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१. पररचय 

१.१ प्रस्तािको नाम 

नसिुपाल्चोक नजल्लाको सुनकोशी गाउँपानलकामा रहेको सुनकोशी  खोलाबाट नदगो तथा वातावरण 

मैत्री रुपले ढुङ्गा, नगनि तथा बालुवा उत्खनन तथा संकलन् गने कायय ॰ 

१.२ प्रस्तािकको नाम र ठेगाना 

सुनकोशी गाउँपानलका , 

गाउँ काययपानलकाको कायायलय 

बाग्मती प्रदेश  

नेपाल 

Email: sunkoshiruralmun@gmail.com 

Website: www.sunkoshimunsindhupalchowk.gov.np 

१.३ IEE प्रसतिेदन तयार पाने िंस्था र अध्ययन टोिी 

रोयल नडजाइनसय एण्ड कन्सले्टन्ट  प्रा, नल 

नकनतयपुर , Nepal 

िोन नं.– ९८४९६६६७३२ 

Email: sudip .paudel153@gmail.com 

 

अध्ययन टोिी 

क्र.स.     नाम                          पद 

१. नवशाल भिराई        नटम नलडर वातावरणनवद 

२. अननल रेग्मी        भु–गभयनबद 

३. नदवश अनधकारी       जीवशास्त्री 

४. शनमयला पौडेल       समाजशास्त्री 

५.        सूनदप पौडेल      सहायक टोनल प्रमुख वातावरणनवद 
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२. प्रस्तािको िामान्य पररचय 

२.१ प्रस्तािको पृष्ठभूसम 

प्राकृनतक सम्पदाहरुले भररपुणय नेपालका खोला वगर के्षत्रमा ढंुगा, नगिी तथा वालुवा लगायतका 

नदीजन्य ररचाजयएबल ननमायण सामाग्रीहरु प्रचुर मात्रामा  रहेका छन् ॰ संघ, प्रदेश एवं स्थानीय स्तरमा 

सवायनङ्गण नवकासको लानग उक्त ननमायण सामाग्रीहरुको नदगो एवं वातावरणमैत्री संकलन तथा प्रयोग 

अपररहाय् रहेको छ ॰  

वर्ायको समयमा सुनकोशी गाउँपानलकामा बगे्न सुनकोशी खोलाले पानीको उच्च बहाबसँगै ढुङ्गा, नगिी, 

वालुवा लगायतका ननदजन्य पदाथय थुपाने गदयछ ॰ यी सामाग्रीहरु खोलाको बगरमा थुपाररँदा खोलाको 

बहाव िेररने साथै खोला आसपासको भूभागमा भूक्षय तथा अन्य प्रकोप समेत ननन्धिने सम्भावना हुन्छ ॰ 

उक्त थुपाररएका सामाग्री सनह ढंगले, वैज्ञाननक रुपमा सदुपयोग गदाय  नबकास ननमाणय काययमा ज्यादै 

उपयोगी हुन्छन ॰  जनसंख्या वृद्नघ, नतव्र रुपमा भौनतक पूवायधार ननमायण , नबकासको लहर र 

शहरीकरणको गनतलाई हेदाय ननमाणय सामाग्रीको माग ननकै उच्च छ ॰ सुनकोशी गाउँपानलकाले यी 

समाग्रीको नदगो एवं वातावरणमैत्री संकलन/उत्खनन गने योजना बनाएको छ जसले गदाय स्थानीय रुपमै 

ननमाणय सामाग्री उपलब्ध हुनेछ साथै प्रकोप नु्यननकरण सँगसगै यसबाट गाउँपानलकालाई राजश्व वृनि 

गनयमा सघाउ पुगे्न र समग्र नजल्लाको आय श्रोतमा बृनि हुने देन्धखन्छ ॰  

२.२ प्रस्तािको प्रकार 

यस प्रस्तावको सामान्य प्रकार ननदजन्य पदाथय उत्खनन् हो l वातावरण संरक्षण ननयमावली, २०७७ , 

बागमती प्रदेश बमोजम यस प्रस्ताबको प्रकार  खानी के्षत्र रहेको छ l  

२.३ प्रस्तािको सबशेता  

१. प्रस्तावको अवन्धस्थनतिः  

 प्रदेश:  बाग्मती 

नजल्ला: नसिुपाल्चोक 

गाउँपानलका  सुनकोशी 

२. भौगोनलक/हावापानी प्रकृनत एवं नववरण: 

 नदीको नाम र प्रकारिः  सुनकोशी खोला ( नहमाली नदी , 

नभरालो र समथर नमनित जनमन बाट 

बहने बाह्रमाशे ) 

 

भूवनोटिः  पहाडी  
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पदाथयको प्रकार  ढंुगा, नगिी , बालुवा  

उचाई (समुद्र  सतह मानथको) समुद्री सतहको ६४५ नम देन्धख ७५० नम 

उचाई  

मानथल्लो  नबन्दू  

 

२७°४५'१६.१६"उत्तर 

८५°५०'२६.९९"पुवय 

तल्लो नबन्दू  २७°४०'२९.५१"उत्तर 

८५°४३'५२.५५पुवय 

हावापानी समसीतोष्ण  

उत्खनन् के्षत्र नभत्रको भू-उपयोग बगर के्षत्र  

३. संकलन/उत्खनन कायय, स्थल  

 उत्खनन् प्रस्तानवत के्षत्र   सुनकोशी हाइडर ो पावर देन्धख चेहेरेसम्म  

दैननक/वानर्यक संकलन/उत्खननको पररमाण प्रत्यक घाट बाट दैननक १०० देन्धख ३०० 

घ. नम. हुने गरी 

२.४ प्रस्तािको सििरण 

२.४.१ प्रस्तासित के्षत्रको अिम्भस्थसत 

यस सुनकोशी खोला सुनकोशी गा पा वडा न् ७, ६,४ र ३ हँुदै दनक्षण तिय को चौतारा साँगाचोक गाडी 

नपा हँुदै काभे्र नजल्लामा इन्द्रावती नदीमा नमनसएको छ l मानथ उले्लन्धखत वडाहरुमा बहने सुनकोशी 

खोलाको नवनवन्न वगर के्षत्रमा यस प्रस्ताब अवन्धस्थत छ l नचत्र न् १ र २ ले देखाए बमोनजम अध्ययन के्षत्र 

रहेका छन् l  
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नचत्र १ : नेपालको नक्शामा सुनकोशी गा पाको लोकेशन नक्शा 
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नचत्र २ : अध्ययन के्षत्र  

 

२.४.२ प्रस्तािको के्षत्र सनधाथरण 

प्रस्तावको प्रभावका के्षत्रमा सुनकोशी गाउँपानलको वडा न् ३, ४ ६ र ७ पदयछन्  ॰ उक्त के्षत्रहरुलाई 

प्रस्तावको के्षत्र (Zone of Influence)ननधायरण गरीएको छ ॰ प्रस्तानवत  के्षत्रलाई वातावरणीय प्रभावको 

आधारमा उच्च प्रभाव के्षत्र (High Impact Area: HIA),नू्यन प्रभाव के्षत्र (Low Impact Area: LIA) मा 

नवभानजत गररएको छ  ॰ 

उच्च प्रभाव के्षत्र (High Impact Area: HIA) के्षत्र अन्तगयत ढंुगा, नगिी तथा वालुवा संकलन तथा 

उत्खनन गररने स्थल पदयछ ॰ संकलन तथा उत्खनन गररने स्थलबाट २५० मी. सम्म पने वरपरका के्षत्र 

तथा सडकलाई उच्च प्रभाव के्षत्रमा रान्धखइएको छ ॰ 

नू्यन प्रभाव के्षत्र (Low Impact Area: LIA) सामानजक तथा आनथयक दृनिकोणबाट नू्यन प्रभाव के्षत्रको 

ननधायरण गररने छ ॰ प्रस्तानवत के्षत्रको वरपरका ५ नक. नम. वा १.५ घण्टाको नहड्ने दुरीमा (बसोबासको 

आधारमा ननधायरण गररने ) सम्म सामानजक तथा आनथयक नववरण संकलन तथा नवशे्लर्ण गररने छ ॰ 

२.४.३ िंकिन/उत्खनन र ढुिानी (कायथ र सिसध) 

संकलन तथा उत्खनन गनय हाते औजरहरुको प्रयोग गरेर मजदूरहरुबाट उत्खनन गररने छ साथै टर क 

तथा टर ाक्टर प्रयोग गरी ढुवानी गररने छ ॰ उत्खनन् के्षत्र सनघंय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको 

नदीजन्यजन्य पदाथय व्यवस्थापन काययनवनध २०७७ अनुशार ननधायरण गरीनेछ ॰ 
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२.४.४ कायथिुचीको उदे्दश्य 

 IEE अध्ययन काययलाई ननदेशन गने,  

 प्रस्ताव कायायन्वयनको क्रममो वातावरणमा आइपने अनुकुत तथा प्रनतकुल असरहरुको 

पनहचान गने , 

 प्रस्ताव क्षत्र एवं प्रभानवत क्षत्रको नवनभन्न वातावरनणय पक्षहरु ज्स्सै्त भौनतक, जैनवक, 

सामानजक/आनथयक तथा सामानजक वातावरणको नलखत तयार पाने, 

 प्रस्ताव के्षत्रको प्रभावहरु पनहचान, समीक्षा एवं वगीकरण गने  

 नदगो तथा वातावरण मैत्री संकलन नवनध कायायन्वयनका लानग नसिाररस गने  

 प्रनतकूल प्रभावलाई नु्यननकरण गदै सकरात्मक प्रभावलाई अबलम्बन गनय सुझाव नदने  

 प्रस्तानवत के्षत्रको प्रस्ताव कायायन्वयनका लानग प्रभावकारी अनुगमन नवनध तय गने   

 प्रस्ताव कायायन्वयनबाट वातावरणमा पनय सके्न प्रभावका सम्बिमा जानकारी गराई 

उनचत ननणयय नलन ननणययकतायलाई सघाउ पुयायउने ॰ 

२.५ IEE अध्ययन गनुथको िान्दसिथकता 

प्रस्ताव काययन्वयनका कारणले वातावरणमा पनय सके्न सकारात्मक प्रभावको वढोत्तरी एवं नकारात्मक 

प्रभावहरु नु्यननकरण गनयका लानग,प्रादेनशक वातावरण संरक्षण ननयमावली २०७७ गण्डकी प्रदेश को 

अनुसूची २ को खण्ड ग उपखण्ड ७ बमोनजम नदीनाला सतह बाट दैननक १०० देन्धख ३०० घन 

नमटरसम्म वालुवा, ग्रावेल ,नगखाय माटो ननकाल्न प्रारन्धम्भक वातावरणीय परीक्षण (IEE) अननवायय रुपमा 

गनुय पने प्राबधान रहेको छ ॰ प्रस्तानवत खोलामा ढंुगा, वालुवा र ग्रावेल संकलन गदाय हाल र भावी नदनमा 

के कस्तो वातावरणीय असर हुन्छ सोको लेखाजोखा गरर वातावरणीय असर नू्यनीकरण गदैनदगो तथा 

वातावरण मैत्री रुपमा उत्खनन गनय प्रारन्धम्भक वातावरणीय परीक्षण (IEE) अध्ययन गरीएको हो ॰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

३. अध्ययन सिसध 

प्रसु्तत प्रस्तावको  IEE अध्ययन ननम्ननवनधहरु अवलम्ऱन गरर गनुय पदयछ ॰ 

३.१ गृह अध्ययन 

गाउँपानलकाबाट उपलब्ध हुने सन्दभय सामाग्रीहरुको पुनरावलोकन, पानलकाको वेबसाइट तथा 

एन्धिकेसन , नक्शाहरुको अध्ययन र व्याख्या नवशे्लर्ण तथा प्रश्नावली एवं चेकनलिहरुको तयारी र 

नतनीहरुको अन्धन्तम रुप नदने कायय गररने छ ॰ प्रस्ताबसंग सम्बन्धित एबं आवश्यक जानकारी र तथ्याङ्क 

नबनभन्न िोतबाट संकलन गरीने छ ॰ प्रस्ताव कायायन्वयन हुने के्षत्रको भौगोनलक अवस्थाका साथै वन तथा 

वातावरण जानकारी हानसल गनयका लानग Land Use map, River system map, ward map र 

तथ्याङ्क कायायलय, नज.स.स. बाट उपलब्ध नक्शा र सन्दभय साम्रगीहरु समेत अध्ययन गरी वन के्षत्रहरुको 

न्धस्थनत, खोला नालाको अवस्था, आनद नववरण सम्बन्धि जानकारी संकलन गररनेछ ॰ 

३.२ सिल्ड िभे एिं प्रस्ताि के्षत्र सनररक्षण 

IEE अध्ययन टोलीले निल्ड सभे एवं प्रस्ताव के्षत्र स्थलगत ननररक्षण गरी आवश्यक जानकारी नलने छ ॰ 

तथ्याङ्कक संकलन एवं निल्ड ननररक्षणका क्रममा उपयुक्त स्थलमा स्थानीय व्यन्धक्तहरुसँग प्रस्ताव 

कायायन्वयन सम्ऱन्धि छलिल गने तथा परामशय नलने छ र उनीहरुबाट प्रस्तावसंग सम्ऱन्धित ,राय/सुझाव 

नलने छ ॰ त्यसैगरर लनक्षत समूहसँग छलिल मापयत लनक्षत समूह वगय (जसै्त मनहला, दनलत, जनजाती 

आदी को प्रस्तावसंग सम्ऱन्धित अवधारणा नलने छ ॰  

प्रस्ताव  कायायन्वयनवाट प्रभानवत हुनसके्न गाउँपानलकामा प्रश्नावलीको माध्यमबाट घरधूरी सभेक्षण 

गररने छ ॰ ढुङ्गा, नगिी, बालुवा संकलन आनद गररने स्थानहरु, ननकासीका लानग प्रयोग गररने मागय, 

संकलन काययबाट स्थानीय वातावरण (भौनतक, जैनवक, सामानजक, आनथयक तथा सांसृ्कनतक) के्षत्रमा पने 

असरहरुको समेत नबनभन्न अध्ययन पररक्षण सुची एवं प्रश्नावली, धरधुरी सबेक्षण, लनक्षत समुह (जसै्त 

मनहला, जनजाती आदी) संगको छलिल आदी मापयmत नबबरण तयार गररने छ ॰ 

सभे टोनल को अद्यता वातावरणनवद्ले गने छ भने सभे टोनल मा भुगवयनवद् , सामाजनवद् , वनस्पनतनवद्  

रहेने  छन् l  

अध्ययनको लानग आवश्यक चेकनलस्ट अनुसूची १ मा समाबेश गररएको छ l  

३.३ िािथिसनक िूचना एिं सििाररि पत्रहरु 

सवयसाधारणलाई प्रसु्तत प्रस्ताव कायायन्वायन सम्बन्धि जानकारी नदन एबं प्रस्ताव कायायन्वायनले गदाय 

उक्त के्षत्रको भौनतक, जैनवक, रसायननक एवं सामानजक, आनथयक तथा सांसृ्कनतक वातावरणमा पनय 

सके्न नबनभन्न प्रभाबहरु बारे धारणा, राय,सुझाव नलनका लागी रानिर य दैननकमा प्रस्ताव सम्ऱन्धि ७ नदने 

सुचना प्रकाशन गरीने छ ॰उक्त सुचना संम्ऱन्धित नज.स.स., न.पा. नवद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी वा 

प्रस्ताव के्षत्र ननजक रहेका अन्य सावयजननक स्थलमा टानसने छ ॰ प्रस्ताव कायायन्वयनवाट प्रभानवत 

हुनसके्न नगरपानलका साथै वडाहरुबाट नसिाररस पत्र नलइने छ र नलइएका नसिाररस पत्रहरुको 

छायांप्रनत IEE प्रनतवेदनमा समावेस गररने छ ॰ 
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यनद प्रस्ताव कायायन्वयनका लानग सरकारी/समुदायीक वन जग्गा आवश्यक पदयछ भने सम्ऱन्धित 

नगरपानलका, नडनभजन वन काययलयको साथसाथै अन्य संबन्धित ननकायहरुबाट नसिाररस पत्र नलइने छ 

र नलइएका नसिाररस पत्रहरुको छायांप्रनत IEE प्रनतवेदनमा रान्धखने छ ॰ 

३.४ प्रभासबत के्षत्रको िसु्तगत िातािरणीय अिस्था को सबबरण 

३.४.१ भौसतक िातािरण ;नबनभन्न प्रकानशत/उपलब्ध नक्शा, पुस्तक, िोत र सामाग्री एबं प्रस्ताव 

के्षत्रको भ्रमण एबं अबलोकनबाट भौनतक वातावरण सम्बन्धि नबबरण तयार गररने छ ॰ 

३.४.२ िैसिक िातािरण : बनस्पतीको नबशे्लर्ण तथा सनमक्षा गनय उपयुक्त नबधी अपनाई प्रस्ताव एबं 

प्रस्ताव प्रभानबत के्षत्रमा पाईने बनस्पती एबं बनके्षत्रको अध्ययन एबं सनमक्षा गरीने ॰ प्रस्तावके्षत्रमा पाईने 

बन्यजनु्त सम्बन्धि नबबरण,  बनके्षत्र भ्रमण, अबलोकन  एबं स्थाननय बानसन्दाहरुसंगको छलिलको 

आधारमा नलईने छ ॰ त्यसैगरी माछा लगायतका जलचरको नबबरण ‘क्याप्चर—ररक्याप्चर’ (Capture-

Recapture) नबधी, खोला के्षत्रको अबलोकन एबं स्थाननय बासीन्दाहरुसंगको छलिल बाट नलईने छ ॰ 

३.४.३ िामासिक, आसथथक तथा िांसृ्कसतक िातािरण : नबनभन्न पररक्षण सुची एवं प्रश्नावली, धरधुरी 

सबेक्षाण, लक्षीत समुह(जसै्त मनहला, दनलत, जनजाती आदी) संगको छलिल, अबलोकन एबं स्थाननय 

बासीन्दाहरुसंगको छलिलको आधारमा सामानजक, आनथयक तथा सांसृ्कनतक वातावरण सम्बन्धि 

नबबरण तयार गरीने छ ॰ 

३.४.४ तथ्याङ्कक िसमक्षा एबं िातािरणीय प्रभाबको अनुमान : 

स्थलगत अध्ययन भ्रमण तथा अन्यउपयुक्त माध्यमबाट आधारभूत तथ्याङ्कक संकलन गरीसकेपनछ ती 

तथ्याङ्ककहरुलाई भौनतक, जैनवक, रसायनीक, सामानजक, आनथयक तथा सांसृ्कनतक समुहमा बगीकरण 

गरीने तथा नवज्ञबाट प्राप्त सुझाव, संकलीत तथ्याङ्कक एबं कमु्पटर प्रनबनध प्रयोग गरी तथ्याङ्कक सनमक्षा 

एबं वातावरणीय प्रभाबको अनुमान गरीने छ ॰ 

वातावरण प्रभावको सनमक्षा एबं अनुमान गदाय ती प्रभावहरुलाई महत्वपूणय वा महत्वनहन 

(significant/insignificant) भनी बगीकरण गदै ननम्न पक्षहरुलाई ध्यानमा नलई गरीने छ ॰ 

प्रकृनत(Nature):  प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष (Direct/Indirect) 

आकार (Magnitude):           धेरै/मध्यम/कम (High/Medium/Low) 

नवस्तार (Extent):           स्थान नवशेर्/स्थानीय के्षत्रीय (Sight specific/Local/Regional) 

अवनध (Duration):        छोटो समय/मध्यम समय/लामो समय (Short term/Medium      

term/Long term) 

प्रकार (Type):       िाईदाजनक/प्रनतकुल (Beneficial/Adverse) 
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४. सिधान, नीसत, कानुनी व्यिस्था, सनदेसशका, मापदण्ड एिं िमे्मिनहरु 

वातावरण सरकं्षण ऐने, २०७६ले प्रत्यक स्थाननय तहले आफ्नो के्षत्रनभत्रको नवकाश ननमायण काययको लागी 

वातावरणीय अध्ययन आिै स्वीकृत गराउन सके्न छ ॰  स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले स्थानीय 

तह लाई नवनवन्न अनधकार हरु प्रत्योजन गनय नदने व्यवस्था गरेको छ॰ उक्त अनधकार अन्तगयत 

गाउँपानलकाले आिै कर उसूल गनय पाउने , स्थानीय िोत को उपयोग गनय पाउने, भौनतक पूवायधार 

नवकास गनय पाउने, नवपद व्यवस्थापन गनय पाउने, तथं्यका संकलन गनय पाउने आनद वेवस्था गरेको छ ॰ 

साथै गाउँपानलले आफ्नोके्षत्र नभत्रका ननद नालाको वालुवा, नगिी, ढंुगा, , माटो, आनद तोनकए वमोनजम 

नवक्री गनय सनकने व्यवस्था छ ॰ त्यसै्त ननद नालाहरुको वालुवा, नगटटी, ढंुगा, से्लट, माटो, दहत्तर वहत्तर 

आनद तोनकएको दररेटको नसमानभत्र रनह नवनक्र गनय वा गराउन सनकने कानुनी प्रावधान रहेको छ ॰ साथै 

स्थाननय (आनथयक ननकाय प्रशासन) ननयमावनल २०६४ को ननयम १६७ (१) वमोनजम स्थाननय ननकायले 

आन्तररक आय संकलनको लानग ठेक्का वन्दोवस्त गनय सनकने स्पि कानुनी प्रावधान रहेको छ ॰ 

पार्देशीक वातावरण संरक्षण ऐन गण्डकी प्रदेश २०७७, वातावरण संरक्षण ननयमावली २०७७  मा 

सम्ऱन्धित ननकायवाट स्वीकृनत नलएरमात्र ढंुगा वालुवा र गार्वेल संकलन गनय पाइने व्यवस्था रहेको छ ॰ 

अतिः  प्रारन्धम्भक वातावरणीय परीक्षण प्रनतवेदन तयार गदाय ननम्न बमोनजमका सरकारी नीनत, ऐन, ननयम 

तथा ननदेनशकाहरुलाई मूख्यरुपमा ध्यान नदई त्यसैको आधारमा तयार गररने छ ॰ 

 प्रादेशीक वातावरण संरक्षण ऐन बाग्मती प्रदेश २०७७, 

 वातावरण संरक्षण ननयमावली २०७७  

 वन ऐन २०७६ 

 वन के्षत्रको नीनत २०४६ 

 रानिर य नसमसार नननत, २०५९ 

 रानिर य जैनवक नवनवधता सम्बिी रणनीनत ०५९ 

 रा. नन. तथा वन्यजनु्त संरक्षणऐन २०२९ 

 भू–तथा जलाधार संरक्षणऐन २०३९ तथा ननयमावली २०४२ 

 वन के्षत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ननदेनशका २०५२ 

 वन पैदावार नबक्री नवतरण काययनवनध ननदेनशका 

 वन के्षत्रका लानग प्रारन्धम्भक वातावरणीय परीक्षणको काययसूची तथा प्रनतवेदन नदग्दशयन २०६१ 

 ढंुगा नगिी बालुवा उत्खनन् तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि मापदण्ड, २०७७  

 रानिर य वातावरणीय प्रभाब मुल्यांकन ननदेनशका , २०५० 

 स्थानीय सरकार संचलान ऐन , २०७४ 

 जलचर जनावर संरक्षण ऐन , २०४९ 

 खानन तथा खननज व्यवास्थापन ऐन,२०४२ तथा ननयमावली , २०५६ 

 श्रम तथा रोजगार नीनत, २०६२ 
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५. प्रसतिेदनको तयारी 

यस प्रनतवेदन वातावरण संरक्षण ननयमावली २०७७ अनुरुप तयार गररनु पने ॰  

५.१ अध्ययनको िमय तासिका 

IEE अध्ययन र प्रनतवेदन तयारीको समय २ मनहना नलईने छ ॰ यस समय तानलकामा ToR र IEE 

प्रनतवेदन स्वीकृनतको लानग आवश्यक सयम समाबेश गररएको छ ॰  

नक्रयाकलाप/मनहना पनहलो मनहना 

सानहत्य पुनारावलोकन, तथ्याङ्क संकलन, सनमक्षा एवं काययसुची 

(ToR) को तयारी 

    

ToR लाई स्वीकृनतको लानग संबन्धित गा. पा/ न.पा मा वुझाउने एबं 

ToR स्वीकृनत  

    

सावयजननक सुचना प्रकाशन, निल्ड अध्ययन भ्रमण एवं जनपरामशय 

तथा वैठक 

    

IEE प्रनतवेदनको खाका तयार गने     

नवज्ञबाट प्राप्त सुझाव समावेश गरी अन्धन्तम प्रनतवेदन तयार गने     

अन्धन्तम प्रनतवेदन स्वीकृतीको लानग संबन्धित गा. पा/ न.पा मा 

वुझाउने  

    

  

            

५.२ अध्ययन खचथ िागत 

IEE अध्ययनका लानग नवननयोजीत अनुमाननत गररएको रकमको नबबरण सम्झौतामा रहने छ ॰ 
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६. प्रस्ताि कायाथन्वायन गदाथ िातािरणमा पने प्रभाब 

प्रस्तावकले प्रस्तावको कायायन्वयन गदाय ननम्न के्षत्रमा पनय सके्न अनुकुल तथा वातावरणीय प्रभावको 

पनहचान आँकलन तथा उले्लखननय प्रभावको मुल्यांकन गनुय पनेछ ॰  

६.१ भौसतक िातािरण 

 ढुङ्गा बालवा र नगटी आनदको संकलन र ढुवानी गदाय खोला वरपरको माटोको भौनतक तथा 

रासायननक गुणमा पने असरहरु स्थानीय–स्वरुप, भू–बनोट र माटोको अवस्थामा आउन सके्न 

पररवतयन ॰ 

 प्रस्ताव के्षत्रमा गाडी अवतजावत गदाय धूलो, धुवा, ध्वनन बढ्ने ॰ 

 ढुङ्गा, नगटृी, वालुवा संकलन गदाय खोलाको ननयनमत धार पररवतयन हुन सके्न ॰ 

 खोलाबाट भू क्षय तथा नकनारा कटान बढ्न सके्न ॰ 

 खोलामा ढुङ्गा, नगटृी, वालुवा संकलन गनय बाटो बनाउदा भक्षय हुन सके्न ॰ 

 खोला वररपररको जनमनको धूलोको कारण जनमनको उत्पाकत्वमा असर पने ॰ 

 वन र वातवरणको प्राकृनतक सौन्दययमा आउन सके्न पनवतयन र अन्य भौनतक असरहरु ॰  

 भौनतक संरचनाहरु चकय न तथा भत्कन गई पने असर ॰ 

६.२ िामासिक आसथथक एिं िांसृ्कसतक िातािरण 

 प्रस्ताव कायायन्वयन के्षत्रनभत्र वा आसपासका धानमयक मठ मन्धन्दर, गुम्बा आनद जस्ता पुरातान्धत्वक, 

ऐनतहानसक, सांसृ्कनतक एवं पययटकीय महत्वका स्थान नवशेर्मा पनयसके्न प्रभाव ॰  

 स्थानीय स्तरमा नवकास काययहरु (नशक्षा, स्वास्थ्य, संचार, खानेपानी, यातायात) र आनथयक 

अवसरहरुमा पनयसके्न प्रभावहरु ॰ 

 स्थानीय रोजगारीमा पनयसके्न प्रभाव र त्यसबाट सामानजक, आनथयक अवस्थामा पनयसके्न प्रभाव 

॰  

 स्थानीय ढुवानीकताय, संकलनकताय तथा ननमायण के्षत्रमा काम गने ज्यामी मजदूरहरुको जीवन र 

स्वास्थ्यमा पनय सके्न प्रभाव ॰ 

 घर तथा बाटो ननमायणको सामानग्र (ढुङ्गा, नगटृी, वालुवाको) उपलब्धतामा बृन्धि भइ वजार 

व्यवस्थापनमा पनय सके्न प्रभाव ॰ 

 ढुङ्गा, नगटृी, वालुवाको माग अनुसार यातायात, आवागमन, उद्योग धन्दामा पने सके्न सकरात्मक 

प्रभाव 

 प्रस्तावकले प्रारन्धम्भक वातावरणीय पररमाण प्रनतवेदन तयार गदायस्थलगत वातावरणमा पनय 

सके्नप्रभाव 

 नज.स.स. को आयश्रोतमा बृनि 

 कामदार वीच भैंझगडा पनय सके्न  

 खोलाको वरपर वस्ती नवस्तार एवं खोला अनतक्रमण  
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६.३ िैसिक िातािरण 

 खोला र वरपरको वन र त्यहांको पररन्धस्थनतक प्रणलीहरुको जैनवक नवनवधता र जीवजनु्तका 

पं्रजानतको संख्यामा आउन सके्न पररवतयन र प्रभाव ॰ 

 वन्यजनु्तको बासस्थानमा पनयसके्न प्रभाव ॰ 

 वनमा माननसको ननरन्तर प्रवेशले गैरकानुनी नसकार, वन्यजनु्त तथा वन पैदवार चोरी ननकासी 

हँुदा हुने असर ॰ 

 माछा एवं अन्य जलचरमा पने प्रभाव ॰ 

६.४ रिायसनक िातािरण 

 इिन, लुब्रीकेन्टस, अम्र तथा अन्य रसायनहरुको चुहावटबाट पने प्रभाव 

 धुलो एवं धुवा उत्सजयन 

प्रभावको पनहचान तथा आकलन गररनेछ ॰ प्रभावको मुल्यांकन गदाय नतनको पररणाम, नसमा र अवनध 

समेत तोनकनेछ ॰ 
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७. प्रस्ताि कायाथन्वयनका सिकल्पहरु 

IEE अध्ययनको नसलनसलामा प्रस्ताव स्थान, काययनवनध, प्रनवनध एवं समयतानलका जस्ता ननम्न उले्लखीत 

आयामहरु/पक्षहरु समेटी प्रस्ताव कायायन्वयनका नवकल्पहरुको सनमक्षा गररने छ ॰  

 प्रस्तावक कायायन्वयन नगने 

 प्रस्तावका नवकल्पहरु 

 वैकल्पीक के्षत्र 

 वैकल्पीक समय तानलका एवं नवनध 

 

८. प्रस्तािको कायाथन्वयनबाट िातािरणमा पने प्रभािको िढोत्तीकरण/नु्यसनकरण गने उपायहरु 

अध्ययनका क्रममा पनहल्याएका एवं अनुमान गररएका हरेक सकारात्मक प्रभावहरुको वढोत्तीकरण गने 

उपायहरु एबं हरेक नकारात्मक प्रभावहरु ननरे्ध गने/सच्याउने/क्षनतपूनतय नतने जस्ता प्रभाव नू्यननकरण 

उपायहरु प्रनतवेदनमा उले्लख गररने छ॰ प्रभाव वढोत्तरीकरण एवं नू्यननकरणका उपायहरु प्रस्ताव 

कायायन्वयनको (संकलन/उत्खनन  एवं ढुवानी) चरणमा भौनतक, जैनवक, सामानजक आनथयक एवं 

सांसृ्कनतक र सायननक वातावरण गरी ४ समुहमा वगीकरण गररने छ ॰ 

हरेक वातावरणीय प्रभावलाई समेट्ने गरी वातावरणीय  ‚प्रभाव—म्याटर ीक्स‛ तयार पाररने छ ॰ ढंुगा, 

ग्राभेल, वालुवा संकलन गदाय खोलाको दुवै नकनारमा छोडनु पने के्षत्र, पुल पुलेसा के्षत्रको संरक्षण वन्धस्त 

के्षत्र नभत्र हुन सके्न ध्वनी एवम वायु प्रदुर्ण, कामदारको सुरक्षा जस्ता कुराका ध्यान नदनु पनेछ ॰ 

प्रनतकुल प्रभावको प्रकृनत हेरर नतनलाइ हटाउने, नु्यन गने तथा क्षनतपुनतय नदने व्यवस्था नमलाउनु पनेछ ॰ 

सवै प्रकारका वातावरण संरक्षणका उपायहरु कायायन्वयन गनयका लानग आवश्यक पने अनुमाननत रकम 

तथा सो रकमको व्यवस्था प्रनतवेदनमा प्रि रुपमा उले्लख गररने छ ॰ 

९ .िातािरणीय व्यिस्थापन योिना 

IEE अध्ययन प्रनतवदनमा वातावरणीय व्यवस्थापन योजना अन्तरगत देहायका नवर्यवसु्तहरु समावेश 

गररने छ ॰ 

 वातावरणीय व्यवस्थापन योजना कायायन्वयनको लानग नजमे्मवार कायायलयहरु ॰ 

 प्रानवनधक अनुगमन काययमा आवश्यक प्रानवनधक जनशन्धक्त एवं उक्त अनुगमनको खचय नववरण 

॰  

 स्थानीय तहमा रहने अनुगमन टोलीको नववरण एवं अनुगमन खचय ॰ 

वातावरण सुरक्षा/संरक्ष्ण उपायहरुको लागत खचय प्रस्ताव गनुय अनघ ननम्न नवर्यहरु ध्यान नदईने छ ॰ 

 सम्पनत्त क्षनतको लानग उपयुक्त क्षनतपूनतय नदइने ॰  
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 वातावरणमा पने प्रनतकुल प्रभावहरु नू्यननकरण गनायका लानग उपयुक्त प्रभाव नू्यननकरणका 

उपायहरुको चयन गररने छ ॰ 

 स्वस्थ एवं सरसिाइ कायम गने उपायहरु अपनाइने छ ॰ 

लागत लाभ मुल्याङ्कनको ननचोडमा ननम्न कुराहरु उले्लखगररने छ ॰ 

 वातावरणीय प्रभाव नू्यननकरणका उपायहरु अपनाउनको लानग लागे्न खचय ॰ 

 सकारात्मक प्रभाव वढोत्तरीकरणका उपायहरु अवलम्ऱन गनयका लानग लागे्न खचय ॰  

 सामानजक उत्थान काययक्रमको लानग लागे्न खचय ॰ 

 वातावरणीय अनुगमनका लानग लागे्न खचय ॰ 

 प्रस्तावको कुल आय ॰  

 वातावरणीय खचय प्रस्तावको कुल आम्दानीको कनत प्रनतशत हुन आउछ ॰ 
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१०. प्रस्ताि कायाथन्वयन गदाथ अनुगमन गनुथ पने कुराहरु 

वातावरण संरक्षणका लानग प्रस्ताव गररएका उपायहरुको कायायन्वयन भयो नक भएन तथा नतनको 

कायायन्वयन गदाय पनन वन वातावरणमा अनुकुल प्रभाव पयाय नक परेन हेनयको लानग वातावरणीय अनुगमन 

व्यवस्था नमलाइने छ ॰अनुगमन गदाय के कुराको अनुगमन कनहले कँहा,कसरी र कसले गने भने्न बारेमा 

प्रारन्धम्भक वातावरणीय परीक्षण प्रनतवेदनमा स्पि रुपमा उले्लख गररनेछ ॰ वातावरणीय अनुगमन 

गनयका लानग सुचक, अनुगमन नवनध कनहले र कसले गने उले्लख गरी अनुगमन योजना तथा आवश्यक 

बजेट पनन व्यवस्था गररने छ ॰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

११. प्रसतिेदनको स्वरुप 

IEE प्रनतवेदनको स्वरुप बाताबरण समक्षण ननयमावली २०७७ अनुसूची १० अनुरुप हुनेछ ॰  

अध्याय एकिः  प्रनतवेदन तयार गने व्यनत्तिः  वा संस्थाको नाम र ठेगानािः – 

अध्याय दुईिः  प्रस्तावको सारांश 

अध्याय तीनिः  प्रस्तावको पररचय 

अध्याय चार: वसु्तगत वातावरणीय अवस्थाको बयान 

अध्याय पाँच: नवधान, नीनत, कानुनी व्यवस्था, ननदेनशका, मापदण्ड एवं समे्मलनहरुको पुनरावलोकन 

अध्याय छ: प्रभाव पनहचान, अनुमान एवं मूल्यांमन 

अध्याय सात: प्रभाव कायायन्वयनका नवकल्पहरु 

अध्याय आठिः  प्रभाव बढोत्तोकरण एवं नू्यनीकरण गने उपायहरु 

अध्याय नौ: वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको  

अध्याय दशिः  ननष्कर्य एवं सुझावहरु 

अनुसूचीहरु 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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अनुिूची १ 

सिल्ड अध्ययन को िासग चेकसिस्ट 
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Physical Environment 
SN Features Remarks 

1 Name of river  

2 Type of river  

3 Name of excavation site 
 
Ward no 

 

4 Elevation 
Coordinates 
Upper Point 
Lower Point 

Four corners 
1 
2 
3 
4 

 

5 Name of settlement nearby  
 
 

6 Distance from settlements  
 
 

7 Name of nearby forest 
 
 

 

8 Distance from forests 
 
 

 

9 Existence of any Transmission line  

10 Existence of any type of highway  

11 Existence of any RCC Bridges  

12 Existence of any Suspension bridges  

13 
 
 
 
 
14 

Type of access road and its situation 
 
 
 
 
Summary of site 
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Socio-Economic Environment 

SN Features Remarks 

1 Population of Settlement  

2 Ethnic Composition 
 
 

 

3 Male: Female ratio  

4 Manpower availability 
 

 

5 Vehicle availability 
 
 

 

6 Solid waste generation situation 
 
 

 

7. Major Occupation 
 

 

8.  Major Crops and holdings per HH  
 
 

9. Summary on Socioeconomic environment 
 
 
 
 

 

 

Biological Environment 

SN Features Remarks 

1 Presence of any sensitive wildlife 
 
 

 

2 Major Vegetation 
 
 

 

3 Major mammals  
 
 
 

 

4 Major birds 
 
 

 

5 Major fishes 
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6 Summary on Biological Environment 
 
 
 
 
 

 

 

Geology 

 

SN Feature Remarks 

 Type of Deposit 
 

 

 Composition 
Boulder 
Gravel 
Sand 
 
 

 

 Geological Formation 
 
 

 

 Zone 
 
 

 

 Type of river 
 
 

 

 Summary on erosion and slope 
 
 
 
 
 

 

 Summary on Geological Features 
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अनुिूची २  

गाउँपासिका को कायथिूची  

 

 

 


