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ईमेि : oreal.consultancy@gmail.com 

 

१.२ प्रस्तावकको पररचय  
नाम : बरहथवा नगरपालिका, बरहथवा नगरकाययपालिकाको कायायिय 
ठेगाना : सिायही, मधेश प्रदेश, नेपाि 

सम्पकय  नं. : ०४६-५४०३१० 

ईमेि : barahathawamun@gmail.com 

  

१.३ वातावरणीय प्रिाव मूल्याकंनको औचचत्यता 
वातावरण संरक्षण लनयमाविी, २०७७ को अनसूुची ३  मा खण्ड ट को खानी क्षेत्रमा रहेको 
बुुँदा नं. ८ बमोचजम, नदीनािा सतहबाट दैलनक ३०० घनलमटर िन्त्दा बढी बािवुा, ग्रािेि, 
लगखाय माटो लनकाल्न ुपरेमा, प्रस्ताव कायायन्त्वयन गनुय पवुय वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकन परीक्षण 
अलनवायय स्वीकृत गराउन ुपने रहेको हुुँदा प्रस्ताववत खोिाको ववलिन्न घाटबाट ढंुगा, लगट्टी तथा 
बािवुा लनकाल्ने कायय गनयको िालग वातावरणीय परीक्षण आवश्यक रहेको छ। उि, आयोजना 
क्षेत्रमा राविय लनकुन्त्ज, वन्त्यजन्त्त ुआरक्ष तथा संरचक्षत क्षेत्र पदैनन।् 
 

 

 

 



 

2 

 

१.४ वातावरणीय प्रिाव मूल्याकंनको उदेश्य 
प्रस्ताववत आयोजनाको वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकनको उदेश्य िनेको बरहथवा नगरपालिका वडा 
नं. १, ३, ४, १४ र १५ मा पने सक्ने सम्िाववत प्रिावहरुको मूल्यांकन गनुय हो। प्रस्ताववत 
वागमती नदीमा रहेको ववलिन्न घाटबाट ददगो र वातावरण मैत्री रुपिे ढंुगा, लगट्टी, बािवुा 
लनकाल्ने आयोजनािाई वातावरण अनकूुि र ददगो बनाउन उि आयोजनाको वातावरणीय प्रिाव 
मूल्यांकन गररएको हो। 
वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकनको अन्त्य मूख्य उदेश्यहरु यस प्रकार छन:् 

• आयोजनाबाट प्रिाववत हनुे क्षेत्रको िौलतक अवयव, जैववक अवयव, आलथयक-सामाचजक 
तथा सांस्कृलतक अवयव, रासायलनक अवयव सम्बन्त्धी वस्तगुत आवश्यकताको सूचना 
संकिन गने, 

• प्रस्ताववत आयोजना कायायन्त्वयनबाट आयोजना क्षेत्रको िौलतक, जैववक, समाचजक-आलथयक 
तथा सांस्कृलतक अवयवमा पने प्रिाव पिा िगाउने, आंकिन गने तथा मूल्यांकन गने, 

• वातावरणीय व्यवस्थापन कायय योजना (वा.व्य.का.यो.), वातावरणीय अनगुमन योजना 
(वा.अ.यो.) तयार गरी कायायन्त्वयन गने, 

• प्रस्ताववत आयोजना लनमायणको योजना चिमा वातावरणीय अवस्था एकीकृत गनय, 
• प्रस्ताववत आयोजना बारे लनणययकतायिाई वातावरणीय अवधारणा अनरुुप कायायन्त्वयन गनय 

हनुे या नहनुे र कायायन्त्वयन गनय के कस्ता प्रकृया अपनाउन ुपछय िने्न जस्ता जानकारी 
उपिब्ध गराउने, 

 

१.५ आयोजनाको लसमा 
प्रस्ताववत ढंुगा, लगट्टी, बािवुा लनकाल्ने ठाउुँको कूि क्षेत्रफि ४५४४८०.९३८ वगय लमटर 
(६७.१०५ववगहा) रहेको छ।आयोजना संचािनको पवहिो वषय यस स्थानबाट कररव 
४५४४८०.९३८ घन लमटर ढंुगा, लगट्टी, बािवुा लनकालिन े 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 सामान्त्य पररचय 
बरहथवा नगरपालिका सिायही चजल्िामा अवचस्थत छ।यस नगरपालिकामा २०७४ साि 
बैसाखको लनणयय अनसुार साववकको बरहथवा नगरपालिका श्रीपरु गाउुँ ववकास सलमलत, सनु्त्दरपरु 
चोहवाय गाउुँ ववकास सलमलत र जानकीनगर गाउुँ ववकास सलमलत को वडा नं. ४, ६, ९, ८ र ९ 
वडा समावेश गरी बरहथवा नगरपालिका पनुरसंरचना गररएको हो। 
यस अचघ पवहिो घोषणा अनसुार बरहथवा, मलुतयया, हजररया र िौकठ गरर ४ गाउुँ ववकास 
सलमलतहरु समायोजन गरी २०७२ साि असोज १ गते  बरहथवा नगरपालिकाको घोषणा 
गररएको हो।बरहथवा नगरपालिका वडा नं. १, ३, ४, १४ र १५ अन्त्तगयत बागमती नदीमा 
थवुप्रने ढंुगा, लगट्टी तथा बािवुा लनकाल्ने काययिे गदाय ग्रामीण जनताहरुिे रोजगार पाउनकुा साथै 
नगरपालिकािाई राजस्व प्राप्त िई देशको आलथयक ववकासमा टेवा पलुगरहेको छ।यसबाट 
रोजगारीको अवसर सजृना िई ग्रामीण जनताको आलथयक तथा सामाचजक अवस्था र स्थानीयको 
जीवन स्तर सधुार गनय मदत पगु्ने छ। त्यसैकारण ढंुगा, लगट्टी, बािवुाको व्यवस्थापन गरी 
त्यसमा आधाररत उधोगको िालग आवश्यक पने कच्चा पदाथय ददगो रुपमा उपिब्ध गराउन 
नदी/खोिाहरुको ददगो व्यवस्थापन गरी बाढीको प्रकोप घटाउन लनतान्त्त आवश्यक छ। 
 

नदी तथा खोिाहरुको व्यवस्थापनबाट नदीजन्त्य पदाथय लनकाल्ने सम्बन्त्धमा सफि रुपमा 
कायायन्त्वयन गनयको िालग वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा वातावरण संरक्षण लनयमाविी, 
२०७७ िे लनददयष्ट गरे अनसुार वातावरणीय प्रिाव मलु्यांकन आवश्यक हनुे िएकािे यो प्रलतवेदन 
तयार गररएको हो।वषायको समयमा यस नगरपालिकामा बग्ने बागमती नदीिे ववलिन्न घाटमा ढंुगा, 
लगट्टी, बािवुा तथा नदीजन्त्य पदाथय थपुाने गदयछ।यी सामग्री खोिाको बगरमा थपुाररदा खोिाको 
बहाव फेररन जाने तथा प्रकोप लनचम्तने सम्िावना रहन्त्छ। साथसाथै, यी थपुाररएका सामाग्री 
लनमायण काययमा ज्यादै उपयोगी हनु्त्छन।् जनसंख्या ववृि, शहरीकरण र सडक लनमायणको गलतिाई 
हेदाय सिायही चजल्िामा लनमायण सामग्रीको माग बवढ रहेको छ। बरहथवा नगरपालिकािे यी 
सामग्रीको ददगो एवं वातावारण मैत्री तररकािे लनकाल्ने योजना बनाएको छ जसिे गदाय स्थानीय 
रुपमै लनमायण सामग्री उपिब्ध हनुेछ साथै प्रकोप न्त्यूनीकरण पलन हनुेछ। यसबाट बरहथवा 
नगरपालिकािाई राजस्व संकिन गनयमा सहयोग पगु्ने र आय श्रोतमा ववृि हनुे देचखन्त्छ। 
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२.२ िलूमका 
प्रस्ताववत आयोजना क्षेत्र बरहथवा नगरपालिका, सिायही चजल्िामा रहेको छ। बरहथवा न.पा. को 
वडा नं. १, ३, ४, १४ र १५ मा पने बागमती नदीमा रहेको ववलिन्न घाटबाट ददगो र 
वातावरण मैत्री रुपिे ढंुगा, लगट्टी, बािवुा लनकाल्ने यो एक महत्वपणुय आयोजना रहेको छ।  
 

वातावरण संरक्षण लनयमाविी, २०७७ को अनसूुची ३  मा खण्ड ट को खानी क्षेत्रमा रहेको 
बुुँदा नं. ८ बमोचजम, नदीनािा सतहबाट दैलनक ३०० घनलमटर िन्त्दा बढी बािवुा, ग्रािेि, 
लगखाय माटो लनकाल्न ुपरेमा, प्रस्ताव कायायन्त्वयन गनुय पवुय वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकन परीक्षण 
अलनवायय स्वीकृत गराउन ुपने रहेको हुुँदा प्रस्ताववत खोिाको ववलिन्न घाटबाट ढंुगा, लगट्टी तथा 
बािवुा लनकाल्ने कायय गनयको िालग वातावरणीय परीक्षण आवश्यक रहेको छ। उि, आयोजना 
क्षेत्रमा राविय लनकुन्त्ज, वन्त्यजन्त्त ुआरक्ष तथा संरचक्षत क्षेत्र पदैनन।्  
 

२.३ प्रस्तावको वववरण 
नेपािमा बग्न े सबै नदीहरुिे वषेनी धेरै मात्रामा नदीजन्त्य पदाथय थपुाने गदयछ। यस 
नगरपालिकािे वडा नं. १, ३, ४, १४ र १५ अन्त्तगयत ह्जाररयाको बागमती बजार घाट, मिहा 
टोिे घाट र तोकाहर टोि घाटहरुबाट वातावरण मैत्री रुपिे नदीजन्त्य प्राकृलतक स्रोतहरु 
लनकाल्ने प्रस्ताव गररएको छ। यसिे स्थानीय स्तरमै सहज रुपमा ढंुगा, लगट्टी, तथा बािवुा प्राप्त 
िई ववकास लनमायणको काययमा सहयोग गरी आलथयक वियाकिाप अलिववृि गने देचखन्त्छ। 
 

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

ि.स. ववशेषता वववरण 
१. आयोजनाको नाम बरहथवा न.पा को वडा नं. १, ३, ४, १४ र 

१५  अन्त्तगयत पने बागमती नदीमा रहेका ३ 
वटा घाटहरु : 

• ह्जाररयाको बागमती बजार घाट 

• मिहा टोिे घाट 

• तोकाहर टोि घाट 

आददबाट दैलनक ३०० घन लम. िन्त्दा बढी 
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ढंुगा, लगट्टी तथा बािवुा लनकाल्ने, 

२. प्रदेश मधेश प्रदेश 
३. चजल्िा  सिायही 
४. नगरपालिका बरहथवा नगरपालिका 
५ वडा  नं. १, ३, ४, १४ र १५ 
६. जम्मा उत्खनन ्घाट ३ 
७. उत्खनन ्क्षेत्रको ववलिन्न घाटहरु ह्जाररयाको बागमती बजार घाट-वडा नं १ 

      मिहा टोिे घाट- वडा नं १ 
तोकाहर टोि घाट- वडा नं ४ 

८. नदी सतहबाट उत्खनन ्गररने गवहराई १. लम.   
९. नदी वकनारबाट उत्खनन ्गररने दरुी बीचको एक लतहाइ िागबाट 
१० १ वषयमा लनकालिने ढंुगा, लगट्टी तथा 

बािवुा 
४५४४८०.९३८ घन लमटर 

११. आयोजनाको कूि स्टक १७६२१५५.३८ घन लमटर 
१२ नदी जन्त्य पदाथय लनकालिने प्रलतसत 

(कूि स्टकको) 
२५.७९ % (४५४४८०.९३८ घन लमटर) 

१३ िौगोलिक अवचस्थलत  समथर ि-ूिाग तराई क्षेत्र 
१४. लनकटतम बजार केन्त्द्र बरहथवा बजार 
१५. प्रिाववत वडाहरु १, ३, ४, १४ र १५ 
१६. प्रमखु जालत र िाषा नेपािी , मैथिी ,िोजपरुी, थारु 
१७. प्रमखु धमयहरु  वहन्त्द,ु बौि, इस्िाम  
                                 श्रोत: स्थािगत अध्ययन 

२.३.२  प्रस्ताव/आयोजना समबन्त्धी वियाकिाप 
यस आयोजनामा नदी सतहबाट ढंुगा, लगट्टी तथा बािवुा लनकाल्ने आयोजना िएकोिे यहाुँ कुन ै
वकलसमको संरचना लनमायण हनुेछैन। प्रस्ताववत ढंुगा, लगट्टी, बािवुा लनकाल्नका िालग श्रमममूिक 
प्रववलध तथा नेपाि सरकारबाट स्वीकृत ढंुगा, लगट्टी, बािवुा उत्खनन ् वविी तथा \ व्यवस्थापन 
सम्वन्त्धी मापदण्ड, २०७७ िे तोकेको मेचशनरीहरु आदद प्रयोग गररनेछ।रोजगारीको िालग 
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स्थानीय जनताहरुिाई प्राथलमकता ददईनेछ।मेचशनरी जस्तै एक्सािेटर, वटपर, ट्रक र ट्याक्टरको 
प्रयोग गदाय नगरपालिकासुँग समन्त्वय गरेर गररनेछ। यस बारे थप संरचनाको जानकारी 
वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकनको प्रलतवेदनमा समावेश गररनेछ। 
२.३.३  लनमायण योजना 
यस आयोजनामा बागमती नदीको कूि चौडाईको एक लतहाइ(बीचको) िागबाट ढंुगा, लगट्टी तथा 
बािवुा लनकाल्ने आयोजना िएकोिे यहाुँ कुनै वकलसमको लनमायण कायय गररदैन। 
2.३.१ अवचस्थलत र पहुुँच 
ढंुगा, लगट्टी र बािवुा लनकालिन ेचारवटा साइटको अवचस्थलत र पहुुँचको वववरण ति तालिकामा 
उल्िेख गररएको छ। 
तालिका २.२: ढंुगा, लगट्टी र बािवुा लनकालिने चारवटा साइटको अवचस्थलत र पहुुँचको वववरण 

साइट 
नं. 

घाटको नाम वडा 
नं. 

GPS ववन्त्द ु चरेु क्षेत्रबाट 
हवाई दूरी 
(वक.लम.) 

महेन्त्द्र राजमागयमा 
पने नयाुँ रोडबाट 
साइट सम्मको दूरी 
(वक.लम.) 

  

१ 
ह्जाररयाको बागमती 
बजार घाट 

१ २७°१' ३१.५९"  उतरी अक्षांश 

८५°२४' ३६.४१" पूवी देशान्त्तर 

१०.८ 
वक.लम. 

२० वक.लम. 

  

२ 
मिहा टोिे १ २७°०' ४२.१९"  उतरी अक्षांश 

८५°२३' ५०.४८" पूवी देशान्त्तर 

१३ वक.लम. २१ वक.लम. 

  

३ 
तोकाहर टोि घाट ४ २६° ५९'  ४.९६"  उतरी अक्षांश 

८५°२३' ३२.१५" पूवी देशान्त्तर 

१५.८ 
वक.लम. 

२२ वक.लम. 

                                      स्रोत: आयोजना क्षेत्रको GIS नक्सा  
२.३.२ जग्गाको क्षते्रफि 
प्रस्ताववत आयोजनाबाट ढंुगा, लगट्टी तथा बािवुा लनकालिने क्षेत्रफि ४५४४८०.९३८ वगय लमटर 
(६७.१०५ववगहा) रहेको छ।६७७२.६३ वगय लमटर बराबर १ ववगहा हनु्त्छ। प्रत्यक उत्खनन ्
क्षेत्रको क्षेत्रफि ति तालिकामा प्रस्ततु गररएको छ। 

         तालिका २.३: ढंुगा, लगट्टी तथा बािवुा लनकालिने क्षेत्रहरुको क्षेत्रफि 

साइट 
नं. 

घाटको नाम वडा 
नं. 

नदीजन्त्य पदाथय लनकालिन े
क्षेत्रफि 

वन क्षेत्रबाट दूरी 
(वक.लम.) 

१ ह्जाररयाको बागमती 
बजार घाट 

१ ११००४१.४९८ वगय 
लमटर (१६.२५ववगहा) 

२.५६८ 
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२ मिहा टोिे १ १९४८००.२९ वगय लमटर 
(२८.७६ ववगाह) 

३.८८५ 

३ तोकाहर टोि घाट ४ १४९६३९.१५वगय 
लमटर(२२.०९ ववगाह) 

५.८४३ 

कूि क्षेत्रफि ४५४४८०.९३८ वगय 
लमटर(६७.१०५ववगहा) 

 

                                स्रोत: आयोजना क्षेत्रको स्थिगत अध्ययन तथा GIS  

• यस प्रलतवेदनमा ५ वटा वडाको कुरा गररएको िएतापलन वडा नं ३, १४ र १५ मा माटो 
लमलसएको बािवुा पाइने िएकािे वडा नं १ र ४ बाट मात्र ढंुगा, लगट्टी तथा बािवुा 
लनकालिने छ। आयोजनामा ढंुगा, लगट्टी तथा बािवुा लनकाल्न तथा संकिन गने कायय 
प्रलतवेदनमा उल्िेख गररएको घाटहरु र तीनका क्षते्रफिमा मात्र लसलमत रहने छन।् 

• आयोजनाको प्रत्यक घाटमा, बीचको एक लतहाइ िागबाट मात्र ढंुगा, लगट्टी तथा बािवुा 
लनकालिने छ। 

• आयोजनामा प्रस्ताव गररएको खारसाि घाटको पूवयमा राविय वन क्षते्र सुँग जोलडएर 
(८.९७ लम)  रहेको हुुँदा यस घाटबाट ढंुगा, लगट्टी तथा बािवुा संकिन गनय उपयिु 
नहनुे िएको छ। 
 

२.३.३ जग्गाको प्रकार  
ढंुगा, लगट्टी तथा बािवुा लनकाल्न िलगएको यस जग्गा बागमती नदीको वकनारको बगरमा पदयछ। 
यस आयोजनाको उत्खनन ्क्षेत्रमा लनचज जग्गा रहेको छैन।सो क्षेत्रको प्रकृलतको कुरा गदाय सबै 
उत्खनन ्क्षेत्र एक बिौट क्षेत्र रहेका छन।्यस क्षते्रको स्वालमत्वको कुरा गदाय आयोजना क्षेत्रको 
उपिोग बरहथवा नगरपालिकािे गनेछ। वषौंनी नदीिे ढंुगा, लगट्टी तथा वािवुा बगाएर नदी 
वकनारमा थपुाने गदयछ र यसको वातावरणीय अध्ययन गरी वातावरण मैत्री ढङ्गिे उत्खनन ्तथा 
संकिन नगरे नदीिे बाटो फेने र प्रकोपहरु लनचम्तन सक्ने छ। 
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२.३.४ आयोजनाको िालग आवश्यकता 
२.३.४.१ आवश्यक जनशचि 
प्रस्ताववत आयोजनामा आवश्यक जनशचिको वववरण ति प्रस्ततु गररएको छ। 

तालिका २.४: आयोजनामा आवश्यक जनशचिको वववरण 
नं आवश्यक जनशचि वववरण  आवश्यक जनशचि राख्न ेलनकाय 
१ प्रस्ताव कायायन्त्वयनको लनरन्त्तर 

लनरीक्षण तथा व्यवस्थापन 
न.पा. को वातावरण साखा अन्त्तगयतको 

कमयचारी 
२ अन्त्य आवश्यक जनशचि जस्तै 

• नदीजन्त्य पदाथय संकिन गने 
श्रलमकहरु 

• वटपर ड्राइिर 

• हेल्पर 

• एक्सािेटर चािक 

• व्यवस्थापक समूह 

ठेकेदारको व्यवस्थापन 

  
२.३.५ लनमायण सामग्री र पररमाण स्रोत 
यस आयोजना बरहथवा न.पा. को १, ३, ४, १४ र १५ नं. वडामा पने बागमती नदीको 
सतहबाट ढंुगा, लगट्टी तथा बािवुा लनकाल्ने आयोजना िएकोिे यहाुँ कुनै वकलसमको लनमायण 
सामग्रीहरुको प्रयोग गररने छैन। 
 

२.३.६ प्रस्ताव कायायन्त्वयन तालिका 
यस आयोजनामा नदी सतहबाट ढंुगा, लगट्टी तथा बािवुा लनकाल्ने गररन्त्छ।प्रस्ताववत आयोजनामा 
वषाययाम बाहेक असोज १ गते देचख जेठ मसान्त्त सम्म वावषयक २७१ (श्रोत: ३६५ बाट ९४ 
ददन घटाएको)  ददन काम गररने छ। यस आयोजनामा असार देचख िाद्र सम्म उत्खनन ्कायय 
रोवकने छ।  
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२.३.७ प्रयोग हनुे उजायको वकलसम र खपत हनुे पररमाण 
प्रस्ताववत आयोजनामा प्रयोग हनुे उजायको वकलसमहरुको वववरण तालिका २.५ मा प्रस्ततु गररएको 
छ। 
 तालिका २.५: आयोजनामा प्रयोग हनुे उजायको वकलसमहरु 

ि.स प्रयोग हनुे उजाय मात्रा 
१ लडजेि  

आवश्यकता अनसुार २ पेट्रोि 
३  मट्टीतेि 

                                    स्रोत: स्थिगत अध्ययन 
२.३.८ प्रयोग हनुे प्रववलध 
प्रस्ताववत ढंुगा, लगट्टी तथा बािवुा लनकाल्न स्थानीय श्रलमकहरु तथा नेपाि सरकारबाट स्वीकृत 
ढंुगा, लगट्टी, वािवुा उत्खनन ् वविी तथा \ व्यवस्थापन सम्वन्त्धी मापदण्ड, २०७७ िे तोकेको 
मेचशनरीहरु आदद प्रयोग गररनेछ। नदीजन्त्य पदाथय उत्खनन ् गदाय सामान्त्यतया श्रममूिक 
प्रववलधको प्रयोग गररनेछ। उत्खनन ्गदाय, बखाय याममा नदीिे ल्याउने नदीजन्त्य पदाथयहरु पनु 
जम्मा हनुे गरी ढंुगा, लगट्टी तथा बािवुा लनकालिनेछ।  
 

२.४  प्रस्तावको उदेश्य 
यस आयोजनाको मखु्य उदेश्य िनेको बरहथवा न.पा. अन्त्तगयत पने ३ वटा घाटहरु (ह्जाररयाको 
बागमती बजार घाट, मिहा टोि घाट, तोकाहर टोि घाट) बाट  नदीजन्त्य पदाथय जस्तै ढंुगा, 
लगट्टी, बािवुा आदद लनकालिने रहेको छ। 
 

२.5 आयोजनाबाट ढंुगा, लगट्टी तथा बािवुा लनकालिने मात्रा 
प्रस्ताववत आयोजनामा रहेको ढंुगा, लगट्टी तथा बािवुाको कूि स्टक १७६२१५५.३८ घन लमटर 
रहेको छ िने आयोजनाबाट लनकालिने ढंुगा, लगट्टी तथा बािवुाको मात्रा २५.७९ प्रलतसत अथवा 
४५४४८०.९३८ घन लमटर रहेको छ। क्षेत्रहरुको कूि क्षेत्रफि ४५४४८०.९३८ वगय लमटर 
(६७.१०५ववगहा) रहेको छ।६७७२.६३ वगय लमटर बराबर १ ववगहा हनु्त्छ।प्रस्ताववत 
आयोजनािे ५ वषयमा लनकालिने ढंुगा, लगट्टी तथा बािवुाको मात्रा ति तालिका 2.६ मा प्रस्ततु 
गररएको छ। 
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तालिका २.६: प्रस्ताववत आयोजना स्थिको घाटबाट ५ वषयमा लनकालिने ढंुगा, लगट्टी तथा 
बािवुाको मात्रा 

वषय ह्जाररयाको 
बागमती बजार घाट 

(घन लमटर) 

मिहा टोि 

(घन लमटर) 

तोकाहर टोि घाट 

(घन लमटर) 

१ वषय ११००४१.४९८ १९४८००.२९ १४९६३९.१५ 
२ वषय ८८०३३.१९८४  १५५८४०.२३  ११९७११.३२ 
३ वषय ८८०३३.१९८४ १५५८४०.२३ ११९७११.३२ 
४ वषय ८८०३३.१९८४ १५५८४०.२३ ११९७११.३२ 
५ वषय ८८०३३.१९८४ १५५८४०.२३ ११९७११.३२ 

कूि ४६२१७४.२९ 

घन लमटर 

८१८१६१.२१ 
घन लमटर 

 ६२८४८४.४३ 
घन लमटर 

                                 
प्रस्ताववत आयोजनािे ५ वषयमा लनकालिने कूि ढंुगा, लगट्टी तथा बािवुाको मात्रा ति तालिकामा 
प्रस्ततु गररएको छ। 

तालिका २.७: आयोजनािे ५ वषयमा लनकालिने ढंुगा, लगट्टी तथा बािवुाको मात्रा 
वषय ढंुगा, लगट्टी तथा बािवुाको मात्रा (अनमुालनत) 

१ वषय ४५४४८०.९३८ घन लमटर 
२ वषय   ३६३५८४.७५घन लमटर 
३ वषय   ३६३५८४.७५घन लमटर 
४ वषय   ३६३५८४.७५घन लमटर 
५ वषय   ३६३५८४.७५घन लमटर 

कूि  १९०८८१९.९४ घन लमटर 

                              श्रोत:Du Boys Law and Van Rijn Law  

• वषय २ मा अनमुलनत गररएको मात्रा Du Boys Law and Van Rijn Law अनसुार 
अनमुालनत गररएको हो।यी दवैु Law अनसुार प्रत्येक खोिािे मालथल्िो िाग (Up 

Stream) बाट तल्िो िाग (Down Stream) मा लनरन्त्तर रुपमा ढंुगा, लगट्टी तथा बािवुा 
जम्मा हनुे गदयछ; जनु वषाय याममको ३ मवहनामा अलधकिम मात्रामा हनुे गदयछ। Du 
Boys Law and Van Rijn Law प्रयोग गदाय बरहथवा नगरपालिका अन्त्तगयत पने 
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बागमती नदीको ३ वटा घाटमा वावषयक हािको मात्राको ८० प्रलतशत ढंुगा, लगट्टी तथा 
बािवुा मालथल्िो िाग (Up Stream) बाट नदीिे बगाई ती घाटहरुमा जम्मा हनुेछ। 

 
• सोवह अनसुार वषय ३, ४ र ५ मा Du Boys Law and Van Rijn Law प्रयोग गरी 

ढंुगा, लगट्टी तथा बािवुा जम्मा हनुे कूि मात्रा लनकालिएको छ। 
 
२.5.१ बेड िोड (Bed Load) 
नदीको सतहको तल्िो िागिे बगाएर ल्याउने ठूिा तथा िारी नदी जन्त्य पदाथयिाई बेड िोड 
िलनन्त्छ।नदीको तल्िो िाग (Down Stream) मा बेड िोड सानो र गोिो आकारको पाइन्त्छ 
िने नदीको मालथल्िो िाग (Up Stream) मा ठुिो आकारको ढंुगा, लगट्टी आदद पाइन्त्छ। 
नदीमा जम्मा िएर बस्ने बेड िोडको मात्रा िाई मूख्य ४ कुराहरुिे प्रिाव पाछय। ती हनु:् 

• नदीको मालथल्िो िाग (Up Stream) बाट बगेर आउने नदी जन्त्य पदाथयको ववशेषता 
• नदीको वहावको लिरिोपना (Slope) 

• पानीको वहावको गलत 

• नदीको िौगोलिक अवस्था (Geology) 

• नदीको आकार (Morphology) 

• मालनसहरुको वियाकिाप 
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चचत्र २.१: नदीिे थपुाने बेड िोड 

यस बेड िोडको मात्रा Du Boys Law को सतु्र अनसुार लनकालिन्त्छ। यस सतु्र ति प्रस्ततु 
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 सेडीमेन्त्ट िोड (Sediment load) 
सेडीमेन्त्ट िोड िनेको नदीको वहाविे बगाएर ल्याएको सा-सानो लगट्टी तथा बािवुाहरु हनु।्ती 
लगट्टी तथा बािवुा पानीमा तैररन्त्छन ्र पानीमा घोलिन पलन सक्छन।्यस सेडीमेन्त्ट िोडको मात्रा 
Van Rijn को सतु्र अनसुार लनकालिन्त्छ। सतु्र ति प्रस्ततु 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 सेडीमेन्त्ट िोडको मात्रा िाई मूख्य ४ कुराहरुिे प्रिाव पछय।  

• नदी जन्त्य पदाथयको स्रोत- जस्तै सतहको िकू्षय वा पवहरो  वा खोल्साको िकू्षय बाट 
आएको हो? 

• नदी जन्त्य पदाथयको आपलूतय दर, जनु वषायको मात्रा,  जमीनको प्रकार,  क्याचमेन्त्टको 
टोपोग्राफी र  वनस्पलतको घनत्व    

• नदीको वहाव (River Velocity) 

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

• मालनसहरुको वियाकिाप 

 

चचत्र २.२: नदीको वहाव अनसुार जम्मा िएको सेडीमेन्त्ट िोड 
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२.६ वातावरणीय प्रिाव मूल्याकंन गनय िागेको समय र अध्ययन टोिी 
२.६.१ समय 
प्रस्ताववत बरहथवा नगरपालिकाको वडा नं. १, ३, ४, १४ र १५ मा पने बागमती नदी 
सतहबाट ढंुगा, लगट्टी तथा बािवुा लनकाल्ने आयोजनाको काययसूची (TOR) प्रलतवेदन स्वीकृत 
िएको २ मवहना लित्र वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकन प्रलतवेदन तयार हनुेछ।  
 

तालिका २.८: वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकन प्रलतवेदन तयार गदाय िा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]         

 

 

२.६.२ अनमुालनत बजेट 
यस वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकन अध्ययन तथा प्रलतवेदन तयारीको अनमुालनत बजेट रु ५ िाख 
रुपैयाुँ रहेको छ। 
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२.६.३ अध्ययन टोिी 
तालिका २.९.: अध्ययन टोिी 

ि.स. नाम शैचक्षक यौग्यता  पद 
१. kf/; dl0f e08f/L स्नातकोिर वातावरणववद् 
२ dx]Gb| uxt/fh स्नातकोिर वनस्पलत लबज्ञ 
३ s[i0f sfsL{ स्नातकोिर समाजशास्त्री 

४. सबु्रत रायामाझी स्नातक वातावरण इचन्त्जलनयर 
५. ;Gb]z kf08] स्नातकोिर  OlGhlgoर 
६. ज्ञानेन्त्द्र राज  

सापकोटा 
स्नातकोिर िवैूज्ञालनक 
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३. तथयाकं सङ्किन 
 

३.१ सन्त्दिय सामग्रीको अध्ययन (दस्तावेज/कागजात अध्ययन) 
सन्त्दिय सामग्री समीक्षा वा.प्र.मू. अध्ययनको महत्वपूणय कामहरु मध्ये एक हो, जसमा काननुी 
प्रावधानको बारेमा जानकारी संकिन गने, अभ्यास र आयोजनाहरुको वववरणहरु, आयोजना 
क्षेत्रको जानकारी र समान वा.प्र.मू. ररपोटयहरुको समीक्षा समावेश गदयक्ष। वा.प्र.मू. अध्ययनमा 
आवश्यक Secondary Data चजल्िा तथा महानगरीय प्रोफाइिबाट संकिन गररएको छ 

िने आयोजना सुँग सम्बचन्त्धत Primary Data आयोजनाको स्थिगत अध्ययनबाट संकिन 
गररएको छ। 

 

अध्ययन प्रलतवेदनको तयारीको िममा ववलिन्न वातावरणीय तथा सामाचजक आलथयक तथयांक तथा 
जानकारीका स्रोतहरु जस्तै Environmental Statistics of Nepal, 2019 र राविय 
जनगणना ,२०६८ को तथयाकं,  बरहथवा न.पा. को वेवसाइट, जनकपरुधाममा रहेको जि तथा 
मौसम ववज्ञान वविागका जिवाय ुसमबन्त्धी तथयाकं आददको संकिन तथा अध्ययन गररएको छ। 
आयोजना क्षेत्रको टोपोग्रावफक तथा गगुक नक्साको समेत अध्ययन गरी आवश्यक सूचना 
संकिन गररएको छ। यस्तो अध्ययन बाट आयोजना क्षेत्रको प्राय: जसो िौलतक, जैववक, 
सामाचजक-आलथयक तथा सांस्कृलतक वातावरणीय अवचस्थलत यवकन गररएको छ। यसका साथै 
नेपाि सरकारिे ववलिन्न समयमा अविम्बन गरेका नीलत, योजना, ऐन, लनयम, लनदेचशका तथा 
मापदण्डहरुको अध्ययन गरी आयोजनामा आकवषयत हनुे नीलतगत तथा काननुी प्रावधानिाई समेत 
समवष्टगत रुपमा प्रस्ततु गररएको छ। 
 

३.२ आवश्यक तथयाकंको पवहचान/स्थिगत अध्ययन र लनरीक्षण 
आयोजनाको िौलतक, जैववक, सामाचजक- आलथयक र सांस्कृलतक वातावराणको बारेमा जानकारी 
संकिनको िालग वातावरण ववज्ञ, समाजशास्त्री र अन्त्य टोिी सदस्यहरुको ववज्ञ टोिीिे प्रिाववत 
क्षेत्रको सवोक्षण गररएको छ। ववज्ञ टोिीहरुिे प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रिाववत क्षते्रको लनम्न लिचखत 
िौलतक, जैववक, सामाचजक- आलथयक वातावरणको सम्बन्त्धमा तथयांकहरु संकिन गरेका छन।् 
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३.३. प्रलतवेदन तयार गदाय आवश्यक पने तथयाकं 
प्रस्ताववत आयोजनाको िौलतक तथा रासायलनक अवयव, जैववक अवयव र सामाचजक-आलथयक तथा 
सांस्कृलतक अवयवको बारेमा जानकारी हालसि गनय सम्बन्त्धीत पारालमटरहरुको नाप र मात्रा  
िेचखएको छ। यस बाहेक स्थानीय बवुिजीवीहरु सुँग छिफिका िममा अन्त्य जानकारी हालसि 
गनय चेकलिष्ट र प्रश्नाविी समेत तयार पाररएको छ।आयोजनाको चेकलिष्ट र प्रश्नाविी ति 
अनसूुची ४ मा समावेश गररएको छ। 
 

३.३.१ िौलतक तथा रासायलनक अवयव 
आयोजना क्षेत्रको िौलतक अवयव अन्त्तगयत अध्ययन टोिीबाट उचल्िचखत ववषयमा जानकारी तथा 
तथयांक संकिन गररएको छ र आयोजना संचािनबाट हनु 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 अन्त्तगयत लनम्न सूचना तथा तथयांक संिग्न गररएको छ।  

 

• िौगोलिक अवस्था (Physiography and Topography) 

आयोजना प्रत्यक्ष प्रिाववत क्षेत्रका िौगोलिक अवस्था सम्बन्त्धी जानकारीका िालग नापी वविागिे 
प्रकाशन गरेको टोपोग्रावफक नक्साबाट प्राप्त गररएको छ िने स्थिगत अध्ययन माफय त अविोकन 
गरी प्राप्त गररएको छ। साथै, GIS Software को प्रयोगबाट आयोजना स्थिको लसमांकन गरी 
समावेश समेत गररएको छ। यस नक्सा अध्याय ५ मा समावेश गररएको छ। 
 

• ि-ूउपयोग, िगूिय तथा माटो (Land use, Geology and Soil) 

ि-ूउपयोग सम्बन्त्धी जानकारीका िालग नापी वविागिे प्रकाशन गरेको टोपोग्रवफक नक्साबाट, 
स्थिगत अध्ययन, Environment Statistics of Nepal, 2019 तथा स्थानीय सुँगको 
अन्त्तवायताय गरी प्राप्त गररएको छ िने िौगलियक तथा माटो सम्बन्त्धी जानकारी खाना तथा िगूिय 
वविागिे प्रकाशन गरेको िौगलियक नक्साको आधारमा लिइएको छ। 
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•  तापिम र वषाय (Temperature and Rainfall) 
तापिम र वषायको जानकारी जनकपरुधाममा रहेको मौसम स्टेसनबाट लिईएको छ। यस क्षेत्रको 
औषत अलधकतम तापिम ३१ लडग्री से. र औषत न्त्यूनतम तापिम २० लडग्री से. रहेको छ 
(श्रोत:  श्रोत: नगर प्रोफाइि)। 
 

• नदीका ववशेषताहरु (Drainage and Hydrology) 
नदीको ववशेषताहरुको जानकारी लिन स्थिगत अध्ययन तथा सन्त्दिय सामग्री र चेकलिष्टको प्रयोग 
गररएको लथयो।यस क्षेत्रको औसत वावषयक वषाय १६९९.६ मी.मी. रहेको छ। 
 

• िकूम्पीय वगीकरण (Seismic Zonation) 
िकूम्पीय जोचखमको जानकारीका िालग खानी तथा िगूिय वविागिे प्रकाशन गरेको िकूम्पीय 
केन्त्द्रववन्त्द ुनक्सा (Epicenter Map of Nepal) को प्रयोग गररएको छ। 
  
३.३.२ जैववक अवयव 
जैववक अवयवको चेचक्िष्टबाट स्थिगत अविोकन गरर प्रस्ताव क्षेत्रमा पाइने वनस्पलतहरुको 
वववरण संकिन आयोजनाको क्षेत्र लनधायरण प्रलतवेदन तयार गदाय गररएको लथयो। गैर काष्ठजन्त्य 
वन पैदावार, प्रस्ताव क्षेत्रमा पाइने प्रमखु वन्त्यजन्त्तहुरु (जिचर, उियचर, शरीसपयहरु) को बारेमा 
सावयजलनक छिफिको िममा तथयांक संकिन गररएको लथयो।संकिन गररएका रुखहरु, 
जिचर, उियचर, शरीसपयहरु र स्तनधारी वन्त्यजन्त्तहुरुिाई हािको संरचक्षत अवस्था ने.स., IUCN 

र CITES अनसुार वगीकरण गररएको छ। 

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

 

३.३.३ सामाचजक-आलथयक तथा सासं्कृलतक अवयव 
प्रस्ताव क्षेत्रको सामाचजक-आलथयक तथा सांस्कृलतक अवयवको सूचना संकिनको िालग सावयजलनक 
छिफिको माध्यमबाट वस्तीको घरधरुी संख्या, बसोबास गरररहेको जातजालत तथा धमय, पेशा, 
शैचक्षक वववरण स्वास्थयको वववरण, मखु्य बजार क्षेत्र तथा त्यस िेगको धालमयक, प्राकृलतक, तथा 
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पययटकीय महत्वका स्थिहरुको वववरण जस्ता सूचनाहरु केन्त्द्रीय तथयांक पाररएको चजल्िा/नगर 
प्रोफाइिबाट संकिन गररएको छ। 

साथै, आयोजना स्थिको सामाचजक-आलथयक तथा सांस्कृलतक अवयवको बारेमा जानकारी लिन 
स्थिगत अध्ययन (Walkthrough/Direct observation) गररयो। स्थिगत अध्ययन 
अन्त्तगयत सरोकारवािाहरुसुँग छिफि, ववषयवस्त ु तोकेर समूह छिफि (Focus Group 

Discussion), मूख्य जानकार व्यचिसुँग अन्त्तवायताय (Key Informant Interview) र 
सामूवहक छिफि (Group Discussion) गररयो।प्रस्ताववत आयोजना स्थिको सामाचजक-
आलथयक तथा सांस्कृलतक अवयवको ववस्ततृ वववरण अध्याय ५ मा उल्िेख गररएको छ। 

 

३.४ मस्यौदा प्रलतवेदनको तयारी 
आयोजनाबाट स्थानीय वातावरणमा पनय सक्ने नकारात्मक वातावरणीय प्रिावहरुको ववश्लषेणबाट 
प्रिाव न्त्यूनीकरणका उपायहरु पवहचान गरी वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदनमा समावेश गररएको 
छ।यस्तै प्रस्ताव कायायन्त्वयनबाट हनुे सकारात्मक प्रिावहरुिाई बढोिरी गने ववषयिाई समेत 
यस प्रलतवेदनमा उल्िेख गररएको छ। प्रिावहरुको व्यवस्थापन योजना, अनगुमन योजना संिग्न 
गरी वातावरणीय व्यवस्थापन योजना पलन समावेश गरी वातावरण संरक्षण लनयमाविी, २०७७ 
को अनसूुची १२ को ढाुँचामा वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकन प्रलतवेदन तयार पाररएको हो। 

 

३.५ सावयजलनक परामशय, छिफि, अन्त्तरविया र सनुवुाइ 
वातावरण संरक्षण लनयमाविी, २०७७ िे तोकेको ढाुँचा अनसुार बरहथवा नगरपालिकाको 
स्थानीय दैलनक पलत्रका- श्री राविय िोकतन्त्त्र दैलनकमा लमलत २०७९-०४-२५ गते बधुवार 
सावयजलनक सनुवुाई काययिममा उपचस्थत हनुे बारे सूचना प्रकाचशत गररएको लथयो।सो सूचनामा 
सावयजलनक सनुवुाई एकहप्ता पलछ (२०७९-०५-०१, बधुवार) लबहानको ११ बजेकािालग 
तोवकएको लथयो। 
तोवकएको समय र स्थानमा सम्पन्न िएको सो सावयजलनक परामशयको अध्यक्षता बरहथवा न.पा.को 
मेयर श्रीमती कल्पना कुमारी कट्वाि ज्यूको अध्यक्षतामा िएको लथयो।सो, सावयजलनक सनुवुाई 
तथा अन्त्तरविया काययिममा उल्िेखनीय रुपमा स्थानीयवासी, वडाका अध्यक्षहरु, प्रहरीहरु तथा 
स्थानीय सरोकारवािाहरुको उपचस्थलत रहेको लथयो।उि काययिममा ६२ जना मान्त्छेहरुको 
उपचस्थत िएको लथयो। 
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तालिका ३.१: सावयजलनक उनवुाई काययिममा उठेका सवाि र लतनीहरुको सम्बोधन 
ि.स. सवािहरु सवािहरुको सम्बोधन 
१ ठेका िगाउन अगाडी वगर क्षेत्रको लसमांकन गरेर 

मात्र ढंुगा, लगट्टी लनकाल्न ुपने, 
वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकन 
प्रलतवेदनमा प्रष्ट रुपमा नक्सा 
राचखएको र ठेक्का िगाउन ु
अचघ सोवह नक्सा अनरुुप 
लसमांकन गररने 

२ मापदण्ड र नीलत लनयममा रहेर ढंुगा, लगट्टी लनकालिन ु
पने 

मापदण्ड र नीलत लनयममा 
रहेर काम गररने 

३ ववगतका ददनहरुमा ढंुगा. लगट्टी लनकाल्दा एकै 
ठाउुँबाट मात्र  लनकािी गवहरो खाडि छालडन े र 
उि खाडिमा दघुयटना सम्म िएकािे आगामी 
ददनहरुमा यस्ता कायय गनय नहनुे, 

मात्र १ लम गवहराई बाट नदी 
जन्त्य पदाथय लनकाल्न े र 
लनरन्त्तर अनगुमन हनु े

४ बखायको समयमा आउने बादीिे जमीन काट्ने हुुँदा 
स्थनीय सुँग समन्त्व गने 

स्थानीय सुँग समन्त्व हनुे 

५ स्थानीय वालसन्त्दािाई हनुे फाइदा तथा रोजगारीको 
ववषयको बारेमा स्पष्ट खिुाउने 

काह समावेश गररएको छ 

६ स्थानीय गनुासो सनेु्न र सनुाउने वातावरण लमिाउन ु
पने 

स्थानीय राय सझुाव अनसुार 
आयोजना अचघ बढाइने 

७ खारसाि घाट देचख वडा नं १५ सम्म बाडीको  
समस्या रहेको हुुँदा उत्खनन ् गदाय कटान लनयन्त्त्रण 
गनय तटबन्त्धन गनुय पने र सो कायय गदाय ददगो खािे 
योजना कायायन्त्वयन गररन ुपने 

सो क्षेत्रको तटबन्त्धनमा न.पा. 
िे ध्यान ददने-सावयजलनक 
सनुवुाई कायायिममा स्थानीय 
पदालधकारीहरुिे प्रलतविता 
जायर गरेको 

८ ठेकेदारिे ठेक्का लिए पलछ ठेकेदार आउन सक्न े
समस्या बारे स्थानीय सरकार उिदायई हनु ुपने  

ठेकेदारिे स्थानीय सरकार 
(बरहथवा न.पा.) सुँग समन्त्व 
गरी काम गनेछ 
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९. उठेको राजस्व चशक्षा, स्वास्थय जस्ता सामाचजक 
वहतका काययमा िगानी गररन ुपने, 

मधेश प्रदेश तथा स्थानीय 
सरकार (बरहथवा न.पा.) 
समन्त्व गरी योजना बनाउने 

१० ढुवानी गदाय बस्ती िन्त्दा बावहर वैकचल्पक बाटोहरुको 
प्रयोग गररन ुपने र तोकी कायायन्त्वयन गररन ुपने 

ट्रावफक प्रहरीसुँग  समन्त्व 
गरेर काम गररने 

 

३.६  लसफाररस पत्र 
प्रस्ताववत बरहथवा न.पा. को ववलिन्न घाटबाट ढंुगा, लगट्टी तथा बािवुा लनकालिने यस आयोजना 
अध्ययन तथा प्रलतवेदन तयारी अन्त्तगयत आएका लसफाररस पत्रहरुिाई अनसूुची १, २ र ३ मा 
समावेश गररएको छ। आयोजनाको क्षेत्र लनधायरण अध्ययन सुँग सम्बचन्त्धत लसफाररस पत्रहरु 
अनसूुची १ (पेज नं ८३)  मा, सावयजलनक सनुवुाई सुँग समबचन्त्धत लसफाररस पत्रहरु अनसूुची २ 
(पेज नं ९२)   मा र  वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकन सुँग सम्बचन्त्धत लसफाररस पत्रहरु अनसूुची 
३ (पेज नं १०६)  मा समावेश गररएको छ। 
 

३.७ प्रलतवेदन तयारी 
प्रस्ताववत आयोजना क्षेत्रको ववधमान िौलतक, रासायलनक, जैववक, सामाचजक, आलथयक र 
सांस्कृलतक आधारितू वातावरणीय अवस्थािाई पवहचान गरेर वातावरणीय प्रिावहरुको महत्वको 
मूल्यांकन गररएको छ। सावयजलनक सनुवुाई बैठकमा प्रस्ताव क्षेत्राको सम्बचन्त्धत 
सरोकारवािाहरुिाई प्रलतवेदन लनष्कषयहरु प्रस्ततु गररयो र प्रस्तावको सम्बन्त्धमा उनीहरुका 
सल्िाह र सझुावहरु समावेश गरेर यस प्रलतवेदन तयार गररएको छ। नेपाि सरकारको 
सम्बचन्त्धत लनणययकतायहरुिे उदेश्यपूणय लनणयय लिन सचजिो बनाउन सम्बचन्त्धत सरोकारवािाहरुको 
सल्िाह र सझुावहरु समेटेर वातावरण संरक्षण लनयमाविी, २०७७ मा तोकेको ढाुँचा बमोचजम 
ववस्ततृ वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकन प्रलतवेदन तयार गररएको छ। प्रस्ततु वा.प्र.मू. प्रलतवेदन 
मधेश प्रदेश सरकार अन्त्तगयत उधोग, पययटन तथा वन मन्त्त्राियमा स्वीकृलतको िालग पेश 
गररएको छ। 
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४. प्रलतवेदन तयार गदाय ववचार गनुय पने नीलत, ऐन, लनयम, लनदेचशका, 
मापदण्ड, सचन्त्ध, सम्झौता: 
 

यस अध्ययन अन्त्तगयत प्रस्ताववत आयोजना कायायन्त्वयन गदाय आकवषयत हनु सक्ने नीलत, काययनीलत, 
कानून मापदण्ड तथा अन्त्य सान्त्दलियक स्वीकृत कानूनी संरचनाहरु लनम्नानसुार वगीकरण गरी 
ववश्लषेण गररएको छ। उल्िेख गररएका ऐन, लनयम र कानूनको आयोजना लनमायण तथा संचािन 
चरणमा प्रस्तावकबाट कायायन्त्वयनको प्रलतविता गररएको छ।     
 

 तालिका ४.१: प्रलतवेदन तयार गदाय पनुराविोकन गररने दफा, लनयम, खण्ड आदद र सम्बचन्त्धत 
बुुँदाहरु: 
 प्रलतवेदन तयार गदाय पनुराविोकन गररने दफा, लनयम, खण्ड आदद र 

सम्बचन्त्धत बुुँदा 
 बुुँदा सम्बचन्त्धत वववरणहरु 
नेपािको संववधान 
नेपािको संववधान   नेपािको संववधान, २०७२ देशको सवोच्च कानून हो। वातावरणका 

सम्बन्त्धमा उि संववधानको धारा ३५(५) मा वातावरणबारे यसरी 
उल्िेख िएको छ। साथै जनसाधारण वातावरणीय स्वच्छताको चेतना 
बढाई िौलतक ववकाससंग सम्बचन्त्धत वियाकिापहरुबाट वातावरणमा 
पनय जाने प्रलतकूि असरहरु पनय नददन एवं वातवरणको संरक्षण गनय 
राज्यिे प्राथलमकता ददनेछ र दिुयि वन्त्यजन्त्त,ु वन र वनस्पलत ववशेष 
संरक्षण गने व्यवस्था गनेछ। धारा १९ मा पलन सम्पलतको बारेमा 
यसरी िएको छ, “ प्रत्यक नागररकिाई प्रचलित कानूनको अलधनमा 
रही सम्पलत आजयन गने, िोग गने, बेच लबखन गने र सम्पलतको अन्त्य 
कारोवार गने हकका साथै जग्गा अलधग्रहण गदाय मअुव्जाको व्यवस्था 
गरेको छ।धारा २२(१-५) िे बाि अलधकारको व्यवस्था गरेको छ। 

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

यो योजना राज्य रुपान्त्तरण हुुँदा लनम्न बाट उच्चा आय िएको देशको 
रुगमा आगाडी बढ्नको िालग ठोस आधार लनमायण गररएको छ।१५ 
औ ंयोजना आलथयक वषय २०८०-८१ सम्म वावषयक औसत आलथयक ववृि 
दर ६.८ प्रलतसतमा िक्ष्य राखेको छ। 
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राविय जिवायू 
पररवतयन नीलत, 
२०७६ 

जिवायू पररवतयनको कारण वषाय प्रकृया (अलतववृष्ट, अनाववृष्ट , 
सघनववृष्ट) तथा ऋतकुािमा समेत पररवतयन आएको छ। यसबाट 
जिस्रोत, कृवष, वन तथा जैववक ववववधता, स्वास्थय, प्रकोप, 
पूवायधारववकास, पययटन तथा जीववकोपाजयनसंग सम्बचन्त्धत ववलिन्न क्षेत्रमा 
प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रिाव परेको छ।जिवायू पररवतयनको प्रलतकूि 
प्रिाव न्त्यूनीकरण गदै, जिवाय ु अनकूुलित हुुँदै, न्त्यून कावयन उन्त्मखु 
सामाचजक- आलथयक ववकास पथिाई अविम्बन गदै जिवाय ुपररवतयन 
सम्बन्त्धी राविय तथा अन्त्तराविय संयन्त्त्रमािएको प्रलतविता अनरुुप 
सहायोग तथा सहकाययको प्रवधयन गरर जीवन स्तरमा सधुार ल्याउन ुयस 
नीलतको प्रमखु िक्ष्य रहेको छ। 
यसका िालग जिवाय ु पररवतयनिे पारेको तथा पनय सक्ने प्रिावहरुको 
पवहचान, प्रिावहरुको पररमाणात्मक वकटान तथा सम्िाववत जोचखमबाट 
सरुचक्षत रहन अनकूुिका उपायहरु अविम्बन गरी जिवाय ुपररवतयनका 
दषु्पररणामबाट बच्ने क्षमताको ववकास गने।  

राविय वातावरण 
नीलत,२०७६ 

यस नीलतको मखु्य उदेश्यहरुमा सबै प्रकारको प्रदूषण रोक्ने, लनयन्त्त्रण 
र न्त्यूनतम गनय, सबै स्रोतबाट फोहोर व्यवस्थापन, शहरी क्षेत्रको 
हररयािी ववस्तार गनय, ववकासको सबै आयाममा वातावरणीय मदु्दाहरुको 
मूिधार, प्रदूषण वपलडतिाइ वातावरणीय न्त्याय सलुनचित गनय, प्राकृलतक 
स्रोतको ददगो उपयोग, अनसुन्त्धान र जहाुँ सम्म सम्िव िएसम्म 
वातावरणको संरक्षण र व्यवस्थापनको क्षमता अलिववृि, पनु: प्रायोग र 
उपिब्ध संसाधनको पनु:प्रवियाका बारेमा सम्बोधन गरेको छ। यो 
नीलतिे सबै प्रकारको प्रदूषण लनयन्त्त्रण गनय प्रिावकारी प्रणािी 
बनाउुँदछ, अस्पताि, उधोग र यातायात प्रणािीको संचािन वातावरण 
मैत्री टेक्नोिोजीिाई प्रोत्सावहत गदयछ र उदेश्यहरु प्राप्त गनयका िालग 
रसायनिाइ उत्पादनमा लनयन्त्त्रण गछय। 

राविय ि-ू उपायोग 
नीलत, २०६८ 

यस नीलतको प्रमखु उदेश्य देहाय बमोचजम ववकास र वातावरण बीच 
सन्त्तिुन कायम राख्न,े िौगोलिक, सस्कृलतक, धालमयक, एलतहालसक, 
पययटकीय िगायत ववशेष महत्वका क्षेत्रहरु रहेको िलूमको संरक्षण गने 
जस्ता अन्त्तर समबन्त्धहरु समेवटएका छन।् 

राविय यातायात 
नीलत, २०७१ 

यस नीलतिे अन्त्य ववषयका अलतररि जग्गा अलधग्रहणको पूरा प्रवियाको 
ववस्तारमा उल्िेख गरेको छ। जस अनसुार औधोलगक ग्राम योजना 
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जग्गा अलधग्रहण गरर जग्गाको स्वालमत्व योजनामा हस्तान्त्तरण गने 
प्रकृया लनमायण कायय शरुु हनु ुिन्त्दा पवहिेन ैसम्पन्न हनुपुछय। त्यसै गरर 
जग्गा अलधग्रहण गदाय कुनै पररवार पूणय रुपिे ववस्थावपत हनुे िए यस्ता 
पररवारिाई पनुस्थापना गरेर अथवा अन्त्य उपायबाट जीववकोपाजयनको 
व्यवस्था गररददन ुपछय। 

राविय वन नीलत, 
२०७५ 

कुनै ववकास योजनाको कायायन्त्वयनिे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा वन 
सम्पदा असर पाने िएमा नीलत २०७५ आकवषयत हनु्त्छ। वन नीलत, 
वन र खेती प्रणािी बीचको अन्त्तरवियािाई प्रिावकारी गराएर खाधान्न 
उत्पादन ववृि गनय मदत गने, िकू्षय, पवहरो र वातातावारणमा परेको 
अवरोधको पररणामबाट उत्पन्न हनुे अन्त्य प्रिावहरुबाट जलमनको स्तरमा 
लगरावट आउने काम रोक्ने र वातावारणीया तथा वंशाणू मूिक 
स्रोतहरुको संरक्षण गनय तफय  उन्त्मखु छ। तर वननीलत वन क्षेत्रिन्त्दा 
बावहरका योजनाका संरचनाहरु लनमायण गदाय हनु जाने वनववनाश तथा 
रुख काट्निाई रोक्ने ववषयमा बढी केचन्त्द्रत  रहेको छ। जिाधारकै 
संरक्षण र िलूमगत जि िण्डारिाइ ररचाजय गने प्रवियािाई व्यवचस्थत 
गनय प्रोत्सावहत गने उदेश्यिे वननीलतिे िौगोलिक दृवष्टकोणिे ज्यादै 
संवेदनशीि देचखने लसवालिक क्षेत्रको संरक्षणिाई प्राथलमकता ददएको 
छ।यस नीलतिे जोचखममा परेको प्रजालतहरुको पलन संरक्षण गने जोड 
ददएको छ। वननीलतिे सामदुावयक र लनचज तवरमा गररने वन ववकास, 
राविय लनकुन्त्ज तथा आरचक्षत क्षेत्र व्यवस्थापन, ि ू तथा जिाधार 
संरक्षण, आिंकाररक वनस्पलतको ववकास तथा व्यवस्थापन र जैववक 
ववववधता संरक्षणका, काययिमहरु कायायन्त्वयन गनय जोड ददएको छ। 

सावयजलनक पूवायधार 
लनमायण र संचािन 
नीलत, २००० 

यस नीलतमा नेपाि सरकारिे आवश्यक पने जग्गा प्रचलित ऐन – 
लनयमका आधारमा  अलधग्रहण गरर िगानीकतायिाई ददनसक्ने तर यसरर 
अलधरहण गरर िगानीकतायिाई ददनसक्ने तर यसरी अलधग्रहण गरेको 
जग्गाको मूल्यािगानी कतायिे नै व्याहनुय पने िनेर उल्िेख िएको छ। 

ऐन 
वातावरण  संरक्षण 
ऐन, २०७६ 

वातावरण  संरक्षण ऐन, २०७६ मा औधोलगक ग्राम िगायत 
ववकासको योजनाहरु वातावरणीय पक्षिाई साथ साथै िैजान पने 
ववषयिाई संस्थागत गनयका िालग प्रावधानहरु राचखएको छ। ऐनिे 
ववकास र वातावरण एक अकायको पररपूरक िएको ववषयिाई स्वीकार 
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गरी ववकास योजनाबाट मालनस, पशपुन्त्छी र वनस्पलतका प्रजलतहरुमा र 
उनीहरुको िौलतक अवस्थामा पने वातावरणीय क्षलत न्त्यूनीकरणगने 
ववषयमा चासो देखाएको छ। यसिे वातवरणमा प्रलतकूि असर गने 
कुनैपलन वस्त,ु इन्त्धन, यन्त्त्र, उपकरण वा प्िान्त्ट को प्रयोगमा बंदेज 
िगाउन सक्ने अलधकार पलन वातावरण ववज्ञान तथा प्रववलध 
मन्त्त्राियिाई ददएको छ। कुनै संस्था वा व्यचिको वियाकािापबाट 
प्रदूषणवा वातवरण अथवा कुनै पलनव्यचिगत सम्पलतमा क्षलत पगेुमा, 
क्षलत पयुायउने सो संस्था वा व्यचििे प्रिाववत व्यचििाइ उचचत 
क्षलतपलुतय ददन ु पने प्रावधान पलन एन मा छ। दफा ३५ को 
उपदफा(१) बमोचजम, वातावरणीय प्रिाव मलु्यांकन प्रलतवेदन स्वीकृत 
गराउन ु पने, प्रस्तावकको हाकमा  त्यस्तो प्रलतवेदन स्वीकृत नगराई 
कुनै प्रस्ताव कयायव्नयन गरेमा ५० िाख सम्मको जररवाना लतनुय 
पनेछ। 

वन ऐन, २०७६ वनक्षेत्रको ि-ूस्वलमत्यो नेपाि सरकारमा रहनेछ। नेपाि सरकारक 
मचन्त्त्रपररषदको लनणयय लबना राविय वन\क्षेत्रको ि-ूउपयोग पररवतयन 
गनय, राविय वनको िोगालधकार कसैिे उपिब्ध गराउन लधतो बन्त्धकी, 
सट्टापट्ट वा अन्त्य वकलसमिे हक हस्तान्त्तरण गनय सवकने छैन। नेपाि 
सरकारको ददगो वन संरक्षण, व्यवस्थापन एवं वातवरण तथा ववकास 
बीचको सन्त्तिुन कायम गनयको िालग कुनै खास वन क्षेत्रमा तोवकएको 
बचम्जम िउूपयोग योजना िाग ुगनय वा गराउन सक्ने छ।यस ऐनमा 
अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा िेचखएता पलन राविय प्राथलमकता प्राप्त आयोजना, 
िगानी बोडय बाट िगानी प्राप्त िएको योजना, राविय गौरवका 
आयोजना संचािन गनयवनक्षेत्रको प्रयोग गनुय बाहेको अन्त्य कुनैपलन 
ववकल्प निएमा र प्रचलित कानून बमोचजमको वातावरणीय परीक्षणबाट 
यस्तो योजना संचािन गदाय वातावरणमा उल्िेखनीय प्रलतकूि असर 
नपने देचखएमा नेपाि सरकारिे यस्तो योजना संचािनगनयको लनचम्त 
राविय वनको कुनै िाग प्रयोग गनय तोवकय बमोचजम स्वीकृत ददन 
सक्नेछ। एनको दफा ४९ िे कुनै पलन राविय वनमा पूवय स्वीकृलत 
जग्गा ववराउने, वोट ववरुवा र रुख काट्ने, आगो िगाउने, गाईवस्त ु
चराउने, वन पैदावार हटाउने र वन पैदावारमा क्षलत पयुायउने, लसकार 
खेल्ने र ढंुगा, बािवुा र माटो  उपिब्ध गनय खने्न काम गनय नपाउने 
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गरी बन्त्देज िगाएको छ। 
अपांगता िएका 
व्यचिको अलधकार 
सम्बचन्त्ध ऐन, 
२०७४ 

अपाङ्गता िएका व्यचि ववरुध हनुे िेदिाव अन्त्त्य गरी उनीहरुको 
नागररक, राजनीलतक, आलथयक, सामाचजक तथा संस्कृलतक अलधकारको 
संम्मान गनय तथा अपाङ्गता िएका व्यचििाई सशचिकरण गरर नीलत  
लनमायण र ववकास प्रवियामा सहिागी  गराई स्वाविम्बी र 
सम्मानजनक जीवन यापनको वातावरण सलुनचित गने सम्बन्त्धमा 
अपाङ्गता िएका व्यचिको अलधकार सम्बचन्त्ध कानूनिाई संशोधन र 
एकीकरण गनय वान्त्छानीय िएकािे, नेपािको संववधानको धारा २९६ 
को उपधारा (१) बमोचजम व्यावास्थावफका - संसदिे यो ऐन बनाएको 
छ।  

रोजगारीको हक 
सम्बचन्त्ध ऐन, 
२०७५ 

प्रत्यक नागररकिाई रोजगारीको हक सलुनचित गनय, आफ्नो क्षमता 
अनसुारको रोजगारी छनौट गने अवसर प्रदान गने तथा रोजगारीको 
शतय, आवस्था तथा बेरोजगार सहायता सम्बन्त्धमा आवश्यक व्यवस्था 
गनय बनेको ऐन हो।प्रत्यक नागररकिाइ रोजगार पाउने अलधकार 
हनुेछ। कसैिे पलन बेरोजगार व्यचििाई रोजगार ददने सम्बन्त्धमा 
प्रचलित कानूनिे कुनै खास वगय वा समदुायको िालग ववशेष व्यवस्था 
गरेको अवस्थामा बाहेक त्यस्तो व्यचिकोउत्पलत, धमय, वणय, जात, 
जालत, लिङ्ग, िाषा, क्षेत्र, वैचाररक आस्था वा यस्तै कुनै आधारमा 
िेदिाव गनय हुुँदैन। 

जिस्रोत ऐन, 
२०४९ 

नेपाि लित्रको ि-ूसतहमा वा िलूमगतवा अन्त्य कुनै अवस्थामा रहेको 
जिस्रोतको समचुचत उपयोग, संरक्षण, व्यवस्थापन र ववकास गनय एवं 
जिस्रोतको िािदायक उपयोघरुको लनधायरण गने, यस्तो उपयोगबाट 
हनुे वातावरणीय तथा अन्त्य हालनकारक प्रिावको रोकथाम एवं 
जिस्रोतिाई प्रदूषण मिु राख्न े सम्बन्त्धमा कानूनी व्यवस्था गनय 
वन्त्छानीय िएकोिे दफा ४० बलमचजम जिस्रोतको सम्बन्त्धमा व्यवस्था 
गनय बनेको छ यो ऐन। 

िलूम उपयोगको 
ऐन, २०७६ 

िलूमको वगीकरण,  समचुचत उपयोग र प्रिावकारी व्यवस्थापनको 
माध्यमबाट अलधकतम र ददगो िाि हालसि गने सम्बन्त्धमा आवश्यक 
व्यवस्था गनय वान्त्छानीय िएको िन्ने यो दफा एनिे सम्बोधन गरेको 
छ। ऐन अन्त्तगयत दफा ८ को उपदफा (७) बमोचजम नेपाि सरकारिे 
देहायका स्थानको ववधमान िउूपयोग पररवतयन गनय सक्नेछ। 
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ि ू तथा जिाधार 
संरक्षण ऐन, 
२०३९ 

नेपािका जिाधार क्षेत्रिाइ व्यवचस्थत गनायका िालग ि ूतथा जिाधार 
संरक्षण ऐन, २०३९ जारर गररएको हो। ऐनको दफा ३ िे 
सरकारिाई जनुसकैु क्षेत्रिाई संरचक्षत जिाधार क्षते्र िनेर घोषणा गनय 
सवकने अलधकार ददएको छ। ऐनको दफा ४ िे जिाधार संरक्षण 
अलधकृतिाई संरचक्षत जिाधार क्षेत्र लित्र लनम्न बमोचजमको काम गनय 
सक्ने अलधकार ददएको छ। 

• टारहरुको सधुारको काम, बाुँध, औधोलगक ग्राम- इम्बैंकमेन्त्ट, 
Diversion channel र  Retaining Wall  लनमायण र ममयत गने 
काम। 

• पवहरो जान सक्ने  क्षेत्रका वनस्पलतको संरक्षण गने  

• ि ूतथा जिाधार संरक्षणसुँग सम्बचन्त्धत कृवष क्षेत्रका ववधमान 
अभ्यासहरुिाई लनयमन गने काम। 

जिचर संरक्षण ऐन, 
२०१७ 

यस ऐनिे लसमसार क्षेत्र र जिचरको महत्विाई धेरै पवहिे नै स्वीकार 
गरेको छ। यस एनिे दफा ३ िे कुनै पलन जिचरिाइ समात्ने अथवा 
माने उदेश्यिे कुनै पलन जिराचश/ जिस्रोतमा ववषाि ु वा ववष्फोटक 
पदाथय प्रयोग गने वा नहर पिु वा मौजदुा जि प्रणािी मा क्षलत 
पयुायउने जनुसकैु समूह वा व्यचििाई दचण्डत गने व्यवस्था गरेको छ। 
एनको दफा ४ िे सरकारिाई  नेपाि राजपत्र मा सूचना प्रकाचशत 
गरर केही जालतका जिीय प्रणािीिाई समात्न, मानय, वा चोटपटक 
िगाउन बन्त्देज गरेको छ। 

श्रम ऐन, २०७१ यस ऐन को दफा ३ को उपदफा (१) बमोचजम, श्रलमक र श्रलमकसुँग 
सम्बचन्त्धत ववषयमा न्त्यूनतम मापदण्डको रुपमा रहने्नछ। त्यसै गरर 
दफा ३ को उपदफा (१) बमोचजम, यो ऐन तथा यस ऐन अन्त्तगयत 
बनेको लनयममा उल्िेचखत पाररश्रलमक वा सवुवधा िन्त्दा कम पाररश्रलमक 
वा सवुवधा लिने ददन ेगरर वा यस येनमा उल्िेचखतशतय ववपररत हनुे गरी 
रोजगार दाता तथा श्रलमक बीच रोजगार सम्झौता िएको रहेछ िन े
त्यस्तो त्यस्तो रोजगार सम्झौता यो ऐन ववपररत िएको मालननेछ र सो 
हदसम्म त्यस्ता रोजगार सम्झौता बदर हनुेछ। 

स्थानीय सरकार 
संचािन ऐन, 
२०७४ 

नेपािको संववधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोचजम स्थानीय 
नेततृ्वको ववकास गदै स्थानीय शासन  पिती िाई सदुद्रढ गरी  
स्थानीय तह मववधावयकी, काययकारररणी र न्त्यायीक अभ्यासिाई  
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संस्थागत गनय स्थानीय सरकारको संचािन गनयको िालग सहकाररता, 
सहअचस्तत्व, र समन्त्वयिाई प्रवदयन गदै सहिालगता, उतदयवयत्व, 
पारदचशयता सनुचुित गरी सिुि र गणुस्तरीय सेवा प्रिाव गनय, 
िोकतन्त्त्रका िािहरुको समानपुालतक समावेशी र न्त्यायोचचत ववतरण 
गरी कानूनी राज्य ददगो ववकासको अवधारणा अनरुुप समाजवाद 
उन्त्मखु संचघय िोकताचन्त्त्रक गणतन्त्त्रात्मक  शासन प्रणािीिाई स्थानीय 
तहदेचख नै सदुृढीकरण गनय यो ऐनिे मागय प्रशस्त गदयछ। 

बािबालिका 
सम्बन्त्धी ऐन, 
२०७५ 

बािबालिकाको अलधकारको सम्मान, संरक्षण प्रवदयन र पररपूलतय 
बािबालिकाको सवोतम वहत कायम गनय बािबालिका सम्बन्त्धी प्रचलित 
कानूनिाई संशोधन र एकीकरण गनय वान्त्छानीय िएकोिे बािबालिका 
सम्बन्त्धी ऐन प्रस्ताव गररएको छ। 

बाि श्रम ऐन, 
२०५४ 

बाि श्रम ऐन, २०५३ (लनवारण र लनयम) नेपािमा प्रयोग बािश्रम 
समबन्त्धी प्रमखु ऐन हो। यो ऐनको दफा २ (क) िे १६ वषयन्त्दा कम 
उमेरको व्यचििाई ”बािक” िनेर पररिावषत अरेको छ।  उि एनको 
दफा ३ को उपदफा १ मा १४ वषय मलुनका बािकिाई मजदरुका 
रुपमा िनाय हनुिुनेर स्पष्टउल्िेख िएको छ।तर दफा ३ िे 
१६वषयमलुनकािाई सावयजलनक यातायात र लनमायण सम्बन्त्धी काम जस्ता 
बढी जोचखम हनुे क्षेत्रका काममा िगाउन बन्त्देज िगाएको छ। अको 
अथयमा िने्न हो िने सामररक औलधलगकग्राम अन्त्तगयतका योजनाहरुमा 
ठेक्का व्यवस्था  गरी गररने लनमायण काममा संिग्न गराउन लमल्दैन। 

  फोहोर मैिा 
व्यवस्थापन ऐन, 
२०६८ 

फोहोरमैिा स्रोतमा न्त्यूनीकरण, पनु प्रयोग , प्रशोधन वा ववसजयन गरर 
फोहोरमैिाको व्यवचस्थत तथा प्रिावकारी व्यवस्थापन गनय तथा 
फोहोरमैिाबाट जनस्वास्थय तथा वातावरणमा पनय सक्ने प्रलतकूि 
प्रिाविाई कम गरर स्वच्छ तथा स्वास्थय वातावरण कायम गनयको 
िालग  फोहरमैिा व्यवस्थापन जस्तो अत्यन्त्त जरुरी सेवा समबन्त्धी 
कानूनिाई संशोधन र एकीकरण गनय वान्त्छानीय िएकोिे, नेपािको 
अन्त्तररम संववधान, २०६३ को धारा ८३ बमोचजमको व्यवस्थापन- 
सांसदको हैलसयत संववधान सिािे यो बनाएको छ। 

जग्गा प्रालप्त ऐन, 
२०३४ 

जग्गा प्रालप्त ऐन, २०३४ (संशोधन २०४९) िे नेपाि राज्यलित्र कुन ै
वकलसमको लनमायण कायय गदाय आवश्यक पने जग्गा अलनवायय रुपमा 
अलधग्रहण गनुयपने गरीलनदेचशत गरेको छ। नेपाि सरकारिे 
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अलधराज्यको जनुसकैु पररणाममा सरकार वा सरकारी लनकायिे संचािन 
गने कुनैपलन ववकास योजनाकािालग आवश्यक पने जग्गा ऐनिे 
व्यवस्था गरे अनसुार मआुब्जा  ददएर अलधग्रहण गनय सक्छ (दफा ३ र 
४)। यो सरकारिाइ ऐनिे ददएको ज्यादै ठुिो हो वकनवक यो 
अलधकार प्रयोग गरेर सरकारिे सावयजलनक लनमायणकािालग िनेर 
जनुसकैु जग्गा अलधग्रहण गनय सक्छ।  

संकटापत्र वन्त्यजन्त्त ु
तथा वनस्पलतको 
अन्त्तराविय लनयमन 
तथा लनयन्त्त्रण ऐन, 
२०७३ 

नेपाि पक्ष िएको संकटापत्र वन्त्यजन्त्त ु तथा वनस्पलतको अन्त्तराविय  
व्यापार समबचन्त्ध, १९७६ को काययन्त्वयन गने संकटापत्र वन्त्यजन्त्त ुर 
वनस्पलतक ववलिन्न प्रजालतको संरक्षण र त्यसको अन्त्तराविय व्यापारिाइ 
लनयमन तथा लनयन्त्त्रण गनयको िालग आवश्यक कानूनी व्यस्था गनय 
िएकािे, नेपािको संववधान धारा २९६ को उपधारा- १ बमोचजम यो 
ऐन बनाएको छ। यस अन्त्तगयत कसैिे पलन दिुयि वा िोपोन्त्मखु 
वन्त्यजन्त्त ु वा वनस्पलत वा सो को खररद लबवि गनय, आफूसंग राख्न, 
प्रायोग गनय, रोप्न, हकुायउन, लनयचन्त्त्रत प्रजनन ् गनय, ओसारपोसार गनय 
वा लनकासी वा पैठारी गनय वा गराउन हदैुन।   

लनयमाविी 
फोहोर मैिा  
व्यवस्थापन 
लनयमाविी ,२०७० 

स्थानीय लनकायिे ऐनको दफा ६ बमोचजम कम्तीमा जैववक र अजैववक 
िगायतका फोहरमैिािाई स्रोतमै छुट्याउन ेगरी तोक्दा हालनकारक वा 
रासायलनक फोहरमैिािाई छुट्टाछुटै्ट पथृकीकरण तथा व्यवस्थापन गने 
गरी तोक्न ुपनेछ। यसरी तोवकएकोमा फोहरमैिा उत्पादन गने व्यचि, 
संस्था वा लनकायिे सोही बमोचजम पथृकीकरण गनुय पनेछ ।उपलनयम 
(१) बमोचजम पथृकीकरण गररएको रासायलनक वा हालनकारक 
फोहरमैिा व्यवस्थापन गने दावयत्व सम्बचन्त्धत उत्पादकको हनुेछ। 
हालनकारक, रासायलनक, जैववक वा अजैववक फोहरमैिा उत्पादन गने 
व्यचि, संस्था वा लनकायिे त्यस्तो फोहरमैिा व्यवस्थापन सम्बन्त्धमा 
नेपाि सरकारिे लनधायरण गरेको मापदण्ड र प्रचलित वातावरणीय 
कानूनको पूणय रुपमा पािना गनुय पनेछ। 
 

वातावरण संरक्षण 
लनयमाविी, २०७७ 

वातावरण संरक्षण लनयमाविी, २०७७ को दफा ३ को उपदफा (१) 
को प्रयोजनको िालग प्रस्तावकिे अनसूुची – १ मा उल्िेचखत 
प्रस्तावको हकमा सरांश वातावरणीय अध्ययन, अनसूुची-२ मा 
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उल्िेचखत प्रिावको हकमा प्रारचम्िक वातावरणी परीक्षण र अनसूुची ३ 
मा उल्िेचखत प्रस्तावको हकमा वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकन गनुय 
पदयछ। 
 

प्रस्तावकिे वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकन प्रलतवेदन तयार गनुय अचघ 
दफा ५ को उपदफा (१) बमोचजम क्षेत्रा लनधायरण गनुयपदयछ। 
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ िाई प्रिावकारी रुपिे कायायन्त्वयन 
गराउने लसिलसिामा वातावरण संरक्षण लनयमाविी, २०७७ मा िाग ु
गररएको छ।यस लनयमाविीमा EIA  र IEE आवश्यक पने 
योजनाहरुको तयारी र स्वीकृलतका िालग अविम्बन गनुयपने प्रवियाबारे 
ववस्तारमा उल्िेख िएका छन।्यस अन्त्तगयत क्षेत्र लनधायरण सम्बचन्त्ध 
कागजात, काययसूची, सूचना प्रषारण, सावयजलनक छिफि, सावयजलनक 
सनुवुाई,  वातावरणीय अनगुमन र वातावरणीय परीक्षण पदयछन।् यस 
लनयमाविीमा िएको व्यवस्था अनसुार काययक्षेत्र र काययसूची तयार गनुय 
िन्त्दा अगाडी सावयजलनक  छिफि र EIA प्रलतवेदन स्वीकृत हनु ुिन्त्दा 
अगाडी सावयजलनक सनुवुाई गनुयपने छ।  

वन लनयमाविी 
,२०५१ 

सरकारबाट व्यवचस्थत वनको व्यवस्थापन को िालग विुागिे देहायका 
कुराहरु खिुाई एक वा एकिन्त्दा बढी चजल्िाको लनलमि ि-ू बनोट 
तथा प्राकृलतक  लसमानाको आधारमानव व्यवस्थापन कायय योजना तयार 
गनुयपने छ। यस लनयमाविी बमोचजम  अलधकार प्राप्त अलधकारी बाट 
इजाजत पत्र नलिई कसैिे कुन ै वकलसमको वन पैदावार उपिब्ध गनय, 
संकिन गनय, हटाउन, लबवि ववतरण गनय, लनकासी गनय वा 
ओसारपोसार गनय हदैुन र उपयुयि उदेश्यिे वन क्षेत्रको लित्र प्रवेश 
गनय समेत हुुँदैन। 

श्रम  लनयमाविी 
,२०७५ 

यस लनयमाविी बमोचजम श्रलमक र रोजगारदाताबीच गररने रोजगार 
सम्झौतामा ऐनको दफा ११ को  उपदफा (३) मा उल्िेख गररएका 
ववषयका अलतररि वववरण समेत खिुाउन ु पनेछ।रोजगारदातािे 
प्रलतष्ठानको कामको प्रकृलतको आधारमा प्रलतष्ठानमा काम गने समयको 
लनधायरण गरी सोको जानकारी सबै श्रलमकिाई गराउन ु पनेछ।श्रम 
लनयमाविीमा िेचखएको बाहेक रोजगारदातािे काययस्थिमा काययरत 
श्रलमक तथा अन्त्य व्यचिको सरुक्षा तथा स्वास्थय सम्बन्त्धी नीलत 
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बनाउुँदा प्रलतष्ठानको कायय प्रकृलत अनसुार काययस्थिमा अपनाउन ु पने 
सरुक्षा सतकय ता, श्रलमकको स्वास्थय, काययस्थिमा हनुसक्ने सम्िाववत 
दघुयटना, काययस्थिमा मेचशनरी यन्त्त्र उपकरण सञ्चािन गदाय अपनाउन ु
पने सावधानी, स्वास्थयका दृवष्टिे संवेदनशीि मालनने रसायलनक 
पदाथयको प्रयोग गदाय अपनाउन ु पने सावधानी िगायत व्यवसायजन्त्य 
सरुक्षा तथा स्वास्थयको सलुनचितता गने आधारिाई समेवटन े गरी 
बनाउन ुपनेछ। 
 

संकटापत्र वन्त्यजन्त्त ु
तथा वनस्पलतको 
अन्त्तराविय  
व्यापारिाई लनयमन 
तथा लनयन्त्त्रण 
लनयमाविी, २०७६ 

संकटा पत्र वन्त्यजन्त्त ुतथा वनस्पलतको अन्त्तराविय  व्यापारिाई लनयमन 
तथा लनयन्त्त्रण लनयमाविी, २०७६ को दफा ३७ िे  ददएको अलधकार 
प्रयोग गरी नेपाि सरकारिे ऐनको दफा ३, ८ र १० को प्रयोजन को 
िालग अनमुलत पत्र लिन चाहने व्यचि, संस्था वा लनकायिे देहाय 
बमोचजमको ढांचामा व्यवस्थापन लनकाय समक्ष लनवेदन ददन ु पने 
व्यवस्था गरेको छ। 

जग्गा प्रालप्त 
लनयमाविी, २०३४  

 क्षलतपलूतय अंक कायम गदाय एनको दफा १९ बमोचजम जग्गाको 
क्षलतपलूतयको अङ्क कायम गदाय सो जग्गा प्राप्त गदायको लमलतमा साुँध  
संलधयार सरह त्यस बखतको प्रचलित स्थानीय खररद लबिीको दर 
समेतिाई ववचार गनुय पछय र साथै लनयम ४ बमोचजम क्षलतपलुतयको अङ्क 
कायम गदाय अनसूुची २ बमोचजम हास कट्टी गररनेछ। 

लनदेचशका  

ढंुगा. लगट्टी, बािवुा 
उत्खनन ् , िलसंग 
र लबवि ववतरण 
तथा िसर उधोग 
स्थापना र संचािन 
िाई व्यवचस्थत गने  
काययववलध, २०७५ 

यस लनदेचशकाको दफा ५-११ िे ढंुगा. लगट्टी, बािवुा उत्खनन,् िलसंग 
र लबवि ववतरण तथा िसर उधोग स्थापना र संचािन िाई व्यवचस्थत 
गने आददका िालग अपनाउन ुपने प्रविया र त्यस लसिलसिामा प्रयोग 
गनुय पने लनयम र स्वीकृलत, लसमांकन र मलु्यांकन गनय चजम्मेवार 
सरकारी कायायिय  र कमयचारी पलन तोकेको छ।  

मापदण्ड  

राविय खानेपानी 
गणुस्तर मापदण्ड, 
२०६० 

राविय खानेपानी गणुस्तर मापदण्ड, २०६० िे खानेपानीको गणुस्तरको   
पारालमटरहरु र अनमुलतयोग्य मान प्रस्ततु गरेको छ। 
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ढंुगा. लगट्टी, बािवुा 
उत्खनन ् ,लबवि 
तथा व्यवस्थापन 
समबचन्त्ध मापदण्ड, 
२०७७   

ढंुगा. लगट्टी, बािवुा उत्खनन ् ,लबवि तथा व्यवस्थापन समबचन्त्ध 
मापदण्ड, २०७७ िे नदीजन्त्य पदाथय अलनयचन्त्त्रत दोहनिाई 
लनरुत्सावहत गरी ददगो उपाय गनुय राजस्व संकिनिाई व्यवचस्थत गनय 
तोकेको छ। गाउुँपालिका र नगरपालिकािाई ढंुगा, लगट्टी तथा 
माटोजन्त्य बस्तकुो लबवि गने अलधकारको उपयोग गने व्यावहाररक 
प्रकृया लनधायरण गनय िएकोिे नेपाि सरकारिे देहायको मापदण्ड जारी 
गरेको हो। यस मापदण्ड अन्त्तगयत पररिाषा, उत्खनन ्तथा संकिनको 
िालग क्षेत्र लनधायरण, वविी ववतरण र अन्त्य धेरै काययको लनयम र 
ववलधको बारेमा कुराहरु समावेश गररएको छ।   

वायुको गुणस्तर सम्बन्धी 
राष्ट्रिय मापदण्ड, २०६९  

नेपाि सरकारिे वातावरण संरक्षणिे ददएको अलधकार प्रयोग गरी 
देहाय बमोचजमका वायकुो गणुस्तर सम्बन्त्धी राविय मापदण्ड, २०६९ 
तोकेको छ।जस अनसुार TSP, PM10, Sulphur dioxide, 

Carbon monoxide, lead, Benzene, Nitrogen 

dioxide, PM2.5 / ozone को मापदण्डहरु लनधायरण गररएको छ 
। 

ताष्ट्िका :वायुको गुणस्तर सम्बन्धी राष्ट्रिय 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 
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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 

 

 
राष्ट्रिय सवारी उत्सर्जन 
मापदण्ड, २०५६ 

नेपाि सवारी उत्सजयन मानक, २०५३ िाई पेट्रोि, ग्याुँस, र लडजेि 
संचािन हनुे सवारी साधनहरुको िालग िागू गररयो। उत्सजयन मापदण्ड 
२, ३, र ४ पैया सवारी साधनहरुको िालग एकदम ववचशष्ट हनु्त्छ। यस 
आयोजनािे प्रयोग गने सवारी साधनहरुिे लनमायण र संचािन चरणको 
बखत  सवारी साधन उत्सजयन मानकहरुको पािना गनुयपदयछ। 

ष्ट्डर्ेि र्ेनेरेटरहरुको 
उत्सर्जन मापदण्ड नेपाि सरकारिे वातावरण संरक्षण लनयमाविी, २०५४ िे ददएको 

अलधकार प्रयोग गरी देहाय बमोचजमका नया खररद गररएको लडजेि 
जेनेरेटरहरुको उत्सजयन मापदण्डहरु EURO III मापदण्डको हनुपछय 
िनेर तोकेको छ । 

तालिका ३.८ लडजेि जेनरेेटरहरुको उत्सजयन 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  
सचन्त्ध सम्झौताहरु  
सा.ई.वट.स. 
महासचन्त्ध, १९७३ 

सन ्१९७५ मा नेपाि CITES महासचन्त्धको अवधारणा पत्रमा हस्तक्षर 
गरे पिात िोपोन्त्मखु जंगिी बोटलबरुवा र जीवजन्त्तकुो  अन्त्तराविय 
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व्यापार र लनयमनिाई गनय अन्त्तराविय रुपमा सहयोग पयुायउदै आएको 
छ। 

जैववक ववववधता 
महासचन्त्ध, १९९२ 

सन ्१९९२ मा नेपाि जैववक ववववधता महासचन्त्धको अवधारणापत्रमा 
हस्ताक्षर  गरे पिात नपेािमा िने सन ् २१ फेब्रअुरी १९९४ देचख 
िाग ुिएको हो। अलधवेशनको आवटयकि १४ िे त्यस्तो प्रवियाहरुबाट 
जोलगन वा कम गनयकािालग  जैववक ववववधतामा उल्िेखनीय प्रलतकूि 
प्रिाव पने सम्िाववत प्रस्ताववत आयोजनाको वा.प्रा.मू आवश्यक पने 
उपयुयि प्रवियाहरु पेश गनय आग्रह गदयछ। सम्मेिनको जैववक 
ववववधतामा पारदशी असरहरु घटाउने कुरामा पलन केचन्त्द्रत छ।  
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५. ववधमान वातावरणीय अवस्था 
यस अध्याय अन्त्तगयत यो आयोजनामा कायायन्त्वयन गदाय आयोजना प्रिाववत क्षेत्रको अवयवहरु 
िौलतक, रासायलनक, जैववक, सामाचजक-आलथयक तथा सांस्कृलतक अवयवमा प्रिाव पनय सक्ने 
िएकोिे  आयोजना प्रिाववत क्षेत्रको ववधमान वातावरणीय अवस्था स्पष्ट हनुे आधार र 
पररमाणत्मक तथयांक प्रस्ततु गररएको छ। 

 

५.१ िौलतक अवयव 
िौगोलिक वहसाबिे प्रस्ताववत ढंुगा, लगट्टी तथा बािवुा लनकाल्ने क्षेत्र बरहथवा नगरपालिकाको 
वडा नं. १ र ४  मा अवचस्थत छ। 
 

क) ि-ू उपयोग, ि-ूबनोट, िौगोलिक चस्थलत, 
प्रस्ताववत आयोजनामा बरहथवा न.पा. को ३ वटा घाटहरुबाट ढंुगा, लगट्टी तथा बािवुा लनकालिन े
छ। यी घाटहरुको क्षेत्रफिको जानकारी अध्याय २ मा समावेश गररएको छ। अत: आयोजनािे 
ओघटेको क्षेत्रफि प्रलतशतमा ति प्रस्ततु गररएको छ। 

तालिका ५.१: आयोजनािे ओघटेको क्षेत्र प्रलतसतमा 
साइट 
नं. 

घाटको नाम क्षेत्रफि (ववगहा) क्षेत्रफि (वगय 
लमटर) 

क्षेत्रफि (प्रलतशतमा) 

  १ ह्जाररयाको बागमती 
बजार घाट 

१६.२५ ११००४१.४९८ 
वगय लमटर 
(१६.२५ववगहा) 

२४.२१ 

  २ मिहा टोिे २८.७६ १९४८००.२९ 
वगय लमटर 
(२८.७६ ववगाह) 

४२.८६ 

  ३ तोकाहर टोि घाट २२.०९ १४९६३९.१५वगय 
लमटर(२२.०९ 
ववगाह) 

३२.९२ 

कूि क्षेत्रफि ६७.१० ४५४४८०.९३८ 
वगय लमटर) 

४५४४८०.९३८ वगय 
लमटर(६७.१०५ववगहा) 
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यस आयोजना सम्बन्त्धी नक्साहरु ति प्रस्ततु गररएको छ। 

 

चचत्र ५.१: बरहथवा नगरपालिकाको नक्सा 
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प्रस्ताववत आयोजनाको चरेु क्षेत्रबाट उत्खनन ्क्षेत्र सम्मको दरुीको नक्सा, आयोजना क्षेत्रको 
गगुि नक्सा र ववलिन्न उत्खनन ्क्षेत्रहरुको  GIS नक्साहरु ति प्रस्ततु गररएको छ। 

 

चचत्र ५.२: चरेु क्षते्रबाट उत्खनन ्क्षते्रहरु (साईट १, साईट २, साईट ३) सम्मको दरुीको 
नक्सा 
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ढंुगा, लगट्टी, वािवुा उत्खनन ् वविी तथा \ व्यवस्थापन सम्वन्त्धी (पवहिो संशोधन)मापदण्ड, 
२०७९ अनसुार मापदण्डको दफा ४ को उपदफा (१०) मा िएको “घना बस्ती र वन क्षते्रको 
दूई वकिोलमटर, राजमागयको पाुँचसय लमटर दूरीलित्रको नदी” िन्न ेवाक्याशं हटाइएको छ। 
अत: चरेु क्षेत्रबाट उत्खनन ्क्षेत्रहरु (साईट १, साईट २, साईट ३) सम्मको दरुी (१०.८ 
वक.लम., १३ वक.लम., १५.८ वक.लम.) २ वक.लम. लित्र पदैन।यो नक्सा अनसूुची ९ मा समावेश 
गररएको छ। 

 

चचत्र ५.३: आयोजना क्षते्रको गगुि नक्सा 
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हजाररया बागमती बजार घाट वडा नं. १ मा अवचस्थत छ। यसको कूि क्षेत्रफि 
४०९९३१.४६ वगय लमटर रहेको र नदीजन्त्य पदाथय कूि क्षेत्रफिको २७% अथायत 
११००४१.४९८ वगय लमटर(१६.२५ ववगहा) बाट लनकालिने छ। महेन्त्द्र राजमागयमा पने नयाुँ 
रोडबाट २० वक.लम., चरेु क्षेत्रबाट हवाई दूरी १०.८ वक.लम. र वन क्षेत्रबाट २.५६८ वक.लम. 
को दूरीमा रहेको छ। 

 
चचत्र ५.४: आयोजनाको उत्खनन ्क्षते्र (साईट १) को GIS नक्सा 
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मिहा टोि घाट वडा नं. १ मा अवचस्थत छ। यसको कूि क्षेत्रफि ६७१२४१.४९ वगय लमटर 
रहेको र नदीजन्त्य पदाथय कूि क्षेत्रफिको २९% अथायत क्षेत्रफि १९४८००.२९ वगय 
लमटर(२८.७६ ववगहा) रहेको छ।महेन्त्द्र राजमागयमा पने नयाुँ रोडबाट २१ वक.लम., चरेु क्षेत्रबाट 
हवाई दूरी १३ वक.लम. र वन क्षेत्रबाट ३.८८५ वक.लम. को दूरीमा रहेको छ। 

 

चचत्र ५.५: आयोजनाको उत्खनन ्क्षते्र  (साईट २) को GIS नक्सा 
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तोकहार टोि घाट वडा नं. ४ मा अवचस्थत छ। यसको कूि क्षेत्रफि ६८०९८२.४३ वगय 
लमटर रहेको र नदीजन्त्य पदाथय कूि क्षेत्रफिको २२% अथायत घाटमा नदीजन्त्य पदाथय लनकालिन े
क्षेत्रफि १४९६३९.१५ वगय लमटर(२२.०९ ववगहा)बाट लनकालिन ेछ।महेन्त्द्र राजमागयमा पने 
नयाुँ रोडबाट २२ वक.लम., चरेु क्षेत्रबाट हवाई दूरी १५.८ वक.लम. र वन क्षेत्रबाट ५.८४३ 
वक.लम. को दूरीमा रहेको छ। 

 

चचत्र ५.६: आयोजनाको उत्खनन ्क्षते्र (साईट ३) को GIS नक्सा 
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ख) िगूिय 
तालिका ५.२: प्रस्ताववत आयोजना स्थिको िौगलियक जोचखमको अवस्था बारे जानकारी 
साइट नं. घाटको नाम िौगलियक जोचखम 

१ ह्जाररयाको बागमती बजार 
घाट 

केवह नरहेको 

२ मिहा टोिे केवह नरहेको 
३ तोकाहर टोि घाट केवह नरहेको 

श्रोत:आयोजना स्थि अध्ययन 
बैशाख १२, २०७२ मा गोरखा, बारपाक केन्त्द्रलबन्त्द ु बनाएर गएको ७.३ रेक्टर स्केिको 
ववनाशकारी िकूम्प र  तत्पिात प्रकम्पनिे नेपािमा ८,८०० िन्त्दा बढीको ज्यान गएको लथयो 
िने २३ ००० िन्त्दा मालथ घाइते िएका लथए। ववलिन्न समयमा आएको िकूम्प र केन्त्द्रलबन्त्दकुो 
वववरण अनसुार नपेाि उच्च िकूम्पीय जोचखमको कारण राजमागय र पूिको क्षलत हनुे सम्िावना 
रहन्त्छ। 

 

चचत्र ५.७: प्रस्ताववत आयोजना क्षते्रमा िकूम्पीय जोचखमको अवस्था 
 

 

 

आयोजना क्षेत्र 
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ग) जि तथा मौसम 
यहाुँ जिवायकुो वहसाबिे उष्ण प्रदेशीय मनसनुी हावापानी पाइन्त्छ जसिे गदाय गमीमा ज्यादै गमी 
हनु्त्छ िने जाडोमा लनकै जाडो हनु्त्छ। उष्ण मनसनुी हावाको प्रिाव रहने यस स्थान र चजल्िामा 
मौसम अविोकन केन्त्द्र अलििेख निएको हुुँदा हावापानीको समानताको आधारमा धनषुा चजल्िाको 
जनकपरुमा रहेको मौसम केन्त्द्रको तापिमिाई नै यहाुँको िगिग तापिम माने्न गररएको छ। 

तालिका ५.३: प्रस्ताववत आयोजना स्थिको जि तथा मौसमको अवस्था 
वववरण पररमाण र एकाइ 
अलधकतम औसत तापिम ३१ लडग्री सेचल्सयस 
औसत न्त्यूनिम २० लडग्री सेचल्सयस 
औसत वावषयक वषाय १६९९.६ मी.मी. 
मूख्य नदी बागमती नदी 

श्रोत: नगर प्रोफाइि 
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५.२ जैववक वातावरण 
प्रस्ताववत आयोजनाको नदीजन्त्य पदाथय लनकाल्ने क्षेत्रमा कुनै संरचक्षत क्षेत्र, राविय लनकुन्त्ज तथा 
जैववक महत्वको संवेदनशीि क्षेत्र लित्र नरहेको पाइन्त्छ।आयोजना अवचस्थत न.पा. को  जैववक 
अवयवको जानकारी क्षेत्र लनधायरण प्रलतवेदन तयार गने िममा लिइएको लथयो।  
 

• वनस्पलतहरु 

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

तालिका ५.४: आयोजना क्षेत्र वररपरी पाइने वनस्पलतहरु 
नं स्थानीय 

नाम 
वैज्ञालनक नाम नेपाि सरकार आई.य.ुलस.ण सा.ई.वट.स. 

१. साि Shorea robusta संरचक्षत 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. चचिाउन े Sachima wallichii - LC LC 

स्रोत : स्थिगत  अध्ययन, २०२१ 
• प्रमखु 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 सा.ई.वट.स. 
Citrus maxima िोगटे खान लमल्न ेफि LC 

Artocarpus heterophyllus कटहर खान लमल्न ेफि LC 



 

46 

 

Mangifera indica आप खान लमल्न ेफि LC 

Aegle marmelos बेि औषलधको िालग 
प्रयोग 

LC 

Phyllanthus emblica अमिा फिको लिटालमन लस, 
प्रलतस्थापनाको िालग 

LC 

स्रोत : स्थिगत  अध्ययन, २०२१ 
• स्तनधारी 

यस नगरपालिकामा लनम्न लिचखत स्तनधारीहरु कवहिे कावहुँ देचखने गरेका छन।् 
तालिका ५.६: नगरपालिकामा कवहिेकावहुँ देचखने स्तनधारी जीवहरु 

नं स्थानीय नाम वैज्ञालनक नाम नेपाि 
सरकार 

आई.य.ुलस.ण 

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

४. दमु्सी  Hystrix indica - LC 

५. स्याि  Canis aureus - LC 

६. मिसाप्रो   Martes Flavigula - LC 

७. िोखके  Funambulus pennantii - LC 

८. न्त्याउरी मसुो Herpestes edwardsii - LC 

स्रोत : स्थिगत  अध्ययन, २०२१ 
• चराहरु 

 यस नगरपालिकामा लनम्न लिचखत चराहरु कवहिे काहीीँ देचखने गरेका छन।् 
तालिका ५.७: आयोजना क्षेत्र वररपरर पाइने चराहरु 

नं स्थानीय 
नाम 

वैज्ञालनक नाम नेपाि 
सरकार 

आई.य.ुलस.ण 

१. लगि Aegypius monachus  संरचक्षत LC 

२.  िंगेरो  Paser domestica - LC 

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

५. ढुकुर  Columba livia - LC 

६. सगुा  Agapornis pallarius - LC 

७. परेवा  Columba livia domestica - LC 

 स्रोत : स्थिगत अध्ययन, २०२१ 
• सरीसपृहरु 

यस नगरपालिकामा, अध्ययनको िममा अन्त्तरविया छिफिमा उल्िेख गररएको अनसुार करेत 
सपय (Bungarus caeruleus), छेपारो (Chamaeleo caluptratus), भ्यागतुा (Rana tigrina), गोमन 
सपय (Ophiophagus hannah) आदद, कवहिे काहीीँ देख्न सवकन्त्छ। 

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

सरकार 
आई.य.ुलस.ण 

१. करेत सपय  Bungarus caeruleus  संरचक्षत LC 

२.   गोमन सपय  Ophiophagus Hannah -  

३. छेपारो Chamaeleo caluptratus - LC 

४. धामन   Ptyas mucosa -  

५. भ्यागतुा  Rana tigrine - LC 

६. हररयो सपय    Trimeresurus gramineus - LC 

७. पानी सपय  Xenochrophis piscator - LC 

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

• जिीय जीवववज्ञान (माछाहरु) 

अध्ययनको िममा अन्त्तरविया छिफिमा उल्िेख गररएको अनसुार प्रस्ताववत आयोजना क्षते्र 
बागमती नदी जिाधार क्षेत्रमा पने र ववलिन्न माछाका प्रजाती जस्तै बाम, काभ्र,े कत्िे, बधुनुा, 
असिामाछा आदद यस क्षेत्रामा पाइन्त्छ। यस्ता जीवहरुिाई कुनै कलसमको क्षलत नपगु्ने गरी 
नदीजन्त्य पदाथय उत्खनन ्तथा संकिन गररने छ। 
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तालिका ५.९: आयोजना क्षेत्र वररपरर पाइने जिीय जीवनहरु 
नं स्थानीय 

नाम 
वैज्ञालनक नाम नेपाि 

सरकार 
आई.य.ुलस.ण 

१. काभ्र े  Glypothorax annandalie  संरचक्षत LC 

२. कत्िे माछा   Neolissochilus hexagonolepis -  

३. बाम   Xenentendon Sps - LC 

४. असिा    Schizothorax richhardsonil -  

५. बधुनुा  Gara gotylla - LC 

६. वहिे   Channa stewartia - LC 

                        स्रोत : स्थिगत  अध्ययन, २०२१ 
५.३ सामाचजक- आलथयक तथा सासं्कृलतक अवयव 
यस आयोजनाबाट प्रिाववत चजल्िा सिायही नेपािको मधेश प्रदेश अन्त्तगयत पदयछ। तराई क्षेत्रमा 
अवचस्थत यो आयोजनािे  सामाचजक-आलथयक तथा सांस्कृलतक अवयवमा पलन सामान्त्य प्रिाव पने 
देचखन्त्छ। 
 

५.३.१ जनसंख्या वववरण 
बरहथवा न.पा., सिायही चजल्िामा अवचस्थत रहेको छ। यस न.पा. को कुि क्षेत्रफि १०७.०५ 
वगय वकिोलमटर रहेको छ िने कुि जनसंख्या ८३,२५७ रहेको छ। यस नगरपालिका २७° 
००'  १.४" उतरी अक्षान्त्श देचख ८५°२७' ४३.२" पूवी देशान्त्तर सम्म फैलिएको छ। 
 

तालिका ५.११: आयोजना प्रिाववत क्षेत्रको जनसंख्याको वववरण 
नगरपालिका  जनगणना घर संख्या पररवार संख्या जनसंख्या 

बरहथवा न.पा. १३,५४० १६,२५७ जम्मा परुुष मवहिा 
 ८३,२५७ ४२,२७१  ४०,९८६ 

                स्रोत: राविय जनगणना, २०७८  
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५.३.२ धालमयक आस्था तथा जातीय जनसंख्याको चस्थलत 
बरहथवा नगरपालिकाको प्रमखु जालतमा क्षेत्री, ब्राह्मण र मगर रहेका छन।् यी अलधकांश 
जातीहरुिे िने वहन्त्द ुधमय मान्त्दछन।् (श्रोत: नगर प्रोफाइि) 
 

५.३.३   मात ृिाषा 
बरहथवा नगरपालिकाको अलधकांश जनसंख्या  मैथिी िाषा र नेपािी िाषा बोल्ने 
गदयछन।्संचारका िालग प्रयोग हनुे अन्त्य िाषाहरुमा नेपािी, थारु, िोजपरुी रहेका छन।् यस 
ठाउुँको कामकाजी िाषा िनेको नेपािी रहेको छ।  (श्रोत: नगर प्रोफाइि)
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६. ववकल्प 
प्रस्ताववत आयोजनाको ववकल्पको कुरा गदाय, 3 मूख्य कुराहरुको बारेमा छिफि गररन्त्छ। ती 
हनु ्लडजाइन, आयोजना स्थि, प्रववलध र समय तालिक र प्रयोग हनुे कच्चा पदाथय । 
 

क)  l8hfOg / k|ljlw 
प्रस्ताववत आयोजना िनेको बरहथवा नगरपालिकाको वडा नं. १, ३, ४, १४ र १५  अन्त्तगयत 
पने बागमती नदीमा रहेका ३ वटा घाटहरु (ह्जाररयाको बागमती बजार घाट, मिहा टोिे घाट 
र तोकाहर टोि घाट) बाट नदी जन्त्य पदाथय जस्तै ढंुगा, लगट्टी र बािवुा आदद लनकाल्न ेआयोजना 
हो। यस नदी जन्त्य पदाथयहरु लनकाल्नका िालग श्रममूिक प्रववलध तथा मेचशनरीको प्रयोग 
गररनेछ। रोजगारीको िालग स्थानीय जनताहरुिाई प्राथलमकता ददईनेछ।मेचशनरी जस्तै 
एक्सािेटर, वटपर, ट्रक र ट्याक्टरको प्रयोग गदाय नगरपालिकासुँग समन्त्वय गरेर गररनेछ। 
त्यसैिे, o; k|:tfjsf] l8hfOg / k|ljlw kl/j{tg ug'{ cfjZos 5}g .  

  
ख. आयोजनाको स्थि 
प्रारचम्िक चरणमा यस आयोजनामा ४ वटा घाटबाट नदीजन्त्य पदाथय लनकाल्न प्रस्ताव गररएको 
लथयो तर लडलिजन वन कायायिय, सिायहीको प्रलतवेदन अनसुार खरसाि घाट वन क्षेत्र सुँग 
जोलडएको (८.९७ लम. दूरी) हनुािे खरसाि घाटबाट नदी जन्त्य पदाथय नलनकलिने लनणयय गररएको 
छ।  
अत: यस आयोजनामा ३ वटा घाटहरुबाट नदीजन्त्य पदाथय लनकालिने छ।आयोजनाबाट ढंुगा, 
लगट्टी तथा बािवुा लनकालिने क्षेत्रफि ४५४४८०.९३८ वगय लमटर (६७.१०५ववगहा) 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 हुुँदा मालनस र जीवजन्त्तहुरुमा  
सामान्त्य प्रिाव पने छ।तसथय, यस आयोजनाको नदी जन्त्य पदाथय लनकाल्ने स्थान पररवतयन गनय 
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. ह्जाररयाको बागमती बजार 
घाट 

२.५६८ ५.१३ 

२. मिहा टोिे घाट ३.८८५ ३.१० 
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३. तोकाहर टोि घाट ५.८४३ १.६० 

श्रोत: गगुि नक्सा तथा लडलिजन वन कायायिय, सिायही 
 
ग. आयोजनाको प्रववलध र संचािन ववलध, समय तालिका र प्रयोग हनुे कच्चा पदाथय 
प्रस्ताववत आयोजनामा ढंुगा, लगट्टी, बािवुा लनकाल्न स्थानीय श्रलमकहरु तथा मेचशनरीहरुको 
प्रयोग नगरपालिकासुँग समन्त्वय गरेर गररनेछ। नदीजन्त्य पदाथय उत्खनन ् गदाय सामान्त्यतया 
श्रममूिक प्रववलधको प्रयोग गररनेछ।यस आयोजनामा असोज १ गते देचख जेठ मसान्त्त सम्म 
वावषयक २७१ (श्रोत: ३६५ बाट ९४ ददन घटाएको)  ददन काम गररने छ िने वषाययाम (असार 
देचख िाद्र सम्म) मा ढंुगा, लगट्टी, बािवुा लनकाल्ने कायय रोवकनेछ। आयोजना स्थिमा लबहानको 
८ बजे देचख बेिकुाको ५ बजेसम्म दैलनक ९ घण्टा काम गररने छ।  
तसथय, यस आयोजनाको प्रववलध र संचािन ववलध, समय तालिका र प्रयोग हनुे कच्चा पदाथय 
पररवतयन गनय आवश्यक छैन। 
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७. प्रस्ताव कायायन्त्वयन गदाय वातावरणमा पने प्रिाव तथा संरक्षणका 
उपाय ववलध 

आयोजनाबाट प्रिाववत हनुे क्षेत्रको वातावरण र स्थानीय समदुायहरुिाई प्रस्ताववत आयोजनाको 
कायायन्त्वयनबाट हनु जाने सकारात्मक प्रिावको वढोचिकरण उपायहरु र नकारात्मक 
प्रिावहरुबाट जोगाउने वातावरणीय संरक्षणका उपायहरुको पवहचान गनुय नै यस अध्यायको मखु्य 
उदे्दश्य हो। प्रस्ताववत आयोजनाबाट शृ्रचजत सकारात्मक प्रिावहरुको बढावा साथै नकारात्मक 
प्रिावहरुको न्त्यूनीकरण गने वातावरणीय संरक्षणका उपायहरु लनधायरण गरर ती उपायहरु 
कायायन्त्वयन गनय िाग्ने खचय समेत अध्याय ८ मा उल्िेख गररएको छ। वातावरण संरक्षणमा 
प्रचिनमा आएका ३ वकलसमका उपायहरु लनम्न प्रस्ततु गररएको छ। वय उपायहरु प्रिाव 
वढोचिकरण एवं न्त्यूनीकरण उपायहरुको तालिकामा प्रस्ततु गररएको छ। 

 

प्रस्ताववत आयोजनामा सरोकारवािाहरुिे पवहचान गरेका सवािहरुिाई प्रिाव पवहचान, आकिन, 
तह लनधायरण र उल्िेखनीयताको मूल्यांकन गरी प्रस्ततु गररनेछ। आयोजना कायायन्त्वयन गदाय 
सम्िाववत प्रिावहरु, लतनीहरूको महत्त्वको पररमाण (कम, मध्यम र उच्च), सीमा (क्षेत्रीय, 
स्थानीय, स्थानगत) र अवलध (छोटो अवलध, मध्यम अवलध र दीघयकािीन अवलध)को साथमा 
लतनीहरूको प्रकृलत प्रिाव मूल्यांकनको मापदण्ड अनसुार छुट्याउन सवकन्त्छ। 

 

तालिका ७.१ : प्रिाव मूल्यांकनको मापदण्ड 

वकलसम मापदण्ड प्रिाव चचन्न रेवटंङ 

पररमाण 

न्त्यूनीकरण गनय गाह्रो/उच्च सकारात्मक 
प्रिाव 

उच्च H ६० 

केवह सावधालनका साथ न्त्यूनीकरण / 
मध्यम सकारात्मक प्रिाव 

मध्यम M २० 

सहजै न्त्यूनीकरण / लनम्न सकारात्मक 
प्रिाव 

लनम्न L १० 

सीमा 
नगरपालिका लित्र क्षेलत्रय R ६० 

आयोजनाको वाडय लित्र स्थालनय Lo २० 
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आयोजना स्थि लित्र स्थिगत SS १० 

समयावलध 
५ वषय मालथ दीघयकालिन LT २० 
१-५ वषय मध्यकालिन MT १० 
१ वषय मलुन अल्पकालिन ST ५ 

 (श्रोत: National EIA Guidelines, 1993) 

प्रिावको मूल्यांकन पररमाण, सीमा र अवलध को सम्बन्त्धमा प्रिाव को स्कोरको योग द्वारा 
मूल्यांकन गररनेछ। प्रिावको महत्त्व लनधायरण गनय ववशेषज्ञको लनणययिे लनम्न स्कोरिाई अनसुरण 
गररनेछ। 

तालिका ७.२ प्रिाव मलु्यांकन स्कोर 
वकलसम मापदण्ड प्रिाव चचन्न रेवटंङ 

जम्मा 
अंक 

७५ देचख मालथ उच्च महत्वपूणय HS   

५०-७५ मध्यम महत्वपूणय MS   

५० देचख ति लनम्न महत्वपूणय LS   

(श्रोत: National EIA Guidelines, 1993) 

७.१ आयोजनाको प्रिाव 
प्रस्ताववत बरहथवा न.पा. वडा नं. १, ३, ४, १४ र १५ को ह्जाररयाको बागमती बजार घाट, 
मिहा टोिे घाट र तोकाहर टोि घाटहरुबाट वातावरण मैत्री रुपिे नदीजन्त्य प्राकृलतक स्रोतहरु 
लनकाल्ने हुुँदा यस आयोजनामा केवह लनमायण कायय हदैुन। यस आयोजनामा कायायन्त्वयन चरण 
रहेको छ।यस चरणको समयावधी लित्र सकारात्मक र सामान्त्य नकारात्मक प्रिावहरु पलन देचखन े
छ। 
 

७.१.१ सकारात्मक प्रिाव 
• रोजगारीको अवसर  

आयोजना क्षेत्रको स्थानीय बालसन्त्दाहरुिाई आयोजनाबाट शृ्रजना हनुे रोजगारमा ग्राहयता 
ददनपुछय।मेशीनरी उपकरणहरुको प्रयोग कम मात्रामा गररने हुुँदा स्थानीय मालनसहरुमा 
रोजगारीको अवसर ववृि हनुेछ। आयोजनािे स्थानीय मवहिाहरुिाई पलन रोजगारमा ग्राहयता ददई 
लिङ्ग िेद लबना श्रमको मूल्य ददनेछ। 
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• स्थानीय बासीन्त्दाहरुको आयस्रोतमा ववृििः 

आयोजना क्षेत्रको आलथयक रुपमा ववपन्न पररवार तथा दक्ष, अदक्ष र अधयदक्ष बेरोजगार यवुाहरुिाई 
दक्षता अनसुारको रोजगारमा सालमि हनु प्रोत्साहन गररनेछ। सो कायय गदाय, स्थानीय 
वालसन्त्दाहरुको आयस्रोतमा ववृि हनुे सम्िावना बढ्द छ। 

 

• लनमाणय सामग्रीको उपिब्धता तथा स्थानीय क्षते्रको ववकास 

वतयमान समयमा, ववकास र लनमायणको कामहरु आगाडी बढी रहेको अवस्था छ। स्थानीय क्षेत्रमा 
ढंुगा, लगट्टी तथा बािवुा जस्ता लनमायण जन्त्य पदाथयहरुको सहज उपिब्धतािे गदाय स्थानीय क्षेत्र ( 
बरहथवा न.पा.) को ववकास हनु्त्छ। 

 

• नददजन्त्य सामग्रीको  उपयोग हनु े

 यस\ आयोजनािे गदाय नदी जन्त्य सामग्रीहरुको उपयोग हनुेछ। आयोजनािे पवहिो वषय 
४५४४८०.९३८ घन लमटर नदी जन्त्य पदाथय लनकाल्ने छ िन े पाुँच वषयमा कूि 
१९०८८१९.९४ घन लमटर नदी जन्त्य पदाथय लनकाल्ने छ। 

 

• हररत वातावरणको ववकास 

स्थानीय क्षेत्रमा नदी जन्त्य सामग्रीहरुको ववृि र सहज उपिब्धताको करणिे ववकास र लनमायण  
काययमा काठहरुको प्रयोग कम मात्रामा हनु्त्छ।यस कारणिे गदाय सामदुावयक वन र जंगिहरुको 
संरक्षण हनुेछ।साथै, आयोजनािे वकृ्ष रोपण काययिमहरुिाई समेत प्राथलमकता ददनेछ। 
 

• बाटोको िौलतक पूवायधारमा ववकास 
प्रस्ताव लनमायणको चरणमा बाटोको ममयत सम्हार गररने िएकािे प्रस्ताव कायायन्त्वयनको लनमायण 
चरणमा आयोजना पहुुँच मागयको ममयत सम्हार पलन हनुेछ। 
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• बरहथवा न.पा. तथा मधेष प्रदेशिाई राजस्व प्रालप्त 
प्रस्ताववत आयोजनाको प्रस्तावक बरहथवा न.पा. रहेको छ। यस आयोजना कायायन्त्वयनबाट 
उठेको पैसा स्थानीय तथा प्रदेश स्तरमा राजस्व संकिन िएर बस्ने छ। अत: यसिे गदाय 
स्थानीय तथा प्रदेशको स्तरमा ववकास आउने छ।    
 

७.१.२ नकारात्मक प्रिाव 
क) िौलतक तथा रासायलनक प्रिावहरु 

• िउूपयोगमा पररवयतन आउने 
 प्रस्ताववत आयोजनाबाट ढंुगा, लगट्टी तथा बािवुा लनकालिने क्षेत्रफि ४५४४८०.९३८ वगय 
लमटर (६७.१०५ववगहा) रहेको छ। यस आयोजनाको प्रत्यक घाट बाट लनकालिन ेनदी जन्त्य 
पदाथयको वववरण अध्याय २ मा उल्िेख गररएको छ।उत्खनन ् गरेको क्षेत्रमा अको वषय पनु 
नदीिे ढंुगा, लगट्टी तथा बािवुा थपुाने छ। अत: यस कारणिे नचजकको कृवष जन्त्य क्षेत्रहरुमा 
नदी जन्त्य पदाथय िरण हनुबाट जोलगन्त्छ। 
  

• सामान्त्य  धिुो उड्न सक्ने  
नदीजन्त्य पदाथय जस्तै ढंुगा, लगट्टी तथा बािवुा आदद िण्डारण गदाय छोपेर राचखने छ।यस 
आयोजना क्षेत्र वररपरी वस्ती क्षेत्रहरु निएकािे खासै प्रिाव नपने देचखन्त्छ। अत: आयोजना 
संचािन गदाय सामान्त्य  धिुो उड्ने छ। 
 

• इन्त्धन, िलुब्रकेन्त्टस, तथा अन्त्य रसायनहरुको सामान्त्य चहुावट 
यस आयोजनामा इन्त्धन, िलुब्रकेन्त्टस, तथा अन्त्य रसायनहरुको प्रयोग कम मात्रामा गररनेछ।  
  

• सामान्त्य ध्वनी उत्पन्न 

नदी जन्त्य पदाथय जस्तै ढंुगा, लगट्टी तथा बािवुा आदद ददनको समयमा मात्र ढुवानी गररनेछ। 
प्रयोगमा आएको बाटोमा हनय लनषेध गररने छ तथा हनय लनषेधको बोडयहरु िगाईनेछ। आयोजना 
क्षेत्र वररपरी वस्ती क्षेत्रहरु निएकािे यस बाट उत्पन्न हनुे ध्वनीिे जनमानसमा न्त्यूनिम असर 
गनेछ।अत: आयोजनामा सामान्त्य ध्वनी  उत्पन्न हनुेछ।  
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• कामदारहरुबाट लनस्कासन हनुे ठोस फोहोरमैिाको व्यवस्थापन 
आयोजनािे कामदारहरु बाट लनस्कने फोहोरहरुिाई आयोजना क्षेत्र लित्रनै व्यवचस्थत गररनेछ। 
यस आयोजना नदी जन्त्य पदाथयहरु लनकाल्ने काम िएकोिे कम मात्रामा ठोस फोहोरहरु लनचस्कन े
छ। अत: ठोस फोहोरहरुिाई 3R (Reduce, Reuse, Re cycle) ववलध अपनाएर 
व्यवस्थापन गररनेछ। 

 
• नदी जन्त्य सामग्रीको िण्डारण 

आयोजनािे लनकािेको नदी जन्त्य पदाथयहरुिाई आयोजना क्षेत्र लित्रनै िण्डारण गररनेछ। अत: 
नदी जन्त्य सामग्रीको िण्डारणिे वातावरणको अवयवहरुमा सामान्त्य प्रिाव पादयछ। 
 

ख) जैववक प्रिावहरु 
 

• वन्त्यजन्त्तकुो आवतजावतमा सामान्त्य असर 
यस आयोजना क्षेत्र वररपरी कुनै पलन संरचक्षत क्षेत्र नरहेको तथा वन्त्यजन्त्तकुो आवतजावत लबरिै 
देचखने र देचखने वन्त्यजन्त्त ुसमेत संरचक्षत शे्रणीका नरहेकािे वन्त्यजन्त्तमुा प्रिाव नपने देचखन्त्छ। 

• यस आयोजनाको काम तथा वियाकिापिे कृवष क्षेत्रमा कुनैपलन प्रकारको प्रत्यक्ष प्रिाव 
नपने देचखन्त्छ।  

 
ग) सामाचजक–आलथयक तथा साुँस्कृलतक क्षते्रमा पने प्रिाव 
• कामदारहरुको पेशागत स्वास्थय एवं सरुक्षा 

आयोजना संचािनको समयमा कवहिे कही ं मेचशन तथा औजारहरुको प्रयोग हनुे िएको हुुँदा 
यस्ता औजार तथा मेचशनको प्रयोगका िममा कामदारिाई चोटपटक िाग्न सक्ने सम्िावना 
रहेको हनु्त्छ। साथै, कुनै रोगबाट संिलमत कामदारबाट संिमण िई फैिन सक्ने सम्िावना पलन 
रहेको हनुेछ।   

• कामदार तथा स्थानीय बीच सामान्त्य मनमटुाव   
कायय संचािनका िममा ववलिन्न जातजालत, िाषिाषी र क्षेत्रका कामदारिे काम गने हदुा कवहिे 
कावहुँ कामदारहरु बीच मन मटुाव हनु सक्ने छ। प्रस्ताववत आयोजनािे स्थानीय वालसन्त्दाहरुिाई 
बढी प्राथलमकता ददनेछ। 
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• गनुासो सूनवुाई नहनु े
स्थानीय वालसहरुमा आयोजना संचािनको कारणिे आउने प्रिावहरुिाई गनुासो पोख्न ेस्थिहरुको 
कलम हनु सक्छ। आयोजना तथा स्थानीय वालसहरुको समन्त्वय नहुुँदा तात्कालिन तथा 
दीघयकालिन समस्याहरुको समस्या समाधान हदैुन।तसथय, आयोजनािे गनुासो िेख्न े पेटीको 
व्यवस्था गने छ।  
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८. अनकूुि प्रिाव अलधकतम अलिववृि तथा प्रलतकूि प्रिाव न्त्यून गने 
उपाय 

आयोजनाबाट प्रिाववत हनुे क्षेत्रको वातावरण र स्थानीय समदुायहरुिाई प्रस्ताववत आयोजनाको 
कायायन्त्वयनबाट हनु जाने सकारात्मक प्रिावको वढोचिकरण उपायहरु र नकारात्मक 
प्रिावहरुबाट जोगाउने वातावरणीय संरक्षणका उपायहरुको पवहचान गनुय नै यस अध्यायको मखु्य 
उदे्दश्य हो। प्रस्ताववत आयोजनाबाट शृ्रचजत सकारात्मक प्रिावहरुको बढावा साथै नकारात्मक 
प्रिावहरुको न्त्यूनीकरण गने वातावरणीय संरक्षणका उपायहरु लनधायरण गरर ती उपायहरु 
कायायन्त्वयन गनय िाग्न े खचय समेत यस अध्यायमा उल्िेख गररएको छ। वातावरण संरक्षणमा 
प्रचिनमा आइएका  ३ वकलसमका उपायहरु लनम्न प्रस्ततु गररएको छ। वय उपायहरु प्रिाव 
वढोचिकरण एवं न्त्यूनीकरण उपायहरुको तालिकामा प्रस्ततु गररएको छ। 

 

प्रस्ताववत आयोजनामा सरोकारवािाहरुिे पवहचान गरेका सवािहरुिाई प्रिाव पवहचान, आकिन, 
तह लनधायरण र उल्िेखनीयताको मूल्यांकन गरी प्रस्ततु गररनेछ। आयोजना कायायन्त्वयन गदाय 
सम्िाववत प्रिावहरु, लतनीहरूको महत्त्वको पररमाण (कम, मध्यम र उच्च), सीमा (क्षेत्रीय, 
स्थानीय, स्थानगत) र अवलध (छोटो अवलध, मध्यम अवलध र दीघयकािीन अवलध)को साथमा 
लतनीहरूको प्रकृलत प्रिाव मलु्यांकनको मापदण्ड अनसुार छुट्याउन सवकन्त्छ। 

 

८.१. प्रलतवाधक उपाय:  

प्रस्ताववत आयोजनाको कायायन्त्वयनबाट हनु सक्न ेसम्िाववत नकारात्मक प्रिावहरुको असर पनुय 
पूवय ववलिन्न वकलसमका उपायहरु जस्तै  उपयिु ववकल्पहरुको छनौट, उचचत योजना तथा 
व्यवस्थापन, जनजागरणका काययिम आदद अपनाउननुै प्रलतवाधक उपाय लित्र पदयछ। 

 

८.२. सधुारात्मक उपाय; 

प्रस्ताववत आयोजनाको कायायन्त्वयनबाट हनु जाने प्रिावहरुिाई उपयिु प्रववलध तथा औजारको 
प्रयोग गरर नकारात्मक प्रिावहरुिाई चस्वकार गनय सवकन े अवस्थामा पयुायउननुै सधुारात्मक 
उपायको मखु्य उदे्दश्य हो। 
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८.३. क्षलतपूलतयदायक उपाय:  

प्रस्ताववत आयोजनाको कायायन्त्वयनबाट हनु जाने क्षलतहरुको सन्त्दियमा रकम तथा अन्त्य उपयिु 
माध्यमहरुको प्रयोग गरर ववलिन्न वकलसमका क्षलतहरुको न्त्यूनीकरण गनुय नै क्षलतपलुतयदायक उपाय 
लित्र पदयछ।यी उपायहरु प्रिाव वढोचिकरण एवं न्त्यूनीकरण उपायहरुको तालिकामा उल्िेख 
गररएको छ।  

 

८.४ सकारात्मक प्रिावको वढोचिकरण उपायहरु 

• रोजगारीको अवसर  

आयोजना क्षेत्र वरपरका स्थानीय बासीन्त्दाहरुिाई आयोजनाबाट शृ्रजना हनुे रोजगारमा ग्राहयता 
ददनपुछय। चावहएको अवस्थामा लसपमिुक तालिमहरुद्वारा स्थालनय जनशिी लनमायण गरी स्थानीय 
जनसहिालगता ववृि गनुयपछय। मवहिाहरुिाई पलन रोजगारमा ग्राहयता ददई लिङगिेद लबना श्रमको 
मलु्य ददनपुछय। 

 

• स्थानीय बासीन्त्दाहरुको आयस्रोतमा ववृि 

आयोजना क्षेत्रको आलथयक रुपमा ववपन्न पररवार तथा दक्ष, अदक्ष र अधयदक्ष बेरोजगार यवुाहरुिाई 
दक्षता अनसुारको रोजगारमा संिग्न हनु प्रोत्साहन गनुयपछय।  

 

• लनमाणय सामग्रीको  उपयोग हनु े

लनमाणय सामग्रीको सहज उपिब्धता उपयोग गनय स्थानीय बालसन्त्दाहरुिाई प्राथलमकता ददइनेछ। 
राजश्व बापत प्राप्त रकम मध्येको लनिीत प्रलतशत सम्बचन्त्धत क्षेत्र ववकासका पवुयधारहरुको 
ववकासका िागी खचय गररनेछ। 

 

• नदीजन्त्य सामग्रीको उत्पादनमा ववृििः 
बरहथवा न.पा. को वडा नं. १, ३, ४, १४ र १५ मा पने बागमती नदीमा रहेको ववलिन्न 
घाटबाट ददगो र वातावरण मैत्री रुपिे ढंुगा, लगट्टी तथा बािवुा लनकालिने छ।दैलनक ३०० घन 
लमटर िन्त्दा बढी नदी जन्त्य पदाथय लनकाल्दा बरहथवा नगरपालिकािाई मात्र निई समस्त सिायही 
चजल्िामै नदी जन्त्य पदाथयको सहज उपिब्धता हनुेछ।
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तालिका ८.१ : सकारात्मक प्रिावहरुको वढोचिकरण उपायहरु 

सकारात्मक प्रिावहरु प्रिावको  

महत्व 

वढोचिकरण उपायहरु उपायको 
वकलसम 

ढुङ्गा, बािवुा, लगटी जस्ता नदीजन्त्य 
लनमायण सामाग्रीहरुको उपिब्धता 

उच्च 
महत्वपूणय
  

न.पा. िे तोकेको मात्रामा लनकालिने  

(४५४४८०.९३८ घ.लम.)  

सधुारात्मक 

रोजगारको अवसर र  रोजगारको 
खोजीमा गररन ेबसाईसराईमा लगरावट 

उच्च 
महत्वपूणय
  

स्थानीयबालसन्त्दाहरुिाई आयोजनाबाट 
शृ्रजना हनु े रोजगारमा ग्राहयता ददने
  

सधुारात्मक 

आम्दानीको श्रोत बढ्नािे 

स्थानीय आलथयक वियाकिापमा बवृि 

उच्च 
महत्वपूणय
  

आयोजना क्षेत्रका आलथयक रुपमा 
ववपन्न पररवार तथा दक्ष, अदक्ष र 
अधयदक्ष बेरोजगार यवुाहरुिाई दक्षता 
अनसुारको रोजगारमा संिग्न हनु 
प्रोत्साहन गन ु  

सधुारात्मक 

नदीबाट उत्पाददत ववकास लनमायण 
सामग्रीको सहज उपिव्धता 

उच्च 
महत्वपूणय
  

लनमाणय सामग्रीको सहज उपिब्धता र 
उपयोग गनय स्थानीय बासीन्त्दाहरुिाई 
प्राथलमकता ददइन े

सधुारात्मक 

लनमायण सामग्रीको सहज उपिव्धतािे 
वनजंगिबाट लनमायण सामग्रीको रुपमा 
आयात तथा खपत गररन े काष्ठजन्त्य 
सामग्रीहरुमा न्त्यून चाप 

महत्वपूणय काष्ठजन्त्य सामग्रीहरुिन्त्दा स्थानीय 
नदी वकनाराका लनमायण सामग्री आवास 
तथा अन्त्य संरचना बनाउन प्रयोग 
गदायको फाइदाको बारेमा सबैिाई 
सचेत गराउने 

प्रलतवाधक 
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८.५ नकारात्मक प्रिावहरु लनराकरण तथा न्त्यूलनकरणका उपायहरु 

तालिका ८.२ : नकारात्मक प्रिावहरु लनराकरण तथा न्त्यूलनकरणका उपायहरु 

प्रिाव 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रिावहरु प्रिावको  

महत्व 

 लनराकरण तथा न्त्यलुनकरणका 
उपायहरु 

उपायको 
वकलसम 

िौ
लतक

 त
था
 र
ास
ाय
लनक

 

कामदारहरुबाट हनुे 
प्रदषुण 

महत्वपूणय कामदारहरुिाई अस्थाई शौचािय बनाउन े
तथा फोहोर फाल्ने टोकरीहरुको कायय 
क्षेत्रमा स्थापना गने। 

प्रलतवाधक 

सामान्त्य धिुो उड्न 
सक्ने 

महत्वपूणय
  

आयोजना स्थिसम्म आउने पहुुँच मागयमा 
लनयलमत पानी छयकने। 

 

प्रलतवाधक 

मेचशनरी कुरा प्रयोग गदाय न.पा. सुँग 
समन्त्व गरी प्रयोग गररने, 
ढंुगा, लगट्टी तथा बािवुािाई उचचत 
वकलसमिे छोपेर ढुवानी गररन े

सामान्त्य ध्वनी उत्पन्न  महत्वपूणय आवतजावत गने सवारीसाधनहरुिाई 
सावयजलनक स्थिहरुमा हनय बजाउन लनषेध 
गने 

सधुारात्मक 

ध्वनी लनषेलधत बोडयहरुको स्थापना गने। 

कम आवाज आउने मेचशनरीहरुको प्रयोग  

रातको समयमा काम नगने 

सा
मा
चज
क

, 
आ

लथ
यक 

तथ
ा 

सा
ुँस्कृ

लतक
 

जनस्वास्थय, पेशागत 
स्वास्थय र सरुक्षा 

महत्वपूणय  कामदारहरुिाई स्वास्थय तथा सरुक्षाका 
आधारितू तालिम, सरुक्षा सामग्रीहरु र 
औषधी उपचारको िालग प्राथलमक 
उपचारका सामग्रीहरु उपिव्ध गराउने। 

सधुारात्मक 

कामको लसिलसिामा दघुटना अथवा 
चोटपटक िागेमा उपचार गररने छ 
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प्रिाव 
क्षते्र 

नकारात्मक प्रिावहरु प्रिावको  

महत्व 

 लनराकरण तथा न्त्यलुनकरणका 
उपायहरु 

उपायको 
वकलसम 

ढुवानी गने सवारी साधनको उच्चतम गलत 
तोवकददने। 

कामदारहरुिाई मास्क, पन्त्जा, चस्मा, 
हेल्मेट आदद ववतरण गररनेछ 

वरपर बस्ती ववस्तार 
एवं नदी अलतिमण 
हनु सक्ने। 

महत्वपूणय वरपर बस्ती ववस्तार एवं नदी अलतिमण 
हनु नददन लनरन्त्तर वडा तथा 
नगरपालिकाको लनगरानीमा काम गररने 

प्रलतवाधक 

सामाचजक संरचना 
पररवयतन हनु सक्न े

कम 
महत्वपूणय 

स्थानीय बालसन्त्दाहरुिाई आयोजनाबाट 
शृ्रजना हनु ेरोजगारमा ग्राहयता ददन े

प्रलतवाधक 

कामदारहरु तथा 
स्थानीय लबच 
साुँस्कृलतक अन्त्तरद्वन्त्द 
आउन सक्ने । 

महत्वपूणय स्थानीय बासीन्त्दाहरुिाई आयोजनाबाट 
शृ्रजना हनु े रोजगारमा ग्राहयता ददन े र 
चेतनामूिक कुराहरुको बारेमा जानकारी 
ददने 

प्रलतवाधक 

गनुासो सनूुवाई हनु 
नसक्ने 

उच्च 
महत्वपूणय 

आयोजनािे गनुासो सनूुवाई संयन्त्त्र बनाउने 
तथा स्थानीयका िालग गनुासो सनूुवाई 
पेवटकाको स्थापना गने। 

प्रलतवाधक 
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९.अनगुमन योजना 
प्रस्ताववत आयोजनाको कायायन्त्वयनबाट हनु जाने लनधायररत वातावरणीय प्रिावहरुिाइ सझुाइएको 
वातावरण संरक्षणका उपयहरुको चेक जाुँच तथा आयोजनाको अनगुमन, मूल्याङ्कन आदद काययहरु 
वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा समेवटएको छ। यस योजनामा आयोजनाको ववलिन्न चरणमा 
अपनाइने ववलध र आयोजनाको चजम्मेवार लनकायहरु सम्बन्त्धी वववरण उल्िेख गररएको छ। यस 
आयोजनासुँग सम्बचन्त्धत लनकायहरु जस्तैिः स्थानीय तह (बरहथवा न.पा.), लडलिजन वन कायायिय, 
सिायही, चजल्िा समन्त्व समीलत, सिायही आददिाई अनगुमन तथा लनणयय लिन यस योजनािे सहयोग 
पयुाउने छ। 
 

९.१ अनगुमन प्रगलत अलििेचखकरण 
प्रत्यक वियाकिाप अनगुमन गरेपलछ त्यसबाट प्राप्त सूचनाहरुको अलििेचखकरण गनुय प्रदयछ। 
अनगुमनबाट प्राप्त सूचनाहरुको आधारमा न. पा. िे िववष्यको योजना तजुयमा गदयछ। सधुार गनुय पने 
पक्षहरुिाई ध्यान दददै नयाुँ र प्रिावकारी योजना तजुयमा गनय अनगुमन अलििेचखकरणबाट प्राप्त 
िएका सूचनाहरुिे ठूिो सघाउ पयुायउने छन।् सामान्त्यतया आयोजनाका वियाकिापहरुको मूल्यांकन 
गनय आधार रेखा अनगुमन, पािना अनगुमन र प्रिाव अनगुमन गररन्त्छ। 
 

९.२ आधार रेखा अनगुमन 
आधार–रेखा अनगुमन आयोजना कायायन्त्वयन िन्त्दा अगालड गररने अनगुमन ववलध हो।आयोजना 
कायायन्त्वयन हनुे क्षेत्रको ववद्यमान िौलतक, सामाचजक–आलथयक तथा सांस्कृलतक, जैववक आदद 
सूचनाहरुको अलििेचखकरण गनुय पदयछ। यो वकलसमको आधार रेखािे पलछ कायायन्त्वयन हनु े
आयोजनामा देखा परेका पररवतयनहरु तिुना गनय मद्दत पगु्दछ। 

 
९.३ लनयमपािन अनगुमन 
लनयमपािन अनगुमनमा आयोजना कायायन्त्वयन हनु ु अगालड प्रलतवेदनमा सझुाइएका प्रिाव 
न्त्यूनीकरणका उपायहरुको लिचखत प्रलतबिता समावेश छ वक छैन हेनुय पदयछ। त्यसै गरी प्रलतवेदमा 
सझुाइएका काययववलधहरु, वातावरण मैत्री उपायहरु, सङ्किन÷उत्खनन ्कायय र त्यसका मापदण्डहरु, 
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तोवकएको स्थानबाट सामग्री सङ्किन गने प्रलतबिता प्रष्ट छ वक छैन र आयोजना कायायन्त्वयन हुुँदा 
प्रलतवितामा उल्िेचखत बुुँदाहरुको अनसुरण िएको छ वक छैन स्थिगत रुपमा हेनुय पदयछ। 

९.४ प्रिाव अनगुमन 
आयोजना कायायन्त्वयन पिात त्यसबाट उत्पन्न वास्तववक प्रिावहरुको अध्ययन गनुय नै वास्तवमा 
प्रिाव अनगुमन हो। प्रिाव अनगुमनिे प्रिाव न्त्यूनीकरण गदाय अझ कसरी प्रिावकारी रुपमा गनय 
सवकन्त्छ िने्न कुरािाई लनदेश गदयछ। 
 

९.५ अनगुमन तथा वातावरणीय ब्यवस्थापन योजना र समय तालिका 
प्रस्ताव कायायन्त्वयन पलछ यसका प्रलतककूि प्रिाव न्त्यूनीकरण गनय र अनकुुि प्रिाविाई अलधकतम 
गनयका िालग स्थान, समय र काययिमको िौलतक, सामाचजक, आलथयक तथा साुँस्कृलतक वातावरणका 
प्रिावको सूचक लनधायरण गरी न्त्यूनतम मवहना र वावषयक रुपिे वातावरणीय अनगुमनको व्यवस्था 
गररएको छ।अनगुमन काययिमको कायायन्त्वयन सम्वन्त्धी वववरण अध्याय १२ मा प्रस्ततु गररएको 
छ।  
 

९.६ अन्त्य आवश्यक कुराहरु 
प्रस्ताववत आयोजनाको कायायन्त्वयन पूवय, कायायन्त्वयन िईरहेको समयमा र कायायन्त्वयन पिात ्लनयलमत 
अनगुमन गररने हदुाुँ त्यसका िालग लनम्न रकम छुट्याईएको हनु्त्छ।वावषयक वातावरण अनगुमन 
िागत र प्राववलधक अनगुमन िागतको ढाुँचा ति तालिका ९.१, ९.२, ९.३ र ९.४ मा प्रस्ततु 
गररएको छ।  
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तालिका ९.१: सकारात्मक प्रिावहरुको  बधोिररका वियाकिाप 

ववषयगत 
क्षते्र 

सकारात्मक 
 प्रिावको 
बढोिरीका  

कृयाकिापहरु 

के के  
गने 

कहाुँ गने 

कसरी गने कवहिे गने कसिे गने 
अनमुालनत 
बजेट 

अनगुमन 
तथा 
मूल्याङ्कन  

िौलतक तथा 
रासायलनक 
क्षेत्र  

Aff6f]sf] dd{t 

;Def/  

lau|]sf] af6f] 

ldnfpg],  

 

 

 

 आयोजना 
पहुुँच मागयमा k|:tfjssf] 

kxndf   

सञ्चािन 
चरण 

 k|स्तावक १,००,००० मालसक  

बाटोमा धिुो 
उड्न नददन े

पानीको 
ट्यांकीिे 
बाटोमा पानी 
लछटने 

 आयोजना 
पहुुँच मागयमा k|:tfjssf] 

kxndf   

सञ्चािन 
चरण 

ठेकेदार १,००,००० मालसक  

स्थानीय 
पूवायधार 
ववकास 

आयोजना 
स्थिमा खान े
पानीको 
व्यवस्था गने 

आयोजना 
स्थिमा 

व्यवसावयक 
सामाचजक 
उिरदावयत्व 
अन्त्तयगत 

सञ्चािन 
चरण 

ठेकेदार २०००० वावषयक 

सामाचजक-
आलथयक क्षेत्र 

रोजगारीको 
अवसर बढ्ने  

स्थानीयिाई 
प्राथलमकता 
ददने  

स्थानीय 
समदुाय 

व्यवस्थापक 
तथा स्थालनय 
तहको 
सहकाययमा 

संञ्चािन 
चरण   

प्रस्तावक - लनरन्त्तर  
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ववषयगत 
क्षते्र 

सकारात्मक 
 प्रिावको 
बढोिरीका  

कृयाकिापहरु 

के के  
गने 

कहाुँ गने 

कसरी गने कवहिे गने कसिे गने 
अनमुालनत 
बजेट 

अनगुमन 
तथा 
मूल्याङ्कन  

आलथयक 
वियाकिापमा 
वदृि 

स्थानीय िाई 
प्राथलमकता 
ददने  
सरुक्षाको 
व्यवस्था 

आयोजना 
स्थिमा  

व्यवस्थापक 
तथा स्थालनय 
तहको 
सहकाययमा 

संञ्चािन 
चरण 

प्रस्तावक - साप्तावहक 

साुँस्कृलतक 
क्षेत्र नयाुँ  सुँस्कृलत 

लसक्ने अवसर 
प्राप्त हनुे 

सबै कामदार 
व्यवस्थापक र 
समदुाय ववच 
असि सम्बन्त्ध 
राख्ने 

स्थानीय 
समदुाय 

व्यवस्थापक 
कामदार र 
समदुायको 
सहकाययमा 

संञ्चािन 
चरण 

व्यवस्थापक 
र कामदार 

- लनरन्त्तर 

अन्त्य मानव 
संशाधनको 
क्षमता ववकास 

तालिम ददन े
आयोजना 
स्थिमा 

व्यवस्थापक 
र कमयचररको 
सहकाययमा 

संञ्चािन 
चरण 

ठेकेदार १०००० तै्रमालसक 
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तालिका ९.२: नकारात्मक प्रिावहरुको  न्त्यूनीकरण वियाकिाप 

ववषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक 
प्रिावको 
न्त्यूलनकरणका 
कृयाकिापहरु 

के के गने कहाुँ गने कसरी  गने 
कवहिे 
गने 

कसिे गने 
अनमुालनत 
बजेट, समय 

अनगुमन 
तथा 
मूल्याङ्कन  

िौलतक 
तथा 
रासायलनक 
क्षेत्र  

सामान्त्य धिुो 
उड्ने 

 राविय 
मापदण्डको 
लडजेि जेनरेटर 
सेटको मापदण्ड 
अनसुारको राख्न,े 

 

परुाना सवारी 
प्रयोग नगने, 
कामदारिाई 

अलनवायय माक्सको 
व्यवस्था गने, 

 

 आयोजना  
क्षेत्र लित्र 

 व्यवस्थापक 
र कामदारको 
सहकाययमा  

 संञ्चािन 
चरण 

ठेकेदार   ७५,०००  मालसक  

सामान्त्य ध्वनी 
उत्पन्न 

ध्वलन कम 
लनस्कने लडजेि 
जेनरेटरको प्रयोग 

गने, 

आयोजना  
क्षेत्र लित्र 

 व्यवस्थापक 
 संञ्चािन 
चरण 

ठेकेदार    ५०००० मालसक 
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ववषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक 
प्रिावको 
न्त्यूलनकरणका 
कृयाकिापहरु 

के के गने कहाुँ गने कसरी  गने 
कवहिे 
गने 

कसिे गने 
अनमुालनत 
बजेट, समय 

अनगुमन 
तथा 
मूल्याङ्कन  

  ध्वलन स्तर 
कायम गने, ध्वलन 
अवशोषकहरुको 

प्रयोग गने 
लडजेि जेनरेटर 
सेटहरु र अन्त्य 
मेचशनरीहरुको 
आवलधक ममयत, 
राती आयोजनाको 
काम नगने,     

ठोस फोहोर 

कुनैपलन ठोस 
फोहोर नजिाउने 
3R लसध्दान्त्त 
िागू गने, 

आयोजना  
क्षेत्र लित्र 

 व्यवस्थापक 
 संञ्चािन 
चरण 

ठेकेदार   ५०००० साप्तावहक 

जैववक क्षते्र  जनसुँख्याको 
चाप बढ्ने 

सम्िव िएसम्म 
स्थालनयिाई 

स्थानीय 
वडा 

व्यवस्थापक र 
समदुायको  

संञ्चािन 
चरण 

प्रस्तावक   २०००० लनरन्त्तर  
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ववषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक 
प्रिावको 
न्त्यूलनकरणका 
कृयाकिापहरु 

के के गने कहाुँ गने कसरी  गने 
कवहिे 
गने 

कसिे गने 
अनमुालनत 
बजेट, समय 

अनगुमन 
तथा 
मूल्याङ्कन  

प्राथलमकता ददन े सहकाययमा  

सामाचजक-
आलथयक 
क्षते्र 

यातायातका 
साधनको चाप 
बढ्ने  

तोवकएको क्षेत्रमा 
मात्र पावकय ङको 
प्रावधान गने, 

जथािावी सवारी 
साधनहरुको 
पावकय ङ प्रलतबन्त्ध 
गने  ,   

आयोजना  
क्षेत्र लित्र 
र 
सम्बचन्त्धत 
ठाउुँ सबै 

व्यवस्थापक 
प्रदेश सरकार 
र समदुायको 
 सहकाययमा  

संञ्चािन 
चरण 

ठेकेदार ४००००  दैलनक  

पेशागत 
स्वास्थय र 
सरुक्षा 

श्रलमकहरुिाई 
सरुक्षात्मक 

उपकरण उपल्बध 
गराउने, 

साइटमा प्राथलमक 
उपचार वकट 

राख्न,े 
मेचशनको सबै 

आयोजना  
क्षेत्र लित्र 

 व्यवस्थापक 
र कामदारको 
सहकाययमा  

संञ्चािन 
चरण 

ठेकेदार २०००००  दैलनक  



 

70 

 

ववषयगत 
क्षते्र 

नकारात्मक 
प्रिावको 
न्त्यूलनकरणका 
कृयाकिापहरु 

के के गने कहाुँ गने कसरी  गने 
कवहिे 
गने 

कसिे गने 
अनमुालनत 
बजेट, समय 

अनगुमन 
तथा 
मूल्याङ्कन  

गलतशीि 
िागहरुमा उचचत 

अवरोध र 
गाडयहरु राख्न,े 
कामदाहरुिाई 
पेशागत स्वास्थय 
र सरुक्षाको 

बारेमा जानकारी 
ददने, 

 

साुँस्कृलतक 
क्षते्र 

साुँस्कृलतक 
मतिेद 
हनुसक्ने 

स्थानीय 
मजदरुिाई 
प्राथलमकता, 

 

 

 आयोजना 
क्षेत्र लित्र 

 व्यवस्थापक 
कामदार र 
समदुायको 
सहकाययमा  

संञ्चािन 
चरण 

प्रस्तावक  ५००००  लनरन्त्तर 
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प्रस्ताववत बरहथवा नगरपालिकाको वडा नं. १, ३, ४, १४ र १५  अन्त्तगयत पने बागमती नदीमा 
रहेका ३ वटा घाटहरु (ह्जाररयाको बागमती बजार घाट, मिहा टोिे घाट र तोकाहर टोि घाट) 
बाट नदी जन्त्य पदाथय जस्तै ढंुगा, लगट्टी र बािवुा आदद लनकाल्दा वातावरणीय k|efj Go"lgs/0f tyf 

a9f]lQs/0fsf nflu िलगने िागत ति प्रस्ततु गररएको छ। 

तालिका ९.३: आयोजना कायायन्त्वयन गदाय वातावरणीय k|efj Go"lgs/0f tyf a9f]lQs/0fsf nflu 
िलगने िागत 

ि.स. वववरण अनमुालनत खचय 
१ कायायन्त्वयन चरणको सकारात्मक प्रिाव 

बधोचिकरण उपायहरु  

२,३०,००० 

२ कायायन्त्वयन चरणको नकारात्मक प्रिाव 
न्त्यूनीकरण उपायहरु 

४,८५,००० 

 कूि ७,१५,००० 

 

तालिका ९.४: वावषयक वातावरण अनगुमन िागत 
ि.स  अनगुमन गररने वियाकिाप अनमुालनत िागत कैवफयत 

१ प्राववलधक अनगुमन िागत १,१४,००० एक वषयका िालग 
२ लनयलमत अनगुमन िागत ५०,००० एक वषयका िालग 

 
तालिका ९.५: प्राववलधक अनगुमन िागत 

ि.स. मानव संसाधन अवलध (ददन) दर (रु / ददन) जम्मा रकम 
!= वातावरण ववद ४ ६,००० २४,००० 

@= िगूियववद ४ ५,००० २०,००० 

#= सोलसयोिोचजस्ट ४ ४,००० १६,००० 

$= यातायात एकमसु्ट  २४,००० 

%= प्रलतवेदन तयार   ३०,००० 

 जम्मा   ११४,००० 
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प्रस्ताववत बरहथवा न.पा. को ववलिन्न घाटबाट ढंुगा, लगट्टी तथा बािवुा लनकाल्न ेकायय संचािन गदाय  
सकारात्मक प्रिाव अलिवृविकरण, प्रिाव न्त्यूलनकरण तथा वातावरण अनगुमन काययका िलग रु 
८,७९,००० छुट्याईएको छ।  
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10.वातावरणीय परीक्षण 
वातावरण संरक्षण लनयमाविी, २०७७ मा उल्िेख िए अनसुार वातावरण संरक्षणका उपायहरु 
कायायन्त्वयन गनय वातावरण व्यवस्थापन योजना तयार गररएको हो। यस वातावरण व्यवस्थापन 
योजनािे प्रस्तावकिाई प्रस्ताव कायायन्त्वयन गनयका िालग सहजता प्रदान गने लनदेचशकाको िलूमका 
लनवायह गदयछ। तसथय, वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाका उदे्दश्यहरु लनम्न अनसुार तय गररएको छ: 

• आयोजना कायायन्त्वयनका ववलिन्न काययहरुिाई मागय लनदेशन गने। 

• वातावरण अनगुमनको िालग सम्बचन्त्धत आवश्यक लनकायहरुको पवहचान गने। 

• आयोजनाबाट हनु जाने नकारात्मक प्रिावहरुको न्त्यूनीकरण तथा सकारात्मक प्रिावहरुको 
बढावा गनय उपयिु उपायहरुको प्रावधान गने। 

• अनगुमन तथा पररक्षणको कायय सम्बन्त्धी रुपरेखा तयार गने। 

प्रस्ताववत आयोजनाको कायायन्त्वयनबाट हनु जाने लनधायररत वातावरणीय प्रिावहरुको सझुाइएको 
वातावरण संरक्षणका उपयहरुको चेक जाुँच तथा आयोजनाको अनगुमन, मूल्याङ्कन आदद काययहरु 
वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा समेवटएको छ । यस योजनामा आयोजनाको ववलिन्न चरणमा 
अपनाइने ववलध र आयोजनाको चजम्मेवार लनकायहरु सम्बन्त्धी वववरण उल्िेख गररएको छ । यस 
आयोजनासुँग सम्बचन्त्धत लनकायहरु जस्तैिः स्थानीय तह (बरहथवा न.पा.), लडलिजन वन कायायिय, 
सिायही , चजल्िा समन्त्व समीलत सिायही, आददिाई अनगुमन तथा लनणयय लिन यस योजनािे सहयोग 
पयुायउन ेछ। 
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तालिका १०.१ : संचािन चरणमा पने नकारात्मक प्रिावहरुको पवुायनमुान तथा मूल्याकंन 

पक्ष प्रिावहरु प्रकृलत पररमाण लसमावलध समयावलध 
उल्िेखनीयता 

Total 

िौलतक 
अवयव 

सामान्त्य धिुो उड्ने  प्रत्यक्ष २० १० २० ५० 

सामान्त्य ध्वलन  उत्पन्न  प्रत्यक्ष १० १० २० ४० 

लनमायण सामाग्री तथा लनमायणमा संिग्न 
हनुे कामदारहरुबाट प्रदषुण हनु सक्न े
। 

अप्रत्यक्ष 

१० १० २० ४० 

उत्सजयन िएका द्रवशेषका कारणिे 
नचजकका खोिामा प्रदषुण तथा िरण 

प्रत्यक्ष 
२० 

१० ५ 
३५ 

सतवह पानीको धलमिो हनु सक्ने प्रत्यक्ष १० १० २० ४० 

जैव
वक

 अ
वय

व वन्त्यजन्त्तकुो आवजावतमा असर 
अप्रत्यक्ष ० ० ० ० 

ढुवानी गररने बाटो नचजकको कृवष 
क्षेत्रमा धिुोबाट पने असर 

अप्रत्यक्ष १० १० ५ २५ 

आ
लथ
यक,

 
सा
मा
चज
क 

तथ
ा 

सा
ुँस्कृ

लतक
 

वा
ता
वर

ण 

कामदारहरुको पेशागत स्वास्थय एवं 
सरुक्षामा असर पनय सक्ने । 

प्रत्यक्ष 
२० १० २० 

५० 

कामदार तथा स्थानीय बीच मतिेद 
हनुसक्ने 

अप्रत्यक्ष १० १० २० ४० 
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पक्ष प्रिावहरु प्रकृलत पररमाण लसमावलध समयावलध उल्िेखनीयता 

वरपर बस्ती ववस्तार एवं खोिा 
अलतिमण हनु सक्ने । 

अप्रत्यक्ष १० १० ५ २५ 

सावयजलनक स्रोत साधनमा चाप पनय 
सक्ने 

अप्रत्यक्ष १० 
१० २० ४० 

गनुासो सूनवुाई नहनु सक्ने । अप्रत्यक्ष १० २० २० %0 

सवारीको आवतजावतिे ट्रावफकमा 
समस्या पने 

- 
० ० ० ० 

स्थानीय ररलतररवाज तथा संस्कृलतमा 
पररवयतन 

अप्रत्यक्ष 
१० 

१० ५ २५ 
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तालिका १०.२ : अनगुमन तथा वातावरणीय व्यवस्थापन योजना र समय तालिका 
अनगुमनको 
प्रकार 

ि. स. लबषय बस्त ु सूचक तररका लबलध समय तालिका चजम्मेवारी 
आ

धा
रिे

खा
 अ

नगु
मन

 १ नचजकको खोिाको 
अवस्था 

पानीको गणुस्तरको अवस्था स्थिगत लनरीक्षण आयोजना कायायन्त्वयन 
पवहिा 

न.पा. 

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

स्थिगत लनरीक्षण र 
छिफि 

वावषयक न.पा. 

       

लनय
मप

ाि
न 

अन
गुम

न 

३ लसफाररस गररएका 
न्त्यूनीकरण 
कायायन्त्वयन कायय िए 
निएको 

 आयोजनामा तोवकएको 
स्थान, मापदण्ड र मात्रामा 
सङ्ककिन गरेको हेने 

स्थिगत लनरीक्षण र 
चिानी पजुी 

प्रत्येक ६ मवहनामा न.पा. 

४ सङ्ककिन इजाजत 
अनसुार काम िए 
निएको 

पररचयपत्र, चिानी पजुी 
आदद 

स्थिगत लनरीक्षण तथा 
छिफि 

वावषयक न.पा. 

५ जनचेतना अलिबवृि 
कायय िए निएको 

स्थानीय जनताहरुमा िएको 
जानकारी 

स्थानीय सगुँ छिफि वावषयक न.पा. 

६ सरुक्षा, स्वास्थय लबरामी रेकडय र सोधपछु स्थिगत लनरीक्षण तथा ६/६ मवहनामा न.पा.÷ 
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अनगुमनको 
प्रकार 

ि. स. लबषय बस्त ु सूचक तररका लबलध समय तालिका चजम्मेवारी 

छिफि ठेकेदार 
७. तोवकएको क्षेत्र अथवा 

सीमा लित्र रहेर 
नदीजन्त्य पदाथय 
लनकलिएको वा 
नलनकालिएको  

जी.वप.एस ववन्त्द ु तथा 
नक्साहरु 

स्थिगत लनरीक्षण तथा 
छिफि 

३/३ मवहनामा न.पा.÷ 
ठेकेदार 

८ तोवकएको पररमाण वा 
बवढ ढंुगा, लगट्टी तथा 
बािवुा लनकािेको वा 
लनकािेको 

सङ्ककिन तथा उत्खनन ्
गररएका सामग्रीहरुको 
लनरीक्षण 

श्रोत जाुँच तथा 
स्थिगत लनरीक्षण 

प्रत्येक मवहनामा न.पा. 

९ बािमजदरुी िएको 
वा निएको 

कामदारको रचजस्टार स्थिगत लनरीक्षण तथा 
स्थानीय सुँग सोधपछु 

६/६ 
मवहनामा 

न.पा./ 
ठेकेदार 

प्रि
ाव 

अन
गुम

न 

१० नदद वकनारको 
अवस्था 

नददको धार पररवतयन, नदद 
वकनारको कटान 

स्थिगत लनरीक्षण तथा 
स्थानीय सुँग सोधपछु 

आवश्यकता अनसुार 
प्रत्येक ३/३ 
मवहनामा 

न.पा. 

११ िैलतक संरचनाको 
सरक्षण िए निएको 

िौलतक संरचनाको 
तिमालथको क्षेत्र, बाटो 

स्थिगत लनरीक्षण तथा 
स्थानीय सुँग सोधपछु 

वषयमा २ पटक न.पा. 



 

78 

 

अनगुमनको 
प्रकार 

ि. स. लबषय बस्त ु सूचक तररका लबलध समय तालिका चजम्मेवारी 

१२ वाय,ु धवुां, ध्वनीको 
प्रदषुण 

संचािन गने तररका तथा 
ढुवालनमा प्रयोग हनुे सवारी 
साधनको जाुँच 

स्थिगत लनरीक्षण तथा 
स्थानीय सगुँ सोधपछु 

प्रत्येक ६ मवहनामा न.पा. 

१३ वन तथा वनस्पती र 
वन्त्यजन्त्त ु

वन तथा िोपोन्त्मखु 
वनस्पतीको अवस्था, 
वन्त्यजन्त्तकुो पदचचन्त्ह 

स्थिगत लनरीक्षण आवश्कता अनसुार 
गस्ती गने 

न.पा. 

१४ माछा तथा जिचरमा 
असर परे नपरेको 

जिचरको अवस्था स्थिगत लनरीक्षण आवश्कता अनसुार 
गस्ती गने 

न.पा. 

१५ स्थानीय रोजगार कामदारको नाम, ठेगाना 
आदद 

स्थिगत लनरीक्षण तथा 
छड्के जाुँच 

प्रत्येक ६ मवहनामा न.पा./ 
ठेकेदार 

१६ सामाचजक सद्भावको 
अवस्था 

आपरालधक तथा अवप्रय 
गलतववलध 

स्थानीय कामदारहरु 
सुँग छिफि 

बषयमाा २ पटक न.पा./ 
ठेकेदार 

 

 



 

79 

 

१०.१ वातावरणीय परीक्षण प्रलतवेदनको ढाुँचा 
प्रस्ताववत आयोजनाको वातावरणीय परीक्षण प्रलतवेदनको ढाुँचा ति तालिका १०.३ मा प्रस्ततु 
गररएको छ। 

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

यस अध्यायमा प्रलतवेदन तयार पाने संस्था, आयोजनाको प्रस्तावक, 
आयोजनाको औचचत्य र उदे्दश्य आदद प्रस्ततु गररएको छ। 

अध्याय २ प्रस्तावको बारेमा जानकारी 
यस अध्यायमा आयोजनाको जानकारी, योजना, प्रयोग हनुे प्रववलध आददको 
बारेमा प्रस्ततु गररएको छ। 

अध्याय ३ तथयाकं सङ्किन 
यस अध्यायमा प्रलतवेदन तयार गदाय आवश्यक पने िौलतक तथा 
रासायलनक अवयव, जैववक अवयव र सामाचजक-आलथयक तथा सांस्कृलतक 
अवयव आददको तथयांकहरु संकिन ववलधको कुराहरु उल्िेख गररएको 
छ। 

अध्याय ४ प्रलतवेदन तयार गदाय ववचार गनुय पने नीलत, ऐन, लनयम, लनदेचशका, 
मापदण्ड, सचन्त्ध, सम्झौता 
यस अध्यायमा आयोजना सुँग समबचन्त्धत सम्पूणय नीलत, ऐन, लनयम, 
लनदेचशका, मापदण्ड, सचन्त्ध, सम्झौता आदद प्रस्ततु गररएको छ। 
 

अध्याय ५ ववधमान वातावरणीय अवस्था 
यस अध्यायमा िौलतक, जैववक र सामाचजक-आलथयक तथा सांस्कृलतक 
वातावरणको अवयवहरुको बारेमा व्याख्या गररएको छ र ढंुगा, लगट्टी तथा 
बािवुा लनकाल्ने क्षेत्रहरुको नक्सा पलन प्रस्ततु गररएको छ। 

अध्याय ६ ववकल्प 
यस अध्यायमा आयोजनाको ववकल्पको कुरा गदाय, ५ मूख्य कुराहरुको 
बारेमा छिफि गररन्त्छ। ती हनु ् लडजाइन, आयोजना स्थि, प्रववलध, 
समय तालिक र प्रयोग हनुे कच्चा पदाथय। 
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अध्याय ७ प्रस्ताव कायायन्त्वयन गदाय वातावरणमा पने प्रिाव तथा संरक्षणका उपाय 
ववलध 
यस अध्यायमा वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकनको मापदण्ड र स्कोरको 
बारेमा 
चचाय गररएको छ।  

अध्याय ८ अनकूुि प्रिाव अलधकतम अलिववृि तथा प्रलतकूि प्रिाव न्त्यून गने उपाय 
यस अध्यायमा सकारात्मक प्रिावहरुको वढोचिकरण उपायहरु, 
नकारात्मक प्रिावहरु लनराकरण तथा न्त्यूलनकरणका उपायहरु आदद 
प्रस्ततु गररएको छ। 

अध्याय ९ अनगुमन योजना 
यस अध्यायमा आधार रेखा अनगुमन, लनयमपािन अनगुमन र प्रिाव 
अनगुमन आददको बारेमा चचाय गररएको छ। यहाुँ आयोजनाको संचािन 
चरणमा पने सकारात्मक  प्रिावहरुको पवुायनमुान तथा मूल्यांकन र 
आयोजनाको संचािन चरणमा पने नकारात्मक  प्रिावहरुको पवुायनमुान 
तथा मूल्यांकन, आयोजना कायायन्त्वयन गदाय वातावरणीय k|efj Go"lgs/0f 

tyf a9f]lQs/0fsf nflu िलगने िागत, वावषयक वातावरण अनगुमन 
िागत र   
प्राववलधक अनगुमन िागत आदद उल्िेख गररएको छ। 

अध्याय १०. वातावरणीय परीक्षण 
यस अध्यायमा आयोजना संचािनको चरणमा पने नकारात्मक 
प्रिावहरुको पवुायनमुान तथा मूल्यांकन र अनगुमन तथा वातावरणीय 
व्यवस्थापन योजना र समय तालिका आदद उल्िेख गररएको छ। 

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

अध्याय १२ अनसूुचीहरु 
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११. लनष्कषय र प्रलतविता 
 
११.१ लनष्कषय 
प्रस्ताववत बरहथवा नगरपालिकाको वडा नं १ र ४ को घाटहारु (हजररयाको वागमती बजार घाट, 

मिाहा टोि घाट, तोकाहर टोि घाट) बाट ढंुगा, लगट्टी तथा बािवुा लनकालिने यस आयोजनाको 

वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकन काययसूची (TOR) प्रलतवेदन लमलत २०७९-०३-२२ गते मधेश प्रदेश 

सरकार उधोग, पययटन तथा वन मन्त्त्राियबाट स्वीकृत िएको हो। 

यस आयोजनामा रहेको ढंुगा, लगट्टी तथा बािवुाको कूि स्टक १७६२१५५.३८ घन लमटर रहेको 

छ िने आयोजनाबाट लनकालिन े ढंुगा, लगट्टी तथा बािवुाको मात्रा २५.७९ प्रलतसत अथवा 

४५४४८०.९३८ घन लमटर रहेको छ।  

o; jftjf/0fLo प्रिाव मूल्यांकन अध्ययन तथा k/LIf0f k|ltj]bgn] ;sf/fTds k|efjx? w]/} 

dxTjk"0f{, दरुगामी तथा फिदाई रहेका छन ् िने 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; ढंुगा, लगट्टी तथा बािवुा 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 सम्पूणय वातावरणीय 
असरहरुिाई न्त्यूलनकरण गरी स्वीकायय तहसम्म ल्याउन प्रिाव न्त्यूलनकरणका कम खचचयिा तथा सहज 
उपायहरु अपनाइएका छन।् यस आयोजनाको स्वीकृलतको िालग jftjf/0fLo प्रिाव मूल्यांकन 
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अध्ययन पयायप्त रहेको छ। प्रिावहरुको न्त्यूनीकरण र संिग्न वातावरणीय अनगुमन योजना 
कायायन्त्वयन गरी तोवकएको स्थान र पररमाणलित्र रहने गरी स्वीकृत िएको लमलतबाट िाग ुहनुे गरी 
बरहथवा नगरपालिकाको वडा नं. १ र ४ का ववलिन्न घाटहरुबाट वातावरण मैत्री तथा ददगो 
वहसाबिे ढुङ्गा, लगट्टी तथा बािवुा लनकालिने सतयमा प्रस्ताववत आयोजना कायायन्त्वयन गने  लनष्कषय 
लनकालिन्त्छ। 
 

११.२ प्रलतविता 
• रोजगारीको िालग स्थानीयबासीहरुिाई प्राथलमकता ददइनेछ।  

• लनधायररत क्षेत्र िन्त्दा बावहरबाट नदी जन्त्य पदाथय लनकालिने छैन। 

• लनधायररत मात्रा िन्त्दा बढी नदी जन्त्य पदाथय लनकालिने छैन। 

• WjgL tyf jfo' k|b'if0f न्त्यूनीकरण गररने छ। 

• आयोजना स्थिमा बाि श्रमको पूणय रुपमा प्रलतबन्त्ध िगाइने छ।  

• फोहोरमैिा लनष्कासन हनु ेस्रोतमा जैववक र अजैववक फोहोरको वगीकरण गरेर फोहोरमैिािाई 
छुट्टा-छुटै्ट रङ्गको लबनमा व्यवस्थापन कायय गनय िगाउने। 

• धिुो उड्न नददन नदीजन्त्य साम्रगी ढुवानी गदाय लत्रपाि िगाई ढुवानी गररने छ र आयोजना पहुुँच 
मागयमा पानी लछट्नेछौँ।  

• बाटोमा पानी चहुाई ढुवानी गररने छैन। 

• सामाचजक सद्भाव बढाउन यस आयोजनािे िलूमका खेल्ने छ। 

• ढुवानी गदाय ट्रावफक प्रहरीिे तोके अनसुारको गतीमा ढुवानी गररने छ। 

• जथािावी हनय बजाउन लनषेध गररने छ। 
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१२. अनसूुचीहरु 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची १: क्षते्र लनधायरण सम्बन्त्धी सूचना, कागजातहरु तथा 
तस्वीरहरु 
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प्रस्ताववत आयोजनाको प्रथम सावयजलनक सूचना प्रकाशन 
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 प्रस्ताववत आयोजनाको क्षते्र लनधायरण प्रलतवेदनको स्वीकृलत पत्र  
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प्रस्ताववत आयोजनाको सावयजलनक सनुवुाईको झिक (क्षते्र लनधायरण चरण अन्त्तगयत) 
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सावयजलनक सचुनाको मचुलु्काहरु 
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प्रस्ताववत आयोजनाको वैठक पचुस्तका 
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92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची २: काययसूची सम्बन्त्धी सावयजलनक परामशय, छिफि 
तथा अन्त्तरविया र सनुवुाईको सूचना 
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प्रस्ताववत आयोजनाको काययसूची (TOR) प्रलतवेदन स्वीकृलत पत्र 
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प्रस्ताववत आयोजनाको ढंुगा, लगट्टी तथा बािवुा लनकालिने मात्राको स्वीकृलत पत्र 
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लडलिजन वन कायायिय, सिायहीबाट आयोजना स्थि देचख वन क्षते्र सम्मको 
प्रस्ताववत दूरी 
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अनसूुची ३:  वातावरणीय प्रिाव मूल्याकंन सम्बन्त्धी सावयजलनक 
परामशय, छिफि तथा अन्त्तरविया र सनुवुाईको सूचना, 

माइन्त्यूवटंग तथा तस्वीरहरु 
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सावयजलनक सनुवुाईको िालग प्रकाचशत सूचना (दोस्रो चरण) 
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सावयजलनक सनुवुाईको केवह झिकहरु (लमलत: २०७९-०५-०१) 
 

 

 



 

99 
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सावयजलनक सनुवुाईको माइन्त्यूवटंग 
 

 
 



 

101 

 

 
 

 



 

102 
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सावयजलनक सनुवुाईमा उठेका ववषयहरु, राय सझुाव तथा लनणययहरु 
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अनसूुची ४: आयोजनाको वातावरणीय प्रिाव मूल्याकंन अध्ययन तथा 
प्रलतवेदन तयारीमा प्रयोग गररएको चेकलिष्ट, प्रश्नाविी तथा आयोजना 

वववरण र तस्वीरहरु 
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प्रस्ताववत आयोजनामा प्रयोग िएको चेकलिष्ट 
िौलतक अवयव सम्बन्त्धी चेकलिष्ट 

ववधमान अवस्था नदीको (दा./ बा.) 
अचस्थर स्थानहरु पवहरो जाने/ जान सक्ने स्थानहरु  

क्षय ररि क्षय  

गलि क्षय 

बाढी बाढी जान सक्ने स्थान 
 

 

बाढी गएको स्थान 

प्रदषुणको श्रोत लबन्त्द ु फोहोर पानी लनस्कासन हनुे लबन्त्द ु
 

 

वाय ुप्रदषुण श्रोत 

नदी खोिाहरुमा प्रदषुण उधोग क्षेत्रबाट िएको प्रदषुण  

सफा/ कुनै प्रदषुण स्रोत निएको 
 

जैववक अवयव समन्त्धी चेकलिष्ट 
प्रिाववत क्षते्रका वनस्पलतहरु 

स्थानीय 
नाम 

वैज्ञालनक 
नाम 

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

वैज्ञालनक 
नाम 

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

       

       

       

       

 

 

प्रिाववत क्षते्रका वन पैदावारहरु 
स्थानीय 
नाम 

वैज्ञालनक 
नाम 

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

       

       

       

       

 

प्रिाववत क्षते्रका वन्त्यजन्त्तहुरु 
स्थानीय 
नाम 

वैज्ञालनक 
नाम 

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

       

       

       

       

 

प्रिाववत क्षते्रका अियचरहरु 
स्थानीय 
नाम 

वैज्ञालनक 
नाम 

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

वैज्ञालनक 
नाम 

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

       

       

       

       

 

प्रिाववत क्षते्रका सरीसपृहरु 
स्थानीय 
नाम 

वैज्ञालनक 
नाम 

संरचक्षत अवस्था उपयोग कैवफयत 
ने.स. आई.य.ुलस.यन. सा.ई.वट.यस. 
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स्थानीय बवुिजीवीहरु संग छिफि प्रश्ननाविी 
 

नगरपालिका स्तरीय प्रश्ननाविी 
१. आयोजना क्षते्र  

चजल्िा........................न.पा................................वडा नं.........गाउुँ/बस्ती............... 
२. जनसाचंख्यक वववरण 

२.१ जम्मा जनसंख्या.......................... परुुष............... मवहिा............घरधरुी संख्या....... 
   २.२ जनघनत्व बढी िएका बस्तीहरु 
वडा नं बस्तीको नाम बस्तीको संख्या प्रमखु जातजातीहरु घरधरुी संख्या 
१.     

२.     

३.     

४.     

५.     

६.     

७.     

८.     

 जम्मा:    

 

२.३ धमय............................................................ 
२.४ स्थानीय िाषा................................................. 
 

३. कृवष तथा ि-ूउपयोग 

३.१ मखु्य नगदे बािी: 
३.२ दिहनबािी जात: 
३.३ प्रमखु तरकारी खेती: 
३.४ प्रमखु फिफुि खेती 
३.५ प्रमखु पशपुािन (चौपाया) 
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३.६ पछीपािन 
३.८ मौरीपािन 
३.९ माछापािन 
३.१० ि-ू उपयोग समबन्त्धी वववरण 

कूि 
क्षेत्रफि 

खेत बारी जंगि चरन बाुँझो अन्त्य 

       

लसंचचत खेत क्षेत्रफि:............................ लसचाई वकलसम............................................ 
 

४. उधोग व्यवसाय 

उधोगको 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 
    

    

    

    

    

नोट: मवहिा, यवुा, बािक, बिृा आदद िएको समेत उल्िेख गने। 
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७. उपिोिा समहु समबन्त्धी 

कृवष  पशपुािन लसचाई खानेपानी वन सडक अन्त्यकुनै िए 
       

       

 

८. संचालित ववकास आयोजनाहरु 

९. स्थानीय बजार 

स्थानीय कारोबार                 बस्तगुतस्थान कारोबार                    पसि संख्या 
...........................            ,.......................................   ................................. 
 

१०. स्थानीय बजारमा श्रम मूल्य  

कृवष मजदरु......................... दक्ष................. अदक्ष......................िररया...................... 
 

११. वैदेचशक रोजगार  

प्रमखु वैदेचशक रोजगार मिुकुहरु.......................परुुष संख्या............मवहिा संख्या.................. 
वैदेचशक रोजगारबाट गा.वव.स. मा लिलत्रने औषत रेलमट्यान्त्स................................................... 
 

१२. उपिब्ध सेवा/ सवुवध 

ि.स. सेवा ठाउुँ संख्या प्राप्त सेवा 
१. आधारितू ववधािय (सरकारी)    

२. माध्यलमक ववधािय (सरकारी)    

३. क्याम्पस/ किेज (सरकारी/लनजी)    

४. ववधािय (लनजी)    

५. प्रहरी कायायिय    

६. वन कायायिय    

७. पश ुसेवा केन्त्द्र    

८. लनजी स्वास्थय केन्त्द्र    
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९. सरकारी बैंक    

१०. सहकारी बैंक    

११. ववकास बैंक    

१२. साझा कृवष सहकारी    

१३. हिुाक सेवा    

१४. टेलिफोन सेवा/ वकलसम    

१५. खानेपानी    

१६. चपी    

१७. ववधतु    

१८. सडक    

१९. बस लबसौनी    

२०. उधानपाकय     

२१. पसु्तकािय    

२२. मखु्य हाटबजार    

२३. अन्त्य    

 

 

१३. सासं्कृलतक अवयव 

१३.१ मचन्त्दर, पययटकीय स्थान, एलतहालसक परुाताचत्वक महत्वका ठाउुँहरु आदद उल्िेख गनुयहोस। 
नाम  स्थान                      महत्व र पवय िाग्ने ददन 
मचन्त्दर...................................................          ............................................... 
गमु्बा......................................................          .............................................. 
पययटकीय स्थि ...............................................      ............................................. 
एलतहालसक परुाताचत्वक स्थि ..................................     ........................................... 
 

१३.२ स्थानीय महत्वका जात्राहरु आददिे उल्िेख गनुयहोस ्
 

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

१४. वनश्रोत सम्बन्त्धी जानकारी – क्षते्रफि सवहत: 

१४.१ यहाुँ कुनकुन प्रकारको वन रहेको छ? 
   क) संरचक्षत क्षेत्र वन  ख) राविय वन ग) कबलुियती वन घ) लनजी   ङ) अन्त्य  
१४.२  स्थानीय वनबाट कुनकुन पैदावार उपयोग गनुयहनु्त्छ ? 
  क) दाउरा ख)घाुँसपात ग)काठ घ)गैरकास्ठ वनपैदावार ङ) औषलधय ववरुवा च) अन्त्य 
 १४.३) स्थानीय वनमा के के जनावरहरु पाइन्त्छ? (स्थानीय नाम) 
 १४.४) स्थानीय वनमा कुनकुन प्रकारका चराहरु पाईनछन?् 
 

१५. स्थानीय नदीमा कुन जातका माछाहरु पाईनछन?् 

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

ववषयहरु अनसुारको व्यवस्था 
  

२. वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदनिे संकिन तथा 
उत्खनन्त्को िालग तोवकएको क्षेत्रहरु पररवतयन 
िएको  

  

३. ढंुगा , लगट्टी तथा बािवुा जस्ता पदाथयको अवस्था 
पररवतयन 

  

४. संकिन, उत्खनन ् र ढुवानीको िालग नयाुँ 
प्रावधान आवश्यकता 

  

५. नदीिे वहाव पररवतयन गरेको    

६. वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदनिे औल्याएको 
पवहिेको अवस्था 

  

७. वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदनिे औल्याए 
अनसुार संकिन तथा उत्खनन ् गनय लमल्ने 
अवस्था 

  

८. नदीिे नयाुँ पदाथय थपुारेको  वा बगाएको 
अवस्था  

  

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

  

१०.  अन्त्य   
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  आयोजनाको घाटहरुको वववरण 
क)   ह्जाररयाको बागमती बजार घाट  

 

 

बस स्टेसन देचख आयोजना स्थि (साइट १) सम्मको दूरी 
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बरहथवा नगरपालिकाको नक्सामा ह्जाररयाको बागमती बजार घाट 
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ख) मिहा टोि घाट 

 

 
 बस स्टेसन देचख आयोजना स्थि (साइट २) सम्मको दूरी 
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          बरहथवा नगरपालिकाको नक्सामा मिहा टोि घाट 
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ग) तोकाहर टोि घाट 

 

 

              बस स्टेसन देचख आयोजना स्थि (साइट ३) सम्मको दूरी 
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              बरहथवा नगरपालिकाको नक्सामा तोकाहर टोि घाट 
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प्रस्ताववत आयोजना स्थिका केवह झिकहरु 
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