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१. ��तवेदन तयार गन� �यि� वा सं�थाको नाम र ठेगाना 

१.१ ��तावक 

��ता�वत बेलपा�न- पटरेनी- फुलब�ती (११.० �क.�म) सडक ख�डको ��तावक गोदावर� 

नगरपा�लका‚ नगर काय�पा�लकाको काया�लय रहेको छ । ��तावकको पूरा ठेगाना �न�न 

बमोिजम रहेको छ । 

गोदावर� नगरपा�लका 

नगर काय�पा�लकाको काया�लय‚अ��रया कैला�ल 

फोन नं :०९१५०८००१ 

इमेल : mungodawari@gmail.com, 

१.२ परामश�दाता 

��ता�वत बेलपा�न- पटरेनी- फुलब�ती (११.० �क.�म) सडक ख�डको परामश�दाता �ब एंड 

�ब क�पनी �ा �ल रहेको  छ । परामश�दाताको पूरा ठेगाना �न�न बमोिजम रहेकोछ । 

�ब एंड �ब इ�भाइरोम�टल से�व�सेस �ा �ल 

अत�रया, कैलाल�, गोदावर� नगरपा�लका 

फोन नं ९८५८७५१३६४ 

इमेल : bbservices2020.env@gmail.com 

१.३ अ�ययन टोल�  

��ता�वत आयोजनाको �ारि�भक वातावरणीय पर��ण  ��तवेदन �न�न बमोिजम  टोल�  

सद�यह� बाट ग�रएको हो  ।  

 ता�लका नं . १: ��ता�वत �ारि�भक वातावरणीय पर��णको टोल� संरचना 

�.स. दजा� 
टोल�  

सद�यको नाम 
शैि�क यो�यता काय� अनभुव 

१. 
बातावरण �ब�  

(टोल�  �मखु) 
तक� राज जोशी  

वातावरण �व�ानमा 

�नातको�र 

१० वष�भ�दा 

बढ�  

२. �स�भल ईि�जनीयर 
महे�� बहादरु 

�संह 

�स�भल इि�ज�नय�र�मा 

�नातको�र  

१० वष�भ�दा 

बढ� 

३. बन �ब� केशव मलाशी बन �व�ानमा �नातको�र ५ वष� 

४. समाजशा�ी  �दनेश राज भ� समाजशा�मा �नातको�र ५ वष� 

५. 
बातावरण �ब�  

(�फ�ड संयोजक) 
लोके�� भ� �नातको�र, वातावरण �व�ान ८ बष� 

६. �फ�ड �ा�ब�धक राम सावद बातावरण �ब�ान �नातक २ बष� 
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२. ��तावको सारांश 

२.१ आयोजनाको प�रचय  

सडक पवूा�धारको �वकास ले मलुकको आ�थ�क �बकासमा सहयोग गद�छ । वत�मान प�बष�य 

योजनाले प�न रा��य सडक संजालको �व�तार गर� आ�थ�क-सामािजक �वकास, �यापार 

सहजीकरण माफ� त आ�थ�क सम�ृ� हा�सल गन� ल�य राखेको छ। �थानीय�तरमा आ�थ�क 

सामािजक �वकास को �मखु स�बाहक सडक पूवा�धार प�न हो । ��ता�वत बेलपा�न- पटरेनी 

– फुलब�ती सडक सदूुरपि�म �देश अ�तग�त कैला�ल िज�लाको गोदावर� नगरपा�लकाको 

वडा.न ४ मा पद�छ । ��ता�वत बेलपा�न- पटरेनी-  सडकख�ड (११.० �क.�म) सडक 

ख�डको ��तावक गोदावर� नगरपा�लका‚ नगर काय�पा�लकाको काया�लय रहेको छ । यस 

आयोजनाको उ�े�य गोदावर� नगरपा�लका �भ�  रहेको ८ �क.�म. सडकको �तरो�ती गनु� र 

३ �क.�म.थप नया �याक �नमा�ण गनु� रहेको छ । यो सडकख�ड गोदावर� नगरपा�लकाको 

बेलपानी बि�त बाट स�ु भएर पटरेनी मा अ�त हनुेछ ।यस सडक को कुल ल�बाई ११ �क 

�म रहेको छ ।��ता�वत सडक ख�डको �े�ा�धकार २० �मटर रहेको छ भन ेकुल �नमा�ण 

�े� ७ �म र के�रयज चौडाइ ३.७५ �मटर रहेको छ ।��ता�वत सडक ख�डले 

नगरपा�लकाको चरेु �े�मा अवि�थत बि�तह� लाई जो�ने भ�ूमका �नवा�ह गद�छ । भौगो�लक 

�हसाबले यस सडक ख�डमा बलौटेच�ान र  ढु�ा �मि�त माटो रहेको छ । यस सडकको 

के�ह भाग बा�र र सामदुा�यक बन मा पद�छ । 

२.२ आयोजनाको सा�द�भ�कता  

��ता�वत सडकको �तरो��त गदा� �यस भेगका �थानीय जनतालाई सडक यातायातमा सिजलै 

पहँूच हनुकुा साथै �थानीय कृ�ष उपज ढुवानी गन� समेत सिजलो हनेु देिख�छ क�ची सडक, 

�बच�बचमा खा�डाख�ुडी,  र भ�ूखलनले  गदा�  यस सडक �योग गरेर आवतजावत गन� 

नागर�क तथा �था�नयह�ले सम�या झे�दै आईरहेका छन ् । आयोजना �े�मा सडकको 

अव�था नाजकु हुँदा, यस आयोजनाले सडकको �तरो�तीलाई �मखु �ाथ��मकतामा राखेको छ 

यस सडक ले �ा�मण बि�त लाई  कैलाल� िज�लाको �मखु �यापा�रक  के�� अ��रयारसँग 

जो�ने काम गद�छ । यसको �तरो�ती र  �नमा�ण प�ात ��ता�वत �े�मा बसोबास गन� 

मा�नसह�को आ�थ�क ग�त�व�धमा सकारा�मक �भाव पान�छ । साथै कृ�ष साम�ी, कृ�ष 

�व�तारका सामानह�, ��व�धह�  तथा स�ुबधाह� सहजै उपल�ध हनुगई उ�पादन �मता खे�त 

गन� त�रकामा सधुार हनेु, र �था�नय तवरमा बजारको �वकास हनेुछ । सम�मा यस सडक 

ख�डको �तरो��तले �भा�वत �े�को �वकासमा योगदान प�ु याउनेछ भने ��य� र अ��य� 

�पमा जो�डने गाँउह�लाई �दगो �वकास को आधार �दान गन�छ । 



बेलपानी-प�ेनी- फुलब�ती सडकख�डको �ारि�भक वातावरणीय पर��णको ��तवेदन   

 

4 
 

२.३ आयोजनाको उ��ेय 

तो�कएको आयोजनाको �मखु उ�े�य गोदावर� न पा  वडा नं. ४, बेलपा�न- पटरेनी-फुलब�ती 

सडक ख�ड को �तरोनती ग�र �था�नय वा�स�दालाई सेवा �दने हेतलेु हाल कायम रहेको 

सडकको चौडाई औषत ७ �म. कायम ग�र स�ुखायाम (Fair weather road) �ाभेल सडकमा 

�पा�तरण गनु� हो  । 

२.४ �ारि�भक वातावरणीय पर��णको सा�द�भ�कता  

वातावरण संर�ण �नयमावल�, २०७७ को �नयम ३ सँग स�ब�धीत अनसूुची २ (घ) ८ ले 

आकृ� गरे बमोिजम सडक �े� अ�त�गत " १० �क.�म. भ�दा बढ� ल�बाइको रा��य 

राजमाग� वा सहायक सडकको चौडाइ व�ृ� हनेु गर� �तरव�ृ�, पनु�था�पना वा पनु�नमा�ण गन� 

" �ारि�भक वातावरणीय पर��ण आव�यक पद�छ । साथै सोह� �नयमावल�को अनसूुची २ 

(क) १२ अनसुार वन �े� अ�त�गत “१ देिख ५ हे�टरस�मको वन �े� अ�य �योजनको 

ला�ग �योग गन� (तर �नयमावल� �ार�भ हनु ुअिघ वन �े�मा सडकको �याक तयार भएको 

हकमा सो सडकको �तरो��त गदा� थप हनेु वन �े�को �े�फ़ल  मा�ा गणना गनु� पन�छ)” 

समेत �ारि�भक वातावरणीय पर��ण आव�यक पन� काननुी �यव�था छ । ��ता�वत सडक 

ख�ड ८. �क.�म. ल�बाईस�म चौडाइ वृ�� गनु�पन� र ३ �क �म नया �नमा�ण गनु� पन� हदुा,  

यस आयोजना �े�ले २ वटा सामदुा�यक वनको २.०१ हे. वन �े� आव�यक पन� देिख�छ 

। आयोजना �े�मा कुनै रा��य  रा��य �नकु�, व�यज�त ुआर�, िशकार आर� तथा अ�य 

संरि�त �े�ह� समेत नपन� भएकोले �ारि�भक वातावरणीय पर��ण सा�द�भ�क देिख�छ । 

२.५ �ारि�भक वातावरणीय पर��णको उ��ेय 

�ारि�भक वातावरणीय पर��णको �ाथ�मक उ�े�यह� �न�नानसुार रहेका छन ्:- 

 आयोजना �भा�वत �े�को भौ�तक वातावरण, जै�वक वातावरण, सामािजक-आ�थ�क-

सां�कृ�तक वातावरण तथा रासाय�नक वातावरण स�ब�धी व�तगुत अव�थाको 

त�यांक/ सूचना संकलन गन�, 

 ��ता�वत ��तावको काय��वयनबाट भौ�तक वातावरण, जै�वक वातावरण, सामािजक-

आ�थ�क-सां�कृ�तक वातावरण तथा  रासाय�नक वातावरणमा पन� स�ने �भावह� प�ा 

लगाउने, आंकलन गन� तथा मू�यांकन गन� । 

 सकारा�मक वातावरणीय �भावह�लाई बढो�र� र नकारा�मक �भावह�लाई रोकथाम 

�यूनीकरण गन� �यवहा�रक तथा �थान �बिश� उपायह� प�ा लगाई काय��वयन गन�,  

 वातावरण �यव�थापन काय� योजना (वा.�य.क.यो) तथा वातावरणीय अनगुमन योजना 

(वा.अ.यो.) तयार गर� काय��वयन गन�, 

 �नण�यकता�लाई आयोजना �नमा�ण तथा काया��वयन गनु�पूव� वातावरणीय �भाव बढो�र� 

/ �यूनीकरणका उपायह�को बारेमा पूव� सूचना �दने,  
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 ��ताव काया��वयनको ला�ग �ारि�भक वातावरणीय पर��ण पया�� रहेको/ नरहेको 

स�ुनि�त गन� । 

२.६ भ-ू उपयोगमा पन� �भाव  

��ता�वत आयोजना काया��वयनको ला�ग �थायी �पमा २.९५ हे�टर र  अ�थायी �पमा 

०.९२ हे�टर थप ज�मनको आव�यक पद�छ । 

२.७ आयोजनाको ला�ग कटान गनु� पन� �खको �ववरण 

��ता�वत आयोजना काया��वयन गदा� आयोजना �े�बाट ९ �जा�तका कूल १६२ वटा 

�खह�  �यव�थापन गनु�पन� देिख�छ । उ� �े�बाट अ�धकतम सं�यामा साल (९० वटा) 

को �खह� सडक �नमा�ण �े� अ�तग�त पद�छन ्। 

२.८ वातावरणमा पन� ��तकूल �भाव‚ मानव जीवनमा पन� असर‚ जनसं�याको चापः 

��ता�वत सडक आयोजना �नमा�ण अव�धमा �व�भ� खाले ��तकूल �भावह� पन� देिख�छ । 

यसबाट पन� ��तकूल �भावह�मा म�ुयतयाः ज�मनको भ-ूउपयोगमा प�रवत�न‚ सतहको माटो 

��त‚ फोहरमैला उ�सज�न‚ �व�न �दूषण‚ भू-�य तथा भ�ूखलन‚ तेल‚ �ीस चहुावटका 

कारणले पन� �भाव‚ �ख�ब�वाको ��त‚ �यसैगर� कामदारह�को पेसागत �वा��य तथा 

सरु�ामा �भाव‚ कामदारह� �वचमा झै-झगडा‚�थानीय जनताको धा�म�क र��तर�वाज तथा 

म�ुय मा�यतामा �भाव आ�द रहेका छन ्।  

२.९ आयोजनाले �थानीय पूवा�धार तथा साव�ज�नक स�प�तमा पान� ��त 

��ता�वत आयोजना काया��वयनबाट ४ वटा साव�ज�नक खानेपानीको धारा, १ पानी टंक� र  

वटा चौतरा मा �भाव पछ�  ।  

२.१० अ�य आव�यक कुरा 

 २.१०.१ ��तावको �मखु �बषेशता 

आयोजनाको �मखु �बषेशता तल ता�लकामा ��ततु ग�रएको छ । 

ता�लका ३:  आयोजनाको �मखु �बषेशता 

आयोजनाको नाम  बेलपा�न- पटरेनी सडकको �तरो��त गन�को ला�ग �ारि�भक 

वातावरणीय पर��ण 

भौ�ग�लक अवि�थ�तः 

�देश न. सदूुरपि�म �देश 

िज�ला कैला�ल 

गा.पा./ न.पा. गोदाव�र नगरपा�लका 

भगूोलः 
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हावापानी उपो�ण  

भगूभ� ढु�ा �मि�त माटो 

भधूरातल चरेु-भावर 

सडकको �ववरणः 

स�ु ४६२२४७.९.पूव�  देिख ३१९२९२७ उ�र 

अ�त ४६५८११.७ पूव�  देिख ३१९६२१८ उ�र 

कुल ल�बाइ  ११.०२ �क.�म. 

�कार �ा�मण सडक- 

सडकको �डजाइन �ववरण 

�े�ा�धकार २० �म 

�नमा�ण �े� ७ �म 

के�रएज वे चौडाइ ३.७५ 

सो�जर चौडाइ १.२५ 

�ेन �कार यल आकार 

�डजाइन ग�त २० �क �म ��त घ�टा 

अ�धकतम ��ेडय�ट १२% 

�यूनतम ��ेडय�ट ४% 

उ�खनन ्गन� प�रमाण ६०४२५.६० 

पनु� प�रमाण २२०. 

पेभमे�ट �व�तारः 

वय�र� कोस� २५ �म�म 

सव–वेस २०० �म�म 

वेस १५० �म�म 

�स �ेनजेः 

�यमु पाइप �यमु पाइप र कज वे 

आयोजनाको लागतः 

कुल लागत �. .... 

�ोतः गोदावर� नगरपा�लका, २०७७ 
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३. ��तावको स�ब�धमा �व�ततृ �ववरण र ��तावको अ�ययन �ब�ध 

३.१ ��तावको �क�सम  

��ता�वत आयोजना �थानीय तहको अ�धकार �े��भ�को सडक आयोजना हो ।��ता�वत 

��तावको �क�सम यातायात सेवा सहज र सरल बनाउने हेतलेु सदुरुपि�चम �देश, कैलाल� 

िज�ला, गोदावर� न पा , वडा नं. ४, बेलपानी  (चेनेज ००+०००) देिख स�ु भई वडा नं. ४, 

को पटरेनी (चेनेज ११+००२) स�म औषत ७ �म. चौडाई कायम ग�र स�ुखायाम (Fair 

weather road) �तरको �ाभेल सडक बनाउन ुरहेको छ । 

३.१.१ �शोधन गन�ः 

��ता�वत सडक आयोजनाले �नमा�ण सामा�ी �थानीय खोलाबाट उ�खनन ् गन�छ  तर कुनै 

�क�सम को �सोधन काय� गन� छैन ।  

३.१.२ उ�पादन गन�ः 

��ता�वत आयोजना सडक �नमा�ण भएकोले यसले कुनै प�न व�त ुउ�पादन गन� छैन । 

३.१.३ जडान गन�ः 

��ता�वत आयोजना सडक �नमा�ण भएकोले आव�यक इ�धनको ला�ग पे�ो�लयम पदाथ� �योग 

गन�छ �यसैले यस आयोजनाले अ� कुनै य�� जडान गन� छैन । 

३.१.४ सेवा �वाह गन�ः 

��ता�वत आयोजना स�ालन अव�धमा सडक यातायात सेवा �वाह हनेुछ । ��ता�वत 

आयोजना स�ालन भई आयोजना �भा�वत ��ेका �थानीय जनतालाई सडक यातायातमा 

सिजलै पहँूच हनुकुा साथै �थानीय कृ�ष उपज ढुवानी गन� समेत सिजलो हनु ेदेिख�छ । 

३.४ आयोजनाका ला�ग आव�यक पन� ज�गाको �व�ततृ �ववरण  

हाल आयोजनाका ला�ग  ७.७१ हे ज�गा आव�यक देिख�छ, जनु खेतबार�, पाखो, र जंगल 

अ�तग�त पद�छ। आयोजनाको ला�ग आव�यक पन� ज�गाको पणू� �ववरण ता�लका ३.२ मा 

��ततु ग�रएको छ । 

ता�लका नं  .२ : आयोजनाको ला�ग आव�यक पन� ज�मनको संि�� �ववरण 

�स.नं. ज�मनको �कार अ�ध�हण गनु� पन� ज�गाको ��ेफ़ल (हे.) कै�फयत 

�थायी 

१. वन �े� २.०१  सा.व. को �वा�म�व 

२. खे�तयो�य ज�गा ०.९४  ने.स. �वा�म�व 

ज�मा २.९५  

अ�थायी 

१. वन �े� ०.५७ सा.व. को �वा�म�व 
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३. सरकार� खाल� ज�गा ०.३५  ने.स. �वा�म�व 

ज�मा ०.९२  

कुल ज�मा ३.८७  

 (�ोत : �थलगत �मण, २०७७) 

३.५ आयोजनालाई आव�यक पन� �नमा�ण साम�ीह� 

सडकको �तरो��त काय�ह�को ला�ग आव�यक आधारभतू साम�ीह�मा माटो, ढंुगा, �ग�ी,  

�ाभेल र टु�ाइएको च�ान पद�छन ्। आयोजना काया��वयन  गदा� आव�यक पन� ढंुगा , 

�ग�ी, बालवुा, बेस साम�ी र सव बेस साम�ी ख़�ुटया नद�,(चेनेज ००+००० बाट पबु�उ�र 

५ �क.�म. को दूर�मा र �थानीय �सर उ�ोगह�बाट ख�रद गर�नेछ । अ�य साम�ीह�  

ज�तै: �ट�ल, छड, �समे�ट, जाल�, अ�पा�ट आ�द धनगढ� बजारबाट ख�रद गर�नेछ ।  

३.६ आयोजनाका ला�ग आव�यक पन� इ�धन  

अयाजोना संचालनका ला�ग आव�यक इ�धनको �पमा ज�तै �डजेल, पे�ोल, एल.�प. �याँस 

आ�दको �योग हनु े गद�छ । मू�य �पमा �डजेल र पे�ोल �नमा�ण काय�को ला�ग �योग 

गर��छ भने �म िश�वरका ला�ग एल.�प. �याँस �योग गर��छ । यी सबै उजा�का मागह� 

ठेकेदारले आयोजना �े�बा�हरबाट पूरा गन�छ जसले गदा� �थानीय ई�धनको मागमा दबाब 

पन� छैन । यस आयोजना काया��वयनको ला�ग आव�यक इ�धनह�को �ववरण ता�लका ३.४ 

मा ��ततु ग�रएको छ । 

ता�लका नं  .३ . ४: आयोजना काया��वयनबाट हनु स�ने काब�न उ�सज�न 

�स.नं. इ�धनको �क�सम �ोत ईकाइ �योग हनेु 

मा�ा 

१. �डजेल  �थानीय �ल. २००,००० 

२. पे�ोल  �थानीय �ल. ५००० 

३. म�ीतेल  �थानीय �ल. ५०० 

४. खाना पकाउने �थानीय �स�ल�डर  २० 

ज�मा 

 

३.७ आयोजनाका अ�य आव�यक सहायक संरचनाः 

३.७.१ आवास ��ेः 

आयोजना �नमा�णका ला�ग �थानीय�तर बाटै कामदार उपल�ध हनेु हदुा, आवासगहृ को 

औिच�यता खासै नभए प�न, अ�थाई �पमा कामदार ह� र ठेकेदार का ला�ग आवास �े� 

�नमा�ण गनु� पन� हनुस�छ ।�त आवास गहृह�मा खानेपानी लगायत का स�ुबधाह� ठेकेदारले 

नै �ब�ध गनु� पन� छ ।आवास �े�ह�को  भौगो�लक अवि�थ�त  �न�न ता�लकामा ��ततु 

ग�रएको छ । 
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ता�लका 1 प�हचान ग�रएका ��ता�वत आवासगहृको भौगो�लक अवि�थ�त 

�स. न. कोओ�ड�नेट 

१. बेलपानी ४३४४२९.०८, ३३१५०१०.३६, 

२. मा�थ�लो �गरेगाडा  ४६३६१७,३१९३४०२, 

३. फुलबि�त ४६४४६६,३१९७११८ 

३.३.२ ढु�ा‚ गी�ी‚ बालवुा उ�खनन ्��ेः 

��ता�वत आयोजनाका ला�ग आव�यक �नमा�ण साम�ीह� ज�तै बालवुा, �ग�ी, �ावेल, आ�द 

उ�खनन ् र स�लनको ला�ग ख�ुटया नद�को वातावरणीय अ�ययन भैसकेकोले, सो �े�का 

�वीकृत �थलह� �नमा�ण साम�ीको ला�ग �योग ग�रने छन।् 

३.३.३ अ�तर� माटो �यव�थापन �थलः 

��ता�वत सडक ख�डको �तरो�ती गन� र  �ेनह� �नमा�ण गदा� र अ�य संचरना �नमा�ण गदा�,  

उ�खनन ् भएको माटो लाई होचो ठाउँ ह� पनु� �योग ग�रनेछ ।उ�खनन ् गन� प�रमाण 

२२,१९४.६७ �ु. �म. र  पनु� प�रणाम १५,५५१.८२६ �.ु �म. रहेको छ ।  

३.४ ��ताव काया��वयन हुँदा �न�कासन हनेुः 

३.४.१ ठोसः 

��तावको काया��वयन गदा�, ठोस पदाथ�को �पमा उ�खनन ्ग�रएको बा�क रहेको माटो रहन े

छ । सडकको  �तरो��त गन� र �ेनह� �नमा�ण गदा� ६६४२.८४ �.ु �म माटो अ�त�र� 

रहने देिख�छ । 

३.४.२ तरलः 

यस ��तावको काया��वयनबाट कुनै �क�समको तरल पदाथ� �नि�कदैन । 

३.४.३ �व�नः 

��ताव �नमा�ण चरणमा �वभ� �कारका �नमा�ण साधनको �योगले गदा� �व�न �दूषणको 

स�भावन रह�छ । 

३.४.४ धूलोः 

��ताव �नमा�ण अव�धमा मा �व�भ� �कारका �नमा�ण साधनको �योगले गदा� धूलो �दूषणको 

स�भावना रह�छ । 
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३.७ आयोजनालाई आव�यक पन� जनशि� 

जनशि�को आव�यकताः 

आयोजना �नमा�णले अ�थाई �पमा �थानीय �तरमा रोजगार�को अवसर सजृना गन�छ । 

�नमा�ण अव�धमा लगभग ५० जना भ�दा बढ� जनशि�को आव�यकता पन�छ । जसम�ये 

१० जना द� जनशि� र १५जना अध�द� जनशि� र ४० जना अद� जनशि�रहनछेन ्

। 

ता�लका 2 आव�यक जनशि�को �ववरण 

द� सं�या अद�द� सं�या अद� सं�या 

�स�भल इि�ज�नयर २ मेसन  कामदार र सहयोगी ३० 

�स�भल ओभर�सयर ३ फोरमेन    

सभ�यर २ �फटर    

इले���कल 

इि�ज�नयर 

१ अ�य    

अपरेटर १०     

�मखु �यव�थापक १     

लेखापाल १     

अ�य      

३.६ ��ताव काया��वयन गन� आव�यक पन� कुल पूजीः 

आयोजना �नमा�णको ला�ग न.े �. ............ अनमुान ग�रएको छ । 

३.७ ज�मनको ��ेफलः 

��ता�वत आयोजना काया��वयनको ला�ग �थायी �पमा ७.०६ हे�टर र  अ�थायी �पमा 

०.९२ हे�टर ज�मनको आव�यक पद�छ ।सडक को �े�ा�धकार �भ� ७.०६ हे�टर ज�गा 

पद�छ । 

३.८ आयोजनाको �भाव ��े �नधा�रण 

यस योजनाको �ा.वा.प. को �वीकृत काय�सूची तथा आयोजनाको ग�त�व�धह�को �नकटता र 

�भावह�को प�रमाणको आधारमा ��तकूल र अनकूुल वातावरणीय �भावह� �य� गर��छ । 

वातावरणीय �भावह�को आधारमा आयोजना �भा�वत �े�ह�लाई �न�नानसुार वग�करण 

ग�रएको छ :- 

 

 

ता�लका नं  .३ . ५: आयोजनाको �भाव ��े �नधा�रण 

�भाव वग�करण �भाव ��ेको �ववरण 
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��य� �भाव 

�े� 

सडकको �े�ा�धकार (२० �म.) स�हत �नमा�ण �े� (जहाँ आयोजनासँग 

स�ब�धीत सहायक स�ुवधाह� ज�तै कामदार िश�वर, �नमा�ण सामा�ी 

भ�डारण �े�, �ब�न �यव�थापन �े�, आ�द  �नमा�ण तथा संचालन 

गर��छ)  

अ��य� �भाव 

�े�  

��य� �भाव �े� भ�दा बा�हर सडकको दबैु�तर २०० �म. दूर� स�म पन� 

�े�  

सम� �भाव �े� आयोजना संचालन हनु ेगो न पा वडा नं ४ 

  

३.९ �नमा�ण ��व�ध  

आयोजना संचालन तथा काया��वयन गदा� वातावरण मै�ी सिजलै उपल�ध र सकेस�म �थानीय 

�तरमा उपल�ध �नमा�ण ��व�धमा जोड �दइनेछ । आयोजना संचालनको ला�ग मानव र 

मे�सन (य��) दबैुको �योग गर�नछे । ढंुगा/ ढंुगा जाल�को पखा�ल र अ�य सडक छेउका 

संरचनाह�को �नमा�णको ला�ग मानव कामदारह�को �योग गर�नेछ । आयोजना संचालनको 

�ममा माटो कटान तथा भरण काय�को ला�ग दईु वटा �याक हो लोडर, �नमा�ण साम�ी 

ढुवानीको ला�ग वटा �क, र अ�य �नमा�ण सँग स�ब�धीत य��ह� (�डेर, रोलर, �म�सर,  

क�पन रोलर, आ�द) को �योग गर�नेछ । 

३.१० अ�ययन �व�ध 

वातावरण संर�ण ऐन, २०७६ र वातावरण संर�ण �नयमावल�, २०७७ र सदुरुपि�चम 

बातावरण अ�यादेश, २०७७ मा �यव�था भएका ���याह�को अनसुरण गर� ��ता�वत 

काय�को वातावरणीय अ�ययन ग�रयो ।  

३.१०.१ स�दभ� सामा�ीको पनुरावलोकनः 

यस अ�ययन अ�तग�त आयोजनाको ��ताव �े�को टोपो न�साको अ�ययन, रा��य घरधरु� 

तथा जनसँ�या सव��ण २०६८ अ�ययन,भ-ूबनोट, भौगो�लक ि�थ�त,भ-ूउपयोगसँग स�ब�धी 

न�साह�को साथै ��तावसँग आक� िशत हनेु कानूनी द�तावेजको अ�ययन, ��ावल� �नमा�ण 

आ�द काय� ग�रएको �थयो । 

 

३.१०. २ �थलगत अ�ययन 

��ताब काया��वयन हनेु �े�को �म�त २०७७/ १२ /०१ गते देिख २०७७/१२/३ स�म 

�थलगत �मण गर� भौ�तक , जै�वक र सामािजक–आ�थ�क र साँ�कृ�तक वातावरणको 

आधारभतू त�या� स�लन ग�रयो । आधारभतू त�या� स�लन गन� �थलगत �न�र�ण, 

अ�ययन,  ��ावल�, अ�तरवाता�,  लि�तसमूह छलफल ग�रयो ।   
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३.१०.२.१ भौ�तक वातावरण स�व�धी त�या� स�लन काय� 

��ताव काया��वयन हनेु �े�क भौ�तक वातावरण स�व�धी त�या� स�लन गन� अ�ययन 

टोल�ले ��ताव काया��वयन �े�मा �थलगत अवलोकन, पैदल माग� सव��ण र समूहगत 

छलफल ग�रयो । भौ�तक वातावरण स�व�धी त�या� �न�न �व�ध�ारा स�लन ग�रयो । 

क. ताप�म र वषा�: आयोजना �े�को ताप�म, वषा�, आ��ता ज�ता मौसमी प�र�म�तह�को 

सूचना जल तथा मौसम �व�ान �वभागबाट �ा� गर� �व�षेण ग�रयो ।  

ख. खोला/खो�सीको �ववरण: सहायक त�यांकह�, �थलगत अ�ययन तथा अवलोकन र 

चेक�ल�टको �योग गर� आयोजना �थल भएर ब�ने नद�/ खोला/ खोलसीको �ववरण 

सूिचकृत गर� �व�षेण ग�रयो ।  

ग. पानीको गणु�तर: आयोजना �थल निजक कुनै पानीको �ोत (खोला) नरहेकोले आयोजना 

काय��वयन गदा� पानीको गणु�तरमा �भाव पान� देिखएन । 

ङ. �व�नको गणु�तर: �व�नको तह मापन गन�को ला�ग �व�न तह मापन य��को �योग ग�र 

�व�नको गणु�तर �व�षेण ग�रयो । 

च. भौग�भ�क अ�ययन: �थलगत अ�ययन तथा अवलोकन गर� आयोजन �थलको च�ानको 

�कार र भौग�भ�क संरचनाह�को �व�षेण  ग�रयो ।  

ज. साव�ज�नक स�प�तह�: �थलगत अ�ययन तथा अवलोकन गर� चेक�ल�ट अनसुार 

साव�ज�नक स�प�तह� ज�तै; चौतारा, ��त�ालय, पानीको �ांक�, पानीको धारा आ�दको 

चेनेज अनसुार �टपोट गर� सूचीकरण ग�रयो । 

झ. आयोजनाका सहायक स�ुवधाह�: आयोजनाका �व�भ� सहायक स�ुवधाह� ज�तै; कामदार 

िश�वर, सामा�ी भ�डारण �थल, �ब�न �यव�थापन �थल, आ�दको ला�ग �थानीयसँग छलफल 

गनु�का साथै �थलगत अ�ययन ग�र उ� �थानह�को िज.�प.यस. को �योगले अ�ांश र 

देशा�तरको �टपोट ग�रयो । 

ञ. भ-ूउपयोग: �थलगत अ�ययन तथा अवलोकन गर� चेक�ल�ट अनसुार भू-उपयोग स�ब�धी 

�टपोट गनु�का साथै �थलगत सव��णबाट आएको त�यांकलाई िज.आई.यस. को मा�यमले 

�व�षेण गर� �े�फल मापन ग�रयो । 

ट. अ�य: यसका अ�त�र� टोल�ले �थानीय बा�स�दाह�सँग �यस �े�को भौ�तक अव�था बारे 

समूहगत छलफल गर� ��ताव काया��वयन गदा� पन�स�ने स�भा�वत �भावका बारेमा समेत 

जानकार� स�लन ग�रयो । 
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३.१०.२.३.२ जै�वक वातावरण स�व�धी त�या� स�लन काय�  

जै�वक सव��णको �ममा आयोजना �े� �भ� रहेको वनको अवलोकन गर� �न�न �व�ध�ार 

जै�वक वातावरण स�व�धी त�या� स�लन ग�रयो । 

�थलगत अ�ययनको �ममा आयोजना काया��वयन गदा� कटान गनु�पन� वन�प�तह�को स�पूण� 

�जा�तको सं�या �टपोट गर� चेक�ल�मा ��व� ग�रयो । जै�वक वातावरणीय त�या�ह� 

�व�षेणको ला�ग ��त हनेु �खह�को आयतन �नका�लएको छ । जसकोला�ग �न�न श�ु 

�योग ग�रएको �थयो । 

आयतन (m3) = basal area (m2) * height (m)*form factor 

जहाँ‚height (m)= tan �*�खको आधार र अवलोकन कता� �बचको दरु� 

� =अवलोकन कता�ले �खको टु�पोमा अवलोकन गरेको कोण‚Basal area= �(DBH)2/4 �योग 

ग�रएको छ । जहाँ‚DBH= Diameter at breast height (ज�मनबाट ४ �फट मा�थ मापनग�रने)  

 

व�यज�त ु (�तनधार�, चराच�ंुगी, जलचर, उभयचर, अभयचर,सर�सपृ) को �जा�त,  व�यज�तकुो 

बास�थान, �वचरण �े� र आवतजावत गन� �े�को बारेमा जानकार� हा�सल गन� अ�त�र� 

मू�य जानकार �यि�ह�सँग छलफल गर� वनमा पाईने, आवत जावत गन� खासगर� �तनधार�, 

चरा र घ�ने �जातीका व�यज�त ुस�ब�धी जानकार�लाई य�कन ग�रयो ।  

३.१०.२.३.३ सामािजक–आ�थ�क- सा�ँकृ�तक वातावरण स�व�धी त�या� स�लन काय� 

��ताव– काया��वयन हनेु �े�को सामािजक–आ�थ�क तथा साँ�कृ�तक वातावरण स�ब�धी 

�ववरणह� संकलन गन�को ला�ग  साव�ज�नक छलफल, मू�य सूचनादातासँग अ�तवा�ता� 

संचालन ग�रयो । आयोजना �भा�वत �े�ह�को सहायक त�या�ह� (Secondary Data) �थानीय 

तहको �ोफाईल, बाट समेत स�लन ग�रयो । 

वातावरणीय �भावह�को प�हचान, आकलन तथा �भावको मू�या�न गदा� अपनाइएको �व�धः 

�थलगत अ�ययन र डे�क अ�ययनबाट स�लन ग�रएका त�या�ह�लाई ए�सेल �सटको 

�योग गर� �व�ह�को स�लाह बमोिजम �व�षेण ग�रएको छ । �यसर� �व�षेण गरेको 

त�या�ह�लाई �भावको प�रमाण, सीमा, समयाव�ध र अव�ध �कटान गर� �भावह�को 

आकलन ग�रएको छ । जसमा समयाव�ध (उ�च/वहृत-६०, म�यम-२०, �न�न-१०), सीमा 

(�े�ीय-६०, �थानीय-२०, �थलगत-१०) र अव�ध (द�घ�का�लन-२०, म�यम-१०, 

अ�पका�लन-५)�कटान ग�रएको छ । 

३.१०.२.३.४ साव�ज�नक सनुवुाई तथा साव�ज�नक सूचना  

�ारि�भक वातावरणीय पर��ण ��तवेदन तयार�को �सल�सलामा ��तावको काया��वयनबाट 

�भा�वत हनेु �े�मा ��तावको बारे जानकार� �दन, म�यौदा ��तवेदन ��त�ुत गन� र राय 

सझुाव संकलन गन� हेतलेु साव�ज�नक सनुवुाईको काय��म आयोजनाको ला�ग गो न पा वडा 
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नं ४ को काया�लय मा �म�त २०७७/१२/१९ मा , वडा अ�य�, सामदुा�यक बन को  

अ�य�, वडा ��त�न�ध, सडक उपभो�ा स�म�त ��त�न�ध, र अ�य �थानीय को उपि�थ�तमा  

साव�ज�नक सनुवुाई काय��म आयोजना गर� �ा� राय सझुाव, उपि�थ�त, त�वीर (अनसूुची ३) 

तथा ��य ��यलाई ��तवेदनमा समावेश ग�रयो ।  

सूचना �काशनः 

��ताव स�ब�धमा मा स�बि�धत सरोकारवाला �नकाय, �यि� वा सं�थालाई सो ��तावको 

काया��वयनबाट वातावरणमा पन� स�ने �भावको स�व�धमा �लखत रायसझुाव उपल�ध गराउन 

�भा�वत �े�को �थानीय तहको काया�लय, सो �े�मा रहेको शैि�क सं�था, �वा��य सं�था 

तथा कुनै साव�ज�नक �थलमा सूचना टाँस गर� मचु�ुका तयार ग�रएको छ र सोह� 

बमोिजमको सूचना रा��य दै�नक प��कामा समेत �कािशत ग�रएको �थयो। उ� सूचनाको 

��त�ल�प अनसूुची मा रािखएको छ । 

३.१०.३ त�या�को �ब�षेण 

रा��य वातावरणीय �भाव मू�यांकन �नद� िशका २०५० बमोिजम �भावलाई �कार, �समा, 

प�रणाम र अव�ध मा वग�करण गर�ए बमोिजम �कारलाई ��य� र अ��य�, प�रणामलाई 

उ�च, म�यम र �यून, �समालाई �े�ीय, �थानीय र �थान �न�द�� र अव�धलाइ द�घ�का�लन, 

म�येका�लन र अ�पका�लन गर� ३ भागमा �वभाजन गर� �भावह� कूल अ�को आधारमा 

उ�च मह�वपूण�, म�यम मह�वपूण� र �यून  मह�वपूण� रहेको ठहर ग�रयो (ता�लका नं. ३.९) 

। �यसै गर� संकलन गर�एका सूचना / त�यांकह�को �ब�षेण माइ��स�ट ए�सल (MS- 

Excel) र जी.आई.स. (GIS) को �योगबाट ग�रयो । 

ता�लका नं  .३ . १०: �भावको म�ुया�न ता�लका 

प�रमाण मान �समा मान अव�ध मान �कार 

उ�च ६० �े�ीय ६० द�घ�काल�न २० ��य� 

म�यम २० �थानीय २० म�यकाल�न १० अ��य� 

�यून १० �थान �न�द��ट १० अ�पकाल�न ०५ - 

(सरल�करण: �कार-Nature, प�रमाण-Magnitude, हद-extent, अवधी- Duration, मह�व- Significance ) 

(�ोत: रा��य वातावरणीय �भाव मू�यांकन  �नद� िशका, २०५०)  

  

३.१०.४ ��तवेदनको तयार� 

वातावरण संर�ण �नयमावल� २०७७ को अनसूुची ११ बमोिजमको ढाँचामा ��ता�वत 

आयोजनाको �ारि�भक वातावरणीय पर��ण ��तवेदन तयार ग�रएको छ । 
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��ताव काया��वयन हनेु �े�को �व�ततृ �ववरणः 

३.११ ��ताव काया��वयन हनेु ��ेको �व�ततृ �ववरणः 

३.११.१ अवि�थ�त र न�सा 

��ता�वत बेलपानी प�ेनी फुलब�ती सडकख�ड सदूुरपि�म �देश अ�तग�त कैलाल� िज�लाको 

गोदावर� नगरपा�लकामा पद�छ । यो सडकख�ड गोदावर� नगरपा�लकाको बेलपानी 

(०+०००) स�ु भएर फु�बि�तमा (११.०२) मा अ�त ह�ुछ । यस आयोजनाको भौगो�लक 

अवि�थ�त ४६२२४७.९.पूव�  देिख ३१९२९२७ उ�र  र ४६५८११.७ पूव�  देिख 

३१९६२१८ उ�र रहेको छ। ��ता�वत सडक ख�डको �े�ा�धकार २० �मटर रहेको छ 

भने कुल �नमा�ण �े� ७ �म र के�रयज चौडाइ ३.७५ �मटर रहेकोछ ।��ता�वत सडकको 

अवि�थ�त तल न�सामा ��ततु ग�रएको छ । ��ता�वत सडक ख�डको औसत उचाइ सम�ु� 

सतहबाट २०० देिख ६०० �मटर स�म रहेको छ । यस �े�मा उपोषण �क�समको 

हावापानी पाई�छ । यस �े�को वा�ष�क औसत अ�धकतम ताप�म ३५डी से. र �यूनतम 

ताप�म १७ डी से. पाईएकोछ (अत�रया जलवाय ुमापन के��, २०७६) । 

 

न�सा 1��ताव �े�को अवि�थ�त 
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न�सा 2��ताव �े�को गूगल न�सा  

 

३.१२ ��ताव ��ेको �व�मान वातावरणीय अव�था 

३.१२.१ भौ�तक वातावरणीय अव�था  

३.१३.१.१ �थलाकृ�त (Topography) 

सम�ु� सतह बाट  २०० देिख ६०० �मटर स�म. को उचाईमा रहेको आयोजना �थलको 

भौगो�लक अवि�थ�त ४६२२४७.९.पूव�  देिख ३१९२९२७ उ�र  र ४६५८११.७ पूव�  

देिख ३१९६२१८ उ�र रहेको छ।आयोजना �े� नेपालको चरेु �ृ�लाको म�द ढालय�ु 

पहाडी �े�मा पद�छ ।  

३.१२.१.२ हावापानी / जलवाय ुको �ववरण 

यस �े�को वा�ष�क औसत अ�धकतम ताप�म ३५ डी से. र �यूनतम ताप�म १७ डी से. 

पाईएको छ भन ेऔसत बषा� १५०० �म�म रहेको छ ।  (अत�रया जलवाय ुमापन के��, 

२०७६) । 
 

 

 

३.१२.१.३ भ ूउपयोग :  
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��ता�वत सडकको अ�धकांश भाग कृ�षज�य �े�, वन �े� र ब�ती भएर जा�छ ।सडक 

ख�ड अ�तग�त सरकार� �वा�म�वको  बाझो ज�मन लाई कृ�षभ�ुम को �पमा �योग ग�रएको 

छ  । 

 

 

३.१२.१.३ भौग�भ�क �ववरण   

��ता�वत सडक ख�ड �सवा�लक पहाडी (�सवा�लक) भ-ूगभ�य �े�मा पद�छ । ��ता�वत 

सडक ख�ड �सवा�लक समूहको लेसर �सवा�लक बनौट भएर जा�छ । ५०० �फटदेिख 

१००० �फट उचाईस�म रहेको चरेु पहाड यस �े�मा रहेका छन ् । यस �े�मा 

sandstone, mudstone ज�ता च�ानह� को बाह�ुयता रहेको छ भने chlorite and 

dolomite ज�ता ख�नजह� पाइ�छन ् । भौगो�लक �पमा माटोको बनावट हेदा� बलौटे, 

रातोमाटो र खैरोमाटो रहेको छ । 
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िच� नं  .३ . 1: नपेालको भौगो�लक न�शा (�ोत: खानी तथा भगूभ� �वभाग) 

३.१२.१.४ भ-ू�य तथा प�हरोः 

��ता�वत सडकख�ड पहाडको �भरालो भू –बनौटमा रहेकोले  आयोजना �े�मा क�जोर च�ान 

रहेकाले भ-ू�य र प�हरोको जोिखम उ�च देिख�छ । �थलगत अवलोकन तथा अ�ययनको 

�ममा आयोजना �े�को मा�थ�लो �गरेगाडा भ�दा मा�थको �े�  प�हरोको उ�च जोिखममा 

रहेको पाईयो । भ-ू�य र प�हरोको कारणले सडकमा ब�े संरचनाह�मा �वशेष गर� �स 

नाल�ह�मा असर पन� देिख�छ ।  

३.१२ .१ .५ भकु�पीय जोिखमः 

भौग�भ�क �हसाबले यो �े� �सवा�लक बे�टमा पद�छ ।�सवा�लक बे�टलाई  Tectonic 

division को �हसाबले हेदा� Himalaya frontal thrust र main boundary thrust  को �बचमा 

रािखएको छ ।नेपालको स�दभ�मा Main Himalyan Thrust (MHT)  भकु�पीय जोिखमको 

�हसाबले बढ� जोिखमपूण� रहेकोले, ��ता�वत �े� भकु�पीय जोिखमको �े� अ�तग�त पद�न। 

३.१२.१.६ �व�नको गणु�तर   

आयोजना �े�मा पन� बेलपानी, �गरेगाडा,फुलब�ती, आ�द  ठाउँह�मा मा �व�नको गणु�तर 

मापन गदा�  �व�भ� समयमा �व�नको चाप ४०dB (A) देिख ६१ dB (A), �दउसो �व�नको 

चाप ७५ dB (A) देिख ८० dB (A) स�म रहेको पाइयो  । 

आयोजना �थल  
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ता�लका नं.: आयोजना ��ेको  �व�नको चाप 

�म�त समय आयोजनाको संरचना / �थान �व�न �तर(डे�सवल) 

२०७७/१२/१ र 

१२/२ 

 

 

८.४५ बेलपानी गाउँ  ४० डी �ब 

११.०० �गरेगाडा ६१ डी �ब 

२.०० पटरेनी ७५ डी �ब 

 

(�ोत: �थलगत सव��ण, २०७७ ) 

३.१२.१.७ साव�ज�नक पूवा�धार तथा स�पि�को �ववरण  

��ता�वत आयोजना काया��वयनबाट ४ वटा साव�ज�नक खानेपानीको पाइपह� र १ पानी टंक� 

र १ चौतारा, मा �भाव पछ� । �य�नह�को �यव�थापन गन� आव�यक देिख�छ ।  

३.१२.२  जै�वक वातावरणीय अव�था  

३.१२.२.१ वनको �ववरण  

आयोजना �े�मा २ वटा सामदुा�यक वन को भ-ूभाग पद�छ । यस आयोजना काया��वयन 

गदा� २.०१ हे.  सा. वन �े�  आव�यक पन� देिख�छ र उ� वन �े�बाट ९ वटा �व�भ� 

�जा�तका १६२ �खह� कटान गनु�पन� देिख�छ ।  

३.१३.२.२ वन�प�तको �ववरण  

��ताव �े� वरपर पाइने म�ुय वन�प�तह�का �जा�तह� र �तनको संर�णको अव�था �न�न 

बमोिजम रहेको छ । 

�स. न. �थानीय नाम  वै�ा�नक नाम  
CITES IUCN 

नपेाल सरकार 

�ख �जा�तः 

१ साल Shorea robusta   Protected species 

२ साज Termenalia tomentosa    

३ बर� Terminalia alata    

४ जामनु Syzgium cumini    

५ स�लो Pinus roxburghii    

८ आप Mangifera indica    

१० भलायो     
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घासपात तथा ब�ु�ानः 

१ �ततेपाती Terminalia chebula    

२ असारे Sikimmia arborescens    

३ दधेु Euphorbia hirata    

४ �स� Imperata cylindrica    

५ कुरो Bidens pilosa    

�ोतः �थलगत अ�ययन‚ २०७७ 

३.१२.२.२ �मखु गै� का� वन�प�तः 

��ता�वत आयोजना �े�मा पाइने �मखु गै�का� वन�प�तह�मा कोइरालो, बर�, आकँ, �पपल 

आ�द रहेका छन ्। 

ता�लका 3 आयोजना ��े वरपर पाइने �मखु गै� का� वन�प�त 

�स. 

न. 

�थानीय नाम  वै�ा�नक नाम  
CITES IUCN 

नपेाल सरकार 

१ �पपल Ficus religosa    

२ बाँस Dendrocalamus strictus    

३ कोइरालो Bauhinia variegeta    

४ हर� Terminalia bellirica    

५ आकँ Calotropis gingatea    

�ोतः �थलगत अ�ययन‚ २०७७ 

३.१२.२.२.४ व�यज�तःु 

क)�तनधार� जनावरः 

��ता�वत आयोजना वरपर पाइने जनावरह�मा बादर, िचतवुा, बदेल आ�द रहेका छन ् । 

��ताव �े� वरपर पाइन े जनावरका �जा�तह� र �तनको संर�णको अव�था तलको 

ता�लकामा �दइएको छ । 

ता�लका 4 आयोजना ��े वरपर पाइने जनावरह�को सूची 
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�थानीय नाम  वै�ा�नक नाम  
CITES IUCN 

नेपाल सरकार 

रातो बादर Macaca mulatta Appendix-I LC  

िचतवुा Panthera pardus Appendix-III LR/NT  

�ाउरो Canis aureus Appendix-I   

बदेल Sus scrofa    

�मग� Axis axis  LC  

द�ुसी Hystrix indica    

�ोतः �थलगत अ�ययन‚ २०७७ 

जहाँ‚LR/NT= कम जोिखम/खतरा निजक र LC= कम िच�ता 

ख) चराच�ु�ीः 

��ता�वत आयोजना �े� वरपर पाइने चराच�ु�ीह�मा काग‚ ढुकुर‚ क�चौडे‚ कोइल�‚ 

लाटोकोसेरो‚ जरेुल�‚घाँसे �फ�टो‚ लामप�ु�े चरा‚ घर भंगेरा‚ चील‚बकु�लाआ�द रहेका छन ्

। 

ता�लका 5 आयोजना ��े वरपर पाइने चराच�ु�ीह�को सूची 

�थानीय नाम  वै�ा�नक नाम  
CITES IUCN 

नेपाल सरकार 

काग Corvus splendens  LC  

कुल� ढुकुर Streptopelia chinensis  LC  

कोइल� Cuculus canorus  LC  

घाँसे �फ�टो Prenia criniger  LC  

लामप�ु�े चरा Urocissaerythroryncha  LC  

भंगेरा Passer domesticus  LC  

चील Milivus migrans  LC  

परेवा Columbalivia  LC  

�ोतः �थलगत अ�ययन‚ २०७७ 

ग) स�रसपृ तथा उभयचरः 

��ता�वत आयोजना वरपर पाइने स�रसपृ तथा उभयचरह�मा सप�‚ छेपारो‚गोहोरो‚�यागतुो 

आ�द रहेका छन ्। 
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ता�लका 6 आयोजना ��े वरपर पाइने स�रसपृ तथा उभयचरको सूची 

�थानीय नाम  वै�ा�नक नाम  
CITES IUCN 

नपेाल सरकार 

सप� Ptyas mucosus II LC  

छेपारो Hemidactylus flaviviridis  LC  

�यागतुो Hoplobatrachus tigerinus  LC  

गोहोरो Varanus bengalensis  LC  

�ोतः �थलगत अ�ययन‚ २०७७ 

३.१२.३ सामािजक – आ�थ�क र सा�ँकृ�तक वातावरणीय अव�था  

३ .१ २ .३ .१ आयोजना �भा�वत गाउँपा�लकाको जनसं�या स�ब�धी �ववरणः 

/fli6«o hgu0fgf @)^* cg';f/ o; gu/kflnsfsf] s'n hg;+Vof &*)!* hg;+Vof /x]sf] 
5  hxf+ gu/kflnsf If]q leq !$(!% 3/w'/Lx?sf] a;f]af; /x]sf] 5 . s"n #^^$@ k"?if 
/x]sf 5g eg] $!#&^ dlxnfsf] hg;+Vof /x]sf] 5 . hgu0fgf @)^* cg';f/ o; 

gu/kflnsfsf] hg;+Vof a[l4b/ @=@( /x]sf] 5 । आयोजना काया��वयन हनेु गोदावर� 

नगरपा�लका वडा नं ४ को जनसाि��यक �ववरण तलको ता�लकामा ��ततु ग�रएको छ । 

ता�लका 7 आयोजना �भा�वत �े�को जनसाि��यक �ववरण 

जनसं�या  घरधरु� औसत घरधरु� आकार 

कुल जनसं�या  प�ुष म�हला 

७८०१८ ३६६४२ ४१३७३ १४९१५ ५.२३ 

वडा नं ४ को जनसं�या घरधरु� औसत घरधरु� आकार 

कुल जनसं�या  प�ुष म�हला 

९७२५ ४८९ ४८१७ १७८८ ५.४३ 

 (�ोत: नगर ब�तगुत पा��िच�, गोदावर� २०७६) 

३.१२.३. जातजा�तः 

जातजातीगत �हसाबले हेदा� यस न पा मा सबैभ�दा बढ� �े�ी जाती (३०%)को बसोबास 

रहेको छ । �यस बाहेक  मगर‚ �ा��ण‚ तामा�‚ था�‚ कामी‚ दमाइ आ�द जातजा�तको 

प�न बसोबास रहेको छ । ��ता�वत �े�मा वडा नं ४ मा �े�ी जातीको बाह�ुयता रहेको छ 

। अ�य �समा�तकृत समदुायको �यून बसोबास रहेको छ । 
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धम� : 

 गोदावर� न पा मा  �ह�द ुधम� मा�े ह� को बाह�ुयता रहेको छ ।आयोजना �भा�वत �े�मा 

९७%  �ह�द ु धम� मा� े जनसं�या रहेको छ ।�यस बाहेक १.३५ % ��शिचयन 

धमा�वल�बीह�को  उपि�थ�त रहेको छ । 
 

३.१२.३.४ िश�ा र सा�रता दर 

गोदावर� न पा को ब�तगुत �बवरण , २०७६ अनसुार  सम� न पा को  औषत सा�रता दर 

६६.३२% रहेको छ ।आयोजना �भा�वत �े� मा ११ वटा सामदुा�यक  �ब�ालय रहेका 

छन ्। आयोजना �भा�वत �े�मा १२.१ % जनसं�या अिशि�त छन,् २२.२९% जनसं�याले 

प�न मा� स�छन ्र ३९.३ % जनसं�याले �ाथ�मक त�ास�म अ�ययन गरेका छन ् । 
 

ता�लका नं  .३ . 1: आयोजनाबाट �भा�वत जनसं�याको अ�ययन तथा सा�रता ि�थ�त 

�.स. तह जनसं�या ��तशत (%) 

१. अिशि�त  १२.१ 

२. प�न मा� स�ने  २२.२९ 

३. �ाथ�मक (१-८) ४६ ३९.३ 

(�ोत: �थलगत सव��ण, २०७७ ) 

३.१२.३.५ पेशा 

सम� �भाव �े�को अ�धकांश घरप�रवार कृ�ष पेशामा आि�त छन ् । यसैगर� �यापार, 

वैदेिशक रोजगारमा समेत आयोजना �े�को घरप�रवारको संल�न रहेको देिख�छ ।     

(�ोत: �थलगत सव��ण, २०७७ ) 

३.१२.३.६ भाषाः 

भाषाको �हसाबले यस गोदावर� न पा मा �ब�भ� भाषाभासीको बसोबास रहेको छ। जसमा 

नेपाल� बो�ने को सं�या ४१.०८%, था� २७.८४% र डोटेल� १८.७०%, रहेका छन ्

।अयाजोना �े�मा अ�धकांश बझॉगी भाषीह� को बाह�ुयता रहेको छ ।�यस बाहेक अछामी 

र  मगर भाषीह�को प�न अ�ययन �े�मा बसोबास रहेको छ ।तथा�प सबैले नेपाल� भाषा 

लाई नै �योग गरेको पाई�छ । 

 (�ोतः गोदावर� न पा को ब�तगुत �ववरण‚ २०७६) 

३ .१ २ .३ . ७ �वा��य र सरसफाइः 

आयोजना काया��वयन हनेु �े�मा वडा नं ४ को �वा��य चौक� बाट �थानीय जनताले 

�वा��य सेवा �लइरहेका छन ्। यस �े�का जनतामा म�ुयगर� �ाश��ास स�ब�धी रोग‚ 

छाला स�ब�धी रोग‚ दम तथा मटुु स�ब�धी रोग‚ झाडापखाला आ�द रोगह� देिखने गरेका 

छन ्। यस �े�का जनतामा सरसफाई स�ब�धी चेतना रा�ो रहेको छ । �यसैगर� ��येक 
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घरमा शौचालय रहेको छ साथै यस �े�लाई खलुा �दशा�पशाव म�ु �े� घोषणा गरेको छ 

। 

३ .१ २ .३ . ८ खानेपानीः 

आयजोन �े� मा खानेपानीको �ोत �योगको आधारमा ८०% घरधरु�ले  खानेपानीको स�ुबधा 

उपभोग ग�र रहेका छन ् ,जसम�य  ८०% घर धरु�ले मलुको पानी  धारा माफ� त �योग 

ग�ररहेका छन ् । आयोजना काया��वयन हनेु �े�मा खानपेानीको ला�ग पाइप�ारा �वतरण 

गरेको पानी �योग ग�रएको छ ।�यसैगर� २०% घरधरु�ले टुबवेल  �योग ग�र रहेका छन ्

। यस �े�मा खोलाको पानी �योग गरेको भे�टएन ।(�ोतः �थलगत �थलगत सव��ण, 

२०७७  र गोदावर� न पा को ब�तगुत �ववरण‚ २०७६) 

 

३ .१ २ .३ .९ खाना पकाउन तथा उ�यालोको ला�ग ऊजा�को �योगः 

��ता�वत �े�मा खाना पकाउनको ला�ग ८२ ��तशत घरधरु�ले दाउराको �योग गद�छन ्

।औसत �पमा १० s]=hL दाउरा ��त�दन खाना पकाउन खच� ह�ुछ ।�थानीयह� बनबाट 

दाउरा आपू�त� गन� गछ�न । �यस बाहेक १४% ले ए लपी �याँस‚ आ�दको �योग गद�छन ्। 

�य�तै उ�यालोको ला�ग सोलार बि�को �योग गरेको पाइ�छ । (�ोतः �थलगत �थलगत 

सव��ण, २०७७  र गोदावर� न पा को ब�तगुत �ववरण‚ २०७६) 

३.१२.३.१० स�ारः 

;'rgf tyf ;~rf/sf] cj:yfdf qmlds ?kdf ljsf; Pj+ ;'wf/ x'Fb} uO/x]sf] 5 . clwsf+; 
3/df /]l8of], df]jfOn, sf]] Joj:yf /x]sf] 5 . lhNnf x'nfs ;]jf tyf cltl/Qm x'nfs 
;]jfn] klg oxfFsf hgtfnfO{ ;]jf lbO{ /x]sf] 5 . 

३ .१ २ .३ .११ ब�तीह�ः 

��ता�वत �े�मा पन� म�ुय ब�तीह�मा फुलपानी, त�लो �गरेगाडा, मा�थ�लो �गरेगाडा, प�ेनी, 

एका�तबि�त, फुलब�ती आ�द रहेका छन ्।  

३.१२.३.१२ धा�म�क‚ पय�ट�कय र सा�ंकृ�तक �थलह�ः 

आयोजना काया��वयन हनेु �े�मा मह�वपणु� धा�म�क‚ पय�ट�कय र सां�कृ�तक �थलह� रहेको 

पाइएन । 

 

३ .१ २ .३ .१३ चाडपव� तथा सं�कृ�त 

o; ufFpkflnsfdf d'Votof ;f+:s[lts l/ltl/jfh tyf k/Dk/fsf ?kdf ljif' kj{, bz}+, 
ltxf/, ;fpg] ;+qmflGt, df3L -r]nL ltxf/_, r}t] bz}, b]p8f, आ�द /x]sf 5g\ . afx'g, If]qL, 

मगरह�को cflwSotf /x]sf] o; :yfgsf jfl;Gbfx¿sf] ;+:s[ltdf klg hftLo laDa b]lvg] 
ub{5 . 
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४. ��ताव काया��वयन गदा� वातावरणमा पन� खास �भाव 

��ता�वत ��तावको �नमा�ण अिघ, �नमा�ण र संचालन चरणका ग�त�व�धह� अनसुार �भावह� 

को प�हचान र मू�यांकन गर�एको छ । �भावह�को �कृ�त (��य�  र अ��य�), मा�ा (उ�च, 

म�यम र �यून), सीमा (��ेीय, �थानीय र �थान �न�द��) र समायाव�ध (द�घ�का�लन, म�येका�लन 

र अ�पका�लन) को आधारमा �भावको मह�वलाई �यून, म�यम र उ�च  मा वग�करण 

ग�रएको छ । धेरै जसो प�हचान गर�एका �भावह� स�भव भएस�म �नधा�रण ग�रएको छ । 

��ता�वत ��तावको काया��वयनबाट  �नमा�ण अिघ, �नमा�ण र संचालन चरणका स�भा�वत 

�भावह� �न�नानसुार ��ततु ग�रएको छ । 

४.१ सकारा�मक �भावह�  

(क) रोजगार�को अवसर  

��ता�वत आयोजना �नमा�ण गदा� लगभग ५५ जना जनशि� आव�यक पन� देिख�छ । 

�नमा�ण काय�मा �थानीय जनताले काम गन� पाउने हुँदा रोजगार�को अवसर �म�नेछ । यसर� 

�थानीय जनताले रोजगार� पाउदा आयमा प�न व�ृ� हनेु देिख�छ । यो �भाव ��य� �कृ�त , 

उ�च मा�ा , �थानीय सीमा र अ�पकाल�न समायाव�धको हनेुछ । 

(ख) सीपमा व�ृ� 

�नमा�ण चरणमा सडक �तरो��तको ला�ग ठूलो सं�यामा �म बलको �योग गन� आव�यक छ 

। ��ता�वत आयोजनाको एउटा रणनी�त भनेको आयोजनाबाट �भा�वत भएको मा�नने �थानीय 

जनताको रोजगार�मा बढ� जोड �दन ु हो । ��ताबको काया��वयन �थानीय समदुायको 

संल�नतामा हनेु भएकोले �था�नय ��मकह�मा �नमा�ण स�व�धी नयाँ �सप तथा ��बधीको 

ह�ता�तरण हनु गई द�ता र �ा�ब�धक �ानको �बकास हनुेछ । जसले गदा� ��मक तथा 

उनीह�का आि�तको उ�थानमा सहयोग प�ुनछे ।यो �भाव अ��य� �कृ�त , म�यम मा�ा 

, �थानीय सीमा र द�घ�काल�न समायाव�धको हनेुछ । 

(ग) आ�थ�क व�ृ� 

यातायातको सहज उपल�धातले गदा� �था�नय उ�पादनले बजार पाउन ेदेिख�छ । साथै कृ�ष 

साम�ी, कृ�ष �व�तारका सामानह�, ��व�धह� तथा स�ुबधाह� सहजै उपल�ध हनुगई उ�पादन 

�मता र  कृ�ष उ�पादनको ब�नकुा साथै खेती गन� त�रकामा सधुार हनेु, �यावसा�यक खेती 

श�ु हनुे र �था�नय तवरमा बजारको �वकास हनेुछ । �थानीय जनताह�लाई आय आज�नका 

थ�ु ैअबसरह� �ा� हनुाले िजवन �तर उका�न म�त प�ुनका साथै आयोजना �े�को गर�बी 

�य�ुनकरणमा समेत मह�वपूण� योगदान प�ुन ेदेिख�छ ।यो �भाव ��य� �कृ�त , उ�च मा�ा , 

�थान �न�द�� सीमा र द�घ�काल�न समायाव�धको हनेुछ । 



बेलपानी-प�ेनी- फुलब�ती सडकख�डको �ारि�भक वातावरणीय पर��णको ��तवेदन   

 

26 
 

 

(घ) आवागमन स�ुवधा ब�ने र सामािजक स�ुवधामा पहुँच ब�न े

��ताव काया��वयन भए प�ात यातायातको सहज पहुँचले गदा� आवागमन तथा मालसामान 

ढुवानीमा सहजता हनुकुा साथै या�ा खच� र समयमा बजत हनेुछ । सडक �तरो��त भए 

प�ात आयोजना �े�मा साव�ज�नक सेवा र  स�ुवधाह� �बजलु�, खानेपानी, टे�लफोन, इ�टरनेट, 

�ब�ालय, अ�पताल  आ�दमा �था�नय जनताको पहुँच ब�नछे । यो �भाव ��य�, उ�च, 

�े�ीय र द�घ�का�लन रहनेछ ।  

४.२ नकारा�मक �भावह� 

४.२.१ भौ�तक वातावरण 

४.२.१.१ �नमा�ण अिघको चरण  

(क) भौ�तक संरचनाह�मा असर  

��ता�वत आयोजना काया��वयनबाट ४ वटा साव�ज�नक खानेपानीको पाइपधारा, १ चौतारा र 

१ पानी टंक�  मा �भाव पन� देिख�छ ।यो �भाव ��य�, �यून, �थान �न�द�� र अ�पका�लन 

रहनेछ । 

४.२.१.२ �नमा�ण चरण  

(क) भ-ू�य तथा प�हरो  

माटो कटान गर� ज�मनको सतह �मलन गदा� भ-ू�यको जोिखम ब�नछे । अि�थर 

ठाउँह�मामा जथाभाबी माटो कटान गदा� ना�ो �भर वषा�को पानी खो��ने वा �भरमा जब�ज�ती 

भार ब�न ेजसले गदा� �भर अि�थर हनु,े प�हरो जाने, भ-ू�य हनेु, साथै अ�यवि�थत त�रकाले 

माटो कटान गदा� भ-ू�यको स�भावना देिख�छ ।यो �भाव ��य�, मा�यम, �थान �न�द�� र 

अ�पका�लन रहनेछ । 

(ख) �ब�न �यव�थापनको जोिखम 

�नमा�णको �ममा �न�कासन भएको �ब�न ज�तै, �खका जरा, माटो, ढंुगा, �ाभेल आ�दको 

अ�यवि�थत त�रकाले वन तथा खे�त यो�य ज�मनमा �यव�थापन गना�ले �ाकृ�तक पानी ब�ने 

�णाल� थ�ुनने, पानी जमेर ज�गा धाप ब�,े जै�वक उव�र शीष� माटोलाई नो�सान प�ु याउने 

आ�द हनु स�छ । �ब�नको अ�यवि�थत �यव�थापनले साव�ज�नक �वा��य र सरु�ामा 

नकरा�मक �भावह� हनेु अनमुान ग�रएको छ ।�ब�न �यव�थापनको जोिखम ��य�, 

म�यम, �थान �न�द�� र अ�पका�लन रहनेछ । 

(ग) �व�न �दूषण  

��ता�वत आयोजना समयमै स�प� गन� संचालनको �ममा माटो कटान तथा भरण काय�को 

ला�ग  �याक हो लोडर, �नमा�ण साम�ी ढुवानीको ला�ग �क, �मनी �क र अ�य �नमा�ण सँग 
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स�ब�धीत य��ह�को �योग गर�नेछ । �नमा�ण चरणमा �योग हनु ेय�� उपकरण र भार� 

सवार� साधनमा �नमा�ण साम�ीको ढुवानी गदा� ब�ती भएको तथा आसपासका �े�मा �व�न 

�दूषण र क�पनको �सज�ना हनेु अनमुान ग�रएको छ । यो �भाव ��य�, म�यम, �थानीय र 

द�घ�का�लन रहनेछ । 

(घ) वाय ु�दूषण 

�नमा�णमा �योग हनेु य�� उपकरण र गाडीबाट �न�कने �याँस , �नमा�ण साम�ीको  

ओसार�सारको �ममा र आयोजना �थलमा �नमा�ण अव�धमा उ�ने धलुोले वाय ु�दूषण हनु े

देिख�छ ।  जसको कारणले �थानीय वा�स�दा  र कामदारह�को  �वा��यमा ��तकूल असर 

पन� जाने देिख�छ ।यो �भाव ��य�, म�यम, �थानीय र द�घ�का�लन रहनेछ । 

(ङ) फोहोर मैला �न�कासन तथा �यव�थापन  

�नमा�णको �ममा �नि�कने फोहोर ह� ज�तै �समे�टका बोरा , तारका टु�ा, फलामका टु�ा, 

र कामदार �स�वरबाट �नि�कने ठोस तथा तरल ज�य फोहोर मैलाको अ�यवि�थत �वसज�न  

हनु जाने देिख�छ । जसको कारणले �वा��य र सरु�ामा  नकरा�मक �भावह� हनेु अनमुान 

ग�रएको छ ।यो �भाव  ��य�, म�यम, �थानीय सीमा र अ�पका�लन  हनेुछ । 

(च) �नमा�ण समा�ीको भ�डारण पान� �भाव  

�नमा�ण काय�लाई आव�यक पन� �नमा�ण साम�ी भ�डारण गनु�पन� ह�ुछ । यस आयोजनाको 

ला�ग अ�थायी�पमा �नमा�ण समा�ीको भ�डारण गन� ०.९२ हे. ज�मन आव�यक पद�छ । यो 

�भाव  अ��य�, �यून, �थान �न�द�� र अ�पका�लन हनेुछ । 

४.२.१.३ संचालन चरण  

(क) �व�न �दूषण र वाय ु�दूषण  

सडक स�ालनले सवार� साधनलाइ� सहज पहुँच �दान गछ� । या� ुओसार�सार र साम�ी 

ढुवानी गन� साव�ज�नक सवार�साधनको सं�यामा प�न उ�लेखनीय व�ृ� ह�ुछ ।  जसको 

कारणले सडक  आसपासको �े�ह�मा �व�न �दूषण र वाय ु�दूषण हनेु देिख�छ  । यसको 

��य� �भाव �थानीय समदुायमा हनु जा�छ ।यो �भाव  ��य�, म�यम, �थान �न�द�� र 

द�घ�का�लन रहनेछ । 

�नमा�ण समयमा �थापना ग�रएका अ�थायी संरचनाह�को �वसज�नः  

�नमा�णको अव�धमा �थापना ग�रएका अ�थायी संरचनाह�को उिचत �यव�थापन नगरेमा, ती 

संरचनाह� लामो समय स�म �थानीय�तरमा यथावत रहेमा, �यसले सडक �े�ा�धकार 

अ�त�मणको स�भावना रह�छ र �यसले �थानीय वातावरणमा �भाव पन� देिख�छ । 
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प�रक�पना ग�रएको �भाव ��य�‚ म�यम प�रमाण‚ �थलगत सीमा‚द�घ�काल�न अव�धको र 

उ�लेख�नय रहेको छ । 

सडकनाल� �यव�थापनः 

सडक �ब�ीनबाट बचाउनको ला�ग सडकनाल� �यव�थापन अ�त नै मह�वपूण� काय� हो । 

सडक मम�तसंभार गदा� नाल� �यव�थापनमा �यान न�दएको ख�डमा सडक समयभ�दा अगावै 

�ब�ीन स�छ।प�रक�पना ग�रएको �भाव ��य�‚ �न�न प�रमाण‚ �थानीय सीमा‚ द�घ�काल�न 

अव�धको र उ�लेख�नय रहेको छ । 

भ-ू�य तथा भ-ू�खलनः 

वषा�तको समयमा सडकको �भरालो भागमा भ-ू�य तथा भ-ू�खलन हनुे स�भावना रह�छ उ� 

काय� �यूनीकरणका ला�ग समय-समयमा सडक मम�तसंभार तथा �भरालो भाग �था�य�वकरण 

गन�को ला�ग प�हरो रोकथामका काय��म गनु�पन� ह�ुछ । प�रक�पना ग�रएको �भाव ��य�‚ 

�न�न प�रमाण‚ �थानीय सीमा‚ द�घ�काल�न अव�धको र उ�लेख�नय रहेकोछ । 

४.२.२ जै�वक वातावरण 

४.२.२.१  �नमा�ण अिघको चरण  

आयोजना �नमा�णका कारणले वन ��ेबाट वन�प�त/�ख �ब�वाको ��तः 

आयोजना �नमा�ण गदा� २.०१ हे. वन �े� ��ता�वत सडकको �नमा�ण �े�मा पद�छ। 

��ता�वत आयोजना �नमा�ण गदा� वन �े�बाट १६२ �खह� हटाउन ु पन� देिख�छ जसमा 

...... घन �म आयतन काठ ��त हनेु देिख�छ ।प�रक�पना ग�रएको �भाव ��य�‚ उ�च 

प�रमाण‚ �थलगत सीमा‚ द�घ�काल�न अव�धको र धेरै उ�लेखनीय रहेको छ । 

 

४.२.२.२ �नमा�ण चरण  

(क) चराच�ुगंी र जीवज�तमुा हा�न नो�सानी 

�ख कटान गदा� र ज�मनको सतह �मलान गदा� फा�फु� �पमा �यस �े�मा आउने व�यज�त ु

तथा चराच�ंुगी को वास�थानमा हा�न नो�सानी हनेुछ । फुस�दको समयमा आयोजना �नमा�ण 

काय�मा ख�टएका कामदारह�बाट आयोजना �े�मा पन� सामदुा�यक वनमा पाईने व�यज�त ु

तथा चराच�ंुगी तसा�उने तथा चोर� �सकार� हनेु देिख�छ ।यो �भाव अ��य�, �यून, �थानीय 

र अ�पका�लन रहनछे । 

(ख) �नमा�ण टोल� बाट बन पैदावारको �योग  

�नमा�ण �यवसायीले कामदार �स�वरमा आव�यक मा�ामा इ�धनको उपल�धता नगराएको 

ख�डमा आयोजना �नमा�ण काय�मा ख�टएका कामदारह�बाट खाना पकाउने इ�धनको �पमा 

आयोजना �े�मा पन� रा��य तथा सामदुा�यक वनह�बाट वन पैदावार �योग गन� देिख�छ । 
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फल�व�प वन �े� र वन स�पदा घ�न ेर व�यज�तकुो वास�थान न� हनेु देिख�छ  ।यो 

�भाव  ��य�, �यून, �थान �न�द�� र अ�पका�लन रहनछे । 

४.२.२.३ संचालन चरण 

(क)  वन�प�त र व�यज�तकुो गैरकानूनी �यापार  

सहज यातायात स�ुवधाको कारणले सडक छेउ रहेका वनह�बाट गैरकानूनी �पमा �ख 

काटेर गो�लया काठको कारोबार ब�ने देिख�छ । साथै आयोजना �े� वरपरका वन 

जंगलबाट �व�भ� वन�प�तका �जा�तह�, वन पैदावार र व�यज�तकुो गैरकानूनी �यापार  हनु 

स�ने देिख�छ जसको कारणले आयोजना �थलको जै�वक �व�वधता न� हनेुछ ।यो �भाव  

अ��य�, म�यम, �था�नय र म�येका�लन  रहनेछ । 

(ख)  व�यज�तमुा बाधा  

��ता�वत सडक �तरो��त भए प�ात सडकमा सवार� साधनको चाप ब�न गई वन �े�मा 

चराच�ंुगी र व�यज�तकुो आवतजावतमा बाधा प�ुने देिख�छ । यो �भाव अ��य�, �यून, 

�था�नय  र म�यका�लन रहनछे । 

४.२.३ सामािजक – आ�थ�क र सा�ँकृ�तक वातावरण 

४.२.३.१ �नमा�ण अिघको चरण  

(क) �निज ज�गा अ�ध�हण 

��ता�वत सडकलाई ७ �म. चौडाई र ११.०२  �क.�म. स�म �तरो��त र �नमा�ण गदा� �निज  

ज�मन अ�ध�हण गनु�पन� देिखदैन । 

(ख) खेतीयो�य ज�मनको अ�ध�हण  

��ता�वत आयोजना को �ैक ख�ुलसकेको ले खेतीयो�य ज�मन अ�ध�हण गनु� पन� देिखदैन र 

थप गनु� पन� सडक ख�ड बन �े�मा पन� हदुा, खेतीयो�य ज�मनको अ�ध�हण गनु�पन� देिखदैन 

। 

४.२.३.२ �नमा�ण चरण 

(क) पेशागत �वा��य र  सरु�ा  

कुनै पानी आयोजनाको �नमा�ण चरणमा �नमा�ण काय�मा खा�टएका कामदारह�मा सरु�ा 

उपायह� नअपनाउनाले �व�भ� �कृ�तका मेिशनर� य�� उपकरण स�ालन गदा� चोटपटक 

ला�न स�छ तथा �नमा�ण काय�मा �वा��यका ���ले संवेदनशील मा�नने रसाय�नक पदाथ�को 

�योगले कामदारको �वा��यमा ��तकूल असर पन� स�छ । आयोजना �थल बाट �नमा�ण 

अव�धमा उ�प� धलुो धवुाँको कारणले �नमा�ण काय�मा ख�टएका कामदारह� र �थानीयमा 
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�वास–��वास स�ब�धी रोग, आंखा िचलाउने रोग, मान�सक रोग, मटुुको सम�याह� देखा पन� 

स�छन ्। ढुवानी साधनह�को आवतजावतले आकि�मक दघु�टनाको संभावना प�न �य�तकै 

रह�छ । कामदार �स�वरमा श�ु �पउने पानी र सफा शौचालयको �यव�था नहुँदा 

झाडापखाला , हैजाको �कोप फै�लन गई  �नमा�ण काय�मा ख�टएका कामदारको �वा��यमा 

��तकूल असर पन�छ । यो �भाव अ��य�, म�यम, �थान �न�द�� र द�घ�का�लन रहनेछ । 

(ख) सामािजक �यवहारमा प�रवत�न   

सडक आयोजनाको �नमा�णको बेला कामदारको आवगमनले आ�थ�क ग�त�व�धमा व�ृ� हनेुछ 

जसका कारण मा�नसह�को �यवहारमा प�रवत�न आउनेछ जसले ��तकूल ग�त�व�धह�लाइ� 

�न��याइ� सामािजक स�ावलाइ� खतरामा पान�छ । यसले �थानीय �यि�ह� र आ�वासी 

�मशि�को बीचमा ���को �ोत प�न हनु स�छ। यो �भावको �कृ�त ��य�, प�रमाणमा 

म�यम, सीमामा �थानीय र अव�धमा अ�पकाल�न हनेुछ ।यो �भाव ��य�, म�यम, �थानीय र 

अ�पकाल�न हनेुछ । 

ल��गक �वभेदबाट पन� �भावः 

आयोजना �नमा�ण काय�मा म�हला तथा प�ुष दवैु काम गन� भएकोले काय��थलमा ल��गक 

�वभेद हनेु स�भावना रहन स�छ । कामदारह�को ल��गक आधारमा �याला �नधा�रण गन� 

स�भावना प�न रहन स�छ । प�रक�पना ग�रएको �भाव ��य�‚ �न�न प�रमाण‚ �थानीय 

सीमा‚ अ�पका�लन अव�धको र नग�य रहेको छ । 

सडक सरु�ा र स�भा�वत दघु�टनाः 

��ता�वत सडक �नमा�णका �ममा नाल�को �यव�थापन नग�रदा तथा उपय�ु �थानमा भू- 

�खलन, प�हरो रोकथामका कृयाकलाप नग�रदा सडक भा�सन तथा प�ुरन स�छ जसबाट 

�थानीय जनता �भा�वत हनु स�छन । प�रक�पना ग�रएको �भाव ��य�‚ म�यम प�रमाण‚ 

�थानीय सीमा‚ अ�पका�लन अव�धको र उ�लेख�नय रहेको छ । 

 

४.२.३.३ संचालन चरण  

सडक सरु�ा र स�भा�वत दघु�टनाः 

��ता�वत सडक �नमा�णका �ममा नाल�को �यव�थापन नग�रदा तथा उपय�ु �थानमा भू- 

�खलन, प�हरो रोकथामका कृयाकलाप नग�रदा सडक भा�सन तथा प�ुरन स�छ जसबाट 

�थानीय जनता �भा�वत हनु स�छन । प�रक�पना ग�रएको �भाव ��य�‚ म�यम प�रमाण‚ 

�थानीय सीमा‚ अ�पका�लन अव�धको र उ�लेख�नय रहेको छ । 

सडक सरु�ा र स�भा�वत दघु�टनाबाट सजृना हनेु �भावः 
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सडक स�ालन सँगै यस �े�मा भ�व�यमा सवार� साधनह�को आवागमन ब�न स�ने देिख�छ 

।अतः सवार� साधन तथा पैदल �ह�ने या�ीले �नयम पालना नगदा� सडकमा दघु�टना हनु 

स�छ ।प�रक�पना ग�रएको �भाव ��य�‚�न�न प�रमाण‚ �थानीय सीमा‚ अ�पका�लन 

अव�धको र नग�य रहेको छ । 

ता�लका नं  .४ . १1: सकारा�मक वातावरणीय �भाव मू�यांकन सं�पे 

�स.नं. वातावरणीय �भावह� �कृ�त प�रणाम �समा अव�ध ज�मा जोड  मह�व  

१ रोजगार�को अवसर  ��य�  ६० २० ५ ८५ उ�च   

२ सीपमा व�ृ� अ��य�  २० २० २० ६० म�यम  

३  आ�थ�क व�ृ� ��य�  ६० १० २० ९० उ�च 

४ 

आवागमन स�ुवधा 

ब�न े र सामािजक 

स�ुवधामा पहुँच ब�ने 

��य�  ६० ६० २० १४० उ�च 

ता�लका नं  .४ . २: नकारा�मक वातावरणीय �भाव मू�यांकन सं�पे 

�स.नं. वातावरणीय �भावह� �कृ�त प�रणाम �समा अव�ध ज�मा जोड  मह�व  

भौ�तक वातावरण 

�नमा�ण अिघको चरण 

१ 
भौ�तक संरचनाह�मा 

असर 
 ��य�  १० १० ५ २५  �यून  

�नमा�ण चरण 

१ भ-ू�य तथा प�हरो   ��य� २० १० ५ ३५  �यून 

२ 
�ब�न �यव�थापनको 

जोिखम 
  ��य� २० १० ५ ३५  �यून 

३  �व�न �दूषण    ��य� २० २० २० ६० म�यम 

४  वाय ु�दूषण   ��य� २० २० २० ६० म�यम  

६  
फोहोर मैला �न�कासन 

तथा �यव�थापन  
��य�  २० २० 5 ४५ �यून  

७  
�नमा�ण समा�ीको 

भ�डारण पान� �भाव  
अ��य�  १० १० 5 २५ �यून 

स�ालन चरण   

१ 
�व�न �दूषण र वाय ु

�दूषण  
��य� २० २० २० ६० म�यम  

३  
फोहोर मैला �न�कासनले 

गदा� हनेु �भाव 
��य� २० २० २० ६० म�यम  
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�स.नं. वातावरणीय �भावह� �कृ�त प�रणाम �समा अव�ध ज�मा जोड  मह�व  

जै�वक वातावरण 

�नमा�ण अिघको चरण 

१ 
वन�प�त र वन �े�को 

�बनास 
 ��य�  २० १० २० ५० �यून 

�नमा�ण चरण 

१ 
चराच�ंुगी र जीवज�तमुा 

हा�न नो�सानी 

 अ��य

�  
१० २० ५ ३५ �यून 

२ 
�नमा�ण टोल� बाट वन 

पैदावारको �योग 
 ��य�  १० १० ५ २५ �यून 

स�ालन चरण   

१ 
वन�प�त र व�यज�तकुो 

गैरकानूनी �यापार  

 अ��य

� 
२० २० १० ५०  �यून 

२  व�यज�तमुा बाधा  
 अ��य

�  
१० २० १० ४०   �यून 

सामािजक – आ�थ�क तथा साँ�कृ�तक वातावरण 

�नमा�ण चरण 

१ 
पेशागत �वा��य र  

सरु�ा  
अ��य�  २० १० २० ५० �यून 

२ 
सामािजक �यवहारमा 

प�रवत�न 
��य�  २० २० ५ ४५ �यून 

स�ालन चरण   

२  साव�ज�नक सरु�ा ��य� २० २० २० ६० म�यम 
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५. ��ताव काया��वयनका �वक�पह� 

वैकि�पक �व�षेण वातावरणीय अ�ययनको मह�वपणु� अंगको �पमा �लईएको छ । वातावरण 

संर�ण �नयमावल�, २०७७ अनसुार वैकि�पक �व�षेण ग�रएको छ । सडक �तरो��त 

स�ब�धी ��तावको ल�य �ा�� तथा सकारा�मक �भावह�लाई बढो�र� र नकारा�मक 

�भावह�लाई �यूनीकरण गन�का ला�ग �व�भ� �वक�पह�, ��ताब काया��वयन हनु ेवा नहनेु  

तथा काया��वयन गदा� �योग हनेु ��व�ध तथा �थान छनौट स�ब�धी �व�षेण यस अ�यायमा 

समे�टएको छ । यस आयोजनका ग�त�व�धह�को स�भा�वत वातावरणीय �भावह�को स�पूण� 

स�भा�वत वैकि�पक �वषयह�को �व�षेण �न�नानसुार ग�रएको छ ।  

५.१ ��ताव काया��वयन नगन�  

��ताव काया��वयन नगन� �वक�प भ�ाले ��ता�वत �े�मा सडक �तरो��त काय� नै नगन� र 

सो �े�लाई पणु� �पमा �नषे�धत �े�को �पमा �वकास गन� भ�े ब�ुभ�छ । ��ताव 

काया��वयन नगदा� ��ता�वत �े�मा �व�तार हनु स�ने आ�थ�क तथा रोजगार�का संभावनाह� 

ग�ुने, ��ता�वत ज�गा अ�त�मण हनु स�ने, अ�यवि�थत झा�ड ब�ुान तथा �खह�का 

कारण भौगो�लक सौ�दय� �दन��त�दन �ब�दैँ जाने र नकारा�मक ग�त�व�ध ब�ने देिख�छ  । 

�यस कारण सावधानीका उपायह� अपनाई ��ता�वत आयोजना काया��वयन गदा� उपय�ु 

ह�ुछ । 

५.२ ��तावका �वक�पह�  

५.२.१ �डजाइनः 

यस �वक�पमा सडक �डजाइनका मापद�डह�लाई पालना गर� सडकको �डजाइन ग�रएको छ 

। नपेाल सडक मापद�ड २०७० ले �व�भ� �तरका सडकह�को �डजाइन मापद�डह� 

�न�द�� गरे बमोिजम यस सडकको �डजाइन ग�रएको �थयो । 

५.२ आयोजना �थलः 

यस �वक�पमा सडकको �यानयेजको ला�ग, कम वन�े�को ��त, �ा�व�धक, आ�थ�क तथा 

सामािजक �हसाबले उपयु�� �थलको छनौट ग�रएको छ । 

५.२.२ वैकि�पक आयोजना �थल 

यस ��ताव सडक �तरो��त काय�सँग स�बि�धत भएको हुँदा आयोजना �थलको �वक�प 

नरहेको । खेतीयो�य ज�गाको �समाना सँगसंगै हुँदै मू�य ब�ती �े�ह�को बीचबाट जाने 

सडक र आव�यक �नमा�ण साम�ीह� बालवुा, ढु�ा र �ाभेल आयोजना �े�मा सिजलैसँग 

उपल�ध हनेु हनुाले ��ता�वत �थलमा आयोजना काया��वयन गदा� उपय�ु ह�ुछ ।  



बेलपानी-प�ेनी- फुलब�ती सडकख�डको �ारि�भक वातावरणीय पर��णको ��तवेदन   

 

34 
 

५.२.३ वैकि�पक ��व�ध र स�ालन �व�ध, समय ता�लका 

आयोजना �थलमा असार, साउन बीच स�म धेरै वषा� हनुे गद�छ । तसथ� काय� �दन वषा� 

बाहेकका म�हनामा उपय�ु रहन े सझुाव �दईएको छ । आयोजना �थल सामदुा�यक वन 

निजकै रहेकोले रातको समयमा जंगल� जनावरको डर, जंगल� जनावरको चोर� �सकार� ब�ने 

र रातको समयमा �नमा�ण काय� बाट उ�प� हनु ेआवाज ठुलो स�ुनने भएकोले ��ताव ग�रएको 

�दनको समय उपय�ु ह�ुछ । कामदार मा� लगाएर सडक �तरो��त काय� गदा� धेरै समय 

ला�ने भएकोले ��ता�वत कामदार र मेिशनर� दबैु �योग गर� आयोजना समयमै स�प� गन� 

स�क�छ  । 

५.२.४ वैकि�पक  �योग हनेु क�चा पदा�थ  

��ता�वत सडक �तरो��त काय�का ला�ग आव�यक पन� साम�ी र �ोतह�मा आयोजना 

काया��वयन हनेु �े�मा सिजलैसँग उपल�ध हनेु भएकोले  ��ताव ग�रएको क�चा पदा�थ नै 

उपय�ु ह�ुछ । 
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६. वातावरणीय �यव�थापन काय� योजना  

वातावरणीय �यव�थापन काय� योजना �ा.वा.प. ��तवेदनको एक मह�वपूण� भाग हो । यो 

वा.�य.का.यो. आयोजनाको काया��वयनको कारण हनेु अनकूुल र ��तकूल �भावह�लाई 

प�हचान गन� र यसको मा�ा प�ु� गर� ती  �भावह�लाई रणनी�त बनाएर कम गन� उपकरण 

हो । ��ताव काया��वयनमा �भावह� सकरा�मक र नकरा�मक दवैु हनु स�छन ्�यसकारण 

यस �ारि�भक वातावरणीय पर��ण ��तवेदनमा ��ताव गर�एका उपायह� सधुारा�मक, 

��तरोधक र ��तपू�त� दायक छन ् जसले सकरा�मक �भावलाई वढो�र� गन� र नकरा�मक 

�भावह�लाई �य�ुनकरण गन� उपायह� उ�लेख ग�रएको छ जसले गदा� ��ताव काया��वयन 

�े�का �थानीय जनताले धेरै भ�दा धेरै फाइदा महससु गन� सकून र �यून मा�ामा 

नकरा�मक �भाव भो�न ु परोस ् । प�हचान ग�रएको ��येक �भावह�को �व�ततृ�पमा 

म�ुया�न गर� �भाव �यूनीकरण का ला�ग लागत �भावकार� उपायह� �सफा�रस ग�रएको छ 

। �न�न ता�लकामा �भाव बढो�र� र  �भाव �य�ुनकरणका उपायह� �व�ततृ �पमा �य�या 

ग�रएको छ । यो वातावरणीय �यव�थापन योजना प�हलेका समान �कृ�तका �नमा�ण ग�रएको 

सडक आयोजनाह�को अनभुवमा आधा�रत छ । ��तावको वातावरणीय �यव�थापनका ला�ग 

��य� तथा अ��य� �पमा गोदावर� न पा र �नमा�ण �यवसायी िज�मेवार रहने छन ।  
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�नमा�ण चरणः 

�वषयगत 

��े 

�भावह�   के के गन� कहाँ गन�  कसर� गन� क�हले 

गन� 

कसले गन� अनमुा�नत 

जनशि�‚ 

बजेट‚ समय 

अनगुमन तथा 

मू�या�न 

अनकूुल �भावह�ः 

सामािजक-

आ�थ�क 

तथा 

सा�ँकृ�तक 

वातावरण 

�थानीय जनता 

लाई रोजगार� 

�ा� हनेु 

 �थानीय जनतालाई रोजगार�मा 

�ाथ�मकता �दइनेछ  

 �भा�वत घरधूर�लाई रोजगार�मा 

�ाथ�मकता �दइनेछ  

आयोजना 

�भा�वत �े� 

�थानीयसँग 

अ�तरकृया  

�नमा�ण 

अव�ध 

��तावक/ 

ठेकेदार 

५० जना  

खच� नला�ने 

�नमा�ण अव�ध 

गोदावर� 

 न पा 

�थानीयको 

आय�ोतमा 

व�ृ� 

 �थानीय जनतालाई रोजगार�मा 

�ाथ�मकता �दइनेछ  

 

आयोजना 

�भा�वत �े� 

�थानीयसँग 

अ�तरकृया 

�नमा�ण 

अव�ध 

��तावक/ 

ठेकेदार 

खच� नला�ने गोदावर� 

 न पा. 

सडक 

यातयातमा 

पहुँचबाट हनु े

��य� तथा 

अ��य� 

फाइदा 

 �थानीय जनता सडक यातायातबाट 

लाभाि�वत हनेु 

आयोजना 

�भा�वत �े� 

अविश� 

�भाव 

स�ालन

अव�ध 

- - गोदावर� 

 न पा 

��तकूल �भावह�ः 

 साव�ज�नक  �नजी घर तथा साव�ज�नक उपभो�य 

व�तहु� पनु� �थापना ग�रने छन ्। 

�भा�वत 

घरधूर�/ 

��तपू�त� �दने �नमा�ण ��तावक  ने. �. 

५०००००/- 

गोदावर� 

 न पा 
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�वषयगत 

��े 

�भावह�   के के गन� कहाँ गन�  कसर� गन� क�हले 

गन� 

कसले गन� अनमुा�नत 

जनशि�‚ 

बजेट‚ समय 

अनगुमन तथा 

मू�या�न 

उपभो�य 

व�तहु� सडक 

�े�ा�धकार 

�भ� पन� 

�भाव 

बि�त अव�ध 

पेसागत सरु�ा  

र �वा��यको 

�भाव 

 सरुि�त �नमा�ण अ�यास स�ब�धी 

कृयाकलापह� �हण गर� दघु�टना 

�यूनीकरण ग�रने छ 

 कामदारह�लाई पेसागत �वा��य 

सरु�ाका उपकरणह� ज�तै मा�क‚ 

बटु‚ हेलमेट �दान ग�रने छ 

 स�भा�वत दघु�टना �थलमा सरु�ा 

िच�ह तथा सावधानी मूलक बोड�ह� 

रािखनछे 

 स�बि�धत मा�छे मा� काय� �थलमा 

पठाइने छ 

 आवास गहृ‚ भ�डारण �थल आ�द 

सडक 

�नमा�ण �े� 

 

सडक 

�नमा�ण �े� 

सरु�ाका 

उपकरणह� 

�दान गन� 

सरु�ाका 

उपकरणह� 

�दान गन� 

�नमा�ण 

अव�धमा 

�नमा�ण 

अव�धमा 

ठेकेदार 

 

ठेकेदार 

�. 

५००००/– 

�नमा�ण अव�ध 

गोदावर� 

 न पा 
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�वषयगत 

��े 

�भावह�   के के गन� कहाँ गन�  कसर� गन� क�हले 

गन� 

कसले गन� अनमुा�नत 

जनशि�‚ 

बजेट‚ समय 

अनगुमन तथा 

मू�या�न 

संरचनाह� उिचत �थानमा �नमा�ण 

ग�रने छन ् 

 �ाथ�मक उपचारका साधनह� ज�तै 

सामा�य चोटपटक ला�दा आव�यक 

पन� औषधी‚ प�ी आ�दको �यव�था 

ग�रनेछ 

 

कामदारह�को 

�बचमा 

हनुस�न े

���बाट 

सजृना हनेु 

�भाव  

 कामदारह�का ला�ग �नयम स�ब�धी 

आचार सं�हता लागू ग�रने छ 

 �थानीय कामदारह�लाई रोजगार�मा 

�ाथ�मकता �दइने छ । 

सडक 

�नमा�ण �े� 

आचार 

सं�हता लागू 

गरेर/ 

�नमा�ण 

अव�ध 

ठेकेदार अ�त�र� 

रकम नला�ने 

गोदावर� 

 न पा 

सडक सरु�ा 

र स�भा�वत 

दघु�टना  

 

 सडक सरु�ाका ला�ग नाल�‚ गे�बयन 

वाल �नमा�ण ग�रन ेछ । 

 दघु�टना �यूनीकरणको ला�ग ग�त 

�स�मतको �ावधान रािखने छ । 

सडक 

�भरालो 

�े�/सडक 

छेउ/�व�ाल

संरचना 

�नमा�ण गरेर 

�नमा�ण 

अव�ध 

ठेकेदार खच� 

आयोजनाको 

लागतमा 

समावेस 

गोदावर� 

 न पा 
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�वषयगत 

��े 

�भावह�   के के गन� कहाँ गन�  कसर� गन� क�हले 

गन� 

कसले गन� अनमुा�नत 

जनशि�‚ 

बजेट‚ समय 

अनगुमन तथा 

मू�या�न 

य �े� ग�रएको 

ल��गक 

�वभेदबाट पन� 

�भाव 

 

 कामदारह� छनौट गदा� म�हला प�ुष 

दूवैलाई समान �यवहार ग�रने छ 

 समान कामको ला�ग समान �याला 

�दान ग�रन ेछ 

 काय��थलमा म�हला �हंसा  हनु �दइने 

छैन साथै �यस स�ब�धी �ववरण �ा� 

भएमा कानूनी उपचार पाउन स�कन े

छ 

काय��थल कामदारह� 

सँग सोधपछु 

तथा �ा� 

उजरु� 

�नमा�ण 

अव�धमा 

ठेकेदार खच� 

नला�ने 

गोदावर� 

 न पा 

भौ�तक 

वातावरण 

भ-ूउपयोगमा 

आउने 

प�रवत�नका 

कारण पन� 

�भाव 

 उ�खनन काय� गदा� �भरालो अनपुात 

�मलाएर ग�रनेछ 

 मक तथा �पोइलह�लाई  

�यव�थापन गदा� बाझो ज�मनमा 

ग�रने छ । 

सडक 

�नमा�ण �े� 

सकभर 

बाझो ज�गा 

�योग गरेर 

�नमा�ण 

अव�ध 

��तावक/ 

ठेकेदार 

�. 

१०००००/- 

�नमा�ण 

अव�धमा 

गोदावर� 

 न पा 

सतहको माटो 

�यीकरण 

तथा 

 सतहको माटो लाई सरुि�त त�रकाले 

संर�ण ग�रन ेछ 

 

सडक 

�नमा�ण �े� 

पनुः�योग 

गर� 

�नमा�ण 

तथा 

स�ालन 

��तावक/ 

ठेकेदार 

�. 

५००००/- 

गोदावर� 

 न पा 
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�वषयगत 

��े 

�भावह�   के के गन� कहाँ गन�  कसर� गन� क�हले 

गन� 

कसले गन� अनमुा�नत 

जनशि�‚ 

बजेट‚ समय 

अनगुमन तथा 

मू�या�न 

�यव�थापन 

बाट पन� 

�भाव 

अव�ध 

भ-ू�य तथा 

भ-ू

अि�थरताबाट 

पन� �भाव 

 भ-ू�य तथा भ�ूखलन �नय��ण ग�रने 

छ । 

 सडक �ेनेजको �यव�थापन ग�रने छ 

। 

 पहाडको �भर का�दा खेर� स�त�ुलत 

�पमा ग�रनछे । 

सडक 

�नमा�ण �े� 

वायोइि�ज�न

य�र� ��वध 

तथा �रटे�नङ 

वाल 

�नमा�ण 

अव�ध 

��तावक/ 

ठेकेदार 

आयोजनाको 

लागतमा 

समावेस 

ग�रएको छ 

। 

गोदावर� 

 न पा 

अ�त�र� माटो 

�यव�थापनबा

ट पन� �भाव 

 मक तथा �पोइल तो�कएको ठाउँमा 

मा� �यव�थापन ग�रने छ 

 मक तथा �पोइलह�लाई  

�यव�थापन गदा� उिचत आ�तामा 

बराबर फैलाई खा�दनेछ जसबाट 

उ� व�त ुब�नबाट जो�गने छ 

अ�त�र� 

माटो 

�यव�थापन 

�े� 

स�लन गन� �नमा�ण 

अव�ध 

��तावक/ 

ठेकेदार 

�. 

१०००००/

– 

गोदावर� 

 न पा 

ठोस 

फोहरमैला 

 कु�हने र नकु�हने ठोस फोहरमैलाको 

वग�करण गर� छु�ाइन ेछ । 

 नकु�हने फोहरमैलालाई 3R �स�ा�त 

आवास ��े  3R �स�ा�त 

�योग गरेर 

�नमा�ण 

अव�धमा 

ठेकेदार �. 

२००००/– 

गोदावर� 

 न पा 
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�वषयगत 

��े 

�भावह�   के के गन� कहाँ गन�  कसर� गन� क�हले 

गन� 

कसले गन� अनमुा�नत 

जनशि�‚ 

बजेट‚ समय 

अनगुमन तथा 

मू�या�न 

उ�सिज�तबाटप

न� �भाव  

अनसुार पनु�ः �यो�गय‚ पनु�ः उ�पादन 

र पनु�ः च��य फोहरमा छु�ाइ पनु�ः 

�यो�गय फोहरलाई ��ताव �े�मै 

�योग ग�रने छ भने पनु�ः उ�पादन र 

पनु�ः च��य फोहरलाई �ब�� 

ग�रनेछ । 

�नमा�ण 

सामा�ीह�को 

भ�डारणबाट 

पन� �भाव 

 �नमा�ण सामा�ीह�को भ�डारण �थल 

तो�कएको ठाउँमा मा� �योग ग�रने 

छ 

 �नमा�ण सामा�ीह�लाई ढाकेर रािखन े

छ जसबाट उ� सामा�ी पानी तथा 

हावाले लगेर �दूषण हनुबाट 

जोगाउने छ 

 �नमा�ण सामा�ीह�लाई पानीका 

�ोतबाट टाढा रािखने छ 

 �नमा�ण सामा�ी ज�तै बालवुा लाई 

पानीले �भजाएर रािखनेछ जसबाट 

यसलाई हावाले उडाएर लैजानबाट 

�नमा�ण 

सामा�ी 

भ�डारण 

�थल 

पूव� सावधानी 

अपनाएर 

�नमा�ण 

अव�धमा 

ठेकेदार �. 

२००००/– 

गोदावर� 

 न पा 
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�वषयगत 

��े 

�भावह�   के के गन� कहाँ गन�  कसर� गन� क�हले 

गन� 

कसले गन� अनमुा�नत 

जनशि�‚ 

बजेट‚ समय 

अनगुमन तथा 

मू�या�न 

जोगाउछ 

 तेल‚ �ीज 

तथा 

रसाय�नक 

पदाथ� 

चहुावटबाट 

पन� �भाव 

 �योग ग�रने सवार�का साधनह� 

�नय�मत मम�त गर� चालू अव�थामा 

रािखन ेछन ्

 तेल‚ �ीज तथा रसाय�नक पदाथ� 

भ�डारण गदा� पूव� सावधानी अपनाइन े

छ 

 �नय�मत �पमा अनगुमन गर� चहुावट 

�नय��ण ग�रने छ 

सवार� 

साधन रा� े

ठाउँ/गेरेज 

पूव� सावधानी 

अपनाएर 

तथा 

अनगुमन 

गरेर 

�नमा�ण 

अव�धमा 

ठेकेदार  खच� नला�ने गोदावर� 

 न पा 

�नमा�ण 

सामा�ीह� 

उ�खननबाट 

पन� �भाव 

 �नमा�ण सामा�ीह� ज�तै ढु�ा‚ 

बालवुा तथा �ग�ी तो�कएको ठाउँबाट 

मा� उ�खनन ग�रने छ 

 उ�खनन गदा� �यस �े�को 

प�र��यलाई असर नपान� गर� �भरालो 

पना �मलाएर मा� ग�रने छ 

उ�खनन 

�थल 

तो�कएको 

ठाउँबाट 

प�र��यमा 

असर नपन� 

गर� 

�नमा�ण 

अव�धमा 

ठेकेदार �. 

५००००/– 

गोदावर� 

 न पा 

 �व�न 

�दूषणबाट पन� 

 रा�तको समयमा �नमा�ण काय� ग�रने 

छैन । 

सडक 

�नमा�ण �थल 

मापद�ड 

बमोिजमका 

�नमा�ण ठेकेदार खच� नला�ने गोदावर� 

 न पा 
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�वषयगत 

��े 

�भावह�   के के गन� कहाँ गन�  कसर� गन� क�हले 

गन� 

कसले गन� अनमुा�नत 

जनशि�‚ 

बजेट‚ समय 

अनगुमन तथा 

मू�या�न 

�भाव  आयोजनाले �योग ग�रन े सवार� 

साधनह� नेपाल सरकारका मापद�ड 

बमोिजमका हनेुछ । 

गाडीह� 

�योग गरेर 

अव�धमा 

जै�वक 

वातावरण 

वन �े�बाट 

वन�प�त/�ख 

�ब�वाको 

��त 

 रा��य �ाथ�मकता �ा� योजनाको 

ला�ग रा��य वन �े� �योग गन� 

स�ब�धी मापद�ड स�हतको काय��व�ध 

२०७६ बमोिजम वन �े�को ज�गा 

वापत ��तप�ुत� उपल�ध ग�रने छ । 

 वन �े�बाट हटाउन ुपन� �ख �व�वा 

तथा अ�य वन पैदावार आ�नै खच�मा 

कटान‚ मछुान र घाटग�ी गर� 

स�बि�धत वन काया�लयलाई 

ह�ता�तरण ग�रने छ 

 �ख�व�वा ��त भए बापत १ �ख 

बराबर १० का दरले स�बि�धत वन 

काया�लयले तोकेको �थानमा रोपण 

ग�रने छन ्।  

स�बि�धत 

वन 

काया�लयले 

तोकेको 

�थानमा  

व�ृारोपण 

गन� 

�नमा�ण/

स�ालन  

��तावक   

 

 

वन 

काया�लय/ 

गोदावर� 

 न पा 
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�वषयगत 

��े 

�भावह�   के के गन� कहाँ गन�  कसर� गन� क�हले 

गन� 

कसले गन� अनमुा�नत 

जनशि�‚ 

बजेट‚ समय 

अनगुमन तथा 

मू�या�न 

व�यज�त‚ुचरा

च�ु�ीकोवास

�थान खिु�चन 

गई  सोबाट 

पन� �भाव 

 व�ृारोपण गर� व�यज�तकुो 

वास�थानमा परेको �भावलाई कम 

ग�रने छ 

 �नमा�ण काय� �दनमा मा� ग�रने छ 

 व�यज�तहु�को �न��सा�हत ग�रने 

काय� ग�रने छैन । 

आयोजना 

�भा�वत �े� 

व�ृारोपण 

गरेर 

�नमा�ण/

स�ालन 

��तावक  खच� नला�ने वन 

काया�लय/ 

गोदावर� 

 न पा 

�मखु गै� 

का� 

वन�प�तमा 

�भाव 

 कामदारह�लाई गै� का� 

वन�प�तह� स�लन तथा �ब�� 

�वतरणमा रोक लगाइने छ 

 ��त भएका गै� का� वन�प�तह�को 

��तपू�त� �व�प वृ�ारोपण ग�रने छ 

। 

 कामदारह�को ला�ग आचार सं�हता 

लागू ग�रने छ 

आयोजना 

�भा�वत �े� 

जनचेतना 

काय��म 

/व�ृारोपण

माफ� त 

�नमा�ण 

अव�धमा 

��तावक  �. 

२००००/– 

गोदावर� 

 न पा 

काठपातको 

चोर� 

�नकासीको 

 स�बि�धत वन काया�लय सँग 

सम�वय गरेर काठपातको 

चोर��नकासीबाट पन� �भाव कम 

ग�रने छ । 

आयोजना 

�भा�वत �े� 

सम�वय 

ग�रने 

�नमा�ण 

अव�धमा 

��तावक खच� नला�ने गोदावर� 

 न पा 
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�वषयगत 

��े 

�भावह�   के के गन� कहाँ गन�  कसर� गन� क�हले 

गन� 

कसले गन� अनमुा�नत 

जनशि�‚ 

बजेट‚ समय 

अनगुमन तथा 

मू�या�न 

�भाव  

कुल वातावरणीय खच�ः �. ........  

 

६.२ स�ालन चरणः 

�वषयगत 

��े 

�भावह�   के के गन� कहाँ गन�  कसर� गन� क�हले गन� कसले 

गन� 

अनमुा�नत 

जनशि�‚ 

बजेट‚ समय 

अनगुमन 

तथा 

मू�या�न 

��तकूल �भावह�ः 

सामािजक-

आ�थ�क 

तथा 

सा�ंकृ�तक 

वातावरण 

सडक �े�ा�धकार 

अ�त�मणबाट पन� 

�भाव 

 सडक �े�ा�धकार अ�त�मण रो�न 

समय-समयमा अनगुमन ग�रने छ 

। 

सडक 

�े� 

अनगुमन गन� आव�यक

ता 

अनसुार 

न. पा. अ�त�र� खच� 

नला�ने 

गोदावर� 

न पा 

सडक सरु�ा र 

स�भा�वत दघु�टना  

 ब�ती निजक ग�त �स�मतको 

�ावधान रािखने छ । 

 सडक सरु�ा स�ब�धी िच�हह� 

सडक 

�े� 

ग�त �स�मत/ 

सरु�ा 

स�ब�धी 

स�ालन 

अव�धमा  

��तावक �. 

५००००/– 

गोदावर�  

न पा 
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�वषयगत 

��े 

�भावह�   के के गन� कहाँ गन�  कसर� गन� क�हले गन� कसले 

गन� 

अनमुा�नत 

जनशि�‚ 

बजेट‚ समय 

अनगुमन 

तथा 

मू�या�न 

�थापना ग�रने छन ्। िच�हह� रा� े

जै�वक 

वातावरण 

 

वन �े� 

अ�त�मणबाट पन� 

�भाव 

 वन �े� अ�त�मणबाट रो�न 

�नय�मत अनगुमन ग�रने छ । 

 स�बि�धत वन काया�लयसँग 

सम�वय ग�रने छ । 

सडक 

�े� 

अनगुमन तथा 

सम�वय 

स�ालन 

अव�धमा  

��तावक अ�त�र� 

खच� नला�ने 

गोदावर�  

न पा 

भौ�तक 

वातावरण 

�नमा�णको समयमा 

�थापना ग�रएका 

अ�थायी 

संरचनाह�को 

�वसज�न 

 अ�थायी संरचनाह� ज�तै आवास‚ 

भ�डारण �थल आ�द �वसज�न तथा 

सरसफाइ ग�रन ेछ । 

संरचना 

�नमा�ण 

�े�  

�वसज�न/सरस

फाइ 

स�ालन 

अव�धमा 

��तावक �. 

२००००/– 

गोदावर�  

न पा 

सडक सरु�ा 

िच�हह�को �थापना 

 सडक सरु�ा स�ब�धी िच�हह� 

�थापना ग�रने छन ्। 

ब�ती 

तथा 

�व�ालय 

निजक 

 �थापना गन� स�ालन 

अव�धमा 

��तावक खच� 

मा�थ�लो 

बुधँामा 

समावेस 

भएको 

गोदावर�  

न पा 

सडक नाल�  सडक �कनारमा नाल� �नमा�ण गर� 

वषा�तको पानी �यव�थापन ग�रने छ 

सडक 

�कनारा 

�नमा�ण गन� �नमा�ण 

समय 

��तावक आयोजना 

लागतमा 

गोदावर�  

न पा 
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�वषयगत 

��े 

�भावह�   के के गन� कहाँ गन�  कसर� गन� क�हले गन� कसले 

गन� 

अनमुा�नत 

जनशि�‚ 

बजेट‚ समय 

अनगुमन 

तथा 

मू�या�न 

�यव�थापनका �भाव । समावेस 

ग�रएको  

भ�ूय तथा 

भ�ूखलनबाट पन� 

�भाव 

 भ-ू�य तथा भ-ू�खलन रोकथाम 

गन� बायोइि�ज�नय�रङ ��व�ध �योग 

ग�रने छ । 

सडक 

�कनारा 

बायोइि�ज�नय

�रङ ��व�ध 

स�ालन ��तावक आयोजना 

लागतमा 

समावेस 

ग�रएको  

गोदावर�  

न पा  

 

कुल वातावरणीय खच�  .........../-  
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७. ��ताव काया��वयन गदा� अनगुमन गनु�पन� �वषयह� (वातावरणीय अनगुमन योजना) 

यस ��तावका अनकूुल �भावह�लाई बढाउन तथा ��तकूल �भावह�लाई �यूनीकरण गन�का 

ला�ग �सफा�रस गर�एका उपायह� अवल�बन गरे नगरेको स�ब�धमा रा��य वातावरणीय 

�भाव मू�यांकन �नद�िशका २०५०, वन �े�का ला�ग वातावरणीय �भाव मू�यांकन �नद� िशका, 

२०५२ र वातावरण संर�ण �नयमावल�, २०७७ ले प�न वातावरणीय अनगुमनलाई अ�नवाय� 

गरेको छ । वातावरण संर�ण ऐन , २०७७ को �नयम ४५ मा �यव�था भए बमोिजम 

��तावकले ��तावको �नमा�ण तथा संचालन गन� चरणमा सो बाट वातावरणमा परेको �भावको 

�वषयमा ��येक छ म�हनामा �व:अनगुमन गर� सो को ��तवेदन स�ब�धीत �नकाय वा 

�वभागमा पेश गन� �यव�था रहेको छ । 

��ताव काया��वयन प�ात ् स�ालन गर�ने काय��म, सकारा�मक �भावलाई बढाउने तथा 

नकरा�मक �भावलाई �यूनीकरण गन� उपायह�, तयार ग�रएको वातावरणीय �यव�थापन 

योजनाको काया��वयन भयो, भएन  �यसको �भाव क�तो र�ो ? तथा आगामी �दनमा ��तावको 

काया��वयन शैल�मा प�रवत�न गनु�पन� भएमा सो को ला�ग �नण�यकता� लाई सझुाव �दान गन�को 

ला�ग वातावरणीय अनगुमन अप�रहाय� हनेु गद�छ । तसथ� काय�योजनाको काया��वयन गदा� 

�नि�त ग�रएको �नयमको प�रपालना भएको छ वा छैन तथा वातावरणमा यसको �भाव क�तो 

र�ो भनी मू�या�न गनु�पन� देिख�छ । आयोजना संचालनको बेला अनगुमन ग�त�व�धह�ले 

वातावरणीय �दश�न रेकड� गन� र अ��यािशत �भावह�लाई स�बोधन गन� उपचारा�मक 

काय�ह�को ��ताव गन� कुरामा �यान केि��त गन� काम गद�छ । 

��ताव काया��वयन गदा� ३ �कारको अनगुमन ग�रनछे जसमा �ारि�भक अव�थाको अनगुमन, 

�भाव अनगुमन र �नयमपालना अनगुमन ग�र�छ । 

 �ारि�भक अव�थाको अनगुमनः ��ता�वत ��तावको �नमा�ण काय� स�ु हनु ुभ�दा अगावै 

�नमा�ण �थल र वरपरका आधारभतू वातावरणीय प�ह�को सव��ण ग�रनेछ । जसले 

गदा� अनगुमनको �सल�सलामा �ारि�भक अव�थाको तलुनामा वातावरणीय प�मा 

भएको प�रवत�न थाहा पाउन स�क�छ । 

 �भाव अनगुमनः ��ताव काया��वयनबाट भएका वातावरणीय प�रवत�नह� प�ा लगाउन 

आयोजना �नमा�ण र स�ालनका �ममा �यस �े�को जन�वा��य लगायत 

पया�वरणीय‚सामािजक र आ�थ�क अव�थाह�का सूचकह�को मू�या�न �गर�छ । 

 �नयमपालना अनगुमनः यस अ�तग�त वातावरण संर�ण स�ब�धी �नधा��रत 

मापद�डह�को पालना गरेको छ भ�े कुरा स�ुनि�त गन� वातावरणीय गणु�तर �वशषे 

सूचकह� वा �दूषणको अव�था बारेमा आव�धक वा लगातार �पमा अनगुमन गर� 

अ�भलेख रािख�छ । 
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ता�लका नं  .७  . १: अनगुमन ता�लका (वातावरणीय अनगुमन योजना) 

�स.नं.  वातावरणीय �भाव अनगुमनका सूचकह� अनगुमनका �व�धह� अनगुमनको 

समय  

अनगुमनकार�  

�नकाय 

बजेट 

(न.े�.) 

(क) आधारभतू अनगुमन (सबै वातावरण) 

(अ) भौ�तक वातावरण यो ��तवेदन 

�वीकृ�त 

भए प�ात 

�नमा�ण 

चरणमा मा 

जाने 

भएकोले 

थप खच� 

नला�ने  

१ भौ�तक संरचनाह�मा 

असर 

साव�ज�नक स�ुवधाह�को सं�या 

य�कन, �बजलु�, टे�लफोन , सोलार 

को पोलह�  �था�तरण ग�रएको 

�े�  

�े� अवलोकन, सं�या, 

�े�फ़ल, आयतन मापन 

�थानीय वासीसँग छलफल 

�नमा�ण अिघ ��तावक   

(आ) जै�वक वातावरण 

२ वन �े� फडानीको 

कारणले वन�प�तको 

नास 

वन�प�तको �कार र सं�या 

य�कन, कटान ग�रएका �खका 

जराह�  

�े� अवलोकन, �खको सं�या 

गणना 

 �नमा�ण अिघ  ��तावक   

(इ) सामािजक – आ�थ�क तथा साँ�कृ�तक वातावरण 

३ स�पि� अ�ध�हण सडक पि��ब�ताको सँगसँगै 

भएका घरधरु�मा �भाव 

�े� अवलोकन, भ�ूम मापन �नमा�ण अिघ  ��तावक   

४ खेतीयो�य ज�मनको 

अ�ध�हण 

अ�ध�हण गर�ने खेतीयो�य 

ज�मनको �े�फ़ल 

�े� अवलोकन, भ�ूम मापन �नमा�ण अिघ   ��तावक   

(ख) �नयमपालन अनगुमन (सबै वातावरण) 

(अ) भौ�तक वातावरण ४,००,००
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�स.नं.  वातावरणीय �भाव अनगुमनका सूचकह� अनगुमनका �व�धह� अनगुमनको 

समय  

अनगुमनकार�  

�नकाय 

बजेट 

(न.े�.) 

१ भ-ू�य तथा प�हरो �लोप कटानको �कृ�त,  �े� अवलोकन, जै�वक बाँध 

सं�या, �े�फ़ल, आयतन मापन 

�थानीय वासीसँग छलफल 

�नमा�ण चरण   ��तावक   ० 

२ �ब�न �यव�थापनको 

जोिखम 

�ब�न �यव�थापन �थल र 

अव�था, खेतीयो�य ज�मन र 

ब�ती �े�मा �ब�नले पारेको 

�भाव 

�े� अवलोकन, फोटोह�, 

�थलगत सव��ण, �थानीयसँग 

कुराकानी 

�नमा�ण चरण  ��तावक   

३ �व�न �दूषण  कम आवाज आउने �नमा�ण 

��व�धको  �योग र  ��व�धको 

�ववरण, हन� �नषेध संकेत 

�व�नको गणु�तर मापन, 

�थलगत �नर��ण तथा 

�थानीय वासीसँग छलफल 

�नमा�ण चरण  ��तावक   

४ वाय ु�दूषण  सडकमा पानी छक� ने 

बार�बारता, �नमा�ण �थलमा 

धलुो छेकबारमा �योग भएको 

सामा�ीको, �थानीय जनताह�मा 

भएको जानकार�, �नमा�ण साम�ी 

ढुवानी गन� ��व�ध र सवार� 

साधन  

�तर�य �व�ध�ारा 

�योगशालामा वायकुो गणु�तर 

मापन, �थलगत �नर��ण तथा 

�थानीय वासीसँग छलफल  

�नमा�ण चरण  ��तावक   
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�स.नं.  वातावरणीय �भाव अनगुमनका सूचकह� अनगुमनका �व�धह� अनगुमनको 

समय  

अनगुमनकार�  

�नकाय 

बजेट 

(न.े�.) 

६ फोहोर मैला 

�न�कासन तथा 

�यव�थापन 

शौचालयको सं�या, फोहोर 

संकलनका ला�ग रािखएका 

क�टेनरको सं�या, फोहोर 

�वसज�न तथा �यव�थापन 

�णाल�  

�थलगत �नर��ण, कामदार र 

�था�नयसँग छलफल 

�नमा�ण चरण  ��तावक   

७ �नमा�ण समा�ीको 

भ�डारण पान� �भाव  

�नमा�ण समा�ीको भ�डारण 

�थलमा धलुो छेकबारमा �योग 

भएको सामा�ीको 

�थलगत �नर��ण, कामदार र 

�था�नयसँग छलफल 

�नमा�ण चरण   ��तावक   

(आ) जै�वक वातावरण 

८ चराच�ुंगी र 

जीवज�तमुा हा�न 

नो�सानी 

जन जागरण जगाउने साईन 

बोड�, वनको अव�था  

�थलगत �नर��ण तथा 

�था�नयसँग छलफल 

�नमा�ण चरण  ��तावक   

९ �नमा�ण टोल� बाट 

वन पैदावारको �योग  

वनको आव�था, कामदार 

�स�वरमा खाना पकाउन एल.पी. 

�याँसको उपल�धता  

�थलगत �नर��ण, कामदार र 

�था�नयसँग छलफल 

�नमा�ण चरण   ��तावक   

(इ) सामािजक – आ�थ�क तथा साँ�कृ�तक वातावरण 

१० पेशागत �वा��य र  

सरु�ा 

आयोजना �थलमा उपल�ध 

�यि�गत सरु�ाका साधनह� 

(�प.�प.ई.- से�ट� हे�मेट, 

�थलगत �नर��ण तथा 

कामदारसँग छलफल 

�नमा�ण चरण  ��तावक   
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�स.नं.  वातावरणीय �भाव अनगुमनका सूचकह� अनगुमनका �व�धह� अनगुमनको 

समय  

अनगुमनकार�  

�नकाय 

बजेट 

(न.े�.) 

मा�क, ईयर मफ�स), औषधी 

तथा उपकरणको नाम र 

प�रणाम, कामदारको �वा��य 

अव�था, खानेपानी र 

शौचालयको स�ुवधा 

११ सामािजक �यवहारमा 

प�रवत�न 

�थानीय जनताह�मा भएको 

जानकार�, संचालन गर�एका 

ता�लमको सं�या 

 कामदार र �था�नयसँग 

छलफल , रेकड� 

�नमा�ण चरण  ��तावक   

(ग) �भाव अनगुमन ( सबै चरण र वातावरण ) 

(अ) भौ�तक वातावरण 

४,७०,००

० 

१ �व�न �दूषण र वाय ु

�दूषण 

वाय ु र �व�नको गणु�तर  वाय ुर �व�नको गणु�तर 

मापन  

संचालन चरण  ��तावक   

३ फोहोर मैला 

�यव�थापनमा 

सम�या 

घर, पसल, होटेल, यातायातले 

अवल�बन गरेको फोहोर मैला 

�यव�थापन प�ती  

�थलगत �नर��ण तथा  

सव��ण  

संचालन चरण  ��तावक   

(आ) जै�वक वातावरण 

५ वन�प�त र 

व�यज�तकुो 

गैरकानूनी �यापार 

�ख र वन�प�तको सं�या र 

अव�था, वन र व�यज�तकुो 

अव�था, सडक छेउमा सूचना 

�थलगत �नर��ण, �थानीय 

वासीसँग छलफल 

संचालन चरण  ��तावक   
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�स.नं.  वातावरणीय �भाव अनगुमनका सूचकह� अनगुमनका �व�धह� अनगुमनको 

समय  

अनगुमनकार�  

�नकाय 

बजेट 

(न.े�.) 

बोड� 

६ व�यज�तमुा बाधा व�यज�तकुो आवतजावत, सडक 

छेउमा सूचना बोड�, �पीड �ेकर 

र तार लगाइएको 

�े� अवलोकन, �थानीयसँग 

अ�तवा�ता�, �टपोट 

संचालन चरण  ��तावक   

(इ) सामािजक – आ�थ�क तथा साँ�कृ�तक वातावरण 

८ साव�ज�नक सरु�ाका 

म�ुाह� 

सडक दघु�टनाको सं�या, सूचना 

बोड� 

�ा�फक रेकड�, �थानीय 

वासीसँग छलफल 

संचालन चरण  ��तावक   

 

नोट: १. आव�यकता अनसुार अ�य �नकायह� (म��ालय./ न.पा./ सा.व.उ.स.) ले प�न अनगुमनकार� �नकायको भ�ूमका खे�नेछन ्। 
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८. सा�द�भ�क नी�त,ऐन, �नयम, �नद�िशका तथा अ�तरा���य सि�ध स�झौताह�को पनुरावलोकन 

��ता�वत आयोजनाको �ारि�भक वातारणीय पर��ण ��तवेदन तयार गन�का ला�ग तथा ��ताव 

काया��वयन गन�का �न�म� सो स�ब�धीत �नद�� काय��व�ध तथा �च�लत ऐन, कानून तथा 

�नयमका वारेमा �व�ततृ जानकार� रहन ु अ�त आव�यक छ । यस  ��तवेदन �न�न 

बमोिजमका नी�त, ऐन, �नयमावल�, �नद� िशका तथा मापद�डह�को अ�धनमा रह� तयार ग�रएको 

हो ।  

८.१ नपेालको सं�वधान 

नेपालको सं�वधान, २०७२ को धारा २५ को उपधारा (२) बमोिजम साव�ज�नक �हतका ला�ग 

बाहेक रा�यले कुनै �यि�को स�पि� अ�ध�हण गन�, �ा� गन� वा �य�तो स�पि� उपर अ� 

कुनै �कारले कुनै अ�धकारको �सज�ना गन� छैन र धारा २५ को उपधारा (३) अनसुार 

उपधारा (२) बमोिजम साव�ज�नक �हतका ला�ग रा�यले कुनै प�न �यि�को स�पि� अ�ध�हण 

गदा� ��तपू�त�को आधार र काय��णाल� ऐन बमोिजम हनेुछ । 

धारा ३० �व�छ वातावरणको हक को उपधारा (१) मा ��येक नागर�कलाई �व�छ र 

�व�थ वातावरणमा बाँ�न पाउने हक हनेुछ, उपधारा (२) मा  वातावरणीय �दूषण वा 

�ासबाट हनेु ��तबापत पी�डतलाई �दूषकबाट कानून बमोिजम ��तपू�त� पाउने हक हनेुछ र  

उपधारा (३) मा  रा�को �वकास स�ब�धी काय�मा वातावरण र �वकासबीच समिुचत 

स�तलुनका ला�ग आव�यक कानूनी �यव�था गन� यस धाराले बाधा प�ु याएको मा�नने छैन 

भ�े कुरा उ�लेख ग�रएको छ ।  

धारा ३४ �मको हक को उपधारा (१) मा ��येक ��मकलाई उिचत �म अ�यासको हक 

हनेुछ भ�े कुरा उ�लेख ग�रएको छ भने उपधारा (२) मा ��येक ��मकलाई उिचत 

पा�र��मक, स�ुवधा तथा योगदानमा आधा�रत सामािजक सरु�ाको हक हनेुछ भ�े कुरा 

�यव�था ग�रएको छ ।  

धारा ३५ �वा��य स�ब�धी हक को उपधारा (१) मा ��येक नागर�कलाई रा�यबाट 

आधारभतू �वा��य सेवा �नःश�ुक �ा� गन� हक हनेुछ र कसैलाई प�न आकि�मक �वा��य 

सेवाबाट वि�त गर�ने छैन र उपधारा (४) मा ��येक नागर�कलाई �व�छ खानेपानी तथा 

सरसफाइमा पहुँचको हक हनेुछ भ�े कुरा उ�लेख ग�रएको छ ।  

धारा ५१ रा�यका नी�तह� को उपधारा (च) �वकास स�ब�धी नी�त को उपधारा (२) र 

उपधारा (३) मा �मश �वकासका ���ले पछा�ड परेका �े�लाई �ाथ�मकता �दंदै स�त�ुलत, 

वातावरण अनकूुल, गणु�तर�य तथा �दगो �पमा भौ�तक पूवा�धारको �वकास गन� र �वकास 

�नमा�णको ���यामा �थानीय जनसहभागीता  अ�भवृ�� गन� भ�े कुरा �यव�था ग�रएको छ । 
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धारा ५१ को उपधारा (छ) मा �कृ�तक साधन �ोतको संर�ण, संवध�न र उपयोग स�व�धी 

नी�तह� को �या�या ग�रएको छ । 

८.२ नी�त तथा योजनाह�  

क) रणनी�तक सडक संजालमा वातावरणीय मू�यांकन, २०५७ (सडक �वभागको नी�तगत 

द�तावेज) 

द�तावेजले �थ�मकरण, �ारि�भक वातावरणीय पर��ण, �े� �नधा�रण, वातावरणीय �भाव 

मू�यांकन र अनगुमन गर� पाँच �कारका काय�ह�लाई �ाथ�मकतामा राखेको छ । कुन 

तहमा कुन वातावरणीय मू�यांकन ��व�धको आव�यकता पछ� भ�ेकुरा प�न यो द�तावेजमा 

रािखएको छ ।  द�तावेजमा वातावरणीय ��तकूल �भावह�, सम�याह�  र तीनका सामा�य 

�यू�नकररण उपायह�लाई सूचीब� ग�रएको छ ।  

ख) रा��य यातायात नी�त, २०५८  

नवौ योजना बाट लाग ुग�रएको रा��य यातायात नी�तले भौ�तक पूवा�धार �नमा�णलाई �वशेष 

जोड �दएको छ। द�गो, भरपद�, कम खिच�लो, सरुि�त, स�ुवधाय�ु एवं आ�म�नभ�र यातायात 

�णाल�को �वकास गर� नेपाल अ�धरा�यको सम� आ�थ�क, सामािजक, सां�कृ�तक, पय�टक�य 

आ�द �े�को �वकासमा योगदान प-ुयाउन ुनै रा��य यातायात नी�तको मूल उ�े�य रहेको छ 

।सफा वाहनलाई �ो�साहन गन� यसले केह� मह�वपूण� घोषणाह� गरेको छ । मू�य 

शहरह�मा  सौय�, �व�तु र �यासबाट च�ने सवार�साधनलाई �ाथ�मकतामा राखेको छ। �व�न 

र वाय�ुदूषण गन� वाहनह�लाई �नषेध गर� �दूषण स�ब�धी मापद�ड तयार गनु� लाई यसको 

मह�वपूण� काय� मा�नएको छ। �दूषणम�ु सवार� साधन को राज� कर  केह� समयको ला�ग 

घटाएर प�न �व�छ वाहनको अवधारणा लाई सहयोग �म�छ भ�े सझुाव यसमा समावेस 

ग�रएको छ । 

यस नी�तले देशका ७७ वटै िज�लाका सदरमकुामह� जो�ने सडक �नमा�ण गन� �वशेष 

�ाथ�मकता �दनछे । म�ये पहाडी �े�बाट पूव�–पि�म राजमाग�को ��मक �वकास र �व�तार 

हनेु गर� पूव� पि�म सहायक माग� तथा िज�ला माग�ह�को चरणब� �नमा�ण तथा �तरो��त 

गद� जानेछ । सडक �नमा�ण तथा स�भार काय�मा वातावरणीय �भावको मू�या�न गर� यसको 

��तकूल �भावलाई �यूनतम रािख सडक �डजाइन, �नमा�ण तथा स�भार काय�को �यव�थापन 

गर�ने छ । मह�वपूण� सडक �णाल�को �नमा�ण, सधुार तथा मम�त स�भार गन� �वाय� एवं 

आ�म�नभ�र सं�थाको �यव�था गर�ने छ । सडक �तरो��त तथा पनु��थापन काय�ह�को 

�ाथा�मकता �नधा�रण दै�नक सवार� सं�याका आधारमा तथा आ�थ�क ��तफलका स�भा�यताका 

आधारमा गर�न ेछ । �यसैगर� सडक मम�तमा �नय�मतता एवं �मत�ययीताको नी�त अपनाइने 

छ । 
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ग) बीस (२०) वष� सडक योजना, २०५९ – २०७९  (सन ्२००२-२०२२) 

सरकारले २० बष� सडक योजना तजु�मा गरेको छ । नेपालको सडक संजाललाई �यापक 

�पमा दईु भागमा �वभाजन गन� स�क�छ: ती रणनी�तक सडक संजाल र �ामीण सडक हनु ्

। रणनी�तक सडक संजाल हाल ��ता�वत रा��य राजमाग� र �फडर सडकको लगभग 

५५,०० �कलो�मटर समावेश ग�रएको छ । यसले सडक यातायातको धेरै जसो तथा मू�य 

के��ह� र �छमेक� देशह� बीच रा��य यातायात �लंक �दान गद�छ । यसको अ�धकतम 

�ा�फक भो�यमुको साथ लगभग १,५०० �कलो�मटर रा��य राजमाग�ह� (एक �दनमा 

१,००० भ�दा बढ� गाडीह�) समावेश गद�छ । 

घ) रा��य �समसार नी�त, २०६९ 

रा��य �समसार नी�त, २०६९ मा �समसारह�को संर�ण, पनुः�थापना र �भावकार� 

�यव�थापनको आव�यकताको उ�लेख ग�रएको छ । यसको अ�त�र� यसका उ�े�यह�ले 

�समसारका �ोतह�को सदपुयोग र �य�ता �समसार भएको ज�मनमा �नभ�र समदुायलाई 

सहयोग प�ु याउने कुरामा जोड �द�छ । �वकास ग�त�व�धह�ले �समसारको गणु�तरमा क�म 

�याउन ुहुँदैन भनरे प�न यसले �प� पाद�छ । यस नी�तले �वा�म�व, जोिखम, �यव�थापन र 

मह�वमा आधा�रत भएर �समसार भ�ूमको वग�करण गरेको छ। नेपालको �समसार नी�तले 

�समसारको जैव-�णाल�लाइ� संर�ण र यसको भागह�को �दगो उपयोगका ला�ग �थानीय 

समदुायको सहभागीता  स�ुनि�त गद�छ । 

ङ) पूवा�धार �वकास आयोजनाको ला�ग ज�गा �ा��, पनुवा�स र पनु�था�पना नी�त, २०७१ 

यस नी�तले मू�यांकन र �वकास आयोजनाह�मा ज�गा अ�ध�हण र पनु�था�पना प�ह�को 

ला�ग �प� �नद�िशका �दान गरेको छ । साव�ज�नक �हत र पूवाधा�र �वकास आयोजना 

संचालनका ला�ग आव�यक पन� ज�गा �ा��, �यायोिचत मआु�जा, ��तपूत�, उपय�ु पनुवा�स 

तथा पनु�था�पनाको �यव�था गद� आयोजनावटा �भा�वत प�रवारह�को सामािजक र आ�थ�क 

अव�था स�ुड गनु� हो । आयोजनाको काया�वयनबाट �थानीय �यि�, प�रवार वा समदुाय 

�यव�थापन नै नहनेु वा सकेस�म �यून �यव�थापनको अव�था सजृना गन� देहाय अनसुारका 

नी�तह� हनेुछन ्। 

 आयोजना छनौट गदा� सोबाट हनु स�ने भौ�तक र आ�थ�क र सामािजक 

�यव�थापनलाई �यूनीकरण गन� गर� तयार ग�रएको �वक�पलाई �ाथ�मकता �दने । 

 आयोजना संचालनबाट �भा�वत �यि�, समदुाय तथा संवेदनशील समूहमा पन� जाने 

�भाव प�हचान गन� सामािजक �भाव मू�यांकन गन� । 

 भौ�तक �पमा �व�था�पत �यि�ह�लाई �कूल, �वा��य चौक�, खानेपानी, सरु�ा आ�द 

ज�ता स�ुवधाह� स�हत पनुवा�स गनु�पद�छ। 
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 स�ुवधाह�न, जनजा�त र आ�दवासी, द�लत, भ�ूमह�न, म�हला, �वशेष गर� म�हलाले नेत�ृव 

गरेका घरप�रवार, गर�ब समूह र जे� नागर�कह�लाइ� ��तपू�त� र पनुवा�सको अ�त�र� 

�वशेष स�ुवधा र सहयोग �याकेजको हकदार छा�े । 

 आ�नो �वा�म�वको  ज�गा कतै प�न नभएका वा आफू बसोबास गरेको ज�गाको 

�वा�म�वको कुनै प�हचान यो�य कानूनी आधार नभएका �व�था�पत �यि�लाई  ज�गा 

बाहेकका अ�य स�प�तको ��तपू�त� तथा पनु�था�पना  सहायता पाउने वातावरण 

स�ुनि�त गन� । 

च) रा��य वन नी�त , २०७५ 

यस नी�तको दूर��� “�यवि�थत वन �े� र स�त�ुलत पया�वरण माफ� त नेपालको आ�थ�क, 

सामािजक र सां�कृ�तक सम�ृ�मा योगदान” रहनेछ । यस नी�तको ल�य वन, संरि�त �े�, 

जलाधार, जै�वक �व�वधता, व�यज�त ुर वन�प�तको �दगो र सहभागीता मूलक �यव�थापनबाट 

वनज�य व�त ुतथा सेवाको उ�पादन एवं मू�य अ�भवृ�� र तीनको �यायोिचत �वतरण गनु� 

रहेको छ । रा��य वन नी�त, २०७५  को बदुा नं. ६.२.४ र ६.२.५ मा वन, वन�प�त, 

व�यज�त,ु वन�े�को संर�ण, बहआुया�मक र �दगो उपयोग स�वि�ध �यव�था गरेको छ । 

छ)  रा��य भ�ूम नी�त,२०७५   

 रा��य भ�ूम नी�त,२०७५ को द�घ�का�लन ल�य भनेको भ�ूमको �या�यक �वतरण, मह�म 

उपयोग र सशुासन माफ� त मलुकुको आ�थ�क सम�ृ� र जनताको जीवन�तरमा गणुा�मक 

प�रवत�न �याउने । रा��य भ�ूम नी�त,२०७५ को रणनी�त तथा काय�नी�तह� अ�तग�त बदुा 

नं. १.४.१ मा साव�ज�नक �हतका ला�ग रा�यले �च�लत कानूनको अ�धनमा रह� ज�गा �ा� 

गन� स�ने �यव�था गरेको छ । 

ज) १५ औ ंप�बष�य योजना, आ.व. २०७६/७७ – २०८०/८१ 

१५ औ ं प�बष�य योजना अनसुार आ.व. २०७५/७६ स�ममा सा�बकको रणनी�तक 

सडकको ल�बाइ १३,४४८ �क.�म. पगुेको छ । सो म�ये ६,९७९ �क.�म. कालोप�े, 

२,२७७ �क.�म. �ाभेल र ४,१९२ �क.�म. माटे सडक रहेको छ । आ�थ�क बष� 

२०८०/८१ स�ममा १५,००० �क.�म. रणनी�तक सडक �नमा�ण गन� उ�े�य छ । सघन, 

स�त�ुलत, सलुभ, सरुि�त, गणु�तर�य एवम ्�दगो सडक पूवा�धार �वकास गन� सोच राखेको छ । 

रा��य सडक संजालको �व�तार गर� आ�थ�क-सामािजक �वकास, �यापार सहजीकरण माफ� त 

आ�थ�क सम�ृ� हा�सल गन� ल�य राखेको छ। यसै गर� कूल यातायात खच� �यूनतम हनु ेगर� 

सडक संजाल को स�त�ुलत �वकास तथा �व�तार र सडक पूवा�धारको उिचत संर�ण, मम�त- 

स�भार र सडक सरु�ा गर� सहज सवार� आवागमन स�ुनि�त गनु� प��ौ योजनाको उ�े�य हो 

। 

झ)  रा��य जलवाय ुप�रवत�न नी�त, २०७६ 
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�व��यापी ताप�ममा भएको वृ��को असर, जलवाय ु प�रवत�न स�ब�धी �ाकृ�तक �कोपह� 

ज�तै �हमताल फु�ने, बाढ� र अ�नकालको साथसाथै मानव �वा��यमा देिखएका नकरा�मक 

�भावह�लाई कम गन�का ला�ग रा��य जलवाय ुप�रवत�न नी�त, २०७६ लाई लागू ग�रएको हो 

। पय�टन, उजा� �े� र समाजको उ�थानका ला�ग नी�तको सहयोगमा �ग�तशील समाज 

�नमा�णको �दशामा �व�भ� �े�लाई �नद�िशत गन� उ�े�यका साथ यस नी�तलाई लागू ग�रएको 

हो । यस नी�तको मू�य ल�य भनेको जलवाय ुउ�थानशील समाजको �वकास  गर� रा�को 

सामािजक आ�थ�क सम�ृ�मा योगदान प�ु याउन ेहो । यस नी�तको उ�े�य भनेको संकटाप� र 

जोिखमपूण� अव�थामा रहेका �यि�, प�रवार, समूह र समदुायको जलवाय ुप�रवत�न अनकूुलन 

�मता अ�भव�ृ� गन�, जलवाय ु प�रवत�नका ��तकूल असर तथा �भावको जोिखममा रहेका 

पा�रि�थ�त�कय �णाल�ह�को उ�थानशीलता �वकास गन�, �यून काब�न उ�सज�न �वकासको 

अवधारणा अवल�बन गद� ह�रत अथ�त��को �व��न गन�, जलवाय ु प�रवत�न �यूनीकरण र 

अनकूुलनका रा��य तथा अ�तरा��य �व�ीय �ोतह�को �यायोिचत प�रचालन गन�, जलवाय ु

प�रवत�न स�ब�धी अनसु�धान, ��व�ध �वकास र सूचना सेवा �वाहलाई �भावकार� बनाउने, 

रा�यका सबै तह र �बषयगत �े�का नी�त, रणनी�त, योजना तथा काय��मह�मा जलवाय ु

प�रवत�नका �बषयह�लाई मलु�वा�हकरण गन� र जलवाय ु प�रवत�न �यूनीकरण र अनकूुलन 

काय��मह�मा ल��गक  तथा सामािजक समावेशीकरणलाई मलु�वा�हकरण गन� हो । 

ञ) रा��य वातावरण नी�त, २०७६ 

नेपालको सं�वधानको धारा ३० ले ��येक नागर�कलाई �व�छ र �व�थ वातावरणमा ब�नको 

मौ�लक अ�धकार �दान गद�छ जसका ला�ग वातावरण मै�ी �वकास काय�ह� आव�यक पद�छ 

। वातावरण संर�ण बहआुया�मक रा��य तथा अ�तरदेशीय �वषय रहेको हुँदा नेपालले �व�भ� 

वातावरण स�ब�धी अ�तरा���य सि�ध स�झौतामा ��तब�ता जाहेर गरेको छ । �दगो 

�वकासको अवधारणा अन�ुप वत�मान र अ�तरप�ुता सम�यायका ला�ग वातावरणीय �ोतमा�थ 

�याय�िचत पहुँच र तीनको ब�ु�म�ापूण� उपयोगको ��याभ�ूत गनु� रा�यको दा�य�व ह�ुछ । 

यसका ला�ग तीनै तहका सरकार, नागर�क समाज, समदुाय, �नजी �े� र �यि�- �यि�बीच 

आपसी सम�वय र सहकाय�को आव�यकताको  प�ृभ�ूममा रा��य वातावरण नी�त, २०७६ 

तजू�मा ग�रएको छ । 

यस नी�तको मू�य ल�य भनेको �दूषण �नय��ण, फोहोरमैला �यव�थापन र ह�रयाल� �वध�न 

गर� नागर�कको �व�छ र �व�थ वातावरणमा बाँ�न पाउने हकको स�ुनि�तता गनु� हो । यस 

नी�तको मू�य उ�े�यह� भनेको सबै �कारका �दूषणको रोकथाम, �नय��ण र �यूनीकरण गन�; 

सबै �ोतह�बाट �सिज�त फोहोरमैलाको �यव�थापन गन�; शहर� तथा नगर �े�को ह�रयाल� 

�व�तार गन�; �वकासको सबै आयामह�मा वातावरणीय चासोलाइ� मूल�वाह�करण गन�; �दूषण 

पी�डतलाई वातावरणीय �यायको स�ुनि�तता गन�; वातावरण संर�ण तथा �ाकृ�तक �ोतको 

�दगो �यव�थापनमा जनसहभागीता  जटुाउने, वातावरण संर�ण र �यव�थापनका ला�ग शोध, 
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अनसु�धान र �मता अ�भव�ृ� गन�; स�भव भएस�म उपल�ध �ोत साधनको पनु:�योग र 

पनुः�शोधन गन� । �य�तै, �व�न, जल र वायसँुग स�ब�धीत �दूषण रोकथाम र �नय��णका 

ला�ग केह� मापद�ड �नधा�रण भइ� काया��वयनमा आएका छन ्। जलवाय ुअनकूु�लत गाउँ 

काय��म प�न स�ालनमा �याइएको छ । देशको कूल वन �े�को कर�ब ४० ��तशत वन 

�े� �थानीय वन उपभो�ा समूहबाट �यव�थापन भइ� ह�रयाल� �वध�न हुँदै आएको छ । यो 

नी�तले सबै �कारको �दूषण �नय��ण गन� �भावकार� �णाल� बनाउँदछ । अ�पताल, उ�ोग 

र यातायात �णाल�को स�ालनमा वातावरण मै�ी ��व�धलाई �ो�सा�हत गद�छ र उ�पादनमा 

रसायनलाई �नय��ण गरेर उ�े�य हा�सल गन�छ । 

८.३ ऐन तथा �नयमह�   

क) �ाचीन �मारक संर�ण ऐन , २०१३ तथा �नयमावल�, २०४६  

�ाचीन �मारकह�को संर�ण, परुाताि�वक व�तहु�को �यापार र �ाचीन �मारकह� भएका 

ठाउँको खनाई समेतमा �नय��ण रािख �ाचीन �मारकह� र परुात�व स�ब�धी, ऐ�तहा�सक वा 

कला�मक व�तहु�को उपल�धी र संर�ण समेत गर� शाि�त र �यव�था कायम रा� यो ऐन 

बनेको हो । यस ऐनको दफा ३(५) बमोिजम संरि�त �मारक �े��भ� कसैले टे�लफोन वा 

�व�तु लाईन जडान गन�, खानेपानी वा ढलको ला�ग जमीन ख�, सडक बनाउन वा मम�त गन�, 

चलिच� स�ुट� गन�, पव�–मेला, नाँचगान वा सवार�को साधन पा�क� � गन� वा पो�र त�वीर टाँ�न 

परुात�व �वभागबाट तो�कए बमोिजम �वीकृत �लन ु पन�छ । �ाचीन �मारक संर�ण 

�नयमावल�, २०४६ �नयम ४.१ उप�नयम ४.१.१ बमोिजम ऐनको दफा ३ को उपदफा 

(५) बमोिजम �वीकृ�तको ला�ग अनसूुची–१ बमोिजमको ढाँचामा �वभागमा �नवेदन �दन ुपन�छ 

। 

ख) जलचर संर�ण ऐन, २०१७  

यो ऐनले जलचर संर�ण को �यास गरेको छ । भाग ३ मा कुनै �यि�ले प�न कुनै जलमा 

रहेको कुनै जलचरलाई समा�े तथा मान� अ�भ�ायले जानी जानी �य�तो जलमा वा �यसको 

आसपासमा कुनै �क�समको �व�तुीय धार (करे�ट) �व�फोट पदाथ� वा �वषाल ुपदाथ�को �योग 

गन�  हुँदैन । भाग ४ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजप�मा �कािशत आदेश�ारा  (क) 

तो�कएका जा�तका जलचरह�लाई नेपाल सरकार वा �थानीय अ�धकार�को इजाजत प� बेगर 

कुनै प�न �यि�ले जानी जानी समा�, मान� तथा चोट प-ुयाउन नपाउने गर�, र (ख) तो�कएको 

ऋतमुा र तो�कएका अव�थाका कुनै प�न जलचरह�लाई कुनै प�न �यि�ले जानी जानी 

समा�, मान� तथा चोट प-ुयाउन मनाह� गन� स�नेछ । 

ग) साव�ज�नक सडक ऐन, २०३१ तथा �नयमावल�, २०३३ 

यस ऐनको दफा ३ बमोिजम नेपाल सरकारले नेपाल राजप�मा सूचना �कािशत गर� 

साव�ज�नक सडकलाई देहाय बमोिजम वग�करण गर� �य�तो सडकको के�� रेखादेिख दाया ँ

बायाँ दवैु�तर एकतीस �मटरमा नबढाई सडक सीमा तो�नेछ । तर एकै �क�समको सडकको 
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स�पूण� ल�बाईमा प�न भौगो�लक ि�थ�त र ब�तीको कारण �य�तो सडक सीमा कम वेग गन� 

वा पलु तथा पलुको वरपर नद�को तटव�ध सरु�ाको ला�ग चार �क�ला समेत खोल� 

आव�यक सीमा तो�न स�नेछ । यो ऐनको दफा ४ बमोिजम साव�ज�नक सडक र सडक 

सीमाको �न�म� ज�गा �ा� गन� स�कनेः साव�ज�नक सडकको �नमा�ण, �व�तार वा सधुार गन� वा 

सडक सीमाको �न�म� कुनै ज�गा �ा� गनु� परेमा नपेाल सरकारले ज�गा �ा�� स�ब�धी 

�च�लत कानूनबमोिजम ज�गा �ा� गन� स�नेछ । �य�तै दफा १४ बमोिजम सडक �नमा�ण, 

�व�तार वा सधुार गदा� अ�ज�गा अ�ध�हण गन� स�कन,े दफा १५ बमोिजम अ�ध�हण गर�ने 

ज�गाको ��तपू�त� र �यसको �नधा�रण दफा १६ बमोिजम सडकको दायाँ बायाँ �ख लगाउने 

र �यसको रेखदेख गन�, दफा १७ बमोिजम आसपासको ज�गाबाट माटो, ढु�ा वा बालवुा �लन 

स�कने, दफा १८ बमोिजम साव�ज�नक सडकको आवागमनमा बाधा पयुा�उने माल व�त ु

हटाउने अ�धकार र दफा १९ बमोिजम �वीकृ�त न�लई साव�ज�नक सडक वा सडक सीमामा 

कुनै �क�समको काम गन� नहनेु �यब�था गरेको छ । 

साव�ज�नक सडक ऐन, २०३१ को दफा १० र ३३ ले �दएको अ�धकार �योग गर� नेपाल 

सरकारले बनाएको सडक �नयमावल�, २०३३ को �नयम ५ बमोिजम कुनै ज�गा �ा� गदा� 

घर, इमारत, पखा�ल आ�द स�हत �ा� गरेको भए यस �नयमावल� बमोिजम स�म�त वा 

उपस�म�तले �य�तो घर, इमारत, पखा�ल आ�दको मआु�जा �नधा�रण गदा� ऐनको दफा ११ र 

नेपाल सरकारले समय समयमा �दएको माग�दश�नको अ�धनमा रह� �नधा�रण गनु� पन�छ । 

घ) ज�गा �ा�� ऐन,२०३४ 

ज�गा �ा�� ऐन, २०३४  बमोिजम नेपाल सरकारले कुनै साव�ज�नक कामको �न�म� कुनै 

ज�गा �ा� गन� आव�यक ठहराएमा यस ऐन बमोिजमको मआु�जा �दने गर� नेपाल सरकारले 

जनुसकैु ठाउँको ज�तसकैु ज�गा �ा� गन� स�नेछ । ज�गा �ा�� ऐन २०३४ ले 

ज�गाधनीलाई ��तपू�त� �तरेर �वकासका ला�ग ज�गा �ा� गन� अ�धकार सरकारलाई �द�छ । 

यस ऐन अ�तग�त ज�गा �ा�� ���यालाई सहज पान� ज�गा �ा�� �नद�िशका २०४३ जार� 

ग�रएको छ । यस ऐनले सरकारलाई साव�ज�नक सूचना जार� गर� र आव�यक ���या पूरा 

गरेप�छ �वकासका ला�ग �योग र क�याण, कूटनी�तक �नयोग, अ�तरा���य सं�थाह�का ला�ग 

कुनै प�न ज�गाधनीको आव�यक ज�गा र �नि�त स�पि� �ा� गन� �प� शि� �द�छ । यस 

ऐन अ�तग�त, सरकारले साव�ज�नक र �नजी �नगमह�, सं�थाह�, साव�ज�नक �योग र क�याणका 

ला�ग �नजी फम�ह�को ला�ग ज�गा अ�ध�हण गन� स�दछ । य��प सरकारले यस ऐन 

अ�तग�त अनसु�धानको ला�ग बाहेक कृ�ष उ�े�यका ला�ग �नगम, सं�था र �नजी फम�का ला�ग 

ज�गा �लने छैन । सरकारले ��तपू�त� �नधा�रण स�म�तले �नण�य गरे अनसुार स�ब�धीत �यि� 

र सं�थालाई ��तपू�त� �दान गन�छ । 
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ङ)  भ ूतथा जलाधार संर�ण ऐन, २०३९ तथा �नयमावल�, २०४२ 

बाढ�, प�हरो, भ–ू�य ज�ता �ाकृ�तक �कोपको �नय��ण गर� भ ू तथा जलाधार संर�ण गन� 

स�ब�धमा कानूनी �यव�था गन� र सव�साधारण जनताको स�ुवधा र आ�थ�क �हत कायम रा� 

यो ऐन बनेको हो । यस ऐनको दफा ४(ग) बमोिजम संरि�त जलाधार �े�मा जलाधार 

संर�ण अ�धकृतले भ ूतथा जलाधार संर�णको ला�ग व�ृारोपण गन�, घाँस, झारपात वा अ�य 

वन�प�त लगाउन ेर �यसको �याहार स�भार गन� तथा हकुा�उन ेकाय�ह� गराउन स�नेछ । 

यस ऐनको दफा १३ बमोिजम जलाधार संर�ण अ�धकृतले दफा ४ अ�तग�तको कुनै काय� 

भएको ज�गामा तथा �य�तो ज�गाको वरपर अ� कसैले भ–ू�य वा भ–ूकटान हनु स�ने 

काय�ह� गन� नपाउने गर� �नषेध गन� स�नेछ । 

भ ूतथा जलाधार संर�ण ऐन, २०३९ को दफा २५ ले �दएको अ�धकार �योग गर� नेपाल 

सरकारले बनाएको भ ूतथा जलाधार संर�ण �नयमावल�, २०४२ को  �नयम ४(१) बमोिजम 

संरि�त जलाधार �े�मा भ ूतथा जलाधार संर�णको ला�ग ऐनको दफा ४ मा उ�लेख भए 

बमोिजमका कामह�को �योजनको ला�ग संरि�त जलाधार �े��भ�को ज�गालाई जलाधार 

संर�ण अ�धकृतले �समाना, �े�फल र �य�तो ज�गामा गर�ने काय�ह� समेत खलुाई वग�करण 

गनु� पन�छ । यस �नयमावल�को �नयम १२(१) बमोिजम जलाधार संर�ण अ�धकृतले ऐनको 

दफा ४ अ�तग�तको कुनै काम भएको ज�गामा र �य�तो ज�गाको वरपरको ज�गाह�मा भ-ू

�य वा भ-ूकटान हनु स�ने कामह� गन� नपाउने गर� �नषेध गन� स�नछे । 

च) जल�ोत ऐन, २०४९ तथा �नयमावल�, २०५० 

भ–ूसतहमा वा भ�ूमगत वा अ�य कुनै अव�थामा रहेको जल�ोतको समिुचत उपयोग, संर�ण, 

�यव�थापन र �वकास गन� एवं जल�ोतको लाभदायक उपयोगह�को �नधा�रण गन�, �य�तो 

उपयोगबाट हनु ेवातावरणीय तथा अ�य हा�नकारक �भावको रोकथाम गन� एवं जल�ोतलाई 

�दूषण म�ु रा� े स�ब�धमा कानूनी �यव�था ग�रएको छ । यस ऐनको दफा १८(१ ) 

बमोिजम नेपाल सरकारले नेपाल राजप�मा सूचना �कािशत गर� जल�ोतको �व�भ� 

उपयोगको स�ब�धमा आव�यक गणु�तर तो�न स�नेछ । साथै दफा १८ को उपदफा (२) 

अनसुार जल�ोतको उपयोग गदा� उपदफा (१) बमोिजम तो�कएको गणु�तर कायम हनेु गर� 

गनु�पन�छ । यस ऐनको दफा १९(१ ) बमोिजम नपेाल सरकारले नेपाल राजप�मा सूचना 

�कािशत गर� जल�ोतको �दूषण सहन–सीमा तो�न स�नछे । �यसै गर� यस ऐनको दफा 

१९(२ ) बमोिजम उपदफा (१) बमोिजम तो�कएको जल�ोतको �दूषण सहन–सीमा ना�ने 

गर� कसैले प�न कुनै �क�समको फोहरमैला, औ�ो�गक �नकास, �वष, रसाय�नक वा �वषाल ुपदाथ� 

हाल� वा �योग गर� जल�ोतलाई �दू�षत गनु� हुँदैन । साथसाथै यस ऐनको दफा २० 

बमोिजम जल�ोतको उपयोग गदा� भ–ू�य, बाढ�, प�हरो वा य�तै अ� कारण�ारा वातावरणमा 

उ�लेखनीय ��तकूल असर नपन� गर� गनु�पन�छ । 
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जल�ोत �नयमावल�, २०५० को �नयम १७ उप�नयम १(ङ) बमोिजम आयोजनाले 

वातावरणमा पान� उ�लेखनीय ��तकूल �भावलाई �यूनतम गन� अपनाउने उपायह� तथा 

जल�ोतमा रहन ेजलचर एवं जल वातावरण संर�णको ला�ग अपनाउने उपायह�, आयोजनाले 

स�ब�धीत �े�मा पान� स�ने सामािजक तथा आ�थ�क �भावको अ�त�र� �व�मान �थानीय 

�म तथा �ोत र साधनको उपयोग, आयोजना स�ब�धी काय� पूरा भएप�छ �यस �े�का 

�यि�ह�ले पाउने लाभ, �नमा�ण तथा स�ालन स�भार स�ब�धमा �थानीय जनतालाई �दइने 

ताल�म, �नमा�ण िश�वरको ला�ग आव�यक पन� स�ुवधाह�, सरु�ा�मक �यव�थाह� तथा 

आयोजना स�ालनबाट स�ब�धीत ज�गा धनीह�लाई पन� स�ने असर, �व�था�पत जनसं�याको 

लगत र �तनीह�को पनुवा�सको ला�ग अपनाउने आव�यक �यव�था समेत �प� �पमा 

खलुाउन ुपछ� । यस �नयमावल�को �नयम ३३ उप�नयम (१) बमोिजम ऐनको दफा १६ को 

उपदफा (३) को �योजनको ला�ग नेपाल सरकारले जल�ोतको उपयोग स�ब�धी 

आयोजनाको �क�सम, बनोट, �मता आ�द कुराह�लाई �यानमा रािख �य�तो आयोजना 

�े��भ�का घरज�गा कुनै खास कामको ला�ग अ� कसैले �योग गन� नपाउने गर� �नि�त 

दूर� तोक� �नषेध गन� स�नेछ । 

छ) सवार� तथा यातायत �यव�थापन ऐन, २०४९ तथा �नयमावल�, २०५४ 

सवार� तथा यातायत �यव�थापन ऐन, २०४९ को  दफा २३ अ�तग�त सवार�को जाँचबझुको 

ला�ग मापद�ड तो�न स�कन ेअनसुार  उपदफा १ (ग) मा  सवार�बाट हनु स�ने �दूषण 

स�ब�धी कानूनलाई समावेस ग�रएको छ । सोह� ऐनको दफा २४ को उपदफा ३ बमोिजम 

वातावरणको �दूषण, सवार�को चाप, सडकको ि�थ�त, सवार� आवागमनमा पन� क�ठनाई वा य�तै 

अ�य कारणले गदा� साव�ज�नक �हतको ला�ग कुनै �क�समको सवार� साधनको दफा १४ 

बमोिजम गर�ने दता� रो�ा गन� मना�सब देखेमा �वभागले कुनै वा सबै यातायात �यव�था 

काया�लयलाई �य�तो सवार�को दता� रो�ा गन� आदेश �दन स�नेछ �यव�था ग�रएको छ । 

सवार� तथा यातायत �यव�थापन �नयमावल�, २०५४ को �नयम ६ उप�नयम (२) बमोिजम 

यातायत �यव�थापन काया�लयले ऐनको दफा २३ बमोिजम �नधा��रत मापद�डको अ�धनमा 

रह� आव�यक जाँचबझु गर� दरखा�तवालाको माग बमोिजम सवार�को स�वा दता� गन� 

उपय�ु देखेमा ऐन तथा यस �नयमावल�मा उि�लिखत अ�य �यव�थाह�को अ�धनमा रह� 

स�वा दता� गन� स�नेछ । 

ज) बाल �म ऐन, २०५६ तथा �नयमावल�, २०६२ र बालबा�लका स�ब�धी ऐन, २०७५ 

बालबा�लकालाई कल कारखाना, खानी वा य�तै अ�य जोिखमपणू� काममा लगाउन �नषेध गन� 

तथा बालबा�लकालाई अ�य काममा लगाउँदा उनीह�को �वा��य, सरु�ा तथा सेवा र 

स�ुवधाका स�ब�धमा आव�यक �यव�था गन� यो ऐन बनकेो हो । यस ऐनको दफा ३(१ ) 

बमोिजम कसैले प�न चौध वष� उमेर परूा नगरेका बालकलाई ��मकको �पमा काममा 

लगाउन ु हुँदैन । यस ऐनको दफा ४ बमोिजम कसैले प�न बालकलाई ललाई, फकाई वा 
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झ�ुाएर वा कुनै �लोभनमा वा डर, �ास वा दवाबमा पार� वा अ�य कुनै त�रकाले �नजको 

इ�छा �व�� ��मकको �पमा काममा लगाउन ुहुँदैन । बाल �म ऐन आयोजना अ�तग�त 

पन� हरेक काय�ह�मा पालना गर�नेछ ।  

यस �नयमावल�को �नयम ४(१) बमोिजम बालकलाइ� ��मकको �पमा काममा लगाउन ुअिघ 

�नजले सो काम गन� स�ने नस�ने �वषयमा बालकको �वा��य पर��ण गन� ��त�ानले 

कामको �कृ�त र बालकको उमेर समेत उ�लेख गर� �म काय�लयमा �नवेदन �दन ुपन�छ । 

साथै ��त�ानमा काम गन� बालकले �म ऐन, २०७४ बमोिजम तो�क�दएको पा�र��मक र 

भ�ामा कम नहनेु गर� मा�सक पा�र��मक र भ�ा पाउनेछ । 

बालबा�लका स�ब�धी ऐन, २०७५ ले बालबा�लकाह�का �व�भ� अ�धकारह�, बाल �याय 

स�ब�धी �यब�था, �वशेष संर�णको आव�यकता भएका बालबा�लका, बालबा�लकाह� 

�व��का कसरुह� आ�दको �यब�था गरेको छ । 

झ) �ब�वा संर�ण ऐन, २०६४ तथा �नयमावल�, २०६६ 

�ब�वा तथा �ब�वाज�य उपजको �नकासी, पैठार� र ओसार�सार गदा� श�जुीवको �वेश, 

�थापना र फैलावट रो�न, �तनीह�को �भावकार� �नय��णको ला�ग उपय�ु त�रकाह� 

अवल�बन गर� �ब�वा तथा �ब�वाज�य उपजह�को �यापार �वध�न गन� स�ब�धमा कानूनी 

�यव�था रहेको छ । यस ऐनको दफा ७(१) बमोिजम �ब�वा, �ब�वाज�य उपज, 

बायोलोिजकल क��ोल एजे�ट, लाभदायक क�रा वा �ब�वा हकु� ने मा�यम ज�तै माटो, �ाउ, 

पीट आ�द पैठार� गन� चाहने �यि� वा सं�थाले यस ऐन बमोिजम �वेश अनमु�तप� �लन ु

पन�छ । यस ऐनको दफा ७(२) बमोिजम उपदफा (१) बमोिजमका �ब�वा, �ब�वाज�य 

उपज, बायोलोिजकल क��ोल एजे�ट, लाभदायक क�रा वा �ब�वा हकु� न ेमा�यम ज�तै माटो, 

�ाउ, पीट आ�द पैठार� स�ब�धी शत� तथा ब�देज म��ालयले नेपाल राजप�मा सूचना 

�काशन गर� तोके बमोिजम हनेुछ । 

�ब�वा संर�ण ऐन, २०६४ को दफा ३५ ले �दएको अ�धकार �योग गर� नेपाल सरकारले 

बनाएको �ब�वा संर�ण �नयमावल�, २०६६ को �नयम ४ (क) (ऐनको दफा ६) बमोिजम 

सँगठनले संकटो�प� �े�, श�जुीव म�ु �े�, श�जुीव म�ु उ�पादन �थल वा कम श�जुीव 

सं��मत �े�को घोषणा गनु� पन�छ । यस �नयमावल�को �नयम ५ उप�नयम (१) बमोिजम 

�ब�वा, �ब�वाज�य उपज, बायोलोिजकल क��ोल एजे�ट, लाभदायक क�रा वा �ब�वा हकु� ने 

मा�यम ज�तै माटो, �ाउ, पीट आ�द नेपालमा पैठार� गन� चाहने �यि� वा सं�थाले दईुसय 

�पैयाँ �नवेदन द�तरु संल�न गर� �वेश अनमु�तप� �ा� गन� काया�लय �मखु सम� �नवेदन 

�दन ुपन�छ । तर �य�तो व�त ुअनसु�धान �योजनको ला�ग पैठार� गन� भएमा यस उप�नयम 

बमोिजमको �नवेदन नेशनल �ला�ट �वारे�टाइन काय��मको �मखु सम� �दन ुपन�छ । 

ञ) फोहोरमैला �यव�थापन ऐन, २०६८ तथा �नयमावल�, २०७० 
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फोहरमैलालाई �ोतमा �यूनीकरण, पनुः �योग, �शोधन वा �वसज�न गर� फोहरमैलाको 

�यवि�थत तथा �भावकार� �यव�थापन गन� तथा फोहरमैलाबाट जन�वा��य तथा वातावरणमा 

पन� स�न े��तकूल �भावलाई कम गर� �व�छ तथा �व�थ वातावरण कायम गन�का ला�ग 

फोहरमैला �यव�थापन ज�तो अ�य�त ज�र� सेवा स�ब�धी कानूनलाई संशोधन र एक�करण 

ग�रएको हो । यस ऐनको दफा ३(१ ) बमोिजम फोहरमैलाको �यव�थापन गन� �थाना�तरण 

के�� (�ा�सफर �टेशन), �या�ड�फल साइट, �शोधन �ला�ट, क�पो� �ला�ट, बायो �यास 

�ला�ट लगायत फोहरमैलाको स�लन, अि�तम �वसज�न तथा �शोधनका ला�ग आव�यक पन� 

पूवा�धार तथा संरचनाको �नमा�ण तथा स�ालन गन� िज�मेवार� �थानीय तहको हनेुछ । 

�यसैगर� यस ऐनको दफा ४(२ ) बमोिजम उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 

ताप�न हा�नकारक फोहरमैला, �वा��य सं�थाज�य फोहरमैला, रासाय�नक फोहरमैला वा 

औ�ो�गक फोहरमैला �शोधन र �यव�थापन गन� दा�य�व �नधा��रत मापद�डको अ�धनमा रह� 

�य�तो फोहरमैला उ�पादन गन� �यि� वा �नकायको हनेुछ । यस ऐनको दफा ४(३ ) 

बमोिजम कुनै उ�ोग वा �वा��य सं�थाले हा�नकारक फोहरमैला, �वा��य सं�थाज�य 

फोहरमैला, रासाय�नक फोहरमैला तथा औ�ो�गक फोहरमैला �शोधन गर� बाँ�करहेको 

फोहरमैला तथा अ�य फोहरमैलाको �यव�थापन गर��दन �थानीय तहलाई अनरुोध गरेमा वा 

�थानीय तहले �नमा�ण गरेको फोहरमैला �यव�थापन �थल �योग गन� माग गरेमा �थानीय 

तहले �नधा�रण गरे बमोिजमको सेवा श�ुक �लई फोहरमैलाको �यव�थापन गर��दन वा 

फोहरमैला �यव�थापन �थल �योग गन� �दन स�नछे । साथै यस ऐनको दफा ६(१ ) 

बमोिजम �थानीय तहले फोहरमैलालाई क�तीमा जै�वक र अजै�वक लगायत �व�भ� �कारमा 

�वभाजन गर� �ोतमै छु�ाउने गर� तो�न ुपन�छ । 

फोहरमैला �यव�थापन ऐन, २०६८ को दफा ५० ले �दएको अ�धकार �योग गर� नेपाल 

सरकारले बनाएको फोहोरमैला �यव�थापन �नयमावल�, २०७० को �नयम ३, ५ र ७ ले 

�मश फोहरमैला पथृक�करण तथा �यव�थापन, हा�नकारक वा रासाय�नक फोहरमैला 

�न�काशन तथा �यव�थापन र फोहरमैला ढुवानी स�ब�धी  वयव�था गरेको छ । यस 

�नयमावल�को �नयम ३(१) बमोिजम �थानीय �नकायले ऐनको दफा ६ बमोिजम क�तीमा 

जै�वक र अजै�वक लगायतका फोहरमैलालाई �ोतमै छु�ाउने गर� तो�दा हा�नकारक वा 

रासाय�नक फोहरमैलालाई छु�ाछु�ै पथृक�करण तथा �यव�थापन गन� गर� तो�न ु पन�छ । 

यसर� तो�कएकोमा फोहरमैला उ�पादन गन� �यि�, सं�था वा �नकायले सोह� बमोिजम 

पथृक�करण गनु� पन�छ । यस �नयमावल�को �नयम ५(१) बमोिजम हा�नकारक, रासाय�नक, 

जै�वक वा अजै�वक फोहरमैला अ�य फोहरमैलासँग �मसाई �न�काशन गन� हुँदैन ।  

ट) संकटाप� व�यज�त ु तथा वन�प�तको अ�तरा���य �यापार �नयमन तथा �नय��ण ऐन, 

२०७३ तथा  �नयमावल�, २०७६ 
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नेपाल प� भएको संकटाप� व�यज�त ु तथा वन�प�तका �जा�तको अ�तरा���य �यापार 

स�ब�धी महासि�ध, १९७३ को काया��वयन गन� स�टाप� व�यज�त ु र वन�प�तका �व�भ� 

�जा�तको संर�ण र �यसको अ�तरा���य �यापारलाई �नयमन तथा �नय��ण गन�को ला�ग 

आव�यक कानूनी �यव�था छ । यस ऐनको दफा ३(१) बमोिजम कसैले प�न दलु�भ वा 

लोपो�मखु व�यज�त ुवा वन�प�त वा सो को नमूना ख�रद �ब�� गन�, आफूसँग रा�, �योग 

गन�, रो�न, हकुा�उन, �नयि��त �जनन ् गन�, ओसार�सार गन� वा �नकासी वा पैठार� गन� वा 

गराउन हुँदैन । यस ऐनको दफा ८(१) बमोिजम संरि�त व�यज�तकुो पालनपोषण गन� वा 

संरि�त वन�प�त रो�न, हकुा�उन वा �य�तो व�यज�त ु वा वन�प�तको नमूना आफूसँग रा�, 

�योग गन�, उ�पादन गन�, �बउको �पमा �यापार गन�, ओसार�सार गन� वा �नकासी वा पैठार� 

गन� चाहने �यि�, सं�था वा �नकायले अनमु�तप� �लन ुपन�छ । 

संकटाप� व�यज�त ुतथा वन�प�तको अ�तरा���य �यापार �नयमन तथा �नय��ण ऐन, २०७३ 

को दफा ३७ ले �दएको अ�धकार �योग गर� नेपाल सरकारले बनाएको संकटाप� व�यज�त ु

तथा वन�प�तको अ�तरा���य �यापार �नयमन तथा �नय��ण �नयमावल�, २०७६  को �नयम 

१४(१) बमोिजम �नयम १३ बमोिजम दता� ग�रएको संकटाप� व�यज�तकुो संर�ण दा�य�व 

स�ब�धीत �यि�, सं�था वा �नकायमा �न�हत रहनेछ साथै �नयम १४(३) बमोिजम दता� 

ग�रएको व�यज�तकुो संर�ण र सरु�ाका ला�ग सो �नयमको उप�नयम (१) बमोिजमको 

�यि�, सं�था वा �नकायले �नयम १२ को उप�नयम (४) बमोिजमको योजनाको पालना गनु� 

पन�छ । 

ठ) अपा�ता भएका �यि�को अ�धकार स�ब�धी ऐन, २०७४ 

अपा�ता भएका �यि�को अ�धकार स�ब�धी ऐन, २०७४ को दफा ७ बमोिजम अपा�ता 

भएका �यि�लाई यस ऐन�ारा �द� अ�धकारका अ�त�र� अ�य �यि� सरह समान 

आधारमा �च�लत कानून बमोिजम �द� अ�धकारको उपभोग गन� पाउन ेअ�धकार हनेुछ । 

यस ऐनको दफा १५ (१) बमोिजम अपा�ता भएका �यि�लाई शैि�क सं�था, आवास, 

काय��थल, भवन, सडक, यातायात, �व�तुीय स�ार सेवा लगायत सव�साधारणलाई खलुा भएका वा 

�दान गर�एका अ�य सेवा तथा स�ुवधाह�मा सहज पहुँचको अ�धकार हनेुछ । 

ड) �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ 

नेपालको सं�वधान बमोिजम �थानीय तहको अ�धकार स�वि�ध �यव�था गन� तथा संघ, �देश र 

�थानीय तह �बचको सहका�रता, सहअि�त�व र सम�वयलाई �वद�न गद� जनसहभागीता , 

उ�रदा�य�व र पारदिश�ता स�ुनि�त गर� सलुभ र गणु�तर�य सेवा �दान गन� यो ऐन जार� 

भएको हो । यस ऐनको दफा ११ उपदफा २ को ख�ड (छ) मा �थानीय �तरका �वकास 

आयोजना र प�रयोजना स�वि�ध नी�त, कानून, मापद�ड तजु�मा, काया��वयन, अनगुमन, मू�यांकन र 

�नयमन  र सोह� दफाको उपदफा २ को ख�ड (ञ) मा �थानीय बजार �यव�थापन, वातावरण 

संर�ण र जै�वक �व�वधता स�वि�ध नी�त, कानून, मापद�ड तजु�मा, काया��वयन, अनगुमन, 
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मू�यांकन र �नयमन  �थानीय तहको काम, कत��य र अ�धकारको �पमा �यव�था गरेको छ 

। 

ढ) �म ऐन,२०७४  तथा �नयमावल�, २०७५ 

��मकको हक, �हत तथा स�ुवधाको �यव�था गन�, ��मक  र रोजगारदाताको अ�धकार तथा 

कत��यको �प� �यव�था गर� असल �म स�ब�धको �वकास गन�, �म शोषणका सबै 

अव�थालाई अ��य गर� उ�पादक�व वृ�� गन� �म स�ब�धी कानूनलाई संशोधन र एक�करण 

ग�रएको हो । प�र�छेद-४ १६(१) बमोिजम कुनै ��त�ानले कुनै िश�ण सं�थासँग स�झौता 

गर� �य�तो सं�थाको �वीकृत पा��म अनसुार कुनै �यि�लाई �िश�ाथ�को �पमा काममा 

लगाउन स�नेछ । तर �वीकृत पा��म �वपर�त काममा लगाएमा �नजलाई �नय�मत 

रोजगार�मा रहेको ��मक मा�ननेछ । प�र�छेद-७ २८(१) बमोिजम रोजगारदाताले 

��मकलाई ��त�दन आठ घ�टा र एक ह�ामा अ�चाल�स घ�टाभ�दा बढ� समय हनेु गर� 

काममा लगाउन पाइने छैन । यस ऐनको दफा ३०(१ ) बमोिजम रोजगारदाताले कुनै 

��मकलाई दफा २८ को अ�धनमा रह� �नधा�रण गरेको काय� समयभ�दा बढ� समय काममा 

लगाउन ुपरेमा ��त�दन चार घ�टा र एक ह�ामा चौबीस घ�टाभ�दा बढ� नहनेु गर� लगाउन 

स�कनेछ । यस ऐनको दफा ३१(१) बमोिजम रोजगारदाताले ��मकलाई दफा ३० बमोिजम 

बढ� समय काममा लगाउँदा �नय�मत �पमा काम गदा� पाउने आधारभतू पा�र��मकको डेढ� 

पा�र��मक �दन ुपन�छ । 

�म �नयमावल�, २०७५ को �नयम १६(१) बमोिजम रोजगारदाताले ��त�ानको कामको 

�कृ�तको आधारमा ��त�ानमा काम गन� समयको �नधा�रण गर� सोको जानकार� सबै 

��मकलाइ� गराउन ु पन�छ । यस �नयमावल�को �नयम ३४ (१) बमोिजम ऐन तथा यस 

�नयमावल�मा अ�य� लेिखएको बाहेक रोजगारदाताले काय��थलमा काय�रत ��मक तथा अ�य 

�यि�को सरु�ा तथा �वा��य स�ब�धी नी�त बनाउँदा ��त�ानको काय� �कृ�त अनसुार 

काय��थलमा अपनाउन ुपन� सरु�ा सतक� ता, ��मकको �वा��य, काय��थलमा हनुस�ने स�भा�वत 

दघु�टना, काय��थलमा मेिशनर� य�� उपकरण स�ालन गदा� अपनाउन ुपन� सावधानी, �वा��यका 

���ले संवेदनशील मा�नने रसाय�नक पदाथ�को �योग गदा� अपनाउन ु पन� सावधानी लगायत 

�यवसायज�य सरु�ा तथा �वा��यको स�ुनि�तता गन� आधारलाइ� समे�टने गर� बनाउन ुपन�छ 

। 

ण) वन ऐन, २०७६ तथा �नयमावल�, २०५१ 

वनजंगलको संर�ण गर� वातावरणको �बध�न गन� र वन पैदावारको समिुचत सदपुयोग गर� 

जनताको आधारभतू आव�यकता प�रपू�त� गन� नेपाल सरकारको वन ऐन २०७६ जार� गरेको 

छ । वन ऐन, २०७६ अनसुार वन �े� भ�ाले �नजी �वा�म�वको हक भोगको र �च�लत 

कानूनले अ�यथा �यव�था गरेको बाहेकको वन �समाना लगाइएको वा नलगाइएको, वनले 

घे�रएको वा वन�भ� रहेको घाँसे मैदान, खक� , �हउँले ढाकेको वा नढाकेको ना�ो पहाड, बाटो, 
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पोखर�, ताल तलैया, �समसार, नद�, खोलानाला, बगर, पत� वा ऐलानी ज�गाले ओगटेको �े� 

स�झन ुपछ� । यो ऐनको दफा ३ अनसुार कसैले प�न ज�गा �योगको ढाँचा प�रवत�न गन� 

स�दैन, वन ज�गा �योग गन� र ज�गा स�ाप�ामा �लन नेपाल सरकारको अनमु�त �बना �लन 

स�दैन । यस ऐनको प�र�छेद १२ को दफा ४२ ले कुनै रा��य �ाथ�मकता �ा� आयोजना, 

लगानी बोड�बाट लगानी �वीकृत भएको योजना, रा��य गौरवका आयोजना स�ालन गदा� वन 

�े� �योग गनु� बाहेक अ�य �बक�प नभएमा र �च�लत कानून वमोिजम वातावरणीय पर��ण 

गदा� वातावरणमा उ�लेख ��तकूल असर नपन� भएमा  नेपाल सरकारले रा��य वन �योग गन� 

�दन स�ने �ावधान गरेको छ । �यसैगर� यो ऐनको दफा ४२ को उपदफा २ अनसुार 

योजना स�ालनको ला�ग वन�े� उपल�ध गराउँदा ज�त वन�े� �योग गनु� पन� हो क�तीमा 

�य�त नै �े�मा �ख रो�नको ला�ग स�भव भएस�म आयोजना�थलको निजक पन� रा��य 

वन�े�सँग जो�डएको र समान भौगो�लक र पा�रि�थ�तक�य �े�मा पन� तथा वनको �वकास 

गन� स�कने भू-बनोट भएको ज�गा उपल�ध गराउन ुपन�छ । 

वन �नयमावल�, २०५१ ले वन र व�यज�तकुो संर�णको ला�ग थप �व�ततृ काननुी उपायह� 

�दान गद�छ । वन कानूनको आधारमा, ते�वटा �ब�वा �जा�तह� �तर संर�ण सूचीमा 

सामेल गर�एका छन।् नेपाल सरकारले चाँप, खयर र सालका �खह� का�न, ती �खह�को 

ओसार�सार र �नया�त गन� ��तब�ध लगाएको छ । यस �नयमावल� को �नयम ६५ को 

उप�नयम (१) अनसुार कुनै वन �े��भ� रा��य �ाथ�मकता �ा� योजना स�ालन गदा� सोबाट 

�थानीय �यि� वा समदुायलाई कुनै हा�न नो�सानी हनु गएमा सो बापतको ��तपू�त�को रकम 

स�ब�धीत योजना संचालनकता�ले नै �यहोनु� पन�छ र उप�नयम (२) बमोिजम �वीकृ�त �ा� 

योजनाले �योग गन� वन �े�को वन पैदावार का�दा, टु�ाउँदा तथा ढुवानी गदा�को स�पूण� 

खच� योजना स�ालनकता�ले नै �यहोन ु� पन�छ । 

त) वातावरण संर�ण ऐन,२०७६ र वातावरण संर�ण �नयमावल�, २०७७ 

�व�छ र �व�थ वातावरणमा बाँ�न पाउन े ��येक नागर�कको मौ�लक अ�धकारको संर�ण 

गन�, वातावरणीय �दूषण वा �ासबाट हनेु ��त बापत पी�डतलाई �दूषकबाट ��तपू�त� उपल�ध 

गराउन, वातावरण र �वकास बीच समिुचत स�तलुन कायम गन�, �कृ�त, वातावरण र जै�वक 

�व�वधतामा पन� ��तकूल वातावरणीय �भाव �यूनीकरण गन� तथा जलवाय ु प�रवत�नको 

चनौुतीलाई सामना गन�को ला�ग वातावरण संर�ण स�ब�धी �च�लत कानूनलाइ� संशोधन र 

एक�करण गन� वा�छनीय भएको हो । वातावरण संर�ण ऐन,२०७६ को प�र�छेद-२ को 

दफा ३ को उपदफा (१) अनसुार ��तावकले तो�कए बमोिजमको ��तावको तो�कए बमोिजम 

वातावरणीय अ�ययन ��तवेदन तयार गनपुन� �यव�था रहेको र  ऐनको दफा  ३ को उपदफा 

२ (क) अनसुार रा��य �ाथ�मकता �ा� �वकास  आयोजना, लगानी बोड�बाट लगानी �वीकृत 

भई काया��वयन गर�ने आयोजना, रा��य गौरवका आयोजना, �च�लत कानून बमोिजम संघको 

अ�धकार �े� �भ� पन� �बषयसँग स�ब�धीत �वकास �नमा�ण स�ब�धी काय� वा आयोजना, एक 

भ�दा बढ� �देशमा �नमा�ण काय� गनु� पन� आयोजना वा नेपाल सरकारले तो�कएको कुनै 
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आयोजना स�ब�धी ��तावको संि�� वातावरणीय अ�ययन ��तवेदन वा �ारि�भक वातावरणीय 

पर��ण भए तो�कएको  �नकाय सम� र वातावरणीय �भाव मू�याङन भए म��ालय सम� 

�वीकृ�तको ला�ग पेश गनु�पन� उ�लेख छ । सोह� ऐनको  दफा ४ देिख ७ मा ��ताव 

�वीकृ�तको ला�ग गनु�पन� ��कयागत �यव�था गरेको छ । सोह� ऐनको दफा ८ ले �य�तो 

��ताव तो�कएको �नकायबाट �वीकृत गराएप�छ मा� काया��वयन गनु�पन� कुरालाई �नद�शन 

गरेको छ । 

वातावरण संर�ण �नयामावल�, २०७७ को �नयम ३ देिख १३ स�म संि�� वातावरणीय 

अ�ययन वा �ारि�भक वातावरणीय पर��ण वा वातावरणीय �भाव मू�याङन गनु�पदा� अपनाउन ु

पन� चरण ब� ���याह� �े� �नधा�रणका कागजात, काय�सूची, साव�ज�नक परामश� र सनुवुाई, र 

वातावरणीय अनगुमन को बारेमा �व�ततृ �पमा उ�लेख ग�रएको छ । वातावरणीय कानूनले 

स�ब�धीत म��ालयलाई वातावरणीय ग�त�व�धह�को अनगुमन गन� लगायत �यूनीकरणका 

उपायह� र वन तथा वातावरण म��ालयलाई वातावरणीय लेखा पर��णका ला�ग शि� 

�द�छ । यस �नयमावल�को अनसूुची-२ मा उ�लेख भएका ��तावह�को �ारि�भक 

वातावरणीय पर��ण गनु� पन�छ । �ारि�भक वातावरणीय पर��णका ला�ग स�ब�धीत 

म��ालय, यो ��ता�वत आयोजनाका ला�ग भौ�तक पवूा�धार तथा यातायात म��ालयलाइ� 

अि�तम �ारि�भक वातावरणीय पर��ण ��तवेदन �वीकृत गन� अ�धकृत ग�रएको छ । यस 

�नयमावल�ले �ारि�भक वातावरणीय पर��ण वा वातावरणीय �भाव मू�यांकन अ�ययन चा�हने 

�व�भ� �कारका �वकास ग�त�व�धह�लाइ� सूचीब� गद�छ । साथसाथै यस �नयमावल�ले 

काय�सूची, �ारि�भक वातावरणीय पर��ण र वातावरणीय �भाव मू�यांकन ��तवेदनका ला�ग 

म�यौदाको �परेखा प�न उपल�ध गराउँदछ । 

थ) सदूुरपि�म �देश वातावरण संर�ण अ�यादेश‚ २०७७ : 

यस अ�यादेशको �नयम ३ मा वातावरणीय अ�ययन गनु�पन� ��ताव अ�तग�त अनसूुची १‚ 

अनसूुची २‚ अनसूुची ३ सँग स�बि�धत ��तावह�‚�नयम ४ मा �े� �नधा�रण‚�नयम ५ मा 

काय�सूची‚ �नयम ६ मा साव�ज�नक सनुवुाई‚�नयम १० मापूरक वातावरणीय अ�ययन स�ब�धी 

�यव�था रहेको छ ।�यसै गर� �नयम ११ मा संि�� वातावरणीय अ�ययन तथा �ारि�भक 

वातावरणीय पर��ण ��तवेदन प�रमािज�त गन� स�ने �यव�थाछ । 

८.४  काय��वधी/ �नद�िशका 

क) रा��य वातावरणीय �भाव मू�यांकन �नद�िशका, २०५० 

नेपाल सरकारले आठ� योजनाको नी�त काया��वयनमा सहयोग पगुोस भ�को ला�ग वातावरण 

संर�ण ऐन र वातावरण संर�ण �नयमावल� �याउन ुअगा�ड नै एक रा��य वातावरणीय �भाव 

म�ुया�न �नद�िशका २०५० लागू गर�सकेको छ । वातावरणीय प�ह�लाई �वकास 

आयोजना र काय��मह�मा एक�कृत गन� नेपाल सरकारले रा��य वातावरणीय �भाव 
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मू�यांकन �नद� िशका, २०५० �वक�सत गरेको हो । यो �नद�िशकाले अ�ययनको �ममा 

जनसहभागीता  जटुाउन ु पन�, आव�यक सूचनाह�को संकलन गन�, �ववादका �वषयह�को 

गि�भरताको म�ुया�न गन� र वातावरणीय अ�ययनको ला�ग ती �वषयह�को �ाथ�मकता�म 

�नधा�रण गन� कुरा गन� कुरा �� �पमा जोड �दएकोछ । 

ख) वातावरण �यव�थापनका �नद�िशका,  २०५३ 

सडक �वभागको भ–ूवातावरण तथा सामािजक इकाइले तयार गरेको यस �नद�िशकाले सडक 

योजनाको ठे�ा स�ब�धी कागजात तयार�, सभ��ण, �डजाइन, �नमा�ण, मम�त संभार, पनु�थापना र 

संचालनका काममा वातावरणीय रोकथामका उपायह� समावेश गनु� पन� उ�लेख गरेको छ । 

उ� �नद� िशका नेपाल सरकार र �व� ब�कले संय�ु �पमा संचालन गरेको सडक मम�त तथा 

�वकास योजना अ�तग�तको काय��मबाट तयार ग�रएको हो । उ� �नद�िशका २०५३ 

का�त�क २२ गते �वभागीय म��ीबाट �वीकृत भएको हो । यो �नद�िशका सडक �वभाग 

अ�तग�त सडक �नमा�ण, मम�त पनु�थापना स�ब�धी योजनाह�को काय����याको एउटा अ� हो 

। यसमा वातावरणीय रोकथामका उपायह�लाई �न�न अनसुार वा� �कारमा �वभाजन गरेको 

छ जसमा  (१) खा�न ; (२) खाडल; (३) �ब�न र �नमा�ण फोहोर �बसज�न; (४) काय� 

िश�वर�थान र संचालन; (५) कामदार िश�वर�थान र संचालन; (६) माटोको काम / ढलान 

ि�थर�करण; (७) �बटुमेनको �योग (८) साम�ीको भ�डारण; (९) �व�फोटक, ��वलशील र 

हा�नकारक साम�ी �यव�थापन; (१०) �सर �ला�टह�को �थापना र स�ालन; (११) जल 

�यव�थापन; (१२) वाय ुर जल �दूषण । �नद�िशकाले वातावरणीय �व�षेणमा आम जनतालाई 

कुन बेला र कसर� समावेश गराउने भनेर प�न सझुाव �दएको छ । 

ग) वन ��ेका ला�ग वातावरणीय �भाव मू�यांकन �नद�िशका, २०५१ 

वन �े� ला�ग वातावरणीय �भाव मू�यांकन �नद�िशका, २०५१ को उ�े�य सामािजक-आ�थ�क 

�वकास र वनबाट समदुायह�को आधारभतू आव�यकताह� पू�त� गन� वन संसाधनह�को �दगो 

उपयोगको ला�ग स�ुवधा �दान गनु� हो। वन �े�मा कुनै �वकास प�रयोजनाको लाभदायक र 

��तकूल �भावह� प�हचान गन�का ला�ग, वातावरणीय ��त कम गन�, तथा आनवंुिशक �ोत र 

जै�वक-�व�वधता संर�ण गन� योजनाको �वकास हनुपुद�छ । 

घ) सामदुा�यक वनको �नद�िशका, २०५२ 

नेपाल सरकारले वन �नयमावल�, २०५१ को �नयम ६७ ले �दएको अ�धकार �योग गर� यो 

�नद� िशका बनाएको हो । यस �नद�िशकाको दफा १० बमोिजम कि�तमा २४ घ�टा अगावै 

स�ब�धीत वन काया�लयमा जानकार� �दएर मा� वन पैदावार ओसार पसार गन� पाइने जसमा 

उपभो�ा समूहको छाप अ�नवाय� �पमा लगाइएको हनु ुपछ� । 

ङ)  एक�कृत सडक �वकासका ला�ग वातावरण तथा सामािजक प�को सहायक काय��व�ध, 

२०६०   
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सडक �वभागको भ–ूवातावरण तथा सामािजक इकाइले तयार गरेको यो काय��व�ध सडक 

�नमा�णको अ�यासमा आम जनसमदुायलाई संल�न गराउने लगायत सामािजक तथा 

वातावरणीय �वषयलाई सडक �नमा�णको �ा�व�धक प�सँग  वातावरण र सामािजक 

�यव�थापन संरचना आव� गन� सहयोग प-ुयाउने उ�े�यले �नमा�ण ग�रएको हो । यसले 

�ा�व�धक, आ�थ�क र अ�य �वषयमा सझुाव �दनकुा साथै वातावरण तथा सामािजक �वषयलाई 

स�वोधन गन� ���याह� चरणब� �पमा �सफा�रस गरेको छ । यो काय��व�ध सझुावमखुी हो 

बा�या�मक होइन । यसले �वकास �नमा�णका योजनाकारह�लाई �नयम कानूनका बा�या�मक 

�ावधानह� अवल�बन गन� र जनसहभागीता  बढाउन सहयोग पगुोस ्भनेर वातावरण तथा 

सामािजक �वषयका �व�भ� प��तह�, काय��म र काय�नी�तको �सफा�रस प�न गरेको छ । यो 

काय��व�ध नेपाल कै अनभुवको आधारमा तयार ग�रएको हो र यसमा रा��य (वातावरण 

संर�ण ऐन २०५३, वातावरण संर�ण �नयमावल� २०५४/५५) र अ�तरा��य �तरका 

सफल अ�यासह� प�न समावेश भएका छन ्। वातावरण संर�ण ऐन २०५३, �नयमावल� 

२०५४/५५ साथै यसले वातावरण तथा सामािजक मू�या�न ���याको �सल�सला, योजना 

संचालनका �व�भ� चरणमा सरोकारवालाको दा�य�व र उनीह�ले �नवा�ह गन� भ�ूमका, असर 

रोकथाम गन�का ला�ग काय� योजनाको सझुाव र आम जनसमदुायलाई संल�न गराउने 

���याह� �सफा�रस गरेको छ । 

च) सडक ढलान संर�ण काय� स�ब�धी पिु�तका, २०६० 

यस पिु�तकाले सडक ढलान �कोप �यव�थापन स�ब�धी अवधारणा �दान गद�छ जसको 

उ�े�यह� �ा�फक संचालन कायम गनु�, �ा�फक सरु�ालाइ� सरुि�त गनु�, वातावरणीय �तरको 

�गरावट कम गनु� र �ा�फक संचालन लागत कम गनु�, ढलान सरु�ा काय�ह� र �व�ततृ 

�ववरणमा सडक ढलान सरु�ाको ला�ग �वक�प �दन ुहो ।  

छ) सरकार� �खह� हटाउने स�ब�धी मापद�ड, २०७१ 

सरकार� �खह� हटाउने स�ब�धी मापद�ड, २०७१ को बुदँा नं ४ काया��वयन गदा� हटाइने 

�ख�ब�वाह�को स�ामा १:२५ का दरले सडक �कनारालाइ� �ाथ�मकता �दइ� सो �े� कम 

भएमा स�ब�धीत िज�ला वन काय�लयले तो�कएको ज�गामा सडक आयोजनाले वृ�रोपण गर� 

५ (पाँच) वष�स�म िज�ला वन काय�लयको सम�वयमा �याहार, स�भार र रेखदेख गर� ह�रयाल� 

कायम गनु� पन�छ । 

ज) वन पैदावार (काठ/दाउरा) संकलन तथा �ब���वतरण �नद�िशका, २०७३ 

�नद� िशकाको दफा ३ देिख १० ले बोट�ब�वा हटाउन, वन�प�त हटाउन ज�गाको �नधा�रण, 

काठको मा�ाको मू�यांकन आ�द लगायतका ला�ग �वीकृ�त �ा� गन� �व�भ� ���या र ढाँचा 

बताएको छ जसको ला�ग सरकार� काया�लय र अ�धकार�ह� �वीकृ�तका ला�ग िज�मेवार छन ्

। यी �ावधानह� आयोजनाको �वकाससँग ��य� �पमा �ासं�गकता रा�छन ् र यी 

�ावधानह�को पालना गन� आव�यक छ । 
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झ) रा��य �ाथ�मकता �ा� आयोजनाको ला�ग रा��य वन ��े �योग गन� स�ब�धी 

मापद�ड स�हतको काय��व�ध, २०७६ 

वन ऐन २०४९ को दफा ७२ ले �दएको अ�धकार �योग गर� नेपाल सरकारले यो मापद�ड 

स�हतको काय��व�ध बनाएको छ । यस अनसुार रा��य वन �े� �योग गनु� पन� देिखएमा 

वातावरण संर�ण ऐन तथा �नयमावल� बमोिजम �ारि�भक वातावरणीय पर��ण वा 

वातावरणीय �भाव मू�या�न ��तवेदन तयार गनु�  पन�छ । यस ��तवेदनमा ��त 

�यनुीकरणका आव�यक उपायह� समेत समावेश हनु ु पन�छ । यस मापद�ड स�हतको 

काय��व�धको दफा ४(४) अनसुार योजनाको ला�ग रा��य वन �योग गनु� पन� भएमा स�ब�धीत 

म��ालयले �च�लत कानून बमोिजम �ारि�भक वातावरणीय पर��ण ��तवेदन �वीकृत गनु� 

अिघ सो �वषयमा मं��ालयको सहम�त �लन ु पन�छ । योजना काया��वयन गन� �ख�ब�वा 

कटान हनेु भएमा �ख �ब�वाको १० गणुाको दरले स�ब�धीत वन काया�लयले तो�कएको 

ज�गामा आयोजनाले व�ृारोपण गनु� पन�छ । 

ञ) गोदावर� न पा को संि�� वातावरणीय अ�ययन तथा �ारि�भक वातावरणीय पर��ण 

काय��व�ध, २०७७  

यस काय��व�धको म�ुय उ�े�य नगरपा�लका �े��भ� पन� �वषयसँग स�बि�धत योजनाकाय��म 

तथा आयोजना स�ब�धी ��तावको संि�� वातावरणीय अ�ययन वा �ारि�भक वातावरणीय 

पर��ण स�ब�धी अ�ययन‚��तवेदन तयार� �वीकृ�त,��ताव काया��वयन तथा अनगुमन 

���यालाई �यवि�थत र �भावकार� बनाउन ु रहेको छ ।काय��व�धले �मशःदफा ३ देिख 

दफा ९ स�म संि�� वातावरणीय अ�ययन तथा �ारि�भक वातावरणीय पर��ण स�बि�ध 

�व�धवत  �यव�था गरेको छ । दफा ७ ले वातावरणीय अ�ययन ��तबेदन  �वीकृ�तको 

अ�धकार �थानीय �नकायलाई �दान गरेको छ । 

८.५ मापद�डह� 

क) वायकुो गणु�तर स�ब�धी रा��य मापद�ड, २०६९ 

वातावरण संर�ण �नयमावल�मा नेपाल सरकारले वातावरण �दूषण �नय��णको ला�ग 

आव�यक मापद�ड बनाई लागू गन� स�ने �यव�था रहेको छ । उ� �यव�था अनसुार 

नेपाल सरकारले २०६९ �ावण २९ मा नपेाल राजप�मा सूचना �काशन गर� वायकुो 

गणु�तर स�ब�धी रा��य मापद�ड, २०६९ लागू गरेको छ । हाल लागू रहेको यो मापद�ड 

अनसुार ९ �दषुकको �न�नानसुार ता�लका नं. ३.३० मा मापद�ड तो�कएको छ । 

ग) नेपाल सवार� �दूषण मापद�ड, २०६९ 

पे�ोल, �यास र �डजेलबाट संचालन हनेु सवार� साधनह�को ला�ग नेपाल सवार� �दूषण 

मापद�ड, २०६९ लाई लागू ग�रएको हो । दईु, तीन र चार पाँ� े सवार�ह�को ला�ग 

उ�सज�न मापद�ड एकदम �विश� हनेुछ । यस आयोजनाले �योग गन� सवार� साधनह�ले 
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�नमा�ण र संचालन अव�धको बखत नेपाल सवार� �दूषण मापद�ड, २०६९ को पालना 

गनु�पद�छ ।  

घ) �व�नको गणु�तर स�ब�धी रा��य मापद�ड  ,२०६९  

नेपाल सरकारले �दवा तथा रा�� समयको बेला �व�भ� �े�ह�को ला�ग �व�नको गणु�तर 

स�ब�धी रा��य मापद�ड, २०६९ तजु�मा गरेको छ। वातावरणीय अव�था अनगुमन गन� वन 

तथा वातावरण म��ालय अ�तग�त वातावरण �वभाग �थापना ग�रएको छ । सरकारले लागू 

गरेको �व�नको गणु�तर स�ब�धी रा��य मापद�ड, २०६९ ले प�रवेशमा �व�न गणु�तर 

कायम रा�का ला�ग गणु�तर�य मापद�डह� तयार गरेको छ । यस आयोजनाले �नमा�ण र 

संचालन अव�धको बखत ता�लका नं. ३.३४  र  ३.३५ देखाइएको �व�नको गणु�तरको 

ला�ग बनाएको मापद�डह�को पालना गनु�पन�छ । 

ङ) नेपाल सडक मापद�ड, २०७० 

सडक �डजाइन र �नमा�णमा �नर�तरता �ा� गन� उ�े�यको साथ, नेपाल सडक मापद�ड 

सव��थम �व.स. २०२७ सालमा सडक �वभाग�ारा तजु�मा ग�रएको �थयो र �व.स. २०४५ 

सालमा प�रमाज�न ग�रएको �थयो । सामा�य प�रमाज�न �व.स. २०५१ सालमा प�न ग�रएको 

�थयो । नेपाल सडक मापद�ड, २०७० नेपाल�भ� �नमा�ण भएका सबै रणनी�तक सडकह�मा 

लागू हनेुछ । 

८.६ महासि�धह� 

क) संकटाप� व�यज�त ु तथा वन�प�तको अ�तरा���य �यापार �नयमन तथा �नय��ण 

स�ब�धी महासि�ध (सं. व.व.अ.�या.�न.�न.), १९७३ 

सन ् १९७५ मा नेपाल सं.व.व.अ.�य.�न.�न. को सद�य ब�यो । सी.आइ�.ट�.इ�.यस.  ले 

लोपो�मखु वन�प�त र व�यज�तहु�को �यापारलाई घटाउने वा हटाउने उ�े�यले ती 

व�यज�तहु�को अ�तरा���य �यापारलाई �नयमन गन� अ�तरा���य सहकाय�मा सहयोग प�ु याएको 

छ । ती व�यज�तहु�को सं�या वा अव�थाले उनीह�लाइ� उनीह�को बास�थानबाट हटाएमा 

लोप प�न हनु स�ने भनेर सझुाव �द�छ । रा��य �नकु� र व�यज�त ुसंर�ण ऐन, १९७३ ले 

सं.व.व.अ.�य.�न.�न. को प�रिश�मा सूचीब� �जा�तको �यापारलाई �नयमन गद�छ । 

सरकारले �ाकृ�तक इ�तहास सं�हालय (��भवुन �व��व�ालय) र वन�प�त �वभागलाई �मश: 

व�यज�त ु र वन�प�तका ला�ग वै�ा�नक अ�धकार�ह�को �पमा तो�कएको छ । यसैगर�, 

सरकारले रा��य �नकु� तथा व�यज�त ु संर�ण �वभाग र वन �वभागलाई व�यज�त ु र 

वन�प�तको �यव�थापन अ�धकार�का �पमा भने तो�कएको छ । यस महासि�धले 

सद�यह�लाइ� सं.व.व.अ.�य.�न.�न. को प�रिश� १,२ र ३ मा भएका �जा�तह�को �यापारमा 

संल�न नहनु भनेर आ�ह गद�छ । 
 

ख) जै�वक �व�वधता स�ब�धी अ�तरा���य महासि�ध, १९९२ 
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जै�वक �व�वधता स�ब�धी अ�तरा���य महासि�ध, १९९२ �ािजलको �रयो �द जेने�रयोमा संय�ु 

रा� संघको वातावरण र �वकास सभामा ह�ता�रका ला�ग प�हलो पटक खो�लएको �थयो । 

नेपालले यो महासि�धमा ह�ता�र �रयो स�मेलनको बेला गरेको हो । यो महासि�धको सद�य 

ब� संसदले यसलाई सन ्१९९३ मा अनमुोदन ग� यो । यो महासि�ध नेपालमा २१ फे�अुर� 

सन ्१९९४ मा लागू भएको हो । महासि�धको धारा १४ ले प�ह�लाई वातावरणीय �भाव 

मू�यांकन आव�यक पन� ��ता�वत आयोजना जसको जै�वक �व�वधतामा पन� उ�लेखनीय 

��तकूल �भावलाइ� घटाउन े ���कोणका साथ र साव�ज�नक सहभागीता  हनु े गर� 

आयोजनाह�का ला�ग उिचत ���याह� लागू गन� आ�ह गद�छ । जै�वक �व�वधतामा पन� 

�ा�स-सीमाका असरह�लाइ� घटाउने कुरामा प�न महासि�ध केि��त छ । 
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९. �न�कष� 

��ताव काया��वयनका भए प�ात यातायातको सहज पहुँचले गदा� बेलपानी, �गरेगाडा, प�ेनी, 

फुलब�ती, आद�   ठाउँह�मा आवागमन सहजता हनुकुा साथै या�ा खच� र समयमा बजत 

हनेुछ । साथै कृ�ष साम�ी, कृ�ष �व�तारका सामानह�, ��व�धह�  तथा स�ुबधाह� सहजै 

उपल�ध हनुगई उ�पादन �मता र  कृ�ष उ�पादनको ब�नकुा साथै खे�त गन� त�रकामा 

सधुार हनुछे । �तरो��त ग�रएको सडकबाट मनाव जीवनमा हनेु थप फाइदाह�मा �नमा�ण 

चरणमा �था�नय कामदारलाई  रोजगार�बाट हनेु आ�दानी र स�ालन चरणको अव�धमा उ�म 

�वकास र �यवसायीकरण पद�छन ्।  

प�हचान ग�रएको वातावरणीय ��तकूल �भावह� �ायः �थानीय �पमा सी�मत छन,् र मू�य 

�पमा �नमा�ण अव�धको समयमा देिखने छन ्। यी �भावह� सामा�यतया �नमा�ण काय�ह�को 

�कृ�तसँग स�ब�धीत छन ् । ��ता�वत �यूनीकरणका उपायह�को काया��वयनबाट अ�धक 

प�हचान गर�एका �भावह�लाई कम गन� स�क�छ भ�े �न�कष�मा प�ुन स�क�छ । एकपटक 

वातावरणीय �यव�थापन योजनामा उ�लेिखत कडा उपायह� ठ�क ठाउँमा काया��वयन 

भएप�छ र ती कुरा �नमा�ण �यवसायीह�को अवलोकनमा पनु�को साथै सबै सपु�रवे�ण र 

अनगुमन संय��ह� स�ालन गर�एमा, जैवक, भौ�तक, सामािजक र सां�कृ�तक वातावरणलाई 

बाँ�करहेका असरह�को कुनै जोिखम हनेु छैन ।  प�हचान गर�एका ��तकूल �भावह�को 

ला�ग ��ता�वत �यूनीकरणका उपायह�को काया��वयनले वातावरणमा पन� ��तकूल �भावलाइ� 

कम एवम ् �यूनीकरण दबैु गन� काम गन�छ । ��ता�वत सडक ख�ड �तरो��त काय�को 

�ारि�भक वातावरणीय पर��ण ��तवेदनले सकारा�मक �भावह� नकारा�मक �भावको 

तलुनामा बढ� मह�वपूण� रहेको र लामो समयस�म रहने र नकारा�मक �भावह� �यूनीकरण 

गन� स�कने कुरा देखाउँछ । ��तवेदनमा उ�लेख गर�एका सकारा�मक �भाव बढो�र� र 

नकारा�मक �भाव �यूनीकरणका उपायह� अवल�बन गरेर आयोजना काया��वयन गर�न ेछ । 

अ�ययनले यस आयोजना काया��वयनको ला�ग �ारि�भक वातावरणीय पर��ण पया�� रहेको 

�न�कष�मा प�ुन स�क�छ । 
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