्रमा 
राविय लनक न्ज, वन्यजन्त  आरक्ष र क्षशकार आरक्ष पदैनन।्  
  
२.३ अवक्षस्थलत र पह ुँच 

ढ ंगा, लगट्टी र बाि वा लनकालिन ेचारवटा साइटको अवक्षस्थलत र पह ुँचको वववरण ति तालिकामा 
उल्िेख गररएको छ। 
तालिका २.१: ढ ंगा, लगट्टी र बाि वा लनकालिने चारवटा साइटको अवक्षस्थलत र पह ुँचको वववरण 

साइट 
नं. 

घाटको नाम वडा 
नं. 

GPS ववन्द  च  रे क्षेत्रबाट  
हवाई दूरी 
(वक.लम.) 

महेन्द्र राजमागामा 
पने 
चन्द्रलनगाप  रबाट 
साइट सम्मको 
दूरी (वक.लम.) 

  १  रमौिी बैररया घाट 
१ 

१ २७°०' १७.४३"  उतरी अक्षांश 
८५°२३ ' २३.८२" पूवी देशान्तर 

१४.३ 
वक.लम. 

१८ वक.लम.. 

  २ रमौिी बैररया घाट 
२ 

१ २७° ०'  ४४.९५"  उतरी अक्षांश 
८५°२३ ' २२.७४" पूवी देशान्तर 

१३.३ 
वक.लम. 

१९ वक.लम. 

  ३ िोटे टोिे घाट १ २७° १'  ५४.६३३" उतरी अक्षांश 
८५°२६' ५८.५२" पूवी देशान्तर 

१०.७८ 
वक.लम. 

१५ वक.लम. 

  ४ मोलतयारी घाट १ २७° ६'  २०.४४"  उतरी अक्षांश 
८५°२६' ५८.५२" पूवी देशान्तर 

२ वक.लम. ८.७ वक.लम. 

   स्रोत: आयोजना क्षेत्रको GIS नक्सा 
 

२.४ प्रकृलत / वकलसम 

नेपािमा बग्ने सबै नदीहरुिे वषेनी रे्रै मात्रामा नदीजन्य पदाथा थ पाने गदाछ। यस नगरपालिकािे 
वडा नं. १ को रमौिी बैररया घाट १, रमौिी बैररया घाट २, िोटे टोिे घाट र मोलतयारी 
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घाटहरुबाट वातावरण मैत्री ढंगिे नदीजन्य पदाथाहरु लनकाल्ने प्रस्ताव गररएको छ। यसिे स्थानीय 
स्तरमै सहज रुपमा ढ ंगा, लगट्टी, तथा बाि वा प्राप्त िई ववकास लनमााणको कायामा सहयोग गरी 
आलथाक वियाकिाप अलिववृि गने देक्षखन्छ। 
 

२.५ संरचनाको जानकारी  

तालिका २.२: आयोजनाको वकलसम 
ि.स. ववशेषता वववरण 
१.  आयोजनाको नाम वनृ्दावन नगरपालिका वडा नं. १ अन्तगात पने 

बागमती नदीमा रहेको ४ वटा घाटहरु: 
• रमौिी बैररया घाट १ 

• रमौिी बैररया घाट २ 

• िोटे टोिे घाट 

• मोलतयारी घाट 

बाट दैलनक ३०० घन लम. िन्दा बढी ढ ंगा, लगट्टी 
तथा बाि वा लनकाल्ने, 

२. प्रदेश मरे्श प्रदेश 
३. क्षजल्िा रौतहट 
४. नगरपालिका वनृ्दावन नगरपालिका 
५ वडा  नं. १ 
६. जम्मा उत्खनन ्घाट ४ 
७. उत्खनन ्क्षेत्रको ववलिन्न 

घाटहरु 
रमौिी बैररया घाट – १ 
रमौिी बैररया घाट- २ 

िोटे टोिे घाट 
मोलतयारी घाट 

८. नदी सतहबाट उत्खनन ्  
गररने गवहराई 

१ लम.   

९. नदी वकनारबाट उत्खनन ्
गररने द री 

 बीचको एक लतहाइ िाग िागबाट (कूि 
क्षेत्रफिको ३४ प्रलतसत) 

१० १ वषामा लनकालिने ढ ंगा, 
लगट्टी तथा बाि वा 

१९७६९३.३२२ घन लमटर 

११ िौगोलिक अवक्षस्थलत  समथर ि-ूिाग तराई क्षेत्र 
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                                                    श्रोत: स्थािगत अध्ययन 
२.६ प्रस्ताव/आयोजना समबन्र्ी वियाकिाप  

यस आयोजनामा नदी सतहबाट ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा लनकाल्ने आयोजना िएकोिे यहाुँ क न ै
वकलसमको संरचना लनमााण ह नेछैन। प्रस्ताववत ढ ंगा, लगट्टी, बाि वा लनकाल्नका िालग श्रमममूिक 
प्रववलर् तथा नेपाि सरकारबाट स्वीकृत ढ ंगा, लगट्टी, बाि वा उत्खनन ् वविी तथा \ व्यवस्थापन 
सम्वन्र्ी मापदण्ड, २०७७ िे तोकेको मेक्षशनरीहरु आदद प्रयोग गररनेछ।रोजगारीको िालग स्थानीय 
जनताहरुिाई प्राथलमकता ददईनेछ।मेक्षशनरी जस्तै एक्सािेटर, वटपर, ट्रक र ट्याक्टरको प्रयोग गदाा 
नगरपालिकासुँग समन्वय गरेर गररनेछ। यस बारे थप संरचनाको जानकारी वातावरणीय प्रिाव 
मूल्यांकनको प्रलतवेदनमा समावेश गररनेछ। 
२.७ लनमााण योजना 

यस आयोजनामा बागमती नदीको सतहबाट ढ ंगा, लगट्टी, बाि वा तथा लगखाा माटो लनकाल्ने आयोजना 
िएकोिे यहाुँ क नै वकलसमको लनमााण काया गररदैन। 
 

२.७.१ जग्गाको क्षते्रफि/ आयोजनाबाट ढ ंगा,लगट्टी तथा बाि वा लनकालिने मात्रा 

प्रस्ताववत आयोजनाबाट ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा लनकालिने क्षेत्रफि १९७६९३.३२२ वगा लमटर 
(२९.१९ ववगहा) रहेको छ। ६७७२.६३ वगा लमटर बराबर १ ववगहा ह न्छ। प्रत्यक उत्खनन ्
क्षेत्रको क्षेत्रफि ति तालिकामा प्रस्त त गररएको छ। 

तालिका २.३: ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा लनकालिने क्षेत्रहरुको क्षेत्रफि 
साइट 
नं. 

 घाटको नाम वडा 
नं. 

नदीजन्य पदाथा 
लनकालिने क्षेत्रफि 

वन क्षेत्रबाट 
दूरी (वक.लम.) 

१ रमौिी बैररया 
घाट १ 

१ १४५२१०.१८ वगा 
लमटर(२१.४४ ववगहा) 

४.८ 

२ रमौिी बैररया 
घाट २ 

१ ४२६०२.०१२ वगा 
लमटर (६.२९ ववगहा) 

३.६ 

३ िोटे टोिे 
घाट 

१ १९०६.५५ वगा लमटर 
(०.२८ ववगहा) 

२.०५ 

१२ लनकटतम बजार केन्द्र वनृ्दावन बजार 
१३ प्रिाववत वडाहरु १ 
१४. प्रम ख जालत र िाषा नेपािी , मैथिी र िोजप री 
१५ प्रम ख र्माहरु  वहन्द , बौि, इस्िाम  
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४ मोलतयारी 
घाट 

१ ७९७४.५८ वगा लमटर 
 

(१.१८ ववगहा) 

०.५ 

 कूि क्षेत्रफि १९७६९३.३२२ वगा 
लमटर (२९.१९ ववगहा) 

 

                          स्रोत: आयोजना क्षेत्रको स्थिगत अध्ययन तथा GIS नक्सा 
• आयोजनामा ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा लनकाल्न तथा संकिन गने काया प्रलतवेदनमा उल्िेख 

गररएको घाटहरु र तीनका क्षते्रफिमा मात्र लसलमत रहने छन।् 
• आयोजनाको प्रत्यक घाटमा, बीचको एक लतहाइ िागबाट मात्र ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा 

लनकालिने छ। 
तालिका २.४: प्रस्ताववत आयोजना स्थिको घाटबाट ५ वषामा लनकालिने ढ ंगा, लगट्टी तथा 

बाि वाको मात्रा 
वषा रमौिी बैररया 

घाट १ 
(घन लमटर) 

रमौिी बैररया 
घाट २ 

(घन लमटर) 

िोटे टोिे 
घाट 

(घन लमटर) 

मोलतयारी घाट 
(घन लमटर) 

१ वषा  १४५२१०.१८ ४२६०२.०१२ १९०६.५५ ७९७४.५८ 
२ वषा  ११६१६८.१४  ३४०८१.६ १५२५.२४ ६३७९.६६ 
३ वषा ११६१६८.१४ ३४०८१.६ १५२५.२४ ६३७९.६६ 
४ वषा ११६१६८.१४ ३४०८१.६ १५२५.२४ ६३७९.६६ 
५ वषा ११६१६८.१४ ३४०८१.६ १५२५.२४ ६३७९.६६ 
कूि ६०९८८२.७५६ 

घन लमटर 
१७८९२८.४१२ 

घन लमटर 
 ८००७.५१ 

घन लमटर 
 ३३४९३.२३६ 

घन लमटर 
 

प्रस्ताववत आयोजनािे ५ वषामा लनकालिने कूि ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वाको मात्रा ति तालिकामा 
प्रस्त त गररएको छ। 

तालिका २.५: आयोजनािे ५ वषामा लनकालिने ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वाको मात्रा 
वषा ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वाको मात्रा (अन मालनत) 

१ वषा १९७६९३.३२२ घन लमटर 
२ वषा   १५८१५४.६५ घन लमटर 
३ वषा   १५८१५४.६५ घन लमटर 
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४ वषा    १५८१५४.६५ घन लमटर 
५ वषा   १५८१५४.६५ घन लमटर 
कूि   ८३०३११.९४ घन लमटर 

                             श्रोत: Du Boys Law and Van Rijn Law    
 
• वषा २ मा अन मलनत गररएको मात्रा Du Boys Law and Van Rijn Law अन सार 

अन मालनत गररएको हो।यी द वै Law अन सार प्रत्येक खोिािे मालथल्िो िाग (Up Stream) 
बाट तल्िो िाग (Down Stream) मा लनरन्तर रुपमा ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा जम्मा ह न े
गदाछ; ज न वषाा याममको ३ मवहनामा अलर्कत्तम मात्रामा ह ने गदाछ। Du Boys Law 
and Van Rijn Law प्रयोग गदाा  वनृ्दावन नगरपालिका अन्तगात पने बागमती नदीको 
४ वटा घाटमा वावषाक हािको मात्राको ८० प्रलतशत ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा मालथल्िो 
िाग (Up Stream) बाट नदीिे बगाई ती घाटहरुमा जम्मा ह नेछ। 

 
• सोवह अन सार वषा ३, ४ र ५ मा Du Boys Law and Van Rijn Law प्रयोग गरी 

ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा जम्मा ह ने कूि मात्रा लनकालिएको छ। 
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२.७.१.१ बेड िोड (Bed Load) 

नदीको सतहको तल्िो िागिे बगाएर ल्याउने ठूिा तथा िारी नदी जन्य पदाथािाई बेड िोड 
िलनन्छ।नदीको तल्िो िाग (Down Stream) मा बेड िोड सानो र गोिो आकारको पाइन्छ 
िने नदीको मालथल्िो िाग (Up Stream) मा ठ िो आकारको ढ ंगा, लगट्टी आदद पाइन्छ। नदीमा 
जम्मा िएर बस्ने बेड िोडको मात्रा िाई मूख्य ४ क राहरुिे प्रिाव पाछा।  

• नदीको मालथल्िो िाग (Up Stream) बाट बगेर आउने नदी जन्य पदाथाको ववशेषता 
• नदीको वहावको लिरिोपना (Slope) 
• पानीको वहावको गलत 

• नदीको िौगोलिक अवस्था (Geology) 

• नदीको आकार (Morphology) 

• मालनसहरुको वियाकिाप 

 

क्षचत्र २.१: नदीिे थ पाने बेड िोड 
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यस बेड िोडको मात्रा Du Boys Law को स त्र अन सार लनकालिन्छ। यस स त्र ति प्रस्त त 
गररएको छ। 

𝑞𝑠 = 𝞴𝑻𝒐(𝑻𝒐 − (𝑻𝒐)𝒄) 

    Where, 𝞴=
0.54

(𝜌𝑠−𝜌)𝑔
                   

𝒒𝒔=Volumetric sediment discharge per unit width 

(𝑻𝒐)𝒄)= critical bed shear stress for initiation of bed load 
 

२.७.१.२ सेडीमेन्ट िोड (Sediment load) 

सेडीमेन्ट िोड िनेको नदीको वहाविे बगाएर ल्याएको सा-सानो लगट्टी तथा बाि वाहरु ह न।्ती 
लगट्टी तथा बाि वा पानीमा तैररन्छन ्र पानीमा घोलिन पलन सक्छन।्यस सेडीमेन्ट िोडको मात्रा 
Van Rijn को स त्र अन सार लनकालिन्छ। स त्र ति प्रस्त त गररएको छ। 

• C Ws + ɛS 
𝒅𝒄

𝒅𝒛
=0 

Where C = Sand Concentration 

Ws = Partial fall velocity 

ɛS = Sediment diffusivity coefficient 

• c/ca= [((h-z)/z) (a/(h-a))]ws/u* 

Where, 

 h = water depth,  

a = reference level,  

z = height above bed,  

ca = reference concentration,  

ws = particle fall velocity,  

u* = bed-shear velocity,  

 = Von Karmann coefficient (=0.4). 
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नदीमा जम्मा िएर बस्ने सेडीमेन्ट िोडको मात्रा िाई मूख्य ४ क राहरुिे प्रिाव पछा।  

• नदी जन्य पदाथाको स्रोत- जस्तै सतहको िकू्षय वा पवहरो  वा खोल्साको िकू्षय बाट आएको 
हो? 

• नदी जन्य पदाथाको आपूलता दर, ज न वषााको मात्रा,  जमीनको प्रकार,  क्याचमेन्टको टोपोग्राफी 
र  वनस्पलतको घनत्व    

• नदीको वहाव (River Velocity) 

• नदीको िौगोलिक अवस्था (Geology) 
• नदीको आकार ववज्ञान (Morphology) 

• मालनसहरुको वियाकिाप 

 

क्षचत्र २.२: नदीको वहाव अन सार जम्मा िएको सेडीमेन्ट िोड 
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२.७.२ जग्गाको प्रकार  

ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा लनकाल्न िलगएको यस जग्गा बागमती नदीको वकनारको बगरमा पदाछ। 
यस आयोजनाको उत्खनन ्क्षेत्रमा लनक्षज जग्गा रहेको छैन। सो क्षेत्रमा नदी वकनारको  प्रकृलतको 
क रा गदाा सबै उत्खनन ्क्षेत्र एक बिौट क्षेत्र रहेको छ।यस क्षेत्रको स्वालमत्वको क रा गदाा  
आयोजना क्षेत्रको उपिोग वनृ्दावन नगरपालिकािे गनेछ। वषौंनी नदीिे ढ ंगा, लगट्टी तथा वाि वा 
बगाएर नदी वकनारमा थ पाने गदाछ र यसको वातावरणीय अध्ययन गरी वातावरण मैत्री ढङ्गिे 
उत्खनन ्तथा संकिन नगरे नदीिे बाटो फेने र प्रकोपहरु लनक्षम्तन सक्ने छ। 
 

२.८ आयोजनाको िालग आवश्यकता 

२.८.१ आवश्यक जनशक्षि 

प्रस्ताववत आयोजनामा आवश्यक जनशक्षिको वववरण ति प्रस्त त गररएको छ। 
तालिका २.६: आयोजनामा आवश्यक जनशक्षिको वववरण 

नं आवश्यक जनशक्षि वववरण  आवश्यक जनशक्षि राख्न ेलनकाय 
१ प्रस्ताव कायाान्वयनको लनरन्तर 

लनरीक्षण तथा व्यवस्थापन 
न.पा. को वातावरण साखा अन्तगातको 

कमाचारी 
२ अन्य आवश्यक जनशक्षि जस्तै 

• नदीजन्य पदाथा संकिन गने 
श्रलमकहरु 

• वटपर ड्राइिर 

• हेल्पर 

• एक्सािेटर चािक 

• व्यवस्थापक समूह 

ठेकेदारको व्यवस्थापन 

 

२.८.२ लनमााण सामग्री र पररमाण स्रोत 

यस आयोजनामा  वनृ्दावन न.पा. को १ नं. वडामा पने बागमती नदीको सतहबाट ढ ंगा, लगट्टी, 
बाि वा तथा लनकाल्ने आयोजना िएकोिे यहाुँ क न ैवकलसमको लनमााण सामग्रीहरुको प्रयोग गररन े
छैन। 
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२.८.३ प्रस्ताव कायाान्वयन तालिका 

यस आयोजनामा नदी सतहबाट ढ ंगा, लगट्टी, बाि वा तथा लगखाा माटो लनकाल्ने गररन्छ। प्रस्ताववत 
आयोजनामा वषाायाम बाहेक असोज १ गते देक्षख जेठ मसान्त सम्म वावषाक २७१ (श्रोत: ३६५ 
बाट ९४ ददन घटाएको)  ददन काम गररने छ। यस आयोजनामा असार देक्षख िाद्र सम्म उत्खनन ्
काया रोवकने छ।  
 

२.८.४ प्रयोग ह ने उजााको वकलसम र खपत ह ने पररमाण 

प्रस्ताववत आयोजनामा प्रयोग ह ने उजााको वकलसमहरुको वववरण तालिका २.७ मा प्रस्त त गररएको 
छ। 
 तालिका २.७: आयोजनामा प्रयोग ह ने उजााको वकलसमहरु 

ि.स प्रयोग ह ने उजाा मात्रा 
१ लडजेि  

आवश्यकता अन सार २ पेट्रोि 
३  मट्टीतेि 

स्रोत: स्थिगत अध्ययन 
 

२.८.५ प्रयोग ह ने प्रववलर् 

प्रस्ताववत ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा लनकाल्न स्थानीय श्रलमकहरु तथा नेपाि सरकारबाट स्वीकृत 
ढ ंगा, लगट्टी, वाि वा उत्खनन ् वविी तथा व्यवस्थापन सम्वन्र्ी मापदण्ड, २०७७ िे तोकेको 
मेक्षशनरीहरु आदद प्रयोग गररनेछ। नदीजन्य पदाथा उत्खनन ्गदाा सामान्यतया श्रममूिक प्रववलर्को 
प्रयोग गररनेछ। उत्खनन ्गदाा खेरर आउने बसाातमा नदीिे ल्याउने नदीजन्य पदाथाहरु प न जम्मा 
ह ने ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा लनकालिनेछ। आयोजनामा प्रयोग ह ने प्रववलर्को बारेमा ववस्ततृ वववरण 
वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकनको प्रलतवेदनमा समावेश गररनेछ। 
 

२.८.६ अन्य थप वववरण 

प्रस्ताववत आयोजनाको कायाान्वयनिे स्थानीय स्तरमै ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा उपिब्र् ह नेछ जसिे 
एकालतर ववकास लनमााण कायािाई सहयोग गदाछ िने अकोलतर स्थानीय स्तरमा रोजगारीको सजृना 
गदाछ। 
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३.त्याकं सङ्किन 
३.१. प्रलतवेदन तयार गदाा आवश्यक पने त्याकं 

प्रस्ताववत आयोजनाको िौलतक तथा रासायलनक वातावरण, जैववक वातावरण र सामाक्षजक-आलथाक 
तथा सांस्कृलतक वातावरणको बारेमा जानकारी हालसि गना सम्बन्र्ीत पारालमटरहरुको नाप र मात्रा 
िेक्षखनेछ। यस बाहेक स्थानीय ब विजीवीहरु सुँग छिफिका िममा अन्य जानकारी हालसि गना 
चेकलिष्ट र प्रश्नाविी समेत तयार पाररएको छ। आयोजनाको चेकलिष्ट र प्रश्नाविी ति अन सूची 
७ र ८ मा प्रस्त त गररएको छ। 
 

३.१.१ िौलतक तथा रासायलनक वातावरण 

प्रस्ताव क्षेत्रको उचाईको वववरण जी.पी.एस. बाट लिईनेछ ।ववलिन्न घाटहरुको हाई िोल्य म एयर 
सेम्प्िरबाट PM2.5, PM10 र TSP २४ घण्टाको वाय को नम ना संकिन  गररनेछ। ध्वनी 
ग णस्तरको िालग अक्षन्तम लबन्द मा साउण्ड िेिि लमटरको प्रयोग गररनेछ ।साथै, टोपोग्राफी, 
िौगलिाक वववरण, ि-ूउपयोग तथा प्रयोगको वववरणिाई पलन आर्ार मालननेछ। िौलतक तथा 
रासायलनक वातावरण अन्तगात यी जानकारीहरु वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकनको प्रलतवेदनमा समावेश 
गररनेछ। 
 

३.१.२ जैववक वातावरण 

जैववक वातावरणको चेक्षक्िष्टबाट स्थिगत अविोकन गरर प्रस्ताव क्षेत्रमा पाइने वनस्पलतहरुको 
वववरण संकिन आयोजनाको क्षेत्र लनर्ाारण प्रलतवेदन तयार गदाा गररएको लथयो। गैर काष्ठजन्य 
वन पैदावार, प्रस्ताव क्षेत्रमा पाइने प्रम ख वन्यजन्त हरु (जिचर, उियचर, सरीसपृहरु) को बारेमा 
सावाजलनक छिफिको िममा त्यांक संकिन गररएको लथयो।संकिन गररएका रुखहरु, जिचर, 
उियचर, सरीसपृहरु र स्तनर्ारी वन्यजन्त हरुिाई हािको संरक्षक्षत अवस्था ने.स., IUCN र CITES 
अन सार वगीकरण गररएको छ। 

 

३.१.३ सामाक्षजक-आलथाक तथा सासं्कृलतक  वातावरण 

प्रस्ताव क्षेत्रको सामाक्षजक-आलथाक तथा सांस्कृलतकको सूचना संकिनको िालग सावाजलनक 
छिफिको माध्यमबाट वस्तीको घरर् री संख्या, बसोबास गरररहेको जातजालत तथा र्मा, पेशा, 
शैक्षक्षक वववरण स्वास््यको वववरण, म ख्य बजार क्षेत्र तथा त्यस िेगको र्ालमाक, प्राकृलतक, तथा 
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पयाटकीय महत्वका स्थिहरुको वववरण आदद जस्ता सूचनाहरु केन्द्रीय त्यांक पाररएको 
क्षजल्िा/नगर प्रोफाइिबाट संकिन गररनेछ। 

 

३.२  त्याकं संकिन गना अपनाइने ववलर्: 

क. ि-ूबनोट, िौगोलिक क्षस्थलत, ि-ूउपयोग, ि-ूक्षमता र अध्ययनसुँग सम्बक्षन्र्त नक्सा 

यस आयोजनामा  वनृ्दावन न.पा. को १ नं. वडामा पने बागमती नदीको सतहबाट ढ ंगा, लगट्टी, 
बाि वा तथा लगखाा माटो लनकाल्ने आयोजना िएकोिे यस क्षेत्र एक बिौट क्षेत्र हो।यस आयोजनामा 
४ ओटा घाटहरु छन ्जसबाट ढ ंगा, लगट्टी, बाि वा तथा लगखाा माटो लनकालिने छ। आयोजना 
सम्बन्र्ी नक्साहरु ति प्रस्त त गररएको छ। यस वनृ्दावन नगरपालिकाको नक्सा ति क्षचत्रमा 
प्रस्त त गररएको छ। 
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क्षचत्र ३.1: वनृ्दावन नगरपालिकाको नक्सा 
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ढ ंगा, लगट्टी, वाि वा उत्खनन ्वविी तथा \ व्यवस्थापन सम्वन्र्ी (पवहिो संशोर्न) मापदण्ड, २०७९ 
अन सार मापदण्डको दफा ४ को उपदफा (१०) मा िएको “घना बस्ती र वन क्षते्रको दूई 
वकिोलमटर, राजमागाको पाुँचसय लमटर दूरीलित्रको नदी” िन्ने वाक्याशं हटाइएको छ। 
अत: च  रे क्षेत्रबाट उत्खनन ्क्षेत्रहरु (साईट १, साईट २, साईट ३, साईट ४) सम्मको द री 
(१४.३ वक.लम., १३.३ वक.लम., १०.७८ वक.लम., २ वक.लम.) २ वक.लम. लित्र पदैन।यो नक्सा 
अन सूची ९ मा समावेश गररएको छ। 
 

 

 

क्षचत्र ३.२: आयोजना क्षते्रको ग गि नक्सा 
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रमौिी बैररया घाट १ वडा नं.१ मा अवक्षस्थत छ।यसको कूि क्षेत्रफि ७३५२०६.१२ वगा 
लमटर रहेको र नदीजन्य पदाथा कूि क्षेत्रफिको २०% अथाात १४५२१०.१८ वगा लमटरबाट 
लनकालिने छ।महेन्द्र राजमागामा पने चन्द्रलनगाप  रबाट १८ वक.लम., च  रे क्षेत्रबाट हवाई दूरी १४.३ 
वक.लम., र वन क्षेत्रबाट ४.८ वक.लम. को दूरीमा रहेको छ। 

 

क्षचत्र ३.३: आयोजनाको उत्खनन ्क्षते्र (रमौिी बैररया घाट १) को GIS नक्सा 

20% 
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रमौिी बैररया घाट २ वडा नं.१ मा अवक्षस्थत छ।यसको कूि क्षेत्रफि १२५३००.०३७ वगा 
लमटर रहेको र नदीजन्य पदाथा कूि क्षेत्रफिको ३४% अथाात ४२६०२.०१३ वगा लमटरबाट 
लनकालिने छ।महेन्द्र राजमागामा पने चन्द्रलनगाप  रबाट १९ वक.लम. र च  रे क्षते्रबाट हवाई दूरी 
१३.३ वक.लम., र वन क्षेत्रबाट ३.६ वक.लम. को दूरीमा रहेको छ। 

 
क्षचत्र ३.४: आयोजनाको उत्खनन ्क्षते्र (रमौिी बैररया घाट २) को GIS नक्सा 
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िोटे टोि घाट वडा नं.१ मा अवक्षस्थत छ।यसको कूि क्षेत्रफि १२५३२.७२ वगा लमटर रहेको 
र नदीजन्य पदाथा कूि क्षेत्रफिको १५% अथाात १९०६.५५ वगा लमटर (०.२८ ववगहा) बाट 
लनकालिने छ। महेन्द्र राजमागामा पने चन्द्रलनगाप  रबाट १५ वक.लम. र च  रे क्षेत्रबाट हवाई दूरी 
१०.७८ वक.लम., र वन क्षेत्रबाट २.०५ वक.लम. को दूरीमा रहेको छ। 

 

क्षचत्र ३.५: आयोजनाको उत्खनन ्क्षते्र (िोटे टोि घाट) को GIS नक्सा 
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मोलतयारी घाट वडा नं.१ मा अवक्षस्थत छ।यसको कूि क्षेत्रफि ३१३१६.२६ वगा लमटर रहेको 
र नदीजन्य पदाथा कूि क्षते्रफिको २५% अथाात ७९७४.५८ वगा लमटरबाट लनकालिनेछ। महेन्द्र 
राजमागामा पने चन्द्रलनगाप  रबाट ८.७ वक.लम. र च  रे क्षेत्रबाट हवाई दूरी २ वक.लम., र वन क्षेत्रबाट 
०.३४ वक.लम. को दूरीमा रहेको छ। 

 

क्षचत्र ३.६: आयोजनाको उत्खनन ्क्षते्र (मोलतयारी घाट) को GIS नक्सा 
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ख. प्रस्ताव कायाान्वयन स्थिका वनस्पलत तथा जीवजन्त को त्याकं 

प्रस्ताववत आयोजनाको नदीजन्य पदाथा लनकाल्ने क्षेत्रमा क नै संरक्षक्षत क्षेत्र, राविय लनक न्ज तथा 
जैववक महत्वको संवेदनशीि क्षेत्र लित्र नरहेको पाइन्छ।आयोजना अवक्षस्थत न.पा. को जैववक 
वातावरणको जानकारी क्षेत्र लनर्ाारण प्रलतवेदन तयार गने िममा लिइएको लथयो।  

• वनस्पलतहरु 

यस नगरपालिका क्षेत्रमा साि, लससौ, लसमि, साज आदद प्रजतीका वनस्पलतहरु पाइन्छ तथा 
अप्रत्यक्ष प्रिाव पने क्षेत्र वररपरी साि, क्षचिौने, वपपि, वर, आुँप, लससौ िगायतका वनस्पलतहरु 
पाइन्छ। 

तालिका ३.१: आयोजना क्षेत्र वररपरी पाइने वनस्पलतहरु 
नं स्थानीय 

नाम 
वैज्ञालनक नाम नेपाि 

सरकार 
आई.य .लस.ण सा.ई.वट.स. 

१. साि Shorea robusta संरलित LC LC 

२. साज Terminalia elliptica - LC LC 

३. लससौ Dalbergia sissoo - LC LC 

४. खयर Senegalia catechu - LC LC 

५. बाुँस Bambusoideae - LC LC 

६. लसमि Bombax ceiba - LC LC 

७. बेि Aegle marmelos - LC LC 

८. वपपि Ficus religiosa - LC LC 

९. वर Ficus benghalensis - LC LC 

१०. क्षचिाउन े Sachima wallichii - LC LC 

स्रोत: स्थिगत अध्ययन, २०२१ 
• प्रम ख गैह्र- काष्ठ वनस्पलतहरु 

काष्ठका प्रजालतहरु बाहेक गैह्र- काष्ठ वन पैदावर वोटववरुवाहरु यस प्रकारका छन।् 
तालिका ३.२: आयोजना क्षेत्र वररपरर पाइने गैह्र- काष्ठ वनस्पलतहरु 

वैज्ञालनक नाम स्थानीय नाम प्रयोग सा.ई.वट.स. 
Citrus maxima िोगटे खान लमल्ने फि LC 

Artocarpus 

heterophyllus 
कटहर खान लमल्ने फि LC 

Mangifera indica आप खान लमल्ने फि LC 
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Aegle marmelos बेि औषलर्को िालग प्रयोग LC 

Phyllanthus emblica अमिा फिको लिटालमन लस, 
प्रलतस्थापनाको िालग 

LC 

स्रोत: स्थिगत अध्ययन, २०२१ 
• स्तनर्ारी 

 यस नगरपालिकामा लनम्न लिक्षखत स्तनर्ारीहरु कवहिे कावहुँ देक्षखने गरेका छन।् 
तालिका ३.३: नगरपालिकामा कवहिेकावहुँ देक्षखने स्तनर्ारी जीवहरु 

नं स्थानीय नाम वैज्ञालनक नाम नेपाि 
सरकार 

आई.य .लस.ण 

१.  फ्याउरो  Vulpes vulpes  संरक्षक्षत - 

२.  बाुँदर  Macaca mulatta - - 

३. खरायो   Oryctolagus cuniculus - LC 

४. द म्सी  Hystrix indica - LC 

५. स्याि  Canis aureus - LC 

६. मिसाप्रो   Martes Flavigula - LC 

७. िोखके  Funambulus pennantii - LC 

८. न्याउरी म सो Herpestes edwardsii - LC 

                           स्रोत: स्थिगत अध्ययन, २०२१ 
• चराहरु 

यस नगरपालिकामा लनम्न लिक्षखत चराहरु कवहिे कावहुँ देक्षखने गरेका छन।् 
तालिका ३.४: आयोजना क्षेत्र वररपरर पाइने चराहरु 

नं स्थानीय 
नाम 

वैज्ञालनक नाम नेपाि सरकार आई.य .लस.ण 

१. लगि Aegypius monachus  संरलित LC 

२.  िंगेरो  Paser domestica - LC 

३. काग  Corvus macrorhynchos - LC 

४. क्षचि  Haliaeetus leucocephalus - LC 

५. ढ क र  Columba livia - LC 

६. स गा  Agapornis pallarius - LC 

७. परेवा  Columba livia domestica - LC 
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स्रोत: स्थिगत अध्ययन, २०२१ 
 

• सरीसपृहरु 

यस नगरपालिकामा, अध्ययनको िममा अन्तरविया छिफिमा उल्िेख गररएको अन सार करेत 
सपा (Bungarus caeruleus), छेपारो (Chamaeleo caluptratus), भ्याग ता (Rana tigrina), गोमन 
सपा (Ophiophagus hannah) आदद, कवहिे कही ंदेख्न सवकन्छ। 

तालिका ३.५: न.पा. मा पाइने  सरीसपृहरु 
नं स्थानीय नाम वैज्ञालनक नाम नेपाि 

सरकार 
आई.य .लस.ण 

१. करेत सपा  Bungarus caeruleus  संरलित LC 

२.   गोमन सपा  Ophiophagus Hannah -  

३. छेपारो Chamaeleo caluptratus - LC 

४. र्ामन   Ptyas mucosa -  

५. भ्याग ता  Rana tigrine - LC 

६. हररयो सपा    Trimeresurus gramineus - LC 

७. पानी सपा  Xenochrophis piscator - LC 

८. गंगटो Carcinus maenas  - 

स्रोत: स्थिगत अध्ययन, २०२१ 
• जिीय जीवववज्ञान (माछाहरु) 

अध्ययनको िममा अन्तरविया छिफिमा उल्िेख गररएको अन सार प्रस्ताववत आयोजना क्षते्र 
बागमती नदी जिार्ार क्षेत्रमा पने र ववलिन्न माछाका प्रजाती जस्तै बाम, काभ्र,े कत्िे, ब र् ना, 
असिामाछा आदद यस क्षेत्रामा पाइन्छ। यस्ता जीवहरुिाई क नै कलसमको क्षलत नप ग्ने गरी 
नदीजन्य पदाथा उत्खनन ्तथा संकिन गररने छ। 

तालिका ३.६: आयोजना क्षेत्र वररपरर पाइने जिीय जीवनहरु 
नं स्थानीय नाम वैज्ञालनक नाम नेपाि सरकार आई.य .लस.ण 
१. काभ्र े  Glypothorax annandalie  संरलित LC 

२. कत्िे माछा   Neolissochilus 

hexagonolepis 

-  

३. बाम   Xenentendon Sps - LC 

४. असिा    Schizothorax 

richhardsonil 

-  
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५. ब र् ना  Gara gotylla - LC 

६. वहिे   Channa stewartii - LC 

स्रोत: स्थिगत अध्ययन, २०२१ 
ग. िकूम्पीय वववरण 

बैशाख १२, २०७२ मा गोरखा, बारपाक केन्द्रलबन्द  बनाएर गएको ७.३ रेक्टर स्केिको 
ववनाशकारी िकूम्प र  तत्पिात प्रकम्पनिे नेपािमा ८,८०० िन्दा बढीको ज्यान गएको लथयो 
िने २३ ००० िन्दा मालथ घाइते िएका लथए।  ववलिन्न समयमा आएको िकूम्प र केन्द्रलबन्द को 
वववरण अन सार नपेाि उच्च िकूम्पीय जोक्षखमको कारण राजमागा र पूिको क्षलत ह ने सम्िावना 
रहन्छ। 

 
क्षचत्र 3.८: प्रस्ताववत आयोजना क्षते्रमा िकूम्पीय जोक्षखमको अवस्था 

 

 

घ. वाय , पानी तथा ध्वलनको ग णस्तर 

वाय   ग णस्तरका पारालमटर प्रस्ताववत आयोजना क्षेत्रको घाटमा लमलत २०७८/०४/२१ लबहानको 
११ बजे  देक्षख लमलत २०७८/०४/२२  को लबहान बजे सम्म २४ घण्टा को नम ना संकिन 
गररयो। वाय   ग णस्तरका पारालमटरहरु जस्तै PM 10 , PM 2.5  र TSP िाई     आर्ार मालनएको 
छ। 

 

आयोजना क्षेत्र 
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 तालिका ३.७: वाय  प्रदूषण मापन पररणाम 
स्थान वाय   ग णस्तरका 

प्यारालमटरहरु 
एकाग्रता राविय मापदण्ड म ल्यांकन 

प्रस्ताववत 
आयोजनाको घाट 

PM 10 ५४.२६ १२० सीमा लित्र 
PM 2.5   २३.४८ ४० सीमा लित्र 

TSP ११२.५४ २३० सीमा लित्र 
स्रोत : स्थिगत अध्ययन,२०७८ 

 

यस बारे अन्य थप जानकारी वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकनको प्रलतवेदनमा समावेश गररनेछ। 
 

ङ) वातावरण प्रिाव मूल्याकंन सुँग सान्दलिाक म्यावट्रक्स वा िमबि रेखा क्षचत्र, (उच्च बािा 

टेबि) 

प्रस्ताववत आयोजनाको कायाान्वयनिे वातावरण अन्तगात पने िौलतक, जैववक, सामाक्षजक-आलथाक 
तथा सांस्कृलतक वातावरणमा ह ने सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रिावहरुिाई तालिकामा देहाय 
बमोक्षजम समावेश गररनेछ। 

तालिका ३.८: प्रिाव मूल्यांकनको मापदण्ड 

वकलसम मापदण्ड प्रिाव क्षचन्न रेवटंङ 

पररमाण 

न्यूनीकरण गना गाह्रो/उच्च सकारात्मक 
प्रिाव 

उच्च H ६० 

केवह सावर्ालनका साथ न्यूनीकरण / मध्यम 
सकारात्मक प्रिाव 

मध्यम M २० 

सहजै न्यूनीकरण / लनम्न सकारात्मक 
प्रिाव 

लनम्न L १० 

सीमा 
नगर/गाुँऊपालिका लित्र क्षेलत्रय R ६० 
आयोजनाको वाडा लित्र स्थालनय Lo २० 
आयोजना स्थि लित्र स्थिगत SS १० 

समयावलर् 
५ वषा मालथ दीघाकालिन LT २० 
१-५ वषा मध्यकालिन MT १० 
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१वषा म लन अल्पकालिन ST ५ 
(श्रोत: National EIA Guidelines, 1993) 

 

 

च) अध्ययन प्रलतवेदन तयार गदाा प्रयोग गररएका लिक्षखत सामग्रीको सन्दिा सूची 
प्रस्ताववत आयोजनाको अध्ययन प्रलतवेदन (कायासूची) तयार गदाा प्रयोग गररएको लिक्षखत 
सामग्रीहरुको सन्दिा अक्षन्तम अध्याय १३ मा समावेश गररएको छ। 

 

३.२.२. स्थिगत अध्ययन  

यस आयोजनाको स्थिगत अर्ययन गन ा प  वा अध्ययन टोिीिे िौलतक, जैववक, सामाक्षजक-आलथाक 
तथा सांस्कृलतक वातावरणमा ह ने सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रिावहरुको जानकारी लिन प्रश्नाविी 
तथा चेकलिष्ट तयार पाररएको छ।यस आयोजनाको प्रश्नाविी तथा चेकलिष्ट अध्याय १३ को 
अन सूची ७ र ८ मा समावेश गररएको छ। 

 

३.२.२.१ िौलतक वातावरणमा अपनाउन पने ववलर्: 
आयोजना स्थिको िौलतक वातावरणको बारेमा जानकारी लिन स्थिगत अध्ययन 
(Walkthrough/Direct observation) गररनछे।आयोजना स्थिको हावाको ग णता, माटो र 
पानीको नमूना संकिन र ध्वनीको तह मापन गररनेछ। प्रस्ताववत ववलर्हरु अपनाएर जानकारी 
हालसि क राहरु वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकन प्रलतवेदनमा समावेश गररनेछ। 
 

३.२.२.२ जैववक वातावरणमा अपनाउन पने ववलर्: 
आयोजना स्थिको जैववक वातावरणको बारेमा जानकारी लिन स्थिगत अध्ययन 
(Walkthrough/Direct and indirect observation) गररनेछ। स्थिगत अध्ययन गदाा 
जैववक वातावरणको बारेमा थाहा िएको व्यक्षि सुँग अन्तवााताा लिईनेछ। प्रस्ताववत ववलर्हरु अपनाएर 
जानकारी हालसि क राहरु वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकन प्रलतवेदनमा समावेश गररनेछ। 
 

३.२.२.३  सामाक्षजक-आलथाक तथा सासं्कृलतक वातावरणमा अपनाउन पने ववलर्: 
आयोजना स्थिको सामाक्षजक-आलथाक तथा सांस्कृलतक वातावरणको बारेमा जानकारी लिन स्थिगत 
अध्ययन (Walkthrough/Direct observation)  गररनेछ। स्थिगत अध्ययन अन्तगात 
सरोकारवािाहरुसुँग छिफि, ववषयवस्त  तोकेर समूह छिफि (Focus Group Discussion), 
मूख्य जानकार व्यक्षिसुँग अन्तवााताा (Key Informant Interview) र सामूवहक छिफि 

(Group Discussion) गररनेछ। प्रस्ताववत ववलर्हरु अपनाएर जानकारी हालसि क राहरु 
वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकन प्रलतवेदनमा समावेश गररनेछ। 
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३.२.२.४ सावाजलनक स चना प्रकाशन/ सावाक्षजनक स न वाई 

वातावरण संरक्षण लनयमाविी, २०७७ िे तोकेको ढाुँचा बमोक्षजमको सावाजलनक स चना राविय 
दैलनक पलत्रकामा प्रकाशन गररनेछ र सो स चनामा तोवकएको समय, लमलत तथा स्थानमा स्थानीय 
तहका प्रलतलनलर् तथा स्थानीय सरोकारवािाहरुको उपक्षस्थलतमा सावाजलनक स न वाई गररने छ। 
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४. प्रलतवेदन तयार गदाा ववचार गन ा पने नीलत, ऐन, लनयम, लनदेक्षशका, मापदण्ड, 
सक्षन्र्, सम्झौता: 

 

यस अध्ययन अन्तगात यो आयोजना कायाान्वयन गदाा आकवषात ह न सक्ने नीलत, कायानीलत, कानून 
मापदण्ड तथा अन्य सान्दलिाक स्वीकृत कानूनी संरचनाहरु लनम्नान सार वगीकरण गरी ववश्लषेण 
गररएको छ। उल्िेख गररएका ऐन, लनयम र कानूनको आयोजना लनमााण तथा संचािन चरणमा 
प्रस्तावकबाट कायाान्वयनको प्रलतविता गररएको छ।     
 

तालिका ४.१: प्रलतवेदन तयार गदाा प  नराविोकन गररने दफा, लनयम, खण्ड आदद र सम्बक्षन्र्त 
ब ुँदाहरु:- 
 प्रलतवेदन तयार गदाा प  नराविोकन गररने दफा, लनयम, खण्ड आदद र 

सम्बक्षन्र्त ब ुँदा 
 ब ुँदा सम्बक्षन्र्त वववरणहरु 
नेपािको संववर्ान 
नेपािको संववर्ान  नेपािको संववर्ान, २०७२ देशको सवोच्च कानून हो। वातावरणका 

सम्बन्र्मा उि संववर्ानको र्ारा ३५(५) मा वातावरणबारे यसरी 
उल्िेख िएको छ। साथै जनसार्ारण वातावरणीय स्वच्छताको चेतना 
बढाई िौलतक ववकाससंग सम्बक्षन्र्त वियाकिापहरुबाट वातावरणमा 
पना जाने प्रलतकूि असरहरु पना नददन एवं वातवरणको संरक्षण गना 
राज्यिे प्राथलमकता ददनेछ र द िाि वन्यजन्त , वन र वनस्पलत ववशेष 
संरक्षण गने व्यवस्था गनेछ। र्ारा १९ मा पलन सम्पलतको बारेमा यसरी 
िएको छ, “ प्रत्यक नागररकिाई प्रचलित कानूनको अलर्नमा रही 
सम्पलत आजान गने, िोग गने, बेच लबखन गने र सम्पलतको अन्य 
कारोवार गने हकका साथै जग्गा अलर्ग्रहण गदाा म अव्जाको व्यवस्था 
गरेको छ।र्ारा २२(१-५) िे बाि अलर्कारको व्यवस्था गरेको छ। 

नीलत तथा योजना 
 पन्रौ योजना 
(२०७६-२०७७) 
(२०८०-८१) 

यो योजना राज्य रुपान्तरण ह ुँदा लनम्न बाट उच्चा आय िएको देशको 
रुगमा आगाडी बढ्नको िालग ठोस आर्ार लनमााण गररएको छ।१५ 
औ ंयोजना आलथाक वषा २०८०-८१ सम्म वावषाक औसत आलथाक ववृि 
दर ६.८ प्रलतसतमा िक्ष्य राखेको छ। 
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राविय जिवायू 
पररवतान नीलत, 
२०७६ 

जिवायू पररवतानको कारण वषाा प्रकृया (अलतववृष्ट, अनाववृष्ट , सघनववृष्ट) 
तथा ऋत कािमा समेत पररवतान आएको छ। यसबाट जिस्रोत, कृवष, 
वन तथा जैववक ववववर्ता, स्वास््य, प्रकोप, पूवाार्ारववकास, पयाटन तथा 
जीववकोपाजानसंग सम्बक्षन्र्त ववलिन्न क्षेत्रमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रिाव 
परेको छ।जिवायू पररवतानको प्रलतकूि प्रिाव न्यूनीकरण गदै, जिवाय  
अन कूलित ह ुँदै, न्यून कावान उन्म ख सामाक्षजक- आलथाक ववकास पथिाई 
अविम्बन गदै जिवाय  पररवतान सम्बन्र्ी राविय तथा अन्तराविय 
संयन्त्रमािएको प्रलतविता अन रुप सहायोग तथा सहकायाको प्रवर्ान गरर 
जीवन स्तरमा स र्ार ल्याउन  यस नीलतको प्रम ख िक्ष्य रहेको छ। 
यसका िालग जिवाय  पररवतानिे पारेको तथा पना सक्ने प्रिावहरुको 
पवहचान, प्रिावहरुको पररमाणात्मक वकटान तथा सम्िाववत जोक्षखमबाट 
स रक्षक्षत रहन अन कूिका उपायहरु अविम्बन गरी जिवाय  पररवतानका 
द ष्पररणामबाट बच्ने क्षमताको ववकास गने।  

राविय वातावरण 
नीलत, २०७६ 

यस नीलतको म ख्य उदेश्यहरुमा सबै प्रकारको प्रदूषण रोक्ने, लनयन्त्रण 
र न्यूनतम गना, सबै स्रोतबाट फोहोर व्यवस्थापन, शहरी क्षेत्रको 
हररयािी ववस्तार गना, ववकासको सबै आयाममा वातावरणीय म द्दाहरुको 
मूिर्ार, प्रदूषण वपलडतिाइ वातावरणीय न्याय स लनक्षित गना, प्राकृलतक 
स्रोतको ददगो उपयोग, अन सन्र्ान र जहाुँ सम्म सम्िव िएसम्म 
वातावरणको संरक्षण र व्यवस्थापनको क्षमता अलिववृि, प न: प्रायोग र 
उपिब्र् संसार्नको प न:प्रवियाका बारेमा सम्बोर्न गरेको छ। यो 
नीलतिे सबै प्रकारको प्रदूषण लनयन्त्रण गना प्रिावकारी प्रणािी बनाउुँदछ, 
अस्पताि, उर्ोग र यातायात प्रणािीको संचािन वातावरण मैत्री 
टेक्नोिोजीिाई प्रोत्सावहत गदाछ र उदेश्यहरु प्राप्त गनाका िालग 
रसायनिाइ उत्पादनमा लनयन्त्रण गछा। 

राविय ि-ू उपायोग 
नीलत, २०६८ 

यस नीलतको प्रम ख उदेश्य देहाय बमोक्षजम ववकास र वातावरण बीच 
सन्त िन कायम राख्न,े िौगोलिक, संस्कृलतक, र्ालमाक, एलतहालसक, 
पयाटकीय िगायत ववशेष महत्वका क्षेत्रहरु रहेको िलूमको संरक्षण गने 
जस्ता अन्तर समबन्र्हरु समेवटएका छन।् 

राविय यातायात 
नीलत, २०७१ 

यस नीलतिे अन्य ववषयका अलतररि जग्गा अलर्ग्रहणको पूरा प्रवियाको 
ववस्तारमा उल्िेख गरेको छ। जस अन सार और्ोलगक ग्राम योजना 
जग्गा अलर्ग्रहण गरर जग्गाको स्वालमत्व योजनामा हस्तान्तरण गने प्रकृया 
लनमााण काया स रु ह न  िन्दा पवहिेनै सम्पन्न ह न पछा। त्यसै गरर जग्गा 
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अलर्ग्रहण गदाा क नै पररवार पूणा रुपिे ववस्थावपत ह ने िए यस्ता 
पररवारिाई प नस्थापना गरेर अथवा अन्य उपायबाट जीववकोपाजानको 
व्यवस्था गररददन  पछा। 

राविय वन नीलत, 
२०७५ 

 क नै ववकास योजनाको कायाान्वयनिे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा वन 
सम्पदा असर पाने िएमा नीलत २०७५ आकवषात ह न्छ। वननीलत वन 
र खेती प्रणािी बीचको अन्तरवियािाई प्रिावकारी गराएर खार्ान्न 
उत्पादन ववृि गना मदत गने, िकू्षय, पवहरो र वातातावारणमा परेको 
अवरोर्को पररणामबाट उत्पन्न ह ने अन्य प्रिावहरुबाट जलमनको स्तरमा 
लगरावट आउने काम रोक्ने र वातावारणीया तथा वंशाणूमूिक स्रोतहरुको 
संरक्षण गना तफा  उन्म ख छ। तर वननीलत वन क्षेत्रिन्दा बावहरका 
योजनाका संरचनाहरु लनमााण गदाा ह न जाने वनववनाश तथा रुख 
काट्निाई रोक्ने ववषयमा बढी केक्षन्द्रत  रहेको छ। जिार्ारकै संरक्षण 
र िलूमगत जि िण्डारिाइ ररचाजा गने प्रवियािाई व्यवक्षस्थत गना  
प्रोत्सावहत गने उदेश्यिे वननीलतिे िौगोलिक दृवष्टकोणिे ज्यादै 
संवेदनशीि देक्षखने लसवालिक क्षेत्रको संरक्षणिाई प्राथलमकता ददएको 
छ।यस नीलतिे जोक्षखममा परेको प्रजालतहरुको पलन संरक्षण गने जोड 
ददएको छ। वननीलतिे साम दावयक र लनक्षज तवरमा गररने वन ववकास, 
राविय लनक न्ज तथा आरक्षक्षत क्षेत्र व्यवस्थापन, ि ूतथा जिार्ार संरक्षण, 
आिंकाररक वनस्पलतको ववकास तथा व्यवस्थापन र जैववक ववववर्ता 
संरक्षणका, कायािमहरु कायाान्वयन गना जोड ददएको छ। 

सावाजलनक पूवाार्ार 
लनमााण र संचािन 
नीलत, २००० 

यस नीलतमा नेपाि सरकारिे आवश्यक पने जग्गा प्रचलित ऐन – 
लनयमका आर्ारमा  अलर्ग्रहण गरर िगानीकताािाई ददनसक्ने तर यसरर 
अलर्रहण गरर िगानीकताािाई ददनसक्ने तर यसरी अलर्ग्रहण गरेको 
जग्गाको मूल्यािगानी कताािे नै व्याहन ा पने िनेर उल्िेख िएको छ। 

ऐन 
वातावरण  संरक्षण 
ऐन, २०७६ 

वातावरण  संरक्षण ऐन, २०७६मा और्ोलगक ग्राम िगायत ववकासको 
योजनाहरु वातावरणीय पक्षिाई साथ साथै िैजान पने ववषयिाई 
संस्थागत गनाका िालग प्रावर्ानहरु राक्षखएको छ। ऐनिे ववकास र 
वातावरण एक अकााको पररपूरक िएको ववषयिाई स्वीकार गरी ववकास 
योजनाबाट मालनस, पश पन्छी र वनस्पलतका प्रजलतहरुमा र उनीहरुको 
िौलतक अवस्थामा पने वातावरणीय क्षलत न्यूनीकरणगने ववषयमा चासो 
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देखाएको छ। यसिे वातवरणमा प्रलतकूि असर गने क नैपलन वस्त , 
इन्र्न, यन्त्र, उपकरण वा प्िान्ट को प्रयोगमा बंदेज िगाउन सक्ने 
अलर्कार पलन वातावरण ववज्ञान तथा प्रववलर् मन्त्राियिाई ददएको छ। 
क नै संस्था वा व्यक्षिको वियाकािापबाट प्रदूषणवा वातवरण अथवा 
क नै पलनव्यक्षिगत सम्पलतमा क्षलत प गेमा, क्षलत प यााउने सो संस्था वा 
व्यक्षििे प्रिाववत व्यक्षििाइ उक्षचत क्षलतप लता ददन  पने प्रावर्ान पलन एन 
मा छ। दफा ३५ को उपदफा(१) बमोक्षजम, वातावरणीय प्रिाव 
म ल्यांकन प्रलतवेदन स्वीकृत गराउन  पने, प्रस्तावकको हाकमा  त्यस्तो 
प्रलतवेदन स्वीकृत नगराई क नै प्रस्ताव कयााव्नयन गरेमा ५० िाख 
सम्मको जररवाना लतन ा पनेछ। 

वन ऐन, २०७६ वनक्षेत्रको ि-ूस्वलमत्यो नेपाि सरकारमा रहनेछ। नेपाि सरकारक 
मक्षन्त्रपररषदको लनणाय लबना राविय वन\क्षेत्रको ि-ूउपयोग पररवतान गना, 
राविय वनको िोगालर्कार कसैिे उपिब्र् गराउन लर्तो बन्र्की, सट्टापट्ट 
वा अन्य वकलसमिे हक हस्तान्तरण गना सवकने छैन। नेपाि सरकारको 
ददगो वन संरक्षण, व्यवस्थापन एवं वातवरण तथा ववकास बीचको 
सन्त िन कायम गनाको िालग क नै खास वन क्षेत्रमा तोवकएको बक्षम्जम 
िउूपयोग योजना िाग  गना वा गराउन सक्ने छ।यस ऐनमा अन्यत्र 
ज नस कै क रा िेक्षखएता पलन राविय प्राथलमकता प्राप्त आयोजना, िगानी 
बोडा बाट िगानी प्राप्त िएको योजना, राविय गौरवका आयोजना संचािन 
गनावनक्षेत्रको प्रयोग गन ा बाहेको अन्य क नैपलन ववकल्प निएमा र 
प्रचलित कानून बमोक्षजमको वातावरणीय परीक्षणबाट यस्तो योजना 
संचािन गदाा वातावरणमा उल्िेखनीय प्रलतकूि असर नपने देक्षखएमा 
नेपाि सरकारिे यस्तो योजना संचािनगनाको लनक्षम्त राविय वनको क नै 
िाग प्रयोग गना तोवकय बमोक्षजम स्वीकृत ददन सक्नेछ। एनको दफा 
४९ िे क नै पलन राविय वनमा पूवा स्वीकृलत जग्गा ववराउने, वोट ववरुवा 
र रुख काट्ने, आगो िगाउने, गाईवस्त  चराउने, वन पैदावार हटाउने 
र वन पैदावारमा क्षलत प यााउने, लसकार खेल्ने र ढ ंगा, बाि वा र माटो  
उपिब्र् गना खने्न काम गना नपाउने गरी बन्देज िगाएको छ। 

अपांगता िएका 
व्यक्षिको अलर्कार 
सम्बक्षन्र् ऐन, 
२०७४ 

अपाङ्गता िएका व्यक्षि ववरुर् ह ने िेदिाव अन्त्य गरी उनीहरुको 
नागररक, राजनीलतक, आलथाक, सामाक्षजक तथा संस्कृलतक अलर्कारको 
संम्मान गना तथा अपाङ्गता िएका व्यक्षििाई सशक्षिकरण गरर नीलत  
लनमााण र ववकास प्रवियामा सहिागी  गराई स्वाविम्बी र सम्मानजनक 
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जीवन यापनको वातावरण स लनक्षित गने सम्बन्र्मा अपाङ्गता िएका 
व्यक्षिको अलर्कार सम्बक्षन्र् कानूनिाई संशोर्न र एकीकरण गना 
वान्छानीय िएकािे, नेपािको संववर्ानको र्ारा २९६ को उपर्ारा (१) 
बमोक्षजम व्यावास्थावफका - संसदिे यो ऐन बनाएको छ।  

रोजगारीको हक 
सम्बक्षन्र् ऐन, 
२०७५ 

प्रत्यक नागररकिाई रोजगारीको हक स लनक्षित गना, आफ्नो क्षमता 
अन सारको रोजगारी छनौट गने अवसर प्रदान गने तथा रोजगारीको शता, 
आवस्था तथा बेरोजगार सहायता सम्बन्र्मा आवश्यक व्यवस्था गना 
बनेको ऐन हो।प्रत्यक नागररकिाइ रोजगार पाउने अलर्कार ह नेछ। 
कसैिे पलन बेरोजगार व्यक्षििाई रोजगार ददने सम्बन्र्मा प्रचलित 
कानूनिे क नै खास वगा वा सम दायको िालग ववशेष व्यवस्था गरेको 
अवस्थामा बाहेक त्यस्तो व्यक्षिकोउत्पलत, र्मा, वणा, जात, जालत, लिङ्ग, 
िाषा, क्षेत्र, वैचाररक आस्था वा यस्तै क नै आर्ारमा िेदिाव गना ह ुँदैन। 

जिस्रोत ऐन, 
२०४९ 

नेपाि लित्रको ि-ूसतहमा वा िलूमगतवा अन्य क नै अवस्थामा रहेको 
जिस्रोतको सम क्षचत उपयोग, संरक्षण, व्यवस्थापन र ववकास गना एवं 
जिस्रोतको िािदायक उपयोघरुको लनर्ाारण गने, यस्तो उपयोगबाट 
ह ने वातावरणीय तथा अन्य हालनकारक प्रिावको रोकथाम एवं 
जिस्रोतिाई प्रदूषण म ि राख्न े सम्बन्र्मा कानूनी व्यवस्था गना 
वन्छानीय िएकोिे दफा ४० बलमक्षजम जिस्रोतको सम्बन्र्मा व्यवस्था 
गना बनेको छ यो ऐन। 

िलूम उपयोगको 
ऐन, २०७६ 

िलूमको वगीकरण,  सम क्षचत उपयोग र प्रिावकारी व्यवस्थापनको 
माध्यमबाट अलर्कतम र ददगो िाि हालसि गने सम्बन्र्मा आवश्यक 
व्यवस्था गना वान्छानीय िएको िने्न यो दफा एनिे सम्बोर्न गरेको 
छ। ऐन अन्तगात दफा ८ को उपदफा (७) बमोक्षजम नेपाि सरकारिे 
देहायका स्थानको ववर्मान िउूपयोग पररवतान गना सक्नेछ। 

ि ू तथा जिार्ार 
संरक्षण ऐन, 
२०३९ 

नेपािका जिार्ार क्षेत्रिाइ व्यवक्षस्थत गनााका िालग ि ूतथा जिार्ार 
संरक्षण ऐन, २०३९ जारर गररएको हो। ऐनको दफा ३ िे सरकारिाई 
ज नस कै क्षेत्रिाई संरक्षक्षत जिार्ार क्षेत्र िनेर घोषणा गना सवकन े
अलर्कार ददएको छ। ऐनको दफा ४ िे जिार्ार संरक्षण अलर्कृतिाई 
संरक्षक्षत जिार्ार क्षेत्र लित्र लनम्न बमोक्षजमको काम गना सक्ने अलर्कार 
ददएको छ। 
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• टारहरुको स र्ारको काम, बाुँर्, और्ोलगक ग्राम- इम्बैंकमेन्ट, 
Diversion channel र  Retaining Wall  लनमााण र ममात गने 
काम। 

• पवहरो जान सक्ने  क्षेत्रका वनस्पलतको संरक्षण गने  

• ि ूतथा जिार्ार संरक्षणसुँग सम्बक्षन्र्त कृवष क्षेत्रका ववर्मान 
अभ्यासहरुिाई लनयमन गने काम। 

जिचर संरक्षण 
ऐन, २०१७ 

यस एनिे लसमसार क्षेत्र र जिचरको महत्विाई रे्रै पवहिे नै स्वीकार 
गरेको छ। यस एनिे दफा ३ िे क नै पलन जिचरिाइ समात्ने अथवा 
माने उदेश्यिे क नै पलन जिराक्षश/ जिस्रोतमा ववषाि  वा ववष्फोटक 
पदाथा प्रयोग गने वा नहर प ि वा मौज दा जि प्रणािी मा क्षलत प यााउन े
ज नस कै समूह वा व्यक्षििाई दक्षण्डत गने व्यवस्था गरेको छ। एनको 
दफा ४ िे सरकारिाई  नेपाि राजपत्र मा सूचना प्रकाक्षशत गरर केही 
जालतका जिीय प्रणािीिाई समात्न, माना, वा चोटपटक िगाउन बन्देज 
गरेको छ। 

श्रम ऐन ,२०७१ यस ऐन को दफा ३ को उपदफा (१) बमोक्षजम, श्रलमक र श्रलमकसुँग 
सम्बक्षन्र्त ववषयमा न्यूनतम मापदण्डको रुपमा रहने्नछ। त्यसै गरर दफा 
३ को उपदफा (१) बमोक्षजम, यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगात बनेको 
लनयममा उल्िेक्षखत पाररश्रलमक वा स ववर्ा िन्दा कम पाररश्रलमक वा 
स ववर्ा लिने ददने गरर वा यस येनमा उल्िेक्षखतशता ववपररत ह ने गरी 
रोजगार दाता तथा श्रलमक बीच रोजगार सम्झौता िएको रहेछ िने 
त्यस्तो त्यस्तो रोजगार सम्झौता यो ऐन ववपररत िएको मालननेछ र सो 
हदसम्म त्यस्ता रोजगार सम्झौता बदर ह नेछ। 

स्थानीय सरकार 
संचािन ऐन, 
२०७४ 

नेपािको संववर्ानको र्ारा २९६ को उपर्ारा (१) बमोक्षजम स्थानीय 
नेततृ्वको ववकास गदै स्थानीय शासन  पिती िाई स दद्रढ गरी  स्थानीय 
तह मववर्ावयकी, कायाकारररणी र न्यायीक अभ्यासिाई  संस्थागत गना 
स्थानीय सरकारको संचािन गनाको िालग सहकाररता, सहअक्षस्तत्व, र 
समन्वयिाई प्रवदान गदै सहिालगता, उतदावयत्व, पारदक्षशाता स न क्षित गरी 
स िि र ग णस्तरीय सेवा प्रिाव गना, िोकतन्त्रका िािहरुको 
समान पालतक समावेशी र न्यायोक्षचत ववतरण गरी कानूनी राज्य ददगो 
ववकासको अवर्ारणा अन रुप समाजवाद उन्म ख संक्षघय िोकताक्षन्त्रक 
गणतन्त्रात्मक  शासन प्रणािीिाई स्थानीय तहदेक्षख नै स दृढीकरण गना 
यो ऐनिे मागा प्रशस्त गदाछ। 
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बािबालिका 
सम्बन्र्ी ऐन, 
२०७५ 

बािबालिकाको अलर्कारको सम्मान, संरक्षण प्रवदान र पररपूलता 
बािबालिकाको सवोतम वहत कायम गना बािबालिका सम्बन्र्ी प्रचलित 
कानूनिाई संशोर्न र एकीकरण गना वान्छानीय िएकोिे बािबालिका 
सम्बन्र्ी ऐन प्रस्ताव गररएको छ। 

बाि श्रम ऐन, 
२०५४ 

बाि श्रम ऐन, २०५३ (लनवारण र लनयम) नपेािमा प्रयोग बािश्रम 
समबन्र्ी प्रम ख ऐन हो। यो ऐनको दफा २ (क) िे १६ वषान्दा कम 
उमेरको व्यक्षििाई ”बािक” िनेर पररिावषत अरेको छ।  उि एनको 
दफा ३ को उपदफा १ मा १४ वषा म लनका बािकिाई मजद रका 
रुपमा िनाा ह न  िनेर स्पष्टउल्िेख िएको छ।तर दफा ३ िे 
१६वषाम लनकािाई सावाजलनक यातायात र लनमााण सम्बन्र्ी काम जस्ता 
बढी जोक्षखम ह ने क्षेत्रका काममा िगाउन बन्देज िगाएको छ। अको 
अथामा िने्न हो िने सामररक औलर्लगकग्राम अन्तगातका योजनाहरुमा 
ठेक्का व्यवस्था  गरी गररने लनमााण काममा संिग्न गराउन लमल्दैन। 

  फोहोर मैिा 
व्यवस्थापन ऐन, 
२०६८ 

फोहोरमैिा स्रोतमा न्यूनीकरण, प न प्रयोग , प्रशोर्न वा ववसजान गरर 
फोहोरमैिाको व्यवक्षस्थत तथा प्रिावकारी व्यवस्थापन गना तथा 
फोहोरमैिाबाट जनस्वास््य तथा वातावरणमा पना सक्ने प्रलतकूि 
प्रिाविाई कम गरर स्वच्छ तथा स्वास््य वातावरण कायम गनाको िालग  
फोहरमैिा व्यवस्थापन जस्तो अत्यन्त जरुरी सेवा समबन्र्ी कानूनिाई 
संशोर्न र एकीकरण गना वान्छानीय िएकोिे, नेपािको अन्तररम 
संववर्ान, २०६३ को र्ारा ८३ बमोक्षजमको व्यवस्थापन- सांसदको 
हैलसयत संववर्ान सिािे यो बनाएको छ। 

जग्गा प्रालप्त ऐन, 
२०३४ 

जग्गा प्रालप्त ऐन, २०३४ (संशोर्न २०४९) िे नपेाि राज्यलित्र क न ै
वकलसमको लनमााण काया गदाा आवश्यक पने जग्गा अलनवाया रुपमा 
अलर्ग्रहण गन ापने गरीलनदेक्षशत गरेको छ। नेपाि सरकारिे अलर्राज्यको 
ज नस कै पररणाममा सरकार वा सरकारी लनकायिे संचािन गने क नैपलन 
ववकास योजनाकािालग आवश्यक पने जग्गा ऐनिे व्यवस्था गरे अन सार 
म आब्जा  ददएर अलर्ग्रहण गना सक्छ (दफा ३ र ४)। यो सरकारिाइ 
ऐनिे ददएको ज्यादै ठ िो हो वकनवक यो अलर्कार प्रयोग गरेर सरकारिे 
सावाजलनक लनमााणकािालग िनेर ज नस कै जग्गा अलर्ग्रहण गना सक्छ।  

संकटापत्र 
वन्यजन्त  तथा 

नेपाि पक्ष िएको संकटापत्र वन्यजन्त  तथा वनस्पलतको अन्तराविय  
व्यापार समबक्षन्र्, १९७६ को कायान्वयन गने संकटापत्र वन्यजन्त  र 
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वनस्पलतको 
अन्तराविय लनयमन 
तथा लनयन्त्रण ऐन, 
२०७३ 

वनस्पलतक ववलिन्न प्रजालतको संरक्षण र त्यसको अन्तराविय व्यापारिाइ 
लनयमन तथा लनयन्त्रण गनाको िालग आवश्यक कानूनी व्यस्था गना 
िएकािे, नेपािको संववर्ान र्ारा २९६ को उपर्ारा- १ बमोक्षजम यो 
ऐन बनाएको छ। यस अन्तगात कसैिे पलन द िाि वा िोपोन्म ख 
वन्यजन्त  वा वनस्पलत वा सो को खररद लबवि गना, आफूसंग राख्न, 
प्रायोग गना, रोप्न, ह कााउन, लनयक्षन्त्रत प्रजनन ्गना, ओसारपोसार गना वा 
लनकासी वा पैठारी गना वा गराउन ह दैन।   

लनयमाविी 
फोहोर मैिा  
व्यवस्थापन 
लनयमाविी 
,२०७० 

स्थानीय लनकायिे ऐनको दफा ६ बमोक्षजम कम्तीमा जैववक र अजैववक 
िगायतका फोहरमैिािाई स्रोतमै छ ट्याउन ेगरी तोक्दा हालनकारक वा 
रासायलनक फोहरमैिािाई छ ट्टाछ टै्ट पथृकीकरण तथा व्यवस्थापन गने 
गरी तोक्न  पनेछ। यसरी तोवकएकोमा फोहरमैिा उत्पादन गने व्यक्षि, 
संस्था वा लनकायिे सोही बमोक्षजम पथृकीकरण गन ा पनेछ ।उपलनयम 
(१) बमोक्षजम पथृकीकरण गररएको रासायलनक वा हालनकारक 
फोहरमैिा व्यवस्थापन गने दावयत्व सम्बक्षन्र्त उत्पादकको ह नेछ। 
हालनकारक, रासायलनक, जैववक वा अजैववक फोहरमैिा उत्पादन गने 
व्यक्षि, संस्था वा लनकायिे त्यस्तो फोहरमैिा व्यवस्थापन सम्बन्र्मा 
नेपाि सरकारिे लनर्ाारण गरेको मापदण्ड र प्रचलित वातावरणीय 
कानूनको पूणा रुपमा पािना गन ा पनेछ। 
 

वातावरण संरक्षण 
लनयमाविी, 
२०७७ 

वातावरण संरक्षण लनयमाविी, २०७७ को दफा ३ को उपदफा (१) 
को प्रयोजनको िालग प्रस्तावकिे अन सूची – १ मा उल्िेक्षखत प्रस्तावको 
हकमा सरांश वातावरणीय अध्ययन, अन सूची-२ मा उल्िेक्षखत प्रिावको 
हकमा प्रारक्षम्िक वातावरणी परीक्षण र अन सूची ३ मा उल्िेक्षखत 
प्रस्तावको हकमा वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकन गन ा पदाछ। 
 

प्रस्तावकिे वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकन प्रलतवेदन तयार गन ा अक्षघ दफा 
५ को उपदफा (१) बमोक्षजम क्षेत्रा लनर्ाारण गन ापदाछ। 
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ िाई प्रिावकारी रुपिे कायाान्वयन 
गराउने लसिलसिामा वातावरण संरक्षण लनयमाविी, २०७७ मा िाग  
गररएको छ।यस लनयमाविीमा EIA  र IEE आवश्यक पने योजनाहरुको 
तयारी र स्वीकृलतका िालग अविम्बन गन ापने प्रवियाबारे ववस्तारमा 
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उल्िेख िएका छन।्यस अन्तगात क्षेत्र लनर्ाारण सम्बक्षन्र् कागजात, 
कायासूची, सूचना प्रषारण, सावाजलनक छिफि, सावाजलनक स न वाई,  
वातावरणीय अन गमन र वातावरणीय परीक्षण पदाछन।् यस 
लनयमाविीमा िएको व्यवस्था अन सार कायाक्षेत्र र कायासूची तयार गन ा 
िन्दा अगाडी सावाजलनक  छिफि र EIA प्रलतवेदन स्वीकृत ह न  िन्दा 
अगाडी सावाजलनक स न वाई गन ापने छ।  

वन लनयमाविी 
,२०५१ 

सरकारबाट व्यवक्षस्थत वनको व्यवस्थापन को िालग व िागिे देहायका 
क राहरु ख िाई एक वा एकिन्दा बढी क्षजल्िाको लनलमत्त ि-ू बनोट तथा 
प्राकृलतक  लसमानाको आर्ारमानव व्यवस्थापन काया योजना तयार 
गन ापने छ। यस लनयमाविी बमोक्षजम  अलर्कार प्राप्त अलर्कारी बाट 
इजाजत पत्र नलिई कसैिे क नै वकलसमको वन पैदावार उपिब्र् गना, 
संकिन गना, हटाउन, लबवि ववतरण गना, लनकासी गना वा ओसारपोसार 
गना ह दैन र उपय ाि उदेश्यिे वन क्षेत्रको लित्र प्रवेश गना समेत ह ुँदैन। 

श्रम  लनयमाविी 
,२०७५ 

यस लनयमाविी बमोक्षजम श्रलमक र रोजगारदाताबीच गररन े रोजगार 
सम्झौतामा ऐनको दफा ११ को  उपदफा (३) मा उल्िेख गररएका 
ववषयका अलतररि वववरण समेत ख िाउन  पनेछ।रोजगारदातािे 
प्रलतष्ठानको कामको प्रकृलतको आर्ारमा प्रलतष्ठानमा काम गने समयको 
लनर्ाारण गरी सोको जानकारी सबै श्रलमकिाई गराउन  पनेछ।श्रम 
लनयमाविीमा िेक्षखएको बाहेक रोजगारदातािे कायास्थिमा कायारत 
श्रलमक तथा अन्य व्यक्षिको स रक्षा तथा स्वास््य सम्बन्र्ी नीलत बनाउुँदा 
प्रलतष्ठानको काया प्रकृलत अन सार कायास्थिमा अपनाउन  पने स रक्षा 
सतका ता, श्रलमकको स्वास््य, कायास्थिमा ह नसक्न ेसम्िाववत द घाटना, 
कायास्थिमा मेक्षशनरी यन्त्र उपकरण सञ्चािन गदाा अपनाउन  पने 
सावर्ानी, स्वास््यका दृवष्टिे संवेदनशीि मालनन े रसायलनक पदाथाको 
प्रयोग गदाा अपनाउन  पने सावर्ानी िगायत व्यवसायजन्य स रक्षा तथा 
स्वास््यको स लनक्षितता गने आर्ारिाई समेवटन ेगरी बनाउन  पनेछ। 
 

संकटापत्र 
वन्यजन्त  तथा 
वनस्पलतको 
अन्तराविय  
व्यापारिाई 

संकटा पत्र वन्यजन्त  तथा वनस्पलतको अन्तराविय  व्यापारिाई लनयमन 
तथा लनयन्त्रण लनयमाविी, २०७६ को दफा ३७ िे  ददएको अलर्कार 
प्रयोग गरी नेपाि सरकारिे ऐनको दफा ३, ८ र १० को प्रयोजन को 
िालग अन मलत पत्र लिन चाहने व्यक्षि, संस्था वा लनकायिे देहाय 
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लनयमन तथा 
लनयन्त्रण 
लनयमाविी, 
२०७६ 

बमोक्षजमको ढांचामा व्यवस्थापन लनकाय समक्ष लनवेदन ददन  पने व्यवस्था 
गरेको छ। 

जग्गा प्रालप्त 
लनयमाविी, 
२०३४  

 क्षलतपलूता अंक कायम गदाा एनको दफा १९ बमोक्षजम जग्गाको 
क्षलतपलूताको अङ्क कायम गदाा सो जग्गा प्राप्त गदााको लमलतमा साुँर्  
संलर्यार सरह त्यस बखतको प्रचलित स्थानीय खररद लबिीको दर 
समेतिाई ववचार गन ा पछा र साथै लनयम ४ बमोक्षजम क्षलतप लताको अङ्क 
कायम गदाा अन सूची २ बमोक्षजम हास कट्टी गररनेछ। 

लनदेक्षशका  

ढ ंगा. लगट्टी, बाि वा 
उत्खनन ् , िलसंग 
र लबवि ववतरण 
तथा िसर उर्ोग 
स्थापना र संचािन 
िाई व्यवक्षस्थत गने  
कायाववलर्, २०७५ 

यस लनदेक्षशकाको दफा ५-११ िे ढ ंगा. लगट्टी, बाि वा उत्खनन,् िलसंग 
र लबवि ववतरण तथा िसर उर्ोग स्थापना र संचािन िाई व्यवक्षस्थत 
गने आददका िालग अपनाउन  पने प्रविया र त्यस लसिलसिामा प्रयोग 
गन ा पने लनयम र स्वीकृलत, लसमांकन र म ल्यांकन गना क्षजम्मेवार सरकारी 
कायाािय  र कमाचारी पलन तोकेको छ।  

मापदण्ड  

राविय खानेपानी 
ग णस्तर मापदण्ड, 
२०६० 

राविय खानेपानी ग णस्तर मापदण्ड, २०६० िे खानपेानीको ग णस्तरको 
िाइ पारालमटरहरु र अन मलतयोग्य मान प्रस्त त गरेको छ। 

ढ ंगा. लगट्टी, बाि वा 
उत्खनन ् ,लबवि 
तथा व्यवस्थापन 
समबक्षन्र् मापदण्ड, 
२०७७   

ढ ंगा. लगट्टी, बाि वा उत्खनन ्,लबवि तथा व्यवस्थापन समबक्षन्र् मापदण्ड, 
२०७७ िे नदीजन्य पदाथा अलनयक्षन्त्रत दोहनिाई लनरुत्सावहत गरी ददगो 
उपाय गन ा राजस्व संकिनिाई व्यवक्षस्थत गना तोकेको छ। गाउुँपालिका 
र नगरपालिकािाई ढ ंगा, लगट्टी तथा माटोजन्य बस्त को लबवि गने 
अलर्कारको उपयोग गने व्यावहाररक प्रकृया लनर्ाारण गना िएकोिे नपेाि 
सरकारिे देहायको मापदण्ड जारी गरेको हो। यस मापदण्ड अन्तगात 
पररिाषा, उत्खनन ्तथा संकिनको िालग क्षेत्र लनर्ाारण, वविी ववतरण 
र अन्य रे्रै कायाको लनयम र ववलर्को बारेमा क राहरु समावेश गररएको 
छ। 
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वायुको गुणस्तर सम्बन्धी 
राष्ट्रिय मापदण्ड, २०६९  नेपाि सरकारिे वातावरण संरक्षणिे ददएको अलर्कार प्रयोग गरी देहाय 

बमोक्षजमका वाय को ग णस्तर सम्बन्र्ी राविय मापदण्ड, २०६९ तोकेको 
छ।जस अन सार TSP, PM10, Sulphur dioxide, Carbon 
monoxide, lead, Benzene, Nitrogen dioxide, PM2.5 / 

ozone को मापदण्डहरु लनर्ाारण गररएको छ । 
तालिका :वायुको गुणस्तर सम्बन्धी रालरिय मापदण्ड, २०६९ 

Parameters Averaging 

Time 

Concentration 

Max (µg/m3) 

Test Methods 

TSP 24 hours 230 High Volume 

Sampling and 

Gravimetric 

Analysis 

PM10 24 hours 120 High Volume 

Sampling and 

Gravimetric 

Analysis, TOEM, 

Beta Attenuation 

Sulfur 

Dioxide 

Annual 50 Ultravoilet 

Fluorescence, West 

and Gaeke Method 

24 hours 70 Same as annual 

Nitrogen 

Dioxide 

Annual 40 Chemiluminescence 

24 hours 80 Same as annual 

Carbon 

Monoxide 

8 hours 10,000 Non-Dispersive 

Infra-Red 

Spectophotometer 

(NDIR) 

Lead Annual 0.5 High Volume 

Sampling, followed 

by atomic 

absorption 

spectrometry 

Benzene Annual 5 Gas 

Chromatographic 

Technique 

PM2.5 24 hours 40 PM2.5 sampling 

gravimetric analysis 

Ozone 8 hours 157 UV 

spectrophotometer 

Source: Nepal Gazette, section 62, number 19, 

part 5, 2069/4/29 
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राष्ट्रिय सवारी उत्सर्जन 
मापदण्ड, २०५६ 

नेपाि सवारी उत्सजान मानक, २०५३ िाई पेट्रोि, ग्याुँस, र लडजेि 
संचािन ह ने सवारी सार्नहरुको िालग िागू गररयो। उत्सजान मापदण्ड 
२, ३, र ४ पैया सवारी सार्नहरुको िालग एकदम ववक्षशष्ट ह न्छ। यस 
आयोजनािे प्रयोग गने सवारी सार्नहरुिे लनमााण र संचािन चरणको 
बखत  सवारी सार्न उत्सजान मानकहरुको पािना गन ापदाछ। 

ष्ट्डरे्ल रे्नेरेटरहरुको 
उत्सर्जन मापदण्ड नेपाि सरकारिे वातावरण संरक्षण लनयमाविी, २०५४ िे ददएको 

अलर्कार प्रयोग गरी देहाय बमोक्षजमका नया खररद गररएको लडजेि 
जेनेरेटरहरुको उत्सजान मापदण्डहरु EURO III मापदण्डको ह नपछा 
िनेर तोकेको छ । 

तालिका ३.८ लडजेि जेनरेेटरहरुको उत्सजान मापदण्ड 

Category CO HC+ NOx PM 

< 8 kW 8 7.5 0.8 

8 =kW< 19 6.6 7.5 0.8 

19= kW<37 5.5 7.5 0.6 

37=kW<75 5 4.7 0.4 

75=kW<130 5 4 0.3 

130=kW<560 3.5 4 0.2  
सक्षन्र् सम्झौताहरु  

सा.ई.वट.स. 
महासक्षन्र्, १९७३ 

सन ्१९७५ मा नेपाि CITES महासक्षन्र्को अवर्ारणा पत्रमा हस्तक्षर 
गरे पिात िोपोन्म ख जंगिी बोटलबरुवा र जीवजन्त को  अन्तराविय 
व्यापार र लनयमनिाई गना अन्तराविय रुपमा सहयोग प यााउदै आएको 
छ। 

जैववक ववववर्ता 
महासक्षन्र्, १९९२ 

सन ्१९९२ मा नेपाि जैववक ववववर्ता महासक्षन्र्को अवर्ारणापत्रमा 
हस्ताक्षर  गरे पिात नेपािमा िने सन ्२१ फेब्र अरी १९९४ देक्षख 
िाग  िएको हो। अलर्वेशनको आवटाकि १४ िे त्यस्तो प्रवियाहरुबाट 
जोलगन वा कम गनाकािालग  जैववक ववववर्तामा उल्िेखनीय प्रलतकूि 
प्रिाव पने सम्िाववत प्रस्ताववत आयोजनाको वा.प्रा.मू आवश्यक पने 
उपय ाि प्रवियाहरु पेश गना आग्रह गदाछ। सम्मेिनको जैववक 
ववववर्तामा पारदशी असरहरु घटाउने क रामा पलन केक्षन्द्रत छ।  
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५. अवलर्, बजेट तथा जनशक्षि 
५.१ प्रलतवेदन तयार गदाा िाग्ने समय 

प्रस्ताववत वनृ्दावन नगरपालिकाको वडा नं. १ मा पने बागमती नदी सतहबाट ढ ंगा, लगट्टी तथा 
बाि वा लनकाल्ने आयोजनाको कायासूची (TOR) प्रलतवेदन स्वीकृत िएको २ मवहना लित्र वातावरणीय 
प्रिाव मूल्यांकन प्रलतवेदन तयार ह नेछ।  
 

तालिका ५.१: प्रस्ताववत आयोजनाको प्रलतवेदन तयार गदाा िाग्ने समय  
क्र. स Ufltljlwx? २ मवहना 

१ २ ३ ४ १ २ ३ ४ 

! 
u[x cWoog,         

@ ;fj{hlgs ;'rgf k|sfzg, ;fj{hlgs 

;'g'jfO tyf 5nkmn 

        

# lkmN8 ;e]{         

$ ;fj{hlgs ;'g'jfO tyf 5nkmn, 

l;kml/; kqsf] ;+sng 

        

% ljleGg tYof+s / ;'rgfx?sf] 

d'Nof+sg 

        

^ k|ltj]bgsf] tof/L         

& k|ltj]bg a'empg] tyf :jLs[t u/fpg]         

 

 

५.२ अन मालनत बजेट 

यस वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकन अध्ययन तथा प्रलतवेदन तयारीको अन मालनत बजेट रु ५ िाख 
रुपैयाुँ रहेको छ। 
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५.३ अध्ययन टोिी 

तालिका ५.२: अध्ययन टोिी 
ि.स. नाम शैक्षक्षक यौग्यता  पद 

१. kf/; dl0f e08f/L स्नातकोत्तर वातावरणववद् 

२. dx]Gb| uxt/fh स्नातकोत्तर वनस्पलत लबज्ञ 

३. s[i0f sfsL{ स्नातकोत्तर समाजशास्त्री 

४. स ब्रत रायमाझी स्नातक वातावरण इक्षन्जलनयर 

५. ;Gb]z kf08] स्नातकोत्तर  OlGhlgoर 

६. ज्ञानेन्द्र राज  
सापकोटा 

स्नातकोत्तर िवैूज्ञालनक 
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६.  प्राथलमकीकरण गररएका सवािहरु 
 

क्षेत्र लनर्ाारणको िालग अध्ययनमा संिग्न ववज्ञहरुिे पवहचान गरेका र सम्बक्षन्र्त सरोकारवािाहरुिे 
उठाएका सवािहरु तथा ती  सवािहरुको औक्षचत्यताको आर्ारमा लनम्नाअन सार प्रथलमकीकरण 
गररएको छ। 
 

६.१ सरोकारवािाहरुिे पवहचान गरेका सवािहरु 

प्रिाववत स्थानीय तहमा बसेको बैठकिे प्रस्ताववत घाटहरुबाट ढ ंगा, लगट्टी, तथा बाि वा  लनकाल्न को 
वातावरणीय पक्ष र त्यसका प्रिावहरु बारे छिफि गनाका िालग उप प्रम ख श्री न र जहानबाट 
ववलिन्न पक्ष र आवश्यकताको बारेमा छिफि गररएको लथयो।उनीबाट यस परामशा बैठकहरुको 
उदे्दश्य बारेमा प्रस्त तीकरण प्रस्त त गरी ढ ंगा, लगट्टी, तथा बाि वा लनकाल्नबाट िौलतक, जैववक र 
सामाक्षजक पक्षमा ह ने प्रिावहरुिाई न्यूनीकरण गना के कस्ता खािका उपायहारु अविम्बन गना 
सवकन्छ िलन आग्रह गररएको छ।  
 

तालिका ६.१: छिफिमा आएका सवािहरु 
सवािहरुको प्रकार सवािहरु 

िौलतक वातावरण, जैववक वातावरण, 
सामाक्षजक-आलथाक तथा सांस्कृलतक वातावरण 

१. उक्षचत तटबन्र्न गरेर मात्र उत्खनन ्
गने। 

२. स्थानीय वासीहरुिाई नदीजन्य पदाथा 
उपिोग गना ददने। 

३. नदीको वकनारमा  वकृ्षारोपण गने । 

रोजगारीको अवसर  क्षश्रक्षजत िएमा 
स्थानीयवासीहरुिाई म ख्य प्राथलमकता 
ददने। 

स्रोत: स्थिगत अध्ययन,२०७८ 
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६.२ ववज्ञ  समूहिे पवहचान गरेका सवािहरु 

क. िौलतक  वातावरण 
• वषाायाममा बागमती नदीिे थ पारेको नदीजन्य पदाथा थ वप्रनागई सो को कारणिे वस्ती तथा 

िौलतक संरचनामा जोक्षखम उत्पन्न ह ने िएकािे उत्खनन ्गने, 
• िकू्षय र तल्िो तवटय क्षेत्रमा  सामान्य मात्रामा लथग्रान ह ने, 
• हािको गोरेटो बाटोहरुमा सामान्य क्षती, 
• संचािन कायाबाट  क्षश्रक्षजत फोहोर व्यवस्थापन, 
• उत्खनन ्सामग्रीको िण्डारण, 
• खानी तथा उत्खनन ्क्षेत्रहरुको व्यवस्थापन,, 
• प्रत्यक्ष प्रिाव क्षेत्रमा वायूको ग णस्तरमा ह्रास आउने (ववशेष गरी र् िो) र कम्पन/ध्वलनमा 

ववृि र यसको प्रबह्व स्थानीय मालनस र कामदारहरुमा पना सक्ने,, 
• तेिीय र अन्य रसायनहरुको च  हावट,  

 

ख. जैववक वातावरण 
• यस उत्खनन ्क्षेत्र, जैववक प्राणीहरुको वासस्थानबाट टाढा रहेकोिे न्य नतम प्रिाव पने 

देक्षखन्छ।  

 

ग. सामाक्षजक- आलथाक तथा सासं्कृलतक वातावरण 
• व्यावसावयक स्वास््य, स रक्षा र सरसफाईमा प्रिाव, 
• सामाक्षजक स रक्षा र अन्य,   

• सामाक्षजक सेवा तथा स ववर्ाहरुमा प्रिाव, 
 

६.३ वातावरणीय प्रिाव मूल्याकंन प्रलतवेदन तयार पाना प्राथलमकीकरण गररएका सवाि 

वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकन प्रलतवेदन तयार पाना प्राथलमकीकरण गररएका सवािहरु वातावरणीय 
प्रिाव मूल्यांकन प्रलतवेदनमा समावेश गररनेछ। 
 

६.४   सरोकारवािािे उठाएको तर प्राथलमकीकरणमा नपरेका सवािहरु हटाउन को औक्षचत्य:   

प्रस्ताववत आयोजनामा काम गदाा सरोकारवािािे उठाएको तर प्राथलमकीकरणमा नपरेका सवािहरु 
क नैपलन नरहेको पाइन्छ। 
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७. ववश्लषेण 
 

७.१ सरोकारवािािे उठाएको सवािको आर्ारमा प्रिाव पवहचान, आकिन, तह लनर्ाारण र 

उल्िेखनीयताको मूल्याकंन गने ववलर् 

प्रस्ताववत आयोजनामा सरोकारवािाहरुिे पवहचान गरेका सवािहरुिाई प्रिाव पवहचान, आकिन, 
तह लनर्ाारण र उल्िेखनीयताको मूल्यांकन गरी प्रस्त त गररनेछ। आयोजना कायाान्वयन गदाा 
सम्िाववत प्रिावहरु, लतनीहरूको महत्त्वको पररमाण (कम, मध्यम र उच्च), सीमा (क्षेत्रीय, स्थानीय, 
स्थानगत) र अवलर् (छोटो अवलर्, मध्यम अवलर् र दीघाकािीन अवलर्)को साथमा लतनीहरूको 
प्रकृलत प्रिाव मूल्यांकनको मापदण्ड अन सार छ ट्याउन सवकन्छ।आयोजनामा देक्षखने प्रिावको प्रकृलत 
देहायको तालिका बमोक्षजम वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकन प्रलतवेदनमा समावेश गररनेछ। 

तालिका ७.१ : प्रिाव मूल्यांकनको मापदण्ड 

वकलसम मापदण्ड प्रिाव क्षचन्न रेवटंङ 

पररमाण 

न्यूनीकरण गना गाह्रो/उच्च सकारात्मक 
प्रिाव 

उच्च H ६० 

केवह सावर्ालनका साथ न्यूनीकरण / 
मध्यम सकारात्मक प्रिाव 

मध्यम M २० 

सहजै न्यूनीकरण / लनम्न सकारात्मक 
प्रिाव 

लनम्न L १० 

सीमा 
नगर/गाुँऊपालिका लित्र क्षेलत्रय R ६० 
आयोजनाको वाडा लित्र स्थालनय Lo २० 
आयोजना स्थि लित्र स्थिगत SS १० 

समयावलर् 
५ वषा मालथ दीघाकालिन LT २० 
१-५ वषा मध्यकालिन MT १० 
१ वषा म लन अल्पकालिन ST ५ 

(श्रोत: National EIA Guidelines, 1993) 
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प्रिावको मूल्यांकनको पररमाण, सीमा र अवलर् को सम्बन्र्मा प्रिाव को स्कोरको योग द्वारा 
मूल्यांकन गररनेछ। प्रिावको महत्त्व लनर्ाारण गना ववशेषज्ञको लनणायिे लनम्न स्कोरिाई अन सरण 
गररनेछ। 

तालिका ७.२ प्रिाव मूल्यांकन स्कोर 
वकलसम मापदण्ड प्रिाव क्षचन्न रेवटंङ 

जम्मा 
अंक 

७५ देक्षख मालथ उच्च महत्वपूणा HS   

५०-७५ मध्यम महत्वपूणा MS   

५० देक्षख ति लनम्न महत्वपूणा LS   

(श्रोत: National EIA Guidelines, 1993) 

 

आयोजना स्थापना गना अक्षघ र संचािन पलछ त्यस स्थानको िौलतक, रासायलनक, जैववक, सामाक्षजक, 
आलथाक तथा सांकृलतक वातावरणहरुमा सकारात्तमक तथा नकारात्तमक वातावरणीय प्रिावहरुको 
बारेमा ववस्ततृ वववरण वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकन प्रलतवेदनमा गररनेछ।           

 

७.२ प्रिाव पवहचान, आकिन, तह लनर्ाारण र उल्िेखनीयता मूल्याकंन गररने तालिकाको ढाुँचा 

आयोजनाको प्रिावहरुको प्रकृलतिाई ब झेर िौलतक प्रिाव, रासायलनक प्रिाव, जैववक प्रिाव, 
सामाक्षजक-आलथाक प्रिाव र सांकृलतक प्रिावमा समावेश गरी प्रिाव पवहचान, आकिन, तह लनर्ाारण 
र उल्िेखनीयता मूल्यांकन गररनेछ। यस काया, तालिका ७.३ मा प्रस्त त तालिका ढाुँचा अन सार 
वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकन प्रलतवेदनमा समावेश गररनेछ। 
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तालिका ७.३ : प्रिाव पवहचान, आकिन, तह लनर्ाारण र उल्िेखनीयता मूल्याकंन 
सकारात्मक प्रिाव 
संचािन चरण 

िौलतक  

रासायलनक  

जैववक  

सामाक्षजक तथा आलथाक  

सांस्कृलतक  

नकारात्मक प्रिाव 
संचािन चरण 
िौलतक  

रासायलनक  

जैववक  

सामाक्षजक तथा आलथाक  

सांस्कृलतक  
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८. ववकल्प 
 

प्रस्ताववत आयोजनाको ववकल्पको क रा गदाा, 3 मूख्य क राहरुको बारेमा छिफि गररन्छ। ती ह न ्
लडजाइन, आयोजना स्थि, प्रववलर् र समय तालिक र प्रयोग ह ने कच्चा पदाथा । 
 

८.१ लडजाइन र प्रववलर् 

प्रस्ताववत आयोजना िनकेो  वनृ्दावन नगरपालिकाको वडा नं. १ अन्तगात पने बागमती नदीमा 
रहेका ४ वटा घाटहरु (रमौिी बैररया घाट-१, रमौिी बैररया घाट-२, िोटे टोिे घाट र मोलतयारी 
घाट) बाट नदी जन्य पदाथा जस्तै ढ ंगा, लगट्टी र बाि वा आदद लनकाल्ने आयोजना हो। यस नदी 
जन्य पदाथाहरु लनकाल्नका िालग श्रमम िक प्रववलर् तथा मेक्षशनरीको प्रयोग गररनेछ। रोजगारीको 
िालग स्थानीय जनताहरुिाई प्राथलमकता ददईनेछ।मेक्षशनरी जस्तै एक्सािेटर, वटपर, ट्रक र 
ट्याक्टरको प्रयोग गदाा नगरपालिकासुँग समन्वय गरेर गररनेछ। त्यसैिे, o; k|:tfjsf] l8hfOg 

/ k|ljlw kl/j{tg ug'{ cfjZos 5}g .  
 
८.२ आयोजनाको  स्थि 

यस आयोजनामा नदी जन्य पदाथाहरु लनकाल्न ४ वटा घाट (साइट) लिएका छौँ। आयोजनाबाट 
ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा लनकालिने क्षेत्रफि १९७६९३.३२२ वगा लमटर (२९.१९ ववगहा) रहेको 
छ। आयोजना क्षेत्रको क्षते्रफि र नक्साहरु मालथ अध्याय २ र अध्याय ३ मा उल्िेख गररएको 
छ।यी स्थानहरु वनजंगि र मानव वस्तीबाट टाढा रहेको ह ुँदा मालनस र जीवजन्त हरुमा ठूिो 
प्रिाव पने छैन।तसथा, यस आयोजनाको नदी जन्य पदाथा लनकाल्न ेस्थान पररवतान गना आवश्यक 
छैन। 

तालिका ८.१: वन \ क्षेत्र र घना वस्तीबाट आयोजना स्थि(घाट) सम्मको दूरी 
ि.स. आयोजना स्थि (घाटहरु) वन क्षेत्रबाट दूरी (वक.लम.) घना वस्तीबाट दूरी (वक.लम.) 
१. रमौिी बैररया घाट-१ ४.८ २.५७ 

२. रमौिी बैररया घाट-२ ३.६ २.६९ 

३. िोटे टोिे घाट २.०५ ४.३७ 

४. मोलतयारी घाट ०.५ ९.३३ 

श्रोत: ग गि नक्सा तथा लडलिजन वन कायाािय, महोत्तरी 
 

 



 

50 

 

८.३ आयोजनाको प्रववलर् र संचािन ववलर्, समय तालिका र प्रयोग ह ने कच्चा पदाथा 

प्रस्ताववत आयोजनामा ढ ंगा, लगट्टी, बाि वा लनकाल्न स्थानीय श्रलमकहरु तथा मेक्षशनरीहरुको प्रयोग 
नगरपालिकासुँग समन्वय गरेर गररनेछ। नदीजन्य पदाथा उत्खनन ्गदाा सामान्यतया श्रममूिक 
प्रववलर्को प्रयोग गररनेछ।यस आयोजनामा असोज १ गते देक्षख जेठ मसान्त सम्म वावषाक २७१ 
(श्रोत: ३६५ बाट ९४ ददन घटाएको) ददन काम गररने छ िने वषाायाम (असार देक्षख िाद्र सम्म) 
मा ढ ंगा, लगट्टी, बाि वा लनकाल्ने काया रोवकनेछ।आयोजना स्थिमा लबहानको ८ बजे देक्षख बेि काको 
५ बजेसम्म दैलनक ९ घण्टा काम गररने छ।  
तसथा, यस आयोजनाको प्रववलर् र संचािन ववलर्, समय तालिका र प्रयोग ह ने कच्चा पदाथा पररवतान 
गना आवश्यक छैन।
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९. प्रिाव 
 

प्रिावहरूको पवहचान, मूल्याङ्कन र पूवाान  मान, लतनीहरूको वतामान क्षस्थलत, सञ्चािनको चरण र 
आयोजनाको समयमा ह ने सम्िाववत प्रिावको सतामा परीक्षण िइरहेको गलतववलर्िाई उक्षचत 
ध्यान ददएर गररएको ह न्छ।सम्िाववत प्रलतकूि र अन कूि प्रिावहरू लनम्न सेक्सनहरूमा यस 
आयोजनाको  कायाान्वयन चरणको िालग प्रस्त त गररएको छ। 

सम्िाववत प्रिाव, लतनीहरूको महत्त्वको पररमाण (कम, मध्यम र उच्च), सीमा (क्षेत्रीय, स्थानीय 

र र स्थानगत) र अवलर् (छोटो अवलर्, मध्यम अवलर् र दीघाकािीन अवलर्) को साथमा 
लतनीहरूको प्रकृलत छ ट्टयाउन सवकन्छ। 

तालिका ९.१ : प्रिाव मूल्यांकनको मापदण्ड 

वकलसम मापदण्ड प्रिाव क्षचन्न रेवटंङ 

पररमाण 

न्यूनीकरण गना गाह्रो/उच्च सकारात्मक 
प्रिाव 

उच्च H ६० 

केवह सावर्ालनका साथ न्यूनीकरण / 
मध्यम सकारात्मक प्रिाव 

मध्यम M २० 

सहजै न्यूनीकरण / लनम्न सकारात्मक 
प्रिाव 

लनम्न L १० 

सीमा 
नगर/गाुँऊपालिका लित्र क्षेलत्रय R ६० 
आयोजनाको वाडा लित्र स्थालनय Lo २० 
आयोजना स्थि लित्र स्थिगत SS १० 

समयावलर् 
५ वषा मालथ दीघाकालिन LT २० 
१-५ वषा मध्यकालिन MT १० 
१ वषा म लन अल्पकालिन ST ५ 

(श्रोत: National EIA Guidelines, 1993) 
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प्रिावको मूल्यांकनको पररमाण, सीमा र अवलर् को सम्बन्र्मा प्रिाव को स्कोरको योग द्वारा 
मूल्यांकन गररनेछ। प्रिावको महत्त्व लनर्ाारण गना ववशेषज्ञको लनणायिे लनम्न स्कोरिाई अन सरण 
गररनेछ। 

तालिका ९.२ प्रिाव मूल्यांकन स्कोर 
वकलसम मापदण्ड प्रिाव क्षचन्न रेवटंङ 

जम्मा 
अंक 

७५ देक्षख मालथ उच्च महत्वपूणा HS   

५०-७५ मध्यम महत्वपूणा MS   

५० देक्षख ति लनम्न महत्वपूणा LS   

(श्रोत: National EIA Guidelines, 1993) 

आयोजना स्थापना गना अक्षघ र संचािन पलछ त्यस स्थानको िौलतक, रसायलनक, जैववक, 
सामाक्षजक, आलथाक तथा सांकृलतक वातावरणहरुमा सकारात्तमक तथा नकारात्तमक वातावरणीय 
प्रिावहरुको बारेमा ववस्ततृ वववरण वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकन प्रलतवेदनमा गररनेछ।           

आयोजनाको नकारत्मक प्रिाव हटाउने उपाय अविम्बन गदाा प्रलतवार्क उपाय, स र्ारात्मक 
उपाय र क्षलतपलूतादायक उपाय समेत उल्िेख गररनछे। 

९.१ प्रलतवार्क उपाय:  

प्रस्ताववत आयोजनाको कायाान्वयनबाट ह न सक्ने सम्िाववत नकारात्मक प्रिावहरुको असर पन ा 
पूवा ववलिन्न वकलसमका उपायहरु जस्तै उपय ि ववकल्पहरुको छनौट, उक्षचत योजना तथा 
व्यवस्थापन, जनजागरणका कायािमहरु आदद अपनाउन  न ैप्रलतवार्क उपाय लित्र पदाछ। 

९.२ स र्ारात्मक उपाय:  

प्रस्ताववत आयोजनाको कायाान्वयनबाट ह न जाने प्रिावहरुिाई उपय ि प्रववलर् तथा औजारको 
प्रयोग गरर नकारात्मक प्रिावहरुिाई क्षस्वकार गना सवकन े अवस्थामा प यााउन न ै स र्ारात्मक 
उपायको म ख्य उदे्दश्य हो। 

९.३ क्षलतपूलतादायक उपाय:  

प्रस्ताववत आयोजनाको कायाान्वयनबाट ह न जाने क्षलतहरुको सन्दिामा रकम तथा अन्य उपय ि 
माध्यमहरुको प्रयोग गरर ववलिन्न वकलसमका क्षलतहरुको न्यूनीकरण गन ा न ैक्षलतप लतादायक उपाय 
लित्र पदाछ।वातावरणीय प्रिाव म ल्यांकन प्रलतवेदनमा आयोजना कायाान्वयन गदाा देक्षखन े
सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रिावहरुिाई ति प्रस्त त गररएको तालिकाको ढाुँचा अन सार 
उल्िेख गररनेछ।
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तालिका ९.३ : आयोजना कायाान्वयन गदाा देक्षखने सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रिावहरुिाई प्रस्त त गररने तालिकाको ढाुँचा 

पक्ष प्रिावहरु प्रकृलत पररमाण लसमावलर् समयावलर् 
उल्िेखनीयता 
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१०. वातावरणीय व्यवस्थापन योजना 
 

वातावरण संरक्षण लनयमाविी, @)&& अन सार वातावरण संरक्षणका उपायहरु कायाान्वयन गना 
वातावरण व्यवस्थापन योजना तयार गररएको हो।यस वातावरण व्यवस्थापन योजनािे प्रस्तावकिाई 
प्रस्ताव कायाान्वयन गनाका िालग सहजता प्रदान गने लनदेक्षशकाको िलूमका लनवााह गदाछ । तसथा, 
वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाका उदे्दश्यहरु लनम्न अन सार तय गररएको छ : 
• आयोजना कायाान्वयनका ववलिन्न कायाहरुिाई मागा लनदेशन गने । 

• वातावरण अन गमनको िालग सम्बक्षन्र्त आवश्यक लनकायहरुको पवहचान गने । 

• आयोजनाबाट ह न जाने नकारात्मक प्रिावहरुको न्यूनीकरण तथा सकारात्मक प्रिावहरुको 
बढावा गना उपय ि उपायहरुको प्रावर्ान गने । 

• अन गमन तथा पररक्षणको काया सम्बन्र्ी रुपरेखा तयार गने । 

प्रस्ताववत आयोजनाको कायाान्वयनबाट ह न जाने लनर्ााररत वातावरणीय प्रिावहरुको स झाइएको 
वातावरण संरक्षणका उपयहरुको चेक जाुँच तथा आयोजनाको अन गमन, मूल्याङ्कन आदद कायाहरु 
वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा समेवटएको छ। यस योजनामा आयोजनाको ववलिन्न चरणमा 
अपनाइने ववलर् र आयोजनाको क्षजम्मेवार लनकायहरु सम्बन्र्ी वववरण उल्िेख गररएको छ। यस 
आयोजनासुँग सम्बक्षन्र्त लनकायहरु जस्तैः स्थानीय लनकाय (वनृ्दावन न.पा.), लडलिजन वन कायाािय, 
महोत्तरी आददिाई अन गमन तथा लनणाय लिन यस योजनािे सहयोग प याउने छ। 
 
प्रस्ताववत आयोजनाको वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको ववस्ततृ वववरण वातावरणीय प्रिाव 
म ल्यांकन प्रलतवेदनमा समावेश गररनेछ। अत: वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको ढाुँचा ति तालिका 
१०.१ मा प्रस्त त गररएको छ। 
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तालिका १०.१ : वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको ढाुँचा 

ववषयगत 
क्षते्र 

 

(सकारात्मक/ नकारात्मक) 
प्रिावको बढोत्तरीका 
कृयाकिापहरु 

के के  
गने 

कहाुँ गने 

कसरी 
गने 

कवहिे गने 
कसिे 
गने 

अन मालनत 
बजेट 

अन गमन 
तथा 
मूल्याङ्कन  

िौलतक तथा 
रासायलनक 
क्षेत्र  

  

 

     

  
 

     

सामाक्षजक -
आलथाक क्षेत्र 

        

  
 

     

साुँस्कृलतक 
क्षेत्र   

 

     

अन्य         
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११. अन गमन योजना 
 

प्रस्ताववत आयोजनाको कायाान्वयनबाट ह न जाने लनर्ााररत वातावरणीय प्रिावहरुिाइ स झाइएको 
वातावरण संरक्षणका उपयहरुको चेक जाुँच तथा आयोजनाको अन गमन, मूल्याङ्कन आदद कायाहरु 
वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा समेवटएको छ। यस योजनामा आयोजनाको ववलिन्न चरणमा 
अपनाइने ववलर् र आयोजनाको क्षजम्मेवार लनकायहरु सम्बन्र्ी वववरण उल्िेख गररएको छ। यस 
आयोजनासुँग सम्बक्षन्र्त लनकायहरु जस्तैः स्थानीय लनकाय (वनृ्दावन न.पा.), लडलिजन वन कायाािय, 
महोत्तरी आददिाई अन गमन तथा लनणया लिन यस योजनािे सहयोग प यााउने छ। 
 
११.१ अन गमन प्रगलत अलििेक्षखकरण 

प्रत्यक वियाकिाप अन गमन गरेपलछ त्यसबाट प्राप्त सूचनाहरुको अलििेक्षखकरण गन ा प्रदाछ। 
अन गमनबाट प्राप्त सूचनाहरुको आर्ारमा न. पा. िे िववष्यको योजना तज ामा गदाछ। स र्ार गन ा 
पने पक्षहरुिाई ध्यान दददै नयाुँ र प्रिावकारी योजना तज ामा गना अन गमन अलििेक्षखकरणबाट प्राप्त 
िएका सूचनाहरुिे ठूिो सघाउ प यााउने छन।् सामान्यतया आयोजनाका वियाकिापहरुको म ल्याङ्कन 
गना आर्ार रेखा अन गमन, पािना अन गमन र प्रिाव अन गमन गररन्छ।आर्ार रेखा अन गमन हरेर 
मात्र आयोजना काया स रु गन ापने ह न्छ। 
 
११.२ आर्ार रेखा अन गमन 
आर्ार–रेखा अन गमन आयोजना कायाान्वयन िन्दा अगालड गररने अन गमन ववलर् हो। आयोजना 
कायाान्वयन ह ने क्षेत्रको ववद्यमान िौलतक, सामाक्षजक–आलथाक तथा सांस्कृलतक, जैववक आदद 
सूचनाहरुको अलििेक्षखकरण गन ा पदाछ। यो वकलसमको आर्ार रेखािे पलछ कायाान्वयन ह न े
आयोजनामा देखा परेका पररवतानहरु त िना गना मद्दत प ग्दछ।आर्ार रेखा अन गमन हरेर मात्र 
आयोजना काया स रु गन ापने ह न्छ। 

 
११.३ लनयमपािन अन गमन 
लनयमपािन अन गमनमा आयोजना कायाान्वयन ह न  अगालड प्रलतवेदनमा स झाइएका प्रिाव 
न्यूनीकरणका उपायहरुको लिक्षखत प्रलतबिता समावेश छ वक छैन हेन ा पदाछ। त्यसै गरी प्रलतवेदमा 
स झाइएका कायाववलर्हरु, वातावरण मैत्री उपायहरु, सङ्किन÷उत्खनन ्काया र त्यसका मापदण्डहरु, 
तोवकएको स्थानबाट सामग्री सङ्किन गने प्रलतबिता प्रष्ट छ वक छैन र आयोजना कायाान्वयन ह ंदा 
प्रलतवितामा उल्िेक्षखत ब ंदाहरुको अन सरण िएको छ वक छैन स्थिगत रुपमा हेन ा पदाछ। 
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११.४  प्रिाव अन गमन 
आयोजना कायाान्वयन पिात त्यसबाट उत्पन्न वास्तववक प्रिावहरुको अध्ययन गन ा नै वास्तवमा 
प्रिाव अन गमन हो। प्रिाव अन गमनिे प्रिाव न्यूनीकरण गदाा अझ कसरी प्रिावकारी रुपमा गना 
सवकन्छ िने्न क रािाई लनदेश गदाछ। 
 
११.५ अन गमन तथा वातावरणीय ब्यवस्थापन योजना र समय तालिका 

प्रस्ताव कायाान्वयन पलछ यसका प्रलतक ि प्रिाव न्यूनीकरण गना र अन क ि प्रिाविाई अलर्कतम 
गनाका िालग स्थान, समय र कायािमको िौलतक, सामाक्षजक, आलथाक तथा साुँस्कृलतक वातावरणका 
प्रिावको सूचक लनर्ाारण गरी न्यूनतम मवहना र वावषाक रुपिे वातावरणीय अन गमनको व्यवस्था 
गररएको छ।अन गमन कायािमको कायाान्वयन सम्वन्र्ी वववरण अध्याय १२ मा प्रस्त त गररएको 
छ।  
 
११.६ अन्य आवश्यक क राहरु 

प्रस्ताववत आयोजनाको कायाान्वयन पूवा, कायाान्वयन िईरहेको समयमा र कायाान्वयन पिात ्लनयलमत 
अन गमन गररने ह दाुँ त्यसका िालग लनम्न रकम छ ट्याईएको ह न्छ।तसथा, वावषाक वातावरण अन गमन 
िागत र प्राववलर्क अन गमन िागत द वै वातावरणीय प्रिाव म ल्यांकन प्रलतवेदनमा समावेश गररनेछ। 

वावषाक वातावरण अन गमन िागत र प्राववलर्क अन गमन िागतको ढाुँचा ति तालिका ११.१ र 
११.२ मा प्रस्त त गररएको छ।  
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तालिका ११.१ : वावषाक वातावरण अन गमन िागतको ढाुँचा 

ि.स  अन गमन गररने वियाकिाप अन मालनत िागत कैवफयत 
१    

२    

 
 

तालिका ११.२: प्राववलर्क अन गमन िागतको ढाुँचा 
ि.स. मानव संसार्न अवलर् (ददन) दर (रु / ददन) जम्मा रकम 
!=   

  

@=     

#=     

$=     

%=     
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१२. वातावरणीय परीक्षण 
 
प्रस्ताववत आयोजनाको कायाान्वयनबाट ह न जाने लनर्ााररत वातावरणीय प्रिावहरुको स झाइएको 
वातावरण संरक्षणका उपयहरुको चेक जाुँच तथा आयोजनाको अन गमन, मूल्याङ्कन आदद कायाहरु 
वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा समेवटएको ह नेछ। यस आयोजनाको ववलिन्न चरणमा अपनाइने 
ववलर् र आयोजनाको क्षजम्मेवार लनकायहरु सम्बन्र्ी वववरण उल्िेख गररनेछ छ। यस आयोजनासुँग 
सम्बक्षन्र्त लनकायहरु जस्तैः स्थानीय लनकाय (वनृ्दावन न.पा.), लडलिजन वन कायाािय, महोत्तरी 
आददिाई अन गमन तथा लनणाय लिन यस योजनािे सहयोग प याउने छ। 
 
प्रस्ताववत आयोजनाको वातावरणीय परीक्षण गदाा ववलिन्न अन गमको प्रकारहरु, ववषय वस्त , सूचक, 
तररका ववलर्, समय तालिका र क्षजम्मेवारी लिने लनकाय आददको बारेमा उल्िेख गररनेछ। 
अत: प्रस्ताववत आयोजनाको वातावरणीय अन गमन तथा परीक्षणको ढाुँचा ति तालिका १२.१ मा 
प्रस्त त गररएको छ। 
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तालिका १२.1 : अन गमन तथा वातावरणीय परीक्षण योजना र समय तालिका 

अन गमनको 
प्रकार 

ि. स. लबषय बस्त  सूचक तररका लबलर् समय तालिका क्षजम्मेवारी 

आ
र्ा
रिे
खा
 

अन
 गम

न 

      

      

      

लनय
मप
ाि
न 
अन

 गम
न       

      
      

      
      

प्रि
ाव 

अन
 गम

न       
      

      
      



 

१३. अन सूचीहरु 
अन सूची १ 

 
 

   प्रस्ताववत आयोजनाको सावाजलनक सूचना 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

t 

 

अन सूची २ 

 

आयोजनाको क्षते्र लनर्ाारण (Scoping) प्रलतवेदनको स्वीकृलत पत्र 
 

 

 

 



 

 

u 

 

 

अन सूची ३  

 
प्रस्ताववत आयोजनाको सावाजलनक स न वाईको झिक 
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अन सूची ४: सवाजलनक स चनाको म च  ल्काहरु 
 



 

 

w 

 

 
 



 

 

x 
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अन सूची ५: प्रस्ताववत आयोजनाको बैठक प क्षस्तका 
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अन सूची ६: प्रस्ताववत आयोजना स्थिको केवह झिकहरु 
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अन सूची ७: प्रस्ताववत आयोजनामा प्रयोग िएको चेकलिष्ट 
 

िौलतक वातावरण सम्बन्र्ी चेकलिष्ट 
ववर्मान अवस्था नदीको (दा./ बा.) 
अक्षस्थर स्थानहरु पवहरो जाने/ जान सक्ने स्थानहरु  

क्षय ररि क्षय  

गलि क्षय 

बाढी बाढी जान सक्ने स्थान 
 

 

बाढी गएको स्थान 

प्रद षणको श्रोत लबन्द  फोहोर पानी लनस्कासन ह ने लबन्द  
 

 

वाय  प्रद षण श्रोत 

नदी खोिाहरुमा प्रद षण उर्ोग क्षेत्रबाट िएको प्रद षण  

सफा/ क नै प्रद षण स्रोत निएको 
 

जैववक वातावरण समन्र्ी चेकलिष्ट 
प्रिाववत क्षते्रका वनस्पलतहरु 

स्थानीय 
नाम 

वैज्ञालनक 
नाम 

संरक्षक्षत अवस्था उपयोग कैवफयत 
ने.स. आई.य .लस.यन. सा.ई.वट.यस. 

       

       

       

       

 

प्रिाववत क्षते्रका  रुखहरु 
स्थानीय 
नाम 

वैज्ञालनक 
नाम 

संरक्षक्षत अवस्था उपयोग कैवफयत 
ने.स. आई.य .लस.यन. सा.ई.वट.यस. 
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प्रिाववत क्षते्रका वन पैदावारहरु 
स्थानीय 
नाम 

वैज्ञालनक 
नाम 

संरक्षक्षत अवस्था उपयोग कैवफयत 
ने.स. आई.य .लस.यन. सा.ई.वट.यस. 

       

       

       

       

 

प्रिाववत क्षते्रका वन्यजन्त हरु 
स्थानीय 
नाम 

वैज्ञालनक 
नाम 

संरक्षक्षत अवस्था उपयोग कैवफयत 
ने.स. आई.य .लस.यन. सा.ई.वट.यस. 

       

       

       

       

 

प्रिाववत क्षते्रका अियचरहरु 
स्थानीय 
नाम 

वैज्ञालनक 
नाम 

संरक्षक्षत अवस्था उपयोग कैवफयत 
ने.स. आई.य .लस.यन. सा.ई.वट.यस. 

       

       

       

       

 

प्रिाववत क्षते्रका अियचरहरु 
स्थानीय 
नाम 

वैज्ञालनक 
नाम 

संरक्षक्षत अवस्था उपयोग कैवफयत 
ने.स. आई.य .लस.यन. सा.ई.वट.यस. 
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प्रिाववत क्षते्रका सरीसपृहरु 
स्थानीय 
नाम 

वैज्ञालनक 
नाम 

संरक्षक्षत अवस्था उपयोग कैवफयत 
ने.स. आई.य .लस.यन. सा.ई.वट.यस. 

       

       

       

 

अन सूची ८: स्थानीय ब विजीवीहरु सुँग छिफि प्रश्ननाविी 
नगरपालिका स्तरीय प्रश्ननाविी 

१६. आयोजना क्षते्र  

क्षजल्िा........................न.पा................................वडा 
नं.........गाउुँ/बस्ती............... 
१७. जनसाकं्षख्यक वववरण 

२.१ जम्मा जनसंख्या.......................... प  रुष............... मवहिा............घरर् री 
संख्या....... 

   २.२ जनघनत्व बढी िएका बस्तीहरु 
वडा नं बस्तीको नाम बस्तीको संख्या प्रम ख जातजातीहरु घरर् री 

संख्या 
१.     

२.     

३.     

४.     

५.     

६.     

७.     

८.     

 जम्मा:    

 

२.३ र्मा............................................................ 
२.४ स्थानीय िाषा................................................. 
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१८. कृवष तथा ि-ूउपयोग 

३.१ म ख्य नगदे बािी: 
३.२ दिहनबािी जात: 
३.३ प्रम ख तरकारी खेती: 
३.४ प्रम ख फिफ ि खेती 
३.५ प्रम ख पश पािन (चौपाया) 
३.६ पछीपािन 
३.८ मौरीपािन 
३.९ माछापािन 
३.१० ि-ू उपयोग समबन्र्ी वववरण 

कूि 
क्षेत्रफि 

खेत बारी जंगि चरन बाुँझो अन्य 

       

लसंक्षचत खेत क्षेत्रफि:............................ लसचाई वकलसम............................................ 
 

१९. उर्ोग व्यवसाय 

उर्ोगको नाम स्थावपत साि उत्पादनको वकलसम आय व्यय रु. 
    

    

 

२०. पसि व्यापार 

व्यापार कारोवार संख्या आयव्यय रु 
   

   

   

   

 

२१. संचालित गैह्रसरकारी संस्थाहरु 

संस्थाको नाम संख्या स्थावपत साि संस्थािे गने काम 
    



 

 

gg 

 

    

    

    

    

नोट: मवहिा, य वा, बािक, बिृा आदद िएको समेत उल्िेख गने। 
 

२२. उपिोिा सम ह समबन्र्ी 

कृवष  पश पािन लसचाई खानेपानी वन सडक अन्यक नै िए 
       

       

 

 

 

२३. संचालित ववकास आयोजनाहरु 

२४. स्थानीय बजार 

स्थानीय कारोबार                 बस्त गतस्थान कारोबार                    पसि 
संख्या 
...........................            ,.......................................   
................................. 
 

२५. स्थानीय बजारमा श्रम मूल्य  

कृवष मजद र......................... दक्ष................. 
अदक्ष......................िररया...................... 
 

२६. वैदेक्षशक रोजगार  

प्रम ख वैदेक्षशक रोजगार म ि कहरु.......................प  रुष संख्या............मवहिा 
संख्या.................. 
वैदेक्षशक रोजगारबाट गा.वव.स. मा लिलत्रने औषत 
रेलमट्यान्स................................................... 
 

२७. उपिब्र् सेवा/ स ववर् 
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ि.स. सेवा ठाउुँ संख्या प्राप्त सेवा 
१. आर्ारितू ववर्ािय (सरकारी)    

२. माध्यलमक ववर्ािय (सरकारी)    

३. क्याम्पस/ किेज (सरकारी/लनजी)    

४. ववर्ािय (लनजी)    

५. प्रहरी कायाािय    

६. वन कायाािय    

७. पश  सेवा केन्द्र    

८. लनजी स्वास््य केन्द्र    
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१०. सहकारी बैंक    
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१६. चपी    
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१८. सडक    

१९. बस लबसौनी    

२०. उर्ानपाका     

२१. प स्तकािय    

२२. म ख्य हाटबजार    

२३. अन्य    

 

२८. सासं्कृलतक वातावरण 

१३.१ मक्षन्दर, पयाटकीय स्थान, एलतहालसक प राताक्षत्वक महत्वका ठाउुँहरु आदद उल्िेख 
गन ाहोस। 
नाम  स्थान                      महत्व र पवा िाग्ने ददन 
मक्षन्दर...................................................      .................................................. 
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ग म्बा......................................................          
.............................................. 
पयाटकीय स्थि ...............................................      
............................................. 
एलतहालसक प राताक्षत्वक स्थि .....................................   
........................................... 
 

१३.२ स्थानीय महत्वका जात्राहरु आददिे उल्िेख गन ाहोस ्
 

नाम.......................................... स्थान.................................... महत्व र पवा िाग्ने 
ददन 
नदीको नाम...............................      ....................................  ......................... 
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२९. वनश्रोत सम्बन्र्ी जानकारी – क्षते्रफि सवहत: 
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 १४.३) स्थानीय वनमा के के जनावरहरु पाइन्छ? (स्थानीय नाम) 
 १४.४) स्थानीय वनमा क नक न प्रकारका चराहरु पाईनछन?् 
 

 

 

३०. स्थानीय नदीमा क न जातका माछाहरु पाईनछन?् 

नदीको नाम :         ........................................ 
प्रम ख माछाका जातहरु  ........................................ 
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अन सूची ९: आयोजनाको घाटहरुको वववरण 
क)   रमौिी बैररया घाट १ 
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 बस स्टेसन देक्षख आयोजना स्थि (साइट १) सम्मको दूरी 
 

 
 वनृ्दावन नगरपालिकाको नक्सामा रमौिी बैररया घाट १ 

ख)  रमौिी बैररया घाट २ 
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बस स्टेसन देक्षख आयोजना स्थि (साइट २) सम्मको दूरी 
 

 

 

   वनृ्दावन नगरपालिकाको नक्सामा रमौिी बैररया घाट २ 
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ग) िोटे टोि घाट 

 

              बस स्टेसन देक्षख आयोजना स्थि (साइट ३) सम्मको दूरी 

 

               वनृ्दावन नगरपालिकाको नक्सामा िोटे टोि घाट 
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घ) मोलतयारी घाट 

 

              बस स्टेसन देक्षख आयोजना स्थि (साइट ४) सम्मको दूरी 
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च  रे क्षते्रबाट आयोजना स्थि सम्मको दूरीको नक्सा 



 

 

qq 

 

वनृ्दावन नगरपालिकाको वडा नं. १ को बागमती नदीको ववलिन्न घाटबाट ढ ंगा, 
लगट्टी तथा बाि वाको ददगोरुपमा  

वातावरण मैत्री तररकािे लनकाल्नको िालग   
वातावरणीय प्रिाव मूल्याकंन ( Environmental Impact Assessment) को 

प्रलतवेदन 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रलतवेदन पेस गररएको लनकाय 

मरे्श प्रदेश सरकार  
उर्ोग, पयाटन तथा वन मन्त्रािय 

मरे्श िवन, जनकप रर्ाम, नेपाि  
 

प्रस्तावकको नाम 

वनृ्दावन नगरपालिका 
रौतहट, मरे्श प्रदेश, नेपाि 

 (९८५५०४१०९७) 
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१. पररचय 
१.१ प्रलतवेदन तयार पाने संस्थाको पररचय 

नाम: ईम्पेररकि इक्षन्जलनयररंग कन्सल्टेन्सी प्रा.लि. 
ठेगाना :अनामनगर-२९ काठमाडौ, बागमती प्रदेश 
सम्पका  नं. : ०१-५९०८०२१ (९८४१३४०३९८) 
ईमेिः empirical.con@gmail.com 
 

१.२ प्रस्तावकको पररचय  

नाम :  वनृ्दावन नगरपालिका, वनृ्दावन नगरकायापालिकाको कायाािय 
ठेगाना : रौतहट, मरे्श प्रदेश, नेपाि 

सम्पका  नं. : ९८५५०४१०९७ 

ईमेि :  brindawanmun@gmail.com 

  

१.३ वातावरणीय प्रिाव मूल्याकंनको औक्षचत्यता 

वातावरण संरक्षण लनयमाविी, २०७७ को अन सूची ३  मा खण्ड ट को खानी क्षेत्रमा रहेको ब ुँदा 
नं. ८ बमोक्षजम, नदीनािा सतहबाट दैलनक ३०० घनलमटर िन्दा बढी बाि वा, ग्रािेि, लगखाा माटो 
लनकाल्न  परेमा, प्रस्ताव कायाान्वयन गन ा प  वा वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकन परीक्षण अलनवाया स्वीकृत 
गराउन  पने रहेको ह ुँदा प्रस्ताववत खोिाको ववलिन्न घाटबाट ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा लनकाल्ने काया 
गनाको िालग वातावरणीय परीक्षण आवश्यक रहेको छ। उि आयोजना क्षते्रमा राविय लनक न्ज, 
वन्यजन्त  आरक्ष र क्षशकार आरक्ष पदैनन।् 
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१.४ वातावरणीय प्रिाव मूल्याकंनको उदेश्य 

प्रस्ताववत आयोजनाको वातावरणीय प्रिाव मूल्याकंनको उदेश्य िनेको वनृ्दावन नगरपालिका वडा 

नं. १ मा पने सक्ने सम्िाववत प्रिावहरुको मूल्याकंन गन ा हो। प्रस्ताववत वागमती नदीमा 

रहेको ववलिन्न घाटबाट ददगो र वातावरण मैत्री रुपिे ढ ंगा, लगट्टी, बाि वा लनकाल्ने 

आयोजनािाई वातावरण अन कूि र ददगो बनाउन उि आयोजनाको वातावरणीय प्रिाव 

मूल्याकंन गररएको हो। 

वातावरणीय प्रिाव मूल्याकंनको अन्य मूख्य उदेश्यहरु यस प्रकार छन:् 

• आयोजनाबाट प्रिाववत ह ने क्षेत्रको िौलतक अवयव, जैववक अवयव, आलथाक-सामाक्षजक तथा 
सांस्कृलतक अवयव, रासायलनक अवयव सम्बन्र्ी वस्त गत आवश्यकताको सूचना संकिन 
गने, 

• प्रस्ताववत आयोजना कायाान्वयनबाट आयोजना क्षेत्रको िौलतक, जैववक, समाक्षजक-आलथाक 
तथा सांस्कृलतक अवयवमा पने प्रिाव पत्ता िगाउने, आंकिन गने तथा मूल्यांकन गने, 

• वातावरणीय व्यवस्थापन काया योजना (वा.व्य.का.यो.), वातावरणीय अन गमन योजना 
(वा.अ.यो.) तयार गरी कायाान्वयन गने, 

• प्रस्ताववत आयोजना लनमााणको योजना चिमा वातावरणीय अवस्था एकीकृत गना, 
• प्रस्ताववत आयोजना बारे लनणायकताािाई वातावरणीय अवर्ारणा अन रुप कायाान्वयन गना ह न े

या नह ने र कायाान्वयन गना के कस्ता प्रकृया अपनाउन  पछा िने्न जस्ता जानकारी उपिब्र् 
गराउने, 

 

१.५ आयोजनाको लसमा 

प्रस्ताववत ढ ंगा, लगट्टी, बाि वा लनकाल्ने ठाउुँको कूि क्षेत्रफि ९४८५९.३७ वगा लमटर (१४.००५ 
ववगहा) रहेको छ।आयोजना संचािनको पवहिो वषा यस स्थानबाट कररव ९४८५९.३७ घन लमटर 
ढ ंगा, लगट्टी, बाि वा लनकाल्ने छ। आयोजनाको क्षेत्रफि र  लसमांकनको बारेमा ववस्ततृ जानकारी 
अध्याय २ मा समावेश गररएको छ। 
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२. प्रस्तावको बारेमा जानकारी 
२.१ प्रस्तावको सामान्य पररचय 

वनृ्दावन नगरपालिका रौतहट क्षजल्िामा अवक्षस्थत रहेको छ। यस नगरपालिकाको कूि क्षेत्रफि 
९५.४ वगा वकिोलमटर (श्रोत: नगर प्रोफाइि) रहेको छ िने क ि जनसंख्या ५०,१४४(स्रोत: 
राविय जनगणना, २०७८ प्रारक्षम्िक नलतजा (थापाथिी, काठमाडौँ)) रहेको छ। यस नगरपालिकाको 
पूवामा सिााही क्षजल्िा, पक्षिममा गज रा नगरपालिका, उतरमा चंद्रप र नगरपालिका र दक्षक्षणमा 
गढीमाई नगरपालिका र गरुडा नगरपालिका पदाछन।  
रौतहट क्षजल्िा वनृ्दावन नगरपालिका अन्तगात बागमती नदीमा थ वप्रने ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा  
लनकाल्ने कायािे गदाा ग्रामीण जनताहरुिे रोजगार पाउन का साथै नगरपालिकािाई राजस्व प्राप्त  िई 
देशको आलथाक ववकासमा टेवा प लगरहेको छ।यसबाट रोजगारीको अवसर सजृना िई ग्रामीण 
जनताको आलथाक तथा समाक्षजक अवस्था र स्थानीयको जीवन स्तर स र्ार गना मदत प ग्ने छ। 
त्यसैकारण ढ ंगा, लगट्टी, बाि वाको व्यवस्थापन गरी त्यसमा आर्ाररत उर्ोगको िालग आवश्यक पने 
कच्चा पदाथा ददगो रुपमा उपिब्र् गराउन नदी/खोिाहरुको ददगो व्यवस्थापन गरी बाढीको प्रकोप 
घटाउन लनतान्त आवश्यक छ। 
 

नदी तथा खोिाहरुको व्यवस्थापनबाट नदीजन्य पदाथा लनकाल्ने सम्बन्र्मा सफि रुपमा कायान्वयन 
गनाको िालग वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा वातावरण संरक्षण लनयमाविी, २०७७ िे लनददाष्ट 
गरे अन सार वातावरणीय प्रिाव म ल्यांकन आवश्यक ह ने िएकािे यो प्रलतवेदन तयार गररएको हो। 
 

वषााको समयमा यस नगरपालिकामा बग्ने बागमती नदीिे ववलिन्न घाटमा ढ ंगा, लगट्टी, बाि वा तथा 
नदीजन्य पदाथा थ पाने गदाछ।यी सामग्री खोिाको बगरमा थ पाररदा खोिाको बहाव फेररन जान े
तथा प्रकोप लनक्षम्तने सम्िावना रहन्छ। साथसाथै, यी थ पाररएका सामाग्री लनमााण कायामा ज्यादै 
उपयोगी ह न्छन।् जनसंख्या ववृि, शहरीकरण र सडक लनमााणको गलतिाई हेदाा रौतहट क्षजल्िामा 
लनमााण सामग्रीको माग बवढ रहेको छ।वनृ्दावन नगरपालिकािे यी सामग्रीको ददगो एवं वातावारण 
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मैत्री तररकािे लनकाल्ने योजना बनाएको छ जसिे गदाा स्थानीय रुपमै लनमााण सामग्री उपिब्र् 
ह नेछ साथै प्रकोप न्यूनीकरण पलन ह नेछ। यसबाट वनृ्दावन नगरपालिकािाई राजस्व संकिन 
गनामा सहयोग प ग्ने र आय श्रोतमा ववृि ह ने देक्षखन्छ। 
 

२.२ िलूमका 
प्रस्ताववत आयोजना क्षेत्र वनृ्दावन नगरपालिका, रौतहट क्षजल्िामा रहेको छ। वनृ्दावन न.पा. को 
वडा नं. १ मा पने बागमती नदीमा रहेको ववलिन्न घाटबाट ददगो र वातावरण मैत्री रुपिे ढ ंगा, 
लगट्टी, बाि वा लनकाल्न,े यो एक महत्वप णा आयोजना रहेको छ।  
 

वातावरण संरक्षण लनयमाविी, २०७७ को अन सूची ३  मा खण्ड ट को खानी क्षेत्रमा रहेको ब ुँदा 
नं. ८ बमोक्षजम, नदीनािा सतहबाट दैलनक ३०० घनलमटर िन्दा बढी बाि वा, ग्रािेि, लगखाा माटो 
लनकाल्न  परेमा, प्रस्ताव कायाान्वयन गन ा प  वा वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकन परीक्षण अलनवाया स्वीकृत 
गराउन  पने रहेको ह ुँदा प्रस्ताववत खोिाको ववलिन्न घाटबाट ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा लनकाल्ने काया 
गनाको िालग वातावरणीय परीक्षण आवश्यक रहेको छ। उि, आयोजना क्षेत्रमा राविय लनक न्ज, 
वन्यजन्त  आरक्ष र क्षशकार आरक्ष पदैनन।्  
 

२.३ प्रस्तावको वववरण 

नेपािमा बग्ने सबै नदीहरुिे वषेनी रे्रै मात्रामा नदीजन्य पदाथा थ पाने गदाछ। यस नगरपालिकािे 
वडा नं. १ को रमौिी बेररया घाट १, रमौिी बेररया घाट २ र िोटे टोि घाट बाट वातावरण 
मैत्री रुपिे नदीजन्य प्राकृलतक स्रोतहरु लनकाल्ने प्रस्ताव गररएको छ।यसिे स्थानीय स्तरमै सहज 
रुपमा ढ ंगा, लगट्टी, तथा बाि वा प्राप्त िई ववकास लनमााणको कायामा सहयोग गरी आलथाक वियाकिाप 
अलिववृि गने देक्षखन्छ। 
 

२.३.१ संरचनाको जानकारी (Salient features) 
तालिका २.१: आयोजनाको वकलसम 

ि.स. ववशेषता वववरण 
१.  आयोजनाको नाम वनृ्दावन नगरपालिका वडा नं. १ अन्तगात पने 

बागमती नदीमा रहेको ३ वटा घाटहरु: 
• रमौिी बेररया घाट १ 

• रमौिी बेररया घाट २ 

• िोटे टोि घाट 
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बाट दैलनक ३०० घन लम. िन्दा बढी ढ ंगा, लगट्टी 
तथा बाि वा लनकाल्ने, 

२. प्रदेश मरे्श प्रदेश 
३. क्षजल्िा रौतहट 
४. नगरपालिका वनृ्दावन नगरपालिका 
५ वडा  नं. १ 
६. जम्मा उत्खनन ्घाट ३ 
७. उत्खनन ्क्षेत्रको ववलिन्न घाटहरु रमौिी बेररया घाट – १ 

रमौिी बेररया घाट- २ 
िोटे टोि घाट 

८. नदी सतहबाट उत्खनन ्  गररने गवहराई १ लम.   
९. नदी वकनारबाट उत्खनन ्गररन ेद री बीचको एक लतहाइ िागबाट 
१० १ वषामा लनकालिने ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा ९४८५९.३७ घन लमटर 
११. आयोजनाको कूि स्टक ८७३०३८.८७७ घन लमटर 
१२ नदी जन्य पदाथा लनकालिन ेप्रलतशत (कूि स्टकको) १०.८६ % (९४८५९.३७ घन लमटर) 
१३ िौगोलिक अवक्षस्थलत  समथर ि-ूिाग तराई क्षेत्र 
१४. लनकटतम बजार केन्द्र वनृ्दावन बजार 
१५. प्रिाववत वडाहरु १ 
१६. प्रम ख जालत र िाषा नेपािी , मैथिी र िोजप री 
१७. प्रम ख र्माहरु  वहन्द , बौि, इस्िाम  
१८. आयोजनाको आम्दानी  २,०५,४४,६४२(मात्रा*रु२१६.५८) 
१९. १३ प्रलतशत  रु २६,७०,८०३ 
२०. कूि राजस्व(१३ प्रलतशत भ्याट सावहत)    रु २,३२,१५,४४५ 

                                 श्रोत :  स्थािगत अध्ययन 
२.३.२  प्रस्ताव/आयोजना समबन्र्ी वियाकिाप 

यस आयोजनामा नदी सतहबाट ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा लनकाल्ने आयोजना िएकोिे यहाुँ क न ै
वकलसमको संरचना लनमााण ह नेछैन। प्रस्ताववत ढ ंगा, लगट्टी, बाि वा लनकाल्नका िालग श्रमममूिक 
प्रववलर् तथा नेपाि सरकारबाट स्वीकृत ढ ंगा, लगट्टी, बाि वा उत्खनन ् वविी तथा \ व्यवस्थापन 
सम्वन्र्ी मापदण्ड, २०७७ िे तोकेको मेक्षशनरीहरु आदद प्रयोग गररनेछ।रोजगारीको िालग स्थानीय 
जनताहरुिाई प्राथलमकता ददईनेछ।मेक्षशनरी जस्तै एक्सािेटर, वटपर, ट्रक र ट्याक्टरको प्रयोग 
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गदाा नगरपालिकासुँग समन्वय गरेर गररनेछ। यस बारे थप संरचनाको जानकारी वातावरणीय प्रिाव 
मूल्यांकनको प्रलतवेदनमा समावेश गररनेछ। 
२.३.३  लनमााण योजना 
यस आयोजनामा बागमती नदीको कूि चौडाईको एक लतहाइ िाग (बीचको) बाट ढ ंगा, लगट्टी तथा 
बाि वा लनकाल्ने आयोजना िएकोिे यहाुँ क नै वकलसमको लनमााण काया गररदैन। 
2.३.4 अवक्षस्थलत र पह ुँच 

ढ ंगा, लगट्टी र बाि वा लनकालिन ेचारवटा साइटको अवक्षस्थलत र पह ुँचको वववरण ति तालिकामा 
उल्िेख गररएको छ। 
तालिका २.२: ढ ंगा, लगट्टी र बाि वा लनकालिने चारवटा साइटको अवक्षस्थलत र पह ुँचको वववरण 

साइट 
नं. 

घाटको नाम वडा 
नं. 

GPS ववन्द  च  रे क्षेत्रबाट  
हवाई दूरी 
(वक.लम.) 

महेन्द्र राजमागामा 
पने 
चन्द्रलनगाप  रबाट 
साइट सम्मको 
दूरी (वक.लम.) 

  १  रमौिी बैररया 
घाट १ 

१ २७°०' १७.४३"  उतरी अक्षांश 
८५°२३' २३.८२" पूवी देशान्तर 

१४.३ 
वक.लम. 

१८ वक.लम.. 

  २ रमौिी बैररया घाट 
२ 

१ २७° ०'  ४४.९५"  उतरी अक्षांश 

८५°२३' २२.७४" पूवी देशान्तर 

१३.३ 
वक.लम. 

१९ वक.लम. 

  ३ िोटे टोि घाट १ २७° १'  ५४.६३३" उतरी अक्षांश 

८५°२६' ५८.५२" पूवी देशान्तर 

१०.७८ 
वक.लम. 

१५ वक.लम. 

    स्रोत: आयोजना क्षेत्रको GIS नक्सा  

२.३.५ जग्गाको क्षते्रफि 

प्रस्ताववत आयोजनाबाट ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा लनकालिन ेक्षेत्रफि ९४८५९.३७ वगा लमटर 
(१४.००५ ववगहा) रहेको छ। ६७७२.६३ वगा लमटर बराबर १ ववगहा ह न्छ। प्रत्यक उत्खनन ्
क्षेत्रको क्षेत्रफि ति तालिकामा प्रस्त त गररएको छ। 
      तालिका २.३: ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा लनकालिने क्षेत्रहरुको क्षेत्रफि 

साइट 
नं. 

 घाटको नाम वडा 
नं. 

नदीजन्य पदाथा 
लनकालिने क्षेत्रफि 

वन क्षेत्रबाट 
दूरी (वक.लम.) 

१ रमौिी बैररया 
घाट १ 

१ ७२६०५.०९ वगा 
लमटर(१०.७२ ववगहा) 

४.८ 
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२ रमौिी बैररया 
घाट २ 

१ २१३०१.००६५ वगा 
लमटर(३.१४५ ववगहा) 

३.६ 

३ िोटे टोि 
घाट 

१ ९५३.२७५ वगा लमटर 
(०.१४ ववगहा) 

२.०५ 

 कूि क्षेत्रफि ९४८५९.३७वगा लमटर  
(१४.००५ ववगहा) 

 

                             स्रोत: आयोजना क्षेत्रको स्थिगत अध्ययन तथा GIS नक्सा 
• आयोजनामा ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा लनकाल्न तथा संकिन गने काया प्रलतवेदनमा उल्िेख 

गररएको घाटहरु र तीनका क्षते्रफिमा मात्र लसलमत रहने छन।् 
• आयोजनाको प्रत्यक घाटमा, बीचको एक लतहाइ िागबाट मात्र ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा 

लनकालिने छ। 
• आयोजनामा प्रस्ताव गररएको मोलतयारी घाट राविय वन क्षते्र सुँग जोलडएर (०.५ वक.लम.)  

रहेको ह ुँदा यस घाटबाट ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा संकिन गना उपय ि नह ने िएको छ। 
 

२.३.३ जग्गाको प्रकार  

ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा लनकाल्न िलगएको यस जग्गा बागमती नदीको वकनारको बगरमा पदाछ। 
यस आयोजनाको उत्खनन ्क्षेत्रमा लनक्षज जग्गा रहेको छैन। सो क्षेत्रमा नदी वकनारको  प्रकृलतको 
क रा गदाा सबै उत्खनन ्क्षेत्र एक बिौट क्षेत्र रहेको छ।यस क्षेत्रको स्वालमत्वको क रा गदाा  
आयोजना क्षेत्रको उपिोग वनृ्दावन नगरपालिकािे गनेछ। वषौंनी नदीिे ढ ंगा, लगट्टी तथा वाि वा 
बगाएर नदी वकनारमा थ पाने गदाछ र यसको वातावरणीय अध्ययन गरी वातावरण मैत्री ढङ्गिे 
उत्खनन ्तथा संकिन नगरे नदीिे बाटो फेने र प्रकोपहरु लनक्षम्तन सक्ने छ। 
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२.३.४ आयोजनाको िालग आवश्यकता 

२.३.४.१ आवश्यक जनशक्षि 
प्रस्ताववत आयोजनामा आवश्यक जनशक्षिको वववरण ति प्रस्त त गररएको छ। 

तालिका २.४: आयोजनामा आवश्यक जनशक्षिको वववरण 
नं आवश्यक जनशक्षि वववरण  आवश्यक जनशक्षि राख्न ेलनकाय 
१ प्रस्ताव कायाान्वयनको लनरन्तर 

लनरीक्षण तथा व्यवस्थापन 
न.पा. को वातावरण साखा अन्तगातको 

कमाचारी 
२ अन्य आवश्यक जनशक्षि जस्तै 

• नदीजन्य पदाथा संकिन गने 
श्रलमकहरु 

• वटपर ड्राइिर 

• हेल्पर 

• एक्सािेटर चािक 

• व्यवस्थापक समूह 

ठेकेदारको व्यवस्थापन 

   
२.३.५ लनमााण सामग्री र पररमाण स्रोत 

यस आयोजनामा बागमती नदीको कूि चौडाईको एक लतहाइ िाग (बीचको) बाट ढ ंगा, लगट्टी तथा 
बाि वा लनकाल्ने आयोजना िएकोिे यहाुँ क नै वकलसमको लनमााण सामग्रीहरुको प्रयोग गररने छैन। 
 

२.३.६ प्रस्ताव कायाान्वयन तालिका 

यस आयोजनामा नदी सतहबाट ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा लनकाल्ने गररन्छ।प्रस्ताववत आयोजनामा 
वषाायाम बाहेक असोज १ गते देक्षख जेठ मसान्त सम्म वावषाक २७१ (श्रोत: ३६५ बाट ९४ ददन 
घटाएको)  ददन काम गररने छ। यस आयोजनामा असार १ देक्षख िाद्र मसान्त सम्म उत्खनन ्
काया रोवकने छ।  
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२.३.७ प्रयोग ह ने उजााको वकलसम र खपत ह ने पररमाण 

प्रस्ताववत आयोजनामा प्रयोग ह ने उजााको वकलसमहरुको वववरण तालिका २.५ मा प्रस्त त गररएको 
छ। 
 तालिका २.५: आयोजनामा प्रयोग ह ने उजााको वकलसमहरु 

ि.स प्रयोग ह ने उजाा मात्रा 
१ लडजेि  

आवश्यकता अन सार २ पेट्रोि 
३  मट्टीतेि 

स्रोत: स्थिगत अध्ययन 
२.३.८ प्रयोग ह ने प्रववलर् 

प्रस्ताववत ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा लनकाल्न स्थानीय श्रलमकहरु तथा नेपाि सरकारबाट स्वीकृत 
ढ ंगा, लगट्टी, वाि वा उत्खनन ् वविी तथा व्यवस्थापन सम्वन्र्ी मापदण्ड, २०७७ िे तोकेको 
मेक्षशनरीहरु आदद प्रयोग गररनेछ। नदीजन्य पदाथा उत्खनन ्गदाा सामान्यतया श्रममूिक प्रववलर्को 
प्रयोग गररनछे। उत्खनन ्गदाा, बखाा याममा नदीिे ल्याउने नदीजन्य पदाथाहरु प न जम्मा ह ने गरी 
ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा लनकालिनेछ।  
 

२.४  प्रस्तावको उदेश्य 

यस आयोजनाको म ख्य उदेश्य िनेको वनृ्दावन न.पा. को वडा नं. १ अन्तगात पने ३ वटा घाटहरु 
(रमौिी बेररया घाट १, रमौिी बेररया घाट २, िोटे टोि घाट) बाट  नदीजन्य पदाथा जस्तै ढ ंगा, 
लगट्टी, बाि वा आदद लनकालिने रहेको छ। 
 

२.5 आयोजनाबाट लनकालिने ढ ंगा,लगट्टी तथा बाि वाको मात्रा 

प्रस्ताववत आयोजनामा रहेको ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वाको कूि स्टक ८७३०३८.८७७ घन लमटर 
रहेको छ िने आयोजनाबाट लनकालिने ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वाको मात्रा १०.८६  प्रलतशत अथवा 
९४८५९.३७ वगा लमटर रहेको छ। ६७७२.६३ वगा लमटर बराबर १ ववगहा ह न्छ। आयोजनाको 
प्रत्यक घाटबाट ५ वषामा लनकालिने ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वाको मात्रा ति तालिकामा प्रस्त त 
गररएको छ। 
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तालिका २.६: प्रस्ताववत आयोजना स्थिको घाटबाट ५ वषामा लनकालिने ढ ंगा, लगट्टी तथा 
बाि वाको मात्रा 

वषा रमौिी बैररया 
घाट १ 
(घन लमटर) 

रमौिी बैररया 
घाट २ 

(घन लमटर) 

िोटे टोि 
घाट 

(घन लमटर) 

१ वषा  ७२६०५.०९ २१३०१.००६५ ९५३.२७५ 
२ वषा  ५८०८४.०७२  १७०४०.८० ७६२.६१ 
३ वषा  ५८०८४.०७२ १७०४०.८० ७६२.६१ 
४ वषा  ५८०८४.०७२ १७०४०.८० ७६२.६१ 
५ वषा  ५८०८४.०७२ १७०४०.८० ७६२.६१ 

कूि ३०४९४१.३७८ 

घन लमटर 

८९४६४.२२ घन 
लमटर 

 ४००३.७३ 
घन लमटर 

 
प्रस्ताववत आयोजनािे ५ वषामा लनकालिने कूि ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वाको मात्रा ति तालिकामा 
प्रस्त त गररएको छ। 

तालिका २.७: आयोजनािे ५ वषामा लनकालिने ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वाको मात्रा 
वषा ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वाको मात्रा (अन मालनत) 

१ वषा ९४८५९.३७घन लमटर 
२ वषा ७५८८७.४९ घन लमटर 
३ वषा ७५८८७.४९ घन लमटर 
४ वषा  ७५८८७.४९ घन लमटर 
५ वषा ७५८८७.४९ घन लमटर 
कूि ३९८४०९.३५ घन लमटर 

                             श्रोत: Du Boys Law and Van Rijn Law    
• वषा २ मा अन मलनत गररएको मात्रा Du Boys Law and Van Rijn Law अन सार 

अन मालनत गररएको हो।यी द वै Law अन सार प्रत्येक खोिािे मालथल्िो िाग (Up Stream) 
बाट तल्िो िाग (Down Stream) मा लनरन्तर रुपमा ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा जम्मा ह ने 
गदाछ; ज न वषाा याममको ३ मवहनामा अलर्कत्तम मात्रामा ह ने गदाछ। Du Boys Law 
and Van Rijn Law प्रयोग गदाा  वनृ्दावन नगरपालिका अन्तगात पने बागमती नदीको 
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३ वटा घाटमा वावषाक हािको मात्राको ८० प्रलतशत ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा मालथल्िो 
िाग (Up Stream) बाट नदीिे बगाई ती घाटहरुमा जम्मा ह नेछ। 

 
• सोवह अन सार वषा ३, ४ र ५ मा Du Boys Law and Van Rijn Law प्रयोग गरी 

ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा जम्मा ह ने कूि मात्रा लनकालिएको छ। 
२.5.१ बेड िोड (Bed Load) 

नदीको सतहको तल्िो िागिे बगाएर ल्याउने ठूिा तथा िारी नदी जन्य पदाथािाई बेड िोड 
िलनन्छ।नदीको तल्िो िाग (Down Stream) मा बेड िोड सानो र गोिो आकारको पाइन्छ 
िने नदीको मालथल्िो िाग (Up Stream) मा ठ िो आकारको ढ ंगा, लगट्टी आदद पाइन्छ। नदीमा 
जम्मा िएर बस्ने बेड िोडको मात्रा िाई मूख्य ४ क राहरुिे प्रिाव पाछा।  

• नदीको मालथल्िो िाग (Up Stream) बाट बगेर आउने नदी जन्य पदाथाको ववशेषता 
• नदीको वहावको लिरिोपना (Slope) 
• पानीको वहावको गलत 

• नदीको िौगोलिक अवस्था (Geology) 

• नदीको आकार (Morphology) 

• मालनसहरुको वियाकिाप 
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क्षचत्र २.१: नदीिे थ पाने बेड िोड 

यस बेड िोडको मात्रा Du Boys Law को स त्र अन सार लनकालिन्छ। यस स त्र ति प्रस्त त 
गररएको छ। 

𝑞𝑠 = 𝞴𝑻𝒐(𝑻𝒐 − (𝑻𝒐)𝒄) 

    Where, 𝞴=
0.54

(𝜌𝑠−𝜌)𝑔
                   

𝒒𝒔=Volumetric sediment discharge per unit width 

(𝑻𝒐)𝒄)= critical bed shear stress for initiation of bed load 
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२.5.२ सेडीमेन्ट िोड (Sediment load) 

सेडीमेन्ट िोड िनेको नदीको वहाविे बगाएर ल्याएको सा-सानो लगट्टी तथा बाि वाहरु ह न।्ती 
लगट्टी तथा बाि वा पानीमा तैररन्छन ्र पानीमा घोलिन पलन सक्छन।्यस सेडीमेन्ट िोडको मात्रा 
Van Rijn को स त्र अन सार लनकालिन्छ। स त्र ति प्रस्त त गररएको छ। 

• C Ws + ɛS 
𝒅𝒄

𝒅𝒛
=0 

Where C = Sand Concentration 

Ws = Partial fall velocity 

ɛS = Sediment diffusivity coefficient 

• c/ca= [((h-z)/z) (a/(h-a))]ws/u* 

Where, 

 h = water depth,  

a = reference level,  

z = height above bed,  

ca = reference concentration,  

ws = particle fall velocity,  

u* = bed-shear velocity,  

 = Von Karmann coefficient (=0.4). 

 

नदीमा जम्मा िएर बस्ने सेडीमेन्ट िोडको मात्रा िाई मूख्य ४ क राहरुिे प्रिाव पछा।  

• नदी जन्य पदाथाको स्रोत- जस्तै सतहको िकू्षय वा पवहरो  वा खोल्साको िकू्षय बाट आएको 
हो? 

• नदी जन्य पदाथाको आपूलता दर, ज न वषााको मात्रा,  जमीनको प्रकार,  क्याचमेन्टको टोपोग्राफी 
र  वनस्पलतको घनत्व    

• नदीको वहाव (River Velocity) 
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• नदीको िौगोलिक अवस्था (Geology) 
• नदीको आकार ववज्ञान (Morphology) 

• मालनसहरुको वियाकिाप 

 

क्षचत्र २.२: नदीको वहाव अन सार जम्मा िएको सेडीमेन्ट िोड 
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२.६ वातावरणीय प्रिाव मूल्याकंन गना िागेको समय र अध्ययन टोिी 

२.६.१ समय 

प्रस्ताववत वनृ्दावन नगरपालिकाको वडा नं. १ मा पने बागमती नदी सतहबाट ढ ंगा, लगट्टी तथा 
बाि वा लनकाल्ने आयोजनाको कायासूची (TOR) प्रलतवेदन स्वीकृत िएको २ मवहना लित्र वातावरणीय 
प्रिाव मूल्यांकन प्रलतवेदन तयार गररएको छ।  

तालिका २.८: वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकन प्रलतवेदन तयार गदाा िाग्ने समय  
क्र. स Ufltljlwx? मवहना १ मवहना २  

१ २ ३ ४ १ २ ३ ४ 

! 
u[x cWoog,         

@ ;fj{hlgs ;'rgf k|sfzg, ;fj{hlgs 

;'g'jfO tyf 5nkmn 

        

# lkmN8 ;e]{         

$ ;fj{hlgs ;'g'jfO tyf 5nkmn, 

l;kml/; kqsf] ;+sng 

         

% ljleGg tYof+s / ;'rgfx?sf] 

d'Nof+sg 

         

^ k|ltj]bgsf] tof/L         

& k|ltj]bg a'empg] tyf :jLs[t u/fpg]         

 

 

 

२.६.२ अन मालनत बजेट 

यस वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकन अध्ययन तथा प्रलतवेदन तयारीमा खचा िएको बजेट रु ५ िाख 
रुपैयाुँ रहेको छ। यो वनृ्दावन नगरपालिकाको अन्तररक स्रोतबाट व्यहोररएको छ। 
 

 

 

 

 

 



 

 

16 

 

 

 

२.६.३ अध्ययन टोिी 

तालिका २.९: अध्ययन टोिी 
ि.स. नाम शैक्षक्षक यौग्यता  पद 
१. kf/; dl0f e08f/L स्नातकोत्तर वातावरणववद् 
२. dx]Gb| uxt/fh स्नातकोत्तर वनस्पलत लबज्ञ 
३. s[i0f sfsL{ स्नातकोत्तर समाजशास्त्री 
४. स ब्रत रायामाझी स्नातक वातावरण इक्षन्जलनयर 
५. ;Gb]z kf08] स्नातकोत्तर  OlGhlgoर 
६. ज्ञानेन्द्र राज सापकोटा स्नातकोत्तर िवैूज्ञालनक 

 

 

यस आयोजनामा संिग्न अध्ययन टोिीको जानकारी वनृ्दावन नगरपालिकािाई ब झाइएको र यसको 
१ पत्र यस प्रलतवेदन सुँगै ब झाइएको छ। 
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11 ३. त्याकं सङ्किन 
 

३.१ सन्दिा सामग्रीको अध्ययन (दस्तावेज/कागजात अध्ययन) 

सन्दिा सामग्री समीक्षा वा.प्र.मू. अध्ययनको महत्वपूणा कामहरु मध्ये एक हो, जसमा कान नी 
प्रावर्ानको बारेमा जानकारी संकिन गने, अभ्यास र आयोजनाहरुको वववरणहरु, आयोजना क्षेत्रको 
जानकारी र समान वा.प्र.मू. ररपोटाहरुको समीक्षा समावेश गदाक्ष। वा.प्र.मू. अध्ययनमा आवश्यक 
Secondary Data क्षजल्िा तथा नगर प्रोफाइिबाट संकिन गररएको छ िने आयोजना सुँग 

सम्बक्षन्र्त Primary Data आयोजनाको स्थिगत अध्ययनबाट संकिन गररएको छ। 

 

अध्ययन प्रलतवेदनको तयारीको िममा ववलिन्न वातावरणीय तथा सामाक्षजक आलथाक त्यांक तथा 
जानकारीका स्रोतहरु जस्तै Environmental Statistics of Nepal, 2019 र राविय जनगणना 
,२०६८ को त्याकं, वनृ्दावन न.पा. को वेवसाइट, जनकप रर्ाममा रहेको जि तथा मौसम ववज्ञान 
वविागका जिवाय  समबन्र्ी त्याकं आददको संकिन तथा अध्ययन गररएको छ। आयोजना 
क्षेत्रको टोपोग्रावफक तथा ग गि नक्साको समेत अध्ययन गरी आवश्यक सूचना संकिन गररएको 
छ। यस्तो अध्ययन बाट आयोजना क्षेत्रको प्राय: जसो िौलतक, जैववक, सामाक्षजक-आलथाक तथा 
सांस्कृलतक वातावरणीय अवक्षस्थलत यवकन गररएको छ। यसका साथै नेपाि सरकारिे ववलिन्न 
समयमा अविम्बन गरेका नीलत, योजना, ऐन, लनयम, लनदेक्षशका तथा मापदण्डहरुको अध्ययन गरी 
आयोजनामा आकवषात ह न ेनीलतगत तथा कान नी प्रावर्ानिाई समेत समवष्टगत रुपमा प्रस्त त गररएको 
छ। 
 

३.२ आवश्यक त्याकंको पवहचान/स्थिगत अध्ययन र लनरीक्षण 

आयोजनाको िौलतक, जैववक, सामाक्षजक- आलथाक र सांस्कृलतक वातावरणको बारेमा जानकारी 
संकिनको िालग वातावरण ववज्ञ, समाजशास्त्री र अन्य टोिी सदस्यहरुको ववज्ञ टोिीिे प्रिाववत 
क्षेत्रको सवोक्षण गररएको छ। ववज्ञ टोिीहरुिे प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रिाववत क्षते्रको लनम्न लिक्षखत 
िौलतक, जैववक, सामाक्षजक- आलथाक वातावरणको सम्बन्र्मा त्यांकहरु संकिन गरेका छन।् 
 

 

३.३. प्रलतवेदन तयार गदाा आवश्यक पने त्याकं 
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प्रस्ताववत आयोजनाको िौलतक तथा रासायलनक अवयव, जैववक अवयव र सामाक्षजक-आलथाक तथा 
सांस्कृलतक अवयवको बारेमा जानकारी हालसि गना सम्बन्र्ीत पारालमटरहरुको नाप र मात्रा  
िेक्षखएको छ। यस बाहेक स्थानीय ब विजीवीहरु सुँग छिफिका िममा अन्य जानकारी हालसि 
गना चेकलिष्ट र प्रश्नाविी समेत तयार पाररएको छ।आयोजनाको चेकलिष्ट र प्रश्नाविी अन सूची ४ 
मा समावेश गररएको छ। 
 

३.३.१ िौलतक तथा रासायलनक अवयव 

आयोजना क्षेत्रको िौलतक अवयव अन्तगात अध्ययन टोिीबाट उक्षल्िक्षखत ववषयमा जानकारी तथा 
त्यांक संकिन गररएको छ र आयोजना संचािन बाट ह न सक्ने प्रिाव मूल्यांकन गरी वातावरणीय 
प्रिाव मूल्यांकन प्रलतवेदनमा समावेश गररएको छ। आयोजना स्थिको िौलतक अवयवको बारेमा 
जानकारी लिन स्थिगत अध्ययन (Walkthrough/Direct observation) गररयो। प्रस्ताववत 
आयोजना स्थिको िौलतक अवयवको ववस्ततृ वववरण अध्याय ५ मा उल्िेख गररएको छ। 
िौलतक अवयव अन्तगात लनम्न सूचना तथा त्यांक संिग्न गररएको छ।  
 

• िौगोलिक अवस्था (Physiography and Topography) 
आयोजना प्रत्यक्ष प्रिाववत क्षेत्रका िौगोलिक अवस्था सम्बन्र्ी जानकारीका िालग नापी वविागिे 
प्रकाशन गरेको टोपोग्रावफक नक्साबाट प्राप्त गररएको छ िने स्थिगत अध्ययन माफा त अविोकन 
गरी प्राप्त गररएको छ।साथै, GIS Software को प्रयोग बाट आयोजना स्थिको लसमांकन गरी 
समावेश समेत गररएको छ। सो, नक्सा अध्याय ५ मा समावेश गररएको छ। 
 

• ि-ूउपयोग, िगूिा तथा माटो (Land use, Geology and Soil) 
ि-ूउपयोग सम्बन्र्ी जानकारीका िालग नापी वविागिे प्रकाशन गरेको टोपोग्रवफक नक्साबाट, 
स्थिगत अध्ययन, Environment Statistics of Nepal, 2019 तथा स्थानीय सुँगको अन्तवााताा 
गरी प्राप्त गररएको छ िने िौगलिाक तथा माटो सम्बन्र्ी जानकारी खानी तथा िगूिा वविागिे 
प्रकाशन गरेको िौगलिाक नक्साको आर्ारमा लिइएको छ। 
 
 
 

•  तापिम र वषाा (Temperature and Rainfall) 
तापिम र वषााको जानकारी जनकप रर्ाममा रहेको मौसम स्टेसनबाट लिईएको छ।यस क्षेत्रको 
औषत अलर्कतम तापिम ३१ लडग्री से. र औषत न्यूनतम तापिम २० लडग्री से. रहेको छ । 
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• नदीका ववशेषताहरु (Drainage and Hydrology) 

नदीको ववशेषताहरुको जानकारी लिन स्थिगत अध्ययन तथा सन्दिा सामग्री र चेकलिष्टको प्रयोग 
गररएको लथयो। यस क्षेत्रको औसत वावषाक वषाा १६९९.६ मी.मी. रहेको छ। 
 

• िकूम्पीय वगीकरण (Seismic Zonation) 
िकूम्पीय जोक्षखमको जानकारीका िालग खानी तथा िगूिा वविागिे प्रकाशन गरेको िकूम्पीय 
केन्द्रववन्द  नक्सा (Epicenter Map of Nepal) को प्रयोग गररएको छ। 
  
३.३.२ जैववक अवयव 

जैववक अवयवको चेक्षक्िष्टबाट स्थिगत अविोकन गरर प्रस्ताव क्षेत्रमा पाइने वनस्पलतहरुको वववरण 
संकिन आयोजनाको क्षेत्र लनर्ाारण प्रलतवेदन तयार गदाा गररएको लथयो। गैर काष्ठजन्य वन पैदावार, 
प्रस्ताव क्षेत्रमा पाइने प्रम ख वन्यजन्त हरु (जिचर, उियचर, शरीसपाहरु) को बारेमा सावाजलनक 
छिफिको िममा त्यांक संकिन गररएको लथयो।संकिन गररएका रुखहरु, जिचर, उियचर, 
शरीसपाहरु र स्तनर्ारी वन्यजन्त हरुिाई हािको संरक्षक्षत अवस्था ने.स., IUCN र CITES अन सार 
वगीकरण गररएको छ। 

आयोजना स्थिको जैववक अवयवको बारेमा जानकारी लिन स्थिगत अध्ययन 
(Walkthrough/Direct and indirect observation) गररयो। स्थिगत अध्ययन गदाा 
जैववक अवयवको बारेमा थाहा िएको व्यक्षि सुँग अन्तवााताा लिईएको छ।प्रस्ताववत आयोजना 
स्थिको जैववक अवयवको ववस्ततृ वववरण अध्याय ५ मा उल्िेख गररएको छ। 
 

३.३.३ सामाक्षजक-आलथाक तथा सासं्कृलतक अवयव 

प्रस्ताव क्षेत्रको सामाक्षजक-आलथाक तथा सांस्कृलतक अवयवको सूचना संकिनको िालग सावाजलनक 
छिफिको माध्यमबाट वस्तीको घरर् री संख्या, बसोबास गरररहेको जातजालत तथा र्मा, पेशा, 
शैक्षक्षक वववरण स्वास््यको वववरण, म ख्य बजार क्षेत्र तथा त्यस िेगको र्ालमाक, प्राकृलतक, तथा 
पयाटकीय महत्वका स्थिहरुको वववरण जस्ता सूचनाहरु केन्द्रीय त्यांक पाररएको क्षजल्िा/नगर 
प्रोफाइिबाट संकिन गररएको छ। 
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साथै, आयोजना स्थिको सामाक्षजक-आलथाक तथा सांस्कृलतक अवयवको बारेमा जानकारी लिन 
स्थिगत अध्ययन (Walkthrough/Direct observation) गररयो। स्थिगत अध्ययन अन्तगात 
सरोकारवािाहरुसुँग छिफि, ववषयवस्त  तोकेर समूह छिफि (Focus Group Discussion), 
मूख्य जानकार व्यक्षिसुँग अन्तवााताा (Key Informant Interview) र सामूवहक छिफि 

(Group Discussion) गररयो।प्रस्ताववत आयोजना स्थिको सामाक्षजक-आलथाक तथा सांस्कृलतक 
अवयवको ववस्ततृ वववरण अध्याय ५ मा उल्िेख गररएको छ। 
 

३.४ मस्यौदा प्रलतवेदनको तयारी 

आयोजनाबाट स्थानीय वातावरणमा पना सक्ने नकारात्मक वातावरणीय प्रिावहरुको ववश्लषेणबाट 
प्रिाव न्यूनीकरणका उपायहरु पवहचान गरी वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदनमा समावेश गररएको 
छ।यस्तै प्रस्ताव कायाान्वयनबाट ह ने सकारात्मक प्रिावहरुिाई बढोत्तरी गने ववषयिाई समेत यस 
प्रलतवेदनमा उल्िेख गररएको छ। प्रिावहरुको व्यवस्थापन योजना, अन गमन योजना संिग्न गरी 
वातावरणीय व्यवस्थापन योजना (अध्याय ९ र १०) पलन समावेश गरी वातावरण संरक्षण लनयमाविी, 
२०७७ को अन सूची १२ को ढाुँचामा वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकन प्रलतवेदन तयार पाररएको हो। 

 

३.५ सावाजलनक परामशा, छिफि, अन्तरविया र स न वाइ 

वातावरण संरक्षण लनयमाविी, २०७७ िे तोकेको ढाुँचा अन सार वनृ्दावन नगरपालिकाको स्थानीय 
दैलनक पलत्रका- वतामानकाि दैलनकमा लमलत २०७९-०५-१३ गते सोमबार सावाजलनक स न वाई 
कायािममा उपक्षस्थत ह न ेबारे सूचना प्रकाक्षशत गररएको लथयो।सो सूचनामा सावाजलनक स न वाई 
एकहप्ता पलछ (२०७९-०५-१९, आइतबार) ददनको १ बजेकािालग तोवकएको लथयो। 
तोवकएको समय र स्थानमा सम्पन्न िएको सो सावाजलनक परामशाको अध्यक्षता वनृ्दावन न.पा.को 
मेयर श्री  ववनोद प्रसार् क मी ज्यूको अध्यक्षतामा िएको लथयो।सो, सावाजलनक स न वाई तथा 
अन्तरविया कायािममा उल्िेखनीय रुपमा स्थानीयवासी, वडाका अध्यक्षहरु, प्रहरीहरु तथा स्थानीय 
सरोकारवािाहरुको उपक्षस्थलत रहेको लथयो।उि कायािममा ४२ जना मान्छेहरुको उपक्षस्थत िएको 
लथयो। 
 

 

तालिका ३.१: सावाजलनक स न वाई कायािममा उठेका सवाि र लतनीहरुको सम्बोर्न 
ि.स. सवािहरु सवािहरुको सम्बोर्न 
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१ ठेका िगाउन अगाडी वगर क्षेत्रको लसमांकन गरेर मात्र 
ढ ंगा, लगट्टी लनकाल्न  पने, 

वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकन 
प्रलतवेदनमा प्रष्ट रुपमा नक्सा 
राक्षखएको र ठेक्का िगाउन  अक्षघ 
सोवह नक्सा अन रुप लसमांकन 
गररन,े 
संकिन क्षेत्रमा स्थायी रहने 
गरीअलनवाया नक्सा र वववरण 
वोडा राक्षखने छ, 

२ मापदण्ड र नीलत लनयममा रहेर ढ ंगा, लगट्टी लनकालिन  
पने 

मापदण्ड र नीलत लनयममा रहेर 
काम गररन े

३ ववगतका ददनहरुमा ढ ंगा. लगट्टी लनकाल्दा एकै ठाउुँबाट 
मात्र  लनकािी गवहरो खाडि छालडने र उि खाडिमा 
द घाटना सम्म िएकािे आगामी ददनहरुमा यस्ता काया 
गना नह ने, 

मात्र १ लम गवहराई बाट नदी 
जन्य पदाथा लनकाल्न ेर लनरन्तर 
अन गमन ह ने 

४ बखााको समयमा आउने बादीिे जमीन काट्ने ह ुँदा 
स्थनीय सुँग समन्व गने 

स्थानीय सुँग समन्वय ह ने 

५ स्थानीय वालसन्दािाई ह ने फाइदा तथा रोजगारीको 
ववषयको बारेमा स्पष्ट ख िाउने 

 समावेश गररएको छ 

६ स्थानीय ग नासो स ने्न र स नाउने वातावरण लमिाउन  पने स्थानीय राय स झाव अन सार 
आयोजना अक्षघ बढाइने 

७ ठेकेदारिे ठेक्का लिए पलछ ठेकेदार आउन सक्ने समस्या 
बारे स्थानीय सरकार उत्तदााई ह न  पने  

ठेकेदारिे स्थानीय सरकार 
(वनृ्दावन न.पा.) सुँग समन्वय 
गरी काम गनेछ 
यसको लनक्षित अन गमन 
वनृ्दावन न.पा. िे गनेछ। 

८. उठेको राजस्व क्षशक्षा, स्वास््य जस्ता सामाक्षजक वहतका 
कायामा िगानी गररन  पने, 

मरे्श प्रदेश तथा स्थानीय 
सरकार (वनृ्दावन न.पा.) 
समन्वय गरी योजना बनाउन े

९ ढ वानी गदाा बस्ती िन्दा बावहर वैकक्षल्पक बाटोहरुको 
प्रयोग गररन  पने र तोकी कायाान्वयन गररन  पने 

ट्रावफक प्रहरीसुँग  समन्व गरेर 
काम गररन े
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३.६  लसफाररस पत्र 

प्रस्ताववत वनृ्दावन न.पा. को ववलिन्न घाटबाट ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा लनकालिने यस आयोजना 
अध्ययन तथा प्रलतवेदन तयारी अन्तगात आएका लसफाररस पत्रहरुिाई अन सूची १, २ र ३ मा 
समावेश गररएको छ। आयोजनाको क्षेत्र लनर्ाारण अध्ययन सुँग सम्बक्षन्र्त लसफाररस पत्रहरु अन सूची 
१ (पेज नं ८5)  मा, सावाजलनक स न वाई सुँग समबक्षन्र्त लसफाररस पत्रहरु अन सूची २ (पेज नं 
92)  मा र वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकन सुँग सम्बक्षन्र्त लसफाररस पत्रहरु अन सूची ३ (पेज नं 
९5) मा समावेश गररएको छ। 
 

३.७ प्रलतवेदन तयारी 

प्रस्ताववत आयोजना क्षेत्रको ववर्मान िौलतक, रासायलनक, जैववक, सामाक्षजक, आलथाक र सांस्कृलतक 
आर्ारितू वातावरणीय अवस्थािाई पवहचान गरेर वातावरणीय प्रिावहरुको महत्वको मूल्यांकन 
गररएको छ। सावाजलनक स न वाई बैठकमा प्रस्ताव क्षेत्रको सम्बक्षन्र्त सरोकारवािाहरुिाई प्रलतवेदन 
लनष्कषाहरु प्रस्त त गररयो र प्रस्तावको सम्बन्र्मा उनीहरुका सल्िाह र स झावहरु समावेश गरेर 
यस प्रलतवेदन तयार गररएको छ। नेपाि सरकारको सम्बक्षन्र्त लनणायकतााहरुिे उदे्दश्यपूणा लनणाय 
लिन सक्षजिो बनाउन सम्बक्षन्र्त सरोकारवािाहरुको सल्िाह र स झावहरु समेटेर वातावरण संरक्षण 
लनयमाविी, २०७७ मा तोकेको ढाुँचा बमोक्षजम ववस्ततृ वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकन प्रलतवेदन 
तयार गररएको छ। वा.सं.लन.,२०७७ अन्तगात प्रतावकिे दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड 
(क) अन सार र वा.सं.ऐन.,२०७६ को अन गमन तथा लनरीक्षण दफा (१) अन्तगात प्रस्त त वा.प्र.मू. 
प्रलतवेदन मरे्श प्रदेश सरकार अन्तगात उर्ोग, पयाटन तथा वन मन्त्राियमा स्वीकृलतको िालग पेश 
गररएको छ। 
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12 ४. प्रलतवेदन तयार गदाा ववचार गन ा पने नीलत, ऐन, लनयम, लनदेक्षशका, 
मापदण्ड, सक्षन्र्, सम्झौता: 

 

यस अध्ययन अन्तगात प्रस्ताववत आयोजना कायाान्वयन गदाा आकवषात ह न सक्ने नीलत, कायानीलत, 
कानून मापदण्ड तथा अन्य सान्दलिाक स्वीकृत कानूनी संरचनाहरु लनम्नान सार वगीकरण गरी ववश्लषेण 
गररएको छ। उल्िेख गररएका ऐन, लनयम र कानूनको आयोजना संचािन चरणमा प्रस्तावकबाट 
कायाान्वयनको प्रलतविता गररएको छ।     
 

 तालिका ४.१: प्रलतवेदन तयार गदाा प  नराविोकन गररने दफा, लनयम, खण्ड आदद र सम्बक्षन्र्त 
ब ुँदाहरु:- 
 प्रलतवेदन तयार गदाा प  नराविोकन गररने दफा, लनयम, खण्ड आदद र 

सम्बक्षन्र्त ब ुँदा 
 ब ुँदा सम्बक्षन्र्त वववरणहरु 
नेपािको संववर्ान 
नेपािको संववर्ान   नेपािको संववर्ान, २०७२ देशको सवोच्च कानून हो। वातावरणका 

सम्बन्र्मा उि संववर्ानको र्ारा ३५(५) मा वातावरणबारे यसरी 
उल्िेख िएको छ। साथै जनसार्ारण वातावरणीय स्वच्छताको चेतना 
बढाई िौलतक ववकाससंग सम्बक्षन्र्त वियाकिापहरुबाट वातावरणमा पना 
जाने प्रलतकूि असरहरु पना नददन एवं वातावरणको संरक्षण गना राज्यिे 
प्राथलमकता ददनेछ र द िाि वन्यजन्त , वन र वनस्पलत ववशेष संरक्षण गने 
व्यवस्था गनेछ। र्ारा १९ मा पलन सम्पलतको बारेमा यसरी िएको छ, 
“ प्रत्येक नागररकिाई प्रचलित कानूनको अलर्नमा रही सम्पलत आजान 
गने, िोग गने, बेच लबखन गने र सम्पलतको अन्य कारोवार गने हकका 
साथै जग्गा अलर्ग्रहण गदाा म अव्जाको व्यवस्था गरेको छ।र्ारा २२(१-
५) िे बाि अलर्कारको व्यवस्था गरेको छ। 

नीलत तथा योजना 
 पन्रौ योजना 
(२०७६-२०७७) 
(२०८०-८१) 

यो योजना राज्य रुपान्तरण ह ुँदा लनम्न बाट उच्चा आय िएको देशको 
रुगमा आगाडी बढ्नको िालग ठोस आर्ार लनमााण गररएको छ।१५ औ ं
योजना आलथाक वषा २०८०-८१ सम्म वावषाक औसत आलथाक ववृि दर 
६.८ प्रलतशतमा िक्ष्य राखेको छ। 
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राविय जिवायू 
पररवतान नीलत, 
२०७६ 

जिवायू पररवतानको कारण वषाा प्रकृया (अलतववृष्ट, अनाववृष्ट , सघनववृष्ट) 
तथा ऋत कािमा समेत पररवतान आएको छ। यसबाट जिस्रोत, कृवष, 
वन तथा जैववक ववववर्ता, स्वास््य, प्रकोप, पूवाार्ार ववकास, पयाटन तथा 
जीववकोपाजानसंग सम्बक्षन्र्त ववलिन्न क्षेत्रमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रिाव 
परेको छ।जिवायू पररवतानको प्रलतकूि प्रिाव न्यूनीकरण गदै, जिवाय  
अन कूलित ह ुँदै, न्यून कावान उन्म ख सामाक्षजक- आलथाक ववकास पथिाई 
अविम्बन गदै जिवाय  पररवतान सम्बन्र्ी राविय तथा अन्तराविय 
संयन्त्रमािएको प्रलतविता अन रुप सहायोग तथा सहकायाको प्रवर्ान गरर 
जीवन स्तरमा स र्ार ल्याउन  यस नीलतको प्रम ख िक्ष्य रहेको छ। 
यसका िालग जिवाय  पररवतानिे पारेको तथा पना सक्ने प्रिावहरुको 
पवहचान, प्रिावहरुको पररमाणात्मक वकटान तथा सम्िाववत जोक्षखमबाट 
स रक्षक्षत रहन अन कूिका उपायहरु अविम्बन गरी जिवाय  पररवतानका 
द ष्पररणामबाट बच्ने क्षमताको ववकास गने।  

राविय वातावरण 
नीलत,२०७६ 

यस नीलतको म ख्य उदेश्यहरुमा सबै प्रकारको प्रदूषण रोक्ने, लनयन्त्रण र 
न्यूनतम गना, सबै स्रोतबाट फोहोर व्यवस्थापन, शहरी क्षेत्रको हररयािी 
ववस्तार गना, ववकासको सबै आयाममा वातावरणीय म द्दाहरुको मूिर्ार, 
प्रदूषण वपलडतिाइ वातावरणीय न्याय स लनक्षित गना, प्राकृलतक स्रोतको 
ददगो उपयोग, अन सन्र्ान र जहाुँ सम्म सम्िव िएसम्म वातावरणको 
संरक्षण र व्यवस्थापनको क्षमता अलिववृि, प न: प्रायोग र उपिब्र् 
संसार्नको प न:प्रवियाका बारेमा सम्बोर्न गरेको छ। यो नीलतिे सबै 
प्रकारको प्रदूषण लनयन्त्रण गना प्रिावकारी प्रणािी बनाउुँदछ, अस्पताि, 
उर्ोग र यातायात प्रणािीको संचािन वातावरण मैत्री टेक्नोिोजीिाई 
प्रोत्सावहत गदाछ र उदेश्यहरु प्राप्त गनाका िालग रसायनिाइ उत्पादनमा 
लनयन्त्रण गछा। 

राविय ि-ू उपायोग 
नीलत, २०६८ 

यस नीलतको प्रम ख उदेश्य देहाय बमोक्षजम ववकास र वातावरण बीच 
सन्त िन कायम राख्न,े िौगोलिक, सस्कृलतक, र्ालमाक, एलतहालसक, 
पयाटकीय िगायत ववशेष महत्वका क्षेत्रहरु रहेको िलूमको संरक्षण गने 
जस्ता अन्तर समबन्र्हरु समेवटएका छन।् 

राविय यातायात 
नीलत, २०७१ 

यस नीलतिे अन्य ववषयका अलतररि जग्गा अलर्ग्रहणको पूरा प्रवियाको 
ववस्तारमा उल्िेख गरेको छ। जस अन सार और्ोलगक ग्राम योजना जग्गा 
अलर्ग्रहण गरर जग्गाको स्वालमत्व योजनामा हस्तान्तरण गने प्रकृया 
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लनमााण काया श रु ह न  िन्दा पवहिेन ैसम्पन्न ह न पछा। त्यसै गरर जग्गा 
अलर्ग्रहण गदाा क नै पररवार पूणा रुपिे ववस्थावपत ह ने िए यस्ता 
पररवारिाई प नस्थापना गरेर अथवा अन्य उपायबाट जीववकोपाजानको 
व्यवस्था गररददन  पछा। 

राविय वन नीलत, 
२०७५ 

क नै ववकास योजनाको कायाान्वयनिे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा वन 
सम्पदा असर पाने िएमा राविय वन नीलत, २०७५ आकवषात ह न्छ। वन 
नीलत, वन र खेती प्रणािी बीचको अन्तरवियािाई प्रिावकारी गराएर 
खार्ान्न उत्पादन ववृि गना मदत गने, िकू्षय, पवहरो र वातातावारणमा 
परेको अवरोर्को पररणामबाट उत्पन्न ह ने अन्य प्रिावहरुबाट जलमनको 
स्तरमा लगरावट आउने काम रोक्ने र वातावारणीया तथा वंशाणू मूिक 
स्रोतहरुको संरक्षण गना तफा  उन्म ख छ। तर वननीलत वन क्षेत्रिन्दा 
बावहरका योजनाका संरचनाहरु लनमााण गदाा ह न जाने वनववनाश तथा 
रुख काट्निाई रोक्ने ववषयमा बढी केक्षन्द्रत  रहेको छ। जिार्ारकै 
संरक्षण र िलूमगत जि िण्डारिाइ ररचाजा गने प्रवियािाई व्यवक्षस्थत 
गना प्रोत्सावहत गने उदेश्यिे वननीलतिे िौगोलिक दृवष्टकोणिे ज्यादै 
संवेदनशीि देक्षखने लसवालिक क्षेत्रको संरक्षणिाई प्राथलमकता ददएको 
छ।यस नीलतिे जोक्षखममा परेको प्रजालतहरुको पलन संरक्षण गने जोड 
ददएको छ। वननीलतिे साम दावयक र लनक्षज तवरमा गररने वन ववकास, 
राविय लनक न्ज तथा आरक्षक्षत क्षेत्र व्यवस्थापन, ि ूतथा जिार्ार संरक्षण, 
आिंकाररक वनस्पलतको ववकास तथा व्यवस्थापन र जैववक ववववर्ता 
संरक्षणका, कायािमहरु कायाान्वयन गना जोड ददएको छ। 

सावाजलनक पूवाार्ार 
लनमााण र संचािन 
नीलत, २००० 

यस नीलतमा नेपाि सरकारिे आवश्यक पने जग्गा प्रचलित ऐन – 
लनयमका आर्ारमा  अलर्ग्रहण गरर िगानीकताािाई ददनसक्ने तर यसरर 
अलर्रहण गरर िगानीकताािाई ददनसक्ने तर यसरी अलर्ग्रहण गरेको 
जग्गाको मूल्यािगानी कताािे नै व्याहन ा पने िनेर उल्िेख िएको छ। 

ऐन 
वातावरण  संरक्षण 
ऐन, २०७६ 

वातावरण  संरक्षण ऐन, २०७६ मा और्ोलगक ग्राम िगायत ववकासको 
योजनाहरु वातावरणीय पक्षिाई साथ साथै िैजान पने ववषयिाई संस्थागत 
गनाका िालग प्रावर्ानहरु राक्षखएको छ। ऐनिे ववकास र वातावरण एक 
अकााको पररपूरक िएको ववषयिाई स्वीकार गरी ववकास योजनाबाट 
मालनस , पश पन्छी र वनस्पलतका प्रजलतहरुमा र उनीहरुको िौलतक 
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अवस्थामा पने वातावरणीय क्षलत न्यूनीकरण गने ववषयमा चासो देखाएको 
छ। यसिे वातवरणमा प्रलतकूि असर गने क नैपलन वस्त , इन्र्न, यन्त्र, 
उपकरण वा प्िान्ट को प्रयोगमा बंदेज िगाउन सक्ने अलर्कार पलन 
वातावरण ववज्ञान तथा प्रववलर् मन्त्राियिाई ददएको छ। क नै संस्था वा 
व्यक्षिको वियाकिापबाट प्रदूषण वा वातवरण अथवा क नै पलन व्यक्षिगत 
सम्पलतमा क्षलत प गेमा, क्षलत प यााउने सो संस्था वा व्यक्षििे प्रिाववत 
व्यक्षििाइ उक्षचत क्षलतप लता ददन  पने प्रावर्ान पलन एन मा छ। दफा ३५ 
को उपदफा(१) बमोक्षजम, वातावरणीय प्रिाव म ल्यांकन प्रलतवेदन स्वीकृत 
गराउन  पने, प्रस्तावकको हकमा  त्यस्तो प्रलतवेदन स्वीकृत नगराई क नै 
प्रस्ताव कायाान्वयन गरेमा ५० िाख सम्मको जररवाना लतन ा पनेछ। 

वन ऐन, २०७६ वनक्षेत्रको ि-ूस्वालमत्व नेपाि सरकारमा रहनेछ। नेपाि सरकार 
मक्षन्त्रपररषदको लनणाय लबना राविय वन\क्षेत्रको ि-ूउपयोग पररवतान गना, 
राविय वनको िोगालर्कार कसैिे उपिब्र् गराउन लर्तो बन्र्की, सट्टापट्ट 
वा अन्य वकलसमिे हक हस्तान्तरण गना सवकने छैन। नेपाि सरकारको 
ददगो वन संरक्षण, व्यवस्थापन एवं वातवरण तथा ववकास बीचको 
सन्त िन कायम गनाको िालग क नै खास वन क्षेत्रमा तोवकएको बक्षम्जम 
िउूपयोग योजना िाग  गना वा गराउन सक्ने छ।यस ऐनमा अन्यत्र 
ज नस कै क रा िेक्षखएता पलन राविय प्राथलमकता प्राप्त आयोजना, िगानी 
बोडा बाट िगानी प्राप्त िएको योजना, राविय गौरवका आयोजना संचािन 
गनावनक्षेत्रको प्रयोग गन ा बाहेको अन्य क नैपलन ववकल्प निएमा र प्रचलित 
कानून बमोक्षजमको वातावरणीय परीक्षणबाट यस्तो योजना संचािन गदाा 
वातावरणमा उल्िेखनीय प्रलतकूि असर नपने देक्षखएमा नेपाि सरकारिे 
यस्तो योजना संचािन गनाको लनक्षम्त राविय वनको क नै िाग प्रयोग गना 
तोवकय बमोक्षजम स्वीकृत ददन सक्नेछ। एनको दफा ४९ िे क नै पलन 
राविय वनमा पूवा स्वीकृलत जग्गा ववराउने, वोट ववरुवा र रुख काट्ने, 
आगो िगाउने, गाईवस्त  चराउने, वन पैदावार हटाउने र वन पैदावारमा 
क्षलत प यााउने, लसकार खेल्ने र ढ ंगा, बाि वा र माटो  उपिब्र् गना खने्न 
काम गना नपाउने गरी बन्देज िगाएको छ। 

अपांगता िएका 
व्यक्षिको अलर्कार 

अपाङ्गता िएका व्यक्षि ववरुि ह ने िेदिाव अन्त्य गरी उनीहरुको 
नागररक, राजनीलतक, आलथाक, सामाक्षजक तथा संस्कृलतक अलर्कारको 
संम्मान गना तथा अपाङ्गता िएका व्यक्षििाई सशक्षिकरण गरर नीलत  
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सम्बक्षन्र् ऐन, 
२०७४ 

लनमााण र ववकास प्रवियामा सहिागी  गराई स्वाविम्बी र सम्मानजनक 
जीवन यापनको वातावरण स लनक्षित गने सम्बन्र्मा अपाङ्गता िएका 
व्यक्षिको अलर्कार सम्बक्षन्र् कानूनिाई संशोर्न र एकीकरण गना 
वाञ्छनीय िएकािे, नेपािको संववर्ानको र्ारा २९६ को उपर्ारा (१) 
बमोक्षजम व्यावास्थावपका - संसदिे यो ऐन बनाएको छ।  

रोजगारीको हक 
सम्बक्षन्र् ऐन, 
२०७५ 

प्रत्यक नागररकिाई रोजगारीको हक स लनक्षित गना, आफ्नो क्षमता 
अन सारको रोजगारी छनौट गने अवसर प्रदान गने तथा रोजगारीको शता, 
आवस्था तथा बेरोजगार सहायता सम्बन्र्मा आवश्यक व्यवस्था गना 
बनेको ऐन हो।प्रत्यक नागररकिाइ रोजगार पाउने अलर्कार ह नेछ। 
कसैिे पलन बेरोजगार व्यक्षििाई रोजगार ददने सम्बन्र्मा प्रचलित 
कानूनिे क नै खास वगा वा सम दायको िालग ववशेष व्यवस्था गरेको 
अवस्थामा बाहेक त्यस्तो व्यक्षिको उत्पलत, र्मा, वणा, जात, जालत, लिङ्ग, 
िाषा, क्षेत्र, वैचाररक आस्था वा यस्तै क नै आर्ारमा िेदिाव गना ह ुँदैन। 

जिस्रोत ऐन, 
२०४९ 

नेपाि लित्रको ि-ूसतहमा वा िलूमगतवा अन्य क नै अवस्थामा रहेको 
जिस्रोतको सम क्षचत उपयोग, संरक्षण, व्यवस्थापन र ववकास गना एवं 
जिस्रोतको िािदायक उपयोघरुको लनर्ाारण गने, यस्तो उपयोगबाट ह ने 
वातावरणीय तथा अन्य हालनकारक प्रिावको रोकथाम एवं जिस्रोतिाई 
प्रदूषण म ि राख्न ेसम्बन्र्मा कानूनी व्यवस्था गना वाञ्छनीय िएकोिे 
दफा ४० बलमक्षजम जिस्रोतको सम्बन्र्मा व्यवस्था गना बनेको छ यो 
ऐन। 

िलूम उपयोगको ऐन, 
२०७६ 

िलूमको वगीकरण,  सम क्षचत उपयोग र प्रिावकारी व्यवस्थापनको 
माध्यमबाट अलर्कतम र ददगो िाि हालसि गने सम्बन्र्मा आवश्यक 
व्यवस्था गना वाञ्छनीय िएको िने्न यो दफा एनिे सम्बोर्न गरेको छ। 
ऐन अन्तगात दफा ८ को उपदफा (७) बमोक्षजम नेपाि सरकारिे 
देहायका स्थानको िउूपयोग पररवतान गना सक्नेछ। 

ि ू तथा जिार्ार 
संरक्षण ऐन, २०३९ 

नेपािका जिार्ार क्षेत्रिाइ व्यवक्षस्थत गनााका िालग ि ूतथा जिार्ार 
संरक्षण ऐन, २०३९ जारर गररएको हो। ऐनको दफा ३ िे सरकारिाई 
ज नस कै क्षेत्रिाई संरक्षक्षत जिार्ार क्षेत्र िनेर घोषणा गना सवकने अलर्कार 
ददएको छ। ऐनको दफा ४ िे जिार्ार संरक्षण अलर्कृतिाई संरक्षक्षत 
जिार्ार क्षेत्र लित्र लनम्न बमोक्षजमको काम गना सक्ने अलर्कार ददएको 
छ। 
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• टारहरुको स र्ारको काम, बाुँर्, और्ोलगक ग्राम- इम्बैंकमेन्ट, 
Diversion channel र  Retaining Wall  लनमााण र ममात गने 
काम। 

• पवहरो जान सक्ने  क्षेत्रका वनस्पलतको संरक्षण गने  

• ि ूतथा जिार्ार संरक्षणसुँग सम्बक्षन्र्त कृवष क्षेत्रका ववर्मान 
अभ्यासहरुिाई लनयमन गने काम। 

जिचर संरक्षण ऐन, 
२०१७ 

यस एनिे लसमसार क्षेत्र र जिचरको महत्विाई रे्रै पवहिे नै स्वीकार 
गरेको छ। यस एनिे दफा ३ िे क नै पलन जिचरिाइ समात्ने अथवा 
माने उदेश्यिे क नै पलन जिराक्षश/ जिस्रोतमा ववषाि  वा ववष्फोटक 
पदाथा प्रयोग गने वा नहर प ि वा मौज दा जि प्रणािी मा क्षलत प यााउने 
ज नस कै समूह वा व्यक्षििाई दक्षण्डत गने व्यवस्था गरेको छ। एनको 
दफा ४ िे सरकारिाई  नेपाि राजपत्र मा सूचना प्रकाक्षशत गरर केही 
जालतका जिीय प्रणािीिाई समात्न, माना, वा चोटपटक िगाउन बन्देज 
गरेको छ। 

श्रम ऐन, २०७१ यस ऐन को दफा ३ को उपदफा (१) बमोक्षजम, श्रलमक र श्रलमकसुँग 
सम्बक्षन्र्त ववषयमा न्यूनतम मापदण्डको रुपमा रहने्नछ। त्यसै गरर दफा 
३ को उपदफा (१) बमोक्षजम, यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगात बनेको 
लनयममा उल्िेक्षखत पाररश्रलमक वा स ववर्ा िन्दा कम पाररश्रलमक वा 
स ववर्ा लिने ददने गरर वा यस येनमा उल्िेक्षखतशता ववपररत ह ने गरी 
रोजगार दाता तथा श्रलमक बीच रोजगार सम्झौता िएको रहेछ िने त्यस्तो 
त्यस्तो रोजगार सम्झौता यो ऐन ववपररत िएको मालननेछ र सो हदसम्म 
त्यस्ता रोजगार सम्झौता बदर ह नेछ। 

स्थानीय सरकार 
संचािन ऐन, 
२०७४ 

नेपािको संववर्ानको र्ारा २९६ को उपर्ारा (१) बमोक्षजम स्थानीय 
नेततृ्वको ववकास गदै स्थानीय शासन  पिती िाई स दद्रढ गरी  स्थानीय 
तह मववर्ावयकी, कायाकारररणी र न्यायीक अभ्यासिाई  संस्थागत गना 
स्थानीय सरकारको संचािन गनाको िालग सहकाररता, सहअक्षस्तत्व, र 
समन्वयिाई प्रवदान गदै सहिालगता, उतदावयत्व, पारदक्षशाता स न क्षित गरी 
स िि र ग णस्तरीय सेवा प्रिाव गना, िोकतन्त्रका िािहरुको 
समान पालतक समावेशी र न्यायोक्षचत ववतरण गरी कानूनी राज्य ददगो 
ववकासको अवर्ारणा अन रुप समाजवाद उन्म ख संक्षघय िोकताक्षन्त्रक 
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गणतन्त्रात्मक  शासन प्रणािीिाई स्थानीय तहदेक्षख नै स दृढीकरण गना 
यो ऐनिे मागा प्रशस्त गदाछ। 

बािबालिका 
सम्बन्र्ी ऐन, 
२०७५ 

बािबालिकाको अलर्कारको सम्मान, संरक्षण प्रवदान र पररपूलता 
बािबालिकाको सवोतम वहत कायम गना बािबालिका सम्बन्र्ी प्रचलित 
कानूनिाई संशोर्न र एकीकरण गना वाञ्छनीय िएकोिे बािबालिका 
सम्बन्र्ी ऐन प्रस्ताव गररएको छ। 

बाि श्रम ऐन, 
२०५४ 

बाि श्रम ऐन, २०५३ (लनवारण र लनयम) नेपािमा प्रयोग बािश्रम  
सम्बन्र्ी प्रम ख ऐन हो। यो ऐनको दफा २ (क) िे १६ वषान्दा कम 
उमेरको व्यक्षििाई ”बािक” िनेर पररिावषत अरेको छ।  उि एनको 
दफा ३ को उपदफा १ मा १४ वषा म लनका बािकिाई मजद रका रुपमा 
िनाा ह न  िनेर स्पष्ट उल्िेख िएको छ।तर दफा ३ िे १६वषाम लनकािाई 
सावाजलनक यातायात र लनमााण सम्बन्र्ी काम जस्ता बढी जोक्षखम ह ने 
क्षेत्रका काममा िगाउन बन्देज िगाएको छ। अको अथामा िने्न हो िने 
सामररक औलर्लगक ग्राम अन्तगातका योजनाहरुमा ठेक्का व्यवस्था  गरी 
गररने लनमााण काममा संिग्न गराउन लमल्दैन। 

  फोहोर मैिा 
व्यवस्थापन ऐन, 
२०६८ 

फोहोरमैिा स्रोतमा न्यूनीकरण, प न प्रयोग , प्रशोर्न वा ववसजान गरर 
फोहोरमैिाको व्यवक्षस्थत तथा प्रिावकारी व्यवस्थापन गना तथा 
फोहोरमैिाबाट जनस्वास््य तथा वातावरणमा पना सक्ने प्रलतकूि 
प्रिाविाई कम गरर स्वच्छ तथा स्वास््य वातावरण कायम गनाको िालग  
फोहरमैिा व्यवस्थापन जस्तो अत्यन्त जरुरी सेवा समबन्र्ी कानूनिाई 
संशोर्न र एकीकरण गना वाञ्छनीय िएकोिे, नेपािको अन्तररम 
संववर्ान, २०६३ को र्ारा ८३ बमोक्षजमको व्यवस्थापन- सांसदको 
हैलसयत संववर्ान सिािे यो बनाएको छ। 

जग्गा प्रालप्त ऐन, 
२०३४ 

जग्गा प्रालप्त ऐन, २०३४ (संशोर्न २०४९) िे नेपाि राज्यलित्र क न ै
वकलसमको लनमााण काया गदाा आवश्यक पने जग्गा अलनवाया रुपमा 
अलर्ग्रहण गन ापने गरी लनदेक्षशत गरेको छ। नेपाि सरकारिे अलर्राज्यको 
ज नस कै पररणाममा सरकार वा सरकारी लनकायिे संचािन गने क नैपलन 
ववकास योजनाका िालग आवश्यक पने जग्गा ऐनिे व्यवस्था गरे अन सार 
म आब्जा  ददएर अलर्ग्रहण गना सक्छ (दफा ३ र ४)। यो सरकारिाइ 
ऐनिे ददएको ज्यादै ठ िो हो वकनवक यो अलर्कार प्रयोग गरेर सरकारिे 
सावाजलनक लनमााणका िालग िनेर ज नस कै जग्गा अलर्ग्रहण गना सक्छ।  
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संकटापत्र वन्यजन्त  
तथा वनस्पलतको 
अन्तराविय लनयमन 
तथा लनयन्त्रण ऐन, 
२०७३ 

नेपाि पक्ष िएको संकटापत्र वन्यजन्त  तथा वनस्पलतको अन्तराविय  
व्यापार समबक्षन्र्, १९७६ को कायान्वयन गने संकटापत्र वन्यजन्त  र 
वनस्पलतक ववलिन्न प्रजालतको संरक्षण र त्यसको अन्तराविय व्यापारिाइ 
लनयमन तथा लनयन्त्रण गनाको िालग आवश्यक कानूनी व्यस्था गररने 
िएकािे, नेपािको संववर्ान र्ारा २९६ को उपर्ारा- १ बमोक्षजम यो 
ऐन बनाएको छ। यस अन्तगात कसैिे पलन द िाि वा िोपोन्म ख वन्यजन्त  
वा वनस्पलत वा सो को खररद लबवि गना, आफूसंग राख्न, प्रायोग गना, 
रोप्न, ह कााउन, लनयक्षन्त्रत प्रजनन ्गना, ओसारपोसार गना वा लनकासी वा 
पैठारी गना वा गराउन ह दैन।   

 

 

लनयमाविी 
फोहोर मैिा  
व्यवस्थापन 
लनयमाविी ,२०७० 

स्थानीय लनकायिे ऐनको दफा ६ बमोक्षजम कम्तीमा जैववक र अजैववक 
िगायतका फोहरमैिािाई स्रोतमै छ ट्याउने गरी तोक्दा हालनकारक वा 
रासायलनक फोहरमैिािाई छ ट्टाछ टै्ट पथृकीकरण तथा व्यवस्थापन गने 
गरी तोक्न  पनेछ। यसरी तोवकएकोमा फोहरमैिा उत्पादन गने व्यक्षि, 
संस्था वा लनकायिे सोही बमोक्षजम पथृकीकरण गन ा पनेछ ।उपलनयम 
(१) बमोक्षजम पथृकीकरण गररएको रासायलनक वा हालनकारक फोहरमैिा 
व्यवस्थापन गने दावयत्व सम्बक्षन्र्त उत्पादकको ह नेछ। हालनकारक, 
रासायलनक, जैववक वा अजैववक फोहरमैिा उत्पादन गने व्यक्षि, संस्था 
वा लनकायिे त्यस्तो फोहरमैिा व्यवस्थापन सम्बन्र्मा नेपाि सरकारिे 
लनर्ाारण गरेको मापदण्ड र प्रचलित वातावरणीय कानूनको पूणा रुपमा 
पािना गन ा पनेछ। 
 

वातावरण संरक्षण 
लनयमाविी, २०७७ 

वातावरण संरक्षण लनयमाविी, २०७७ को दफा ३ को उपदफा (१) 
को प्रयोजनको िालग प्रस्तावकिे अन सूची – १ मा उल्िेक्षखत प्रस्तावको 
हकमा सरांश वातावरणीय अध्ययन, अन सूची-२ मा उल्िेक्षखत प्रिावको 
हकमा प्रारक्षम्िक वातावरणी परीक्षण र अन सूची ३ मा उल्िेक्षखत 
प्रस्तावको हकमा वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकन गन ा पदाछ। 
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प्रस्तावकिे वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकन प्रलतवेदन तयार गन ा अक्षघ दफा 
५ को उपदफा (१) बमोक्षजम क्षेत्र लनर्ाारण गन ापदाछ। 
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ िाई प्रिावकारी रुपिे कायाान्वयन 
गराउने लसिलसिामा वातावरण संरक्षण लनयमाविी, २०७७ मा िाग  
गररएको छ।यस लनयमाविीमा EIA र IEE आवश्यक पने योजनाहरुको 
तयारी र स्वीकृलतका िालग अविम्बन गन ापने प्रवियाबारे ववस्तारमा 
उल्िेख िएका छन।्यस अन्तगात क्षेत्र लनर्ाारण सम्बक्षन्र् कागजात, 
कायासूची, सूचना प्रषारण, सावाजलनक छिफि, सावाजलनक स न वाई,  
वातावरणीय अन गमन र वातावरणीय परीक्षण पदाछन।् यस लनयमाविीमा 
िएको व्यवस्था अन सार कायाक्षेत्र र कायासूची तयार गन ा िन्दा अगाडी 
सावाजलनक  छिफि र EIA प्रलतवेदन स्वीकृत ह न  िन्दा अगाडी 
सावाजलनक स न वाई गन ापने छ।  

वन लनयमाविी 
,२०५१ 

सरकारबाट व्यवक्षस्थत वनको व्यवस्थापन को िालग वविागिे देहायका 
क राहरु ख िाई एक वा एकिन्दा बढी क्षजल्िाको लनलमत्त ि-ू बनोट तथा 
प्राकृलतक  लसमानाको आर्ार मान्यता व्यवस्थापन काया योजना तयार 
गन ापने छ। यस लनयमाविी बमोक्षजम  अलर्कार प्राप्त अलर्कारी बाट 
इजाजत पत्र नलिई कसैिे क न ै वकलसमको वन पैदावार उपिब्र् गना, 
संकिन गना, हटाउन, लबवि ववतरण गना, लनकासी गना वा ओसारपोसार 
गना ह दैन र उपय ाि उदे्दश्यिे वन क्षेत्रको लित्र प्रवेश गना समेत ह ुँदैन। 

श्रम  लनयमाविी 
,२०७५ 

यस लनयमाविी बमोक्षजम श्रलमक र रोजगारदाताबीच गररन े रोजगार 
सम्झौतामा ऐनको दफा ११ को  उपदफा (३) मा उल्िेख गररएका 
ववषयका अलतररि वववरण समेत ख िाउन  पनेछ।रोजगारदातािे 
प्रलतष्ठानको कामको प्रकृलतको आर्ारमा प्रलतष्ठानमा काम गने समयको 
लनर्ाारण गरी सोको जानकारी सबै श्रलमकिाई गराउन  पनेछ।श्रम 
लनयमाविीमा िेक्षखएको बाहेक रोजगारदातािे कायास्थिमा कायारत 
श्रलमक तथा अन्य व्यक्षिको स रक्षा तथा स्वास््य सम्बन्र्ी नीलत बनाउुँदा 
प्रलतष्ठानको काया प्रकृलत अन सार कायास्थिमा अपनाउन  पने स रक्षा 
सतका ता, श्रलमकको स्वास््य, कायास्थिमा ह नसक्न ेसम्िाववत द घाटना, 
कायास्थिमा मेक्षशनरी यन्त्र उपकरण सञ्चािन गदाा अपनाउन  पने 
सावर्ानी, स्वास््यका दृवष्टिे संवेदनशीि मालनन े रसायलनक पदाथाको 
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प्रयोग गदाा अपनाउन  पने सावर्ानी िगायत व्यवसायजन्य स रक्षा तथा 
स्वास््यको स लनक्षितता गने आर्ारिाई समेवटन ेगरी बनाउन  पनेछ। 
 

संकटापत्र वन्यजन्त  
तथा वनस्पलतको 
अन्तराविय  
व्यापारिाई लनयमन 
तथा लनयन्त्रण 
लनयमाविी, २०७६ 

संकटापत्र वन्यजन्त  तथा वनस्पलतको अन्तराविय  व्यापारिाई लनयमन 
तथा लनयन्त्रण लनयमाविी, २०७६ को दफा ३७ िे  ददएको अलर्कार 
प्रयोग गरी नेपाि सरकारिे ऐनको दफा ३, ८ र १० को प्रयोजन को 
िालग अन मलत पत्र लिन चाहने व्यक्षि, संस्था वा लनकायिे देहाय 
बमोक्षजमको ढांचामा व्यवस्थापन लनकाय समक्ष लनवेदन ददन  पने व्यवस्था 
गरेको छ। 

जग्गा प्रालप्त 
लनयमाविी, २०३४  

 क्षलतपलूता अंक कायम गदाा एनको दफा १९ बमोक्षजम जग्गाको 
क्षलतपलूताको अङ्क कायम गदाा सो जग्गा प्राप्त गदााको लमलतमा साुँर्  संलर्यार 
सरह त्यस बखतको प्रचलित स्थानीय खररद लबिीको दर समेतिाई 
ववचार गन ा पछा र साथै लनयम ४ बमोक्षजम क्षलतप लताको अङ्क कायम गदाा 
अन सूची २ बमोक्षजम हास कट्टी गररनेछ। 

मापदण्ड  

राविय खानेपानी 
ग णस्तर मापदण्ड, 
२०६० 

राविय खानेपानी ग णस्तर मापदण्ड, २०६० िे खानेपानीको ग णस्तरको   
पारालमटरहरु र अन मलतयोग्य मान प्रस्त त गरेको छ। 

ढ ंगा. लगट्टी, बाि वा 
उत्खनन ्,लबवि तथा 
व्यवस्थापन 
समबक्षन्र् मापदण्ड, 
२०७७   

ढ ंगा, लगट्टी, वाि वा उत्खनन ्वविी तथा\ व्यवस्थापन सम्वन्र्ी मापदण्ड, 
२०७९ मापदण्डको दफा ४ को उपदफा (१०) अन सार घना बस्ती र 
वन क्षेत्रको दूई वकिोलमटर, राजमागाको पाुँचसय लमटर दूरीलित्रको नदी, 
सडक प ि तथा झोि ंगे प  िको एक वकिोलमटर ति र पाुँचसय लमटर 
मालथको नदीजन्य पदाथा उत्खनन ्र संकिन गना पाइने छैन।गाउुँपालिका 
र नगरपालिकािाई ढ ंगा, लगट्टी तथा माटोजन्य बस्त को लबवि गने 
अलर्कारको उपयोग गने व्यावहाररक प्रकृया लनर्ाारण गना िएकोिे नेपाि 
सरकारिे देहायको मापदण्ड जारी गरेको हो। यस मापदण्ड अन्तगात 
पररिाषा, उत्खनन ्तथा संकिनको िालग क्षेत्र लनर्ाारण, वविी ववतरण र 
अन्य रे्रै कायाको लनयम र ववलर्को बारेमा क राहरु समावेश गररएको 
छ।   

वायुको गुणस्तर सम्बन्धी 
रालरिय मापदण्ड, २०६९  

नेपाि सरकारिे वातावरण संरक्षणिे ददएको अलर्कार प्रयोग गरी देहाय 
बमोक्षजमका वाय को ग णस्तर सम्बन्र्ी राविय मापदण्ड, २०६९ तोकेको 
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छ।जस अन सार TSP, PM10, Sulphur dioxide, Carbon monoxide, lead, 

Benzene, Nitrogen dioxide, PM2.5 / ozone को मापदण्डहरु लनर्ाारण 
गररएको छ । 

तालिका :वाय को ग णस्तर सम्बन्र्ी राविय मापदण्ड, २०६९ 

Parameters Averaging 

Time 

Concentration 

Max (µg/m3) 

Test Methods 

TSP 24 hours 230 High Volume 

Sampling and 

Gravimetric 

Analysis 

PM10 24 hours 120 High Volume 

Sampling and 

Gravimetric 

Analysis, TOEM, 

Beta Attenuation 

Sulfur 

Dioxide 

Annual 50 Ultravoilet 

Fluorescence, West 

and Gaeke Method 

24 hours 70 Same as annual 

Nitrogen 

Dioxide 

Annual 40 Chemiluminescence 

24 hours 80 Same as annual 

Carbon 

Monoxide 

8 hours 10,000 Non-Dispersive 

Infra-Red 

Spectophotometer 

(NDIR) 

Lead Annual 0.5 High Volume 

Sampling, followed 

by atomic 

absorption 

spectrometry 

Benzene Annual 5 Gas 

Chromatographic 

Technique 

PM2.5 24 hours 40 PM2.5 sampling 

gravimetric analysis 

Ozone 8 hours 157 UV 

spectrophotometer 

Source: Nepal Gazette, section 62, number 19, part 5, 
2069/4/29 
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राविय सवारी 
उत्सजान मापदण्ड, 
२०५६ 

नेपाि सवारी उत्सजान मानक, २०५३ िाई पेट्रोि, ग्याुँस, र लडजेि 
संचािन ह ने सवारी सार्नहरुको िालग िागू गररयो। उत्सजान मापदण्ड 
२, ३, र ४ पैया सवारी सार्नहरुको िालग एकदम ववक्षशष्ट ह न्छ। यस 
आयोजनािे प्रयोग गने सवारी सार्नहरुिे लनमााण र संचािन चरणको 
बखत  सवारी सार्न उत्सजान मानकहरुको पािना गन ापदाछ। 

लडजेि 
जेनेरेटरहरुको 
उत्सजान मापदण्ड 

नेपाि सरकारिे वातावरण संरक्षण लनयमाविी, २०५४ िे ददएको 
अलर्कार प्रयोग गरी देहाय बमोक्षजमका नया खररद गररएको लडजेि 
जेनेरेटरहरुको उत्सजान मापदण्डहरु EURO III मापदण्डको ह नपछा िनेर 
तोकेको छ । 

तालिका ३.८ लडजेि जेनरेेटरहरुको उत्सजान मापदण्ड 

Category CO HC+ NOx PM 

< 8 kW 8 7.5 0.8 

8 =kW< 19 6.6 7.5 0.8 

19= kW<37 5.5 7.5 0.6 

37=kW<75 5 4.7 0.4 

75=kW<130 5 4 0.3 

130=kW<560 3.5 4 0.2  
सक्षन्र् सम्झौताहरु  
सा.ई.वट.स. 
महासक्षन्र्, १९७३ 

सन ्१९७५ मा नेपाि CITES महासक्षन्र्को अवर्ारणा पत्रमा हस्तक्षर 
गरे पिात िोपोन्म ख जंगिी बोटलबरुवा र जीवजन्त को  अन्तराविय 
व्यापार र लनयमनिाई गना अन्तराविय रुपमा सहयोग प यााउदै आएको 
छ। 

जैववक ववववर्ता 
महासक्षन्र्, १९९२ 

सन ्१९९२ मा नेपाि जैववक ववववर्ता महासक्षन्र्को अवर्ारणापत्रमा 
हस्ताक्षर  गरे पिात नपेािमा िने सन ्२१ फेब्र अरी १९९४ देक्षख िाग  
िएको हो। अलर्वेशनको आवटाकि १४ िे त्यस्तो प्रवियाहरुबाट जोलगन 
वा कम गनाकािालग  जैववक ववववर्तामा उल्िेखनीय प्रलतकूि प्रिाव पने 
सम्िाववत प्रस्ताववत आयोजनाको वा.प्रा.मू आवश्यक पने उपय ाि 
प्रवियाहरु पेश गना आग्रह गदाछ। सम्मेिनको जैववक ववववर्तामा 
पारदशी असरहरु घटाउने क रामा पलन केक्षन्द्रत छ।  
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13 ५. वविमान वातावरणीय अवस्था 
यस अध्याय अन्तगात यो आयोजनामा कायाान्वयन गदाा आयोजना प्रिाववत क्षेत्रको अवयवहरु िौलतक, 
रासायलनक, जैववक, सामाक्षजक-आलथाक तथा सांस्कृलतक अवयवमा प्रिाव पना सक्ने िएकोिे  
आयोजना प्रिाववत क्षेत्रको वविमान वातावरणीय अवस्था स्पष्ट ह ने आर्ार र पररमाणत्मक त्यांक 
प्रस्त त गररएको छ। 

 

५.१ िौलतक अवयव 

िौगोलिक वहसाबिे प्रस्ताववत ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा लनकाल्ने क्षेत्र  वनृ्दावन नगरपालिकाको वडा 
नं. १, मा अवक्षस्थत छ। 
 

क) ि-ू उपयोग, ि-ूबनोट, िौगोलिक क्षस्थलत, 
प्रस्ताववत आयोजनामा वनृ्दावन न.पा. को ३ वटा घाटहरुबाट ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा लनकालिने 
छ। यी घाटहरुको क्षेत्रफिको जानकारी अध्याय २ मा समावेश गररएको छ। अत: आयोजनािे 
ओघटेको क्षेत्रफि प्रलतशतमा ति प्रस्त त गररएको छ। 

तालिका ५.१: आयोजनािे ओगटेको क्षेत्र प्रलतशतमा 
साइट 
नं. 

वडा 
नं 

 घाटको नाम क्षेत्रफि 
(ववगहामा) 

क्षेत्रफि (वगा लमटर) क्षेत्रफि 
(प्रलतशतमा) 

वन क्षेत्रबाट 
दूरी (वक.लम.) 

घना 
वस्तीबाट 
दूरी 
(वक.लम.) 

  १   १ रमौिी बेररया घाट 
१ 

१०.७२  ७२६०५.०९ वगा 
लमटर 

७६.५४ % ४.८ २.५७ 

  २   १ रमौिी बेररया घाट 
२ 

३.१४५  २१३०१.००६५ वगा 
लमटर 

२२.४५ % ३.६ २.६९ 

  ३   १ िोटे टोि घाट ०.१४  ९५३.२७५ वगा लमटर ०.९९ % २.०५ ४.३७ 
कूि क्षेत्रफि १४.००५ 

ववगहा 
९४८५९.३७वगा लमटर   ९९.९८   
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यस आयोजना सम्बन्र्ी नक्साहरु ति प्रस्त त गररएको छ। 

 

क्षचत्र ५.1: वनृ्दावन नगरपालिकाको नक्सा 
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प्रस्ताववत आयोजनाको च  रे क्षेत्रबाट उत्खनन ्क्षेत्र सम्मको द रीको नक्सा, आयोजना क्षेत्रको 
ग गि नक्सा र ववलिन्न उत्खनन ्क्षेत्रहरुको  GIS नक्साहरु ति प्रस्त त गररएको छ। 

 
 

क्षचत्र ५.२: च  रे क्षते्रबाट उत्खनन ्क्षते्रहरु (साईट १, साईट २, साईट ३) सम्मको द रीको नक्सा 
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ढ ंगा, लगट्टी, वाि वा उत्खनन ् वविी तथा \ व्यवस्थापन सम्वन्र्ी मापदण्ड, २०७९ अन सार 
मापदण्डको दफा ४ को उपदफा (१०) अन सार घना बस्ती र वन क्षते्रको दूई वकिोलमटर, 
राजमागाको पाुँचसय लमटर दूरीलित्रको नदी, सडक प ि तथा झोि ंगे प  िको एक वकिोलमटर ति 
र पाुँचसय लमटर मालथको नदीजन्य पदाथा उत्खनन ्र संकिन गना पाइने छैन। 
अत: च  रे क्षेत्रबाट उत्खनन ्क्षेत्रहरु (साईट १, साईट २, साईट ३) सम्मको द री (१४.३ 
वक.लम., १३.३ वक.लम., १०.७८ वक.लम.) २ वक.लम. लित्र पदैन। 

 

क्षचत्र ५.३: आयोजना क्षते्रको ग गि नक्सा 
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रमौिी बैररया घाट १ वडा नं.१ मा अवक्षस्थत छ।यसको कूि क्षेत्रफि ७३५२०६.१२ वगा 
लमटर रहेको र नदीजन्य पदाथा कूि क्षेत्रफिको १०% अथाात ७२६०५.०९ वगा लमटरबाट 
लनकालिने छ।महेन्द्र राजमागामा पने चन्द्रलनगाप  रबाट १८ वक.लम., च  रे क्षेत्रबाट हवाई दूरी १४.३ 
वक.लम., र वन क्षेत्रबाट ४.८ वक.लम. को दूरीमा रहेको छ। 

 

क्षचत्र ५.४: आयोजनाको उत्खनन ्क्षते्र (रमौिी बैररया घाट १) को GIS नक्सा 

20% 
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रमौिी बैररया घाट २ वडा नं.१ मा अवक्षस्थत छ।यसको कूि क्षेत्रफि १२५३००.०३७ वगा 
लमटर रहेको र नदीजन्य पदाथा कूि क्षेत्रफिको १७% अथाात २१३०१.००६५ वगा लमटरबाट 
लनकालिने छ।महेन्द्र राजमागामा पने चन्द्रलनगाप  रबाट १९ वक.लम. र च  रे क्षते्रबाट हवाई दूरी 
१३.३ वक.लम., र वन क्षते्रबाट ३.६ वक.लम. को दूरीमा रहेको छ। 

 

क्षचत्र ५.५: आयोजनाको उत्खनन ्क्षते्र (रमौिी बैररया घाट २) को GIS नक्सा 
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िोटे टोि घाट वडा नं.१ मा अवक्षस्थत छ।यसको कूि क्षेत्रफि १२५३२.७२ वगा लमटर रहेको 
र नदीजन्य पदाथा कूि क्षेत्रफिको ७.५% अथाात ९५३.२७५ वगा लमटर (०.१४ ववगहा) बाट 
लनकालिने छ। महेन्द्र राजमागामा पने चन्द्रलनगाप  रबाट १५ वक.लम. र च  रे क्षेत्रबाट हवाई दूरी 
१०.७८ वक.लम., र वन क्षेत्रबाट २.०५ वक.लम. को दूरीमा रहेको छ। 

 

क्षचत्र ५.६: आयोजनाको उत्खनन ्क्षते्र (िोटे टोि घाट) को GIS नक्सा 
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ख) िगूिा 
तालिका ५.२: प्रस्ताववत आयोजना स्थिको िौगलिाक जोक्षखमको अवस्था बारे जानकारी 
साइट नं. घाटको नाम िौगलिाक जोक्षखम 

१  रमौिी बेररया घाट १ केवह नरहेको 
२ रमौिी बेररया घाट २ केवह नरहेको 
३ िोटे टोि घाट केवह नरहेको 

 

बैशाख १२, २०७२ मा गोरखा, बारपाक केन्द्रलबन्द  बनाएर गएको ७.३ रेक्टर स्केिको 
ववनाशकारी िकूम्प र  तत्पिात प्रकम्पनिे नेपािमा ८,८०० िन्दा बढीको ज्यान गएको लथयो 
िने २३ ००० िन्दा मालथ घाइते िएका लथए। ववलिन्न समयमा आएको िकूम्प र केन्द्रलबन्द को 
वववरण अन सार नेपाि उच्च िकूम्पीय जोक्षखमको कारण राजमागा र पूिको क्षलत ह ने सम्िावना 
रहन्छ। 

 

क्षचत्र ५.७: प्रस्ताववत आयोजना क्षते्रमा िकूम्पीय जोक्षखमको अवस्था 
 

 

 

\ 

आयोजना क्षेत्र 
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ग) जि तथा मौसम 

यहाुँ जिवाय को वहसाबिे उष्ण प्रदेशीय मनस नी हावापानी पाइन्छ जसिे गदाा गमीमा ज्यादै गमी 
ह न्छ िने जाडोमा लनकै जाडो ह न्छ। उष्ण मनस नी हावाको प्रिाव रहने यस स्थान र क्षजल्िामान ै
मौसम अविोकन केन्द्र अलििेख निएको ह ुँदा हावापानीको समानताको आर्ारमा र्न षा क्षजल्िाको 
जनकप रमा रहेको मौसम केन्द्रको तापिमिाई नै यहाुँको िगिग तापिम माने्न गररएको छ। 

तालिका ५.३: प्रस्ताववत आयोजना स्थिको जि तथा मौसमको अवस्था 
वववरण पररमाण र एकाइ 
अलर्कतम औसत तापिम ३१ लडग्री सेक्षल्सयस 
औसत न्यूनत्तम २० लडग्री सेक्षल्सयस 
औसत वावषाक वषाा १६९९.६ मी.मी. 
मूख्य नदी बागमती नदी 

श्रोत: नगर प्रोफाइि,२०७४ 
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५.२ जैववक वातावरण 

प्रस्ताववत आयोजनाको नदीजन्य पदाथा लनकाल्ने क्षेत्रमा क नै संरक्षक्षत क्षेत्र, राविय लनक न्ज तथा 
जैववक महत्वको संवेदनशीि क्षेत्र लित्र नरहेको पाइन्छ।आयोजना अवक्षस्थत न.पा. को  जैववक 
अवयवको जानकारी क्षेत्र लनर्ाारण प्रलतवेदन तयार गने िममा लिइएको लथयो।  
 

• वनस्पलतहरु 

यस नगरपालिका क्षेत्रमा साि, लससौ, लसमि, साज आदद प्रजतीका वनस्पलतहरु पाइन्छ तथा 
अप्रत्यक्ष प्रिाव पने क्षेत्र वररपरी साि, क्षचिौन,े वपपि, वर, आुँप, लससौ िगायतका वनस्पलतहरु 
पाइन्छ। 

तालिका ५.४ : आयोजना क्षेत्र वररपरी पाइने वनस्पलतहरु 
नं स्थानीय 

नाम 
वैज्ञालनक नाम नेपाि सरकार   IUCN CITES 

१. साि Shorea robusta संरक्षक्षत LC LC  

२. साज Terminalia elliptica - LC LC  

३. लससौ Dalbergia sissoo - LC LC  

४. खयर Senegalia catechu - LC LC 

५. बाुँस Bambusoideae - LC LC 

६. लसमि Bombax ceiba - LC LC 

७. बेि Aegle marmelos - LC LC 

८. वपपि Ficus religiosa - LC LC 

९. वर Ficus benghalensis - LC LC 

१०. क्षचिाउन े Sachima wallichii - LC LC 

स्रोत : स्थिगत  अध्ययन, २०२१ 
• प्रम ख गैह्र- काष्ठ वनस्पलतहरु 

काष्ठका प्रजालतहरु बाहेक गैह्र- काष्ठ वन पैदावर वोटववरुवाहरु यस प्रकारका छन।् 
तालिका ५.५: आयोजना क्षेत्र वररपरर पाइने गैह्र- काष्ठ वनस्पलतहरु 

वैज्ञालनक नाम स्थानीय नाम प्रयोग CITES 

Citrus maxima िोगटे खान लमल्ने फि LC 
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Artocarpus heterophyllus कटहर खान लमल्ने फि LC 

Mangifera indica आप खान लमल्ने फि LC 

Aegle marmelos बेि औषलर्को िालग प्रयोग LC 

Phyllanthus emblica अमिा फिको लिटालमन लस, 
प्रलतस्थापनाको िालग 

LC 

स्रोत : स्थिगत  अध्ययन, २०२१ 
• स्तनर्ारी 

यस नगरपालिकामा लनम्न लिक्षखत स्तनर्ारीहरु कवहिे कावहुँ देक्षखने गरेका छन।् 
तालिका ५.६: नगरपालिकामा कवहिेकावहुँ देक्षखने स्तनर्ारी जीवहरु 

नं स्थानीय नाम वैज्ञालनक नाम नेपाि 
सरकार 

IUCN 

१.  फ्याउरो  Vulpes vulpes  संरक्षक्षत - 
२.  बाुँदर  Macaca mulatta - - 
३. खरायो   Oryctolagus cuniculus - LC 

४. द म्सी  Hystrix indica - LC 

५. स्याि  Canis aureus - LC 

६. मिसाप्रो   Martes Flavigula - LC 

७. िोखके  Funambulus pennantii - LC 

८. न्याउरी म सो Herpestes edwardsii - LC 

स्रोत : स्थिगत  अध्ययन, २०२१ 
• चराहरु 

 यस नगरपालिकामा लनम्न लिक्षखत चराहरु कवहिे कावहुँ देक्षखने गरेका छन।् 
तालिका ५.७: आयोजना क्षेत्र वररपरर पाइने चराहरु 

नं स्थानीय 
नाम 

वैज्ञालनक नाम नेपाि 
सरकार 

IUCN 

१. लगि Aegypius monachus  संरक्षक्षत LC 

२.  िंगेरो  Paser domestica - LC 

३. काग  Corvus macrorhynchos - LC 
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४. क्षचि  Haliaeetus leucocephalus - LC 

५. ढ क र  Columba livia - LC 

६. स गा  Agapornis pallarius - LC 

७. परेवा  Columba livia domestica - LC 

 स्रोत : स्थिगत अध्ययन, २०२१ 
• सरीसपृहरु 

यस नगरपालिकामा, अध्ययनको िममा अन्तरविया छिफिमा उल्िेख गररएको अन सार करेत 
सपा (Bungarus caeruleus), छेपारो (Chamaeleo caluptratus), भ्याग ता (Rana tigrina), गोमन 
सपा (Ophiophagus hannah) आदद, कवहिे कही ंदेख्न सवकन्छ। 

तालिका ५.८: न.पा. मा पाइने सरीसपृहरु 
नं स्थानीय नाम वैज्ञालनक नाम नेपाि 

सरकार 
आई.य .लस.ण 

१. करेत सपा  Bungarus caeruleus  संरक्षक्षत LC 

२.   गोमन सपा  Ophiophagus Hannah -  

३. छेपारो Chamaeleo caluptratus - LC 

४. र्ामन   Ptyas mucosa -  

५. भ्याग ता  Rana tigrine - LC 

६. हररयो सपा    Trimeresurus gramineus - LC 

७. पानी सपा  Xenochrophis piscator - LC 

८. गंगटो Carcinus maenas  - 
स्रोत: स्थिगत  अध्ययन, २०२१ 

• जिीय जीवववज्ञान (माछाहरु) 
अध्ययनको िममा अन्तरविया छिफिमा उल्िेख गररएको अन सार प्रस्ताववत आयोजना क्षते्र 
बागमती नदी जिार्ार क्षेत्रमा पने र ववलिन्न माछाका प्रजाती जस्तै बाम, काभ्र,े कत्िे, ब र् ना, 
असिामाछा आदद यस क्षेत्रामा पाइन्छ। यस्ता जीवहरुिाई क नै कलसमको क्षलत नप ग्ने गरी 
नदीजन्य पदाथा उत्खनन ्तथा संकिन गररने छ। 

तालिका ५.९: आयोजना क्षेत्र वररपरर पाइने जिीय जीवनहरु 
नं स्थानीय 

नाम 
वैज्ञालनक नाम नेपाि 

सरकार 

IUCN 
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१. काभ्र े  Glypothorax annandalie  संरक्षक्षत LC 

२. कत्िे माछा   Neolissochilushexagonolepis -  

३. बाम   Xenentendon Sps - LC 

४. असिा    Schizothoraxrichhardsonil -  

५. ब र् ना  Gara gotylla - LC 

६. वहिे   Channa stewartia - LC 

                        स्रोत : स्थिगत  अध्ययन, २०२१ 
५.३ सामाक्षजक- आलथाक तथा सासं्कृलतक अवयव 

यस आयोजनाबाट प्रिाववत क्षजल्िा सिााही नेपािको मरे्श प्रदेश अन्तगात पदाछ। तराई क्षेत्रमा 
अवक्षस्थत यो आयोजनािे  सामाक्षजक-आलथाक तथा सांस्कृलतक अवयवमा पलन सामान्य प्रिाव पने 
देक्षखन्छ। 
 

५.३.१ जनसंख्या वववरण 

वनृ्दावन न.पा., रौतहट क्षजल्िामा अवक्षस्थत रहेको छ। यस न.पा. को क ि क्षेत्रफि ९५.४ वगा 
वकिोलमटर रहेको  छ िने क ि जनसंख्या ५०,१४४ रहेको छ। यस नगरपालिकाको पूवामा 
सिााही क्षजल्िा, पक्षिममा गज रा नगरपालिका, उतरमा चंद्रप र नगरपालिका र दक्षक्षणमा गढीमाई 
नगरपालिका र  गरुडा नगरपालिका पदाछन।् 
 

तालिका ५.१०: आयोजना प्रिाववत क्षेत्रको जनसंख्याको वववरण 
नगरपालिका जनगणना घर संख्या पररवार संख्या जनसंख्या 
वनृ्दावन न.पा. ६,७५१ ८,२३७ जम्मा प रुष मवहिा 

 ५०,१४४ २४,९९४ २५,१५० 
                   स्रोत: राविय जनगणना, २०७८  
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५.३.२ र्ालमाक आस्था तथा जातीय जनसंख्याको क्षस्थलत 

वनृ्दावन नगरपालिकाको प्रम ख जालतमा क्षेत्री, ब्राह्मण र मगर रहेका छन।् यी अलर्कांश जातीहरुिे 
िने वहन्द  र्मा मान्दछन।् (श्रोत: नगर प्रोफाइि,२०७४) 
 

५.३.३   मात ृिाषा  

वनृ्दावन नगरपालिकाको अलर्कांश जनसंख्या  मैथिी िाषा र नेपािी िाषा बोल्ने गदाछन।्संचारका 
िालग प्रयोग ह ने अन्य िाषाहरुमा नेपािी, थारु, िोजप री रहेका छन।् यस ठाउुँको कामकाजी िाषा 
िनेको नेपािी रहेको छ। (श्रोत: नगर प्रोफाइि,२०७४) 
 

५.३.४ पेशा र रोजगारी 

यस क्षेत्रको पशेा र रोजगारीको क रा गदाा, रे्रै जसो स्थानीय जनताहरु कृवष र पश पािन व्यवसायमा 
आवि रहेको पाइन्छ। यहाुँका मालनसहरु कृवष क्षेत्रमा अन्तगात र्ान, मकै, गह ुँ, उक्ख  आदद 
उत्पादनमा साविय रहेका छन।्सो, क्षेत्रमा पश पािन अन्तगात गाई, िैसी, बाख्रा, खसी आददमा 
सविय रहेको पाइन्छ।  
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६. ववकल्प 
प्रस्ताववत आयोजनाको ववकल्पको क रा गदाा, 3 मूख्य क राहरुको बारेमा छिफि गररन्छ। ती ह न ्
लडजाइन, आयोजना स्थि, प्रववलर् र समय तालिक र प्रयोग ह ने कच्चा पदाथा । 
 

८.१ लडजाइन र प्रववलर् 

प्रस्ताववत आयोजना िनकेो  वनृ्दावन नगरपालिकाको वडा नं. १ अन्तगात पने बागमती नदीमा 
रहेका ३ वटा घाटहरु (रमौिी बैररया घाट-१, रमौिी बैररया घाट-२, िोटे टोि घाट) बाट नदी 
जन्य पदाथा जस्तै ढ ंगा, लगट्टी र बाि वा आदद लनकाल्ने आयोजना हो। यस नदी जन्य पदाथाहरु 
लनकाल्नका िालग श्रममूिक प्रववलर् तथा मेक्षशनरीको प्रयोग गररनेछ। रोजगारीको िालग स्थानीय 
जनताहरुिाई प्राथलमकता ददईनेछ।मेक्षशनरी जस्तै एक्सािेटर, वटपर, ट्रक र ट्याक्टरको प्रयोग 
गदाा नगरपालिका र अन गमन समीलतसुँग समन्वय गरेर गररनेछ। त्यसैिे, o; k|:tfjsf] l8hfOg 

/ k|ljlw kl/j{tg ug'{ cfjZos 5}g .  

 
८.२ आयोजनाको  स्थि 

यस आयोजनामा नदी जन्य पदाथाहरु लनकाल्न ३ वटा घाट (साइट) लिएका छौँ। आयोजनाबाट 
ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा लनकालिने क्षेत्रफि ९४८५९.३७ वगा लमटर (१४.००५ ववगहा) रहेको 
छ। आयोजना क्षेत्रको क्षते्रफि र नक्साहरु मालथ अध्याय २ र अध्याय ३ मा उल्िेख गररएको 
छ।यी स्थानहरु वनजंगि र मानव वस्तीबाट टाढा रहेको ह ुँदा मालनस र जीवजन्त हरुमा ठूिो 
प्रिाव पने छैन।तसथा, यस आयोजनाको नदी जन्य पदाथा लनकाल्ने स्थान पररवतान गना आवश्यक 
छैन। 

तालिका ६.१: वन \ क्षेत्र र घना वस्तीबाट आयोजना स्थि(घाट) सम्मको दूरी 
ि.स. आयोजना स्थि (घाटहरु) वन क्षेत्रबाट दूरी (वक.लम.) घना वस्तीबाट दूरी (वक.लम.) 
१. रमौिी बैररया घाट-१ ४.८ २.५७ 

२. रमौिी बैररया घाट-२ ३.६ २.६९ 

३. िोटे टोि घाट २.०५ ४.३७ 

श्रोत: ग गि नक्सा तथा लडलिजन वन कायाािय, महोत्तरी 
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८.३ आयोजनाको प्रववलर् र संचािन ववलर्, समय तालिका र प्रयोग ह ने कच्चा पदाथा 

प्रस्ताववत आयोजनामा ढ ंगा, लगट्टी, बाि वा लनकाल्न स्थानीय श्रलमकहरु तथा मेक्षशनरीहरुको प्रयोग 
नगरपालिकासुँग समन्वय गरेर गररनेछ। नदीजन्य पदाथा उत्खनन ्गदाा सामान्यतया श्रममूिक 
प्रववलर्को प्रयोग गररनेछ।यस आयोजनामा असोज १ गते देक्षख जेठ मसान्त सम्म वावषाक २७१ 
(श्रोत: ३६५ बाट ९४ ददन घटाएको) ददन काम गररने छ िने वषाायाम (असार १ देक्षख िाद्र 
मसान्त सम्म) मा ढ ंगा, लगट्टी, बाि वा लनकाल्ने काया रोवकनेछ।आयोजना स्थिमा लबहानको ८ 
बजे देक्षख बेि काको ५ बजेसम्म दैलनक ९ घण्टा काम गररने छ। थप, नदीजन्य पदाथा संकिनको 
तररकामा Channalization अलनवाया गररने तथा नदीको वहाविाई सहज ह नेगरी र विव मागा 
वनाईददने गरी लनकालिने छ।  
तसथा, यस आयोजनाको प्रववलर् र संचािन ववलर्, समय तालिका र प्रयोग ह ने कच्चा पदाथा 
पररवतान गना आवश्यक छैन।
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७. प्रस्ताव कायाान्वयन गदाा वातावरणमा पने प्रिाव तथा संरक्षणका 
उपाय ववलर् 

 

आयोजनाबाट प्रिाववत ह ने क्षेत्रको वातावरण र स्थानीय सम दायहरुिाई प्रस्ताववत आयोजनाको 
कायाान्वयनबाट ह न जाने सकारात्मक प्रिावको बढोत्तरीकरण उपायहरु र नकारात्मक प्रिावहरुबाट 
जोगाउन ेवातावरणीय संरक्षणका उपायहरुको पवहचान गन ा नै यस अध्यायको म ख्य उदे्दश्य हो। 
प्रस्ताववत आयोजनाबाट शृ्रक्षजत सकारात्मक प्रिावहरुको बढावा साथै नकारात्मक प्रिावहरुको 
न्यूनीकरण गने वातावरणीय संरक्षणका उपायहरु लनर्ाारण गरर ती उपायहरु कायाान्वयन गना िाग्न े
खचा समेत अध्याय ८ मा उल्िेख गररएको छ। वातावरण संरक्षणमा प्रचिनमा आएका ३ 
वकलसमका उपायहरु लनम्न प्रस्त त गररएको छ। यी उपायहरु प्रिाव  बढोत्तरीकरण एवं न्यूनीकरण 
उपायहरुको तालिकामा प्रस्त त गररएको छ। 

 

प्रस्ताववत आयोजनामा सरोकारवािाहरुिे पवहचान गरेका सवािहरुिाई प्रिाव पवहचान, आकिन, 
तह लनर्ाारण र उल्िेखनीयताको मूल्यांकन गरी प्रस्त त गररनेछ। आयोजना कायाान्वयन गदाा 
सम्िाववत प्रिावहरु, लतनीहरूको महत्त्वको पररमाण (कम, मध्यम र उच्च), सीमा (क्षेत्रीय, स्थानीय, 
स्थानगत) र अवलर् (छोटो अवलर्, मध्यम अवलर् र दीघाकािीन अवलर्)को साथमा लतनीहरूको 
प्रकृलत प्रिाव मूल्यांकनको मापदण्ड अन सार छ ट्याउन सवकन्छ। 

 

तालिका ७.१ : प्रिाव मूल्यांकनको मापदण्ड 

वकलसम मापदण्ड प्रिाव क्षचन्न रेवटंङ 

पररमाण 

न्यूनीकरण गना गाह्रो/उच्च सकारात्मक 
प्रिाव 

उच्च H ६० 

केवह सावर्ालनका साथ न्यूनीकरण / 
मध्यम सकारात्मक प्रिाव 

मध्यम M २० 

सहजै न्यूनीकरण / लनम्न सकारात्मक 
प्रिाव 

लनम्न L १० 
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सीमा 
नगर/गाुँऊपालिका लित्र क्षेलत्रय R ६० 
आयोजनाको वाडा लित्र स्थालनय Lo २० 
आयोजना स्थि लित्र स्थिगत SS १० 

समयावलर् 
५ वषा मालथ दीघाकालिन LT २० 
१-५ वषा मध्यकालिन MT १० 
१ वषा म लन अल्पकालिन ST ५ 

 (श्रोत: National EIA Guidelines, 1993) 

 

प्रिावको मूल्यांकन पररमाण, सीमा र अवलर् को सम्बन्र्मा प्रिाव को स्कोरको योग द्वारा मूल्यांकन 
गररनेछ। प्रिावको महत्त्व लनर्ाारण गना ववशेषज्ञको लनणायिे लनम्न स्कोरिाई अन सरण गररनेछ। 

तालिका ७.२ प्रिाव मूल्यांकन स्कोर 
वकलसम मापदण्ड प्रिाव क्षचन्न रेवटंङ 

जम्मा 
अंक 

७५ देक्षख मालथ उच्च महत्वपूणा HS   

५०-७५ मध्यम महत्वपूणा MS   

५० देक्षख ति लनम्न महत्वपूणा LS   

(श्रोत: National EIA Guidelines, 1993) 

७.१ आयोजनाको प्रिाव 

प्रस्ताववत वनृ्दावन न.पा. वडा नं. १ को ववलिन्न घाट जस्तै रमौिी बेररया घाट १, रमौिी बेररया 
घाट २ र िोटे टोि घाटबाट ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा आदद लनकाल्ने ह ुँदा यस आयोजनामा केवह 
लनमााण काया ह दैन। यस आयोजनामा कायाान्वयन चरण रहेको छ।यस चरणको समयावर्ी लित्र 
सकारात्मक र सामान्य नकारात्मक प्रिावहरु पलन देक्षखने छ। 
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७.१.१ सकारात्मक प्रिाव 

• रोजगारीको अवसर  

आयोजना क्षेत्रको स्थानीय बालसन्दाहरुिाई आयोजनाबाट शृ्रजना ह ने रोजगारमा ग्राहयता 
ददन पछा।मेशीनरी उपकरणहरुको प्रयोग कम मात्रामा गररने ह ुँदा स्थानीय मालनसहरुमा रोजगारीको 
अवसर ववृि ह नेछ। आयोजनािे स्थानीय मवहिाहरुिाई पलन रोजगारमा ग्राहयता ददई लिङ्ग िेद 
लबना श्रमको मूल्य ददनेछ। 

 

• स्थानीय बासीन्दाहरुको आयस्रोतमा ववृिः 

आयोजना क्षेत्रको आलथाक रुपमा ववपन्न पररवार तथा दक्ष, अदक्ष र अर्ादक्ष बेरोजगार य वाहरुिाई 
दक्षता अन सारको रोजगारमा सालमि ह न प्रोत्साहन गररनेछ। सो काया गदाा, स्थानीय वालसन्दाहरुको 
आयस्रोतमा ववृि ह ने सम्िावना बढ्द छ। 

 

• लनमाणा सामग्रीको उपिब्र्ता तथा स्थानीय क्षते्रको ववकास 

वतामान समयमा, ववकास र लनमााणको कामहरु आगाडी बढी रहेको अवस्था छ। स्थानीय क्षेत्रमा 
ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा जस्ता लनमााण जन्य पदाथाहरुको सहज उपिब्र्तािे गदाा स्थानीय क्षेत्र 
(वनृ्दावन न.पा.) को ववकास ह न्छ। 

 

• नददजन्य सामग्रीको उत्पादनमा ववृिः 

यस आयोजनािे नदी जन्य सामग्रीहरुको उत्पादनमा ववृि ल्याउछ। आयोजनािे पवहिो वषा 
९४८५९.३७ घन लमटर नदी जन्य पदाथा लनकाल्ने छ िने पाुँच वषामा कूि  ३९८४०९.३५ 
घन लमटर नदी जन्य पदाथा लनकाल्ने छ। 
 

• काठजन्य संरचनाहरुको न्यूनीकरण 

स्थानीय क्षेत्रमा नदी जन्य सामग्रीहरुको ववृि र सहज उपिब्र्ताको कारणिे ववकास र लनमााण  
कायामा काठहरुको प्रयोग कम मात्रामा ह न्छ।यस कारणिे गदाा साम दावयक वन र जंगिहरुको 
संरक्षण ह नेछ। 
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• बाटोको िौलतक पूवाार्ारमा ववकास 
आयोजनािे लनमााण जन्य पदाथा जस्तै ढ ंगा,लगट्टी तथा वाि वा ढ वानी गदाा प्रयोगमा आएको बाटोको 
(कररव ४ वक.लम.)  व्यवस्थापन पानी लछटेर र खाल्डो िएको ठाउुँ प  रेर गने छ।  
 

• वनृ्दावन न.पा. तथा मरे्ष प्रदेशिाई राजस्व प्रालप्त 
प्रस्ताववत आयोजनाको वावषाक कूि ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वाको मात्रा ९४८५९.३७ घन लमटर 
रहेको छ।यस आयोजनाको आम्दानी १ वषामा रु २,०५,४४,६४२, ५ वषामा रु ८,२२,८७,४९२ 
रहेको छ िने कूि राजस्व (कूि आम्दानी + १३ प्रलतशत भ्याट) रहेको छ। छ।वावषाक 
आम्दानीमा १३ प्रलतशत भ्याट(रु २६,७०,८०३) जोड्दा कूि राजस्व रु २,३२,१५,४४५ प्राप्त 
ह नेछ। अत: यसिे गदाा स्थानीय तथा प्रदेशको स्तर ववकास ह नछे।   
 

७.१.२ नकारात्मक प्रिाव 

क) िौलतक तथा रासायलनक प्रिावहरु 
• िउूपयोगमा पररवातन आउने 
प्रस्ताववत आयोजनाबाट ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा लनकालिने क्षेत्रफि ९४८५९.३७ वगा लमटर 
(१४.००५ ववगहा) रहेको छ। यस आयोजनाको प्रत्येक घाट बाट लनकालिन ेनदी जन्य पदाथाको 
वववरण अध्याय २ मा उल्िेख गररएको छ।उत्खनन ्गरेको क्षेत्रमा अको वषा प  न नदीिे ढ ंगा, 
लगट्टी तथा बाि वा थ पाने छ। अत: यस कारणिे नक्षजकको कृवष जन्य क्षेत्रहरुमा नदी जन्य पदाथा 
िरण ह न  बाट जोलगन्छ। 
 

• सामान्य  र् िो उड्न सक्ने  
नदीजन्य पदाथा जस्तै ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा आदद िण्डारण गदाा छोपेर राक्षखने छ।यस आयोजना 
क्षेत्र वररपरी वस्ती क्षेत्रहरु निएकािे खासै प्रिाव नपने देक्षखन्छ। अत: आयोजना संचािन गदाा 
सामान्य  र् िो उड्ने छ।प्रस्ताववत आयोजना क्षेत्रको घना वस्ती तथा वन क्षेत्रबाटको दूरी तालिका 
५.१ मा प्रस्तवा गररएको छ। 
 
• इन्र्न, ि लब्रकेन्टस, तथा अन्य रसायनहरुको सामान्य च  हावट 
यस आयोजनामा इन्र्न, ि लब्रकेन्टस, तथा अन्य रसायनहरुको प्रयोग गन ापरेमा वनृ्दावन नगरपालिका 
सुँग समन्वय गररने छ। यस बारे, नगरपालिकािे ददएको पत्र प्रलतवेदनमा समावेश गररएको छ। 
  
 



 

 

55 

 

• सामान्य ध्वनी उत्पन्न 
नदी जन्य पदाथा जस्तै ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा आदद ददनको समयमा मात्र ढ वानी गररनेछ। 
प्रयोगमा आएको बाटोमा हना लनषेर् गररने छ तथा हना लनषेर्को बोडाहरु िगाईनेछ। आयोजना 
क्षेत्र वररपरी वस्ती क्षेत्रहरु निएकािे यस बाट उत्पन्न ह ने ध्वनीिे जनमानसमा न्यूनत्तम असर 
गनेछ।अत: आयोजनामा सामान्य ध्वनी  उत्पन्न ह नेछ।  
 
• कामदारहरुबाट लनस्कासन ह ने ठोस फोहोरमैिाको व्यवस्थापन 
आयोजनािे कामदारहरु बाट लनस्कने फोहोरहरुिाई आयोजना क्षेत्र लित्रनै व्यवक्षस्थत गररनेछ। 
यस आयोजना नदी जन्य पदाथाहरु लनकाल्ने काम िएकोिे कम मात्रामा ठोस फोहोरहरु लनक्षस्कन े
छ। अत: ठोस फोहोरहरुिाई 3R (Reduce, Reuse, Re cycle) ववलर् अपनाएर व्यवस्थापन 
गररनेछ। 

 
• नदी जन्य सामग्रीको िण्डारण 
आयोजनािे लनकािेको नदी जन्य पदाथाहरुिाई आयोजना क्षेत्र लित्रनै िण्डारण गररनेछ। अत: नदी 
जन्य सामग्रीको िण्डारणिे वातावरणको अवयवहरुमा सामान्य प्रिाव पादाछ। 
 

ख) जैववक प्रिावहरु 
 

• वन्यजन्त को आवतजावतमा सामान्य असर 
यस आयोजना क्षेत्र वररपरी क नै पलन संरक्षक्षत क्षेत्र नरहेको तथा वन्यजन्त को आवतजावत लबरिै 
देक्षखने र देक्षखने वन्यजन्त  समेत संरक्षक्षत शे्रणीका नरहेकािे वन्यजन्त मा प्रिाव नपने देक्षखन्छ। 
यस आयोजनाको काम तथा वियाकिापिे कृवष क्षेत्रमा क नैपलन प्रकारको प्रत्यक्ष प्रिाव नपने 
देक्षखन्छ।  
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ग) सामाक्षजक–आलथाक तथा साुँस्कृलतक क्षते्रमा पने प्रिाव 
• कामदारहरुको पेशागत स्वास््य एवं स रक्षा 
आयोजना संचािनको समयमा मेक्षशन तथा औजारहरुको प्रयोग ह ने िएको ह ुँदा यस्ता औजार तथा 
मेक्षशनको प्रयोगका िममा PPE (Personal Protective Equipment) कामदारिाई जस्तै 
पन्जा, मास्क, हेल्मेट आदद ववतरण गररने छ। साथै, क नै रोगबाट संिलमत कामदारबाट संिमण 
िई फैिन सक्ने सम्िावना पलन रहेको ह नेछ। 
 
• कामदार तथा स्थानीय बीच सामान्य मनम टाव   
काया संचािनका िममा ववलिन्न जातजालत, िाषिाषी र क्षेत्रका कामदारिे काम गने ह दा कवहिे 
कावहुँ कामदारहरु बीच मन म टाव ह न सक्ने छ। प्रस्ताववत आयोजनािे स्थानीय वालसन्दाहरुिाई 
बढी प्राथलमकता ददनेछ। 
 

• ग नासो सून वाई नह न े
स्थानीय वालसहरुमा आयोजना संचािनको कारणिे आउने प्रिावहरुिाई ग नासो पोख्न ेस्थिहरुको 
कलम ह न सक्छ। आयोजना तथा स्थानीय वालसहरुको समन्वय नह ुँदा तात्कालिन तथा दीघाकालिन 
समस्याहरुको समस्या समार्ान ह दैन।तसथा, वनृ्दावन न.पा.िे अलनवाया रुपमा ग नासो िेख्ने पेटीको 
व्यवस्था गने छ।  
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८. अन कूि प्रिाव अलर्कतम अलिववृि तथा प्रलतकूि प्रिाव न्यून गने 
उपाय 

आयोजनाबाट प्रिाववत ह ने क्षेत्रको वातावरण र स्थानीय सम दायहरुिाई प्रस्ताववत आयोजनाको 
कायाान्वयनबाट ह न जाने सकारात्मक प्रिावको बढोत्तरीकरण उपायहरु र नकारात्मक प्रिावहरुबाट 
जोगाउन ेवातावरणीय संरक्षणका उपायहरुको पवहचान गन ा नै यस अध्यायको म ख्य उदे्दश्य हो। 
प्रस्ताववत आयोजनाबाट शृ्रक्षजत सकारात्मक प्रिावहरुको बढावा साथै नकारात्मक प्रिावहरुको 
न्यूनीकरण गने वातावरणीय संरक्षणका उपायहरु लनर्ाारण गरर ती उपायहरु कायाान्वयन गना िाग्न े
खचा समेत यस अध्यायमा उल्िेख गररएको छ। वातावरण संरक्षणमा प्रचिनमा आइएका ३ 
वकलसमका उपायहरु लनम्न प्रस्त त गररएको छ। वय उपायहरु प्रिाव  बढोत्तरीकरण एवं न्यूनीकरण 
उपायहरुको तालिकामा प्रस्त त गररएको छ। 

 

प्रस्ताववत आयोजनामा सरोकारवािाहरुिे पवहचान गरेका सवािहरुिाई प्रिाव पवहचान, आकिन, 
तह लनर्ाारण र उल्िेखनीयताको मूल्यांकन गरी प्रस्त त गररनेछ। आयोजना कायाान्वयन गदाा 
सम्िाववत प्रिावहरु, लतनीहरूको महत्त्वको पररमाण (कम, मध्यम र उच्च), सीमा (क्षेत्रीय, स्थानीय, 
स्थानगत) र अवलर् (छोटो अवलर्, मध्यम अवलर् र दीघाकािीन अवलर्)को साथमा लतनीहरूको 
प्रकृलत प्रिाव म ल्यांकनको मापदण्ड अन सार छ ट्याउन सवकन्छ। 

 

८.१. प्रलतवार्क उपाय:  

प्रस्ताववत आयोजनाको कायाान्वयनबाट ह न सक्न ेसम्िाववत नकारात्मक प्रिावहरुको असर पन ा पूवा 
ववलिन्न वकलसमका उपायहरु जस्तै  उपय ि ववकल्पहरुको छनौट, उक्षचत योजना तथा व्यवस्थापन, 

जनजागरणका कायािम आदद गन ानै प्रलतवार्क उपाय लित्र पदाछ। 

 

८.२. स र्ारात्मक उपाय; 

प्रस्ताववत आयोजनाको कायाान्वयनबाट ह न जाने प्रिावहरुिाई उपय ि प्रववलर् तथा औजारको प्रयोग 
गरर नकारात्मक प्रिावहरुिाई क्षस्वकार गना सवकने अवस्थामा प यााउन  स र्ारात्मक उपायको म ख्य 
उदे्दश्य हो। 

 

 

८.३. क्षलतपूलतादायक उपाय:  

प्रस्ताववत आयोजनाको कायाान्वयनबाट ह न जाने क्षलतहरुको सन्दिामा रकम तथा अन्य उपय ि 
माध्यमहरुको प्रयोग गरर ववलिन्न वकलसमका क्षलतहरुको न्यूनीकरण गन ा नै क्षलतप लतादायक उपाय 
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लित्र पदाछ।यी उपायहरु प्रिाव  बढोत्तरीकरण एवं न्यूनीकरण उपायहरुको तालिका ८.१ र ८.२ 
मा उल्िेख गररएको छ।  

 

८.४ सकारात्मक प्रिावको  बढोत्तरीकरण उपायहरु 

• रोजगारीको अवसर  

आयोजना क्षेत्र वरपरका स्थानीय बासीन्दाहरुिाई आयोजनाबाट शृ्रजना ह ने रोजगारमा ग्राहयता 
ददईनेछ। चावहएको अवस्थामा लसपम िक तालिमहरुद्वारा स्थालनय जनशिी लनमााण गरी स्थानीय 
जनसहिालगता ववृि गन ापछा। मवहिाहरुिाई पलन रोजगारमा ग्राहयता ददई लिङगिेद लबना श्रमको 
म ल्य ददन पछा। न्यूनत्तम कररव ३० जना व्यक्षिहरुिे रोजगारीको अवसर प्राप्त गने छन।् 

 

• स्थानीय बासीन्दाहरुको आयस्रोतमा ववृि 

आयोजना क्षेत्रको आलथाक रुपमा ववपन्न पररवार तथा दक्ष, अदक्ष र अर्ादक्ष बेरोजगार य वाहरुिाई 
दक्षता अन सारको रोजगारमा संिग्न ह न प्रोत्साहन गन ापछा।  

 

• लनमाणा सामग्रीको  उपयोग ह न े

लनमाणा सामग्रीको सहज उपिब्िता उपयोग गना स्थानीय बालसन्दाहरुिाई प्राथलमकता ददइनेछ। 
लनमाणा सामग्रीको सहज उपिब्िता उपयोग गना स्थानीय बालसन्दाहरुिाई प्राथलमकता ददइनेछ।अत: 
खोिामा खेर गवहरहेको तथा उपयोग वहन िएर बसेको लनमााण सामग्रीहरुको उपयोग ह नेछ। 

  

• नदीजन्य सामग्रीको उत्पादनमा ववृिः 
वनृ्दावन न.पा. को वडा नं. १ मा पने बागमती नदीमा रहेको ववलिन्न घाटबाट ददगो र वातावरण 
मैत्री रुपिे ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा लनकालिने छ।दैलनक ३०० घन लमटर िन्दा बढी नदी जन्य 
पदाथा लनकाल्दा  वनृ्दावन नगरपालिकािाई मात्र निई समस्त सिााही क्षजल्िामै नदी जन्य 
पदाथाको सहज उपिब्र्ता ह नेछ।
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तालिका ८ .१ : सकारात्मक प्रिावहरुको  बढोत्तरीकरण उपायहरु 

सकारात्मक प्रिावहरु प्रिावको  

महत्व 

 बढोत्तरीकरण उपायहरु उपायको 
वकलसम 

ढ ङ्गा, बाि वा, लगटी जस्ता नदीजन्य 
लनमााण सामाग्रीहरुको उत्पादन 

उच्च 
महत्वपूणा
  

न.पा. िे तोकेको मात्रामा लनकालिने, 
१ वषामा कूि(९४८५९.३७ घ.लम.) 

स र्ारात्मक 

रोजगारको अवसर र  रोजगारको 
खोजीमा गररने बसाुँईसराुँईमा लगरावट 

उच्च 
महत्वपूणा
  

स्थानीय बालसन्दाहरुिाई 
आयोजनाबाट शृ्रजना ह ने रोजगारमा 
ग्राहयता ददन े ` 

स र्ारात्मक 

आम्दानीको श्रोत बढ्नािे 

स्थानीय आलथाक वियाकिापमा बवृि 

उच्च 
महत्वपूणा
  

आयोजना क्षेत्रका आलथाक रुपमा 
ववपन्न पररवार तथा दक्ष, अदक्ष र 
अर्ादक्ष बेरोजगार य वाहरुिाई दक्षता 
अन सारको रोजगारमा संिग्न ह न 
प्रोत्साहन गन   

स र्ारात्मक 

नदीबाट उत्पाददत ववकास लनमााण 
सामग्रीको सहज उपिव्र्ता 

उच्च 
महत्वपूणा
  

लनमाणा सामग्रीको सहज उपिब्र्ता र 
उपयोग गना स्थानीय बासीन्दाहरुिाई 
प्राथलमकता ददइन े

स र्ारात्मक 

लनमााण सामग्रीको सहज उपिव्र्तािे 
वनजंगिबाट लनमााण सामग्रीको रुपमा 
आयात तथा खपत गररने काष्ठजन्य 
सामग्रीहरुमा न्यून चाप 

महत्वपूणा काष्ठजन्य सामग्रीहरुिन्दा स्थानीय 
नदी वकनाराका लनमााण सामग्री आवास 
तथा अन्य संरचना बनाउन प्रयोग 
गदााको फाइदाको बारेमा सबैिाई 
सचेत गराउने 

प्रलतवार्क 
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८.५ नकारात्मक प्रिावहरु लनराकरण तथा न्यूनीकरणका उपायहरु 

तालिका ८.२ : नकारात्मक प्रिावहरु लनराकरण तथा  न्यूनीकरणका उपायहरु 

प्रिाव 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रिावहरु प्रिावको  

महत्व 

 लनराकरण तथा न्य नीकरणका 
उपायहरु 

उपायको 
वकलसम 

िौ
लतक

 त
था
 र
ास
ाय
लनक

 

कामदारहरुबाट ह ने 
प्रद षण 

महत्वपूणा कामदारहरुिाई अस्थाई शौचािय बनाउन े
तथा फोहोर फाल्ने टोकरीहरुको काया 
क्षेत्रमा स्थापना गने। 

प्रलतवार्क 

सामान्य र् िो उड्न 
सक्ने 

महत्वपूणा
  

आयोजना स्थिसम्म आउने पह ुँच मागामा 
दैलनक पानी छाकने। 

 

प्रलतवार्क 

मेक्षशनरी क रा प्रयोग गदाा न.पा. तथा 
अन गमन सलमलतसुँग समन्वय गरी प्रयोग 
गररने,  

अन गमन सलमलतको स्वीकृलत लिन े

सामान्य ध्वनी उत्पन्न  महत्वपूणा आवतजावत गने सवारीसार्नहरुिाई 
सावाजलनक स्थिहरुमा हना बजाउन लनषेर् 
गने 

स र्ारात्मक 

ध्वनी लनषेलर्त बोडाहरुको स्थापना गने। 

कम आवाज आउने मेक्षशनरीहरुको प्रयोग  

रातको समयमा काम नगने (८ देक्षख ५ 
को समयमा मात्र) 

सा
मा
क्षज
क

, 
आ
लथ
ाक 

तथ
ा स

ाुँस्कृ
लतक

 जनस्वास््य, पेशागत 
स्वास््य र स रक्षा 

महत्वपूणा  कामदारहरुिाई स्वास््य तथा स रक्षाका 
आर्ारितू तालिम, स रक्षा सामग्रीहरु र 
औषर्ी उपचारको िालग प्राथलमक 
उपचारका सामग्रीहरु उपिव्र् गराउने। 

स र्ारात्मक 
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प्रिाव 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रिावहरु प्रिावको  

महत्व 

 लनराकरण तथा न्य नीकरणका 
उपायहरु 

उपायको 
वकलसम 

कामको लसिलसिामा द घटना अथवा 
चोटपटक िागेमा उपय ाि उपचार गररने 
छ 
ढ वानी गने सवारी सार्नको उच्चतम गलत 
तोवकददने।(२० वक.लम. प्रलत घण्टा) 
कामदारहरुिाई मास्क, पन्जा, चस्मा, 
हेल्मेट आदद ववतरण गररनेछ 

वरपर बस्ती ववस्तार 
एवं नदी अलतिमण 
ह न सक्ने। 

महत्वपूणा वरपर बस्ती ववस्तार एवं नदी अलतिमण 
ह न नददन लनरन्तर वडा तथा 
नगरपालिकाको लनगरानीमा काम गररने 

प्रलतवार्क 

सामाक्षजक संरचना 
पररवातन ह न सक्न े

कम 
महत्वपूणा 

स्थानीय बालसन्दाहरुिाई आयोजनाबाट 
शृ्रजना ह न ेरोजगारमा ग्राहयता ददन े

प्रलतवार्क 

कामदारहरु तथा 
स्थानीय लबच 
साुँस्कृलतक अन्तरद्वन्द 
आउन सक्ने । 

महत्वपूणा स्थानीय बासीन्दाहरुिाई आयोजनाबाट 
शृ्रजना ह न े रोजगारमा ग्राहयता ददन े र 
चेतनामूिक क राहरुको बारेमा जानकारी 
ददन े

प्रलतवार्क 

ग नासो स नूवाई ह न 
नसक्ने 

उच्च 
महत्वपूणा 

मालसक रुपमा न.पा. िे ग नासो स न वाईको 
उपय ाि संयन्त्र ववकास गरी कायाान्वयन 
गने छ। 

प्रलतवार्क 
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९.अन गमन योजना 
प्रस्ताववत आयोजनाको कायाान्वयनबाट ह न जाने लनर्ााररत वातावरणीय प्रिावहरुिाइ स झाइएको 
वातावरण संरक्षणका उपयहरुको चेक जाुँच तथा आयोजनाको अन गमन, मूल्याङ्कन आदद कायाहरु 
वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा समेवटएको छ। यस योजनामा आयोजनाको ववलिन्न चरणमा अपनाइने 
ववलर् र आयोजनाको क्षजम्मेवार लनकायहरु सम्बन्र्ी वववरण उल्िेख गररएको छ। यस आयोजनासुँग 
सम्बक्षन्र्त लनकायहरु जस्तैः स्थानीय तह (वनृ्दावन न.पा.), लडलिजन वन कायाािय, महोत्तरी, क्षजल्िा 
समन्व समीलत, महोत्तरी, क्षजल्िा प्रशासन कायाािय, महोत्तरी आददिाई अन गमन तथा लनणाय लिन यस 
योजनािे सहयोग प याउने छ। 

 
९.१ अन गमन प्रगलत अलििेक्षखकरण 

प्रत्यक वियाकिाप अन गमन गरेपलछ त्यसबाट प्राप्त सूचनाहरुको अलििेक्षखकरण गन ा प्रदाछ। 
अन गमनबाट प्राप्त सूचनाहरुको आर्ारमा न. पा. िे िववष्यको योजना तज ामा गदाछ। स र्ार गन ा पने 
पक्षहरुिाई ध्यान दददै नयाुँ र प्रिावकारी योजना तज ामा गना अन गमन अलििेक्षखकरणबाट प्राप्त िएका 
सूचनाहरुिे ठूिो सघाउ प यााउने छन।् सामान्यतया आयोजनाका वियाकिापहरुको मूल्यांकन गना 
आर्ार रेखा अन गमन, पािना अन गमन र प्रिाव अन गमन गररन्छ। 
 
13=1=1 ९.२ आर्ार रेखा अन गमन 
आर्ार–रेखा अन गमन आयोजना कायाान्वयन िन्दा अगालड गररने अन गमन ववलर् हो। आयोजना 
कायाान्वयन ह ने क्षेत्रको ववद्यमान िौलतक, सामाक्षजक–आलथाक तथा सांस्कृलतक, जैववक आदद 
सूचनाहरुको अलििेक्षखकरण गन ा पदाछ। यो वकलसमको आर्ार रेखािे पलछ कायाान्वयन ह न ेआयोजनामा 
देखा परेका पररवतानहरु त िना गना मद्दत प ग्दछ।यस अन गमनको फारम अन सूची ४ मा समावेश 
गररएको छ। 
 
13=1=2 ९.३ लनयमपािन अन गमन 
लनयमपािन अन गमनमा आयोजना कायाान्वयन ह न  अगालड प्रलतवेदनमा स झाइएका प्रिाव न्यूनीकरणका 
उपायहरुको लिक्षखत प्रलतबिता समावेश छ वक छैन हेन ा पदाछ। त्यसै गरी प्रलतवेदमा स झाइएका 
कायाववलर्हरु, वातावरण मैत्री उपायहरु, सङ्किन÷उत्खनन ्काया र त्यसका मापदण्डहरु, तोवकएको 
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स्थानबाट सामग्री सङ्किन गने प्रलतबिता प्रष्ट छ वक छैन र आयोजना कायाान्वयन ह ुँदा प्रलतवितामा 
उल्िेक्षखत ब ुँदाहरुको अन सरण िएको छ वक छैन स्थिगत रुपमा हेन ा पदाछ।यी लनयमपािनका 
क राहरु जस्तै कवहिे गने, कसिे गने, कसरी गने तथा कलत ददनको अन्तरािमा गने जस्ता क राहरु 
तालिका ९.१ र ९.२ मा प्रस्ताव गररएको छ। 
 
13=1=3 ९.४ प्रिाव अन गमन 
आयोजना कायाान्वयन पिात त्यसबाट उत्पन्न वास्तववक प्रिावहरुको अध्ययन गन ा नै वास्तवमा प्रिाव 
अन गमन हो। प्रिाव अन गमनिे प्रिाव न्यूनीकरण गदाा अझ कसरी प्रिावकारी रुपमा गना सवकन्छ 
िने्न क रािाई लनदेश गदाछ। 
 
९.५ अन गमन तथा वातावरणीय ब्यवस्थापन योजना र समय तालिका 

प्रस्ताव कायाान्वयन पलछ यसका प्रलतकूि प्रिाव न्यूनीकरण गना र अन क ि प्रिाविाई अलर्कतम गनाका 
िालग स्थान, समय र कायािमको िौलतक, सामाक्षजक, आलथाक तथा साुँस्कृलतक वातावरणका प्रिावको 
सूचक लनर्ाारण गरी न्यूनतम मवहना र वावषाक रुपिे वातावरणीय अन गमनको व्यवस्था गररएको 
छ।अन गमन कायािमको कायाान्वयन सम्वन्र्ी वववरण तालिका ९.१ र ९.२ मा प्रस्त त गररएको 
छ।  
 
९.६ अन्य आवश्यक क राहरु 

प्रस्ताववत आयोजनाको कायाान्वयन पूवा, कायाान्वयन िईरहेको समयमा र कायाान्वयन पिात ्लनयलमत 
अन गमन गररने ह दाुँ त्यसका िालग लनम्न रकम छ ट्याईएको ह न्छ।वावषाक वातावरण अन गमन िागत 
र प्राववलर्क अन गमन िागतको ढाुँचा ति तालिका ९.१, ९.२, ९.३ र ९.४ मा प्रस्त त गररएको 
छ।  
अत: ९.२, ९.३ र ९.४ को  तालिकाको नम ना अन सूची ४ मा समावेश गररएको छ। 
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तालिका ९.१: सकारात्मक प्रिावहरुको  बढोत्तरीकरणका वियाकिाप 

ववषयगत 
क्षते्र 

सकारात्मक 
 प्रिावको 
बढोत्तरीका  

कृयाकिापहरु 

के के  
गने 

कहाुँ गने 

कसरी गने कवहिे गने कसिे गने 
अन मालनत 
बजेट (रु) 

अन गमन 
तथा 
मूल्याङ्कन  

िौलतक तथा 
रासायलनक 
क्षेत्र  

Aff6f]sf] dd{t 

;Def/  

lau|]sf] af6f] 

ldnfpg],  

 

 

 

 आयोजना 
पह ुँच मागामा k|:tfjssf] 

kxndf   

सञ्चािन 
चरण 

 k|स्तावक १,००,००० मालसक  

बाटोमा र् िो 
उड्न नददन े

पानीको 
ट्यांकीिे 
बाटोमा पानी 
लछटने 

 आयोजना 
पह ुँच मागामा k|:tfjssf] 

kxndf   

सञ्चािन 
चरण 

ठेकेदार १,००,००० मालसक  

स्थानीय 
पूवाार्ार ववकास 

आयोजना 
स्थिमा खाने 
पानीको 
व्यवस्था गने 

आयोजना 
स्थिमा 

व्यवसावयक 
सामाक्षजक 
उत्तरदावयत्व 
अन्तागत 

सञ्चािन 
चरण 

ठेकेदार २०,००० अर्ा-वावषाक 

सामाक्षजक -
आलथाक क्षेत्र 

रोजगारीको 
अवसर बढ्ने  

स्थानीयिाई 
प्राथलमकता 
ददने  

स्थानीय 
सम दाय 

व्यवस्थापक 
तथा 
स्थालनय 

संञ्चािन 
चरण   

प्रस्तावक - लनरन्तर  
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ववषयगत 
क्षते्र 

सकारात्मक 
 प्रिावको 
बढोत्तरीका  

कृयाकिापहरु 

के के  
गने 

कहाुँ गने 

कसरी गने कवहिे गने कसिे गने 
अन मालनत 
बजेट (रु) 

अन गमन 
तथा 
मूल्याङ्कन  

तहको 
सहकायामा 

आलथाक 
वियाकिापमा 
वदृि 

स्थानीय िाई 
प्राथलमकता 
ददने  
स रक्षाको 
व्यवस्था 

आयोजना 
स्थिमा  

व्यवस्थापक 
तथा 
स्थालनय 
तहको 
सहकायामा 

संञ्चािन 
चरण 

प्रस्तावक - साप्तावहक 

साुँस्कृलतक 
क्षेत्र नयाुँ  सुँस्कृलत 

लसक्ने अवसर 
प्राप्त ह ने 

सबै कामदार 
व्यवस्थापक र 
सम दाय ववच 
असि सम्बन्र् 
राख्ने 

स्थानीय 
सम दाय 

व्यवस्थापक 
कामदार र 
सम दायको 
सहकायामा 

संञ्चािन 
चरण 

व्यवस्थापक 
र कामदार 

- लनरन्तर 

अन्य 
मानव 
संशार्नको 
क्षमता ववकास 

तालिम ददन े

आयोजना 
स्थिमा 

व्यवस्थापक 
र 
कमाचररको 
सहकायामा 

संञ्चािन 
चरण 

ठेकेदार १०,००० तै्रमालसक 
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तालिका ९.२: नकारात्मक प्रिावहरुको  न्यूनीकरण वियाकिाप 
  

ववषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक 
प्रिावको  
न्यूनीकरणका 
कृयाकिापहरु 

के के गने कहाुँ गने कसरी  गने कवहिे गने कसिे गने 
अन मालनत 
बजेट, समय 
(रु) 

अन गमन 
तथा 
मूल्याङ्कन  

िौलतक 
तथा 
रासायलनक 
क्षेत्र  

सामान्य र् िो 
उड्ने 

 राविय 
मापदण्डको 
लडजेि जेनरेटर 
सेटको मापदण्ड 
अन सारको राख्न,े 

 

प राना सवारी 
प्रयोग नगने, 
कामदारिाई 
अलनवाया 
माक्सको 

व्यवस्था गने, 

 आयोजना  
क्षेत्र लित्र 

 व्यवस्थापक 
र कामदारको 
सहकायामा  

 संञ्चािन 
चरण 

ठेकेदार   ७५,०००  मालसक  
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ववषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक 
प्रिावको  
न्यूनीकरणका 
कृयाकिापहरु 

के के गने कहाुँ गने कसरी  गने कवहिे गने कसिे गने 
अन मालनत 
बजेट, समय 
(रु) 

अन गमन 
तथा 
मूल्याङ्कन  

 

सामान्य ध्वनी 
उत्पन्न 

ध्वलन कम 
लनस्कने लडजेि 
जेनरेटरको 
प्रयोग गने, 

  ध्वलन स्तर 
कायम गने, 

ध्वलन 
अवशोषकहरुको 

प्रयोग गने 
लडजेि जेनरेटर 
सेटहरु र अन्य 
मेक्षशनरीहरुको 
आवलर्क ममात, 
ववहान ८ देक्षख 
अपरान्ह ५ 
बाहेक 

आयोजना  
क्षेत्र लित्र 

 व्यवस्थापक 
 संञ्चािन 
चरण 

ठेकेदार    ५०,००० मालसक 
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ववषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक 
प्रिावको  
न्यूनीकरणका 
कृयाकिापहरु 

के के गने कहाुँ गने कसरी  गने कवहिे गने कसिे गने 
अन मालनत 
बजेट, समय 
(रु) 

अन गमन 
तथा 
मूल्याङ्कन  

आयोजनाको काम 
नगने,   

ठोस फोहोर 

क नैपलन ठोस 
फोहोर नजिाउने 
3R लसध्दान्त 
िागू गने, 

आयोजना  
क्षेत्र लित्र 

 व्यवस्थापक 
 संञ्चािन 
चरण 

ठेकेदार   ५०,००० साप्तावहक 

जैववक क्षते्र 
 जनसुँख्याको 
चाप बढ्ने 

सम्िव िएसम्म 
स्थालनयिाई 
प्राथलमकता ददन े

स्थानीय 
वडा 

व्यवस्थापक र 
सम दायको  
सहकायामा  

संञ्चािन 
चरण 

प्रस्तावक   २०,००० लनरन्तर  

सामाक्षजक -
आलथाक 
क्षते्र 

यातायातका 
सार्नको चाप 
बढ्ने  

तोवकएको 
क्षेत्रमा मात्र 
पावका ङको 
प्रावर्ान गने, 

जथािावी सवारी 
सार्नहरुको 

आयोजना  
क्षेत्र लित्र 
र 
सम्बक्षन्र्त 
ठाउुँ सबै 

व्यवस्थापक 
प्रदेश सरकार 
र सम दायको  
सहकायामा  

संञ्चािन 
चरण 

ठेकेदार ४०,०००  दैलनक  
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ववषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक 
प्रिावको  
न्यूनीकरणका 
कृयाकिापहरु 

के के गने कहाुँ गने कसरी  गने कवहिे गने कसिे गने 
अन मालनत 
बजेट, समय 
(रु) 

अन गमन 
तथा 
मूल्याङ्कन  

पावका ङ प्रलतबन्र् 
गने  ,   

पेशागत 
स्वास््य र 
स रक्षा 

श्रलमकहरुिाई 
स रक्षात्मक 
उपकरण 

उप्िब्ि गराउने, 
साइटमा 

प्राथलमक उपचार 
वकट राख्न,े 

मेक्षशनको सबै 
गलतशीि 

िागहरुमा उक्षचत 
अवरोर् र 
गाडाहरु राख्न,े 
कामदाहरुिाई 
पेशागत स्वास््य 

आयोजना  
क्षेत्र लित्र 

 व्यवस्थापक 
र कामदारको 
सहकायामा  

संञ्चािन 
चरण 

ठेकेदार २,००,०००  दैलनक  
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ववषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक 
प्रिावको  
न्यूनीकरणका 
कृयाकिापहरु 

के के गने कहाुँ गने कसरी  गने कवहिे गने कसिे गने 
अन मालनत 
बजेट, समय 
(रु) 

अन गमन 
तथा 
मूल्याङ्कन  

र स रक्षाको 
बारेमा जानकारी 

ददने, 
नदीजन्य पदाथा 
ढ वानी गने 

सवारीको गलत 
२० वक.लम. प्रलत 
घण्टा तोक्ने  

 

साुँस्कृलतक 
क्षते्र 

साुँस्कृलतक 
मतिेद 
ह नसक्ने 

स्थानीय 
मजद रिाई 
प्राथलमकता, 

 

 

 आयोजना 
क्षेत्र लित्र 

 व्यवस्थापक 
कामदार र 
सम दायको 
सहकायामा  

संञ्चािन 
चरण 

प्रस्तावक  ५०,०००  लनरन्तर 
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प्रस्ताववत  वनृ्दावन नगरपालिकाको वडा नं. १ अन्तगात पने बागमती नदीमा रहेका ३ वटा घाटहरु 
(रमौिी बेररया घाट १, रमौिी बेररया घाट २, िोटे टोि घाट)बाट नदी जन्य पदाथा जस्तै ढ ंगा, 
लगट्टी र बाि वा आदद लनकाल्दा वातावरणीय प्रिाव न्यूनीकरण तथा बढोत्तरीकरणका िालग िलगन े
िागत ति प्रस्त त गररएको छ। 

तालिका ९.३: आयोजना कायाान्वयन गदाा वातावरणीय प्रिाव न्यूनीकरण तथा बढोत्तरीकरणका िालग 
िलगने िागत 

ि.स. वववरण अन मालनत खचा (वावषाक) 
१ कायाान्वयन चरणको सकारात्मक प्रिाव 

बर्ोक्षत्तकरण उपायहरु  

२,३०,००० 

२ कायाान्वयन चरणको नकारात्मक प्रिाव 
न्यूनीकरण उपायहरु 

४,८५,००० 

 कूि ७,१५,००० 

 

तालिका ९.४: वावषाक वातावरण अन गमन िागत 
ि.स  अन गमन गररने वियाकिाप अन मालनत िागत कैवफयत 
१ प्राववलर्क अन गमन िागत १,१४,००० एक वषाका िालग 
२ लनयलमत अन गमन िागत ५०,००० एक वषाका िालग 

 
तालिका ९.५:  प्राववलर्क अन गमन िागत 

ि.स. मानव संसार्न अवलर् (ददन) दर (रु / ददन) जम्मा रकम (रु) 
!= वातावरण ववद  @ / @ 

#,))) २४,००० 

@= िगूिाववद @ / @ @,))) २०,००० 

#= सोलसयोिोक्षजस्ट @ / @ @,))) १६,००० 

$= यातायात एकम स्ट  २४,००० 

%= प्रलतवेदन तयार   ३०,००० 

 जम्मा   ११४,००० 
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प्रस्ताववत  वनृ्दावन न.पा. को ववलिन्न घाटबाट ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा लनिाने काया संचािन गदाा 
यस सकारात्मक प्रिाव अलिववृिकरण, प्रिाव न्यूनीकरण तथा वातावरण अन गमन कायाका िलग रु 
८,७९,००० छ ट्याईएको छ।  
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10.वातावरणीय परीक्षण 
वातावरण संरक्षण लनयमाविी, २०७७ मा उल्िेख िए अन सार वातावरण संरक्षणका उपायहरु 
कायाान्वयन गना वातावरण व्यवस्थापन योजना तयार गररएको हो। यस वातावरण व्यवस्थापन योजनािे 
प्रस्तावकिाई प्रस्ताव कायाान्वयन गनाका िालग सहजता प्रदान गने लनदेक्षशकाको िलूमका लनवााह गदाछ। 
तसथा, वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाका उदे्दश्यहरु लनम्न अन सार तय गररएको छ: 
• आयोजना कायाान्वयनका ववलिन्न कायाहरुिाई मागा लनदेशन गने। 

• वातावरण अन गमनको िालग सम्बक्षन्र्त आवश्यक लनकायहरुको पवहचान गने। 

• आयोजनाबाट ह न जाने नकारात्मक प्रिावहरुको न्यूनीकरण तथा सकारात्मक प्रिावहरुको बढावा 
गना उपय ि उपायहरुको प्रावर्ान गने। 

• अन गमन तथा पररक्षणको काया सम्बन्र्ी रुपरेखा तयार गने। 

प्रस्ताववत आयोजनाको कायाान्वयनबाट ह न जाने लनर्ााररत वातावरणीय प्रिावहरुको स झाइएको वातावरण 
संरक्षणका उपयहरुको चेक जाुँच तथा आयोजनाको अन गमन, मूल्याङ्कन आदद कायाहरु वातावरणीय 
व्यवस्थापन योजनामा समेवटएको छ । यस योजनामा आयोजनाको ववलिन्न चरणमा अपनाइने ववलर् र 
आयोजनाको क्षजम्मेवार लनकायहरु सम्बन्र्ी वववरण उल्िेख गररएको छ । यस आयोजनासुँग सम्बक्षन्र्त 
लनकायहरु जस्तैः स्थानीय लनकाय (वनृ्दावन न.पा.), लडलिजन वन कायाािय, महोत्तरी, क्षजल्िा प्रशासन 
कायाािय, महोत्तरी आददिाई अन गमन तथा लनणाय लिन यस योजनािे सहयोग प याउने छ। 
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तालिका १०.१ : संचािन चरणमा पने नकारात्मक प्रिावहरुको प वाान  मान तथा मूल्याकंन 

पक्ष प्रिावहरु प्रकृलत पररमाण लसमावलर् समयावलर् 
उल्िेखनीयता 

Total 

िौलतक 
अवयव 

  र् िो उड्ने  प्रत्यक्ष २० १० २० ५० 

  ध्वलन  उत्पन्न  प्रत्यक्ष १० १० २० ४० 

लनमााण सामाग्री तथा लनमााणमा संिग्न 
ह ने कामदारहरुबाट प्रद षण ह न सक्न े
। 

अप्रत्यक्ष 

१० १० २० ४० 

उत्सजान िएका द्रवशेषका कारणिे 
नक्षजकका खोिामा प्रद षण तथा िरण 

प्रत्यक्ष 
२० 

१० ५ 
३५ 

सतवह पानीको र्लमिो ह न सक्ने प्रत्यक्ष २० १० २० ५० 

जैव
वक

 अ
वय
व वन्यजन्त को आवजावतमा असर 

अप्रत्यक्ष ० ० ० ० 

ढ वानी गररने बाटो नक्षजकको कृवष 
क्षेत्रमा र् िोबाट पने असर 

अप्रत्यक्ष २० २० २० ६० 

आ
लथ
ाक,

 
सा
मा
क्षज
क 

तथ
ा 

सा
ुँस्कृ

लतक
 

वा
ता
वर
ण 

कामदारहरुको पेशागत स्वास््य एवं 
स रक्षामा असर पना सक्ने । 

प्रत्यक्ष 
२० १० २० 

५० 

कामदार तथा स्थानीय बीच मतिेद 
ह नसक्ने 

अप्रत्यक्ष १० १० २० ४० 
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पक्ष प्रिावहरु प्रकृलत पररमाण लसमावलर् समयावलर् 
उल्िेखनीयता 

Total 

वरपर बस्ती ववस्तार एवं खोिा 
अलतिमण ह न सक्ने । 

अप्रत्यक्ष २० १० २० ५० 

सावाजलनक स्रोत सार्नमा चाप पना 
सक्ने 

अप्रत्यक्ष २० 
१० २० ५० 

ग नासो सून वाई नह न सक्ने । अप्रत्यक्ष १० २० २० %0 

सवारीको आवतजावतिे ट्रावफकमा 
समस्या पने 

- 
० ० ० ० 

स्थानीय ररलतररवाज तथा संस्कृलतमा 
पररवातन 

अप्रत्यक्ष 
१० 

१० ५ २५ 
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तालिका १०.२ : अन गमन तथा वातावरणीय व्यवस्थापन योजना (EMP) र समय तालिका  
 

अन गमनको 
प्रकार 

ि. 
स. 

लबषय बस्त  सूचक तररका लबलर् समय तालिका क्षजम्मेवारी 

आ
र्ा
ररे
खा
 अ
न ग

मन
 १ नक्षजकको खोिाको 

अवस्था 
पानीको ग णस्तरको अवस्था स्थिगत लनरीक्षण आयोजना कायाान्वयन 

पवहिा 
न.पा. 

२ बसोबासको अवस्था प्रस्ताव क्षेत्र वररपररका बक्षस्त 
बसोबासको प्रकृलत र 
जनसख्या बवृि 

स्थिगत लनरीक्षण र 
छिफि 

वावषाक न.पा. 

       

लनय
मप
ाि
न 
अन

 गम
न 

३ लसफाररस गररएका 
न्यूनीकरण 
कायाान्वयन काया िए 
निएको 

 आयोजनामा तोवकएको 
स्थान, मापदण्ड र मात्रामा 
सङ्ककिन गरेको हेने 

स्थिगत लनरीक्षण र 
चिानी प जी 

प्रत्येक ६ मवहनामा न.पा. 

४ सङ्ककिन इजाजत 
अन सार काम िए 
निएको 

पररचयपत्र, चिानी प जी आदद स्थिगत लनरीक्षण तथा 
छिफि 

वावषाक न.पा. 
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अन गमनको 
प्रकार 

ि. 
स. 

लबषय बस्त  सूचक तररका लबलर् समय तालिका क्षजम्मेवारी 

५ जनचेतना अलिबवृि 
काया िए निएको 

स्थानीय जनताहरुमा िएको 
जानकारी 

स्थानीय सगुँ छिफि वावषाक न.पा. 

६ स रक्षा, स्वास््य लबरामी रेकडा र सोर्प छ स्थिगत लनरीक्षण तथा 
छिफि 

६/६ मवहनामा न.पा.÷ 
ठेकेदार 

७. तोवकएको क्षेत्र अथवा 
सीमा लित्र रहेर 
नदीजन्य पदाथा 
लनकलिएको वा 
नलनकालिएको  

जी.वप.एस ववन्द  तथा 
नक्साहरु 

स्थिगत लनरीक्षण तथा 
छिफि 

३/३ मवहनामा न.पा.÷ 
ठेकेदार 

८ तोवकएको पररमाण वा 
बवढ ढ ंगा, लगट्टी तथा 
बाि वा लनकािेको वा 
लनकालिएको 

सङ्ककिन तथा उत्खनन ्
गररएका सामग्रीहरुको 
लनरीक्षण 

श्रोत जाुँच तथा स्थिगत 
लनरीक्षण 

प्रत्येक मवहनामा न.पा. 

९ बािमजद री िएको वा 
निएको 

कामदारको रक्षजस्टार र 
स्थिगत अन गमन 

स्थिगत लनरीक्षण तथा 
स्थानीय सुँग सोर्प छ 

६/६ 
मवहनामा 

न.पा./ 
ठेकेदार 
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अन गमनको 
प्रकार 

ि. 
स. 

लबषय बस्त  सूचक तररका लबलर् समय तालिका क्षजम्मेवारी 
प्रि
ाव 

अन
 गम

न 

१० नदद वकनारको 
अवस्था 

नददको र्ार पररवतान, नदद 
वकनारको कटान 

स्थिगत लनरीक्षण तथा 
स्थानीय सुँग सोर्प छ 

आवश्यकता अन सार 
प्रत्येक ३/३ मवहनामा 

न.पा. 

११ िैलतक संरचनाको 
सरक्षण िए निएको 

िौलतक संरचनाको 
तिमालथको क्षेत्र, बाटो 

स्थिगत लनरीक्षण तथा 
स्थानीय सुँग सोर्प छ 

वषामा २ पटक न.पा. 

१२ वाय , र् वां, ध्वनीको 
प्रद षण 

संचािन गने तररका तथा 
ढ वालनमा प्रयोग ह ने सवारी 
सार्नको जाुँच 

स्थिगत लनरीक्षण तथा 
स्थानीय सगुँ सोर्प छ 

प्रत्येक ६ मवहनामा न.पा. 

१३ वन तथा वनस्पती र 
वन्यजन्त  

वन तथा िोपोन्म ख 
वनस्पतीको अवस्था, 
वन्यजन्त को पदक्षचन्ह 

स्थिगत लनरीक्षण आवश्कता अन सार 
गस्ती गने 

न.पा. 

१४ माछा तथा जिचरमा 
असर परे नपरेको 

जिचरको अवस्था स्थिगत लनरीक्षण आवश्कता अन सार 
गस्ती गने 

न.पा. 

१५ स्थानीय रोजगार कामदारको नाम, ठेगाना आदद स्थिगत लनरीक्षण तथा 
छड्के जाुँच 

प्रत्येक ६ मवहनामा न.पा./ 
ठेकेदार 

१६ सामाक्षजक सद्भावको 
अवस्था 

आपरालर्क तथा अवप्रय 
गलतववलर् 

स्थानीय कामदारहरु 
सुँग छिफि, नक्षजकको 

बषामाा २ पटक न.पा./ 
ठेकेदार 
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अन गमनको 
प्रकार 

ि. 
स. 

लबषय बस्त  सूचक तररका लबलर् समय तालिका क्षजम्मेवारी 

स रक्षा लनकाय प्रहरी 
कायााियको रेकडा 
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१०.१ वातावरणीय परीक्षण प्रलतवेदनको ढाुँचा 

प्रस्ताववत आयोजनाको वातावरणीय परीक्षण प्रलतवेदनको ढाुँचा ति तालिका १०.३ मा प्रस्त त गररएको 
छ। 

तालिका १०.३: आयोजनाको वातावरणीय परीक्षण प्रलतवेदनको ढाुँचा 
अध्याय १ आयोजनाको पररचय 

यस अध्यायमा प्रलतवेदन तयार पाने संस्था, आयोजनाको प्रस्तावक, 
आयोजनाको औक्षचत्य र उदे्दश्य आदद प्रस्त त गररएको छ। 

अध्याय २ प्रस्तावको बारेमा जानकारी 
यस अध्यायमा आयोजनाको जानकारी, योजना, प्रयोग ह ने प्रववलर् आददको 
बारेमा प्रस्त त गररएको छ। 

अध्याय ३ त्याकं सङ्किन 
यस अध्यायमा प्रलतवेदन तयार गदाा आवश्यक पने िौलतक तथा रासायलनक 
अवयव, जैववक अवयव र सामाक्षजक-आलथाक तथा सांस्कृलतक अवयव 
आददको त्यांकहरु संकिन ववलर्को क राहरु उल्िेख गररएको छ। 

अध्याय ४ प्रलतवेदन तयार गदाा ववचार गन ा पने नीलत, ऐन, लनयम, लनदेक्षशका, मापदण्ड, 
सक्षन्र्, सम्झौता 
यस अध्यायमा आयोजना सुँग समबक्षन्र्त सम्पूणा नीलत, ऐन, लनयम, 
लनदेक्षशका, मापदण्ड, सक्षन्र्, सम्झौता आदद प्रस्त त गररएको छ। 
 

अध्याय ५ वविमान वातावरणीय अवस्था 
यस अध्यायमा िौलतक, जैववक र सामाक्षजक-आलथाक तथा सांस्कृलतक 
वातावरणको अवयवहरुको बारेमा व्याख्या गररएको छ र ढ ंगा, लगट्टी तथा 
बाि वा लनकाल्ने क्षेत्रहरुको नक्सा पलन प्रस्त त गररएको छ। 

अध्याय ६ ववकल्प 
यस अध्यायमा आयोजनाको ववकल्पको क रा गदाा, ५ मूख्य क राहरुको 
बारेमा छिफि गररन्छ। ती ह न ्लडजाइन, आयोजना स्थि, प्रववलर्, समय 
तालिक र प्रयोग ह ने कच्चा पदाथा। 
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अध्याय ७ प्रस्ताव कायाान्वयन गदाा वातावरणमा पने प्रिाव तथा संरक्षणका उपाय 
ववलर् 
यस अध्यायमा वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकनको मापदण्ड र स्कोरको बारेमा 
चचाा गररएको छ।  

अध्याय ८ अन कूि प्रिाव अलर्कतम अलिववृि तथा प्रलतकूि प्रिाव न्यून गने उपाय 
यस अध्यायमा सकारात्मक प्रिावहरुको  बढोत्तरीकरण उपायहरु, 
नकारात्मक प्रिावहरु लनराकरण तथा  न्यूनीकरणका उपायहरु आदद प्रस्त त 
गररएको छ। 

अध्याय ९ अन गमन योजना 
यस अध्यायमा आर्ार रेखा अन गमन, लनयमपािन अन गमन र प्रिाव 
अन गमन आददको बारेमा चचाा गररएको छ। यहाुँ आयोजनाको संचािन 
चरणमा पने सकारात्मक  प्रिावहरुको प वाान  मान तथा मूल्यांकन र 
आयोजनाको संचािन चरणमा पने नकारात्मक  प्रिावहरुको प वाान  मान 
तथा मूल्यांकन, आयोजना कायाान्वयन गदाा वातावरणीय प्रिाव न्यूनीकरण   
तथा बढोत्तरीकरणका िालग िलगने िागत, वावषाक वातावरण अन गमन 
िागत र  प्राववलर्क अन गमन िागत आदद उल्िेख गररएको छ। 

अध्याय १०. वातावरणीय परीक्षण 
यस अध्यायमा आयोजना संचािनको चरणमा पने नकारात्मक प्रिावहरुको 
प वाान  मान तथा मूल्यांकन र अन गमन तथा वातावरणीय व्यवस्थापन योजना 
र समय तालिका (तालिका ९.१, ९.२ र १०.२) आददमा उल्िेख गररएको 
छ। 

अध्याय ११ लनष्कषा र प्रलतविता 
यस अध्यायमा आयोजनाको लनष्कषा र प्रलतविता उल्िेख गररएको छ। 

अध्याय १२ अन सूचीहरु 
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14 ११. लनष्कषा र प्रलतविता 
 
११.१ लनष्कषा  

प्रस्ताववत वनृ्दावन नगरपालिकाको वडा नं १ को घाटहारु (रमौिी बेररया घाट १, रमौिी बेररया 

घाट २, िोटे टोि घाट) बाट ददगो तथा वातावरण मैत्री तररकािे ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा लनकालिने 

यस आयोजनाको वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकन कायासूची (TOR) प्रलतवेदन लमलत २०७९-०५-०९ 

गते मरे्श प्रदेश सरकार उर्ोग, पयाटन तथा वन मन्त्राियबाट स्वीकृत िएको हो। 

प्रस्ताववत आयोजनामा रहेको ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वाको कूि स्टक ८,७३,०३८.८७ घन लमटर 

रहेको छ िने आयोजनाबाट लनकालिने ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वाको मात्रा १०.८६ प्रलतशत अथवा 

९४८५९.३७ घन लमटर(क्षते्रफि: ९४८५९.३७ वगा लमटर)  रहेको छ।  

यस वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकन अध्ययन तथा k/LIf0f k|ltj]bgn] ;sf/fTds k|efjx? gsf/fTds 

k|efjsf] t'ngfdf w]/} dxTjk"0f{ tyf gsf/fTds k|efjx? tTsflng tyf Go"lgs/0f of]Uo 

b]vfpF5 . o;y{, o; आयोजना ;+rfng :jLs[ltsf] nflu वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकन kof{Kt 
/x]sf] 5 . k|efjx?sf] Go"lgs/0f / ;+nUg jftfj/0fLo Joj:yfkg of]hgf sfof{Gjog u/L 

k|:tfljt cfof]hgf sfof{Gjogsf nflu वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकन k|ltj]bgn] k|:tfj u/]sf] 

5. jftfj/0f ;+/If0f lgodfjnL, @)&& cg';f/ jftjf/0fLo प्रिाव मूल्यांकन k/LIf0f k|ltj]bg 

cWoogsf s|ddf, o; ढ ंगा, लगट्टी तथा बाि वा लनकालिने If]q j/k/ s'g} klg k|sf/sf ;+/lIft 

If]q, jGohGt' cf/If If]q /x]sf] kfOFb}g.  

यस jftjf/0fLo प्रिाव मूल्यांकन अध्ययन प्रलतवेदनमा पवहचान िएका सम्पूणा वातावरणीय 
असरहरुिाई  न्यूनीकरण गरी स्वीकाया तहसम्म ल्याउन प्रिाव न्यूनीकरणका कम खक्षचािा तथा सहज 
उपायहरु अपनाइएका छन।् यस आयोजनाको स्वीकृलतको िालग वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकन अध्ययन 
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पयााप्त रहेको छ। प्रिावहरुको न्यूनीकरण र संिग्न वातावरणीय अन गमन योजना कायाान्वयन गरी 
तोवकएको स्थान र पररमाण लित्र रहने गरी स्वीकृत िएको लमलतबाट िाग  ह नेगरी वनृ्दावन 
नगरपालिकाको वडा नं. १ को ववलिन्न घाटहरुबाट वातावरण मैत्री तथा ददगो वहसाबिे ढ ङ्गा, लगट्टी 
तथा बाि वा लनकालिने सतामा प्रस्ताववत आयोजना कायाान्वयन गने लनष्कषा लनकालिन्छ। 
 

११.२  प्रलतविता 

प्रस्ताववत वनृ्दावन न.पा. वडा नं १ को वागमती खोिाको ववलिन्न घाटहरु (३ वटा) बाट नदीजन्य 
पदाथा जस्तै ढ ंगा, लगट्टी तथा वाि वा लनकालिने आयोजनामा स्थानीय जनताहरुको सवाि र आयोजनाको 
प्रलतवितािाई तालिका ११.१ मा समावेश गररएको छ। 
          तालिका ११.१ : आयोजनाको सवाि र प्रलतविताहरु  
ि.स. सवािहरु आयोजनाको प्रलतविता 
१ ठेका िगाउन अगाडी वगर क्षेत्रको 

लसमांकन गरेर मात्र ढ ंगा, लगट्टी लनकाल्न  
पने, 

रोजगारीको िालग स्थानीयबासीहरुिाई 
प्राथलमकता ददइनेछ।  

२ मापदण्ड र नीलत लनयममा रहेर ढ ंगा, लगट्टी 
लनकालिन  पने 

लनर्ााररत क्षेत्र िन्दा बावहरबाट नदी जन्य 
पदाथा लनकालिने छैन। 

३ ववगतका ददनहरुमा ढ ंगा. लगट्टी लनकाल्दा 
एकै ठाउुँबाट मात्र  लनकािी गवहरो खाडि 
छालडने र उि खाडिमा द घाटना सम्म 
िएकािे आगामी ददनहरुमा यस्ता काया गना 
नह ने, 

लनर्ााररत मात्रा िन्दा बढी नदी जन्य पदाथा 
लनकालिने छैन। 

४ बखााको समयमा आउने बादीिे जमीन 
काट्ने ह ुँदा स्थनीय सुँग समन्व गने 

WjgL tyf jfo' k|b'if0f न्यूनीकरण गररने 
छ। 

५ स्थानीय वालसन्दािाई ह ने फाइदा तथा 
रोजगारीको ववषयको बारेमा स्पष्ट ख िाउने 

आयोजना स्थिमा बाि श्रमको पूणा रुपमा 
प्रलतबन्र् िगाइने छ।  

६ स्थानीय ग नासो स ने्न र स नाउने वातावरण 
लमिाउन  पने 

फोहोरमैिा लनष्कासन ह ने स्रोतमा जैववक र 
अजैववक फोहोरको वगीकरण गरेर 
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फोहोरमैिािाई छ ट्टा-छ टै्ट रङ्गको लबनमा 
व्यवस्थापन काया गना िगाउने। 

७ खारसाि घाट देक्षख वडा नं १५ सम्म 
बाडीको  समस्या रहेको ह ुँदा उत्खनन ्गदाा 
कटान लनयन्त्रण गना तटबन्र्न गन ा पने र 
सो काया गदाा ददगो खािे योजना 
कायाान्वयन गररन  पने 

र् िो उड्न नददन नदीजन्य साम्रगी ढ वानी 
गदाा लत्रपाि िगाई ढ वानी गररने छ र 
आयोजना पह ुँच मागामा पानी लछट्नेछौँ।  

८ ठेकेदारिे ठेक्का लिए पलछ ठेकेदार आउन 
सक्ने समस्या बारे स्थानीय सरकार उत्तदााई 
ह न  पने  

बाटोमा पानी च  हाई ढ वानी गररने छैन। 

९. उठेको राजस्व क्षशक्षा, स्वास््य जस्ता 
सामाक्षजक वहतका कायामा िगानी गररन  
पने, 

सामाक्षजक सद्भाव बढाउन यस आयोजनािे 
िलूमका खेल्ने छ। 

१० ढ वानी गदाा बस्ती िन्दा बावहर वैकक्षल्पक 
बाटोहरुको प्रयोग गररन  पने र तोकी 
कायाान्वयन गररन  पने 

ढ वानी गदाा ट्रावफक प्रहरीिे तोके अन सारको 
गतीमा ढ वानी गररने छ। 

११  जथािावी हना बजाउन लनषेर् गररने छ। 
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15 १२. अन सूचीहरु 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अन सूची १: क्षते्र लनर्ाारण सम्बन्र्ी सूचना, कागजातहरु तथा 
तस्वीरहरु 
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प्रस्ताववत आयोजनाको प्रथम सावाजलनक सूचना प्रकाशन 
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आयोजनाको क्षते्र लनर्ाारण (Scoping) प्रलतवेदनको स्वीकृलत पत्र 
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प्रस्ताववत आयोजनाको सावाजलनक स न वाईको झिक (क्षते्र लनर्ाारण चरण अन्तगात) 
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        सवाजलनक स चनाको म च  ल्काहरु 

 



 

 

90 
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प्रस्ताववत आयोजनाको बैठक प क्षस्तका 

 
 

 
 
 



 

 

92 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अन सूची २: कायासूची सम्बन्र्ी सावाजलनक परामशा, छिफि 
तथा अन्तरविया र स न वाईको सूचना 
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प्रस्ताववत आयोजनाको कायासूची (TOR) प्रलतवेदन स्वीकृलत पत्र 
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अन सूची ३:  वातावरणीय प्रिाव मूल्याकंन सुँग सम्बन्र्ी 
सावाजलनक परामशा, छिफि तथा अन्तरविया र स न वाईको 

सूचना, माइन्यूवटंग तथा तस्वीरहरु 
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सावाजलनक स न वाईको िालग प्रकाक्षशत सूचना (दोस्रो चरण) 
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सावाजलनक स न वाईको केवह झिकहरु (लमलत: २०७९-०५-१९) 
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सावाजलनक स न वाईको माइन्यूवटंग 
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सावाजलनक स न वाईमा उठेका ववषयहरु, राय स झाव तथा लनणायहरु 
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अन सूची ४: आयोजनाको वातावरणीय प्रिाव मूल्याकंन अध्ययन तथा 
प्रलतवेदन तयारीमा प्रयोग गररएको चेकलिष्ट, आयोजना वववरण, तस्वीरहरु, 
तेस्रो प्रकाक्षशत सूचना, सूचना टाुँस पत्र तथा रायस झाव संकिन पत्रहरु 
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प्रस्ताववत आयोजनामा प्रयोग िएको चेकलिष्ट 
 

िौलतक अवयव सम्बन्र्ी चेकलिष्ट 
ववर्मान अवस्था नदीको (दा./ बा.) 
अक्षस्थर स्थानहरु पवहरो जाने/ जान सक्ने स्थानहरु  

क्षय ररि क्षय  

गलि क्षय 

बाढी बाढी जान सक्ने स्थान 
 

 

बाढी गएको स्थान 

प्रद षणको श्रोत लबन्द  फोहोर पानी लनस्कासन ह ने लबन्द  
 

 

वाय  प्रद षण श्रोत 

नदी खोिाहरुमा प्रद षण उर्ोग क्षेत्रबाट िएको प्रद षण  

सफा/ क नै प्रद षण स्रोत निएको 
 

जैववक अवयव समन्र्ी चेकलिष्ट 
प्रिाववत क्षते्रका वनस्पलतहरु 

स्थानीय 
नाम 

वैज्ञालनक 
नाम 

संरक्षक्षत अवस्था उपयोग कैवफयत 
ने.स. आई.य .लस.यन. सा.ई.वट.यस. 

       

       

       

       

 

प्रिाववत क्षते्रका  रुखहरु 
स्थानीय 
नाम 

वैज्ञालनक 
नाम 

संरक्षक्षत अवस्था उपयोग कैवफयत 
ने.स. आई.य .लस.यन. सा.ई.वट.यस. 
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प्रिाववत क्षते्रका वन पैदावारहरु 
स्थानीय 
नाम 

वैज्ञालनक 
नाम 

संरक्षक्षत अवस्था उपयोग कैवफयत 
ने.स. आई.य .लस.यन. सा.ई.वट.यस. 

       

       

       

       

 

प्रिाववत क्षते्रका वन्यजन्त हरु 
स्थानीय 
नाम 

वैज्ञालनक 
नाम 

संरक्षक्षत अवस्था उपयोग कैवफयत 
ने.स. आई.य .लस.यन. सा.ई.वट.यस. 

       

       

       

       

 

प्रिाववत क्षते्रका अियचरहरु 
स्थानीय 
नाम 

वैज्ञालनक 
नाम 

संरक्षक्षत अवस्था उपयोग कैवफयत 
ने.स. आई.य .लस.यन. सा.ई.वट.यस. 

       

       

       

       

 

प्रिाववत क्षते्रका अियचरहरु 
संरक्षक्षत अवस्था उपयोग कैवफयत 
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स्थानीय 
नाम 

वैज्ञालनक 
नाम 

ने.स. आई.य .लस.यन. सा.ई.वट.यस. 

       

       

       

       

 

प्रिाववत क्षते्रका सरीसपृहरु 
स्थानीय 
नाम 

वैज्ञालनक 
नाम 

संरक्षक्षत अवस्था उपयोग कैवफयत 
ने.स. आई.य .लस.यन. सा.ई.वट.यस. 
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स्थानीय ब विजीवीहरु सुँग छिफि प्रश्ननाविी 
नगरपालिका स्तरीय प्रश्ननाविी 

३१. आयोजना क्षते्र  

क्षजल्िा........................न.पा................................वडा नं.........गाउुँ/बस्ती............... 
३२. जनसाकं्षख्यक वववरण 

२.१ जम्मा जनसंख्या.......................... प  रुष............... मवहिा............घरर् री संख्या....... 
   २.२ जनघनत्व बढी िएका बस्तीहरु 
वडा नं बस्तीको नाम बस्तीको संख्या प्रम ख जातजातीहरु घरर् री संख्या 
१.     

२.     

३.     

४.     

५.     

६.     

७.     

८.     

 जम्मा:    

 

२.३ र्मा............................................................ 
२.४ स्थानीय िाषा................................................. 
 

३३. कृवष तथा ि-ूउपयोग 

३.१ म ख्य नगदे बािी: 
३.२ दिहनबािी जात: 
३.३ प्रम ख तरकारी खेती: 
३.४ प्रम ख फिफ ि खेती 
३.५ प्रम ख पश पािन (चौपाया) 
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३.६ पछीपािन 
३.८ मौरीपािन 
३.९ माछापािन 
३.१० ि-ू उपयोग समबन्र्ी वववरण 

कूि 
क्षेत्रफि 

खेत बारी जंगि चरन बाुँझो अन्य 

       

लसंक्षचत खेत क्षेत्रफि:............................ लसचाई वकलसम............................................ 
 

३४. उर्ोग व्यवसाय 

उर्ोगको नाम स्थावपत साि उत्पादनको वकलसम आय व्यय रु. 
    

    

 

३५. पसि व्यापार 

व्यापार कारोवार संख्या आयव्यय रु 
   

   

   

   

 

३६. संचालित गैह्रसरकारी संस्थाहरु 

संस्थाको नाम संख्या स्थावपत साि संस्थािे गने काम 
    

    

    

    

    

नोट: मवहिा, य वा, बािक, बिृा आदद िएको समेत उल्िेख गने। 
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३७. उपिोिा सम ह समबन्र्ी 

कृवष  पश पािन लसचाई खानेपानी वन सडक अन्यक नै िए 
       

       

 

 

 

३८. संचालित ववकास आयोजनाहरु 

३९. स्थानीय बजार 

स्थानीय कारोबार                 बस्त गतस्थान कारोबार                    पसि संख्या 
...........................            ,.......................................   ................................. 
 

४०. स्थानीय बजारमा श्रम मूल्य  

कृवष मजद र......................... दक्ष................. अदक्ष......................िररया...................... 
 

४१. वैदेक्षशक रोजगार  

प्रम ख वैदेक्षशक रोजगार म ि कहरु.......................प  रुष संख्या............मवहिा संख्या.................. 
वैदेक्षशक रोजगारबाट गा.वव.स. मा लिलत्रने औषत रेलमट्यान्स................................................... 
 

४२. उपिब्र् सेवा/ स ववर् 

ि.स. सेवा ठाउुँ संख्या प्राप्त सेवा 
१. आर्ारितू ववर्ािय (सरकारी)    

२. माध्यलमक ववर्ािय (सरकारी)    

३. क्याम्पस/ किेज (सरकारी/लनजी)    

४. ववर्ािय (लनजी)    

५. प्रहरी कायाािय    

६. वन कायाािय    
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७. पश  सेवा केन्द्र    

८. लनजी स्वास््य केन्द्र    

९. सरकारी बैंक    

१०. सहकारी बैंक    

११. ववकास बैंक    

१२. साझा कृवष सहकारी    

१३. ह िाक सेवा    

१४. टेलिफोन सेवा/ वकलसम    

१५. खानेपानी    

१६. चपी    

१७. ववर् त    

१८. सडक    

१९. बस लबसौनी    

२०. उर्ानपाका     

२१. प स्तकािय    

२२. म ख्य हाटबजार    

२३. अन्य    

 

४३. सासं्कृलतक अवयव 

१३.१ मक्षन्दर, पयाटकीय स्थान, एलतहालसक प राताक्षत्वक महत्वका ठाउुँहरु आदद उल्िेख गन ाहोस। 
नाम  स्थान                      महत्व र पवा िाग्ने ददन 
मक्षन्दर...................................................      .................................................. 
ग म्बा......................................................          .............................................. 
पयाटकीय स्थि ...............................................      ............................................. 
एलतहालसक प राताक्षत्वक स्थि .....................................   ........................................... 
 

१३.२ स्थानीय महत्वका जात्राहरु आददिे उल्िेख गन ाहोस ्
 

नाम.......................................... स्थान.................................... महत्व र पवा िाग्ने ददन 
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नदीको नाम...............................      ....................................  ......................... 
दाहसंस्कार ..............................       .................................... .......................... 
 

४४. वनश्रोत सम्बन्र्ी जानकारी – क्षते्रफि सवहत: 

   १४.१ यहाुँ क नक न प्रकारको वन रहेको छ? 
  क) संरक्षक्षत क्षेत्र वन  ख) राविय वन ग) कब लियती वन घ) लनजी   ङ) अन्य  
१४.२  स्थानीय वनबाट क नक न पैदावार उपयोग गन ाह न्छ ? 
क) दाउरा ख)घाुँसपात ग)काठ घ)गैरकास्ठ वनपैदावार ङ) औषलर्य ववरुवा च) अन्य 
 १४.३) स्थानीय वनमा के के जनावरहरु पाइन्छ? (स्थानीय नाम) 
 १४.४) स्थानीय वनमा क नक न प्रकारका चराहरु पाईनछन?् 
 

 

 

४५. स्थानीय नदीमा क न जातका माछाहरु पाईनछन?् 

नदीको नाम :         ........................................ 
प्रम ख माछाका जातहरु  ........................................ 
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आयोजना क्षते्रको अवस्था सुँग समबक्षन्र्त प्रश्ननाविी 
ि.स. वववरण छ वा  छैन कैवफयत 
१. वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदनिे औल्याएका 

ववषयहरु अन सारको व्यवस्था 
  

२. वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदनिे संकिन तथा 
उत्खनन्को िालग तोवकएको क्षेत्रहरु पररवतान 
िएको  

  

३. ढ ंगा , लगट्टी तथा बाि वा जस्ता पदाथाको अवस्था 
पररवतान 

  

४. संकिन, उत्खनन ्र ढ वानीको िालग नयाुँ प्रावर्ान 
आवश्यकता 

  

५. नदीिे वहाव पररवतान गरेको    

६. वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदनिे औल्याएको 
पवहिेको अवस्था 

  

७. वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदनिे औल्याए अन सार 
संकिन तथा उत्खनन ्गना लमल्ने अवस्था 

  

८. नदीिे नयाुँ पदाथा थ पारेको  वा बगाएको अवस्था    

९. उत्खनन ् गररने परीमाण, चौवकल्िा रेखांकन 
सवहतको नाप र नक्शा राखेको क्षेत्रको अवस्था 
यथावत रहेको 

  

१०.  अन्य   

 

 

 

 

 

 

 

 

आयोजनाको घाटहरुको वववरण 



 

 

113 

 

ङ)   रमौिी बैररया घाट १ 

 
    बस स्टेसन देक्षख आयोजना स्थि (साइट १) सम्मको दूरी 

 
वनृ्दावन नगरपालिकाको नक्सामा रमौिी बैररया घाट १ 

च)  रमौिी बैररया घाट २ 
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बस स्टेसन देक्षख आयोजना स्थि (साइट २) सम्मको दूरी 
 

 

   वनृ्दावन नगरपालिकाको नक्सामा रमौिी बैररया घाट २ 
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छ) िोटे टोि घाट 

 

                बस स्टेसन देक्षख आयोजना स्थि (साइट ३) सम्मको दूरी 

 

                 वनृ्दावन नगरपालिकाको नक्सामा िोटे टोि घाट 
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प्रस्ताववत आयोजना स्थिका केवह झिकहरु 
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प्रस्ताववत आयोजनाको सावाजलनक स न वाई िए पिात लिक्षखत रायस झाव प न संकिन गनाका लनक्षम्त 
प्रकाक्षशत सूचना 
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सूचना टाुँस पत्रहरु 
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रायस झाव पत्रहरु संकिन 
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वातावरणीय व्यवस्थापन खाका अन्तगातको फारमहरु 
तालिका: नकारात्मक प्रिावहरुको न्यूनीकरण वियाकिाप (वातावरणीय व्यवस्थापन योजना अन्तगात) 

ववषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक 
प्रिावको 
न्यूलनकरणका 
कृयाकिापहरु 

के के गने कहाुँ गने कसरी  गने कवहिे गने कसिे गने 
अन मालनत 
बजेट, समय 

अन गमन 
तथा 
मूल्याङ्कन  

िौलतक 
तथा 
रासायलनक 
क्षते्र  

  
 

     

        

        

जैववक क्षते्र         

सामाक्षजक -
आलथाक 
क्षते्र 

  
 

     

        

साुँस्कृलतक 
क्षते्र 
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तालिका : अन गमन तथा वातावरणीय व्यवस्थापन योजना र समय तालिका 
अन गमनको 
प्रकार 

ि. 
स. 

लबषय बस्त  सूचक तररका लबलर् समय तालिका क्षजम्मेवारी 
आ
र्ा
ररे
खा
 अ

न ग
मन

       

      

       

लनय
मप
ाि
न 
अन

 गम
न 

      

      

      

प्रि
ाव 

अन
 गम

न       
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तालिका: आयोजना कायाान्वयन गदाा वातावरणीय k|efj न्यूनीकरण tyf a9f]lQs/0fsf nflu 
िलगने िागत 

ि.स. वववरण अन मालनत खचा (कूि रु) 
१   
२   

 कूि  

 

तालिका: वावषाक वातावरण अन गमन िागत 
ि.स  अन गमन गररने वियाकिाप अन मालनत िागत कैवफयत 
१    
२    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अध्ययन टोिीको व्यक्षिगत वववरणहरु 
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Paras Mani Bhandari 
Hariwan Municipality- 11, Sarlahi 

Janakpurdham, Province-2, Nepal 

Date of Birth: 15th May, 1988 

Father’s Name- Laxman Bahadur Bhandari 

Mother’s Name- Sita Bhandari 

9841811427 | paras101mani@gmail.com 

 

Work Experience 

November 2016 – Present (Environmental Expert / Director General) 

Himalayan Consultancy for Energy, Environment and Development Pvt. Ltd 

Anamnagar, Kathmandu 

• Work as a leader of the company and oversee daily operations of the 

consultancy. 

• Planning and execution of field works, staff management, and timely 

delivery of the reports as contracted with the clients. 

• Prepare financial and human resource planning and communication with 

the clients and other stakeholders. 

• Connecting and communicating and reviewing reports.  

August 2013 – November 2016 (Environmental Officer) 

Abhiyantra Consulting (P) Ltd.  

• Project management related to Environmental Impact Assessment, Climate 

change and Natural Resource Management 

• Connecting and communicating among the stakeholders of the projects, 

government bodies, locals, NGOS, INGOS and agencies. 

• Draft technical reports of the projects and proposal writing.  

June 6, 2012 – June 21, 2012 (Field work Facilitator) 

International Center for Integrated Mountain Development, Kathmandu 

• Supported field enumerator and helped in conducting questionnaire based 

surveys in Bara and Parsa districts. 

• Reported to and worked under the guidance of the field based team. 

February 16, 2012 – May 15, 2012 

Intern-Mountain Initiative Information Support 

International Center for Integrated Mountain Development, Kathmandu 

• Assisted in preparation of the International Conference of Mountain 

Countries on Climate Change; and carryout follow-up activities of the 

Mountain Initiative. 

mailto:paras101mani@gmail.com
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• Assisted to team leader – Mountain Initiative. 

 

Education 

• MSc. in Environmental Science and Natural Resource - Graduated 2016 

Kathmandu University, Dhulikhel (Department of Environmental Science and 

Engineering) 

• BSc. in Environmental Science -  Graduated 2011 

Kathmandu University, Dhulikhel (Department of Environmental Science and 

Engineering) 

BSc. Thesis works- Estimation of Potential Evapotranspiration in Kathmandu 

Valley” and suggested the total irrigation requirement for the paddy farming in 

Kathmandu Valley. 

MSc. Thesis works- Forest Carbon Stock Study and Measurement for Carbon 

Trading – A Case Study of Gosaikunda Commmunity Forest in 

Kavrepalanchowck District in Midhills of Nepal 

 

 

Expertise- Climate Change Works, Global Warming, Green Tourism, 

Community service works, Field works, Air pollution Monitoring and control, 

Payment for Ecosystem services, REDD+, Environmental Impact 

Assessments(EIA), Mitigation and Adaptation, Watershed Management, 

Conservation Biology, Strategic Environment Assessment(SEA) and other 

Natural Resource Management works.  

 

 

Additional Skills  

Communication skills- At work and university, I have presented on various 

topics and fields to varying audience with fluency and produced a good 

corresponding skill. I have produced many good reports and technical writing for 

my research, project works, field reports, seminars and group works. 

• Proficient in Microsoft Office – Excel, Word and PowerPoint. I am quick 

learner of other computer applications. 

• Strong research skills 

• Leadership, Planning and Organizational Skills- I am leading 

Himalayan Consultancy for Energy, Environment and Development Pvt. 

Ltd as Director General. We work on consulting services related to natural 

resource management. I am responsible for planning and organization of 



 

 

136 

 

the day to day office works, field visits, report writing and meeting the 

deadlines of the works assigned to us by the clients. 

References: 

Dr. Rijan Bhakta Kayastha 

Assistant Professor 

Department of Environmental Science and Engineering 

Coordinator, HiCCDRC 

Kathmandu University 

rijan@ku.edu.np 

Phone/fax: +977-11-661399 

 

Dr. Bhaskar Singh Karky 

Resource Economist 

ICIMOD 

bkarky@icimod.org 

9851072991, 01-5275223 

 

Lokesh Sapkota 

Environmental Manager 

Abhiyantra Consulting 

9841550425, 01-4249480 

lokesh.sapkota.27@gmail.com 

 

 

 

 

Curriculum Vitae  

Mr. Mahendra Gahatraj 

Botanist 

Tansen-11 Palpa, Nepal 

Contact No: 00977-9843307307, E-mail:mahendrab2017@gmail.com 

 

Academic Qualifications 

SN Degree University Year 

1. M.sc in Botany Tribhuvan University (TU), Nepal 2019 

mailto:rijan@ku.edu.np
mailto:bkarky@icimod.org
https://www.google.com.np/search?q=icimod+nepal&rlz=1C1CHBD_enNP770NP770&oq=icimod+nepal+&aqs=chrome..69i57j0l5.3317j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:lokesh.sapkota.27@gmail.com


 

 

137 

 

2. B.sc in Botany Tribhuvan University (TU), Nepal 2015 

 

Employment record and summary of experiences and 

responsibility 

Position Date Project Major responsibilities 

Botanist 

(Consultant) 
July 2019 to 

date 

NESS(P) Ltd 

Thapathali, 

Kathmandu  

• Involve in 

biological assessment for 

various project for IEE/EIAs 

studies; 

• Conduct biological baseline 

survey of various projects for 

IEE/EIA studies; 

• Conduct biodiversity survey 

of various projects for 

IEE/EIA; 

• Support TL to analyse data 

and prepare reports on 

biological/biodiversity part of 

the IEE/EIA reports. 
Botanist Sept-Oct 

2019 

EIA of Electric 

Transmission line 

project, MCA Nepal 

NESS (P) Ltd 

• Support TL to develop 

methodology for biodiversity 

assessment of the project area; 

• Conduct vegetation 

assessment/biodiversity 

assessment of plants along the 

Lapsiphedi to Ratomate 

segment of the Transmission 

Line project; 

• List the protected plant 

species of the project site; 

• Identify biodiversity hotspots 

along the TL project; 

• Consultation with the local 

community forest; 

• Support TL to analysis data 

and prepare report. 

Botanist January-

February 

2019 

American Climber 

Science program 

Nepal Expedition 

• Alpine plant collection and 

identification in Sagarmatha 

National Park; 

• Alpine plant collection and 

identification in Makalu 

barun National Park; 
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• Support TL to prepare reports. 
Botanist October-

November 

2018 

Assessment of 

Carbon stock in 

Laljhadi Protected 

Forest,Kailali under 

REDD+ program of 

WWF 

Lumbini 

Environmental 

Services 

• Conduct vegetation 

assessment of the forest; 

• Support forest export to 

conduct forest inventory; 

• Data analysis 

• Carbon stock(above and 

underground) calculation of 

the forests. 

Botanist Sept-oct 

2017 

IEE of Vingri River 

Conservation 

project, Pyuthan 

Intensive Research 

Centre Kathmandu, 

Nepal 

• Floral survey in the project 

site; 

•  Develop methodology for 

biological assessment; 

• Listing of the protected plant 

species of the project site; 

• Consultations with the local 

communities in the ethno-

botanical use of the plants 

species found in the project 

site; 

• Calculation of vegetation/tree 

loss due to the project; 

• Preparation of Environmental 

Management Plan (EMP). 
Field 

Researcher 

April-May 

2017 

Preparation of 

Tourism Action plan, 

Sankhuwasabha 

Intensive research 

centre 

• Biological assessment of the 

Tamku VDC of the district; 

• Identify and list the plants 

species found in the VDC; 

• List the important and 

protected plant species in the 

VDC, 

• Develop eco-tourism action 

plan in the forest of VDC. 

 

 

Botanist February-April 

2017 
Assessment of 

Medicinal and 

Aromatic Plant, 

Rolpa, Nepal 

Lumbini 

Environmental 

Services 

 

• Review relevant documents; 

• Develop methodology for the 

assessment 

• Collection and identification 

of medicinal plant in Rolpa 

district; 
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• Consultations with the local 

communities and 

stakeholders. 

Program 

coordinator 

January2011 to 

December 2012 

ASCOL Eco Cycling 

Club Kathmandu 
• Conduct environmental 

awareness campaign; 

• Conduct zero emission hour 

in Kathmandu Valley; 

• Management of the Eco Club. 

 

Reference 

1. Dr. Chitra Baniya 

Ecologist 

Associate Professor (Botany) 

Tribhuvan University, Nepal 

Email: cbbaniya@gmail.com 

Phone: +977 9849421945 (M) 

 

 

 

2. Dr. Naryan Ghimirae 

Ecologist 

Assistant Professor (Botany) 

Tribhuvan University, Nepal 

Email: nghimire077@gmail.com 

Phone: +977 9841652998 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cbbaniya@gmail.com
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                                             CURRICULUM VITAE 

Personal Information 

Sandesh Pandey      

  

Nationality: Nepali 

City of Birth: Tamghas-1, Gulmi 

Mobile number: 9849163258 

Date of Birth: 16/12/1991 

Country of Birth: Nepal 

E-mail address: sandeshutd23@gmail.com 

Objective 

To work in an organization that matches my ambition and belief 

in a result oriented performance, where my skills and knowledge can be best used for the 

continuous advancement and overall growth. 

 

Education 

Institution Degree Passed year 

Adarsha Vidhya Ashram, 

Gulmi 

SLC 2007 

St. Xaviers College, 

Maitighar 

ISc 2009 

Himalaya College of 

Engineering, Chyasal 

BE 2014 

Institute of Engineering, 

Pulchowk Campus 

MSc Environmental 

Engineering 

2018 

 

 

Areas of Expertise 
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Technical  

Expertise in handling instruments like: 

• Theodlite,  

• Total Station 

• GPS 

• Auto Level 

Computer  

• Proficient with Office software packages and arc GIS 

• Knowledge of Water Supply Network design software like EPANET 

• Efficient in using AutoCAD for building drawing and detailing  

• Strong knowledge about Land Development software for road construction projects.  

• Adept knowledge about programming languages. 

Language and Communication 

• Fluent in Nepali, Hindi and English writing and speaking. 

• Strong conversational and communication skills. 

Personal Attributes and Interests 

• Enthusiastic team player and outspoken in nature. 

• Persuasive and a natural leader 

• Rational thinker and patient 

Works 

• Worked as Engineer and Valuator in New Sunrise Engineering Consultancy Pvt. Ltd. 

from Baisakh 2071- Running 

• Worked as Documentation/Billing Engineer in Nepal Adarsha Nirman Company Pvt 

Ltd from Magh 2073 to Ashadh 2074 

• Worked as Wash Engineer for a Fund Board Assisted Project in Arghakhanchi 

District from Asadh 2074 – Mangshir 2074 
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• Preparation of Running Bills and IPC for Nepal Adarsha Nirman Company in 

UNOPS Police buildings Rupandehi and Nawalparasi from  Mangshir 2074 – Baisakh 

2075 

• Design and Construction of Slow Sand Filter in Pulchowk Campus and performed 

research work on the turbidity removal efficiency of the same in various flow rates as 

a part of Masters Thesis work. 

• Worked as team member of more than 5 IEE projects 

 

 

References 

• Senior Engineer, Deepesh Shrestha, Nepal Adarsha Nirman Company Pvt Ltd, Phone 

number: 9801170146 

• Associate Professor Ishor Man Amatya, Programme Co-ordinator Environmental 

Engineering, Institute of Engineering, Pulchowk Campus. Phone number:- 

9851051722 

• Senior Engineer Surya Prasad Bhandari, New Sunrise Engineering Consultancy, 

Gulmi Branch, Phone number:- 9857031364 
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Personal Information 

➢ Full Name: Subrat Raymajhi 

➢ Sex: Male 

➢ Date of Birth: 15/08/1997 

➢ Marital Status: Single 

➢ Nationality: Nepali 

➢ Contact no: 9860701884 

➢ Email: subratraymajhi97@gmail.com 

Language 
 

Language  Reading  Writing  Speaking  

Nepali Excellent Excellent Excellent 

English Good Good Good 

Hindi Good Good Good 

 

Education 

 

Degree Major Institution Graduation 

Year 

Board/ 

University 

Bachelor’s Environmental 

Engineering 

Kathmandu University, 

Dhulikhel 

2019 KU 

Intermediate Science Prasadi Academy, Jaulakhel, 

Lalitpur 

2014 HSEB 

SLC - Nobel Academy, New 

Baneshwor , Kathmandu. 

2012 GoN 
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Research Experience 

 

➢ Bachelor’s Thesis: “STUDY OF THERMAL PROPERTIES OF BLACK 

NICKEL SELECTIVE COATING SOLAR THERMAL COLLECTOR 

THROUGH DIFFERENT CLEANING PROCESS” 

 

 

 

Training/ Skill 
 

➢ Microsoft Office Package (English and Nepali Language) 

➢ Arc GIS 
 

Membership and Award 

➢ Registered Engineer, Nepal Engineering Council.  

➢ Registered Engineer, Nepal Engineering Association 

Working Experience 

 

Duration  Position Employer 

20 December 

2019 to 20 

December 

2020    

21 dec 2020 to 

till now  

Environmental Engineer 

 

Energy Resources & Solutions Pvt. 

Ltd. (ERS Nepal), Sankhamul, 

Kathmandu. 

 

Himalayan Consultancy Pvt Ltd. 

New Baneshwor  

 

Professional Experience  
 

Worked as Team member/ Environmental Engineer in:  

➢ IEE of Khorunga Tangmaya Khola HPP (2.00 MW) 

➢ (Updated) IEE Upper Myagdi HPP (37.00 MW)  

➢ TOR of Irkhuwa Khola Ka HPP (14.10 MW) 

Worked as Team Leader 

➢ dxf]Q/L lhNnfsf] alb{af; gu/kflnsf –^ dfcRr't /fptsf] gfddf btf{ sfod /x]sf] hldgaf6 

afn'jf, lul§ tyf u|]en nufotsf] glb hGo kbfy{ pTvggsf]] nflu k|f/f{Des jftfj/0fLo kl/If0fsf] 

sfo{;"rL 

➢ dxf]Q/L lhNnfsf] alb{af; gu/kflnsf –६ df lx/f eutsf gfddf btf{ sfod /x]sf] hldgaf6 

afn'jf, lul§ tyf u|]en nufotsf] glb hGo kbfy{ pTvggsf]] nflu k|f/lDes jftfj/0fLo k/LIf0f 
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➢ dxf]Q/L lhNnfsf] alb{af; gu/kflnsf –६ df मन्र् ु के्षत्रीको gfddf btf{ sfod /x]sf] hldgaf6 

afn'jf, lul§ tyf u|]en nufotsf] glb hGo kbfy{ pTvggsf]] nflu k|f/lDes jftfj/0fLo k/LIf0f 

➢ sfdw]g' UofF; tyf dn pwf]u åf/f ;nf{xL lhNnfsf] nfnaGbL gu/kflnsf –@, df Affof]UofF; KnfG6 

;+rfngsf] nflu k|f/lDes jftfj/0fLo k/LIf0f 

➢ गोखाा lhNnfsf] u08sL ufpFkflnsf –& df P;= Pg= cfO= dfOg P08 O08i6«L k|f= ln= åf/f afn'jf 

k|;f]wg pwf]u :yfkgf tyf ;+rfngsf] nflu k|f/lDes jftfj/0fLo k/LIf0f 

➢ k~rsGof P;=P;=PS;kf]6{ k|f ln åf/f :6]gn]; :6Lnsf] kfgL 6\ofÍL pTkfbg ug]{ pwf]u :yfkgf tyf 

;+rfngsf] nflu k|f/lDes jftfj/0fLo k/LIf0f 

➢ Ef}/xjf ljz]if cfly{s If]qdf k~rsGof Knfli6s PS;kf]6{ k|f=ln åf/f lk=lk=cf/= kfO{k, lk=lk=cf/ 

lkml6ª;\ , lk=le=l; = lkml6ª;\ ,l;lklel; kfO{k P08 lkml6ª;\ , Pr=l8=lk= kfO{k / lk=le=l;= kfO{k 

pTkfbg ug]{ pwf]u :yfkgf tyf ;+rfngsf] nflu k|f/lDes jftfj/0fLo k/LIf0f 

➢ dxf]Q/L lhNnfsf] alb{af; gu/kflnsf –७ df प्रहलाद कुमार के्षत्रीको gfddf btf{ sfod /x]sf] 

hldgaf6 afn'jf, lul§ tyf u|]en nufotsf] glb hGo kbfy{ pTvggsf]] nflu k|f/lDes jftfj/0fLo 

k/LIf0f 

➢ चन्रपरु नगरपालिकाको वडा नं.२ जलुडबेिा, रौतहटमा  माउन्टेन ग्िालसयर फमाास्यलूटकल्स प्रा.िी. बाट 
प्रस्ताव गररएको औषधी   उत्पादन उधोग स्थापनाको िालगप्रारलम्िक वातावरणीय परीिणको ( IEE) को 

प्रलतवेदन 

➢ रायन इनजी प्रा. लि. åf/f;nf{xL lhNnfsf] बागमती gu/kflnsf –१@, df लवधतुीय गाडी एसेम्बलिंग 
उधोग ;+rfngsf] िालग k|f/lDes jftfj/0fLo k/LIf0f 

➢ सिााही लजल्िाको ,हररवन नगरपालिका –१० मा  श्री स्वालिमान अस्पताि प्रा. लि. ि े५५ शैयाको 
अस्पताि लनमााण तथा संचािनको िालग प्रारलम्िक jftfj/0fLo kl/If0f 

➢ बरहथवा नगरपालिकाको वडा न.ं १ र ४ को बागमती नदीको लवलिन्न घाटबाट ढुगंा, लगट्टी तथा 
बािवुाको लदगोरुपमा  
वातावरण मतै्री तररकािे लनकाल्नको िालग  वातावरणीय प्रिाव मलू्यांकन ( Environmental Impact 

Assessment) को प्रलतवदेन 

➢ वनृ्दावन नगरपालिकाको वडा नं. १ को बागमती नदीको लवलिन्न घाटबाट ढुंगा, लगट्टी तथा बािवुाको 
लदगोरुपमा वातावरण मैत्री तररकाि ेलनकाल्नको िालग  वातावरणीय प्रिाव मलू्यांकन (Environmental 

Impact Assessment) को प्रलतवेदन 

➢ जीतपरुलसमरा उपमहानगरपालिकाको वडा न.ं १६ मा  ईरा शमााको नाममा दताा कायम रहकेो आवासीय 
जग्गामा गणेश हाउलजङ्ग एण्ड डेििपसा प्रा. लि. ि ेआवास िते्र लवकासको  प्िालनङ्ग गनाका िालग 
प्रारलम्िक वातावरणीय परीिण ( IEE) को प्रलतवेदन 
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Field Visits 

➢ Upper Chameliya HPP(EIA) (Darchula, Appi Nampa RM) 

➢ Upper Myagdi HPP (Myagdi, Dhaulagiri RM) 

➢ Mistri HPP (Myagdi, Annapurna RM) 

➢ Nigiri Transmission Line (Myagdi, Annapurna RM)   

➢ Rahughat and Rahughat Mangale Transmission Line 220 k.v. (Myagdi, Rahuganga RM) 

➢ Irkhuwa Khola Ka HPP (Bhojpur, Silpasilichho RM) 

Key Roles and Responsibility 

➢ To visit sites and make a note of biological and socio- cultural environment of project 

affected areas. 

➢ To develop Term of Reference (TOR) and Initial Environmental Examination (IEE) of  

respective projects. 

➢ To give presentation in respective governmental departments. 

➢ To deal with comments in report recommended by specialists. 

➢  To guide and teach new employee in office (both on and off the field). 

क. Lab Experience 
➢ To handle and manage lab environment. 

➢ Studied and used lab in Quantitative and Instrumental Analysis course. 

➢ To use lab apparatus like microscope, balance, volumetric flask, Test tube, beaker, tongs, 

burette, pipette, measuring cylinder, funnel etc. 

➢  Familiar with the process like Pitambari cleaning, Ultrasonication, Base and Acid 

cleaning, Electrolysis etc. 

➢ Bachelor’s Thesis: “STUDY OF THERMAL PROPERTIES OF BLACK NICKEL 

SELECTIVE COATING SOLAR THERMAL COLLECTOR THROUGH 

DIFFERENT CLEANING PROCESS” 

ख.   

Reference Persons 

1.Dr. Kundan Lal Shrestha 

Assistant Professor, Kathmandu University 

kundan@ku.edu.np  

 Mobile:9841472088 

 

2.  Dr. Anish Ghimire 

   Coordinator, 

   School of science and engineering, Kathmandu University. 

   Mobile:9851006051 

      

mailto:kundan@ku.edu.np
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3. Mr.  Ramesh Mudvari , Shankhar Bashyal 

ग. Executive Director 

घ. Energy Resources & Solutions Pvt. Ltd. 

 Mobile:9841055466 

 

4. Paras Mani Bhandari 

ङ. Executive Director 

Himalayan Consultancy 

Mobile:9841811427 
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