प्रदे श सयकाय

उद्योग¸ ऩमयटन¸ वन तथा वातावयण भन्त्रारम
रुम्बफनी प्रदे श

भुकाभ् फुटवर

रुम्बफनी प्रदे श अन्त्तगयत रुऩन्त्दे ही म्जल्राको फुटवर उऩभहानगय वडा नं १३ भा प्रस्ताववत

उम्जयससह जफई यं गशारा आमोजना प्रस्तावको वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन (EIA) प्रसतवेदन उऩय
याम सुझावको रासग आह्वान गरयएको
सावयजसनक सूचना

प्रथभ ऩटक प्रकाम्शत सभसत २०७८/०१/०३.
प्रस्तावक श्री फुटवर उऩभहानगयऩासरक रुऩन्त्देहीरे रुम्बफनी प्रदे श अन्त्तगयत रुऩन्त्देही म्जल्राको फुटवर उ.भ.न.ऩा¸ वडा
नं १३ को फेरफास जफईचौयभा उम्जयससह जफई यं गशारा आमोजना प्रस्ताव गयी उक्त आमोजनाको वातावयणीम प्रबाव
भूल्माङ्कन अध्ममन प्रसतवेदन ऩेश गये को छ।

प्रस्ताव अनुसाय फुटवर उ.भ.न.ऩा वडा नं. १३ भा पुटफर¸ फास्केटफर¸ टे सनस कोटय ¸ ऩौडी ऩोखयी आदी सं यचनाहरु
सवहत असधक्तभ १५ हजाय ससट ऺभताको भण्डऩ तथा अन्त्म कामायरमको सं यचनाहरु यहने गयी नेऩार सयकायको बूस्वासभत्व यहेको कूर ३० हजाय वगय सभटय जग्गाभा सो यगंशारा आमोजना सनभायण गने गयी प्रस्ताव गरयएको छ।

वातावयण सं यऺण सनमभावरी, २०७७ को सनमभ ११ को उऩसनमभ (६) फभोम्जभ मस प्रसतवेदनभा याम–सुझाव ददनका

रासग सवयसाधायणरे प्रसतवेदन ऩढन वा उताय गयी रै जान ऩाउने ब्मफस्था यहेकोरे सो उम्जयससह जफई यं गशारा आमोजना
प्रस्तावको वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रसतवेदन मस उद्योग¸ ऩमयटन¸ वन तथा वातावयण भन्त्रारमको Web Site:
https://moitfe.lumbini.gov.np/ भा सभेत सावयजसनक गरयएको छ । प्रसतवेदनभा उऩमूक्त याम सुझाव प्राप्त बएभा मस

भन्त्रारमफाट उक्त प्रस्ताव कामायन्त्वमनका रासग स्वीकृसत ददने क्रभभा त्मस्ता याम–सुझावहरुराई सभेत ध्मानभा याम्खनेछ
। उक्त प्रसतवेदन सबवन्त्धभा सवयसाधायण ब्मम्क्त वा सं स्थाको कुनै याम–सुझाव बए मो सूचना प्रथभ ऩटक प्रकाशन बएको
सभसतरे सात (७) ददन सबर आफ्नो याम सुझाव सनबन ठे गानाभा ऩठाई ददनु हुन मसै सूचना द्वाया आव्हान गरयन्त्छ ।
प्रसतवेदन अध्ममन वा उताय गनय सवकने स्थानहरु:

श्री उद्योग¸ ऩमयटन¸ वन तथा वातावयण भन्त्रारम¸ फुटवर¸ रुऩन्त्दे ही ।
श्री फुटवर उऩभहानगयऩासरकाको कामायरम¸ फुटवर¸ रुऩन्त्दे ही।
Website: https://moitfe.lumbini.gov.np/
याम सुझाव ऩठाउने ठे गाना

उद्योग¸ ऩमयटन¸ वन तथा वातावयण भन्त्रारम,
वातावयण शाखा,

भुकाभ् फुटवर, रुऩन्त्दे ही।

ईभेर् province5moitfe@gmail.com

पो.नं. ०७१५५१२१६-, ०७१५४७४७४- फ्माक्स नं. ०७१५४७४७४-

उजिरस िंह िबई रिंगशाला जिर्ााणको

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन
अन्तिम मस्यौदा प्रततवेदन

प्रजिवेदि पेश गरीिे जिकाय
लुजबबिी प्रदेश रकार
उद्योग, पयाटि, वि िथा वािावरण र्न्त्रालय
र्ुकार् बुटवल, रुपन्त्दह
े ी।
प्रस्िावकः
बुटवल उप–र्हािगरपाजलका, िगर कायापाजलकाको कायाालय,
बुटवल, रुपन्त्दह
े ी।
जर्जिः २०७७/१२/२३

प्रजिवेदिको कायाकारी ारािंश
१. प्रस्िावक िथा परार्शादािा
प्रस्िाजवि उजिरस िंह िबई रिंगशाला जिर्ााण आयोििाको प्रस्िावक बुटवल उप–र्हािगरपाजलका
हो । प्रस्िावकको पूणा ठे गािा जिम्नअिु ार रहेको छः–
१.१ प्रस्िावकको िार् र ठे गािाः
बुटवल उप–र्हािगरपाजलका िगर कायापाजलकाको कायाालय, बुटवल रुपन्त्देही ।
Email: info@butwalmun.gov.np
फोि ििं.०७१–५४०११२⁄०७१–५४००३५⁄०७१–५४००३३
१.२ परार्शादािाः
प्रस्िाजवि उजिरस िंह िबई रिंगशाला जिर्ााण आयोििाको वािावरणीय प्रभाव अध्ययि प्रजिवेदि ग्रीि
िेपाल कन्त् लटेन्त् ी प्रा. जल.धापाखेल लजलिपुरद्वारा ियार पाररएको हो ।
परार्शादािाको िार् र ठे गािा जिम्न अिु ार रहेको छः
ग्रीि िेपाल कन्त् लटेन्त् ी प्रा.जल. धापाखेल, लजलिपुर िेपाल ।
फोि : ९८४७८९६६४९⁄९८५२८२०६९७
इर्ेल : npyadav7@gmail.com / yadavkp57@gmail.com
२. आयोििा िथा प्रस्िावको जिं िप्त जववरण
देशकै कररब र्ध्य भागर्ा अबजस्थि बुटवल शहरर्ा प्रदेश स्िरीय
रिंगशालाको आवस्यकिा खेलाडी, खेलप्रेजर् एविं
आईरहेको जबषय जथयो । पजछल्लो
िबईचौर खेल–र्ैदािको

रोकारवालाहरु

र्य स्थािीय

ुजबधा

िंपन्न एउटा खेलकु द

बैले जबगि देजख िै र्हशु

गदै

र्ुदाय खा गरी भू.पु. ैजिक र्हािुभावहरुबाट

िंरिण, स्िर उन्निी गरी खेलकु दका जबजभन्न गजिजवजधहरुको ब्यबस्थापिका

लागी िबई भू. पु. ैजिक स्पोटा क्लब गठि गरी यजह क्लबको पहलर्ा खेलकु द िंग िंबन्त्धीि के ही
ािा–जििा पूवााधारहरु जिर्ााण र खेलकु दका जबजभन्न गजिजवजधहरु िंचालि र्ेि हुदै आएकाछि् ।
प्रस्िाजवि उजिरस िंह िबई रिंगशाला जिर्ााण आयोििा लुजबबिी प्रदेश रुपन्त्देही जिल्ला, बुटवल उप–
र्हािगरपाजलका वडा ििं. १३, िबई चौरर्ा अवजस्थि छ । य को पूवा िफा चुरे पहाडबाट ुरुभई बषाको
अजधकािं

र्य ुख्खा रहिे भालु खोला र िबई टोल पदाछि, पजिर् िफा जििेश्वरी ार्ुदाजयक वि र

वि ि ारी पदाछि् । उत्तर िफा िीिेश्वरी ार्ुदायीक वि र खािेपािी जबिरणको लागी जिर्ााण गरीएको
पािी टिंङ्की र एउटा बौद्ध गुबबा रहेको छ भिे दजिण िफा भालुखोला र ालघारी टोल पदाछि । य
आयोििा जिर्ााणको लाजग प्रस्िाव गररएको िजर्ि वि िेर हो र ाजवक जिल्ला वि कायाालय भैरहवा
रुपन्त्देही बाट वि उपभोक्ता र्ुह गठि गरी वि िंरिण िथा ब्यवस्थापि र दुपयोगको लाजग आ.ब.
२०५४⁄०५५ र्ा जििेश्वरी ार्ुदाजयक विको रुपर्ा र्ुदायलाई हस्िाििरण भएको िेर हो ।

३. प्रस्िावको ऐजिहाज क पृष्ठभूर्ी
प्रस्िावको िार्ाङ्ककरण ऐजिहाज क िथ्यहरुको आधारर्ा िेपालीको गौरव गाथा िंग िोजडएको छ ।
१८१६ AD र्ा ित्काजलि जिटेि ईष्टइजडडया किं पजिका फौिहरु लडाई लड्दै बुटवल िजिकै जििाउ िदीको
पजमर्िफा आईपुग्यो । िेपाली फौिका कर्ाडडर उजिर स िंह थापाको कर्ाडडर्ा रहेको फौिले उिीहरु िंग
लडाई लड्यो र िीि हाज ल पजि भयो । िेपाली फौिले हाज ल गरेको उक्त िीि िंगै बुटवल स्थीि जििाउ
िदीको पजमर्िफा पिे य स्थािलाई पजछ िीिगढी ककल्लाको रुपर्ा िार्ाङ्करण गरीयो । य री
कु शलिापूवाक िेपाली फौिको िेिृत्व गरी जिटेि ईष्टइजडडया किं पजिका फौि र्ाजथ जबिय हााँज ल गिा
फल भएको ऐजिहाज क घटिाको गौरब–गाथालाई दा स्र्रण गिा ककयो र य एजिहााँज क
िथ्यलाई जचरकाल िंबर् िीवन्त्ि राजख प्रेरणा जलि ककयो भन्ने ध्येयले ित्काजलि बीर िेपाली फौिका
कर्ाडडर श्री उजिर स िंह थापा र रिंगशाला प्रस्िाजवि स्थलको िार् िबईचौर रहेको हुिाले रिंगशालाको
िार् उजिरस िंह िबई रिंगशालाको रुपर्ा िार्ाङ्करण गरीएको हो ।
िेपाल रकारले हाल ालै ियार गरे को शहरी जवका को र्ापदडड अिु ार कु िै पजि एउटा ठू लो शहरर्ा
ुजबधा िंपन्न रिंगशाला हुिुपिे प्रावधाि लाई पुरा गिा पजि बुटवल शहर अन्त्िगाि रिंगशाला जिर्ााणको यो
प्रस्िाव लाई अगाडी बढाईएको हो । प्रस्िाजवि आयोििाले खा गरी यूवा वगार्ा खेलकु द बबन्त्धी
व्याव ाजयक ीप र दििा अजभबृजद्ध गिा र्द्धि पुग्ने अपेिा गरीएको छ । खेलकु दले अिुशाज ि एबिं
ार्ाजिक उत्तरदाजयत्व वहि गिा क्ने िर् युवा िर्ाि ियार गिा र्द्धि पुग्ने आशा पजि गरीएको छ ।
जिर्ााण हुिे र्ूख्य–र्ूख्य रिं चिाहरु र ब्यबस्थापि
खेलकु द जवका को न्त्दभार्ा स्थािीय रकारद्धारा प्रदाि गररिे यूवा लजिि कायाक्रर् र्ध्ये य लाई एउटा
प्रर्ुख कायाक्रर्को रुपर्ा जलईएको छ । यो रिंगशाला जबशेषि राजिय एबिं प्रदेश स्िरीय खेलकु द
प्रजियोगीिा, प्रजशिण एबिं अभ्या खेलहरु ञ्चालिको लाजग प्रयोग हुिेछ, िर प्रदेश स्िरर्ा गिुा पिे ठू ला
िथा र्झौला ककज र्का भा र्ारोहको आयेििा गिाको लाजग पजि य रिंगशालाको प्रयोग गरीिे ोच
प्रस्िावक जिकायको रहेको छ । रिंगशालाको स्वाजर्त्व र ब्यबस्थापककय जिबर्ेवारी पजि बुटवल उप–
र्हािगरपाजलका िगर कायापाजलकाको कायाालय बुटवलले बहि गिेछ । रिंगशाला कब्लेक् अन्त्िगाि
उपलब्ध हुिे ेवा र जिर्ााण हुिे र्ूख्य–र्ूख्य िंरचिाहरु य प्रकार रहिेछि्ः
•

फु टबल र्ैदाि, वास्के ट वल, टेजि , पौडी पोखरी आदी िंरचिाहरु

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

न्त्यूििर् ५००० देजख अजधकिर् १५००० ज ट िर्िाको दशाकदीघाा र र्डडप (्याजभजलयि)
खिाघर (क्याफ्टेरीया)
आगर्ि र जिगार्ि र्ागा
कायाालय भवि
अभ्या कि
रटकटघर
जभ. आई. पी. एविं जवजशष्ट कि
ुरिा कि
पाककङ्ग िेर
आगलागी जियन्त्रण एबिं आकजस्र्क कि आदी ।

प्रस्िावका िंरचिागि अवयवहरु

आयोििाको जववरण
आयोििाको िार्

उिीर ज हिं िबई रिंगशाला जिर्ााण

भौगोजलक अवजस्थजि
आयोििा ञ्चालि हुिे प्रदेश

लुजबबिी प्रदेश

आयोििा ञ्चालि हुिे जिल्ला

रुपन्त्देही

आयोििा ञ्चालि हुिे स्थािीय िह

वुटवल उप र्हािगरपाजलका

स्थाि

वडा ििं १३, बेलवा , िबईचौर

आयोििा ञ्चालि हुिे िेरको भौगोजलक
िािाबारी (जि जप ए कोअर्डािेट)

उत्तरी अिािंश २७०४१ ”९.३७’N

आयोििाले प्रभाव पािे स्थािीय िह

वुटवल उप र्हािगरपाजलका

र्ूख्य वस्िीहरु

पूवी देशान्त्िर ८३०२५ ”३.२६’E

ालघारी टोल, बुद्धटोल, बदेलपोखरी, िबई
टोल, भ ेली, बयरघारी, बोहोरा कोलोिी,
कलुवा, ियााँगााँउ, अर्रपथ जर्लि, भैरव, एविं
ििकल्याण टोल, वेलवा , र िार्िगर आदी
बस्िीहरु पदाछि् ।

भौगोजलक अवस्था
र्ौषर्को अवस्था

र्थर भू ‐भाग ।
अजधकिर् र न्त्यूििर् िापर्ाि क्रर्शः ४५० र ७०
ेजल् य छ ।

र्ाटोको प्रकार
आयोििा स्थलको उचाई र्ुन्त्र िहवाट

र्ुन्त्र िह देजख प्रस्िाव िेरको रदर उचाई
१५२ र्ीटर रहेको छ । गौिर् बुद्ध अन्त्िरािीय
जवर्ािस्थलबाट ३० कीर्ी दूरीर्ा उत्तरी िेरर्ा
पदाछ ।

ार्ाजिक आर्थाक जवशेषिा
उपर्हािरपाजलकाको कू ल िि िंख्या

जबक्रर् बवि् २०६८ को गणिा अिु ार िगरको
कू ल िि ङ्ख्या १३८७४२ रहेको छ ।

प्रर्ुख पेशा

अजधकािंश र्ाजि हरुको पेशा कृ जष हो भिे करीव
१० देजख १५ प्रजिशि र्ाजि हरु व्यापार,

ब्यव ाय, यािायाि र्िदुर एविं जबजभन्न जििी
िंघ िंस्था िथा रकारी ेवा र्ा िंलग्न छि् ।
प्रर्ुख िाजि

य िेरर्ा र्ुख्य िया गुरुङ्ग, र्गर, बाहर्ण,
िेरी, दजलि, चौधरी एबिं आदीवा ी थारु र्ुदाय
हीि जवजभन्न
िाििाजिका कू ल ८३७२
घरधूरीहरुको ब ोबा रहेकोछ ।

प्रर्ुख धार्र्ाक िथा पयाटकीय स्थल

बौद्ध गुबबा एविं अन्त्य स्थािीय र्ुदायको धर्ा
िंस्कृ जि अिु ार कु ल पूिा गिे र्न्त्दीरहरु छि् ।

रिंगशालाका अवयवहरु
आयोििाका अभयवहरु

फु टबल र्ैदाि, वास्के ट वल, टेजि कोटा, पौडी
पोखरी आदी छु ट्टा छु ट्टै िंरचिाहरु, न्त्यूििर् ५
हिार देजख अजधकिर् १५ हिार ज ट िर्िाको
Pavilion(र्डडप) /दशाककदघाा, खािाघर, छु ट्टा
छु ट्टै आगर्ि (Entry) र जिगर्ि (Exit) र्ागा,
रिंगशाला भवि, कायाालय भवि, अभ्या कि,
रटकट घर, जभ. आई. जप. एविं जवजशष्ट कि, ुरिा
किा, चार पाङग्रे ठू ला िथा

ािा गाडीहरुको

लाजग छु ट्टा छु ट्टै पाककङ्ग स्थल, आगलागी
जियन्त्रण एबिं आकजस्र्क ेवा कि आदी ।
रिंगशालाका जबजभन्न अभयवहरुको जबस्िृि
जबवरण
क. रिंगशालाको र्ुख्य एविं जवजशष्ट (जभ आई
पी ) प्रवेश द्वार

४. ७ वगा र्ीटर

ख.

१३२३.४२ वगा र्ी.

ािा चारपाङग्रे वारी पार्का ङ्ग िेर ।

ग. ठू ला चारपााँङग्रे वारी पार्का ङ्ग (ब )
िेर ।

८७३.७६ वगा र्ी

घ. रजिङ ट्रयाक जहिको
फु टबल ग्राउडड

१०७७८ वगा र्ी .

ङ. फु टबल Pavilion िथा
दशाककदर्घा ।
च. रटकट घर

(र्डडप)

४८५० वगा र्ी.
१३.५२ वगा र्ी

छ. कबडाहल

२८५०.०० वगा र्ी.

ि. कायाालय भवि

९६.६० वगा र्ी.

झ. खािा घर

१३११.५३ वगा र्ी.

ञ. पाका िथा एक्वरटक ेन्त्टर

३८७४.६० वगा र्ी.

ट. रिंगशालाको चारैिफा पखााल

५६७.५७ वगा र्ी.
श्रोिः DPR ररपोटा उजिरस िं िवई रिंगशाला

िेपाल रकारद्वारा जवका जिर्ााण गदाा वािावरणको अजधकिर् ुरिाका जिजबि जवजभन्न प्रकारका
कािूिी प्रावधािहरु उल्लेख गरेका छि् । य प्रजिवेदिको पररच्छेद – ४ र्ा िेपाल रकारले िोके को
िंजवधाि िीजि, ऐि, जियर्, जिदेजशका िथा र्ापदडडका ाथ ाथै पि रािको रुपर्ा िेपालले अन्त्िराजिय
न्त्धी िथा र्हा िंन्त्धीहरुर्ा ििाएको जलजखि प्रजिवद्धिाको पजि जर्िा गररएको छ ।
४. जवद्यर्ाि वािावरणीय अवस्था
४.१. भौगोजलक वािावरण
भौगोजलक रुपर्ा आयोििा प्रस्िाजवि िेर चुरे श्रृखलाको काखैर्ा अवजस्थि र्थल भावर िेर हो ।
य को उचाई १५२ जर्टर रहेको छ । प्रस्िाजवि आयोििा िेरर्ा उष्ण देजख र्जशिोष्ण प्रकारको
हावापािी पाइन्त्छ । यहााँको अजधकिर् र न्त्यूििर् िापर्ाि क्रर्शः ४५० र ७० ेजल् य छ भिे वार्षाक
औषि वषाा २९१३.६२ जर्जल जर्टर रहेकोछ ।
प्रस्िाव िेरको उत्तरी भागर्ा वि िेर पदाछ । त्यस्िै आयोििाको पूवा , दजिण र पजिर् भागर्ा कृ जष
योग्य िजर्ि, बस्िी िथा ब ोबा िेर रहेको छ । य स्थािर्ा बषाको बाह्रै र्जहिा पुग्न ककिे पहुाँच र्ागा
रहेको छ, िर पूवा–पजिर् लोकर्ागा देजख उत्तरिफा िबईचौर

बर्को अन्त्दािी १.० कक. जर्.

डक

कालोपरे छैि् र ागुरो कच्ची डकको रुपर्ा रहेको छ ।
प्रस्िाजवि आयोििा िेर वररपरी का वस्िीहरुका लाजग जबगिर्ा र्ुलको पािी जबिरण भई रहेको जथयो
िर पजछल्लो र्यर्ा र्ुलहरु पजहरोले पुरेर पािीको स्रोि िल धज ए पजछ बिार्ाि अवस्थार्ा त्य
िेरका बै वस्िीहरु पािीको स्रोिका लाजग भूजर्गि िलर्ा जिभार रहेका छि् । चुरे िेर उद्गर् स्थल भई
वहिे भालुखोला आयोििा िेर िजिकै भएर बग्ने भएिा पजि यो खोला बषाभरी प्राय ुख्खा रहिे हुदा
भजबष्यर्ा पािी अपूिीको जिबिी जििाउाँ खोला िै त्य

िेरको लाजग एउटा जबकल्प हुि

क्दछ, िुि

रिंगशाला प्रस्िाजवि िेरबाट कररब ४ कक.जर्. पूबार्ा पदाछ ।
प्रस्िाजवि आयोििा स्थल िजिकै रहेका र प्रत्यि प्रभाजवि हुिे टोल बस्िीहरुर्ा क्रर्शः ालघारी टोल,
बुद्ध टोल, िबईटोल र वदेल पोखरी टोल पदाछि भिे िगरपाजलकाको १२ ििं. वडा र १३ ििं. वडा अन्त्िगाि
पिे ििकल्यण टोल, भैरव टोल अर्रपथ टोल, ियााँगाउाँ ,

िंगर्टोल, ५ ििं ालघारी, वेलबा आदी टोल

िथा बस्िीहरुर्ा व ोवा गिे र्ुदायहरु आयोििा बाट अप्रत्यि रुपर्ा प्रभाजवि हुििािे छि् ।
अध्ययि टोली द्धारा आयोििा प्रस्िाजवि िेरको वायुको गुणस्िर िथा ध्विीको र्ारा पररिण गदाा िेपाल
रकारले िोके को र्ापदडड जभरै रहेको पाईएको छ ।
४.२ िैजवक वािावरण
आयोििा प्रस्िाजवि िेर ऐजिहाज क रुपर्ा वि िेरको रुपर्ा रहेको र अजहले पजि वि िेरर्ा िै पदाछ ।
िुि पजछ आएर िि िंख्या वृजद्ध एविं ब ाई राईको कारण के ही भाग कृ जष िेर अिी के जह भाग व ोवा
िेरको रुपर्ा पररविाि भएको छ । स्थािीय बाज न्त्दाका अिु ार हैज यि जबग्रेको र अजिक्रर्णको
चपेटार्ा परेको वििेर ार्ुदाजयक विको अवधारणा देशर्ा लागु भएपजछ आ. ब. २०५४⁄२०५५ र्ा
वि कायायोििा ियार गरी कु ल ९०४ हे. वि िेर जििेश्वरी ार्ुदाजयक विको रुपर्ा र्ुदायलाई
हस्िान्त्िरण भयो । ार्ुदाजयक विको रुपर्ा वि िेर र्ुदायलाई हस्िान्त्िरण भएपजछ विको हैज यि
िथा अवस्थार्ा ब्यापक

कारात्र्क

ुधार िथा पररविाि देजखयो, फलस्वरुप य

िेरर्ा कु ल ३१

प्रिाजिका विस्पजिहरु, २५ प्रिाजिका चराचुरुङ्गीहरु, १३ प्रिाजिका घस्रिे िीविन्त्िु र आयोििा
िेरर्ा कु ल १६ प्रिाजिका स्ििधारी ििावर रहेको पाइयो । य िेरको िैजवक जवजवधिा िंरिणर्ा थप
योगदाि पुयााउिे हेिुले हाल ालै र्ार लुजबबिी प्रदेश रकारले य िेरलाई िुलोजिकल पाका को रुपर्ा
जवका गिे लक्ष्यका ाथ योििाबद्ध ढङ्गले प्रकृ यालाई अगाडी बढाएको छ ।
४.३ ार्ाजिक – आर्थाक िथा ााँस्कृ जिक वािावरण
रिंगशाला प्रस्िाजवि िेर पूवा पजिर् लोकर्ागाले िोजडएको, आधारभूि

बै भौजिक

ुख– ुजवधाहरु

उपलब्ध रहेको शहर उन्त्र्ुख िेर हो । य स्थािर्ा र्ुख्यिया गुरुङ्ग, र्गर, बाहर्ण, िेरी, दजलि, एविं
आदीवाज

थारु

र्ुदायको ब ोवा

छ । यहााँ जबजभन्न िाि–िाजिका कू ल ८,३७२ घरधुरीहरुको

ब ोबा छ । राजिय ििगणिा २०६८ अिु ार बुटवल उपर्हािगरपाजलकाको कु ल िि िंख्या
१३८७४२ रहेको छ । य िेरर्ा पहाडी भेग बाट ब ाई राई गरी आउिे र्ाजि हरुको चाप धेरै छ ।
भाजषक जह ाबले प्राय बैििा िेपाली भाषा बोल्िे गदाछि् िरपजि थारु र्ुदायले भिे आफ्िो र्िृभाषा
थारु बोल्िे गरेको पाईयो । य िेरर्ा ब ोबा गिे धेरैि ो बाज न्त्दाहरु जहन्त्दु धर्ा र्ान्त्दछि् भिे के जहले
बौद्ध धर्ा िथा इ ाई धर्ा पजि र्ान्त्दछि्
आर्थाक दृजष्टकोणबाट आयोििा िेरलाई हेदाा य िेरका बाज न्त्दाहरुको प्रर्ुख पेशा वैदेजशक रोिगारी,
कृ जष, पशुपालि, ब्यापार ब्याब ाय, फलार्को औिार बिाउिे, ािा व्यापारी, यािायाि र्िदुर िथा
ज्याला र्िदुरी रहेकोछ भिे के जह र्ाजि हरु रकारी िथा गैह्र रकारी जिकाय, िंस्थागि िथा िीिी
जवद्यालयहरुर्ा कायारि रहेका छि् ।
५. प्रर्ुख वािावरणीय प्रभावहरुको पजहचाि
५.१. आयोििाको कारात्र्क प्रभावहरु
आयोििाको जिर्ाणा िथा कायाान्त्वयि चरणर्ा हुिे कारात्र्क प्रभावहरु य प्रकार छि्ः
•

भूजर्⁄िग्गा जवका का अव रहरु र िजर्िको र्ूल्य वृजद्ध ।

•

वि, वन्त्यिन्त्िु िंरिण िथा िैजवक जवजवधिाको िंरिणको बबन्त्धर्ा चेििा र्ूलक जबशेष

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

कायाक्रर्को आयोििाको फलस्वरुप र्ुदायको चेििा स्िरर्ा बृद्धी
आयोििा िेरर्ा जवजभन्न भौजिक ुख – ुजवधाहरुको पहुाँचर्ा बृद्धी
स्थािीय बाज न्त्दाका लाजग रोिगारीका अव रहरु
स्थािीय उत्पादिको प्रबधाि िथा व्यापारका अव रहरु
वृिारोपण काया योििा अिुरुप वि ििंगलर्र्ा वृजद्ध
रकारी ेवा वृजद्धका अव रहरु
स्थािीय रकारको रािस्वर्ा वृजद्ध
आयोििा वररपरर िथा जभर हररि िेरको जबस्िार िथा प्रबधाि
वैकजल्पक आय स्रोि बृजद्ध गिे कायाक्रर्हरु ञ्चालिको अव र
वािावरणीय लाभ वृजद्ध कायाक्रर्को आयोििा
ार्ाजिक ेवा िथा ुजवधाहरुर्ा वृजद्ध
आयोििा िेरको ौन्त्दयािार्ा वृजद्ध िथा पररविाि

५.२. आयोििाका िकारात्र्क प्रभावहरु
५.२.१. भौजिक वािावरण
क. आयोििाको जिर्ाणा िथा कायाान्त्वयि चरणर्ा हुिे िकारात्र्क प्रभावहरु य प्रकार छि्ः
•
•
•
•
•

वायू प्रदुषण
ध्वजि प्रदुषण
भू आकृ िीर्ा पररवािि वि िेर अन्त्य प्रयोििर्ा िािे
भूजर्गि िलस्रोि जिका ी िथा भडडारणर्ा अ र
उिााको खपि र्ाग िथा आपूिी जबचको न्त्िुलिर्ा पिे अ र

•

पािीको उच्च र्ाग, गुणस्िर कायर् गिा िथा व्यवस्थापि गिा करठिाई

•
•
•
•
•
•

फोहर–र्ैला व्यवस्थापिर्ा र्स्या
जिर्ााण चरणर्ा उत्खजिि र्ाटो व्यवस्थापिर्ा र्स्या
यािायाि एविं ट्राकफक व्यवस्थापिर्ा र्स्या ।
फोहर र्ैला एविं ढल व्यवस्थापिर्ा चाप
भुस्वाजर्त्वर्ा पररविाि आउिे
जिर्ााणाजधि िथा ञ्चालिर्ा रहेको खािेपािी प्रणालीर्ा अ र

५.२.२. िैजवक वािावरण
आयोििाको जिर्ााण चरणर्ा हुिे िकारात्र्क प्रभावहरु य प्रकार छि्ः
•
•
•
•
•

िीविन्त्िुहरुको गैरकािूिी रुपर्ा चोरी जशकारी
वन्त्यिन्त्िु िथा जििका बा स्थािर्ा अ र
गैरकािूिी रुपर्ा वि पैदावरको िंकलि िथा व्यापार
वि िेरको अजिक्रर्ण
३६ वटा रुख ५५ वटा लाथ्रा िबर्ा ९१ वटा रुख िथा १७७ वटा जवरुवा कारटिे

५.२.३. ार्ाजिक–आर्थाक िथा ााँस्कृ जिक वािावरण
आयोििाको जिर्ााण िथा ञ्चालि चरणर्ा हुि क्ने िकारात्र्क प्रभावहरु य प्रकार छि्ः

•
•
•

पहुाँच डक िथा र्िदुरको आवागर्िको कारण वन्त्यिन्त्िु िथा जििको बा स्थािर्ा पिा क्ने
अ र।
भौजिक िंरचिार्ा पिे अ र
शहरीकरण िथा िि िंख्या वृजद्धद्वारा पिे अ र
लैजङ्गक भेदभाव िथा यौि शोषण

•

बालश्रर्⁄शोषण

•
•
•
•
•
•
•
•

श्रजर्क र स्थािीय जबच जबवाद िथा झै– झगडा
खेल दशाक जबच जबवाद िथा झै–झगडा
शान्त्िी ुरिार्ा खलल
स्थािीय धार्र्ाक िथा ााँस्कृ जिक र्ूल्य–र्ान्त्यिार्ा पिे अ र
बस्िुगि र्ूल्यर्ा अजभवृजद्ध
स्थािीय डक िंरचिार्ा अ र
ार्ूदाजयक िंरचिार्ा पिे अ र
स्थािीय पूवााधार िथा ेवार्ा चाप

•

ब ाई राई, पुिवाा िथा पुिस्थापि बबजन्त्ध वालहरु

•
•

शहरीकरण िथा िि िंख्या अजभवृजद्धका अ र
ार्ूदाजयक स्वास्थ्य िथा ुरिार्ा अ र आदी ।

•

६. वैकजल्पक जवश्लेषण
आयोििाका लाजग प्रस्िाव गररएको कररब ७० प्रजिशि भूभाग वोट बृि जबजहि खाली चौरको रुपर्ा
रहेको र जवकर्ा पजि खेल र्ैदािको रुपर्ा प्रयोग हुदै आएको अवस्था रहेको र उक्त ाजवक खेल
र्ैदािलाई स्िर उन्निीगरी एविं प्रदेश स्िरीय आधुजिक ुजवधा बपन्न रिंगशालाको रुपर्ा जवका गिे
योििाको वैकजल्पक जवश्लेषण अिु ार प्रस्िाजवि योििा िै राम्रो जवकल्प ठहररएको छ । प्रस्िावको अन्त्य
जवकल्पहरुको जवश्लेषण िस्िै योििा, िक्शा, प्रजवजध,
िोजखर् स्वीकायािा, िर्िा,

ञ्चालि प्रकक्रयाहरु, वािावरणीय व्यवस्थापि,

ार्ाजिक जह ावले स्थािीय

र्ुदायको खेलकु द िफा को लागाव र

प्रजिवद्धिा एविं रािजिजिक दृजष््कोण बाट पजि ो िेरर्ा रहेका बै दलहरुर्ा आवद्ध ब्यजक्तत्वििहरुको
हयोग र वािावरणीय दृजष्टकोणले पजि कर् भन्त्दा कर् वोट बृिहरुको िजिर्ा प्रदेशकै गौरवको रुपर्ा
जलईएको प्रस्िाजवि योििालाई कायाान्त्वयिर्ा लैिािु बैभन्त्दा उत्तर् जवकल्प ठहररयो ।
७. वािावरणीय प्रभाव न्त्यि
ू ीकरणका उपायहरु
७.१. भौजिक वािावरण
जिर्ााण चरण
•
•

वायू िथा ध्वजि प्रदूषणको अ र कर् गिा जिर्ााण स्थललाई पूणा रुपले घेिे ।
धुलोको र्स्या हुि िकदि पयााप्त र्ारार्ा पािी छका िे व्यवस्था जर्लाउिे ।

•
•

उत्खिि् गररएको र्ाटोलाई आयोििा िेर जभरकै उजचि स्थािर्ा राख्ने र के जह र्य पजछ
आयोििाको जवजभन्न िेरर्ा पूणा भरण वा खाल्डा खुल्डी पुिाको लाजग प्रयोग गिे ।
पेशागि कार् गिे व्यजक्तहरुको स्वास्थ्यर्ा पिे अ र कर् गिा उपयुक्त व्यजक्तगि ुरिाका
उपकरणहरु िस्िैः र्ास्क, चमर्ा, हेलर्ेट आकदको प्रयोग गिे । जवर्ाको ब्यबस्था गिे ।

•
•
•
•

रारी काजलि ध्विी प्रदुषणहुिे कायाहरु िगिे र आयोििा िेर जभर ूचाजङ्कि गिे जचन्त्ह िथा
िंकेिहरुको प्रयोग गिे ।
आयोििा िेर जभर िथा वररपरर ठो िथा िरल पदाथाको उजचि व्यवस्था गिे ।
भूजर्गि पािीको जस्थरिा रहो भन्ने हेिुले अत्याजधक र्ारार्ा पािीको दोहि िगिे ।
भूजर्गि पािीको भरणका जिजबि प्रस्िाव िेर ाँगै िोजडएको जििेश्वरी ार्ुदाजयक वि िेर जभर
खुल्ला िजर्ि, र्ध्यविी िेरर्ा बषाादको पािी

िंकलिको लाजग पोखरीहरुको जिर्ााण एविं

•

व्यवस्थापि गिे ।
उिाा खपि कर् गिा छु ट्टै ट्रान्त् फरर्र िथा उिाा खपि कर् गिे उपकरण िथा प्रजवजधको प्रयोग
गिे ।

•

प्राकृ जिक िजि, र्ािजवय िजि िथा दुघाटिा हुि िकदि

•

बबन्त्धी योििा ियार गिे ।
जिर्ााण चरणर्ा फोहोर–र्ैला बकढ उत्पादि हुिे भएकाले य को उजचि व्यवस्थापिका लाजग

िका िा िथा आपत्काजलि ित्परिा

कु जहिे डिे, िकु जहिे ्लाजस्टक िन्त्य, जश ाका टुक्राहरु र फलार् िथा अन्त्य कवाडीहरु छु ट्टा छु ट्टै
•

िं लि गिे ब्यवस्था जर्लाउिे ।
क
जिर्ााण चरणर्ा वारी चाप र गजिजवजध बढ्िे हुिाले
जियर्को पालिा अजिवाया रुपर्ा गिुा पिे ।

•

प्रदूजशि पािीलाई ज धा िजिकै को ुख्खा खोला (भालुखोला) र्ा वा िहााँ िहीं जिवाहि िगिे,

वारी

ाधिको व्यवस्थापि िथा

प्रशोधि गरेर र्ार जिवाहि गिे ।
ञ्चालि चरण
•
•

आयोििा िेरजभर िथा वररपरी हररि िेरको जवका िथा प्रबद्र्धि गिे ।
रिंगशालाको पहुाँच र्ागार्ा चल्िे वारी ाधिहरुको जिबिी ट्राकफक जियर्को कडाईका ाथ लागु
गिे, पहुाँच र्ागा वरीपरी ट्राकफक ािंकेजिक ूचिा िथा जचन्त्ह प्रयोग गिे ाथै वारी ाधिबाट
जिस्किे धुाँवालाई रकारी र्ापदडड अिु ार िााँच िथा जियन्त्रण गिे ब्यबस्था जर्लाउिे ।

•

जिर्ााण भएका बै पुवााधारहरुको उजचि व्यवस्थापि गिे िस्िै फोहोर पािी िंकलि ञ्जाल,
ढल न्त्िाल, फोहोर पािी प्रशोधि के न्त्र आकद ।

•

वायूको गुणस्िर र्ापि गिे, प्रदूषणले राजिय र्ापदडड पालिा गिे ।

•

ध्वजिको गुणस्िर र्ापि गिे, प्रदूषणले राजिय र्ापदडड पालिा गिे ।

•

फोहोर–र्ैलाको उजचि व्यवस्थापिका जिबिी फोहोर र्ैला व्यवस्थापि इकाई िथा प्रणाली
स्थापिा गिे ।
फोहोर पािीलाई प्रशोधि गरर राजिय र्ापदडड पालिा गरेर र्ार जिष्का ि गिे।

•

•

भूजर्गि पािीको श्रोिर्ा कजर् आउि िकदि वषाािको पािी िंकलि गिे ाथ– ाथै चुरे िेरको
जवजभन्न स्थािर्ा पोखरीहरु जिर्ााण गिे । य री िंकजलि पािी चराचुरुङ्गीले खािे एविं वि
ििंगलर्ा हुिे आगलागी जियन्त्रणर्ा र्ेि प्रयोग गिा ककिे ।

•

बुटवल शहर देजख रिंगशाला

बर्को यािायाि व्यवस्थापिका जिबिी स्िरीय

डक, फु टपाथ,

पार्का ङ्ग िेरको व्यवस्थापि गिुापिे ाथै र्ुख्य डकर्ा जियार्क, चेिाविी, जिदेशि, िािकारी
•

िथा अजिररक्त िािकारी कदिे खालका क
िं े ि जचन्त्ह राख्नु पिे ।
भूजर्गि पािीको अत्याजधक खपि रोक्न भूजर्गि श्रोिको जवस्िृि अध्ययि गरी िडाि गरीएको
पजबपङ्ग

ेट बाट र्ार पािी जिकाल्िे, य री जिकाजलएको पािीको गुणस्िर र्ापि गिुापिे ।

चाजहएको खडडर्ा पािी प्रशोधि के न्त्रको पजि स्थापिा गिुा पिे ।
•

फोहोर पािी प्रशोधि पिािको पािी पुिः प्रयोगर्ा ल्याउिे िस्िै बोटजबरुवार्ा कदि,
उपकरणहरु जचस्याउि आकद ।

७.२. िैजवक वािावरण
जिर्ााण चरण
•

•
•
•
•

आयोििा स्थलको िैजवक वािावरणर्ा ह्रा आउि िकदि र िकारात्र्क प्रभावको न्त्यूजिकरण
गिा आयोििा स्थलर्ा कारटिे रुख जबरुवाहरुको प्रस्िावक जिकायले वािावरण िंरिण
जियर्ावली २०७७ बर्ोजिर् िजिपूर्िा वापि आफ्िै लागिर्ा १:१० अिुपािर्ा ९१० वटा
जवरुवाको वृिारोपण िथा ५ वषा बर् िंरिण गरर जबरुवा हुकााउिे र उक्त बृिारोपण िेर
जडजभिि वि कायाालयलाई हस्िान्त्िरण गिे ।
वृिारोपणका जिबिी स्थािीय प्रिािीका बहुउपयोगी बोट जबरुवाहरुलाई प्राथजर्किा कदिुपिे ।
स्थािीय बाज न्त्दा िथा कार्दारहरु र्ाझ वन्त्यिन्त्िु िथा बोट जबरुवा िंरिण बबजन्त्ध
चेििार्ूलक कायाक्रर् ञ्चालि गिुापिे ।
चोरी जशकारी िथा गैह्र कािुिी रुपर्ा वि पैदावारको िंकलि िथा वन्त्यिन्त्िु ज कारर्ा प्रजिबन्त्ध
गररिु पिे ।
िैजवक वािावरणर्ा ह्रा आउि िकदि आयोििाको चरणबद्ध रुपर्ा आयोििा जिर्ााण गिुापिे
।

ञ्चालि चरण
•

प्रस्िावकले वृिारोपण गररएको जबरुवाको ५ वषा बर् िंरिणको जिबर्ेवारी वहि गिुापिे हुन्त्छ
। ो जिबर्ेवारी आफु ले वहि गिा ि के र्ा वृिारोपण गरी पााँच वषा बर् स्याहार बभार र
िंरिण गिा लाग्ने िर्ा

•

अिु ारको लागि

बबजन्त्धि र्न्त्रालय, जडजभिि वि कायाालयर्ा

उपलब्ध गराउिु पिे हुन्त्छ र जडजभिि वि कायाालयले ो अिु ार वृिारोपण िथा िंरिण काया
गिे छ ।
प्रस्िाजवि आयोििा िेर िजिक बाट बग्ने भालुखोलाले गिा क्ने कटाि जियन्त्रणको लागी बायो
ईजन्त्िजियररङ प्रजबजधको प्रयोग गरी बाढी िथा भेल जियन्त्रण गिुा पिे । पहुाँच र्ागाको ककिारार्ा
बषाभरी हररयो रहिे,फू ल फू ल्िे, धुलो ोस्ने, ध्वजि जियन्त्रक, छााँया प्रदाि गिे बोट–जवरुवालाई
प्राथजर्किा ाथ बृिारोपण गिुापिे ।

•
•
•

रिंगशालार्ा हुिे लगािारको हुरटङले वन्त्यिन्त्िुलाई अ र िपरो भिी बभव भए बर्का
उपायहरुको आवलबवि गिे र गिा लगाउिे ।
वन्त्यिन्त्िु िथा विस्पजिलाई हािी िोक् ािी गिा िपाइिे व्यवस्था लागु गिुापिे ।
अवैध रुपर्ा चोरी जशकारी रोक्न स्थािीय बाज न्त्दालाई चेििार्ुलक कायाक्रर् र प्रोत् ाहि
गिुापिे ।

७.३. ार्ाजिक–आर्थाक िथा ािंस्कृ जिक वािावरण
जिर्ााण चरण
•
•
•

रोिगारीको लाजग स्थािीय बाज न्त्दालाई उिीहरुको ीप िथा दििाका आधारर्ा प्राथजर्किा
कदिु पिे । य ले आयोििा प्रजि स्थािीयहरुको अपित्व बढाउाँ दछ ।
आयोििा िेरलाई पूणा रुपर्ा घेरावार लगाउिु पदाछ ाथै जिर्ााण िेरर्ा ुरिा गाडाहरु िैिाथ
गररिु पिे ।
कार्दारहरुको जियर्ीि रुपर्ा स्वास्थ्य पररिण गररिु पदाछ ि ले गदाा COVID-19 लगायि

•

अन्त्य रुवा रोग िथा र्हार्रीहरुको फै लावट लाई र्यर्ै जियन्त्रण गिा ककयो ।
कार्दारहरुको ुरिाका िीजबि खिरिाक ार्ाग्री िथा र ायि ित्वहरु प्रयोगर्ा प्रजिबन्त्ध
लगाउिे अथवा िका िाका बै िौर िररकाहरुको अबलबवि गिे ।
जिर्ााण स्थलको वररपरर र फाईर्ा जवशेष ध्याि कदिे ।

•

स्थािीय बाज न्त्दा, आकदवा ी िथा जिर्ुखा िििा र कार्दारहरु के जन्त्रि गरी वषार्ा कजबिर्ा २

•

पटक स्वास्थ्य जशिा अजभयाि ञ्चालि गररिु पिे ।
कार्दारको ुरिा र कार्दारको कारण हुि क्ने अ रहरुका बारेर्ा ठे केदार कबपिीले पालिा
गिुा पिे शिाहरु ठे क्का बझौिा परर्ा र्ावेश गिे । खा गरी जिर्ााण िेर जभर कार्दारको

•

क्याबपर्ा हुिुपिे, िथाभाजव आवि िावि गिा िपाइिे र

ार्ाजिक वािावरणर्ा खलल हुि

•

िपाउिे व्यवस्था गिुा पिे ।
आयोििा जिर्ााणर्ा प्रयोग हुिे कार्दारर्ा लैजङ्गक जवभेद गिा िपाइिे र वालश्रर् जिषेध गररिु
पिे ।

•

स्थािीय ािंस्कृ जिक, धार्र्ाक िथा पुरािाजत्वक र्हत्वका बस्िुहरुको िंरिणर्ा जवशेष ध्याि कदिे

•

।
प्रस्िावक जिकायले स्थािीय गुिा ोहरुको व्यवस्थापि गिा गुिा ो व्यवस्थापिको िंयन्त्र खडा
गिे ।

ञ्चालि चरण
•

•
•

आयोििा िेर वररपरी िि िंख्या धेरै वृजद्ध हुि िकदि र भौजिक ुजवधा प्रयोगर्ा हुिे अजधक
चाप घटाउि आयोििाको िंचाल चरणर्ा स्थािीय वाज न्त्दाको दििाका आधारर्ा रोिगारीर्ा
प्रथजर्किा कदिे ।
दुघाटिा िथा वायू प्रदुषण कर् गिा यािायािको उजचि व्यवस्थापि गररिु पिे िथा जियर् पालिा
गररिु पिे ।
रिंगशाला िेरजभर िथा वररपरर र फाइर्ा जवशेष ध्याि कदिे ।

•
•
•

रिंगशाला जिर्ााणर्ा खरटिे कार्दारहरुर्ा लैंजगक भेदभाव बाल िथा यौि शोषण हुि िकदि
उजचि जियर् कािूिको ब्यवस्था गरी पालिा गिे गराउिे ।
आयोििा िंचालि चरणर्ा पजि स्थािीय गुिा ोहरुको व्यवस्थापि गिा गुिा ो व्यवस्थापि
िंयन्त्र इकाईलाई जिरन्त्ििा कदिे ।
रिंगशाला जिर्ााणर्ा खरटिे कार्दारहरुको पेशागि स्वास्थ्य िथा ुरिाको ुजिजिििा को ाथै
उिीहरुलाई आवस्यक िाजलर् िथा र्य र्यर्ा छोटो प्रजशिण प्रदाि गिुापिे ।

८. वािावरणीय व्यवस्थापि योििा
य वािावरणीय व्यवस्थापि योििाको प्रर्ुख उद्देमय प्रस्िाव कायाान्त्वयि गदाा पिा क्ने िकारात्र्क
वािावरणीय प्रभावहरुको न्त्यूिीकरणका उपायहरुको अबलबवि गिुा हो । आयोििा जिर्ााणको क्रर्र्ा
वािावरण

ुरिाका उपायहरुको जिरुपण, कायाान्त्वयि िथा अिुगर्ि गिा वािावरणीय व्यवस्थापि

योििाको िरुरी पदाछ । आयोििाको प्रस्िावकले आयोििा िेर िथा वररपरर ब ोवा गिे
बाज न्त्दाहरुको ुरिा गिे प्रजिवद्धिा र ुजिजिििा दुबैलाई द ााउाँछ । प्रस्िाजवि उजिरस िंह िबई
रिंगशालाको वािावराणीय व्यवस्थापि योििा य वािावरणीय प्रभाव र्ूल्याङ्कि प्रजिवेदिर्ा र्ावेश
गररएको छ िुि आयोििा जिर्ााण िथा िंचालि चरणर्ा क्रर्बद्ध रुपर्ा कायाान्त्वयि हुिेछ ।
आयोििाको कारण स्थािीय स्िरका भौजिक, िैजवक,

ार्ाजिक–आर्थाक िथा

ााँस्कृ जिक िेरर्ा पिा

िािे िकारात्र्क अ रहरुलाई हटाउिे वा न्त्यूिीकरण गिे र्ुख्य जिबर्ेवारी प्रस्िावकको आफ्िै भएिापजि
य को ुजिजिििाका लाजग आयोििा िेर िंग बबजन्त्धि उद्योग, पयाटि, वि िथा वािावरण र्न्त्रालय,
उपर्हािगरपाजलका १३ ििं. वडा कायाालय, गैह्र
रोकारवाला जिकाय िथा िि र्ुदाय,

रकारी

िंघ– िंस्था, बुटवल उपर्हािगरपाजलका,

ुपरभाइिर इजन्त्िजियर िथा आयोििाका ठे केदार कबपिी

आकद िंग जियजर्ि र कायार्ुलक र्न्त्वय अत्यन्त्ि िरुरी छ । य को लाजग वािावरणीय प्रभाव र्ूल्यािंकि
प्रजिवेदिर्ा आयोििाको वािावरणीय व्यवस्थापिको रुपरेखा प्रस्िाव गरीएको छ । आयोििाको
प्रभावकारी िथा अिवरि जिर्ााणको क्रर्र्ा वािावरणीय व्यवस्थापि प्रणालीको अिर पालिा वा
अबलबवि गिुा बबजन्त्धि बैको किाब्य हुिेछ र य को लाजग बुटवल उपर्हािगरपाजलका
िगरकायापाजलकाको कायाालयले बुटवलको र्ुख्य भुजर्का रहिेछ ।
९. वािावरणीय अिुगर्ि
य आयोििाको जिर्ााण चरणर्ा आयोििा जिरीिण गिे ुपरभाइजिङ्ग इजन्त्िजियरहरुका ाथ– ाथै
आयोििाको वािावारणीय र ार्ाजिक इकाई हेिे जवज्ञलाई वािावरणीय अिुगर्िको जिबर्ेवारी कदि
आवस्यक छ भिे आयोििा ञ्चालिको क्रर्र्ा आयोििा जभर स्थाजपि एकककृ ि वािावरणीय
व्यवस्थापि प्रणाली अन्त्िगाि छु ट्टै एउटा आयोििा व्यवस्थापि एविं अिुगर्ि जर्जि गठि गरी आवद्ध
दस्यहरुलाई जियजर्ि रुपर्ा अिुगर्ि गिे जिबर्ेवारी िोककिु आवस्यक छ ।
िैपजि, प्राजवजधक र्ापि िस्िै– वायू गुणस्िर र्ापि, पािीको गुणस्िर र्ापि िथा ध्वजि र्ापि य
वािावरणीय व्यवस्थापि प्रणालीको िेराजधकार⁄दििार्ा िपिे हुाँदा य का लाजग दि परार्शादािाहरुको
हयोग जलिु बुद्धीर्ािी हुिेछ । वािावरणीय अिुगर्ि िथा र्ापिका लाजग वार्षाक िे. रु.

१,५०,०००.०० र दि ििशजक्त पररचालिको लाजग िे.रु. २,९०,०००.०० लाग्ने अिुर्ाि

जहिको

योििा प्रजिवेदिर्ा प्रस्िाव गरीएको छ ।
१०. वािावरणीय परीिण
वािावरण िंरिण जियर्ावली २०७७ को अजधिर्ा रही वि िथा वािावरण र्न्त्रालयले आयोििा
ञ्चालिको २ वषा पजछ वािावरणीय लेखा परीिण प्रजिवेदि ियार गिेछ । य प्रजिवेदिको र्ुख्य उद्देमय
आयोििा बन्नुपूवाको वािावरणीय अवजस्थजि, अिुर्ाजिि वािावरणीय प्रभाव िथा प्रस्िाजवि
न्त्यूिीकरणका उपायहरुको कायाान्त्वयि िथा आयोििाका गजिजवजधद्वारा अप्रत्याज ि प्रभावहरु देखापरे
वा िपरेको एककि गिुा हो । य वािावरणीय परीिणका जिजबि िे. रु. २,१३,८९१.०० छु ट्याइएको छ
। य री

र्ग्र रुपर्ा वािावरणीय व्यवस्थापि योििा कायाान्त्वयि गिा (प्रशा जिक िथा व्यवस्थापि

लागि, वार्षाक अिुगर्ि लागि िथा वािावरणीय पररिण लागि र्ेि िोडी) कु ल अिुर्ाजिि लागि
रु. ९२,२३,७३३.०० छु ट्याईएको छ ।
११. जिष्कशा िथा झ
ु ावहरु
य वािावरणीय प्रभाव र्ूल्याङ्कि अध्ययिले प्रस्िाजवि उजिरस िंह िबई रिंगशाला जिर्ााण एविं
कायाान्त्वयि गदाा पिािािे बभाजवि वािावरणीय प्रभावको आकलि गरेको छ । प्रस्िाजवि आयोििाको
कायाान्त्वयि गदाा ज जर्ि रुपर्ा भौजिक, िैजवक, ार्ाजिक, आर्थाक िथा ााँस्कृ जिक वािावरणर्ा अ र
पिे देजखएिा पजि य आयोििको ञ्चालिले वररपररका बस्िी िथा ज ङ्गो लुजबबिी प्रदेशलाई फाइदा
पुग्ने अपेिा गररएको छ । य बाहेक आयोििा कायाान्त्वयिबाट आर्थाक फाइदा हुिुको ाथ– ाथै जिर्ााण
िथा

ञ्चालि चरणर्ा स्थािीयलाई रोिगारी, स्थािीयको प्राजवजधक िर्िा,

ीप र दििा बढाउिे

अव र िथा प्रदेश स्िरर्ा एउटा ुजबधा बपन्न रिंगशाला जिर्ााणले प्रदेश रकारले खेलकु दको
र्ाध्ययर्बाट अपेिा गरेको उपलब्धी हाज ल गिा र्द्धि पुग्ने छ । स्थािीय स्िरर्ा आर्थाक गजिजबजधहरुर्ा
वृजद्ध हुिेछ र र्ग्रर्ा िगरपाजलकाको रािश्व िंकलिर्ा बृजद्ध हुि िािे र त्य ले र्ग्र िगरको जवका र्ा
टेवा पुग्नेछ । ाथै, प्रस्िाजवि आयोििाको जिर्ााणले स्थािीय भौजिक, िैजवक, ार्ाजिक, आर्थाक िथा
ााँस्कृ जिक वािावरणर्ा त्यस्िो कु िै पजि िकारात्र्क अ र ज िािा गदैि ि को र्ाधािको बभाविा
कर् रहेको छ । ि था, वािावरणीय प्रभाव न्त्यूिीकरण गिाका जिजबि जिर्ााण िथा ञ्चालि चरणको लाजग
उपयुक्त उपायहरु झ
ु ाइएको छ । ुझाइएका वािावरणीय प्रभाव न्त्यूिीकरणका उपायहरुको अवलबबि
गररएर्ा भौजिक, िैजवक, ार्ाजिक, आर्थाक िथा ााँस्कृ जिक वािावरणर्ा हुिे अ रहरु जिर्ााण िथा
ञ्चालि चरणर्ा कर् हुिेछि् । प्रस्िाजवि आयोििा जिर्ााणको लाजग योग्य देजखन्त्छ । ुझाइएका
न्त्यूिीकरणका उपायहरु र वािावरणीय व्यवस्थापि योििा ठे केदार कबपिीले पजि अपिाएर्ा
वािावरणीय अ रहरु कर् हुिेछि् । य प्रजिवेदिर्ा वािावरणीय व्यवस्थापिा योििा िथा
वािावरणीय लेखा परीिणको पजि जवस्िृि रुपर्ा व्याख्या गररएको छ । ि था , प्रस्िाजवि आयोििाको
जिर्ााण िथा ञ्चालि उल्लेजखि न्त्यूिीकरण उपायहरु अवलबबि िथा कायाान्त्वयि गिे गरी स्वीकृ ि गिा
ुझाइएको छ ।
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जबगि लार्ो र्यदेजख एउटा ार्ान्त्य खेलकु द र्ैदािको रुपर्ा प्रयोगर्ा रहेको जथयो, लाई जबस्िार एबिं
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जवका गिे, खेलकु दको र्ाध्ययर्बाट स्वस्थ्य, ुशिंगरठि र अिुशाज ि युवाशजक्त ियार गिे लक्ष्यका ाथ
जिर्ााणको कायालाई अगाडी बढाउिे जिणाय भए र्ुिाजवक बुटवल उप–र्हािगरपाजलका, िगर
कायापाजलकाको कायाालय बुटवलको िफा बाट िगरको वडा ििं. १३ र्ा पिे िबई चौरर्ा प्रदेश स्िरीय
एउटा ुजवधा बपन्न रिंगशाला जिर्ााण गिे उद्धेमयले रिंगशाला जिर्ााणको प्रस्िावलाई जवजधवि रुपर्ा
अगाडी बढाईएको हो । आयोििाको िार् उजिर स िंह िबई रिंगशाला जिर्ााण रहेको छ र य आयोििाको
र्ूख्य उद्धेमय प्रदेश स्िरर्ा एउटा ुजवधा बपन्न रिंगशाला जिर्ााण गरी खेलकु दको जवका र्ा योगदाि
पु¥याउिु र प्रदेश स्िरर्ा स्वस्थ्य, जिरोगी र अिुशाज ि युवशजक्त ियार गिुा हो ।
वािावरण िंरिण ऐि २०७७ को दफा ३१ ले कदएको अजधकार प्रयोग गरी लुजबबिी प्रदेश रकारले
ििुार्ा गरेको वािावरण िंरिण जियर्ावली २०७७ र ोही जियर्ावलीको जियर् ३ र्ा उल्लेख भए
बर्ोजिर् ऐिको दफा ३ को उपदफा (१) को प्रयोििको लाजग प्रस्िावकले अिु ूची ३ अन्त्िगाि उल्लेजखि
प्रस्िावहरुको हकर्ा वािावरणीय प्रभाव र्ूल्याङ्कि गिुा पिे प्रष्ट कािूिी ब्यबस्था रहेको र उक्त अिु ूची
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३ को (ङ) आवा भवि िथा वस्िी जवका र शहरी जवका िेर अन्त्िगाि क्र. िं. (२) र्ा उल्लेजखि
२००० वा ो भन्त्दा बढी ििा एकै पटक आगर्ि िथा जिगर्ि हुिे ज िेर्ाहल, जथएटर, ार्ुदाजयक
भवि, रिंगशाला, कन्त् टाहल, स्पोटा कब्लेक् आदी जिर्ााण गदाा त्य आयोििाको वािावरणीय प्रभाव
र्ूल्याङ्कि गिुा पिे कािूिी ब्यवस्था रहेको ाथै प्रस्िावक द्वारा प्रस्िाव गरीएको उजिरस िं ह िवई
रिंगशाला जिर्ााण योििाको DPR अिु ार न्त्यूििर् ५००० देजख अजधकिर् १५००० ििा र्ाजि हरुले
ुजवधाििक रुपर्ा खेल अवलोकि गिा क्ने िर्िाको रिंगशाला जिर्ााण गिे र कु िै पजि प्राकृ जिक प्रकोप
वा भजविब्य आईपरेको अवस्थार्ा ५ जर्िेट जभर रिंगशाला बाट बै दशाकहरु जिगर्ि हुि क्ने गरी
आधुजिक ुजबधा बपन्न रिंगशाला जिर्ााण गिे योििा रहेको हुाँदा य आयोििाको वािावरणीय प्रभाव
र्ूल्याङ्कि गिा आवस्यक परेको हो ।
१.४ वािावरणीय प्रभाव र्ूल्याङ्किको उद्देमयः
वािावरणीय प्रभाव र्ुल्याङ्किको र्ूख्य उद्धेमय प्रस्िाजवि श्री उजिर स िंह िबई रिंगशाला जिर्ााणबाट
य िेरर्ा पिे वा पिा क्ने वािावरणीय प्रभावहरुको र्ूल्याङ्कि गरर वािावरण अिूकुल र कदगो विाइिु
हो ।
य बाहेक वािावरणीय प्रभाव र्ूल्याङ्कको अन्त्य उद्देमयहरु य प्रकार छि् ।
क. प्रस्िाजवि आयोििा िेरको भौजिक, िैजवक, ार्ाजिक, आर्थाक र
वस्िुगि अवस्थाको िथ्याङ्कहरुको िंकलि गिे,

ााँस्कृ जिक वािावरणको

ख. प्रस्िाजवि आयोििा कायाावन्त्यिवाट आयोििा िेरको भौजिक, िैजवक, ार्ाजिक, आर्थाक र
ााँस्कृ जिक वािावरणर्ा पिे प्रभाव पत्ता लगाउिे, आाँकलि गिे िथा र्ूल्याङ्कि गिे,
ग.

करात्र्क प्रभावको बढोत्तरी िथा िकरात्र्क प्रभावको न्त्यूजिकरण गिा ब्यहारीक र स्थाि
जवजशष्ट उपायहरु पजहल्याइ कायाान्त्वयि गिे,

घ. वािावरण ब्यवस्थापि काया योििा र अिुगर्ि योििा िथा वािावरणीय अिुगर्ि योििा
ियार गरी कायाान्त्वयि गिे ,
ङ. प्रस्िाजवि रिंगशाला जिर्ााणको योििा चक्रर्ा वािावरणीय ब्यवस्थाको एकककृ ि गिे
च. प्रस्िाजवि आयोििा बारे जिणायकिाालाई वािावरणीय अवधारणा अिुरुप कायाान्त्वयि गिा हुिे
या िहुिे र कायाान्त्वयि गिा के कस्िा प्रकृ या अपिाउिु पछा भन्ने िस्िा कू राको िािकारी उपलब्ध
गराउिे ।
छ. प्रस्िाव कायाान्त्वयि िेरको वािावरणीय बवेदिशीलिा बवजन्त्ध वालहरु पजहचाि गिुा ।
१.५ अध्ययिको ज र्ाः
य वािावरणीय अध्ययि प्रस्िाजवि रिंगशाला जिर्ााण प्रयोििकोलाजग ियार गरीएको हो । य र्ा
क
िं लि गरीएका िथ्याङ्कहरु ािो िेरवाट िंकलि गरीएकोले अन्त्य प्रयोििको लाजग उपयुक्त िहुि
पजि क्दछ िथा प्रयोग भएका िथ्याङ्कहरुका आधारर्ा िेिेरलाइिे ि गिा जर्ल्दैि ।
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पररच्छेदः २. प्रस्िावको पररचयः
२.१ प्रस्िावको भूजर्का /पृष्ठभूर्ीः
िेपालको कु ल भू–भागलाई प्रशा जिक जह ाबले हाल ७७ जिल्ला र ७ प्रदेशर्ा जवभािि गररएको छ ।
लुजबबिी प्रदेश अन्त्िगाि रुपन्त्देही जहि िबर्ा १२ जिल्लाहरु पदाछि् । देशका प्रर्ुख लोकर्ागाहरु र्ध्ये
पूवा–पजिर् लोकर्ागा र पोखरा– ुिौली ज द्घाथा लोकर्ागाको िंगर् स्थलको रुपर्ा रहेको लुजबबिी प्रदेश
अन्त्िगाि पिे बुटवल, एउटा ब्यापारीक एविं औधोगीक िगरको रुपर्ा जवकज ि भैरहेको छ । यो शहरको
पूवार्ा देवदह िगरपाजलका, पजिर्र्ा

ैिार्ैिा िगरपाजलका, उत्तरर्ा पाल्पा जिल्लाको जििाउ

गााँउपाजलका र दजिणर्ा जिलोत्तर्ा िगरपाजलका र ुद्वोधि गााँउपाजलका रहेका छि् ।
रुपन्त्देही जिल्लार्ा पिे, देशकै कररब–कररब र्ध्यभागर्ा अवजस्थि बुटवल शहरर्ा प्रदेश स्िरीय ुजबधा
िंपन्न रिंगशालाको आवमयकिा खेलाडी, खेलप्रेर्ी बैले जबगि देजख िै र्हशु गदै आईरहेको जबषय जथयो
। य ै न्त्दभार्ा बुटवल उप–र्हािगरपाजलका अन्त्िगाि रिं गशाला जिर्ााण गिाको लागी उपयुक्त स्थािको
पजहचाि गिे क्रर्र्ा िगरको वडा िबवर १३ जस्थि ाबािजिक रुपर्ा रहेको िबई चौर िेरलाई स्थािीय
खेल प्रेर्ी अगुवा र्हािुभावहरु, भूपु ैजिक एबिं युवाहरुको कक्रयिार्ा ित्काजलि अवस्थार्ा अजिक्रर्ण
हुिबाट िोगाईएको िेर रहेको र य िेरलाई जबगि लार्ो र्यदेजख स्थािीय र्ुदायले खेल र्ैदाि र
जबहाि बेलुकाको र्यर्ा जहड–डु ल िथा ब्यायार् गिे स्थलको रुपर्ा प्रयोग गरीदै आएको िेर हो ।
पजछल्लो र्य स्थािीय र्ुदाय र्ध्येबाट खेलर्ैदािको िंरिण र खेलकु द ब्यबस्थापिको लागी भूपु
ैजिक िबई स्पोटा क्लब गठि गरीएको र यजह क्लबको पहलर्ा खेलकु दका जबजभन्न गजिजवजधहरु
िंचालिको अजिररक्त खेलकु द बबन्त्धी के ही ािा–जििा पूवााधार जिर्ााणका कायाहरुको र्ेि थालिी
गरीएको देजखन्त्छ ।
बुटवल उप–र्हािगरपाजलकाले य

स्थािर्ा लुजबबिी प्रदेश स्िरीय एउटा

ुजवधा

बपन्न रिंगशाला

जिर्ााणको लक्ष्य राजख DPR र्ेि ियारगरी प्रकृ या अगाडी बढाएको न्त्दभार्ा प्रस्िावको वािावरणीय
प्रभाव र्ूल्याङ्कि गिुा पिे कािूिी ब्यबस्था बर्ोजिर् यो अध्ययि प्रजिवेदि ियार पारीएको हो ।
२.१ प्रस्िावको पररचयः
प्रस्िावको िार्ाकरण ऐजिहाज क िथ्य एबिं िेपालीको गौरव गाथा िंग िोडीएको छ । १८१६ AD र्ा
ित्काजलि जिटेि ईष्टइडडीया कबपिीका फौि लडाई लड्दै बुटवल िजिकै जििाउ िदीको पजमर्िफा
आईपुग्यो । उजिरस िंह थापाको कर्ाडडर्ा रहेको िेपाली फौिले उिीहरु िंग लडाई लड्यो । ईष्टइडडीया
कबपिीका फौिहरु िेपाली फौि िंग रटक्न के िि् र िेपाली फौिले उिीहरु र्ाजथ जबिय हाज ल ग¥यो
। िेपाली फौिले गरेको यो बीरिापूणा लडाई द्धारा हाज ल िीि िंगै बुटवल जस्थि जििाउाँ िदीको
पजमर्िफा पिे य स्थािलाई पजछ िीिगढी ककल्लाको रुपर्ा िार्ाङ्करण गरीयो ।
य री कु शलिापूवाक िेपाली फौिको िेिृत्वगरी जिटेि ईष्टइडडीया कबपिीका फौिर्ाजथ जबिय प्राप्त गिा
फल भएको ऐजिहाज क घटिाको गौरब–गाथा दा स्र्रण गिा ककयो र य ऐजिहााँज क िथ्यलाई
जचरकाल िंबर् िीवन्त्ि राजख प्रेरणा जलि ककयो भन्ने ध्येयले ित्काजलि बीर िेपाली फौिका कर्ाडडर
उजिर स िंह थापा र रिंगशाला प्रस्िाजवि िेरको िार् िबईचौर रहेको हुिाले रिंगशालाको िार् उजिर स िंह
िबई रिंगशालाको रुपर्ा िार्ङ्करण गिा उजचि हुिे जबषयर्ा बै रोकारवालाहरु हर्ि भएको हुिाले
य रिंगशालाको िार् उजिरस िंह िबई रिंगशाला राख्ने गरी प्रस्िाव गरीएको हो । बुटवल उप–
3

उजिरस िंह िबई रिंगशाला जिर्ााणको वािावरणीय प्रभाव र्ूल्याङ्कि प्रजिवेदि

र्हािगरपाजलका वडा िबवर १३ जस्थि िबई चौरर्ा जिर्ााण गिा प्र िाव गरीएको उजिर स िंह िबई
रिंगशालाको पूवार्ा भालुखोला िवईटोल, पजिर्र्ा जििेश्वरी

ार्ुदायीक विको िेर एविं वि ि ारी,

उत्तरर्ा ालघारी खािेपािी टङ्की र / जििेश्वरी ार्ुदायीक वि िेर, दजिणर्ा भालुखोला र ालघारी
टोल पदाछि् ।

२.२ प्रस्िावको जववरणः
प्रस्िाजवि आयोििाले खा गरी यूवा वगार्ा खेलकु द बबन्त्धी व्याव ाजयक ीप र दििा अजभबृजद्ध गिा
र्द्धि पुग्ने अपेिा गरीएको छ । खेलकु द जवका को न्त्दभार्ा स्थािीय रकारद्धारा प्रदाि गररिे यूवा
लजिि कायाक्रर् र्ध्ये य लाई एउटा प्रर्ुख कायाक्रर्को रुपर्ा जलईएको छ । खेलकु दले अिुशाज ि एबिं
ार्ाजिक उत्तरदाजयत्व वहि गिा क्ने िर् युवा िर्ाि ियार गिा र्द्धि पुग्ने आशा पजि गरीएको छ ।
यो रिंगशाला जबशेषि राजिय एबिं प्रदेश स्िरीय खेलकु द प्रजियोगीिा, प्रजशिण एबिं अभ्या खेलहरु
ञ्चालिको लाजग प्रयोग हुिेछ, िर प्रदेश स्िरर्ा गिुा पिे ठू ला िथा र्झौला ककज र्का भा र्ारोहको
आयेििा गिाको लाजग पजि य रिंगशालाको प्रयोग गरीिे ोच प्रस्िावक जिकायको रहेको छ । रिंगशालाको
स्वाजर्त्व र ब्यबस्थापककय जिबर्ेवारी पजि बुटवल उप–र्हािगरपाजलका िगर कायापाजलकाको कायाालय
बुटवलले बहि गिेछ ।
DPR अिु ार उजिरस िंह िवई रिंगशाला कब्लेक् अन्त्िगाि उपलब्ध हुिे ेवा र जिर्ााण हुिे र्ूख्य–र्ूख्य
िंरचिाहरु य प्रकार रहिेछि्ः
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

फु टबल र्ैदाि, वास्के ट वल, टेजि , पौडी पोखरी आदी िंरचिाहरु
न्त्यूििर् ५००० देजख अजधकिर् १५००० ज ट िर्िाको दशाकदीघाा/र्डडप (्याजभजलयि)
खिाघर (क्याफ्टेरीया)
आगर्ि र जिगार्ि र्ागा
कायाालय भवि
अभ्या कि
रटकटघर
जभ. आई. पी. एविं जवजशष्ट कि
ुरिा कि
पाककङ्ग िेर
आगलागी जियन्त्रण एबिं आकजस्र्क कि आदी ।

२.२.१ आयोििाको अवस्थजि
प्रस्िाजवि िेर (िबईचौर) बुटवल उप–र्हािगरपाजलकाको वडा िबवर १३ र्ा पदाछ । बुटवलको र्ुख्य
बिार के न्त्र देजख प्रस्िाजवि िेर करीब ५ कक. जर्. पजिर् िफा पूवा–पजिर् लोकर्ागा देजख करीब १ कक.
जर्. उत्तर िफा को चुरे श्रृखलाको काखर्ा रहेको छ । र्ुन्त्र िह देजख प्रस्िाव िेरको रदर उचाई करीब
१५२ जर्. रहेको छ भिे गौिर् बुद्ध अन्त्िरााजिय जवर्ािस्थल भैरहवा बाट कररव ३० कक.जर्.को दुरीर्ा
पदाछ । प्रस्िाजवि िेर उत्तरी अिािंशः २७०४१’३७.९” र पूवी देशान्त्िरः ८३०२५’२६.३” रहेको छ ।
प्रस्िाजवि िेरको उत्तर र उत्तर पजिर् िफा जििेश्वरी ार्ुदाजयक वि र एउटा बौद्ध गुबबा रहेको छ भिे
पूवा र दजिण िफा चुरेपहाड बाट रु
ु भई बहिे र बषाभरी अजधकािं
र्य ुख्खा रहिे भालु खोलाको
िार्ले जचजििे खहरे खोलाको ाथै बुटबल उपर्हािगरपाजलका वडा ििं. १२ र १३ अन्त्िगा ि पिे
ालघारी, बदेलपोखरी, िबईचौर, भ ेली, बयरघारी, बोहोरा कोलोिी, कलुवा, ियााँगााँउ र िार्िगर
4
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आदी बस्िीहरु पदाछि् । य िेरर्ा र्ुख्यिया गुरुङ्ग, र्गर, बाहर्ण, िेरी, दजलि, चौधरी एबिं आदीवा ी
थारु र्ुदाय जहि जबजभन्न िाि–िाजिका कू ल ८,३७२ घरधुरीहरुको ब ोबा छ । प्रस्िाजवि िेर देजख
पजिर् िफा पजि ार्ुदाजयक वि र कृ जष योग्य उबार भूर्ी पदाछ भिे उत्तर िफा एउटा बौद्घगुबवा र उत्तर
पजिर् िेरर्ा खािेपािी जबिरणको लागी जिर्ााण गररएको पािी टिंङ्की रहेको छ ।
खा गरीकि यो िेर ित्काजलि अवस्थार्ा स्थािीय खेल प्रेर्ी अगुवा र्हािुभावहरु, भूपु ैजिक एबिं
स्थािीय युवाहरुको कक्रयिार्ा अजिक्रर्ण हुिबाट िोगाईएको र पजछल्लो र्य स्थािीय युवाहरुले
खेलकु द र्ैदािको रुपर्ा प्रयोग गदै आईरहेको िेर हो । यो खेल र्ैदािलाई बिार्ािर्ा भूपु ैजिक स्पोटा
क्लवले ब्यबस्थापि गदै आईरहेको छ । प्रस्िाजवि िेरर्ा बाह्रै र्जहिा पुग्न ककिे पहुाँचर्ागा रहेको छ ।
प्रस्िाव िेरको अवजस्थजि देजखिे िक्शा एबिं फोटो िल जचर ििं –१,२ र ३ र्ा कदईएको छ ।
जचर िः 1 बुटवल उप–र्हािगरपाजलकाको भौगोजलक दृमय

जचर िः 2 बुटवल उप–र्हािगरपाजलकार्ा रिं ग शालाको अवजस्थजि ।
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जचर िः 3 िबईचौर जस्थि ाजवक खेलकु द र्ैदाि र वरीपरीको ब ोबा िेर ।

अध्ययिको क्रर्र्ा जखजचएका प्रस्िावीि उिीरस िंह िबई रिंगशाला जिर्ााण स्थल देजखिे गुगल िस्वीरहरु
6
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जचर िः 4 िेपालको िक्शार्ा प्रस्िाजवि िेरको अवजस्थजि
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२.२.२ पहाँच
प्रस्िाजवि उजिरस िं िवई रिंगशाला जिर्ााण िेर िबईचौरको िार्ले जचजिन्त्छ र यो बुटवल उप–
र्हािगरपाजलका वडा िबवर १३ र्ा पदाछ । भौगोजलक दृजष््कोणले प्रस्िाजवि िेर चुरे पहाड श्रृखलाको
काखैर्ा अवजस्थि र्थर भावर िेर हो । य स्थािर्ा बषाको बाह्रै र्जहिा पुग्न ककिे पहुाँच र्ागा रहेको
छ, िर पूवा–पजिर् लोकर्ागा देजख उत्तरिफा िबईचौर बर्को ८२५ जर्. डक कालोपरे छैि् ।

डक

ागुरो र कच्ची भएको हुिाले स्िर उन्निी आवस्यक छ ।
२.२.३ प्रस्िावका िंरचिागि अवयव
िाजलका ििं 1 आयोििाको िािकारी
आयोििाको जववरण
आयोििाको िार्

उिीर ज हिं िबई रिंगशाला जिर्ााण

भौगोजलक अवजस्थजि
आयोििा ञ्चालि हुिे प्रदेश

लुजबबिी प्रदेश

आयोििा ञ्चालि हुिे जिल्ला

रुपन्त्देही

आयोििा ञ्चालि हुिे स्थािीय िह

वुटवल उप र्हािगरपाजलका

स्थाि

वडा ििं १३, बेलवा , िबईचौर

आयोििा ञ्चालि हुिे िेरको भौगोजलक
िािाबारी (जि जप ए कोअर्डािेट )

उत्तरी अिािंश २७०४१’३७.९” N

आयोििाले प्रभाव पािे स्थािीय िह

वुटवल उप र्हािगरपाजलका

र्ूख्य वस्िीहरु

पूवी देशान्त्िर ८३०२५’२६.३” E

ालघारी टोल, बुद्ध टोल, बदेलपोखरी, िबई
टोल, भ ेली, बयरघारी, बोहोरा कोलोिी,
कलुवा, ियााँगााँउ, अर्र पथ वेलवा , जर्लि,
भैरव, एविं ििकल्याण टोल, र िार्िगर आदी
बस्िीहरु पदाछि् ।

भौगोजलक अवस्था
र्ौषर्को अवस्था

र्थर भू ‐ भाग ।
अजधकिर् र न्त्यूििर् िापर्ाि क्रर्शः ४५० र ७०
ेजल् य छ ।

र्ाटोको प्रकार
आयोििा स्थलको उचाई र्ुन्त्र िहवाट

र्ुन्त्र िह देजख प्रस्िाव िेरको रदर उचाई
करीब १५२ जर्. रहेको छ । प्रस्िाजवि िेर
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उत्तरी अिािंशः २७०४१’३७.९” र पूवी देशान्त्िरः
८३०२५’२६.३” रहेको छ ।
ार्ाजिक आर्थाक जवशेषिा
उपर्हािरपाजलकाको कू ल िि िंख्या

जबक्रर् बवि् २०६८ को गणिा अिु ार िगरको
कू ल िि ङ्ख्या १३८७४२ रहेको छ ।

प्रर्ुख पेशा

अजधकािंश र्ाजि हरुको पेशा कृ जष हो भिे करीव
१० देजख १५ प्रजिशि र्ाजि हरु ब्यापार,
ब्यव ाय, यािायाि र्िदुर एविं जबजभन्न जिजि
िं
घ
िंस्था िथा रकारी ेवा⁄िेरर्ा िंलग्न रहेका
छि् ।

प्रर्ुख िाजि

य िेरर्ा र्ुख्य िया गुरुङ्ग, र्गर, बाहर्ण,
िेरी, दजलि, चौधरी एबिं आदीवा ी थारु र्ुदाय
जहि जबजभन्न िाि–िाजिहरुको ब ोबा छ ।

प्रर्ुख धार्र्ाक िथा पयाटकीय स्थल

बौद्ध गुबबा एविं अन्त्य र्जन्त्दरहरुर्ा प्रत्येक
र्ुदायहरुले

आ–आफ्िो

कू लपूिाको

लाजग

जिर्ााण गररएका वाहेक अन्त्य कु िै पजि र्ठ र्जन्त्दर
छैिि् ।
रिंगशालाका अवयवहरु
आयोििाका अभयवहरु

फु टबल र्ैदाि, वास्के ट वल, टेजि कोटा, पौडी
पोखरी आदी छु ट्टा छु ट्टै िंरचिाहरु, न्त्यूििर् ५
हिार देजख अजधकिर् १५ हिार ज ट िर्िाको
parapeet (र्डडप)/दशाककदघाा, खािाघर, छु ट्टा
छु ट्टै आगर्ि (Entry) र जिगर्ि (Exit) र्ागा,
रिंगशाला भवि, कायाालय भवि, अभ्या कि,
रटकट घर, जभ. आई. पी. एबिं जवजशष्ट कि, ुरिा
कि, चार पाङग्रे ठू ला िथा ािा गाडीहरुको
लाजग छु ट्टा छु ट्टै पाककङ्ग स्थल, आगलागी
जियन्त्रण एबिं आकजस्र्क ेवा कि आदी ।

रिंगशालाका जबजभन्न अभयवहरुको जबस्िृि
जबवरण
ठ. रिंगशालाको र्ुख्य एविं जवजशष्ट (जभ.आई
जप.कि ) कि प्रवेश द्वार

४.७ वगा र्ी.

ड.

१३२३.४२ वगा र्ी.

ािा चारपाङग्रे वारी पाका ङ्ग िेर ।
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ढ. ठू ला चारपााँङग्रे वारी पार्का ङ्ग (ब )
िेर ।

८७३.७६ वगा र्ी.

ण. रजिङ ट्रयाक जहिको
फु टबल ग्राउडड

१०७७८ वगा र्ी.

ि. फु टबल Pavilion िथा
दशाककदघाा ।

(र्डडप)

४८५० वगा र्ी.

थ. रटकट घर

१३.५२ वगा र्ी

द. कबडाहल

२८५०.०० वगा र्ी.

ध. कायाालय भवि

९६.६० वगा र्ी.

ि. खािा घर

१३११.५३ वगा र्ी.

ऩ. पाका िथा एक्वरटक ेन्त्टर

३८७४.६० वगा र्ी.

प. रिंगशालाको चारैिफा पखााल

५६७.५७ वगा र्ी.
(श्रोि DPR ररपोटा उजिरस िं रिंगशाला )

िग्गाको जबवरण
इन्त्िीजियरीङ जडिाईि अिु ार
उिीरस िंह िबई रिंगशालाले ओग्िे
िजर्िको कु ल िेरफल

आधुजिक ुजवधा बर्पन्न उजिर स िंह िबई रिंगशालाको
लाजग इन्त्िीजियरीङ जडिाईि अिु ार करीब ३ हेक्टर
अथााि ३० हिार बगा जर्. िेरफल आवस्यक पदाछ ।

रिंगशालाले ओग्िे िजर्िको ककज र् र
भू–स्वाजर्त्वः

आयोििाको लागी प्रस्िाव गरीएको िजर्ि िापी कायाालय
बुटवलले जर्जि २०७७/०९/२१ च.ििं. २९९ को बुटवल
उपर्हािगरपाजलका १३ ििं. वडा कायाालयलाई लेखेको पर
अिु ार बु.उ.र्.ि.पा. वडा ििं. १३ जस्थि ालघारी िबई
र्ैदाि (िुि उजिर स िंह िबई रिंगशालाको लाजग प्रस्िाव
गररएको िेर छ ) ाजवक गा.जब. . ज र्लार वडा ििं. २
“घ” र २ “च” को िक् ालाई आधार र्ािी हेदाा उक्त िग्गा
ाजवकको ििंङ्गल पिे िािकारीका लाजग अिुरोध छ भिी
प्रष्ट पाररकदएको हुिाले उक्त िग्गाको भू–स्वाजर्त्व िेपाल
रकारर्ा िै रहेको छ ।

DPR अिु ार बगैंचा, आन्त्िररक पैदल
बाटो, पररदृमय िथा हरीयालीको लागी
छु ट्टाईएको खुल्ला िेरः

रिं चिाले ओगटेको कू ल िेरको करीब ५०% िेरफल
बगैंचा, आन्त्िररक पैदल बाटो, पररदृमय िथा हरीयालीको
लागी छु ट्टाईएकोछ ।

रिंगशालार्ा चाजहिे अजि आवस्यक बस्िु िथा व
े ा (Utilities) प्रवाहको ञ्जाल जववरण
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पािी र पािीको आपूर्िा ब्यबस्था

पािीको अिुर्ाजिि परीर्ाण र आपूिी प्रणालीः
पािीको अिुर्ाजिि परीर्ाण र आपूिी प्रणालीः
•
•

जिर्ााण चरणर्ा अिुर्ाजिि र्ाग १५ हिार–२०
हिार जलटर प्रजि कदि ।
ञ्चालि चरण अथवा खेल⁄प्रजियोगीिा⁄कायाक्रर्
आयोििा हुाँदाको र्यर्ा अिुर्ाजिि र्ाग १०
हिार देजख १५ हिार जलटर प्रजि कदि ।

स्रोिहरुः
•
•
•
•

आगलागी प्रजिरोधात्र्क प्रणाली र
य को जियन्त्रण बबन्त्धी ब्यवस्था ।

जवद्युजिय आपूर्िा
/प्रणाली ।

र य को

पार्का ङ्ग ब्यबस्थापि प्रणाली

स्थािीय र्ूल र्ुहािको िंरिण र ब्यबस्थापिबाट
बषाािको पािी िंकलि गिाको लाजग िला य िथा
पोखरीहरुको जिर्ााण
खािेपािी कायाालयबाट आपूर्िा
जििी ट्याङ्करद्वारा पािी ढु वािी

खेलकु द र्ैदािको चारै कु िाहरुर्ा आगलागीको ूचिा कदिे
यन्त्र, धुवााँ पत्ता लगाउिे यन्त्र िडीि रिंगशाला । Fire
extinguisher (पािी, ग्यााँ वा फोर् छका िे आगो
जिभाउिे यन्त्रको प्रयोग ) अग्नी जियन्त्रक औिार िथा
उपकरणहरुको ब्यवस्था, एबिं थप हयोगको लागी बुटवल
उपर्हािगरपाजलका, ैिार्ैिा िगरपाजलकाको बारुण
यन्त्रको प्रयोगको ुजिजिििा एबिं ुरिा जिकाय िंगको
र्न्त्वय ।

ञ्जाल छु ट्टै ट्रान्त् फर्ार द्वारा ३०० के .जभ.ए. को ३ फे ि लाइि द्धारा
जबद्युि शजक्त अपूर्िा गररिे छ ।

•
•
•
•

हलुका चार पाङ्ग्रे वारी र
व को दोहोरो पार्का ङ्ग ।
र्ोटर ाइकल⁄स्कु टर पार्का ङ्ग ।
जभ .पी .आई . एबिं ुरिा अजधकारीहरुको
हलुका चार पाङ्ग्रे वारी पार्का ङ्ग ।

आयोििाको कु ल लागि रु

िे.रु.३४ करोड ८६ लाख ६२ हिार २ य ५३ रुपैयााँ र
पै ा ८२/१०० र्ार ।

कायाान्त्वयि अवजध

जिर्ााण कबपिी िंग बझौिा भएको जर्जिले ३० (जि )
र्जहिा जभर जिर्ााण बपन्न गिे ।
स्रोिः आयोििा जववरण प्रजिवेदि र बुटवल उपर्हािगपाजलकाद्धारा प्रकाजशि पाश्वाजचर
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२.२.४ जिर्ााण अजघ, जिर्ााणको क्रर्र्ा िथा
२.२.४.१ जिर्ााण अजघः

िंचालि चरणका कक्रयाकलाप

क. प्रभाव िेर जिधाारण
बुटवल उपर्हािगरपाजलका वडा ििं १३ अन्त्िगाि पिे टोल िथा वस्िीहरुलाई आयोििाले
प्रत्यि प्रभाव पािे िेरको रुपर्ा जलइएको छ । आयोििा प्रभाव िेरलाई प्रत्यि प्रभाव िेर र
अप्रत्यि प्रभाव िेरको रुपर्ा वगीकृ ि गररएको छ ।
• प्रत्यि प्रभाव िेरः
य िेर अन्त्िगाि रिंगशाला जिर्ााण िंग बवजन्त्धि बपूणा गजिजवजधहरु पदाछि् । य
िेरको भौजिक, र ायजिक, िैजवक ाथै ार्ाजिक आर्थाक िथा ााँस्कृ जिक
वािावरणर्ा पिे प्रभावको वारेर्ा जवस्िृि रुपर्ा अध्ययि गररएको छ । प्रस्थाजवि
रिंगशालाको वररपरीका िेर िथा अस्थाइ िंरचिाहरु िस्िै कार्दार जशजवर, जिर्ााण
ार्ाग्री थुपािे िेर फोहोर वा जबग्रि व्यवस्थापि िेर आकद िेरहरुलाई प्रत्यि प्रभाव
िेर अन्त्िगाि र्ावेश गररएको छ ।
• अप्रत्यि प्रभाव िेरः
य िेरर्ा भौजिक, रा ायजिक र िैजवक वािावरणर्ा पिे प्रभावहरु प्रत्यि प्रभाजवि
िेरर्ा भन्त्दा कर् पिा िािेछ, िथाजप श्रजर्कहरुको चापले गदाा आयोििा िेरको
ार्ाजिक आर्थाक िथा ााँस्कृ जिक वािावरणर्ा अ र पिा िािे हुाँदा प्रस्िाव िेरको
करीव ५०० र्ीटर वररपरर िथा प्रत्यि प्रभाजवि िेरवाहेकका िेर िर प्रत्यि प्रभाजवि
िेर ाँगै िोजडएर रहेको टोल वस्िीहरुलाई जलइएको छ ।
•
र्ग्र प्रभाव िेरः
य िेर अन्त्िगाि रिंगशाला जिर्ााण हुिे बुटवल उपर्हािगर पाजलकाको वडा ििं १३ पदाछ
। आयोिा प्रभाजवि िेरलाई िल िाजलकार्ा देखाइएको छ ।
िाजलका ििं 2 आयोििा प्रभाजवि िेर
प्रभाव

प्रभाजवि िेर

कै कफयि

प्रत्यि प्रभाव िेर

प्रत्यि प्रभाजवि िेर बुटबल रिंगशालाको वररपरर िथा
उपर्हािगरपाजलका वडा ििं. अस्थाई िंरचिा जिर्ााण िेर
१३ अन्त्िगाि पिे
ालघारी िस्िै कार्दार जशजवर, जिर्ााण
ार्ाग्री थुपािे िेर, फोहोर
टोल, बुद्ध टोल, बदेलपोखरी,
व्यवस्थापि िेर लाई पजि
िबई टोल, जर्लि टोल, आदी
प्रत्यि प्रभाव िेरको रुपर्ा
बस्िीहरु पदाछि् ।
जलएकोछ ।

अप्रत्यि प्रभाव िेर

अप्रत्यि प्रभाजवि िेर बुटबल
उपर्हािगरपाजलका वडा ििं.
१२ र १३ अन्त्िगाि पिे भ ेली,
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बोहोरा

कोलोिी,

कलुवा,

ियााँगााँउ, वेलवा , भैरव, एविं
ििकल्याण टोल, अर्र पथ
टोल,

िंगर् टोल, ५ िबवर

ालघारी र िार्िगर आदी
बस्िीहरु पदाछि्
र्ग्र प्रभाव िेर

र्ग्र प्रभाव िेर बुटबल आयोििाको प्रत्यि प्रभाव िेर
उपर्हािगरपाजलका वडा ििं. र अप्रत्यि प्रभाव िेरलाई
१२ र १३ अन्त्िगाि पिे जलईएकोछ ।
शालघारी,

बदेलपोखरी,

िबईचौर, भ ेली, बयरघारी,
बोहोरा

कोलोिी,

कलुवा,

ियााँगााँउ र िार्िगर आदी
बस्िीहरु पदाछि् ।

ख.

भेिण, जडिाईिको र्ापदडड िथा जवस्िृि योििा जडिाइि र स्वीकृ जिः
प्रस्िाजवि रिंगशालाको भेिण िथा जवस्िृि योििा जडिाइि र स्वीकृ िी बवधी काया पूरा भई
कै को हुाँदा जियर्ािु ार जिर्ााण काया लुबवीिी प्रदेश अन्त्िगािका ार्ाजिक जवका र्न्त्रालय
एविं भौजिक जवका र्न्त्रालय ाँगको हकाया एविं प्रस्िावक जिकायको अगुवाइर्ा बपन्न
गररिेछ । रिंगशालाको जडिाइिको र्ापदडड र भौगोजलक जवशेषिाहरु जिम्नािु ार छि्

ग. िग्गाको भू स्वाजर्त्व जिधाारण एबिं बबन्त्धीि जिकायलाई हक हस्िान्त्िरण गरर जलिेः
य
अन्त्िगाि प्रस्िाजवि आयोििाको लाजग आवस्यक पिे वि िेरको िग्गा प्राजप्तको लाजग
जियर्ािु ार अजधग्रहणको प्रकक्रयालाई बपन्न गिुा हो । प्रस्िावक जिकायले य जवजध र्ाफा ि
आयोििाको लागी आवस्यक िग्गा अजधग्रहण गिा र्ागादशाि गदाछ । प्रस्िावकले प्रस्िाजवि
योििाको लाजग अजधग्रहण गररएको िग्गाको लाजग प्रदाि गिा िग्गा प्राजप्त ऐि, २०३४ बर्ोजिर्
िज धाारण हुिेछ । ाजवक िबईचौर खेल र्ैदािको रुपर्ा प्रयोग भैरहेको रुख वा बोट जवरवा
रुख वा बोट जबरुवा जवजहि वि िेर (उजिर िवई चौर खेल र्ैदािले ओगटेको िेर) र रुखहरु
भएको वि िेर गरर कु ल ३ हे वि िेरको भु स्वाजर्त्व िेपाल रकारर्ा रहेकोछ । य री
िीिेश्वरी ार्ुदाजयक विको रुपर्ा वि र्ुहलाई हस्िान्त्िरण भएको िर भुस्वाजर्त्व िेपाल
रकारर्ै रहेको रिंगशालाई आवस्यक पिे वि िेर प्राप्त गिे बबन्त्धर्ा वि िेरको िग्गा अन्त्य
प्रयोििको लाजग उपलब्ध गराउिे कायाजवजध, २०६३ िथा राजिय प्राथजर्किा प्राप्त योििाको
लाजग राजिय वि िेर प्रयोग गिे
हस्िान्त्िरण गरी जलि आवस्क छ ।

बबन्त्धी कायाजवजध २०७४ अिु ार प्रकृ या पुरा गरी हक
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िग्गा खाली गिेः
प्रस्िाजवि रिंगशाला िेरर्ा रहेका जवजभन्न प्रिाजिका ३६ वटा रुखहरु एविं ५५ वटा पोथ्रा पोथ्री
िथा जवरुवाहरुलाई प्रकक्रया पुरा गरर हटाउिे व्यवस्था प्रस्थावक जिकायको िफा वाट हुिेछ ।
िेपाल रकारबाट जियर्ािु ार वि िेरको िग्गा प्राप्त गरी हक हस्िाडिरण भै के पजछ
जडजभिि वि कायाालय भैरहवा िथा जििेश्वरी ा व उ
िंगको र्न्त्वयर्ा प्रस्िाव िेर जभर
रहेका रुखहरुको जियर्ािु ार छपाि, कटाि, र्ुछाि, काठको घाटगजद्ध र जललार् गरेर िग्गालाई
पुणा रुपर्ा खाली भए पिाि रिंगशाला जिर्ााणको काया अगाडी वढाउिु पिे हुन्त्छ ।
घ. जिर्ााण कबपिीको छिौट र िंझौिाः
वािावरणीय प्रभाव र्ुल्याङ्कि प्रजिवेदिको स्वीकृ िी पस्चाि स्वीकृ ि जड पी आर अिु ार िथा
वुटवल उपर्हागिर पाजलकाको खरीद प्रकक्रया अिु ार जिर्ााण कबपिीको छिौट गरी कार्
अगाडी बढाइिेछ ।
ङ. आयोििा िेरको लाजग चाजहिे जवद्यूिको व्यवस्थाः
रिंगशालालई चाजहिे जवद्यूि शजक्त्तको आपुर्िाको लाजग छु ट्टै ट्रान्त् फर्ार िडाि गरी ३०० के जभ
ए को ३ फे ि लाईि द्वारा जवद्यूि शजक्तको आपुर्िाको जििििा हुि आवस्यक छ ।
च. अस्थाइ पूवााधार जिर्ााणः
प्रस्िाजवि आयोििालाई कायाान्त्वयि चरणर्ा लैिादा जिर्ााण गिा आवस्यक अस्थायी िंरचिाहरु
िस्िै श्रजर्क जशजवर, भडडारण िेर, र फोहोर व्यवस्थापि िेर आकद

िंरचिाहरु जिर्ााण गिा

आवस्यक छ ।
o फोहोर ब्यवस्थापि िेरः
रिंगशाला जिर्ााण िथा ञ्चालिको चरणर्ा फोहोर ब्यवस्थापि गिाको लाजग उपयुक्त
ककज र्ले व्यवस्थापिको लाजग फोहोर व्यवस्थापि प्रणाली स्थाजपि गररिेछ । जिर्ााण
क्रर्का फोहोर पुरुवा र्ाटोले जियजर्ि रुपर्ा फोहोरहरु पुरी कदिु पिे हुन्त्छ । य को
अजिररक्त जिर्ााणक्रर्को फोहोर ब्यवस्थापिको लाजग िजिकै को जििी िर्ीिलाई
भाडार्ा जलइ प्रयोग गिा ककिे छ । जिर्ााण चरणको बखि उत्पन्न हुिे फोहोरहरु
प्रस्िावक जिकाय (वुटवल उपर्हािगरपाजलका ) को फोहोर जव िाि िेरर्ा लगेर
व्यवस्थापि गिुा पिेछ ।
o श्रर्ीक जशजवरः
रिंगशाला जिर्ााणको लाजग अवस्यक पिे ििशजक्त बभव भए बर् स्थािीय स्िर वाट
पुर्िा गिे इर्ान्त्दार कोजश हुिु िरुरी छ । य जवषयर्ा प्रस्िावक जिकायले बवजन्त्धि
जिकायले र्वजन्त्धि जिर्ााण कबपिीलाइ आवस्यक ुझाव कदि वा बझौिार्ा िै उल्लेख
गिा ककिेछ । यकद आवस्यक दि ििशजक्तको ब्यवस्था स्थािीय स्िरबाट हुि ि के र्ा
जिर्ााण कबपिीले आवस्यक दि ििशजक्तको आपूिी राजिय िथा अन्त्िराजिय स्िरवाट
गररिेछ । आयोििा िेर बाजहरबाट आउिे श्रजर्कहरुलाई आवा उपलब्ध गराउि
श्रजर्क शजवरहरु स्थापिा गिुा उपयुक्त हुिेछ । जिर्ााण व्यव ायीद्वारा जशजवर िेरर्ा
जपउिे पािी, र फाई र ठो फोहोर जव िािको ुजवधाको ब्यवस्थाको अजिररक्त अन्त्य
भौजिक ुजवधाहरु श्रर् िथा रोिगार िीजि २०६२,
जियर्ावली, २०७५ बर्ोजिर् उपलव्ध गराउिु पिेछ ।

श्रर् ऐि, २०७४ र श्रर्
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ार्ाग्री भडडारण स्थलः
प्रस्िाजवि रिंगशाला जिर्ााणर्ा चाजहिे आवस्यक ार्ाग्रीहरु भडडारणका लाजग
रकारी बाााँझो िर्ीि िजिकर्ा उपलव्ध हुि क्ने अवस्था िरहेकोले बवजन्त्धि
जिर्ााण कबपिीले भालुखोला िजिकै को जििी िर्ीिलाइ भाडार्ा जलई भडडारणको
रुपर्ा प्रयोग गिा आवस्यक देजखन्त्छ ।
२.२.४.२. जिर्ााणको चरणर्ाः
रिंगशाला जिर्ााणका चरणहरुर्ा अवलबवि गिुा पिे वािावरण िंरिणका उपायहरु
o

क. िर्ीिको िह जर्लाउिे कायाः िर्ीिको िह उपयुक्तिा अिु ार खेल र्ैदाि रजिङ्ग ट्रयााक आकदको
लाजग िर्ीि पािी ििम्ने गरी र्थर विाउिु पिेछ।
ख. िालीको व्यवस्थाः खेल र्ैदािर्ा िुि ुकै र्यर्ा पजि पािी ििर्ो
िालीहरुको व्यवस्था गरीिु आवस्यक देजखन्त्छ।

भजि पयााप्त र्ारार्ा

ग. दशाक कदघाा pavilion: दशाक कदघाा वस्ने स्थल रकारी र्ापदडड पालािा गरी ुरजिि र जिलै
जिका द्वारर्ा पुगि ककिे गरी जिर्ााण गरीिु पिेछ।
घ. आपिकाजलि जिका िथा अन्त्य रिाः यकद हुलदिंगा वा यस्िै अन्त्य अवस्था िथा जवपद आई
ित्काल रिंगशाला खाजल गरी ुरजिि रुपर्ा वाजहर जिस्किु परेर्ा हि िथा ुरिाको लाजग
पयााप्त र्ारार्ा जिका िथा जिस्किे जवजत्तकै खूल्ला स्थाि हिु पिे छ र जिलै देजखिे गरी
जिका को िंकेि राजखिु पिे छ।
ङ. ध्वजि जियन्त्रणः रिंगशालाको होहल्ला वाजहर िआओ
व्यवस्थापि गिे।

भजि रिंगशालाको वरीपरर हरीयाली

च. फोहोर व्यवस्थापिः फोहोर व्पवस्थापि कि को स्थापिा ।
छ. वािावरणीय प्रभाव र्ूल्याङ्कि प्रजिवेदिले ुझाएका वािावरणीय प्रभाव न्त्यूिीकरणका बै
उपायहरुको बारेर्ा जिर्ााण कबपिीलाई औपचारीक रुपर्ा िािाकारी गराउिे र त्य को हुबहु
पालिा गिे प्रजिबद्धिा जलिे ।
ि. रिंगशालाको भौजिक

िंरचिा जिर्ााण

बबन्त्धर्ा आकर्षाि हुिे र्ौिुदा

बै जियर्, कािूि,

जिदेजशका, र्ागादशाि एबिं पि रािको जह ाबले अन्र्िराजिय न्त्धी िथा र्हा न्त्धीहरुर्ा िेपाल
रकारको िफा बाट गरीएको हस्िािर,

हर्जि वा

बझौिाहरुको पूणा पालिा गिा

जिर्ााण

कबपिी लाई जिदेशि कदिे र ुजिजिििा जलिे ।
झ. कार्दारहरु र जिर्ााण कबपिी स्वयबद्वारा पालिा गिुा पिे िीजि जियर् बबन्त्धर्ा प्रस्िावकको
िफा बाट कायाजवजध िै ियार गरी कायाजवजध बारे बै कार्दारहरु लाई िािकारी गराउिे र
िदिुरुप कायाजवजधको पालिा गिा लगाउिे । कायाजवजधका र्ुख्य र्ुख्य वाँदाहरु बझौिार्ा र्ेि
र्ावेश गदाा उपयुक्त हुिे ।
ञ. प्रस्िावकको िफा बाट जियजर्ि काया अिुगर्ि एबिं ुपररभेिणको ब्यवस्था जर्लाउिे ।
ट. आयोििाको जिर्ााण काया ईन्त्िीजियरीङ जडिाइि एबिं वािावरणीय प्रभाव र्ूल्याङ्कि प्रजिवेदि
अिु ार अजघ बढाउिे ।
ठ. जिर्ााण बझौिार्ा उल्लेजखि िा एबिं
कबपिीलाई आवस्यक जिदेशि कदिे ।

र्य ज र्ा जभर आयोििा

बपन्न गिा जिर्ााण
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२.२.४.३. रिंगशाला ञ्चालि िथा र्र्ाि िंभार चरणः
•
•
•
•
•

उद्देमय अिु ार रिंगशालाको प्रयोग र य को
र्ग्र ब्यबस्थापिको लागी बुटवल
उपर्हािगपाजलकाको िफा बाट एक ब्यबस्थापि जर्जि गठि गिे ।
रिंगशाला प्रयोगको र्ापदडड ियार गरी लागु गिे ।
जबजभन्न अवयवहरु, उपकरण िथा औिारहरुलाई र्य र्यर्ा र्र्ाि िंभार गरी चुस्ि दुरुस्ि
राख्ने ।
रिंगशालाको रेखदेख र िंरिणको लागी आवमयक कर्ाचारी जहि ुरिाकर्ी, गाडा⁄पाले र
फू ल⁄बगैंचाको रेखदेख, स्याहार िंभारको लागी र्ालीको ब्यवस्था गिे ।
रिंगशालाको र्ग्र ब्यबस्थापि, र्र्ाि बभारको ाथै रािस्व जलिे कदिे बबन्त्धर्ा प्रस्िावक
जिकायले वार्षाक रुपर्ा योििा बिाई जियर्ािु ार िगर भा बाट पाररि गराई लागु गिे ।

२.२.५. आयोििाका लाजग आवस्यक जिर्ााण ार्ाग्री
रिंगशाला जिर्ााणका लागी आवमयक पिे जिर्ााण ार्ाग्रीहरु िस्िैः ज र्ेन्त्ट, कन्त्क्रीट, स्टील, काठ, ्लाईउड,
डडडी, रोडा, ढु ङ्गा, ईट्टा आदी र्ान्त्यिा प्राप्त आपूर्िाकिाा बाट कोटेशि र्ाफा ि हुिेछ । जिर्ााण ार्ाग्रीको
गुणस्िरीयिार्ा कु िै बझौिा िहुिे गरी घि रुपर्ा जियजर्ि अिुगर्िको ब्यवस्था जर्लाउि आवस्यक
छ । र– ार्ािहरुको ढु वािी ट्राकफक जियर्को परीपालिाको ाथ गरीि' पिे छ । रािको र्यर्ा पजि
हि रुपर्ा ढु वािीको प्रबन्त्ध जर्लाउि बबजन्त्धि ट्राकफक कायाालयबाट अग्रीर् रुपर्ा अिुर्जि जलिे
ब्यवस्था जर्लाउिु ान्त्दर्भाक हुिे छ ।
वािावरणीय प्रभाव न्त्यूजिकरणको वाल िथा िंकलि िेरको अवस्थालाई र्ध्यििर गदाा कािुिी
र्ान्त्यिा प्राप्त उत्खिि् िेर वा वाणगिंगा खोला िेर िै जिर्ााण ार्ग्रीहरु िस्िै रोडा, ढु ङ्गा,जगट्टी,बालुवा
आपुर्िाको श्रोि हो भिे ािो पररर्ाणको लाजग हो भिे परा ी ( ुस्िा पजिर्) िुरीया िदी एबिं िजिकै को
दािव िदी बाट पजि प्राप्त गिा ककिे बभाविा देजखन्त्छ । रिंगशालाको लाजग आवस्यक आधारभुि जिर्ााण
ार्ग्रीहरुको अिुर्ाजिि पररर्ाणः र्ाटो ३७३,१४८.२६ घ र्ी, ग्रावेल ५,२२३.०५ घ र्ी, जगट्टी
४,४७६.९० घ र्ी ढु ङ्गा १२३ घ र्ी र काठ ३४५ घ र्ी आवस्यक पिे अिुर्ाि गरीएको छ ।
२.२.६. प्रयोग हुिे उिाा िथा इन्त्धि आपूर्िा (श्रोि खपि हुिे पररर्ाण):
य आयोििाको ञ्चालिको लाजग चाजहिे जवद्युि िेपाल जवद्युि प्राजधकरण र्ाफा ि ३०० के .जभ.ए. को
३ फे ि लाइि छु ट्टै ट्रान्त् फर्ारबाट िडाि गरर जियजर्ि जबद्यूि आपुर्िाको जिमििा गिा आवस्यकिा छ ।
जिर्ााण चरणको लाजग आवस्यक परे जडिेल िेिेरेटरको प्रयोग गिुा पिे हुि क्दछ । आपत्काजलि प्रयोगको
लाजग १५० के . जभ. ए. को २ (दुई) वटा िेिेरेटर िडाि गिा आवस्यक देजखन्त्छ । लोड– ेजडङ्ग हुिे र
त्य को लाजग थप इन्त्धि खपि हुिे अुिुर्ाि गररएको छै ि । त्यस्िै रिंगशालाको प्रत्येक र्भा किर्ा
आवस्यक िर्िाको जबद्युि लाइि िडािका ाथै रिंगशालाको चारैजिर वािावरण र्ैरी फा उिाा खपि
हुिे प्रजवजधको प्रयोग गिा ज फारी गरीन्त्छ ।
२.२.७. आवमयक ििशजक्त
रिंगशाला जिर्ााणर्ा बलग्न रहिे कार्दारहरुको ब्यबस्था जिर्ााण कबपिी स्वयर्् द्धारा हुिेछ । जिर्ााण
कायार्ा िंलग्न बै काजलगडहरु, जर्स्त्रीहरु, दि, अधादि िथा ज्यार्ीहरुको स्वास्थ्य, आवा एबिं ुरिाको
यथोजचि बन्त्दोबस्ि श्रर् ऐि िथा जियर्ावली अिु ार बबन्त्धीि जिर्ााण कबपिी कै हुिेछ ।
कार्दारहरुको ज्याला वा पाररश्रजर्क जििहरुको दििा अिु ार कािूि बर्ि ढङ्गले िय हुिेछ । बै
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कार्दारहरुलाई ब्यजक्तगि ुरिा उपकरण (PPE) को प्रबन्त्ध जर्लाउिु र उजिहरुको स्वास्थ्य जबर्ा गिुा
जिर्ााण कबपजिको जिबर्ेवारी र किाब्य दुबै हुिेछ ।
कार्को प्रकृ जि र काया बपन्न गिाको लाजग जिधाारीि र्य ीर्ा अिु ार प्रस्िाजवि आयोििा जिर्ााणको
लाजग करीब २०० ििशजक्त दैजिक रुपर्ा परीचाजलि हुिुपिे देजखन्त्छ । दि काजलगढ िथा जर्स्त्रीहरु
करीव २५ ििा, अधादि कार्दार ५० ििा एबिं ११५ ििा ज्यार्ीहरु र १० ििा कबपिीका कर्ाचारी
आवमयक पिे आाँकलि गरीएको छ । य आयोििा जिर्ााणर्ा आवमयक ििशजक्त के बर् स्थािीय
स्िरबाटै पररपूर्िा गिे ब्यबस्था जर्लाउाँ दा उपयुक्त हुिे देजखन्त्छ । यकद स्थािीय स्िरबाट उपलब्ध हुि ि क्ने
जबजशष्ट ीप िथा दििा भएका काजलगढ िथा जर्स्त्रीहरुको हकर्ा बबन्त्धीि जिर्ााण कबपिीको िफा बाटै
ब्यबस्था हुिेछ । त्यस्िै जिर्ााणाजधि रिंगशालाको गुणस्िरको ुजिजिििाको लाजग जियजर्ि अिुगर्ि गिा
कायाप्रारबभ हुाँदाको र्य देजख जिर्ााणको काया बपन्न िभए बर् आवमयकिा अिु ारका कर्ाचारी
खटाउिे काया प्रस्िावक जिकाय बुटवल उपर्हािगरपाजलकाको िफा बाट गरीिु आवस्यक छ ।
२.२.९. िग्गा
क. िग्गाको िेरफलः
बुटवल उप–र्हािगरपाजलका वडा ििं १३ वेलबा र्ा रहेको ाजवक िबईचौर खेल र्ैदािले ओगटेको रुख
िथा बोट बृि जबजहि वि िेर र रुख बृिहरु भएको वि िेर गरी िबर्ा ३० हिार वगा जर्टर (३.० हे.)
वि िेर िुि स्थािीय जििेश्वरी

ार्ुदाजयक वि उपभोक्ता

र्ूहले

ार्ुदाजयक विको रुपर्ा

िंरिण,

ब्यबस्थापि र उपभोग गदै आईरहेका छि् । DPR अिु ार रिंगशालाको लाजग आवस्यक पिे वि िेरलाई
िक्शार्ा िल कदइएको छ ।
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जचर िः 5 रिं गशाला जिर्ााणको लाजग प्रयोग हुिे वि िेर

ख. िग्गाको प्रकारः
िबई चौरको िार्ले जचजििे उक्त िेर स्थािीय यूवा एबिं भूपु ैजिक िंघले जबगि लार्ो र्य देजख
अस्थायी खेल र्ैदािको रुपर्ा प्रयोग गदै आईरहेको रुख िथा बोट जबरुवा जबजहि वि िेर हो । स्थािीय
बाज न्त्दाहरुको भिाई अिु ार य िजर्िलाई जबगिर्ा अजिक्रर्ण हुिबाट स्थािीय युवाहरुले
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िोगाएका जथए र हाल स्थािीय जििेश्वरी ार्ुदाजयक वि उपभोक्ता र्ूहलाई ार्ुदाजयक विको
रुपर्ा हस्िान्त्िराण गरी िंरिण र ब्यबस्थापि हुदै आईरहेको छ ।
प्रस्िाजवि आयोििा िंग ज र्ािा िोजडएको ार्ुदाजयक वि उपभोक्ता र्ुहको िंजिप्त जबवरण िल
उल्लेख गररएको छः
िाजलका ििं 3 ार्ुदाजयक वि उपभोक्ता र्ुहको िंजिप्त जबवरण
ज . ििं.
१

र्ूख्य िेरहरु
ार्ुदाजयक विको िार् र ठे गािा

िथ्यङ्क जबबरण

कै कफयि

जििेश्वरी ा.व. उ. . बुटवल
उपर्हािगरपाजलका वडा ििं. १३

२

विको िबर्ा िेरफल

९०४ हेक्टर

३

विको ककज र्÷प्रकार

उष्ण प्रदेजशय ालको बाहुल्यिा
भएको प्राकृ जिक वि ।

४

र्ुदायलाई वि हस्िान्त्िरण भएको
जर्जि (आ.बिं)

आर्थाक बषा २०५३/०५४

५

विर्ा पाईिे प्रर्ुख रुख प्रिािीहरु

ाल, ाि, कर्ाा, रटक, जचउरी,
आाँप, ्यारी, बााँझी, ज ौ,
ज रर , जबिय ाल, िार्ुि,
रािबृि, वर, जपपल आदी ।

६

विर्ा पाईिे र्ूख्य िजडबुटी
प्रिाजिहरु

कु रीलो, गुिो, काउलो, हरो, बरो,
अर्ला, जप्ला, िेिपाि, बााँ
आदी

७

वन्त्य िन्त्िुहरु

जचत्तल, रािे, हररण, र्ृग, वाँदेल,
बाघ, जचिुवा, भालु, वि जबरालो,
बााँदर, लोखके , दुब ी आदी ।

८

र्ूख्य चरा चुरुङ्गीहरु

ु ा, भिंगेरा, ार , काग, जिरा,
ाँग
ढु कुर, जचल, रुजप, र्यूर आदी र्ूख्य
हुि् ।

९

िबर्ा उपभोक्ता घर धुरी िंख्या

३५३८

१०

काया जर्िीर्ा पदाजधकारी िंख्या

२९

११

काया जर्िीर्ा र्जहलाहरुको
प्रजिजिजधत्व िंख्या

१०

१२

काया जर्िीर्ा पुरुषहरुको
प्रजिजिजधत्व िंख्या

१९
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१३

वि र्ूहर्ा आवद्ध उपभोक्ताहरुको
िाजिय जववरण

गुरुङ, र्गर, िाबहण, िेरी, थारु,
र्धे ी, कु र्ाल, दजलि आदी ।

२.२.१०. जिर्ााण िाजलका
प्रस्िाजवि आयोििा जिर्ााणको काया बझौिा भएको जर्जिले जि (३०) र्जहिा जभर बपादि गरी
जिर्ााण कबपिीले प्रस्िावक जिकायलाई बुझाउिे छ । जिर्ााण िाजलका िल िाजलकार्ा कदईएको छ ।
िाजलका ििं 4 रिं गशाला जिर्ााण िाजलका
ज .
ििं.

कक्रयाकलापहरु

र्जहिा
#

!

•
प्रस्िावक जिकाय
र जिर्ााण कबपिी जबच
रिंगशाला जिर्ााण
िंझौिा,
•
काजलगढहरु र
ज्याजर्हरुको
ब्यवस्थापि ।
•
जिर्ााण िंबन्त्धी
औिार उपकरण र
काजलगढहरुको ब्यवस्था

@

•
जिर्ााण काया
प्रारबभ, जिर्ााण िेरको
र फाई, िग खन्ने र
फाउन्त्डेशि जिर्ााण ।

#

•
जिर्ााण काया
जियजर्ि, र्ुख्य भवि
जिर्ााण ।

$

•

%

•
जिर्ााण
गरीएका बै
िंरचिाहरु
लाई जर्जहि
गिे
(कफजिज ङ्ग)
काया ।

^

(

!@

!%

!*

@!

@$

@*

#)

ु र स्ट्रक्चर
प
जहि दशाक कदघाा
Pavilion (र्डडप)
जिर्ााण ।
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^

•
रिंगशाला परी र
वरीपरी पाका जिर्ााण,
दुबो र िावटका
जबरुवाहरु बृिारोपण
गिे काया ।

&

•
िंझौिा अिु ार
जिर्ााण काया बपन्न
गरी प्रस्िावक
जिकायलाई बुझाउिे ।

२.२.११. आयोििाका हायक रिं चिा
१. पािी आपूर्िा प्रणालीः
रिंगशालाको लाजग चाजहिे पािीको र्ागको के ही अिंश स्थािीय र्ूल–र्ूहाि िंरिण र ब्यबस्थापि बाट
हुिेछ भिे, बषाािको पािी िंकलिको लाजग िला य िथा पोखरीहरु जिर्ााणगरी पािीको आपूिी गिा
ककिे बभाविा प्रवल देजखन्त्छ । बााँकक िपुग पािी स्थािीय खािेपािी कायाालय बुटवलबाट आपूिी हुिेछ
। य ो गदाा पजि पािी िपुग भएर्ा भूजर्गि िलको प्रयोगको लाजग बबन्त्धीि जिकायबाट अिुर्जि जलइ
िद्िुरुपको काया प्रारबभ गिा आवस्यक देजखन्त्छ । जिर्ााण चरणर्ा हुि क्ने पािीको कर्ीलाई पुरा गिा र
खेल ञ्चालि भएको बेला अपुग पािीको र्ाग पुरा गिा जििी ट्याङ्करहरुको र्ेि प्रयोग गिा ककिे छ
।
२. आगो जियन्त्रण प्रणाली
पूवााधार जवका िथा जिर्ााणर्ा आगो जियन्त्रण प्रणाली एक अजभन्न अिंगको रुपर्ा रहेको हुन्त्छ । य
आयोििार्ा पजि रिंगशाला परी रको हरे क अिंग िथा िेरर्ा आगो जियन्त्रक प्रणाली िडाि गिा अजि िै
आवस्यक देजखन्त्छ । य प्रणालीर्ा बाह्य आगो जियन्त्रक िली, आन्त्िररक आगो जियन्त्रक िली, आगो
जिभाउिे यन्त्र, आगो लागेको ूचिा कदिे यन्त्र, धुवााँ पत्ता लगाउिे यन्त्र िथा पािी छिे यन्त्रहरु र्ेि
िडाि हुिेछि् । आगो जिभाउि चाजहिे पािीको भडडारणको लागी आयोििा परर रर्ा करीब २० हिार
जलटर िर्िाको ररिभा ट्याङ्कीको जिर्ााण गिा आवस्यक छ । रिंगशालाको हरेक कु िार्ा आपत्काजलि
अबस्थाको लाजग छट्टा छु ट्टै बजहगार्ि द्धारहरु िथा भ¥याङ्गको पजि व्यवस्था गिा आवस्यक छ ।
३. भू–प्राजवजधक अिु न्त्धाि
कु िै पजि पूवााधार जिर्ााण गिेुा अजघ पूवााधार जिर्ााण हुिे स्थािको भू–प्राजवजधक अिु न्त्धाि गिा जिक्कै
िरुरी ठाजिन्त्छ । उक्त अिु न्त्धािले प्रस्िाजवि िंरचिा प्रस्िाव गरीएको स्थािर्ा बिाउि जर्ल्िे /िजर्ल्िे
िथा बिाउाँ दा के के जबषयर्ा ध्याि कदिु पदाछ भन्ने बारे प्रष्ट्याउाँ छ । य आयोििाको पजि भू–प्राजवजधक
अध्ययि गिुा गराउिु बुजद्धर्ािी हुिेछ ।
४. िल⁄ढल जिका प्रणाली
प्रस्िाजवि आयोििार्ा जिलै व्यवस्थापि गिा ककिे भरपदो िथा स्वच्छ िल िथा ढल जिका
प्रणालीहरुको व्यवस्था जर्लाउि आवस्यक देजखन्त्छ । ाथै रिंगशाला परर रर्ा बषाात्को पािी व्यवस्थापि
प्रणालीको अवलबवि गिा िरुरी छ । य रिंगशालार्ा र्जहला, पुरुष िथा अ िर् व्यजक्तहरुका लाजग
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छु ट्टा–छु ट्टै ठु ला िथा आधुजिक ककज र्का शौचालय जिर्ााण गिे र शौचालयबाट जिस्किे ठो िथा िरल
फोहोर पदाथा जब िािका लाजग ेज्टक ट्याङ्की िथा कजपट प्रणालीको व्यवस्था गिुा ान्त्दर्भाक हुिेछ
। ेज्टक ट्याङ्कलाई आवमयकिा अिु ार र्य– र्यर्ा फागिे व्यवस्थापि जर्लाईिे छ ।
५. ठो फोहोर र्ैला उत्पादि िथा व्यवस्थापि
प्रस्िाजवि रिंगशालाको जिर्ााण िथा ञ्चालिको दौराि ठू लो िंख्यार्ा र्ाजि हरुको आवि िावि हुिे
हुाँदा जवजभन्न ककज र्का ठो फोहोरर्ैला उत्पादि हुिेछ । जिर्ााण चरणर्ा जिस्किे ठो फोहोरर्ैला
जिर्ााण कबपिी स्वयर्् द्धारा व्यवस्थापि हुिेछ । श्रजर्कहरु बाट जिस्किे ड्िे िथा ि ड्िे फोहोर र
ज ाका टुक्राहरुलाई अलग अलग कन्त्टेिरर्ा िबर्ा गिे ब्यबस्था जर्लाउिु पिेछ । पुिः प्रयोग हुिे कबाडी
र अन्त्य अिैजवक फोहोरलाई प्रस्िावक जिकाय बुटवल उप‐ र्हािगरपाजलकाको फोहोरर्ैला व्यवस्थापि
एकाइ ाँग र्न्त्वय गरी व्यवस्थापि गररिु पदाछ । ाथै फोहोरर्ैलाको उचीि जब िािको लागी
फोहोरर्ैला व्यवस्थापि योििा र्ेि ियार पारी लागु गिा आवस्यक देजखन्त्छ ।
६. िरल फोहोर पदाथा उत्पादि िथा व्यवस्थापि
प्रस्िाजवि रिंगशालाबाट खेल ञ्चालिको र्यर्ा कररब २० हिार जलटर िरल फोहोर जिष्का ि हुिे
अिुर्ाि गररएको छ । य री जिस्के को िरल पदाथालाई रिंगशाला परर र जभर स्थाजपि प्रशोधि के न्त्रबाट
प्रशोधि गरेर र्ारै जिष्का ि गिे ब्यवस्था जर्लाउि आवस्यक छ । प्रशोजधि पािीको के जह अिंश रिंगशाला
जभरका हररि िेरलाई स िंचीि गिा प्रयोग गिा ककिे छ ।
७. ट्राकफक व्यवस्थापि
य रिंगशाला परी रर्ा ट्राकफक व्यवस्थापिका लाजग अलग अलग पार्का ङ्ग िेरको प्रबन्त्ध जर्लाउिु पिे
हुन्त्छ । आन्त्िररक डक ञ्जालको ाथै पैदल यारीका लाजग पेटीको व्यवस्था जहि रिंगशाला परर र
जभर र बाजहर जवजभन्न िेरर्ा ट्राकफक जचन्त्हहरु िस्िै पार्का ङ्ग जिषेध, जबस्िारै हााँक, जभ.आई.पी. र
बा ाधारणको लागी पार्का ङ्ग िेर, र्ोटर ाइकल/स्कु टर पार्का ङ्ग िेर, कार िथा हलुका चारपङ्ग्रे
वारी पार्का ङ्ग िेर आकद राख्न प्र िाव गरीएको छ । आन्त्िररक डक ञ्जालर्ा गाडीको गजि ज जर्ि
गिा जस्पड िेकरको जिर्ााण गिा िरुरी छ । रिंगशाला परर रर्ा ट्राकफक िार् र्ुक्त गिा छु ट्टा–छु ट्टै आगर्ि
िथा जिगर्ि र्ागाको ब्यबस्था हुिु पदाछ ।
२.३ जिर्ााण योििा िथा प्रजवजधः
रिंगशाला जिर्ााण गदाा कार् गिे र्य अवजध जिधाारण गिा िरूरी छ ।

ाधारणिया कार् गिे

र्य

दैजिक ८:०० घडटा जिधाारण गदाा उपयुक्त हुिेछ । दैजिक दुई ज फ्ट (चरण)र्ा कार् ञ्चालि गिा ककिे
छ । जबहाि ५:०० बिे देजख कदिको १२:०० बिे बर् पजहलो चरणको कार् ञ्चालि हुिेछ भिे कदिको
१२:०० बिे देजख रािको ९:०० बिे

बर् दोश्रो चरणको कार्

ञ्चालि हुिेछ । जिर्ााण

ार्ाग्रीको

ढु वािीको काया प्राय रािको र्यर्ा गिा उत्तर् हुिेछ । कजिपय गहौ उपकरण वा र– र्ाि जबदाको
र्य वा शजिवारको कदिर्ा ढु वािी गिे ब्यबस्था जर्लाउि उजचि हुिेछ । रिंगशाला जिर्ााणको काया
बपन्न हुि यदी कु िै भजविब्य वा िंकट आई िलागेर्ा कजबिर्ा पजि ३० र्जहिा जभरर्ा बपन्न हुिे
अिुर्ाि गरीएको छ ।
प्रस्िाजवि आयोििाको जिर्ााण पूवाका बपूणा कक्रयाकलाप िथा ियारी पुरा गरी जिर्ााण िंझौिा भएको
जर्जिले ३० र्जहिा जभर बपुणा जिर्ााणको काया बपन्न गरी ठे क्का िंझौिा अिु ार दाश्रो पिले पजहलो
पिलाई आयोििा बुझाउिे छ ।
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२.४ प्रस्िावको उद्देमयः
प्रस्िावको र्ूख्य उद्धेमय भिेको प्रस्िाव कायाान्त्वयि गदाा उत्पन्न हुि क्ने बभाब्य वािावरणीय अ र र
त्य ले जिबत्याउिे िोजखर्, र िोजखर् कर् गिाको लागी अप्नाउिु पिे उपायहरु जिणायकिाालाई उपलब्ध
गराउिु हो । वािाबरणीय प्रभाव अध्ययिका अन्त्य जबजशष्ट उद्धेमयहरु जिम्न अिु ार िल उल्लेख गरीएको
छ:
•

प्रस्िाव कायाान्त्वयि िेरको भौजिक, िैजवक, ार्ाजिक आर्थाक िथा ास्कृ जिक अवस्थाको जचरण
गिुा र य लाई आधारभूि ूचिा (Baseline Information) को रुपर्ा अजभलेखीकरण गिुा ।

•

प्रस्िावको कायाान्त्वयिको चरणर्ा आयोििा प्रभाजवि िेरको वािावरणर्ा पुयााउिे कारत्र्क र
िकारात्र्क प्रभावको पररर्ाण (Magnitude) पत्ता लगाउिु ।
बभाब्य िकारात्र्क अ रहरुलाई कर्गिे उपयूक्त उपायहरु ुझाउिु वा प्रस्िाव गिुा ।

•

वािावरणीय प्रभावको आकलि गिुा, प्रभाव न्त्यूिीकरणका उपयुक्त र्ाध्ययर्को बारेर्ा िािकारी

•

गराउिु र रोकारवाला ब्यजक्त िथा जिकायहरुले उठाएका वािावरणीय र्ुद्धाहरु िथा
र्स्याहरुलाई वािावरणीय ब्यबस्थापि योििार्ा र्ावे गिुा ।
वािावरणीय कायायोििाको प्रभावकारी अिुगर्ि र आर्थाक/लेखा पररिणको योििा ियार गिुा ।

•

उल्लेजखि वािावरणीय जियर्, ज र्ा र

•

िाहरुको अिर

एबिं जि िारुपर्ा पालिा गरेर र्ार

प्रस्िाव कायाान्त्वयि गिा प्रस्िावकलाई हिीकरण गिुा ।
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पररच्छेदः ३ वािावरणीय प्रभाव प्रजिवेदि ियार गदाा अपिाइएको जवजधः
३.१ न्त्दभा ार्ाग्री पुिरावलोकिः
य प्रस्िाव ाँग बवजन्त्धि न्त्दभा ार्ाग्रीहरुको पुिरावलोकि गदाा जवजभन्न िीजि, ऐि, जियर्ावली,
जिदेजशका, र्ापदडडका ाथै आयोििाको लागी ान्त्दर्भाक यस्िै प्रकृ जिका अन्त्य आयोििाहरुको
प्रजिवेदिको र्ीिा िथा पुिरावलोकि गररयो । अध्ययिको लाजग चाजहिे िािकारी िथा िथ्याङ्कहरु
पजि जवजभन्न स्रोि िस्िै आयोििा जववरण प्रजिवेदि, बुटवल उपर्हािगरपाजलका िगरकायापाजलकाको
कायाालयले प्रकाजशि गरेको पाशावजचर, उपर्हािगरपाजलकाको वडा ििं. १३ का वडा अध्यि ज्यू एबिं
दस्य ज्युहरु, स्थािीय बौद्ध गुबवा ञ्चालि िथा ब्यबस्थापि जर्जिका पदाजधकारीहरु, िीिेश्वरी
ार्ुदाजयक वि उपभोक्ता र्ूहका पदाजधकारीज्यूहरु, वि र्ूहको वि ब्यवस्थापि कायायोििा, जबजभन्न
जर्जिर्ा र्ूहले गरेका जिणायहरु, ूचिा, बुलेरटि, वि, वन्त्यिन्त्िु र िैजवक जवजवधिा बबन्त्धी िथ्य,
िथ्याङ्क एबिं स्थािीय गन्त्य–र्ान्त्य बुजद्धजिबी, भर–भलादर्ी ब्यजक्तत्वहरु, जवद्यालयका जशिक, जवद्याथी,
स्थािीय आर्ा र्ुहका दस्यहरुको जबचार, भाविा, उिीरस िं िवई अस्थाई खेल र्ैदाि िथा खेलकु द
ब्यबस्थापि जर्जिका पदाजधकारीहरु ाँगको छलफल िथा कु राकािीबाट प्राप्त गररयो ।
३.२ ूचिा प्रकाशिः
वािावरण िंरिण जियर्ावली, २०७७ को जियर् ४ को उपजियर् १ बर्ोजिर् प्रस्िाव िेर अन्त्िगाि रहेका
रोकारवाला जिकाय, ब्यक्ती एबिं िंघ, िंस्थाहरु िीिेश्वरी ार्ुदाजयक वि उपभोक्ता र्ुह र ो र्ुहका
प्रजिजिजधहरु, ियााँगाउाँ र्ाध्याजर्क जवद्यालय, बुटवल एक् आर्ी ईङजल
ेकेडडरी स्कू ल, िर्ु ह्युल
छोंि धी गुरुङ राजिय परर द, ालधारी खािेपािी िथा र फाई उपभोक्ता जर्जि, बुटवल
उपर्हािगरपाजलका १२ र १३ ििं. वडा कायाालयहरु, स्थािीय बुद्धटोल आर्ा र्ुहका र्जहला दस्यहरु,
िबई भू. पु.

ैजिक स्पोटा

वािावरणर्ा पिा
जलजखि

क्लब, लगायि स्थािीय

क्ने प्रभावको

न्त्दभार्ा

र्ुदाय लाई उक्त प्रस्िावको कायाान्त्वयिबाट

ाि (७) कदि जभर प्रस्िावक िथा परार्शादािा

ुझाव कदि जर्जि २०७७/१२/०६ र्ा र्ेजच काली राजिय दैजिक पजरकार्ा

िंस्थालाई
ावािजिक

ुिुवाईको ूचिा प्रकाशि गरी रोकारवालाहरुवाट प्राप्त ुझावहरु प्राप्त गरीयो । उक्त ावािजिक
ुिुवाईको ूचिा य प्रजिवेदिको अिु ूची‐२ र्ा र्ावे गररएको छ । प्रभाव िेर जभर ब ोवा गिे
बा ाधारणको लागी जबजभन्न ाबािजिक स्थालहरुर्ा र िल िाजलका र्ा उल्लेजखि िंध िंस्थाहरुको
हकर्ा िंस्थाकै ूचिा पाटीर्ा उक्त ाि (७) कदिे ूचिा टााँ गररयो । ूचिा टााँ को िािाकारी िथा
र्ुचुल्काहरु य ै प्रजिवेदिको अिु ुची‐३ र्ा र्ाबे गररएको छ ।
िाजलका ििं 5 ावािजिक ुिुवाईको ूचिा टााँ गिा पराचार गरीएका जिकायहरु
क्र. .
१.
२.

जिकायहरु
उद्योग पयाटि वि िथा वािावरण र्न्त्रालय लुबवीिी प्रदेश र्ुकार् बुटवल ।
ार्ाजिक जवका र्न्त्रालय लुबवीिी प्रदेश र्ुकार् बुटवल ।

३.

भौजिक पुवााधार िथा जवकाश र्न्त्रालय लुबवीिी प्रदेश र्ुकार् बुटवल ।

४.

बुटवल उप–र्हािगरपाजलका िगरकायापाजलकाको कायाालय, बुटवलको वेब ाईट

५.

बुटवल उप–र्हािगरपाजलका १३ ििं. वडा कायाालय बेलवा ।
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६.

बुटवल उप–र्हािगरपाजलका १२ ििं. वडा कायाालय ियागाउाँ बुटवल ।

७.

िीिेश्वरी ार्ुदाजयक वि उपभोक्ता र्ूहको कायाालय, बेलवा ।

८.

िर्ु ह्युल छोंि धी (गुरुङ्ग राजिय पररषद) ईकाई जर्िी बदेंल पोखरी रुपन्त्देही ।

९.

भू.पु. ैजिक िबई स्पोर्टाङ्ग क्लब, बुटवल उ.र्.ि.पा.–१३ ालघारी रुपन्त्देही ।

१०.

बुटवल भू पू ैजिक अङ्ग्रेिी र्ाध्याजर्क जवद्यालय वुटवल १३ रुपन्त्देही ।

११.

श्री ियााँ गाउाँ र्ाध्यजर्क जवद्यालय, बु.उ.र्.ि.पा.– १२, रुपन्त्देही ।

१२.

श्री जििेश्वरी र्ाध्यजर्क जवद्यालय, बु.उ.र्.ि.पा.– १३, बदेलपोखरी रुपन्त्देही ।

१३.

ालघारी खािेपािी िथा र फाई उपभोक्ता जर्जि ालघारी ैजिकपथ बुटवल १३
रुपन्त्देही ।
प्रभाजवि िेर अन्त्िगाि ाबािजिक ुिव
ु ाईको लाजग च
ू िा टााँ गररएका स्थािहरु

१.

बुटवल उप–र्हािगरपाजलका वडा ििं. १२ अन्त्िगाि पिे ियााँगाउाँ चोकर्ा ूचिा टााँ
गरीएको र्ुचुल्का थाि..............१

२.

बुटवल उप–र्हािगरपाजलका वडा ििं. १३ अन्त्िगाि पिे ुन्त्िले चोकर्ा ूचिा टााँ
गरीएको र्ुचुल्का थाि..............१

िोटः आयोििा जिर्ााणको कारण वािावरणर्ा पिे प्रभावको बारेर्ा राय ुझावको लाजग र्ेची काली दैजिकर्ा
प्रकाजशि ाबािजिक ि
ु व
ु ाईको च
ू िा टााँ को र्ुचुल्काहरु य ै प्रजिवेदिको अिु च
ू ी ३ र्ा र्ावेश गरीएको
छ।

३.३ स्थलगि अध्ययिः
अध्ययि टोलीद्वारा २०७७ ाल फाल्गुण र चैर र्जहिार्ा जिम्नािु ार उद्देमय प्राप्तीका लाजग आयोििा
िेरको स्थलगि अध्ययि गररयो ।
•
•

आयोििा िेरको जवद्यर्ाि भौजिक, िैजवक, ार्ाजिक आर्थाक िथा ााँस्कृ जिक वािावरणीय –
अवस्थाको िािकारी जलिुका ाथै वरपरको वािावरणीय स्रोिको अवस्था पजहचाि गिा ।
आयोििा बारे स्थािीय िंघ, िंस्था जिकायहरुलाई िािकारी प्रदाि गिुाको अजिरीक्त प्रस्िाजवि
आयोििा जिर्ााणको कारण वािावरणर्ा पािा क्ने अ र बारे स्थािीय रोकारवाला, व्यजक्त
िंघ िंस्था िथा जिकायहरुको राय ुझाव िंकलि गिा ।

ोही अिुरुप अध्ययि टोलीद्वारा आयोििा कायाान्त्वयि िेरको अवलोकिका ाथ ाथै स्थािीय र्ुदाय
लाई पिा क्ने प्रभावको आाँकलि गरी जलजखि रुपर्ा राय– ुझाव कदि अिुरोध गररयो । अध्ययि टोलीद्वारा
आयोििा िेरको जबजभन्न वािावरणीय पिहरु िस्िै भौजिक, िैजवक, ार्ाजिक, आर्थाक िथा ााँस्कृ जिक
वािावरणको अवस्था बारे अध्ययि गररयो । िुि िल उल्लेख गरीएको छ ।

३.३.१ भौजिक वािावरणः
प्रस्िाजवि आयोििा स्थल एबिं वरीपरीको भौजिक वािावरणका जवजभन्न पिहरु िस्िै भौगर्भाक बिावट,
भौगोजलक अवस्था, भूगोल र र्ाटो, भू–उपयोग, र्ौ र् र र्ौ र् जवज्ञाि, िही र अधा– िही िल
जवज्ञाि, भूजर्को जस्थरिा, वायु र पािीको गुणस्िर िथा ध्विीको स्िर आदी बारे जबजभन्न दस्िावेिहरुको
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अध्ययि र प्रत्यि अवलोकिबाट िािकारी प्राप्त गररयो र उपलब्ध िक्शा, स्रोि– ार्ग्री एविं प्रस्िाव–
िेरको अवलोकि भ्रर्ण गरी भौजिक वािावरणको अध्ययि बपन्न गरीयो ।

३.३.२ िैजवक वािावरणः
आयोििा िेरको िैजवक वािावरणको विार्ाि अवस्था, जववरण िथा वन्त्यिन्त्िुहरुको बा स्थाि बारे
िािकारी हाज ल गिा अध्ययि टोलीद्वारा स्थािीय िािकार र बबन्त्धीि रोकारवालाहरु ाँग
अन्त्िरवािाा जलिुका ाथै िााँचबुझ, वेिण र प्रजिवेदिको अध्ययि गररयो । बिस्पजिको
जवश्लेषण÷ र्ीिा गिे उपयुक्त जवजध अपिाई आयोििा प्रस्िाजवि िेरर्ा पाइिे विस्पजि, वन्त्यिन्त्िु एविं
र्ग्र वि िेरको अध्ययि एविं जवश्लेषण गरीयो । प्रस्िाजवि िेरर्ा पाइिे वन्त्यिन्त्िु बबन्त्धी जववरण
वन्त्यिन्त्िुको पाउाँ को जिशािा, वििेर भ्रर्ण, अवलोकि एविं स्थािीय बाज न्त्दाहरू ाँगको छलफलको
आधारर्ा िािकारी प्राप्त गरीयो । प्रस्िाजवि रिंगशाला जििेश्वरी ार्ुदाजयक वि िंग िोडीएको िेर हो
र य वि िेरवररपरी पाईिे र्ुख्य रुख जबरुवा िथा विस्पिीहरु, वन्त्यिन्त्िुहरु र चरा चुरुङ्गीहरुको ूची
पररच्छेद ५ को उपजशषाक २ र्ा र्ावेश गरीएको छ ।

३.३.३ ार्ाजिक–आर्थाक िथा ााँस्कृ जिक वािावरणः
ार्ाजिक–आर्थाक िथा ााँस्कृ जिक वािावरणको िािकारी जिम्नािु ारका जवजधहरुको प्रयोग गरी प्राप्त
गररयो । जवजभन्न िााँच ूची एविं प्रश्नावली, धरधुरी भेिण, लजिि र्ूह (िस्िै– र्जहला, िििाजि आकद)
िंगको छलफल िथा अन्त्िर्क्राया आकद र्ाफा ि् ार्ाजिक, आर्थाक िथा ािंस्कृ जिक वािावरण बबन्त्धी
िािकारी प्राप्त गरीयो ।
•

•

•

दोस्रो स्रोिहरुको र्ीिा (Review of Secondary data): अध्ययि टोलीद्वारा आयोििा िेरर्ा
पिे जिल्ला, िगरपाजलका िथा वडाको ार्ाजिक िि ािंजख्यकीय जवशेषिा बुझ्ि २०६८ ालको
ििगणिा िथ्याङ्कका ाथै िीिेश्वरी ार्ुदाजयक विको जवधाि िथा कायायोििा, वि र्ूहको
जर्जि बैठक र आर्भेलाका जिणायहरु र बुटवल उपर्हािगरपाजलका द्धारा प्रकाजशि पाश्वाजचर,
आयोििाको ईजन्त्िजियरीङ भे जडिाईि र िक्शा र्ेिको अध्ययिबाट आवस्यक िािकारी एबिं
ूचिाहरु प्राप्त गररयो ।
पैदल भेिण (Transect Survey): आयोििा िेरको बारेर्ा बुझ्ि अध्ययि टोलीद्वारा पैदल
वेिण गररएको जथयो । य
वेिणको र्ुख्य उद्देमय आयोििाबाट प्रत्यि प्रभाजवि िेरका
स्थािीय ाँग छलफल गिे िथा आयोििाबारे स्थािीयहरुको चा ो र गुिा ो बु झ्िु र प्रस्िाजवि
आयोििाले वािावरणर्ा पािे वा पिा क्ने कारात्र्क िथा िकारात्र्क अ रहरुको आकलि
गिुा रहेका जथयो ।
लजिि र्ूह छलफलः अध्ययि टोलीद्वारा अध्ययिको ज लज लार्ा िबर्ा ५ वटा लजिि र्ूह
छलफलको आयोििा गररयो । जििेश्वरी ार्ुदाजयक वि उपभोक्ता जर्जिका पदाजधकारीहरु,
बुद्ध टोल आर्ा र्ूहका र्जहला दस्यहरु, िबई टोल जवका
िंस्थाका प्रजिजिजध दस्यहरु,
जििेश्वरी र्ा. जब. र्ा अध्ययि गिे छार छाराहरु र भूपू ैजिक िबई स्पोर्टाङ्ग क्लब
पदाजधकारीहरु गरी िबर्ा ५ स्थािर्ा र्ािका जबजभन्न िह र ि्काका ब्यजक्तत्वहरु र लजिि
र्ूहहरु िंग छलफल िथा अन्त्िरकक्रया गरीयो र प्रस्िाजवि आयोििा कायाान्त्वयिबाट वरीपरीको
वािावरणर्ा पिा क्ने कारात्र्क र िकारात्र्क अ रहरु र कारात्र्क अ रहरुलाई बढवा
कदिे र िकारात्र्क अ रलाई कर् गिे उपायहरुको बारेर्ा उिीहरु बाट ुझाव िंकलि गरीयो ।
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जचर िः 6 िििाजि लजिि र्ूह छलफलको क्रर्र्ा जखजचएको िजस्वर

यी छलफलहरुर्ा हभागीहरुले उठाइएका वाल, चा ो, गुिा ो िथा ुझावहरु य प्रजिवेदिर्ा
र्ावेश गररएका छि् भिे, छलफलका हभाजगहरुको उपजस्थिी एबिं िजस्वरहरु य प्रजिवेदिको अिु ूची
१ र्ा िंलग्न गररएका छि् ।
३.४ छलफल िथा परार्शाः
य आयोििाको अध्ययिको क्रर्र्ा आयोििा िेर वरपरका कायाालय एबिं िंघ स्थाहरु िस्िै– प्रस्िावक
जिकाय बुटवल उपर्हािगरपाजलका वडा ििं. १२ र १३ का ििप्रजिजिजध एबिं कर्ाचाीहरु, जििेश्वरी र्ा.
जब. का जशिक÷जशजिका एबिं जवद्यालय ब्यबस्थापि जर्जिका पदाजधकारीहरु, बौद्ध जबहार, स्थािीय
स्वास्थ्य के न्त्र र बोर्डाङ स्कू लका िंचालक एबिं जशिक÷जशजिकाहरु, िबईचौर खेलकु द ब्यबस्थापि
जर्जिका पदाजधकारीहरु िंग छलफल िथा परार्शा गिे काया अध्ययि टोलीद्वारा बपन्न गररएको जथयो
। छलफल िथा अन्त्िरकक्रयार्ा उठे का वाल िथा ुझावहरु य प्रजिवेदिर्ा र्ावेश गररएको छ ।
३.५ वािावरणीय वालको पजहचाि िथा प्राथजर्कीकरणः
वािावरणीय र्ुद्दाहरुको पजहचाि िथा अिुर्ाि जवजभन्न जवजध िस्िै वेिण, जवज्ञहरुको जवचार, आकद
प्रयोग गरी िंकजलि िािकारीहरुको आधारर्ा गररएको छ । त्यस्िै जवजभन्न स्रोिबाट िंकजलि आयोििा
िेरको जवद्यर्ाि वािावरणीय अवस्थालाई रिंगशाला जिर्ााण र ञ्चालिको आधारर्ा र्ूल्याङ्कि
गररएको छ । राजिय वािावरणीय प्रभाव र्ूल्याङ्कि जिदेजशका, २०५० र्ा कदएको प्रबन्त्ध अिु ार
बभाजवि वाल िथा र्ुद्दाहरुलाई स्थािीय र्ुदाय, ब्यजक्त िथा िंघ िंस्थाहरु एबिं जवज्ञ
परार्शादािाहरुको ज्ञाि र अिुभवको आधारर्ा पजहचाि गररएका छि् ।
बयारट्रक् जवजध प्रयोग गरी प्रस्िाजवि आयोििाबाट हुि क्ने बभाजवि कारात्र्क िथा िकारात्र्क
प्रभावहरुको पजहचाि गररएको छ । वािावरणीय प्रभावको जवजभन्न पिलाई पजहचाि गरी गबभीर
र्ुद्दाहरुलाई प्राथजर्कीकरण गररएको छ । रिंगशालाको जिर्ााणले गदाा ो िेरको भौजिक, िैजवक,
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ार्ाजिक, ााँस्कृ जिक िथा ऐजिहाज क वािावरणर्ा पिा क्ने प्रभावका बारे रोकारवाला ाँग छलफल
गरी र्हत्वपूणा र्ुद्दाहरुलाई य प्रजिवेदिर्ा र्ावेश गररएको छ । य कायाका लाजग चेकजलष्टको
आधारर्ा ूचिाहरुको िंकलि, जवज्ञहरुद्धारा त्य को जबश्लेषण, आयोििा िेरको अवलोकि िथा
प्रभाजवि स्थािीय र्ुदायका प्रजिजिधीहरु िंग छलफल िथा परार्शा िस्िा जवधी िथा औिारहरुको
प्रयोग गरीएको जथयो ।
यी र्ुद्दाहरुको प्रकृ जिलाई प्रजिकु ल िथा अिुकुल शीषाकर्ा अजि पररर्ाणलाई उच्च, र्ध्यर् िथा न्त्यूि वगार्ा
वगीकरण गररएको छ । ाथै यी वाल/र्ुद्दाहरुलाई जवजभन्न राजिय जििी, जियर्, जिदेजशका िथा
र्ापदडडका आधारर्ा र्ूल्याङ्कि र्ेि गररएको छ ।
३.६ प्रजिवेदि ियारीः
प्रस्िावको प्रभाजवि िेरको वगीकरण गदाा उच्च िोजखर् िेर वा प्रत्यि प्रभाजवि िेर खा गरी र्ािव
बस्िी, जिर्ााण ार्ाग्री िंकलि स्थल बर् पुग्ने डकको व्यवस्था, कार्दारको आवि–िावि आकदलाई
ध्यािर्ा राखी जिधाारण गरीएको छ । जिम्न िोजखर् िेर वा अप्रत्यि प्रभाजवि िेर जिधाारण गदाा
ार्ाजिक पिलाई पिा क्ने िकारात्र्क अ रहरुलाई ध्यािर्ा राखेर गरीएको छ ।
अध्ययिको दौराि िंकजलि िथ्य िथ्याङ्क, ूचिा िथा िािकारीका आधारर्ा काया ूची र िेर जिधाारण
प्रजिवेदि ियार भै जियर्ािु ार स्वीकृ िीको लाजग प्रस्िावक जिकाय बुटवल उपर्हािगरपाजलका िगर
कायापाजलकाको कायाालय बुटवल र्ाफा ि उद्योग, पयाटि वि िथा वािावरण र्न्त्रालय लुजबबिी प्रदेश
र्ुकार् बुटवलर्ा पेश गररएको र दुवै प्रजिवेदि र्ाििीय र्न्त्री स्िरीय जिणायबाट स्वीकृ ि भै के को छ ।
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पररच्छेदः ४ वािाबरणीय प्रभाव र्ूल्याङ्कि प्रजिवेदि ग
ाँ
बबन्त्धीि िीजि, ऐि,
जियर्, जिदेजशका, र्ापदडड एबिं राजिय िथा अन्त्िराजिय जन्त्ध , बझौिाहरूको जर्िा
प्रस्िाव िंग बवजन्त्धि िीजि, कािूिी व्यवस्था र िी दस्िावेिहरूर्ा वािावरणीय पि िंग बवजन्त्धि भै
गररएको व्यवस्था प्रस्िाजवि रिंगशाला जिर्ााण आयोििा िेपाल रकारको जिम्न िीजि, कािुि, जिदेजशका,
र्ापदडड, अन्त्िरााजिय जन्त्ध र बझौिाहरु िंग बबजन्त्धि भएकोले र्ौिुदा िीजि, कािूि, जिदेजशका र
र्ापदडडहरुलाई िपजशल बर्ोजिर् वगीकरण र जवश्लेषण गररएको छ ।
४.१ जिं वधाि
िेपालको जिं वधाि
िेपालको िंजवधािको धारा (३०)१ र्ा प्रत्येक व्यजक्तलाई स्वच्छ र स्वस्थ्य वािावरणर्ा बाााँच्ि पाउिे
हकको बारेर्ा उल्लेख छ । य ै गरी वािावरण फा राख्न आवस्यक पिे बपूणा व्यवस्था राज्यले गिे दावी
गरेको छ । भौजिक पूवााधारहरुको जवका का कक्रयाकलापहरुबाट वािावरणर्ा पिे प्रजिकू ल प्रभावलाई
रोक्न वािावरणीय र फाई बबजन्त्ध िििार्ा चेििा अजबबृजद्ध गिाका ाथै वािावरण िंरिण र दुलाभ
वन्त्यिन्त्िुहरुको जवशेष ुरिालाई र्ेि राज्यले प्राथजर्किा कदिे कु रा उल्लेख छ ।
४.२ रणजिजि र कायायोििा
राजिय िैजवक जवजवधिा रणजिजि र कायायोििा, २०७१–७७
िेपालको िैजवक जवजवधिा

िंरिणको ढााँचा जिर्ााण गिे उद्देमयले िेपाल िैजवक जवजवधिा रणजिजि र

कायायोििा २०७१–२०७७ को जिर्ााण गररएको हो । राजिय िैजवक जवजवधिा रणजिजि र काया
योििाको लक्ष्य भिेको २०७७ बर्र्ा िेपालको पयाावरणीय प्रणालीर्ा उल्लेखिीय बृजद्ध गरी र्ािव
कल्याण र देशको कदगो जवका र्ा योगादि पुयााउिु हो । प्रस्िाजवि रणजिजिले वािावरणीय प्रभाव
र्ूल्याङ्कि बबजन्त्ध जियर् र कािूिको कारात्र्क कायाान्त्वयि जु िजस्चि गिा िोड कदएको छ ।
राजिय वािावरण िीजि, २०७६
य िीजिले प्रदूषण जियन्त्रण, हररयाली कायर् गिुाका ाथै स्वस्थ र स्वच्छ वािावरणर्ा िििाले बस्न
पाउिे अजधकारको ुजि चिा गरेको छ । प्रदूषण जियन्त्रण न्त्यूिीकरण र रोक लगाउि प्रदूषण जियन्त्रण
र न्त्यूिीकरणको लाजग पयााप्त

िंरचिाको जिर्ााण गिे, वािावरण र्ैरी यािायािर्ा िोड कदिे, स्वच्छ

िलीय वािावरण कायर् गिा प्रदूजषि पािी फोहोरर्ैला, ढलजिका लाई प्रत्यि रुपर्ा िलश्रोिर्ा पठाउि
रोक्ने आकद िीजि िथा रणिीजिहरुलाई प्रस्िाव गरेको छ । राजिय िलवायु पररविाि िीजि २०७६ , राजिय
वि िीजि २०७५, राजिय शहरी जवका

िीजि २०६४, स्थािीय पूवाधार जवका िीजि २०६१,राजिय

ज र् ार िीजि २०५९, राजिय रोिगारी िीजि २०७१, राजिय ज र् ार िीजि २०५९ आकद ।
४.३ प्रस्िाव ग
ाँ
बबजन्त्धि रणिीजिहरु
राजिय रिं िण रणिीजि, २०७२
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जव. िं २०७२ र्ा राष्टले अन्त्िराजिय प्रकृ जि िंरिण िंघको हयोगर्ा िेपालर्ा राजिय िंरिण रणिीजि
जिर्ााण गरेको छ । य रणजिजिले वािावरण िंरिणका लाजग श्रोि िंरिण र य को उपयोगको लाजग
जवजभन्न प्रावधािहरुको व्यवस्था गरेको छ । य र्ा िैजवक जवजवधिाको
व्यवस्थापि, राजिय जिकु ञ्ज,

िंरजिि िेर र वन्त्यिन्त्िु आरिका

िंरिण भू

ाथै प्राकृ जिक

िंरिण, िलश्रोि
बपदा व्यवस्थापि

बबजन्त्ध रणजिजि आकद पदाछि् ।
४.४ प्रस्िाव ग
ाँ
बबजन्त्धि ऐि
वािावण रिं िण ऐि, २०७६
य

ऐिको दफा ३ बर्ोजिर् कु िै पजि आयोििा कायाान्त्वयि हुिु भन्त्दा अजघ स्थाि, प्रकार र आकार

अिु ार िंजिप्त वािावरणीय परीिण वा प्रारजबभक वािावरणीरय परीिण वा वािावरणीय प्रभाव
र्ूल्याङ्कि प्रजिवेदि ियार गिे कु रा उल्लेख गररएको छ । य ऐिको दफा १० बर्ोजिर् आयोििा
कायाान्त्वयि गिुा अजघ वािावारण व्यवस्थापि योििा (वा.व्य.यो) ियार गिुा पिे प्रावधाि रहेको छ ।
वािावरण

िंरिण ऐि, २०७६ को दफा ११ बर्ोजिर् आयोििाको भौजिक पूवााधार, जडिाइि वा

स्वरूपर्ा के जह पररविाि गिुा परेर्ा, वि िेर थप गिुा परे र्ा, िर्िा बृजद्ध गिुा परेर्ा पूरक वािावरणीय
प्रभाव र्ूल्याङ्कि गिुा पिे प्रावधाि रहेको छ ।
वि ऐि, २०७६
वि ऐि, २०७६ दफा ४२ उपदफा (१) ले कु िै पजि राजिय प्राथजर्किा प्राप्त आयोििा, राजिय गौरव
आयोििा िंचालि गिा वििेरको प्रयोग गिुा बाहेक अरु कु िै जवकल्प िभएर्ा प्रचजलि कािुि बर्ोजिर्को
वािावरणीय पिबाट त्यस्िो योििा िंचालि गदाा वािावरणर्ा प्रजिकू ल प्रभाव िपिे देजखएर्ा िेपाल
रकारले योििा िंचालि गिाको लाजग िोककए बर्ोजिर् स्वीकृ जि कदिेछ । दफा ४२ उपदफा २(१) ले
िजि वि िेर प्रयोग हुिे हो कजबिर्ा त्यजि िै वििेरर्ा रुख रोप्नु पिेछ र बभव भए बर् आयोििा
स्थल िजिकै पिे राजिय वि क्ष्रेर ाँग िोजडएको र र्ाि भौगोजलक र पाररजस्थजिकीय िेरर्ा पिे िथा
विको जवका गिा क्ने विोट भएको िग्गार्ा गिुा पिेछ । दफा ४२ को उपदफा ६(२) वा ५ बर्ोजिर्
रोजपएको रुखहरुको पााँच वषा बर् हेरजवचार गिाको लाजग आयोििा िंञ्चालकले रकर् उपलब्ध गराउिु
पिेछ ।
श्रर् ऐि, २०७४
श्रर् ऐि, २०७४ ले श्रजर्कहरुको हक,जहि िथा

ुजवधाको व्यवस्था गिा, श्रजर्क र रोिगारदािाको

अजधकार िथा किायव्यको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । श्रर् ऐि दफा ३४ अिु ार प्रत्येक श्रजर्कले कार् शूरु
गरेको जर्जि देजखिै पाररश्रजर्क िथा ुजवधा पाउिेछि श्रर् ऐिको दफा ६८ ले रोिगार दािाले
कायास्थलर्ा श्रजर्क िथा अन्त्य व्यजक्तको ुरिा र स्वास्थ्य बबन्त्धी व्यवस्था गिुा पिेछ । ऐिको दफा ४०
बर्ोजिर् श्रजर्कहरुलाई हप्तार्ा एक कदि ाप्ताजहक जबदाको व्यवस्था गरेको छ ।
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बाल श्रर् (जिषेध र जियर्ि ) ऐि, २०५६
बाल श्रर् (जिषेध र जियर्ि) ऐि, २०५६ िेपालर्ा बाल श्रर् ग
ाँ
बबजन्त्धि प्रर्ुख कािुि हो । यो ऐिको
धारा २(क) ले १४ वषा भन्त्दा कर् उर्ेरका बालबाजलकाहरुलाई बच्चा ििाउाँ छ । बाल श्रर् (जिषेध र
जियर्ि) ऐि, २०५६ को दफा ३, उपदफा १ बर्ोजिर् १४ वषा उर्ेर पूरा िगरेका बालकलाई श्रजर्कको
रुपर्ा कार् लगाउि हुाँदैि । कु िै पजि कबपिी वा प्रजिष्टािले बालकलाई कार्र्ा लगाउिु परेर्ा बबजन्त्धि
श्रर् कायाालय वा ो कायाालयले िोके को अन्त्य कु िै जिकाय वा अजधकारी र बालकको बाबु आर्ा ाँग
स्वीकृ ि जलिुपिेछ । दफा ३ को उपदफा २ ले बालबाजलकालाई कु िै पजि िोजखर्पूणा व्यव ाय वा
कार्हरुर्ा लगाउि पाउिेछैि ।
फोहोरर्ैला व्यवस्थापि ऐि, २०६८
िेपाल अिंिरीर् िंजवधाि,२०६३ को धारा ८३ बर्ोजिर्को व्यवस्थाजपका िं दको हैज यिर्ा य ऐिर्ा
फोहोर र्ैलालाई स्रोिर्ा न्त्यूजिकरण, पुिःप्रयोग, प्रशोधि या जव िाि गरी फोहोरर्ैलाको व्यवजस्थि िथा
प्रभावकारी व्यवस्थापि गिा िथा फोहोरर्ैलाबाट ििस्वास्थ्य िथा वािावरणर्ा पिा क्ने प्रजिकू ल
प्रभावलाई कर् गरी स्वच्छ िथा स्वस्थ वािावरण कायर् गिुा पिे कु रा उल्लेख गरेको छ । ऐिको दफा
३८ ले ‘‘स्थािीय जिकायले िोके को र्य र ठाउाँ बाहेक अन्त्य िररकार्ा ठो फोहोर जिकाल्िे, डकर्ा
वा कु िै पजि

ावािजिक ठाउाँ र्ा कु िै पजि ककज र्को जवषादीयुक्त फोहोर स्थािीय जिकायले िोके को

स्थािहरु बाहेकका िेरर्ा ििस्वास्थ्यर्ा प्रजिकू ल प्रभाव पािे गरी राख्न, फ्याक्न, थुपािा वा जिस्का ि
गिा, र ायजिक फोहोर, औद्योजगक फोहोर, र्ेजडकल फोहोर र जबषादीयुक्त फोहोर फ्याक्न, राख्न जिस्का ि
गिुा वा गराउिु कािुि जवपररि रहेको र्ाजिन्त्छ र ऐिको दफा ३९ र्ा उल्लेख गररए अिु ार िाय र
िरीवािा गिा क्नेछ ।
जवरुवा रिं िण ऐि, २०७६
जवरुवा

िंरिण ऐिले कु िै पजि देशबाट विस्पजिहरु वा विस्पजत्त िन्त्य उत्पादिहरुर्ा प्रवेश

जिषेध/जियन्त्रण गदाछ । य

ऐिले ‘‘जबरुवा” लाई

बै जिजवि वा र्ृि वोट वा य को अिंशको रुपर्ा

पररभाजषि गरेको र य ले डााँठ, हााँगा, काडड, कोर्ा बल्ब, बोक्रा, िरा, पाि, ि ारी स्टक, विस्पजि
प्र ाररि

ार्ाग्री, िल, िरकारी र बीउलाई

र्ावेश गदाछ । ऐिको दफा ३ ले िेपालर्ा आयोजिि

विस्पजि र वि िन्त्य उत्पादिलाई िंरिण गिा रकारलाई अजधकार प्रदाि गदाछ ।
ङ्कटापन्न वन्त्यिन्त्िु िथा विस्पजिको अन्त्िराजिय व्यापार जियिरण ऐि, २०७३
ङ्कटापन्न वन्त्यिन्त्िु िथा विस्पजिको अन्त्िराजिय व्यापार जियन्त्रण ऐि, २०७३ को दफा ३ (१) ले
क ैले पजि दुलाभ वा लोपोन्त्र्ुख वन्त्यिन्त्िु वा विस्पजि वा ो को िर्ुिा खररद जवक्री गिा, आफू ाँग राख्न,
प्रयोग गिा, रोप्न, हुकााउि, जियजन्त्रि प्रििि् गिा, ओ ारप ार, जिका ी वा पैठारी गिा वा गराउि िपाउिे
र दफा २० (क) अिु ार क ैले दफा ३ जवपरीि कार् गरेको पाइएर्ा त्य लाई क ूर गरेको र्ाजििे कु रा
उल्लेख गरेको छ । दफ २१ (क) बर्ोजिर् दुलाभ वन्त्यिन्त्िु वा

ो को िर्ुिा

बबन्त्धी क ूर गिेलाई
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क ूरको र्ारा अिु ार पााँच वषा देजख पन्त्र वषा बर् कै द वा पााँचलाख रुपैयादेजख दश लाख रुपैया बर्
िररवािा वा दुबै र दुलाभ विस्पजि वा ो को िर्ुिा बबन्त्धी क ूरको र्ारा अिु ार एक वषा देजख पााँच
वषा बर् कै द वा एकलाख रुपैया देजख पााँच लाख रुपैया बर् िररबािा वा दुबैको व्यवस्था गररएको छ ।
दफा २२ ले य अन्त्िगािको क ूर गिे व्यजक्त वा क ूर ाँग बबजन्त्धि ाँग ङ्कटापन्न वन्त्यिन्त्िु वा विस्पजि
वा

ो को िर्ुिा िथा त्यस्िो क ूरर्ा प्रयोग भएका अन्त्य वस्िु,

ार्ाग्री, हाि हजियार िथा

वारी

ाधि र्ेि िफि हुिेछ ।
रािीय खेलकु द जबका ऐि, २०७७
िेपालको

िंघीय

िं दले खेलकु दको र्ाध्यर् वाट स्वस्थ,

िर्, र्यााकदि, अिुशाज ि खेलाडी र

ज िािजशल िागरीक ियार गिा रािको एकिाको प्रवद्धाि िथा प्रजिष्ठाि अजभबृजद्ध गिा खेलकु दको िेरर्ा
अध्ययि र अिु न्त्धाि गिा िथा खेलकु दको जवका जवस्िार र प्रवद्धाि गरी खेलकु दको ञ्चालि िथा
व्यवस्थापि गिे उद्देमयले यो ऐि विाएको छ । य ऐिको दफा ४८ ले खेलकू द पूवााधार जिर्ााण को
लाजग स्िर अिु ार िंघीय र्न्त्रालय,प्रदेश रकार, स्थािीय िहले विाउि क्नेछि् । खेलकु द पूवााधारको
लाजग जवजभन्न रोकारवाला ाँग बपका

िंस्था ाँगको र्न्त्वयर्ा जिर्ााण गिा ककिेछ ।

४.५ प्रस्िाव ग
ाँ
बबजन्त्धि जियर्ावली
वािावरण रिं िण जियर्ावली , २०७७
वािावरण िंरिण जियर्ावजल, २०७७, जियर् ३ बर्ोजिर् अिु ूची १ र्ा उल्लेजखि प्रस्िावको हकर्ा
जिं िप्त वािावरणीय अध्ययि, अिु ूची २ र्ा उल्लेजखि प्रस्िावको हकर्ा प्रारजबभक वािावरणीय
पररिण र अिु ूची ३ र्ा उल्लेजखि प्रस्िावको हकर्ा वािावरणीरय प्रभाव र्ूल्याङ्कि गिुा पिे प्रावधाि
रहेको छ । य जियर्ावलीको जियर् ४ र ५ बर्ोजिर् वािावरणीय प्रभाव र्ुल्याङ्कि गिुापिे प्रस्िावको
हकर्ा िेर जिधाारण र काया ूची प्रजिवेदि ियार गिुा पिे प्रावधाि रहेको छ । य जियर्ावजलको (जियर्
७) र जियर् ४ बर्ोजिर् स्वीकृ ि िेर जिधाारण िथा जियर् ५ बर्ोजिर् स्वीकृ ि काया ूची िथा जियर् ६
बर्ोजिर् गररएको

ावािजिक

ुिुवाई कायाक्रर्बाट प्राप्त राय

ुझावलाई

र्ेि

र्ेटी वािावरणीय

अध्ययि प्रजिवेदि ियार गिुा पिे प्रावधाि रहेको छ । वािावरण िंरिण जियर्ाजल, २०७७, जियर् ११
बर्ोजिर् आयोििाको भौजिक पूवााधार, जडिाइि वा स्वरूपर्ा के जह पररविाि गिुा परेर्ा, वि िेर थप
गिुा परेर्ा, िर्िा बृजद्ध गिुा परेर्ा पूरक वािावरणीय प्रभाव र्ूल्याङ्कि गिुा पिे प्रावधाि रहेको छ ।
वािावरण रिं िण जियर्ावली २०७७ (लुबवीिी प्रदेश)
वािावरण िंरिण ऐि , २०७७ को दफा ३१ ले कदएको अजधकार प्रयोग गरर लुबवीिी प्रदेशले यो जियर्
विाएको हो । प्रस्िावले आग्िे िेरफल, उद्देमय, आकार आकदको आधारर्ा जवजभन्न वािावरणीय अध्ययि
प्रजिवेदि ियार गिुा पिे िोके को छ । वािावरणीय अध्ययि प्रजिवेदि ियारी प्रकक्रयालाई रलीकृ ि गरेको
छ । य जियर्ावजलको जियर् ३ देजख १५ बर् जबिप्त वािावरणीय प्रजिवेदि देजख वािावरणीय पार्श्रवा
जचर ियार गिे बर्का जवजधहरु ज फारी गरेको छ । यो जियर्ावजलले प्रदेश जभर वािावरणीय
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स्वच्छिा कायर् गिे, वािावरण िंरिण गिे, िजिपूर्िा भराउिे अिुगर्ि र्ुल्याङ्कि गिे कायाहरुलाई
स्पष्ट रुपर्ा िोके को छ ।
फोहोरर्ैला व्यवस्थापि जियर्ावली, २०७०
फोहोरर्ैला व्यवस्थापि जियर्ावली २०७० जवजभन्न िेरबाट उत्पादि हुिे हािीकारक र

ार्ान्त्य

प्रकारका ठो फोहोरहरुलाई व्यवस्थापि गिाका लाजग बिाइएको हो । जियर् ३(१) ले फोहोरर्ैला स्रोिर्ै
छु ट्याउिे, फोहोरर्ैलाको उत्पादि स्रोिर्ै कर् गिे र व्यवस्थापिको उपयुक्त प्रजवजध अवलबबि गिे
बबन्त्धर्ा ििचेििार्ूलक कायाक्रर् िंचालि गिुा पिेछ । जियर् ३ (२) ले हाजिकारक फोहोर रा ायजिक
फोहोर उत्पादकहरुले आफै त्यस्िा
अिु ार कु िै पजि व्यजक्त,

िंवेदिशील फोहोर व्यवस्थापि गिे व्यवस्था गरेको छ । जियर् ५

िंस्था वा जिकायले हाजिकारक, र ायजिक, िैजवक वा अिैजवक फोहोर

व्यवस्थापि गिा स्वीकृ जि जलए बर्ोजिर्को र्ापदडड, जवजध, प्रजवजध र व्यवस्थापि गरे िगरेको अिुगर्ि
गररिेछ ।
श्रर् जियर्ावली, २०७५
श्रर् ऐि, २०७४ को धारा १८४ अन्त्िगाि िेपाल रकारले श्रर् जियर्ावली, २०७५ बिाएको छ । श्रर्
जियर्ावलीलाई िेपाल रािपरर्ा अ ार ८, २०७५ र्ा प्रकाजशि गररएको र ित्कालीि श्रर् जियर्ावली
लाई ुरजिि गररएको छ । श्रर् जियर्ावलीले कु िै रोिगारी जियजर्ि रोिगारी हो कक होइि भन्ने
जबषयर्ा जववाद उत्पन्न भएर्ा जिरुपणको लाजग यो र्ापदडड जिधाारण गरेको छ । श्रर् जियर्ावलीको
जियर् ३ ले यस्िो र्ापदडड प्रदाि गरेको छ । जियर् ३ उपजियर् २(१) बर्ोजिर् रोिगारी जियजर्ि
प्रकृ जिको हो वा होइि भन्ने कु रा जिम्न आधारर्ा जिधाारण गररन्त्छ (क) रोिगार अबजध र्ाप्त भएपजछ
जिरन्त्िरिा चाजहन्त्छ वा चाजहदैि? यदी य लाई िारी राख्न अको कर्ाचारी िुरुन्त्ि आवस्यक हुन्त्छ कक
हुाँदैि र (ख) कर्ाचारीले जियजर्ि आधारर्ा कार् गरेको खडडर्ा एक वषा भन्त्दा बढी अवजधको लाजग यकद
कार्को कु िै अबजध िोके को छैि भिे कर्ाचारीले जियजर्ि आधारर्ा एक वषा भन्त्दा बढी अबजधको लाजग
कार् गरेको खडडर्ा रोिगारी जियजर्ि प्रकृ जिको हो कक होइि भन्ने कु रा जिधाारण गिे प्रावधाि रहेको छ
।
४.६ प्रस्िाव ग
ाँ
बबजन्त्धि जिदेजशका र्ापदडड र कायाजवजध
राजिय वािावरणीय प्रभाव र्ूल्याङ्कि जिदेजशका, २०५०
राष्रट्रय

वािावरणीय प्रभाव र्ूल्याङ्कि जिदेजशका, २०५० अन्त्िरािीय प्रकृ जि

िंरिण

िंघको

हयोगर्ा राजिय योििा आयोगले गरेको बैठक र गहि कायाशाला पजछ जवकज ि भयो । िेपाल
रकारले ुजचकृ ि गरेको जिदेजशकाहरु र रािपरले वािावरणीय प्रभाव र्ूल्याङ्कि आवस्यक पिे
आयोििाहरुको पजहचाि जवकल्पहरुको छिौट गिे प्रकृ या, अिुगर्ि िथा र्ूल्याङ्कि लगायिका
न्त्यूिीकरणका उपायहरु आवस्यक पिे धेरै प्रकृ याहरुलाई र्द्दि गदाछ । य जिदेजशकाले र्हत्वपूणा
वािावरणीय ूचकहरुको चेकजलष्टका ाथै धेरै रेखाजचर र फ्लोचाटाहरुको न्त्दभा ुझाव गदाछ । य को
आधारभुि उद्देमय भिेको वािावरण प्रभाव र्ुल्याङ्किको प्रकक्रया प्रदाि गिे, वािावरणीय गुणस्िर र
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प्राकृ जिक श्रोिहरुको ह्रा िगरी जवका
वािावरणीय जवचार एकीकृ ि गिे हो ।

लाभहरुलाई अिुकूल गिे र आयोििाको योििा चक्र जभर

राजिय प्राथजर्किा प्राप्त योििाको लाजग राजिय वि िेर प्रयोग गिे बवन्त्धी र्ापदडड जहिको
कायाजवजध, २०७६
यो कायाजवजध अन्त्य जवकल्प उपलब्ध िभएको खडडर्ा वि िेरको प्रयोग गिे जवकल्पको लाजग र्ार
उपलब्ध छ । वि िेर आवस्यक पिे आयोििाहरुले विको िग्गा प्रयोग िेर न्त्यूििर् गिा वैकजल्पक
आयोििाहरुलाई वि िथा वािावरण र्न्त्रालयको स्वाजर्त्वर्ा प्रयोग गिा पाउिेछि् । वि िेर र
श्रोिहरुको जविाशको िजिपुर्िा प्रदाि गिा, आयोििा प्रस्िावकले जिम्न प्रावधाि अपिाउिु पदाछ ।
•

प्रस्िावकले कजबिर्ा जविाश भएको ििंगल िेर बराबरको िेरफलर्ा बृिारोपण गिुा पिे छ ।

•

यकद आयोििाले ओगटेको वििेर बााँझो िजर्ि हो भिे, बृिारोपणको लाजग प्रस्िावकले वि
कायाालय ाँग गरेको छलफलको आधारर्ा जिणाय गिुा पिे, वा प्रस्िावकले वि र्ापदडड अिु ार
आवस्यक रकर् जडजभिि वि कायाालयर्ा िबर्ा गिुा पिे ।

•

प्रस्िावकले प्रत्येक १ रुखको िाशको बदलार्ा १० वटा रुखहरु जडजभिि वि कायाालय द्वारा
िोककएको िेरर्ा रोप्नु पिेछ र प्रत्येक रोपेको रुखको िंरिण र बवद्धाि /बृजद्ध ुजिजिि गिा ५
वषा बर् बगैचाको हेरचाह गिुा पिेछ वा प्रस्िावकले वृिारोपण र िंरिणको लाजग ५ वषा बर्
आवस्यक रकर् जडजभिि वि कायाालयर्ा िबर्ा गिा क्नेछ ।

•

प्रजि हेक्टर कवुजलयजि विको रुपर्ा प्रयोग भएको वि िेरको िजिपूर्िा रकर् कवुजलयजि विको
प्रावधाि अिु ार हुिेछ ।

प्रस्िाव ााँग बबजन्त्धि जिदेजशका
वािावरणीय अध्ययिको क्रर्र्ा पजहचाि गरीएका जवकल्पहरुको छिौट गिे प्रकृ या, अिुगर्ि िथा
र्ूल्याङ्कि लगायिका न्त्यूजिकरइका उपायहरु आवस्यक पिे धेरै प्रकृ याहरुलाई र्द्दि गदाछ । य
जिदेजशकाले र्हत्वपूणा वािावरणीय ूचकहरुको चेकजलष्टका ाथै धेरै रेखाजचर र फ्लोचाटाहरुको न्त्दभा
ुझाव गदाछ । य को आधारभुि उद्देमय भिेको वािावरण प्रभाव र्ुल्याङ्किको प्रकक्रया प्रदाि गिे,
वािावरणीय गुणस्िर र प्राकजिक श्रोिहरुको ह्रा िगरी जवका लाभहरुलाई अिुकूल गिे र आयोििाको
योििा चक्र जभर वािावरणीय पिलाई एकीकृ ि गिे हो ।
राजिय प्राथजर्किा प्राप्त योििाको लाजग राजिय वि िेर प्रयोग गिे बवन्त्धी र्ापदडड जहिको
कायाजवजध, २०७६
यो कायाजवजध अन्त्य जवकल्प उपलब्ध िभएको खडडर्ा वि िेरको प्रयोग गिे जवकल्पको लाजग र्ार
उपलब्ध छ । वि िेर आवस्यक पिे आयोििाहरुले विको िग्गा प्रयोग िेर न्त्यूििर् गिा वैकजल्पक
आयोििाहरुलाई वि िथा वािावरण र्न्त्रालयको स्वाजर्त्वर्ा प्रयोग गिा पाउिेछि् । वि िेर र
श्रोिहरुको जविाशको िजिपुर्िा प्रदाि गिा, आयोििा प्रस्िावकले जिम्न प्रावधाि अपिाउिु पदाछ ।
•

प्रस्िावकले कजबिर्ा जविाश भएको ििंगल िेर बराबरको िेरफलर्ा बृिारोपण गिुा पिे छ ।
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यकद आयोििाले ओगटेको वििेर बााँझो िजर्ि हो भिे, बृिारोपणको लाजग प्रस्िावकले वि

•

कायाालय ाँग गरेको छलफलको आधारर्ा जिणाय गिुा पिे, वा प्रस्िावकले वि र्ापदडड अिु ार
आवस्यक रकर् जडजभिि वि कायाालयर्ा िबर्ा गिुा पिे ।
प्रस्िावकले प्रत्येक १ रुखको िाशको बदलार्ा १० वटा रुखहरु जडजभिि वि कायाालय द्वारा

•

िोककएको िेरर्ा रोप्नु पिेछ र प्रत्येक रोपेको रुखको िंरिण र बवद्धाि /बृजद्ध ुजिजिि गिा ५
वषा बर् बगैचाको हेरचाह गिुा पिेछ वा प्रस्िावकले वृिारोपण र िंरिणको लाजग ५ वषा बर्
आवस्यक रकर् जडजभिि वि कायाालयर्ा िबर्ा गिा क्नेछ ।
प्रजि हेक्टर कवुजलयजि विको रुपर्ा प्रयोग भएको वि िेरको िजिपूर्िा रकर् कवुजलयजि विको
प्रावधाि अिु ार हुिेछ ।

•

वि पैदावर (काठ/दाउरा) क
िं लि िथा जबक्रीजविरण जिदेजशका, २०७३
य जिदेजशकाको खडड ३ देजख १० बर्र्ा रुख जवरुवा कटािका लाजग स्वीकृ िी, रुख जवरुवा कटािका
लाजग िग्गाको रेखाङ्कि, काठको आयििको र्ूल्याङ्कि इत्यादी र रकारी कायाालयहरु र जिबर्ेवार
अजधकारीहरुका लाजग अिुर्ोदि वीकृ िी र र्ूल्याङ्किका लाजग जवजभन्न प्रकृ या र ढााँचा िोकीएका छि्
।
ार्ुदाजयक वि र्ापि जिदेजशका, २०६३
ार्ुदाजयक वि र्ापि जिदेजशका, २०६३ ले

ार्ुदाजयक विको स्टक र फ ल का्िे

बभाविाको

र्ूल्याङ्कि गिे प्रकृ या र जवजधहरुको जववरण कदन्त्छ ।
चुरे िेरर्ा जवका जिर्ााण गदाा अवलबवि गिुा पिे कायाजवजध िथा र्ापदडड, २०७७
चुरे िेरर्ा जवका जिर्ााण गदाा अवलबवि गिुा पिे कायाजवजध िथा र्ापदडड, २०७७ चुरेिेरर्ा जवका
जिर्ााणका कायाहरुलाई व्यवजस्थि र कदगो विाउि वािावरण र जवका का ज द्धान्त्िहरुलाई एक आप र्ा
र्ैजरपुणा विाउि उपयोगी हुि को भन्ने य कायाजवजधको उद्देमय रहेको छ । यो र्ापदडड चुरे िंरिण
िेरर्ा जवका जिर्ााण, पुवााधार जवका का कायाक्रर्हरु, उद्योग स्थापिा र िंचालि गिे जवजभन्न रकारी
िंघ

िंस्थाहरु, जिर्ााण व्यव ायी, प्रदेश िथा स्थािीय स्िरका

िंघ

िंस्थाहरुले य

कायाजवजध िथा

र्ापदडडलाई अजिवाया रुपर्ा पालिा गिुा पिेछ । यो कायाजवजध िथा र्ापदडडले चुरे िंरिण िेरका िदी,
खोलाका िहवाट िदी िन्त्य पदाथा (ढु ङ्गा, जगट्टी, बालुवा, र्ाटो आदी ) हटाउिे वा िंकलि, उत्खिि्
कायाको स्वीकृ िी कदिे कायाजवजध िोके को छ । य कायाजवजध िथा र्ापदडडले र्ापदडड १ ले चुरे िेरर्ा
गररिे भौजिक पुवााधार जिर्ााण िथा
िेरर्ा स्थापिा िथा
िंकलि

बभारका लाजग अपिाउिु पिे र्ापदडडहरु, र्ापदडड २ र्ा चुरे

िंचालि हुिे उद्योग खािी िथा खिीि पदाथा र जिर्ााण िन्त्य

ार्ाग्री उत्खिि्

बवन्त्धी र्ापदडडहरु र र्ापदडड ३ ले िदी िन्त्य पदाथा हटाउाँ दा वा उत्खिि् ,

िंकलि गदाा

अपिाउिु पिे र्ापदडडहरु िोके को छ ।
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स्थािीय िहर्ा खेलकु द पुवााधार जिर्ााण बबन्त्धी कायााजवजध २०७५
स्थािीय िह देजख िै योििा वद्ध रुपर्ा खेलाडीहरुको उत्पादि, जवका

िथा व्यवस्थापिका लाजग

खेलकु द पुवााधारको जिर्ााण गिा आवस्यक देजखएकोले प्रत्येक स्थािीय िहर्ा दीघाकालीि र्हत्वका एक
एक वटा खेलकु द पुवााधार जिर्ााण गिा रकारले स्थािीय िहर्ा खेलकू द पूवााधार कायाजवजध २०७५
जिर्ााण गरेको छ ।
वायु गुणस्िर बबजन्त्ध राजिय र्ापदडड, २०६९
वािावरण िंरिण जियर्ावजल, २०५४ को जियर् १५ अिु ार िेपाल रकारले जवजभन्न िेपाल रकारको
वायु गुणस्िर र्ापदडडहरु िोके को छ । यी ुचकहरुर्ा पी.एर् १०, पी.एर् २.५, कावाि र्िो अक् ाइड,
िाइट्रोििडाइ अक् ाइड, ल्फर डाइअक् ाइड, जलड, बेन्त्िेि, कु ल घुजलि कणहरु र ओिोिलाई र्ावेश
गररएको छ ।
राजिय खािेपािी गुणस्िर र्ापदडड, २०६९
वािावरण िंरिण जियर्ावजल, २०५४ को जियर् १५ अिु ार िेपाल रकारले जवजभन्न राजिय खािेपािी
गुणस्िर र्ापदडडहरु िोके को छ । जवजभन्न राजिय खािेपािी गुणस्िर र्ापदडडहरुको पाराजर्टरहरुले उि्,
टर्बाजडरट, इलेजक्ट्रकल कन्त्डजक्टजभरट, एर्ोजिया, िाइट्रेट, टोटल हाडािे , ई.कोल, कोजलफर्ा आकदलाई
र्ावेश गदाछ ।
४.७ प्रस्िाव ग
ाँ
बबजन्त्धि अन्त्िराजिय जन्त्ध बझौिा
क
िं टापन्न वन्त्यिन्त्िु िथा विस्पजिको अन्त्िराजिय व्यापार जियर्ि िथा जियन्त्रण बबजन्त्ध अन्त्िराजिय
र्हा जन्त्ध, ि् १९७३ ( ा.ई.टी. )
यो र्हा जन्त्ध िंकटापन्न वन्त्य िन्त्िु र विस्पजिको अन्त्िराजिय व्यापार जियर्ि िथा जियन्त्रण गिा १९७३
( ि्) को

बर्ेलिद्वारा कायाान्त्वयिर्ा आएको हो ।य

ऐिले

िंकटापन्न विस्पजि र वन्त्यिन्त्िुहरुको

अन्त्िराजिय व्यापार जियर्ि िथा जियन्त्रणको वारेर्ा बिाउाँ दछ । प्रिाजिहरुको अत्यजधक ह्रा लाई
ा.ई.टी. ले ुरिा प्रदाि गदाछ र जवजभन्न प्रकारको ुरिाको लाजग ा.ई.टी. ले अत्यजधक ह्रा भएका
प्रिाजिहरुलाई अिु ुची पजहलो, दोश्रो र िेश्रो गरी िीि भागर्ा ूचीकृ ि गरेको छ । अिु ुची पजहलो र्ा
ा.ई.टी. द्वारा ुचीकृ ि गरेको जिविन्त्िुहरु र विस्पजिहरु र्ध्य बैभन्त्दा िोजखर्र्ा रहेका (लोपोन्त्र्ुख)
प्रिाजिहरुलाई ूचीकृ ि गरे को छ । लोप हुिे खिरार्ा रहेका प्रिाजिहरुलाई वैज्ञाजिक अिु न्त्धाि बाहेक
अन्त्िराजिय व्यापारको लाजग जिषेध गररएको छ । अिु ुजच दोश्रोर्ा विार्ािर्ा जवलुप्त हुिे खिरा िभएका
िर व्यापारको जियन्त्रण िभएर्ा त्यस्िो अवस्था ृििा हुि क्ने प्रिाजिहरुको ूची रहेको छ । अिु ुजच
िेश्रोर्ा एक पाटीको (पि रािको ) अिुरोधर्ा वा प्रिाजिहरुको अजस्थर अवैध व्यापारलाई जियर्ि गिा
र एक भन्त्दा अन्त्य देशहरुको हयोग आवस्यक हुिे प्रिाजिहरुलाई ूचीकृ ि गरेको छ ।
आदीवा ी िथा िििािी र्ुदायको लाजग अन्त्िराजिय श्रर् ग
िं ठि बर्ेलि, २०४५ (ििं १६९)
आदीवा ी र िििाजि

र्ुदायर्ा अन्त्िराजिय श्रर्

िंगठि

बर्ेलिका, १९८९ (ििं.१६९) िेपालले

े्टेबबर १४, २००७ र्ा १६९ िबबरर्ा अन्त्िराजिय श्रर् िंगठि बर्ेलिर्ा स्वीकृ ि गयो । ि् २००७
र्ा आदीवा ी िििाजिको अजधकार

बबजन्त्ध

िंयुक्त राि िंघको घोषणालाई

ाधारण

भाले पाररि
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गयो । उक्त घोषणाले बर्ेलि ििं.१६९ अन्त्िगाि प्रदाि गररएका ज द्धान्त्ि र दृजष्टकोणको र्हत्वलाई पुजष्ट
गदाछ र य ले गदाा
अन्त्िराजिय श्रर्

बर्ेलि ििं.१६९ को स्वीकृ ि र कायाान्त्वयिको लाजग ियााँ प्रेरणा प्रदाि गदाछ ।

िंगठिको

बर्ेलि ििं.१६९ ले आकदवा ी र िििाजि िथा जपजछजडएका व्यजक्तहरुका

जवशष्ट ज्ञाि ीप र प्रजवजधलाई उिीहरुको परबपरागि अथा व्यवस्था र आत्र्जिणाय जवका प्रकृ याको
आधारका रुपर्ा र्ान्त्यिा कदिुपिे आवस्यकिालाई प्रकाश पादाछ । बझौिाको धारा १ ले आकदवा ी
िििाजि व्यजक्तहरुको पररभाषा प्रदाि गदाछ । धारा–६ ले उजचि प्रकृ यार्ाफा ि बबजन्त्धि व्यजक्तहरु ाँग
परार्शा गदाछ र जवशेष गरी उिीहरुका प्रजिजिजध िंस्थाहरु र्ाफा ि प्रत्यि अ र पिे व्यजक्तहरुको बारेर्ा
छलफल गदाछ । धारा १५ र्ा आफ्िो िग्गा बबजन्त्ध प्राकृ जिक श्रोि बबजन्त्ध ििअजधकारको िंरिण गिे
जवषय उल्लेख गररएको छ । यी अजधकारहरुर्ा यस्िा िं ाधि/श्रोिहरुको प्रयोग, व्यवस्थापि र िंरिण
कायार्ा भाग जलिे अजधकार छ । धारा १६(२) र्ा िहााँ ब ाई री आएका र्ाजि हरु ब ोवा

गिा

आवस्यक पिे देजखन्त्छ, उिीहरुको स्विन्त्र र जु चि हभाजगिार्ा र्ार स्थाि पररविाि हुिेछ भिी स्पष्ट
रुपर्ा उल्लेख गरेको छ । धारा १६(३) र्ा

बभव भए बर् यी िििाले स्थािान्त्िरणको आधारर्ा

अजस्ित्वर्ा रहि आफ्िो िग्गा कफिाा गिे अजधकार पाउिेछि् भिी उल्लेख छ । धारा १६(५) र्ा
व्यजक्तहरुलाई पिे कु िै पजि िजि वा चोटपटकको पूणा िजिपूर्िा कदिुपिे कु राको जवस्िृिीकरण गररएको छ
।
िैजवक जवजवधिा बबजन्त्ध अन्त्िराजिय र्हा जन्त्ध, १९९२ ( ि्)
िंयुक्त राि िंजघय िैजवक भडडार िेर राजिय जिकु ञ्ज, प्राकृ जिक भडडार िेर वा िंरिण िेरहरुको रुपर्ा
िोककएका िग्गार्ा हुि क्ने आयोििाहरु िंयुक्त राि िंघको बडापरबाट प्रभाजवि हुिेछि् । य बाहेक
बर्ेलिले कु िै पजि अन्त्य िेरहरुर्ा िैजवक जवजवधिाको िंरिणका लाजग िोड कदन्त्छ ।
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पररच्छेदः ५ जवद्यर्ाि वािावरणीय अवस्थाः
प्रस्िावले प्रभाव पािा क्ने स्थािको भौजिक, िैजवक, ार्ाजिक, आर्थाक िथा
बारेर्ा आधारभूि िािकारी जिम्नािु ार िाजलकार्ा कदइएको छ ।

ााँस्कृ जिक बस्िुजस्थजिको

५.१ भौजिक वािावरणः
प्रस्िाव िेर अन्त्िगािको भौगोजलक िथा धरािलीय अवस्था, भू–उपयोग िलवायु, िल िथा िलाधार
िेर, भू–गभा, वायुको गुणस्िर, ध्विीको स्िर र पािीको गुणस्िर बबजन्त्धि िािकारी उदृि गररएको छ
।
क. भू उपयोग
रिंगशाला जिर्ााणले प्रत्यि प्रभाव पािे िेरको भू–उपयोगर्ा वि क्ष्रेर र वि िेर ाँग िोजडएर रहेको रुख
वृि जवजहि रकारी वााँझो िर्ीिको कारण िर्ीिको स्वरुपर्ा पररविाि हुन्त्छ । आयोििा िेरको भू उपयोगको जववरण िाजलका ६ र्ा देखाइएको छ । (श्रोि : स्थलगि वेिण, २०७७)
िाजलका ििं 6 आयोििाको लाजग आवस्यक भू भाग
ज ििं

आयोििाकोलाजग भू उपयोगको ककज र्
आवस्यक भु भाग

ओगटेको िेर

१

रिंगशालाको लाजग

रुख वृि जवजहि जििेश्वरी
ा व उ को वि िेर

करीव २ हेक्टर

२

रिंगशालाको लाजग

रुख वृि भएको जििेश्वरी
ा व उ को वि िेर

रुख वृि भएको
करीव १ हेक्टर वि
िेर ।

३

जिर्ााण फोहोर
िथा अन्त्य फोहोर
व्यवस्थापि िेर

िीिी िर्ीिलाई भाडार्ा
जलिे व्यवस्था जर्लाउिे

उपरोक्त ३ हेक्टर वि
िेर जभरै व्यवस्थापि
गिे ।

कू ल
३

ओगटेको िेर
प्रजिशिर्ा

३.० हे
रिंगशालार्ा पहुाँच
र्ागाको
स्िरोन्नजिको
लाजग

ाजवकर्ा प्रयोग भैरहेको
ााँगुरोवाटोलाई स्िरोन्नजि
गरर पक्की डक विाउि
आवस्यक ।

पूवा पजिर् लोकर्ागा
देजख करीव १ ककजर्
उत्तर िफा ।

जििी िर्ीिलाइ भाडार्ा
जलिे व्यवस्था जर्लाउिे

आवस्यकिा अिु ार

कू ल
४

अस्थाइ आवस्यकिा
श्रर्ीक जशजवर
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ार्ाग्री भडडारण जििी िर्ीिलाइ भाडार्ा
िेर
जलिे व्यवस्था जर्लाउिे

आवस्यकिा अिु ार

उत्खिि् िेर

रिंगशालाको लाजग िेर
जवस्िार गिा आवस्यक वि
िेर िुि जििेश्वरी
ार्ुदायीक विर्ा पदाछ ।

रुख वृि भएको
करीव १ हेक्टर िेर ।

फोहोर
व्यवस्थापि िेर

िीजि िर्ीिलाई भाडार्ा
जलिे व्यवस्था जर्लाउि

आवस्यकिा अिु ार

कु ल वि
िेरको करीव
३३ प्रजिशि भू
भाग ।

कू ल
ख. भू गभा
प्रस्िाजवि आयोििा िेर र्ुन्त्री िहबाट १५२ र्ीटरको उचाईर्ा अवजस्थि छ । आयोििा िेर
भौगोजलक रुपर्ा र्ध्य िेपालको चुरे िेरर्ा पदाछ । रिंगशाला जिर्ााण िेरको स्थलाकृ जि चुरे िेरर्ा वगीकृ ि
गरी जचरण गररएको छ । प्रस्िाजवि रिंगशाला िेर चुरे इलाकाजभर पदाछ । यो िेरर्ा र्ुख्यिः क्वाटािरी
जडपोजिट रहेको छ िुि ज िोिोईक र्य देजख ट ारी र्यको अन्त्ि जिर लगभग १६ लाख बषा अगाडी
बिेको पाइन्त्छ । यो िेर र्ुख्य फ्रन्त्टल थ्रस्ट देजख िल पिे भएकोले भुकबपीय दृष्टीकोणले िंवेदिजशल िेर
र्ाजिन्त्छ ।
िल िथा र्ौषर्
आयोििा िेरर्ा उष्ण िलवायू छ । प्रभाजवि आयोििा िेरको िलवायु बबजन्त्ध िािाकारी िलवायु
र्ापि के न्त्र (वुटवल स्टेशि) बाट प्राप्त गररएको जथयो । य प्रभाजवि िेरको वषाा र िापक्रर्को स्िर पत्ता
लगाउि िलवायु िथ्याङ्कको जवश्लेषण गररएको जथयो । वुटवल उपर्हािगरपाजलका को औ ि बार्षाक
वषाा २९१३ र्ी.र्ी. रहेको छ । जचर ७ ले वुटवल स्टे िले र्ापि गरेको ईस्वी ि् २०१३ देजख २०१७
बर्को वार्षाक वषाा देखाउाँ छ ।
िाजलका ििं 7 बुटवल उपर्हािगरपाजलकाको वार्षा क औषि वषाा
स्टेशिः वुटवल
Year वषा

वार्षाक वषाा

२०१३

२०३४.८

२०१४

२७२६.१

२०१५

३३६८.१

२०१७

३५२५.५

औषि

२९१३.६२

(श्रोिः वािावरणीय िथ्याङ्क, २०१९)
जचरः २०१३ देजख २०१७ बर्को वार्षाक औषि वषाा
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जचर िः 7 वुटवल उपर्हािगरपाजलको वार्षाक वषाा

Annual Rainfall
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(श्रोिः वािावरणीय िथ्याङ्क, २०१९)
औषि िापक्रर्
रुपन्त्देही जिल्लाको औ ि अजधकिर् िापक्रर् २६.७८ जडग्री ेजल् य छ र औ ि न्त्यूििर् िापक्रर्
२१.६० जडग्री ेजल् य रहेको छ भिे । िल िाजलका र जचरर्ा बुटवल उपर्हािगरपाजलका को ईस्वी
ि् २०१४–२०१७ बर्को औषि र्ाज क अजधकिर् र न्त्यूििर् िापक्रर् देखाउाँ छ ।
िाजलका ििं 8 बुटवल उपर्हार्गरपाजलकाको न्त्यूििर्, अजधकिर् िथा औषि िापक्रर्
स्टेशिः बुटवल
वषा

न्त्यूििर्

अजधकिर्

औषि

२०१४

१९.६

३०.०

२४.८

२०१५

१९.५

३०.३

२४.९

२०१६

१८.९

३१.७

२५.३

२०१७

१९.३

३१.७

२५.५

औषि

१९.३२

३०.९२

२५.१२

(श्रोिः वािावरणीय िथ्याङ्क, २०१९)
जचरः २०१४ देजख २०१७ बर्को वार्षाक औषि िापक्रर्
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जचर िः 8 वुटवल उपर्हािगरपाजलकाको न्त्यूि िर् अजधकिर् िथा औषि िापक्रर्

Air Temperature in Degree Celsious
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(श्रोिः वािावरणीय िथ्याङ्क, २०१९)
ग. खोला खोल् ीको जववरण
प्रस्िाजवि आयोििा िेर िजिकै र्ा भालु खोला रहेको छ । यो खोला पािी परेको र्य र्ा वाहेक ाँधै
ि ो ुख्खा िै रहन्त्छ ।
घ. िल वायु िथा ध्वजिको गुण
वायु प्रदूषणको र्ुख्य श्रोि वारी ाधिहरु िै भएकोले प्रस्िाजवि आयोििा स्थलको वायूर्ा प्रदूषण थोरै
र्ारार्ा हुिे देजखन्त्छ । आयोििा िेर जििेश्वरी ार्ुदायीक वि वुटवल उपर्हािगर पाजलका वडा ििं १३
र्ा जिर्ााण गिे हुिाले आयोििा स्थलर्ा ध्वजि प्रदूषणको र्ारा पजि कर् हुिे अिुर्ाि गररएको छ । य
िेरको पािीको गुणस्िर स्वच्छ रहेको पाईएको छ िर वषाा यार्र्ा बलौटे बालुवा, ग्रेगर थुजप्रिे भएकोले
पािीको गुणस्िर प्रदुजषि हुि क्नेछ ।
५.२ िैजवक वािावरण
आयोििा िेरका वि

बपदा र जििर्ा पाइिे वन्त्यिन्त्िु, विस्पजि, गैह्र काष्ट विस्पजिको बारेर्ा
Transect walk survey र स्थािीय ाँगको परार्शाद्वारा पजहचाि गरयो ।
ार्ुदायीक वि
िेपालर्ा ार्ुदाजयक वि कायाक्रर् विको िंरिण र कदगो व्यवस्थापि िथा र्ुदायको िीवियापि ुधार
गिा गररएको रकारी प्रया हो । कायाक्रर् जवजभन्न िीजि, एविं िंस्थागि अभ्या र ज काईहरुवाट
पररस्कृ ि हाँदै आइरहेको छ । िेपालर्ा ार्ुदाजयक वि कायाक्रर्को आवस्यकिालाई रकारी िीजिहरुले
वाप्रथर् २०३३ देजख िै लागु गरेको जथयो ( राजिय वि योििा , २०३३) । प्रस्िाजवि रिंगशाला जििेश्वरी
ार्ुदाजयक वि िेर जभर पदाछ । रुपन्त्देही जिल्लाको वुटवल उपर्हिगरपाजलका वडा ििं १३ र्ा अवजस्थि
य
ार्ुदायीक विर्ा जवजभन्न प्रिाजिका रुखहरु झाडी, झारपािहरु िस्िै ाल (Shorea robusta),
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अस्ना (Terminalia tomentosa), लगायि र्ाजथ उपजशषाक ििंबवर ३.३.२ र्ा उल्लेजखि रुख जवरुवाहरु
पाइन्त्छि् ।
क. वि बपदा
आयोििा प्रस्िाजवि िेर जििेश्वरी ार्ुदायीक वि उपभोक्ता र्ूहलाई हस्िाडिरण गरीएको वि िेर
भएकोले उपभोक्ता र्ुह कै ब्यवस्थापिर्ा ञ्चाजलि छ । प्रस्िाजवि आयोििाको ीर्ार्ा पिा वि िेर
रुखहरुको िार् िल िाजलकार्ा प्रस्िुि गररएका छ ।
िाजलका ििं 9 आयोििा िेरको वि बपदाको ूची
विको िार्

विको ककज र्

जििेश्वरी
ार्ुदायीक
वि

स्थाि

िेरफल

आयोििा
िेरबाट दूरी

ार्ुदजयक वि वुटवल
उपर्हािगरपाजलका

३.० हे

जिर्ााण
िेरर्ा
िैरहेको

र्ुख्य प्रिाजि
ाल, अस्ना,
खयर, टुिी,
ज न्त्दरु े

- स्थलगि वेिण, २०७७)
ख. विस्पजि
रिंगशाला जिर्ााण िेरर्ा िबर्ा ९१ वटा रुखहरु पदाछि् । आयोििा िेरर्ा पाईिे र्ुख्य प्रिाजिहरुर्ा
रुखहरुर्ा ाल (Shorea robusta), ाि⁄अस्ना (Terminalia tomentosa), ज

ौं (Dalbergia sisoo),िथा

ज न्त्दरु े (Mallotus phillippinensis) आकद र्ुख्य प्रिाजिहरु हुि् ।
िाजलका ििं 10 विस्पजिको ूची
स्थािीय
िार्

वैज्ञाजिक िार्

पररवार

ाल

Shorea robusta

Dipterocarpaceae

ाि⁄अस्ना

Terminalia
tomentosa

Combretaceae

Dalbergia sisoo

Fabaceae

कर्ाा

Adina cordifolia

Rubeaceae

ज न्त्दरु े

Mallotus
phillippinensis

Euphorabiaceae

रटक

Tectona grandis

Lamiaceae

क्यार्ुि

Cleistocalyx
operculatus

Myrtaceae

ज

ौं

CITES IUCN

िेपाल रकार
Protected
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बोट धाइरो

Legerstroemia
parviflora

Lythraceae

कदर्

Neolamarckia
cadamba

Rubiaceae

अिुािा

Terminalia arjuna

Combretaceae

कु ुर्

Schleichera oleosa

Sapindaceae

टााँटरी

Dillenia pentagyna

Dilleniaceae

बरो

Terminalia bellirica

Combretaceae

जबिय ाल

Pterocarpus
marsupium

Fabaceae

भलायो

Semecarpus
anacardium

Anacardiaceae

र् ला

Eucalyptus spp.

Myrtaceae

हरो

Terminalia chebula

Combretaceae

ज रर

Albizia procera

Fabaceae

बााँझी

Anogeissus latifolia

Combretaceae

अर्ला

Phyllanthus emblica

Phyllanthaceae

बेल

Aegle marmelos

Rutaceae

अ ारे

Murraya koenigii

Rutaceae

ज र्ल

Bombax ceiba

Malvaceae

जपपल

Ficus religiosa

Moraceae

वर

Ficus benghalensis

Moraceae

आाँप

Mangifera indica

Anacardiaceae

िार्ुि

Syzygium cumini

Myrtaceae

जचउरी

Diploknema
butyracea

Sapotaceae

िेिपाि

Cinnamomum
tamala

Plantae

Protected

Protected
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बााँ

Himalaya calamus

कु ररलो

Asparagus
racemosus

Poaceae

र्ाजथ उल्लेजखि जववाहरु र्ध्ये प्र िाजवि िेरर्ा पाइिे रुखहरुको िंख्या जहि काठको अिुर्ाजिि
पररर्ाण
िाजलका ििं 11 रुखको िंख्या जहि काठको पररर्ाणको जववरण
विस्पजिको प्रिाजि

स्थािीय
िार्

विस्पजि बैज्ञाजिक
िार्

रुख

पोथ्रा

(३० े.
र्ी.
गोलाई
र्ाथी

(१०-

िबर्ा वि पैदावार
रटबबर
दाउरा

२९.९ े.
र्ी.
गोलाई)

(की. फीट)

(स्िैक,
चट्टा)

िबर्ा उिाा

के . िी.

Terminalia
अस्ना

tomentosa

४

१५०.३९

०.३६

६२४३.९

३८९.५९

Syzygium
िार्ुि

cuminii

१

०

११.१६

०.०२

जपपल

Ficus religiosa

१

०

३३४.९

०.७९ ११६९२.१२

ाल

Shorea robusta

० १३६५.७६

३.२५ ५६७०१.९६

१८

Dalbergia sissoo

३

२४

१३१.१३

०.३२

र्ी

Ficus benjamina

२

०

७०६.६३

१.६८ २४६६९.८१

रटक

Tectona grandis

७

३१

२५२.४१

०.५

८१६७.२१

५५ २९५२.३८

६.९२

१:१५.५९

ज

ौ

िबर्ा

३६

४६५१

श्रोिः स्थलगि वेिण २०७७
ग. प्रर्ुख गैह्र काष्ठ विस्पजि
प्रस्िाजवि आयोििा िेरर्ा गैर काष्ट विस्पजिहरु पजि पाईन्त्छि् । य अन्त्िगाि हरो (Terminalia
chebula), अर्ला (Phyllanthus emblica), बेल (Aegle marmelos), आाँप (Mangifea indica), कु ररलो
(Asparagus spp), िार्ुि (Syzygium cumini), अ ारे (Murraya koenigii) पदाछि् ।
िाजलका ििं 12 आयोििा िेरर्ा पाईिे गैर काष्ट विस्पजिहरु
स्थािीय
िार्

वैज्ञाजिक िार्

उपयोग
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हरो

Terminalia chebula

आयुवेकदक औषजधय गुण भएको औषधीको रुपर्ा प्रयोग ।

अर्ला

Phyllanthus emblica

आयुवेकदक औषजधय गुण भएको औषधीको रुपर्ा प्रयोग ।

बेल

Aegle marmelos

आयुवेकदक औषजधय गुण भएको औषधीको रुपर्ा प्रयोग ।

अ ारे

Murraya koenigii

आयुवेकदक औषजधय गुण भएको औषधीको रुपर्ा प्रयोग ।

आाँप

Mangifera indica

आयुवेकदक औषजधय गुण भएको औषधीको रुपर्ा प्रयोग ।

िार्ुि

Syzygium cumini

आयुवेकदक औषजधय गुण भएको औषधीको रुपर्ा प्रयोग ।

जचउरी

Diploknema butyracea

आयुवेकदक औषजधय गुण भएको औषधीको रुपर्ा प्रयोग ।

िेिपाि

Cinnamomum tamala

र्धुर्ेह, दर्, श्वा प्रश्वा
पखालाको उपचार गिा

बााँ

Himalaya calamus

कु ररलो

Asparagus racemosus

टााँटरी

Dillenia pentagyna

बरो

Terminalia bellirica

बबन्त्धी

र्स्या, रुघाखोकी,

घ. आयोििा िेर आ पा पाइिे रिं जिि िाजलकार्ा उल्लेजखि प्रिाजिहरू
िाजलका ििं 13 आयोििा िेरर्ा पाईिे िं रजिि वोटजवरुवाहरु
क्र.
.

प्रिाजि

िेपाली
िार्

पररवार

िेपाल
िंरजिि

आइयुज
एि
िंरजिि

१

Shorea
robusta

२

ुिाखरी

ाइरट

वगीकरण

ाल

Dipterocarpaceae

P

LC

-

जिका ी गिा
प्रजिबन्त्ध

ुिाखरी

orchidance

P

-

II

िं लि,
क
ओ ारप ार
र जिका ी
गिा प्रजिबन्त्ध

श्रोि : स्थलगि प्रत्यि अध्ययि , २०७७ िथा स्थािीय िंग परार्शा
आइयुज एिको लोपोन्त्र्ुख ूचािंक : T (Threatened), E (Endangered)
यो जवजभन्न िाजलकाहरु र्ध्ये ाल िेपाल रकारको िंरजिि विस्पजि अन्त्िगाि र्ाजवष्ट छ | ो प्रिाजि
आईयुज एिको least concern अन्त्िगाि पिा आउाँ छ | यहााँ के जह जर्चाहा प्रिाजिका विस्पजि पजि
पाइन्त्छि | िस्िै : कालो बिर्ारा, कााँडे बिर्ारा, आकद |
ङ. वन्त्य िन्त्िुको ूची
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स्थलगि अध्ययि िथा स्थािीय िंगको छलफल पिाि जिम्न प्रकारका स्ििधारी ििंगली ििावरहरु
आयोििा िेरर्ा िथा वररपरर िेरर्ा रहेको पाइयो | िुि िाजलका ििं. ४.१२ र्ा कदइएको छ |
िाजलका ििं 14 ििंगली स्ििधारी प्राणीहरु
स्थािीय
िार्

वैज्ञाजिक िार्

पररवार

CITES

IUCN

िेपाल
रकार

जचिुवा

Panthera
pardus

Felidae

I

Vulnerable

Protected

वि
जबरालो

Felis chaus

Felidae

II

Least

-

खरायो

Lepus
nigricolis

Leporidae

फ्याउरो

Vulpes
bengalensis

Canidae

Vulnerable

Protected

बदेल

Sus scrofa

Suidae

Least

-

स्ििधारी

concern
Least

-

concen

concern
रािो
बादर

Macaca
mulatta

Cercopitheidae

जिलगाई

Boselaphus
tragocamelus

Bovidae

Vulnerable

Protected

जचत्तल

Axis axis

Cervidae

Vulnerable

-

ािो जिर Viverricula
indica
जबरालो

Felidae

Least

-

ढेडु वा
लङगुर

Semnopithecus
entellus

Cercopithecidae I

ठु लो
न्त्याउरी
र्ु ो

Herpestes
edwardsii

Herpestidae

II

Least

-

concen

concern
Near

-

Threatened
Least

-

concern
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लोखके

स्याल

Petaurista
petaurista

Sciuridae

Canis aureus

Canidae

Least

-

concern
Least

-

concern
िुरे दुब ी

Hystrix indica

Hystricidae

Least

-

concern
र्ल ााँप्रो

चर्ेरो

च.

Martes
flavigula

Mustelidae

Pteropus
giganteus

Pteropodidae

Least

-

concern
II

Least

-

concern

चराहरु

आयोििा िेर आ पा पाइिे के जह चराहरुको प्रिाजि िाजलका ििं. १५ र्ा पेश गररएको छ |
िाजलका ििं 15 आयोििा वरपर पाइिे चराहरुको जववरण
स्थािीय
िार्

बैज्ञाजिक िार्

पररवार

IUCN

िेपाल
रकार

Leptoptilos
javanicus

Ciconiidae

Vulnerable

-

Antigone
Antigone

Gruidae

Least

-

Eudynamy
scolopacea

Cuculidae

Ocyceros
birostris

Ocyceros

Spilopelia
chinensis

Columbidae

CITES

चराचरूङ्गी
भुाँडीफोर
जगद्ध
ार

कोइली

ािो धिेश

कु ले ढु कुर

Concern
Least

-

concern
Least

-

Concen
Least

-

Concern
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डाङग्रे ⁄रूपी

Acridotheres
tristis

Sturnidae

कोटेरो
र्ुजियााँ

Lonchura
punctulata

Estrildidae

ज र्कु खुरा

Amaurornis
phoenicurus

Rallidae

ािो ेिो
बकु ल्ला

Egretta garzetta

Ardidae

िुरेली

Pycnonotus
cafer

Picnonotidae

पािज उिे
कफस्टो चरा

Orthotomus
sutorius

Cisticolidae

लाटोको ेरो

Athene brama

Strigidae

Least

-

Concern
Least

-

concern
Least

-

concern
Least

-

concern
Least

-

Concen
Least

-

concern
II

Least

-

concen
काष्ठकू ट

Dendrocopos
macei

Least

Hierococcyx
varius

Least

े ोकडठे
ि
र्ाटीकोरे

Halcyon
smyrnensis

Least

जिलकडठर
ठे उवा

Coracias
benghalensis

Least

घर गौंथली

Hirundo rustica

Least

बीउ कु जहयो

-

concern
-

concern
-

concern
-

concern

concern
बट्टाई

Coturnix
coturnix

Least

-

concern
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खैरो भराई

Least

Lanius cristatus

-

Concern
खोले
रटकरटके

Motacilla
maderaspatensis

Least

बकु ल्ला

Ardeola grayii

Least

-

Concern
-

concern
भाँगेरा

र्लेवा

Passer
domesticus

Least

Columba livia

Least

-

concern
-

concern
घर काग

कडठे ुगा

Corvus
splendens

Least

Psittacula
krameri

Least

-

concern
-

concern

श्रोि: स्थलगि प्रत्यि अध्ययि,२०७७ िथा स्थािीय िंगको छलफल
छ.

री प
ृ

य आयोििा वरपर पाइिे री ृपहरुको जववरण िाजलका ििं १६ र्ा कदइएको छ |
िाजलका ििं 16 आयोििा वरपर पाइिे री ृ प हरुको री ृ पको जववरण
स्थािीय
िार्

वैज्ञाजिक िार्

पररवार

Hemidactylus
frenatus

Gekkonidae

Trimeresurus
spp

Viperidae

CITES

IUCN

िेपाल रकार

Least

-

री ृप
र्ाउ ुली

हरेउ पा

अजिङ्गर

Concern

Python molurus Pythonidae

Least

-

Concern
I

Vulnerable

Protected
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ाधारण
पा
धार्ि पा

Boiga trigonata Colubridae

Least

-

Concern
Ptyas mucosa

Colubridae

Least

-

Concern
भ्यााँगुिा

Rana tigrina

Ranidae

Least

-

Concern
छेपारो

Calotes
versicolor

Agamidae

ुि गोहोरो Varanus
flavescens

Varanidae

ख े
भ्यागुिा

Bufo spp

ढकिी िरर्
खबटे
कछु वा

Lissemys
punctata

Least
Concern
I

Least

Protected

Concern
Bufonidae

Least

-

Concern

गोहोरो

Trionichidae

II

Varanidae

Pangshura
tecta

गोर्ि पा

Least

-

Concern
Least

Varanus spp
भारिीय
धुरी कछु वा

-

-

Concern
Geoemydiadae II

Vulnerable

-

Elapidae

Least

-

II

Naja naja

Concern

श्रोि: स्थलगि प्रत्यि अध्ययि िथा स्थािीय िंगको छलफल
िोट: आइयुज एि रेड जलस्ट क्याटगोरी : Extinct (EX), Extinct in the Wild (EW), Critically
Endangered (CR), Endangered (EN), Vulnerable (VU), Near Threatened (NT), Least
Concerned (LC), Lower Risk (LR)
GoN Categories: P Protected by legislation
CITES Categories: Appendix I, II, III
५ .३ ार्ाजिक आर्थाक र ााँस्कृ जिक वािावरण
५ .३ .१. िि िंख्याको जववरण
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आयोििा स्थल रहेको रुपन्त्देही जिल्ला वुटवल उपर्हािगरपाजलकाको कु ल िि िंख्या १३८७४२ छ ।
आयोििा प्रभाजवि िेर वुटवल उपर्हािगरपाजलका वडा ििं १३ र्ा िबर्ा घरधुरी ३५६१ रहेको छ ।
िि िंख्याको िथ्याङ्क के जन्त्रय िथ्याङ्क जवभागको २०११ को राजिय िि िंख्या र आवा ििगणिाबाट
जलइएको हो ।
िाजलका ििं 17 आयोििाबाट प्रभाजवि वुटवल उपर्हािगरपाजलकाको िि िंख्या
क्र
िं

घरधुरी

कु ल
िि िंख्या

पुरुष

र्जहला

कै कफयि

१

वुटवल उपर्हािगरपाजलका

४०७९८

१७०६५७

८६४८६

८४१६६

२

वडा िबवर १३

३५६१

१५०४४

७६२६

७४१८

-श्रोिः बुटवल उपर्हािगरपाजलका पाश्वाजचर, २०७७)
५ .३ .२. धर्ा र िाि िथा िािीयिा

आयोििा िेरका प्रर्ुख िािहरु िाह्मण, िेरी, गुरुङ्ग, र्गर थारु आकद र्ुख्य हुि् । आयोििा िेरर्ा
पाइिे जवजभन्न िािीय र्ूहहरु िाजलका १८ र्ा देखाइएको छ ।
िाजलका ििं 18 आयोििाबाट प्रभाजवि वुटवल उपर्हािगरपाजलकाको िािीय िंरचिा
िंख्या

प्रजिशि

िाि/ िाजि

िाह्मण पहाडे

४२१२०

३०.३६

विंगाली

१९९

०.१४

र्गर

२५७४९

१८.५६

िाबहण-िराई

१६९

०.१२

िेरी

१८७७९

१३.५४

र्ारवाडी

१६०

०.१२

िेवार

१०६०६

७.६४

धोवी

१४२

०.१०

थारु

८४६४

६.१०

र्ाझी

१२४

०.०९

कार्ी

६५३०

४.७१

रािपूि

१२२२

०.०९

गुरुङ्ग

४८०८

३.४७

कायस्थ

१०७

०.०८

दर्ाई/ढोली

३१२८

२.२५

कहर

१००

०.०७

र्ू लर्ाि

३००६

२.१७

कु र्ी

९८

०.०७

कठविीय

२४०७

१.७३

घिी/ भूिेल

८५

०.०६

ठकू री

२३१७

१.६७

थार्ी

८१

०.०६

१०४२२

०.७५

कािु

७५

०.०५

िार्ाङ्ग

७०५

००.५१

कोईली/कोश्वहा

६७

०.०५

कु र्ाल

७०२

०.५१

शुिुवार

६६

०.०५

िाि/ िाजि

ाकी

िंख्या

प्रजिशि
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िंख्या

प्रजिशि

िाि/ िाजि

६७६

०.४९

बाधाई

६५

०.०५

थकाली

६४१

०.४६

र्लाहा

६२

०.०४

यादव

५२८

०.३८

धािुक

५९

०.०४

हलवाई

५०९

०.३७

लोहार

५३

०.०४

िेली

४७१

०.३४

र्ुशहर

५०

०.०४

छन्त्त्याल

३९३

०.२८

अन्त्य िििाजि

१६१

०.१२

राई

३१५

०.२३

अन्त्य दजलि

१२८०

०.९२

हिार्/थाकु र

२५९

०.१९

अन्त्य िराई दजलि

३७४

०.२७

कलवार

२२२

०.१६

अन्त्य

२००

०.१४

चर्ार/हरीिि

२१७

०.१६

उल्लेख िभएको

३८

०.०३

वादी

२११

०.१५

िबर्ा

१३८७४२ १००

िाि/ िाजि
न्त्या ी/दशिार्ी

िंख्या

प्रजिशि

(श्रोिः राजिय िि िंख्या िथा आवा गणिा, के न्त्रीय िथ्याङ्क जवभाग, २०६८)
५ .३ .३. आवा

प्रकार र वस्िीको ढााँचा अिु ार घरधुरीहरु

आयोििा िेरका अजधकािंश घरहरु र्ध्ये ४७.४२% पक्की रहेका छि् । अन्त्य घरहरुर्ध्य १६.६०%
अधापक्की रहेकाछि् भिे १.२६% कच्ची रहेका छि्, ०.१४% टहरा झुप्रो िथा छाप्रो िथा ३४.५८%
काठको जपल्लर भएको र ०.००२५% अन्त्य प्रकारको छ । आयोििा िेरको बस्िीहरु गुिुर्ुच्च परेको र
क्लष्टरहरु रहेको छ । िाजलका १९ र २० र्ा आयोििाबाट प्रभाजवि िेरको आवा प्रकारलाई देखाईएको
छ।
िाजलका ििं 19 आयोििाबाट प्रभाजवि वुटवल उपर्हिािगरपाजलकाका घरको प्रकृ जिको आधारर्ा
घरधुरीहरु
क्र
िं

िबर्ा
घरहरु

१

४०८०० १९३४९
१००%

घरको प्रकृ जिको आधारर्ा घरकोप्रकार
पक्की

अधापक्की

कच्ची

टहरा
छाप्रो

६७७१

५१५

५७

१

०.१४%

०.००% ३४.५८%

४७.४२% १६.६०% १.२६%

झुप्रो अन्त्य

जववरण िखुलेको
१४१०७

(श्रोिः वुटवल उपर्हािगरपाजलकाको पाश्वाजचर, २०७७)
िाजलका ििं 20 आयोििाबाट प्रभाजवि वुटवल उपर्हािगरपाजलका १३ ििं वडाको घरको प्रकृ जिको
आधारर्ा घरधुरीहरु

52

उजिरस िंह िबई रिंगशाला जिर्ााणको वािावरणीय प्रभाव र्ूल्याङ्कि प्रजिवेदि

क्र िं

िबर्ा
घरहरु

घरको िगको प्रकार

३५६१

२२२३ ४६०

पक्की

अधापक्की

कच्ची

टहरा झुप्रो छाप्रो

अन्त्य जववरण िखुलेको

३०

०

०

८४४

-श्रोिः वुटवल उपर्हािगरपाजलकाको पाश्वाजचर, २०७७)
५ .३ .४. खािा पकाउिे ईन्त्धिको प्रकार अिु ार घरधुरीहरुः
आयोििा िेरका व्यजक्तहरुले काठ/दाउरा, र्रट्टिेल, एल.पी. ग्यााँ , गोबर, बायो ग्यााँ र अन्त्य बस्िुहरु
खािा पकाउिे ईन्त्धिको रुपर्ा प्रयोग गछाि् । िाजलका २१र२२ र्ा आयोििाबाट प्रभाजवि हुिे
िेरहरुको खािा पकाउिे ईन्त्धिको बारेर्ा जववरण देखाएको छ ।
िाजलका ििं 21 आयोििाबाट प्रभाजवि वुटवल उपर्हािगरपाजलकाको खािा पकाउिे इन्त्धि प्रयोगको
आधारर्ा घरधुरीहरु

क्र िबर्ा
खािा पकाउिे इन्त्धिहरु
िं घरधरीहरु
एल पी
काठ
र्ट्टीिेल
ग्यााँ
दाउरा

४०८००

३९९१६ १५३६ १७

गुईठा,

जविुली वायोग्या

अन्त्य

जववरण
िखुलेको

१९

३

७

गोबर

५

९७

-श्रोिः वुटवल उपर्हािगरपाजलकाको पाश्वाजचर, २०७७)
िाजलका ििं 22 आयोििाबाट प्रभाजवि वुटवल उपर्हािगरपाजलका वडा ििं १३ को खािा पकाउिे
इन्त्धिहरु
क्र िबर्ा
खािा पकाउिे इन्त्धिहरु
िं घरधरीहरु
एल पी काठ
र्ट्टीिेल
ग्यााँ
दाउरा
३५६१

३४१६ १४१

३

गुईठा,

वायोग्या

जविुली

अन्त्य

जववरण
िखुलेको

१

०

०

०

गोबर
०

(श्रोिः वुटवल उपर्हािगरपाजलकाको पाश्वाजचर, २०७७)
५ .३ .५. जबिुलीको श्रोिको आधारर्ा घरधुरीहरु
आयोििा िेरका व्यजक्तहरुले जवद्युि, र्रट्टिेल, बायो ग्या , ोलार र अन्त्य वस्िुहरु जविुलीको श्रोिको
रुपर्ा प्रयोग गछाि । आयोिाबाट प्रभाजवि जिल्ला र उपर्हािगरपाजलकार्ा प्रर्ुख रुपर्ा प्रयोग हुिे
जबिुलीको श्रोिको िािाकारी िाजलका २३ र २४ र्ा कदइएको छ ।
िाजलका ििं 23 आयोििाबाट प्रभाजवि वुटवल उपर्हािगरपाजलकाको (उज्यालो) जविुलीको श्रोिको
आधारर्ा घरधुरीहरु
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क्र िं

िबर्ा
घरहरु

उज्यालोको श्रोि
जवद्युि

र्ट्टीिेल वायो ग्यााँ

४०८०० ४०२०८

१२०

ोलार

१२

३५५

अन्त्य

जववरण
िखुलेको

९८

७

(श्रोिः वुटवल उपर्हािगरपाजलकाको पाश्वाजचर, २०७७)
िाजलका ििं 24 आयोििाबाट प्रभाजवि वुटवल उपर्हािगरपाजलका १३ ििं वडाको (उज्यालो)
जविुलीको श्रोिको आधारर्ा घरधुरीहरु
क्र िं

िबर्ा
घरहरु

उज्यालोको श्रोि

३५६१

३५०६ १

जवद्युि

र्ट्टीिेल

वायो ग्यााँ

०

ोलार

१८

अन्त्य

जववरण
िखुलेको

३६

०

(श्रोिः वुटवल उपर्हािगरपाजलकाको पाश्वाजचर, २०७७)
५ .३ .५. खािेपािी जववरण
स्थािीयवा ीहरुले धारा/पाईपको पािीबाट आफ्िो पािीको आवस्यकिा पूर्िा गदाछि् । िाजलका २५ र
२६ र्ा आयोििाबाट प्रभाजवि जिल्ला र उपर्हािगरपाजलकाको खािेपािीको प्रकारका अध्ययिको
बारेर्ा देखाइएको छ ।
िाजलका ििं 25 आयोििाबाट प्रभाजवि रुपन्त्देही जिल्लाको खािेपािीको र्ुख्य श्रोिको आधारर्ा
घरधुरीहरु
क्र
िं

िबर्ा
घरधरी
हरु

खािेपािीको र्ुख्य श्रोि
ावािजि
क धारा
पाइपको
पािी

ट्यूवल
े
हािे
पबप

छोजप
एको
कु वा

िछो
पीए
को
कु वा

ट्या
ङ्कर
ङ्को
पािी

र्ुल
धा
रा

िदी
खोला

पाइपधा
रा
कबपाउ
डडर्ा

अन्त्य

िारको
पािी

जववरण
िखुलेको

४०८०
०

८४१

४६०

१

७

६

१९
५

११

३८२०
७

१३०

९३६

६

(श्रोिः बुटवल उपर्हािगरपाजलका, २०७७)
िाजलका ििं 26 आयोििाबाट प्रभाजवि वुटवल उपर्हािगरपाजलका वडा ििं १३ को खािे पािीको
र्ुख्य श्रोिको आधारर्ा घरधुरीहरु
खािेपािीको र्ुख्य श्रोि
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क्र िबर्ा
ावािजिक ट्यूवेल छोजपएको िछोपीएको र्ुल
िं घरधरीहरु धारा
हािे
कु वा
कु वा
धारा
पाइपको
पबप
पािी
३५६१

१४७

२

०

िदी
जििी
अन्त्य जववरण
खोला धाराको
िखुलेको
पािी

०

३४०५

७

०

(श्रोिः बुटवल उप र्हा िगरपाजलका, २०७७)
५ .३ .६.

धार्र्ाक र पयाटकीय स्थलहरु

आयोििा िेरर्ा एउटा बौद्ध गुबवा रहेको छ । आयोििा िेर खा ै पयाटकीय स्थलको रुपर्ा जवका
गिे बभाविा वोके को िेर होइि । िाजिय जह ावले आ– आफ्िो कु ल पूिाको लाजग जिर्ााण गरीएको]
र्जन्त्दर बाहेक अन्त्य कु िै धार्र्ाक स्थल अवजस्थि छैि ।
५ .३ .७. ार्ाजिक परबपरा र ााँस्कृ जिक कक्रयाकलापहरु
आयोििा िेरका अजधकााँश र्ाजि हरु जहन्त्दु र बौद्ध धर्ाावलबबीका छि् । अजधकााँश िाजिय
जवजभन्न

र्ूहले

ास्कृ जिक पवाहरु र्िाउाँ दछि् ि र्ा दशैं, जिहार, ििैपुर्णार्ा, वुद्ध ियन्त्िी, चैिे दशै, र्ाघे

िंक्राजन्त्ि, ल्हो ार ।
५ .३ .८. जशिा र शैजिक अवस्था
जशिा िथा शैजिक ुजवधाहरुको ेवा/जस्थजि िुलिात्र्क जह ाबले राम्रो छ िर अझै शहरी र्ापदडड भन्त्दा
न्त्यूि रहेको छ । आयोििा प्रभाजवि िगरपाजलकार्ा त्यहााँका िििाहरुलाई व
े ा प्रदाि गिा शैजिक
िंस्थाको रुपर्ा प्राथजर्क र र्ाध्यजर्क जवद्यालयहरु कायारि छि । जशिा जु वधाहरुको जस्थिको
र्ारात्र्क िथ्याङ्क िल िाजलकार्ा देखाइएको छ ।
िाजलका ििं 27 आयोििाबाट प्रभाजवि बुटवल उपर्हािगरपाजलकाको जशिाको जस्थजि जववरण
क्र िं

िबर्ा िि िंख्या

जलङ्ग

ािरिा दर (%)

१

१२६१५८

दुवै

८७.५७

२

६४६९६

र्जहला

८२.५८

३

६१४६२

पुरुष

९२.८२
-श्रोिः वुटवल उपर्हािगरपाजलका प्रोफाइल, २०७७)

िाजलका ििं 28 आयोििाबाट प्रभाजवि वुटवल उप र्हािगरपाजलका वडा िबवर १३ को जशिाको
जस्थजि जववरण
क्र िं

िबर्ा िि िंख्या

जलङ्ग

१

६७१४

दुवै

ािरिा दर (%)
८७.४७
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२

३५८५

र्जहला

८२.२६

३

३१२९

पुरुष

९३.४५
-श्रोिः वुटवल उपर्हािगरपाजलका प्रोफाइल, २०७७)

िाजलका ििं 29 आयोििा िेरर्ा अवजस्थि जवद्यालयहरु
क्र िं

जवद्यालयहरुको जववरण

िंख्या

आधारभूि िह

१४

र्ाध्यजर्क िह

२०

३

र्दर ा

३

४

गुरुकू ल

१

५

िंस्थागि जवद्यालय

६२

(श्रोिः बुटवल उपर्हािगरपाजलका पाश्वाजचर, २०७७)
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पररच्छेदः ६ प्रस्िावको जवकल्प जवश्लेषण
६.१ आयोििा कायाान्त्वयिका लाजग वैकजल्पक जवश्लेषण
रिंगशाला जिर्ााण आयोििाको वािावरणीय प्रभाव र्ूल्याङ्कि बभाव्य जवकल्पहरु र्ध्य उत्तर् र
बभाजवि जवकल्प छिौट भएपजछ र्ार गररन्त्छ । प्रस्िाजवि आयोििा अवजस्थि िेरर्ा पजहले िै
खेलर्ैदािको रुपर्ा प्रयोग भएको खुल्ला चौर रहेकोले य रिंगशालाको लाजग वैकजल्पक उपायको जवश्लेषण
आवस्यक देजखदैि । ि था वैकजल्पक उपायको जवश्लेषण आवस्यक रहेि । यद्यपी य आयोििाले
ार्ुदाजयक वि र खुल्ला चौरर्ा िजि पुयााएिा पजि ार्ाजिक आर्थाक एविं खेलाडीहरुको ब्यजक्तगि
स्वास्थ्य बवन्त्धी फाइदाहरु बढाउि क्नेछ र प्रभाजवि स्थािीयको कदगो फाइदाको लाजग पयााप्त
अव रहरु प्रदाि गिेछ ।
६.२ जिर्ााण दृजष्टकोण र ढााँचा
रिंगशाला जिर्ााण आयोििाले याजन्त्रक उपकरणहरुका ाथै जिर्ााण ार्ग्रीहरुको उजचि प्रयोग, (आर.
ी.

ी.) रड ज र्ेन्त्ट र कन्त्क्रीटको प्रयोग गरर ढलाि बिाउिे र िह जर्लाउिे काया गिेछ ।

के बर्

फ्ट इन्त्िीजियरीङ्ग िंरचिाहरुको प्रयोग गररन्त्छ । हररयाली प्रवधािको लाजग जवजभन्न प्रिाजिका
जवरुवाहरुको वृिारोपण हुिेछ ।
६.३ आयोििा िेर
प्रस्िाजवि रिंगशाला जिर्ााणले जवद्यर्ाि खेलर्ैदािलाई स्िरीय र ुरजिि बिाउिेछ । िकारात्र्क
प्रभावलाई न्त्यूिीकरण गिेछ । य आयोििालाई आवस्यक पिे भुजर् र का्िे रूखहरूको िंख्या कर् हुिे
भएकाले य आयोििाको वािावरणीय प्रभाव न्त्यूि हुिेछ ।
६.४ ञ्चालि जवजध
रिंगशाला जिर्ााण आयोििाले याजन्त्रक उपकरणहरुका ाथै जिर्ााण ार्ग्रीहरुको उजचि प्रयोग, (आर.
ी. ी.) रड ज र्ेन्त्ट र कन्त्क्रीटको प्रयोग गरर ढलाि बिाउिे र िह जर्लाउिे काया हुिेछ ।
६.४

र्य िाजलका

जिर्ााण काया वषाायार् पजछ ( े्टेबवर,अक्टोवर र िोभेबवर) िाडो र्ौ र् (जड ेबवर, ििवरी र फे िुअरी)
िथ वषाायार् अजध (र्ाचा,अजप्रल र र्े) को र्य हुि क्नेछ । त्य कारण जिर्ााण कायाहरु अत्यजधक बषााले
आयोििार्ा पिे प्रभावहरु िस्िैः पािीले पेजभजलयि, र्डडप िथा खेल र्ैदाि लाई अ र गिे छैि । य
आयोििार्ा स्थािीय र्िदुरहरुको िंलग्निा उल्लेख्य रहिे पररकल्पिा गररएको छ ।
६.५ कच्चा पदायाहरु (श्रोिहरु) को प्रयोग गिे
प्रस्िाजवि आयोििा जिर्ााणका लाजग जवजभन्न ार्ाग्रीहरू िस्िै ढु ङ्गा, जगट्टी, बालुवा, काठ, छड िथा
ज र्ेन्त्टहरूको आवस्यक पदाछ । यी ार्ाग्रीहरू पेजभजलयि, र्डडप िथा खेल र्ैदाि, रिंगशालाको लाजग
ौचालय , जवशेष अजिजथ कि र ढल जिका ा जिर्ााणका लाजग प्रयोग हुन्त्छ । यस्िा ार्ाग्रीहरू स्थाजिय
श्रोिबाट वा िजिकै को बिार िथा वाणगिंगा िदी िेरबाट ल्याइिेछ । य आयोििाले स्थाजिय श्रोि
ार्ाग्रीहरूको उपयोगर्ा िोड कदिेछ । यहााँ छिौट गररएका ार्ग्रीहरुको लाजग कु िै जवकल्प हुिे छैि ।
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६.६ जवकल्प िभएको अवस्था
प्रस्िाजवि रिंगशाला प्रयोग भैरहेको खेल र्ैदािलाई िै ुरजिि र व्यवजस्थि विाइिे भएकोले य को
जवकल्पको आवस्यक िरहेको । य आयोििाको कारण वािावरणर्ा िकारात्र्क प्रभाव पािे छैि । त्य ैले
रिंगशाला जिर्ााणको लाजग अको कु िै वैकल्पीक स्थािको आवस्यक पिे देजखदैि ।
िाजलका ििं 30 जवकल्पहरुको वािावरणीय िुलिात्र्क प्रभावहरुको जवश्लेषण
जवकल्प

अिुकुल वािावरणीय प्रभाव

प्रजिकू ल वािावरणीय प्रभाव

जवकल्प १: प्रस्िाव कायाान्त्वयि िै िगिे
जडिाइि

प्रस्िावले कायाान्त्वयि िगदाा कु िै यस्िै अन्त्य िंरचिाको जिर्ााणर्ा
ककज र्को
जडिाईिको य वाट पाठ ज क्ने अव र गुम्नेछ
आवस्यकिा पदैि
।

आयोििा स्थल

आिंजशक रुपर्ा खेल र्ैदाि िथा खेल र्ैदाि रहेको य स्थािलाई
के ही िेर वि रहेकोले य ले कदिे
ुधार गरी खेल पयाटिको रुपर्ा
फाइदा कायर् रहिेछ
हुिे फाइदा गुम्नछ
े ।

भू विौट

प्राकृ जिक स्वरुप कायर् रहिेछ
।

रिंगशाला वन्नको लाजग लुबवीिी
प्रदेशले यजि हि, ुलभ, िथा
स्थािीयको हयोगको र्थर
िर्ीि अन्त्यर पाउि गाह्रो हुिे
छ।

अपिाइिे प्रजवजध

प्रजवजधको लाजग खचा लाग्ने छैि

प्रजवजधर्ा अभ्यस्ि हुिे अव र
गुम्ने छ ।

ञ्चालि जवजध

र्य िाजलका

कच्चा पदाथा

वि िथा रकारी
िग्गाको प्रयोग
प्रजिकू ल अ र

खेल िथा खेलाडीको िर्िा खेलाडी
उत्पादि
िथा
बढाउिे प्रकक्रयाको झन्त्झट हुिे जवका का अव र गुम्ने छ ।
छैि।
र्यको कु िै अथा िरहिे

जिजिि र्य िथा स्थािर्ा
र्ाजि हरुले खेल हेिे अव र
गुर्ाउिे ।

वाणगिंगा िथा भालुखोलाका कच्चा पदाथाको प्रयोग िहुिे ।
जिर्ााण र्ाग्रीको िंरिण हुिेछ
।
ार्ुदायीक वि िेर कायर् रहिे

र्ग्र प्रदेशले जलिे फाइदा
ज जर्ि िेरर्ा र्ार रहिे

रिंशाला जिर्ााण गदााका प्रजिकु ल य
िेरर्ा व्यवजस्थि खेल
अ र िै िरहिे
र्ैदाि प्रयोग वाट वुटवल
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उपर्हािगरपाजलका
हुिेछ ।

बजञ्चि

जवकल्प २: परबपरागि जवजधद्वारा प्रस्िाव कायाान्त्वयि हुिे
जडिाइि

कर् खचार्ा
हुिे

िंरचिाहरु जिर्ााण जिजि जियर्को पररजध जभर
िआउिे

आयोििा स्थल

आयोििा स्थलको भू स्वरुपर्ा उत्तरी भागर्ा ररटेजिङ्ग वाल
पररविाि गिा िपिे
लगाउिु पिे

भू विौट

हालकै अवस्थार्ा रही प्रयोगर्ा अजस्थर प्रकक्रजिको हुिे
आउिे

अपिाइिे प्रजवजध

अन्त्य भजविव्यको वारेर्ा ोच्िु
िपिे

वािावरणीय
अध्ययि िहुिे

ञ्चालि जवजध

कु िै ीप र प्रजवजधको आवस्यक
िपिे

दििाको कदर िहुिे

र्य िाजलका

स्विन्त्र रुपर्ा िुि क
ु ै र्यर्ा कायाकुशलिा िवढ्िे ।
आफ्िो र्यािुकूल ञ्चालि गिा
ककिे ।

प्रभावहरुको

कच्चा पदाथा

कर् लागिर्ा िै कच्चा पदाथा रोिगारीका अव रहरु िवढ्िे
िंकलि हुिे

वि िथा रकारी
िग्गाको प्रयोग

आवस्किा अिु ार िग्गाको
प्रयोग गरीिे

प्रजिकू ल अ र

िर्ीि प्रयोगवाट आबदािी
िहुिे
वािावरणीय
प्रभाव
न्त्यूिीकरणका
अत्याधुजिक
उपायहरु प्रयोग िहुिे भएकोले
अ र वढी िै हुिे

जवकल्प ३: जवश्वव्यापी खेल प्रणाली अिु ार प्रस्िाव कायाान्त्वयि गिे ।
जडिाइि

जवश्वव्यापी रुपर्ा प्रयोग हुाँदै आयोििा कायाान्त्वयि गदाा दि
आएका जडिाइिको प्रयोग भई ििशजक्तको आवस्यकिा पिे ।
जवद्यूि खपि् पािीको अ र
आवािको कर्ी हि फोहोर
व्यवस्थापि हुिेछि् ।

आयोििा स्थल

आयोििा स्थल ियारीर्ा खचा भालुखोला ककिारर्ा िटवन्त्ध
िलाग्ने
जिर्ााण गिुा पिे
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भू विौट

र्थर
िर्ीि
भएकोले र्ािवीय गजिजवजधका कारण
खेलर्ैदाि िथा रिंगशाला िथा भुिय बढ्ि क्ने
य का अन्त्य अवयव विाउाँ दा
जिलो हुिे

अपिाइिे प्रजवजध

अत्याधुजिक प्रजवजधहरु प्रयोग दि ििशजक्त आयाि गरीिु पिे
गरीिे भएकोले वािावरणर्ा
कर् अ र पिे िथा स्थािीयलाइ
उच्च स्िरीय प्रजवजधको वारेर्ा
ज काई हुिे

ञ्चालि जवजध

िि हभाजगिार्ा बृजद्ध भई स्थािीयहरुले िुि ुकै र्यर्ा
स्थािीय
िि र्ुदायवाट खेल अभ्या गिा िपाउिे
िंरिण
बबद्धाि
कायार्ा
करात्र्क प्रभावहरु देजखिे

र्य िाजलका

र्ाजि हरु िथा खेलाडीहरुलाइ
र्यको पालािार्ा र्यजिष्ठ
विाउिे

र्यपालािा र जिजिि
जियर्कािूिको पालािा गिुा
पिे ।

कच्चा पदाथा

वािावरणीय प्रजिकू ल प्रभाव अन्त्य िेरवाट आउिे कच्चा पदाथा
घ्ि गई करात्र्क प्रभाव यहााँ ढु वािी हुिे भएकोले धुाँवा
बढ्दै िािे
धूलो वढ्िे

वि िथा रकारी
िग्गाको प्रयोग

कदगो रुपर्ा रािश्व प्राप्त भई
स्थािीय आयर्ा बृजद्ध हुिे

प्रजिकू ल अ र

वािावरणीय
प्रभाव फाहोर
व्यवस्थापि
िथा
न्त्यूजिकरणका
अत्याधुजिक अत्यजधक वारी ाधिको चाप
उपायहरु अवलबवि गरीिे
भएकोले िकरात्र्क अ र कर्
हुिे ।

जिवााध रुपर्ा रिंगशालाको
रुपर्ा प्रयोग गिा िपाईिे
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पररच्छेदः ७ प्रस्िाव कायाान्त्वयि गदाा वािावरणर्ा पिे प्रभाव िथा
िंरिणका उपाय
स्वीकृ ि काया ूची र िेर जिधाारणको आधारर्ा अध्ययि गररएको जवद्यर्ाि वािावरणीय अवस्थार्ा
प्रस्िाव कायाािवयिबाट पिा क्ने प्रभावहरुको पजहचाि गररएको छ । वािावरणीय प्रभावहरुलाई अिुकूल
र प्रजिकू ल प्रभावहरु पजहचाि गरी वगीकरण गररएको छ । अिुकूल प्रभावबाट भौजिक, िैजवक र
ार्ाजिक–आर्थाक िथा ाााँस्कृ जिक वािावरणर्ा पिे करात्र्क प्रभाव र त्य को बढोत्तरीका उपायहरु
पजहचाि गररएको र प्रजिकू ल प्रभावबाट भौजिक, िैजवक , ार्ाजिक–आर्थाक र ाााँस्कृ जिक वािावरणर्ा
पिे िकरात्र्क प्रभावको पजहचाि गरी न्त्यूिीकरणका उपायहरु प्रस्िाव गररएको छ । यस्िा प्रभावलाई
पररणार्, ीर्ा र र्यावजधको आधारर्ा वगीकरण गररएको छ । प्रस्िाजवि जिर्ााण गदाा पिे अिुकूल र
प्रजिकू ल प्रभावहरु जिम्न उपखडडहरुर्ा प्रस्िुि गररएको छ ।
७.१ भौजिक वािावरणर्ा पिे प्रभाव
७.१.१ अिुकुल प्रभाव
क. िर्ीिः प्रस्िाजवि रिंगशाला जिर्ााणले ३.० हे. वि िेर रिंगशालार्ा पररविाि हुिेछ । िस्ले गदाा
ििर्ाि को आवि िावि बढ्िे भएकोले स्थािीय िर्ीि कृ जष खेिी वाहेक अन्त्य प्रयोििको
लाजग पररविाि हुिेछि् िस्िैः व ोवा िेर, प ल, होटल आदीर्ा पररणि हुिेछ । पहुाँच र्ागाको
िरोन्निीले ियााँ प्रजवजधको प्रयोग बढ्ि क्नेछ । यो प्रभाव अप्रत्यि, र्ध्यर् र्हत्वपूण,ा स्थलगि
र दीघाकालीि हुि क्नेछ ।
ख. र्ािव जिर्ीि वस्िुहरुः
•
ार्ुदायीक जवका

ेवाहरुको वृजद्धः रिंगशालार्ा पहुाँच र्ागाको स्िरोन्निी

यािायािको पहुाँच बढ्ि गई

ार्ुदायीक र जििी

िंरचिाहरु जवद्यालय,

ाँगै

्वास्थ्थ

जक्लजिक, हेल्थ पोष्ट, बिार बर् जिलै ग
ाँ पुग्न क्ने र स्थािीय र जििी लगािीलाई
प्रोत् ाहि गिे हुाँदा आयोििा िेरका स्थािीयहरुर्ा ेवाको पहुाँच पुग्न क्नेछ । य को
प्रभावहरु प्रत्यि, र्ध्यर् पररर्ाण, स्थािीय र दीघाकालीि हुन्न क्नेछ ।
•

विारको जवका ः आयोििा िेरका र्ाजि हरु परबपरागि पेशा िस्िै कृ जष, र्िदुरी र
ािा व्यापारर्ा िंलग्न छि् । रिंगशाला िंचालि्ले ािा व्यव ाय, खािे वस्ने ुजवधा
जहिका होटल, गाडी र्र्ाि के न्त्र,
व्यपारहरु बृजद्ध हुि

ािा ग्यारेि, गैर रकारी

िंस्था र व्यव ायीक

क्नेछ । य को प्रभाव अप्रत्यि, र्ध्यर् पररर्ाण, स्थािीय एवर््

दीघाकालीि प्रकृ जिको हुि क्नेछ ।
७.१.१ प्रजिकु ल प्रभाव
क. िजर्ि
• भू स्वाजर्त्वर्ा पररविाि िथा हक हस्िान्त्िरणः
प्रस्िाजवि रिंगशाला जिर्ााणको लाजग स्थायी रुपर्ा आयोििाले रिंगशालाको िेर कायर्
गिाका लाजग रिंगशाला जिर्ााण पूवा आवस्यक िग्गा अजधग्रहण िथा हक हस्िान्त्िरण
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गिे भएकोले आयोििा िेरको भू–उपयोगर्ा

पररविाि आउिेछ । य का लाजग

ार्ुदायीक वि िेरको अजधग्रहण िथा हक हस्िान्त्िरण हुिेछ । रिंगशालाका लाजग ३.०
हे. िर्ीि आवस्यक पिे भएकोले खेल र्ैदािको रुपर्ा प्रयोग भैरहेको िजर्ि स्थायी
रुपर्ा रिंगशालार्ा पररविाि हुिेछ । भुजर् प्रयोगर्ा पररविािको कारण बभाजवि प्रभाव
प्रत्यि, र्ध्यर् पररर्ाण, स्थलगि र दीघाकालीि हुि क्नेछ ।
•

जिर्ााण र्ाग्री भडडारणबाट पिे प्रभावः रिंगशाला जिर्ााण ार्ाग्री रिंगशाला जिर्ााण
िेरर्ा िै भडडारण हुिेछ । जिर्ााण ार्ग्री भडडारण िेरले जिर्ााण चरणर्ा भडडारण
गररएको ार्ाग्री िर्ीिको िहर्ा चुहावट हुि क्ने भएकोले भूजर् र्ुल्य जगरावट र
कृ जष उत्पादकत्वर्ा कर्ी हुि क्नेछ । य को प्रभाव प्रत्यि, र्ध्यर् पररर्ाण, स्थािीय

•

र अल्पकालीि हुि क्नेछ ।
श्रर्ीक जशजवरका कारण पिे प्रभावः जिर्ााण र्यर्ा बिाइिे श्रजर्क जशजवर बाट उत्पन्न
हुिे फोहोरको कारण वरपरको वािावरण प्रदूजषि र र फाईको कर्ीको पररणार्
स्वरुप श्रजर्कहरु र रोकारवाला र्ुदायहरुर्ा िंक्रजर्ि रोगहरु उत्पन्न हुि क्छ ।
श्रजर्क जशजवरहरुले वन्त्यिन्त्िुको जहडडु ल गिे कक्रयाकलापहरुर्ा प्रभाव पािा क्छ । य
ककज र्को प्रभाव प्रत्यि, कर् पररर्ाण, स्थािीय र अल्पकालीि प्रकृ जिको हुिेछ ।

•

ईन्त्धि िथा र ायिहरु प्रयोग िोजखर्ः प्रस्िाजवि आयोििाको जिर्ााण कायालाई ईन्त्धि,
ज र्ेन्त्ट, रिंग, िेल, लुजिके न्त्ट, एज ड, र्ट्टीिेल, जडिेल र पेट्रोल आवस्यक पिेछ । यी
ार्ग्रीहरुको ध्यािपूवाक प्रयोग, भडडारण वा उजचि व्यवस्थापि गररएि भिे य ले
बोटजवरुवा र र्ाटोलाई प्रभाव पािा

क्दछ । य को प्रभाव प्रत्यि, र्ध्यर् पररर्ाण,

छोटो अबजध र स्थािीय प्रकृ जिको हुि क्नेछ ।
ख. वायूर्डडलः
•

वायुप्रदुषणः जिर्ााण कायाको क्रर्र्ा ट्रक, ट्रयाक्टर, रटपर िस्िा

वारी

ाधिको

िंचालि , का्िे र भिे काया गदाा जिस्किे धूवा, धूलोले वायु प्रदूषणको र्ारा बढ्दछ ।
वायु प्रदूषणबाट हुिे प्रभावहरु प्रत्यि, र्ध्यर् र्हत्वपूणा, स्थलगि र दीघाकालीि हुि
•

क्नेछ ।
वायुको गुणस्िरर्ा पररविािः प्रस्िाजवि रिंगशाला िंचालिपजछ जिजि र ावािजिक
वारीहरुको िंख्या बढ्ि क्नेछ । धुवा र धुलो उत् िाि भई य ले वायु प्रदूषणको स्िरर्ा
बृजद्ध गिा क्नेछ । य ले वारीबाट जिस्किे हािीकारक र ायजिक ग्या हरु िस्िै SO2,
NOx, Sox, Methane, CO2, CO आकदको उत् िाि बढ्ि

क्नेछ । य को प्रभाव

प्रत्यि, कर् पररर्ाण, स्थािीय र दीघाकालीि हुि क्नेछ ।
•

जिर्ााण ार्ाग्रीको ढु वािीद्वारा हुिे प्रभावः रिंगशाला जिर्ााण कायाका लाजग आवस्यक
पिे जिर्ााण ार्ग्री उत्खिि िेर (वाण गिंगा, ) बाट कार् गिे िेरर्ा ठु ला गाडी (रटपर,
ट्रयाक्टर) बाट ढु वािी गररिे हुाँदा आवागर्िर्ा बृजद्ध हुि क्दछ । य को पररणार् स्वरुप

62

उजिरस िंह िबई रिंगशाला जिर्ााणको वािावरणीय प्रभाव र्ूल्याङ्कि प्रजिवेदि

कबपि, वायु प्रदूषण र ध्वजि प्रदूषण हुि क्नेछ । यो प्रभाव प्रत्यि र्ध्यर् पररर्ाणको
िेर जवशेष र प्रकृ जिर्ा छोटो अबजधको हुि क्नेछ ।
ग. पािी
• िलस्रोि र िल प्रदुषणको प्रभावः प्रस्िाजवि रिंगशाला िजिकै वषाको अजधकािंश

र्य

ुख्खा रहिे भालु खोला पदाछ । ढल जिका को उजचि व्यवस्थापि, राम्रो हेरचाह िथा
उजचि जियर् बिाइएि भिे जिर्ााण कायाको क्रर्र्ा श्रर् जशजवरबाट जिजस्कएका फोहोर
र उत्खिि कायाहरुबाट जिजस्कएका ार्ग्रीहरु, धुव
ाँ ा धुलो, इन्त्धि र हाजिकारक ित्वको
चुहावटले उक्त िेरको ुख्खा खोलालाई िोजखर्र्ा पिा क्नेछ । त्य ै गरी, भलपािीले
ठु लो र्ारार्ा जथग्रिे

ार्ाग्रीहरु आयोििा िेरबाट खोलार्ा ढु वािी गिेछ । य ले

खोलाको िंरचिा र पाररजस्थककय प्रणालीर्ा प्रभाव गिा क्नेछ । य को प्रभाव प्रत्यि,
र्ध्यर् र्हत्वपूणा, स्थािीय र दीघाकालीि प्रकृ जिको हुि
•

क्नेछ ।

फोहोर ब्यवस्थापि गदाा पिा क्ने प्रभावः आयोििा िथा रिंगशाला िेरबाट जिस्किे
फोहोर ब्यवस्थापिको लाजग जिजि बाााँझो िजर्िको व्यवस्था गरेिा पजि अत्यजधक
र्ारार्ा फोहोर उत्पादि भएर्ा फोहोरको उजचि व्यवस्थापि हुि ि क्दा िलस्रोिर्ा
वा िलस्रोिको वरपरको िल प्रणाली र पािीको गुणस्िरर्ा प्रभाव पिा क्दछ । य को
प्रभाव प्रत्यि, र्ध्यर् र्हत्वपूणा स्थािीय र दीघाकालीि प्रकृ जिको हुि क्नेछ ।

घ. ध्विी
•

ध्वजि प्रदुषणः जिर्ााण कायाको क्रर्र्ा बढदो जिर्ााण कायाक्रर्हरु, भारी उपकरणहरुको
आवागर्िले ध्वजि प्रदूषण जिबत्याउि क्नेछ । रिंगशालाको जिर्ााण कायाको क्रर्र्ा ढु ङ्गा
फु टाउिे काया गदाा िजिकै का बस्िीहरुर्ा ध्वजि प्रदूषण हुि क्नेछ । त्य ैले स्थािहरु
चयि गदाा प्रभावलाई कर् गिे िेर वा स्थािहरु चयि गररन्त्छ । य कज र्का प्रभाव
र्ध्यर् कर् र्हत्व, छोटो अबजध, स्थलगि जवशेष र प्रत्यि प्रकृ जिको हुि क्नेछ ।

ङ. र्ािाव जिर्र्ाि वस्िु
•
ार्ुदाजयक पूवााधारहरुर्ा अवरोधः प्रस्िाजवि रिंगशाला एविं पहाँच र्ागाको िरोन्नजिको
क्रर्र्ा जवजभन्न ार्ुदाजयक पूवााधारहरु टेजलफोिको खबबा िथा जविुलीको खबबा
खािेपािीको बोरीङ्ग िथा जविरणको िंरचिाः खािेपािीको टिंकी लाई बाधा पुयााउि
क्दछ । प्रस्िाजवि िेरर्ा जबुिुलीको खबबा, एउटा ट्रान्त् फर्ार, खािेपािीको धारा
खािेपािीको बोरीङ्ग िथा जविरणको

िंरचिाः िस्िा

ार्ुदाजयक पूवााधारहरुर्ा

प्रभाव पदाछ । य ककज र्को प्रभाव प्रत्यि, र्ध्यर् र्हत्वपुणा, स्थलगि र अल्पकाजलि
•

हुि क्नेछ ।
खािेपािीको टिंकीः प्रस्िाजवि रिंगशालाको उत्तर पजिर् कु िार्ा जिर्ााणाजधि अवस्थार्ा
रहेको ओभरहेड टिंकीको ज र्ािा पखााललाई के ही अ र गिा क्दछ । ो पािी टिंकी
बर् पुग्ने र्ागालाई पजि अ र गिा

•

क्दछ । य

प्रभाव प्रत्यि, र्ध्यर् र्हत्वपूणा,

स्थलगि र अल्पकाजलि हुि क्नेछ ।
खािेपािीको बोरीङ्ग िथा जविरणको रिं चिाः ालघारी खािेपािी उपभोक्ता र्ूहले
जवक्रर् बवि् २०४१ देजख खािेपािीको आपूर्िा गदै आईरहेको छ ।प्रस्िाजवि
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रिंगशालाको जभ आई पी पार्का ङ्ग िेरर्ा रहेको यो बोरीङ्ग र्ाफा ि् िािीएको पािी ोझै
उपभोक्ताकोर्ा पुयााउाँदै आईरहेको छ । य को पाइपहरु प्रस्िाजवि रिंगशालाको जवचभाग
हुाँदै गएकोले पाइपहरु ािुा पिे हुन्त्छ । य ककज र्को अ र प्रत्यि, र्ध्यर् र्हत्वपूणा,
स्थलगि र अल्पकालीि प्रकृ जिको हुन्त्छ ।
७.२ िैजवक वािावरणर्ा पिे प्रभाव
७.२.१ अिुकुल प्रभाव
क. वि िङ्गलको जवका ः प्रस्िाजवि रिंगशाला जििेश्वरी ार्ुदायीक वि उपभोक्ता र्ूहर्ा बन्ने
भएकोले रिंगशाला जिर्ााण पस्चाि वािावरण िंरिणको लाजग कटाि हुिे ९१ वटा रुखको
िजिपूर्िा बापि १:१० को अिुपािर्ा य ै ार्ुदायीक विको खाली ठाउाँ र्ा जवजभन्न प्रिाजिका
स्थािीय जबरुवाहरुको बृिारोपण काया गररिे हुाँदा वि िेरको जवका

हुि

क्नेछ । य को

प्रभावहरु अप्रत्यि, र्ध्यर् पररर्ाण, स्थािीय र अल्पकालीि प्रकृ जिको हुि क्नेछ ।
ख. विस्पजिः प्रस्िाजवि रिंगशाला ार्ुदायीक वि िेरर्ा वन्ने भएकोले ो िेरवाट हटाइएका ४
प्रिाजिका ९१ रुखजवरुवा हरुलाई य ै ार्ुदायीक विकै खाली ठाउाँ र्ा रोजपिे छ र रिंगशाला
वररपरर हररयाली व्व थापिकालाजग स्थािीय जवरुवाहरुको प्रवद्धाि गररिे भएकोले
विस्पजिहरुको

िंरिण िै हुिेछ । य को प्रभावहरु प्रत्यि, र्ध्यर् पररर्ाण, स्थािीय र

दीघाकालीि प्रकृ िीको हुि क्नेछ ।
ग. प्राकृ जिक वा स्थािः ियााँ हुकााएको स्थािीय प्रिाजिको वििेरको जवका
ाँगै वि िेरले जवजभन्न
जिविन्त्िुलाई बा स्थाि प्रदाि गिे भएकाले त्य िेरर्ा जवजभन्न ठाउाँ बाट िीविन्त्िुहरु ब ाई
रेर आउि क्नेछि र िीविन्त्िुहरुको पजि बृजद्ध हुि क्नेछ । य को प्रभावहरु अप्रत्यि, र्ध्यर्
पररर्ाण, स्थािीय र दीघाकालीि प्रकृ जिको हुि क्नेछ ।
७.२.२ प्रजिकु ल प्रभाव
प्रस्िाजवि आयोििाको कायाान्त्वयिले िैजवक वािावरणर्ा पिे प्रजिकू ल प्रभाव जिम्नािु ार पजहचाि
गररएकोछ ।
क. वि बपदाको जविा ः प्रस्िाजवि रिंगशाला जिर्ााण काया गिुा पजहले आयोििाले प्रस्िाजवि िेरका
लाजग आवस्यक िग्गाको भोगाजधकार र रूख कटािका लाजग िेपाल रकार, वि िथा वािावरण
र्न्त्रालयवाट अिुर्जि जलिु पदाछ । प्रस्िाजवि रिंगशाला जिर्ााण काया हुिु अजघ य कायाकालाजग
जििेश्वरी ार्ुदायीक वि. िेरर्ा ९१ वटा रुखहरु कटाि गिुा पिेछ । य आयोििाका लाजग
३.० हे. जििेश्वरी ार्ुदायीक वि िेर रिंगशालार्ा पररणि हुन्त्छ । आयोििाको लाजग आवस्यक
वि िेरको जववरण िाजलका ३१ र्ा कदइएको छ ।
िाजलका ििं 31 आयोििाको लाजग आवस्यक िग्गा
विको प्रकार
जििेश्वरी ा व उ

रिंगशाला जिर्ााण गिा आवस्यक
थप वि िेर
खेल र्ैदाि को रुपर्ा प्रयोग भैरहेको
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जििेश्वरी ा व उ

वि िेर िथा टहराको रुपर्ा प्रयोग
भैरहेको िेर

३.० हे.

पहुाँच र्ागा स्िरोन्नजि

कच्ची डकको रुपर्ा प्रयोग भैरहेको
िेर

पूवा पजिर् लोकर्ागा देजख
८२५ र्ीटर उत्तर िफा

य को प्रभाव डक ीर्ा िेरर्ा ीजर्ि हुिे भएकाले प्रत्यि, स्थलगि, कर् पररर्ाण र अल्पकाजलि हुि
क्नेछ ।
ख. रुख कटािः प्रस्िाजवि आयोििा जिर्ााणको क्रर्र्ा रिंगशालाको लाजग उपयुक्त िेर जभरका

रुखहरु का्िु पिे हुन्त्छ । प्रस्िाजवि रिंगशाला जिर्ााणको क्रर्र्ा ७ प्रिाजिका ९१ वटा रुखहरु
िथा ३ हेक्टर िरफलर्ा रहेका १७७ वटा जवरुवा का्िुपिे हुन्त्छ । य कायाले रिंगशाला जिर्ााण
िेरका विस्पजिको िाश गदाछ । य को प्रभाव रिंगशाला िेरर्ा िै ीजर्ि हुिे भएकाले प्रत्यि,
स्थलगि, कर् पररर्ाण र अल्पकालीि हुि क्नेछ ।
िाजलका ििं 32 आयोििा िेरका कु ल रुख िंख्या जववरण
ज ििं

१

विको िार्

जििेश्वरी
ार्ुदायीक
वि
उपभोक्ता
र्ूह

विको
ककज र्

ार्ुदा
यीक
वि

िबर्ा

स्थाि

रुख िंख्या (रिंगशाला
िेर)
रुख

पोल

पोथ्रा

३६

५५

१७७

३६

५५

१७७

रुख
िंख्या
(पहुाँच

विको
िेरफल
( वा

र्ागा
जभर)

लबवाई
र्ी )
३ हे

रुखको
प्रिाजिहरु

ाल,
ाि,
ज ौ,
टीक

ग. कावाि जञ्चजिर्ा ह्रा ः रिंगशाला जिर्ाण गदाा जििेश्वरी वि िेरका ज ौ र रटक प्रिाजिका ३६
वटा ३० े र्ी भन्त्दा र्ाजथ गोलाई भएका रुख िथा जवजभन्न ७ प्रिाजिका ५५ वटा ३० े र्ी
भन्त्दा कर् गोलाई भएका रुख िथा पोथ्रा काटीिे भएकोले ो स्थािवाट ७६.८६५५३४ र्ेट्रीक
टि कावाि जचचजिर्ा ह्रा आउिे छ । ि को जवस्िृि जववरण िल उल्लेख गरीएको छ ।
िाजलका ििं 33 रिं गशाला जिर्ााण स्थलका रुख जवरुवा हटाइिे वायोर्ा िथा कावाि जञ्चिी
पररर्ाण
क्र. िं.

पररयोििाजभर
को आयोििा

िजर्ि
र्ाथीको
रुखको
बायोर्ा
(के . िी.)

िजर्ि
र्ुिीको
रुखको
बायोर्ा
(के . िी.)

रुखको
िबर्ा
बायोर्ा
(के . िी.)

काबाि

काबाि डाई
अक् ाइड

(टि)

(टि)
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१ रिंगशाला
जिर्ााण स्थल
िबर्ा

१५८७०३.
२

४८४०.४४
९

१६३५४३.

७६.८६५५३ २८२.०९६

७

४

५

१५८७०३.

४८४०.४४

१६३५४३.

७६.८६५५३ २८२.०९६

२

९

७

४

५

घ. गैर काष्ठ वि पैदावारको चोरी जिका ी िथा वि पैदावार िंकलिर्ा दवावः
जिर्ााण कायाको क्रर्र्ा वररपररका िेर र अन्त्य ठाउाँ का श्रजर्कहरुबाट त्य िेरर्ा पाइिे गैर काष्ट
विस्पजिहरु िस्िै कु ररलो (Asparagus spp), हरो (Terminalia chebula), लाई
िजडबुटीको रूपर्ा प्रयोग गिा क्ने हुाँदा यस्िा विस्पजिहरुको चोरीजिका ी हुिे बभाविा बढ्िेछ
। य का ाथै श्रजर्क जशजवरर्ा खािा पकाउि /िाडो र्ौषर्र्ा िाप्नको लाजग दाउराको प्रयोग
उच्च र्ारार्ा हुि क्ने भएकोले यस्िा गजिजवजधले विपैदावारको िंकलिर्ा दवाव पुयााउि क्दछ
। य को प्रभाव अप्रत्यि, र्ध्यर् र्हत्वको, स्थािीय र छोटो प्रकृ जिको हुि क्नेछ ।
ङ. वि डढेलोको बभाविाः
रिंगशाला जिर्ााणको क्रर्र्ा कार्दारहरूले छड का्िे , श्रजर्क जशजवरर्ा खािा पकाउिे काया
गदाा आगोलागी भइ वि िेरर्ा डढेलो लाग्ने बभाविा हुि क्नेछ ि को कारण वािावरणीय
प्रदूषण िस्िै वायु प्रदूषण, फोहोर उत्पादि आकद हुि क्ने भएकोले य को प्रभाव अप्रत्यि, र्ध्यर्
र्हत्वपूण,ा स्थािीय र छोटो अबजध प्रकृ जिको हुि क्नेछ ।
च. िीविन्त्िःु
रिंगशाला जिर्ााण कायाको क्रर्र्ा वि िेरर्ा रहेका वन्त्यिन्त्िुलाई थप प्रभाव पुग्न क्नेछ । जिर्ााण
कायाहरु िस्िै दशाक कदघाा वस्ने स्थाि, पेजभजलयि जिर्ााण, खेल स्थाि जिर्ााण, श्रजर्क जशजवर
स्थापिा, ठु ला यािायािको चाप र आवािले गदाा वन्त्यिन्त्िुहरु डराई अन्त्यर ब ाई

री

वन्त्यिन्त्िुको प्राकृ जिक बा स्थािर्ा अ र पुयााउि क्नेछ । त्यस्िै गरी जिर्ााण टोलीहरुले वि
िेरर्ा जिर्ााण कायाको क्रर्र्ा वन्त्यिन्त्िुको जशकार पजि हुि क्नेछ । प्रस्िाजवि रिंगशाला जिर्ााण
स्थलको वररपरर बज रहेका वन्त्य िन्त्िुहरु जवस्थापि हुि क्नेछि् । रिंगशालार्ा हुिे हो हल्लाले
िीविन्त्िुको वा स्थािर्ा पररविाि ल्याउि क्नेछ । य को प्रभावहरु प्रत्यि, र्ध्यर् पररर्ाण,
स्थािीय र दीघाकालीि हुिेछ ।
७.३ ार्ाजिक आर्थाक र ााँस्कृ जिक िेरर्ा पिे प्रभाव
७.३.१ अिुकुल प्रभाव
क.

र्ुदाय
• स्थािीय व्यजक्तहरुको दििार्ा बृजद्धः प्रस्िाजवि आयोििा जिर्ााण गिा उपकरणहरुको
िंचालि, कन्त्क्रीटीङ्ग कायाहरु, र्डडप जिर्ााण काया, दशाक दीघाा वस्ने स्थाि (parapet),
खेल र्ैदाि वा ट्रयाक जिर्ााण, जिर्ााण ार्ग्रीहरु र्ाल्िे आदी कायाहरु गिा जवजभन्न
जवधाका श्रजर्कहरु आवस्यक पिे देजखन्त्छ । य को लाजग स्थािीय व्यजक्तहरु जिर्ााण
कायार्ा िंलग्न हुिे हुाँदा उिीहरुले दििा जवका का लाजग ीपर्ुलक िाजलर् प्राप्त गिा
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क्ने हुाँदा दीघाकाजलि रोिगारीको अव र पाउि क्नेछि् । य प्रकारको प्रभाव प्रत्यि,
र्ध्यर् पररर्ाण, स्थािीय र अल्पकालीि प्रकृ जिको हुि क्नेछ ।
•

श्रोि व्यवस्थापिर्ा िागरुकिाः आयोििाको जिर्ााण कायाले स्थािीयवा ीलाई कदईिे
जवजभन्न

ीप जवका का िाजलर्हरु िस्िै ग्याजवयि पखाालको जिर्ााण, कजन्त्क्ररटङ्ग

कायाहरु, Podium, pavilion, parapet, जिर्ााण काया, जवजभन्न स्थािर्ा बायो –
ईजन्त्िजियररङ्ग कायाहरु र रिंगशाला वररपरर िथा पहुाँच र्ागाको छे उछाउर्ा बृिारोपण
गिे काया िस्िा प्राजवजधक ज्ञाि पजि प्रदाि गिा क्ने भएकोले स्थाजिवा ीहरुलाई श्रोि
ाधि, वि, बोटजवजवरुवा, वन्त्यिन्त्िुको र्हत्व र श्रोिको कदगो व्यवस्थापिर्ा

चेि

गराउिे देजखन्त्छ । य को प्रभाव अप्रत्यि, र्ध्यर् र्हत्वपूणा, स्थािीय र दीघाकालीि
•

प्रकृ जिको हुि क्नेछ ।
रोिगारीको अव र िथा आयस्िरर्ा बृजद्धः जिर्ााण कायाबाट स्थािीयलाई र्ुख्य लाभ
भिेको रोिगारीको अव र हो । आयोििा िेरर्ा रिंगशाला जिर्ााण चरणको र्यर्ा
र्ेज िरी उपकरणहरुको िंचालि, कजन्त्क्ररटङ्ग कायाहरु, Podioum जिर्ााण काया, दशाक
दीघाा वस्ने स्थाि (pavilion), खेल र्ैदाि वा ट्रयाक जिर्ााण, जिर्ााण ार्ग्रीहरु र्ाल्िे
िस्िा काया गररिे हुाँदा रोिगारीको अव र ज िािा हुि
आयस्िर बढाउि

•

क्ने भएकोले स्थािीयहरुको

क्नेछ । यस्को प्रभाव प्रत्यि, र्ध्यर् पररर्ाण, स्थािीय र छोटो

अवजधको हुि क्नेछ ।
िीवि शैजलर्ा प्रभावः रिंगशाला जिर्ााण पस्चाि् पहुाँच र र्ाजि हरुको चहलपहल बढ्ि
क्ने हुिाले अन्त्य

ार्ाजिक आर्थाक जवका

(िस्िै जशिा, स्वास्थ्य,

िंचार, बिार,

बैककङ्ग ) िस्िा िेरहरुको जवका हुि क्नेछ । रिंगशालाको िंचालिले ार्ाजिक िेरर्ा
गुणस्िरीय

ेवाहरु बढाउि पजि योगदाि पुयााउि

र्ाजि हरुको जिवि शैलीर्ा पररविाि आउि

क्ने भएकोले आयोििा िेरका

क्नेछ । य को प्रभाव अप्रत्यि, र्ध्यर्

र्हत्वपूणा, स्थािीय र दीघाकालीि प्रकृ जिका हुि क्नेछ ।
ख. र्ािव स्वास्थ्यर्ा पिे प्रभावः
• स्वास्थ्य ुजवधाः प्रस्िाजवि रिंगशाला जिर्ााण आयोििाको कायाान्त्वयि पजछ पहुाँच
र्ागाको र्ेि िरोन्निी हुिे हाँदा यािायािको हििाले स्थािीय स्िरर्ा स्वास्थ्य
ुजवधाहरु (िस्िै अस्पिाल, स्वास्थ्य जक्लजिक, हेल्थ पोष्ट) र्ा पहुाँच हुि क्नेछ । यो
प्रभाव अप्रत्यि, र्ध्यर् पररर्ाण, स्थािीय र दीघाकालीि हुि क्नेछ ।
•

शारीररक िन्त्दरु
ु स्ििा र्ा वृजद्धः रिंगशालाको जिर्ााणले स्थािीय स्िरर्ा खेल िथा व्ययार्
िेरको उपलब्धिाले स्थािीयहरु खेल प्रजि आकषाण बढ्िेछ । जियर्ीि व्ययार् र
खेलकू दले स्थािीयहरुको शारीररक िन्त्दरु
ु स्ििा वढ्ि

क्नेछ । य को प्रभाव प्रत्यि,

र्ध्यर् र्हत्वपूणा, स्थािीय र दीघाकालीि प्रकृ जिका हुि क्नेछ ।
ग. आर्थाक प्रभावः
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•

िग्गाको र्ुल्य वृजद्धः प्रस्िाजवि रिंगशाला जिर्ााण र िंचालि पस्चाि् िथा पहुाँचर्ागाको
स्िरीन्नजि पस्चाि् डक छेउको िर्ीिको र्ूल्य बृजद्ध हुि िािेछ । त्य ैले य ककज र्को
प्रभाव अप्रत्यि, र्ध्यर् र्हत्वपूण,ा स्थािीय र दीघाकाजलि प्रकृ िीको हुि क्नेछ ।

•

पयाटि कक्रयालापर्ा वृजद्धः प्रस्िाजवि रिंगशाला िंचालिर्ा आएपजछ खेलकू द िथा अन्त्य
र्िोरञ्जिका लाजग आन्त्िररक पयाटकहरुको आगर्िर्ा वृजद्ध हुि क्ने भएकोले पयाटि
उद्योगको प्रबद्धाि हुिे देजखन्त्छ । य ककज र्को प्रभाव प्रत्यि, र्ध्यर् र्हत्वपूणा, स्थािीय

•

र दीघाकालीि प्रकृ जिको हुि क्नेछ ।
उद्यर् जवका र कृ जष /पयाा पयाटिर्ा बृजद्धः प्रस्िाजवि आयोििा जिर्ााणको क्रर्र्ा श्रर्
र्ूह र जिर्ााण टोलीको र्ागपुरा गिा जवजभन्न प्रकारका व्यव ाजयक कक्रयाकलापहरु
(िस्िै खाद्यान्न र जचया प लहरु, ककरािाहरु, लि िथा होटलहरु र रेष्टुरेन्त्टहरु)
िंचालिर्ा आउि

क्नेछि ि ले स्थािीय उत्पादिहरु िस्िैः दूध, र्ा ु, िरकारी,

फलफु ल आदीको खपि बढ्ि क्नेछ । यस्िा कक्रयाकलापबाट स्थािीय ग्राजर्ण अथा
व्यवस्था र गरीबी जिवारण र उद्यर् जवका र्ा योगदाि पुयााउि क्दछ य ककज र्को
प्रभाव अप्रत्यि, र्ध्यर् पररर्ाण, स्थािीय र अल्पकालीि हुि क्नेछ ।
७.३.२ प्रजिकु ल प्रभाव
क. िि िंख्याः
रिंगशाला जिर्ााण हुिे जवजत्तकै त्य िेरर्ा ककरािा प ल र खाद्यान्न गोदार्हरु, स्वास्थ्य ुजवधा,
यािायाि ुजवधा बिार िेर, रकारी गैर रकारी िंस्था र ब्यापार व्यव ायको बृजद्ध हुि क्नेछ
ि कारण ो िेरर्ा अन्त्य िेरबाट र्ाजि हरु ब ाई ाँ रे र आउिे र ेवा ुजवधा (स्कु ल, स्वास्थ्य
चौकी, जवद्युि, खािेपािी) को प्रयोगर्ा चाप बढ्ि क्नेछ । य को बभाजवि प्रभाव प्रत्यि, कर्
पररर्ाण, स्थािीय र अल्पकालीि हुि क्नेछ ।
ख.

र्ुदायर्ा अ रः
• स्थािीय ेवा र ार्ाजिक िंरचिाः रिंगशाला जिर्ााणको क्रर्र्ा बाजहरी िेरबाट आउिे
श्रजर्कहरुको चापले गदाा स्थाजिय स्रोि ाधिर्ा (स्वास्थ्य र औषधी, यािायाि, स्कु ल
िस्िा स्थािीय

ार्ाजिक

ेवा

ुजवधाहरुर्ा) चाप बढ्िेछ । य को प्रभाव अप्रत्यि,

कर् र्हत्वपूण,ा छोटो अवजध, स्थािीय प्रकृ जिको हुि क्नेछ ।
•

आगन्त्िुक र्ुदाय र स्थािीय र्ुदाय जबच कलहः रिंगशाला जिर्ााण चरणको क्रर्र्ा
आयोििा िेरर्ा बाजहरर स्थािहरुबाट जिर्ााण टोलीको आगर्ि हुिे र प्रभाजवि
िेरका रैथािे बीच ेवा ुजवधाहरू (स्वास्थ्य र औषधी, यािायाि, जवद्युि, खािेपािी)
को प्रयोगर्ा अ र्झदारी ज िािा भइ झगडा/कलह हुि क्नेछ र य का ाथै लागु
पदाथा दुव्या ि, वेमयावृजत्त, चोरी, र्ािव बेचजवखि िस्िा कक्रयाकलापहरु बढ्ि
क्नेछि् । यस्िो प्रभाव अप्रत्यि, र्ध्यर् र्हत्वपूणा, स्थािीय र अल्पकालीि हुि क्नेछ
।
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•

लैजङ्गक अ र्ाििाः प्रस्िाजवि रिंगशाला जिर्ााण कायाको लाजग श्रजर्कहरुको छिोट गिे
र्यर्ा र्जहला र पुरूष बीचको भेदभाव ज िािा हुि क्नेछ । र्जहला श्रजर्कहरू र
पुरूष श्रजर्कहरु बीच पाररश्रजर्क, छिोट प्रकक्रया, कार् गिे
लैंजगक जवभेद ज िािा हुि

क्नेछ । य

र्य िस्िा कु राहरूर्ा

ककज र्को प्रभाव प्रत्यि, र्ध्यर् र्हत्वपूणा,

स्थािीय र अल्पकालीि प्रकृ जिको हुिेछ ।
•

अव्यवजस्थि वजस्ि जवका ः रिंगशाला जिर्ााण पस्चाि् थप हुिे स्वास्थ्य ुजवधा, प ल र
खाद्यान्न प लहरु स्थापिा हुिे र र्ाजि र्ा आर्थाक अव रहरु ज िािा हुि क्ने भएकोले
रिंगशाला वरपरका िेरर्ा अव्यवजस्थि वस्िी जिर्ााण हुि क्नेछ ि कारण पहुाँच र्ागाको
अजिक्रर्ण बढ्ि गइ

डक िर्िा घटाउि

क्नेछ । यस्िो प्रभाव अप्रत्यि, जिम्न

र्हत्वपूण,ा स्थािीय र अल्पकालीि हुि क्नेछ ।

ग. र्ािव स्वास्थ्यर्ा पिे प्रभावः
• श्रर्ीकहरुको पेशागि स्वास्थ्य र ुरिाः जिर्ााण चरणर्ा श्रजर्कहरु उच्च ध्वजि र धुवााँ
धुलोको बपका र्ा कार् गिुा पिे भएकाले श्रजर्कहरुको स्वास्थ्यर्ा प्रत्यि प्रभाव पिा
क्दछ । अव्यवजस्थि श्रर् जशजवर (अ ुरजिि पािी र अस्वस्थकर खािेकुराले) कारणले
स्वास्थ्य अवस्थार्ा िोजखर् बढ्ि गइ हैिा, COVID- 19, पखाला, र्लेरीया र डेंगु
ज्वरो िस्िा िंक्रार्क रोगहरु र्ेि फै जलि क्दछ । जिर्ााण व्यव ायी र्ाफा ि स्वास्थ्य
र ुरिा जियर्को जियजर्ि प्रजशिणको अभावर्ा पजहचाि गररएको प्रभाव प्रत्यि, कर्
पररर्ाण, स्थािीय र र्ध्यर् अवजधको हुि क्नेछ ।
•

डक ुरिार्ा प्रभावः रिंगशाला िंचालिको र्यर्ा यािायािको बढ्दो िंख्या र
चापले गदाा जििी िथा ावािजिक यािायािर्ा कढलाई हुि क्नेछ र डक दुघाटिाहरुर्ा
बृजद्ध हुि

क्नेछ । यस्िो प्रभावहरु प्रत्यि, र्ध्यर् पररर्ाण, स्थािीय र अल्पकाजलि

प्रकृ जिको हुि क्नेछ ।
•

ार्ाजिक ब्यवहारर्ा पररविािः रिंगशाला िंचालिले स्थािीयको िीवि स्िर, हयोगी
भाविाको जवका , आप ी र्ेलजर्लाप आकद बढाउिेछ । यी कक्रयाकलापहरुले स्थािीय
वा ीको ोचाईर्ा पररविाि आउिेछ ि ले गदाा उिीहरुको ार्ाजिक र्ान्त्यिा र
दृजष्टकोणर्ा पररविाि आउिेछ । य ले ार्ाजिक र ािंस्कृ जिक कक्रयाकलापर्ा पजि
पररविाि ल्याउिेछ ।

घ. आर्थाक प्रभाव
• स्थािीय िग्गाको र्ुल्य वृजद्धः रिंगशाला िंचालिको कारण र्ाजि हरुको आवि िावि
िथा यािायाि, जशिा, स्वास्थ्य ेवा– ुजवधा, पूवााधार जवका आकद कायाहरु बढ्िेछ ।
ि को पररणार् स्वरुप िग्गाको र्ूल्य बृजद्ध हुि क्नेछ । य को प्रभाव प्रत्यि, र्ध्यर्
पररर्ाण, स्थािीय र दीघाकालीि हुि क्नेछ ।
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ङ. धार्र्ाक र ािंस्कृ जिक प्रभाव
•
ािंस्कृ जिक धार्र्ाक र पुरािाजत्वक िेरर्ा प्रभावः प्रस्िाजवि रिंगशला जिर्ााण आयोििा
स्थलर्ा कु िै पजि पुरािाजत्वक िेरर्ा वन्ने छैि । ि था, य
•

आयोििाले कु िै पजि

र्हत्वपूणा ािंस्कृ जिक र धार्र्ाक िेरहरुर्ा पररविाि ल्याउिेछैि ।
परबपरागि र्ुल्य र र्ान्त्यिाहरुर्ा प्रभावः प्रस्िाजवि रिंगशाला जिर्ााण आयोििाले कु िै
पजि ािंस्कृ जिक र धार्र्ाक िेरहरुलाई प्रभाव गिे छैि । त्य ैले प्रस्िाजवि जिर्ााण
आयोििाले परबपरागि र्ुल्य र र्ान्त्यिालाई प्रभाव गिे छैि । ि था, य को प्रभाव
र्हत्वहीि हुि क्नेछ ।
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पररच्छेदः ८ अिुकूल प्रभाव अजधकिर् अजभबृजद्ध गिे िथा प्रजिकू ल प्रभाव न्त्यि
ू गिे
उपाय
य पररच्छेदले आयोििार्ा पजहचाि भएका अिुकूल प्रभावहरुलाई अजभवृजद्ध गिा प्रस्िाजवि िंरिणका
कायाहरु अवलबबिका गिुा ाथै बभाजवि प्रजिकू ल प्रभावहरु न्त्यूिीकरण गिे उपायहरु प्रस्िाव गदाछ ।
८.१ अिुकूल प्रभावलाई अजधकिर् गिे उपायहरु
जिर्ााण अवजध
स्थािीयहरुको प्राजवजधक ीप बढ्िे
रिंगशाला जिर्ााण कायाबाट स्थािीय र्िदुरहरु जवशेष गरी र्जहला, दजलि िथा आर्थाक अवस्था कर्िोर
भएका र्ूहहरुर्ा ीप जवका गिाका लाजग जिर्ााण प्रजवजध, फ्ट इजन्त्िजियरीङ्ग िंरचिाहरुको जिर्ााण
िथा वगैंचा जिर्ााण कायाको कायाान्त्वयिका बारे िाजलर्को कायाक्रर्हरुले उिीहरूको प्राजवजधक
बढाउि क्नेछ ।य का

ाथै उिीहरुले फोहोर व्यवस्थापि, जिर्ााण

ीप

ार्ग्रीको प्रयोग र जिर्ााण िेरर्ा

प्रयोग गररिे स्वास्थ्य र ार्ाजिक ावधािीका उपायहरुको बारे पजि ज्ञाि प्राप्त गिेछि् । य बाट
उिीहरुले आफु र्ा प्रजवजधक ीप बढाउि क्नेछ । य ले उिीहरूलाई भावी आयोििाहरुर्ा रोिगारीको
अव र प्रदाि गिेछ । यस्िा प्रजशिणका कायाहरु त्यहााँका स्थाजियहरुको र्ाग र आवस्यकिा अिु ार
जवजभन्न िेरर्ा कदइिेछ ।
रोिगारीको अव र र आयस्िरर्ा बृजद्ध
प्रस्िाजवि रिंगशाला जिर्ााण कायाहरुको लाजग अदि ििशजक्तको आवस्यकिा पिे हुिाले य आयोििाले
स्थािीय गररब, लोपोन्त्र्ख
ु र र्ािबाट बजहस्कृ ि व्यजक्त (िििाजि, दजलि) र र्जहलालाई जवभेद⁄भेदभाव
िगरी रोिगार प्रदाि गिेछ । य ले उिीहरुको आर्थाक स्िर र्ार िबढाई, बेर्ौ र्ी कृ जषर्ा

र्ेि

उिीहरुको दििा जवका र्ा योगदाि पुयााउिेछ ।
उद्यर् जवका र ब्यापार बृजद्ध
जिर्ााण अबजधर्ा जिर्ााण टोली र आयोििा टोलीले जवजभन्न उद्यर्हरु िस्िै खाद्यान्न र जचया प लहरु,
ककरािा, होटलहरु र रेष्टुरेन्त्टहरु अत्यजधक व्यजक्तहरुको

ेवाका लाजग जवका

गिा र्ाजि हरुलाई

प्रोत् ाजहि गिेछि् । स्थािीय उत्पादिहरु िस्िै दुध, र्ा ु, िरकारी, फलफु ल आकदको र्ाग जिर्ााण
अबजधर्ा बढ्िेछ य ले स्थािीय उत्पादि र बिारीकरणको लाजग थप प्रोत् ाहि प्रदाि गररिेछ । य ले
स्थािीय ग्राजर्ण अथा–व्यवस्थार्ा योगदाि पुयााउिेछ र ग्रार्ीण गररबीलाई कर् गिा र्द्दि गिेछ ।
ञ्चालि अवजध
उद्यर् जवका र व्यापार बृजद्ध
आयोििाले स्थािीय वा ीलाई उिीहरुको उत्पादिहरु राम्रो र्ुल्यर्ा बेच्िका लाजग बिार बर् पहुाँच
बढाउिेछ । य ले स्थािीय बा ीलाई ािा उद्योग स्थापिा गिा, िगदेवाली र गैर काष्ट उत्पादिहरुको
खेिी र बेचजबखि गिा र अन्त्य लघु उद्यर्हरुको जवस्िार गिा प्रोत् ाजहि गिेछ । यी कायाहरुले य िेरर्ा
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कायारि ार्ुदायीक िंस्थाहरु र्ाफा ि जिरन्त्िर हयोग पुयााउिेछ । र्ग्र उत्पादकत्व र ािा उद्योगहरुको
प्रवद्धाि ध्यािर्ा हयोग पुयााउिेछ ।
पयाटि उद्योगको प्रबधाि
स्थािीय रकार र्ाफा ि ञ्चालीि आयोििा भएकोले वुटवल उपर्हािगर पाजलकाले खेलकु दका
कक्रयाकलाप चजलरहाँदा पयाटिका कक्रयाकलापको बभाविा रहेकोले पयाटि जवका कक्रयाकलापर्ा
स्थािीय बा ीलाई आवस्यक ुजवधा पुयााउिे िथा यस्िा ुजवधाको व्यवस्था गिा स्थािीय रकारले अन्त्य
रोकारवाला िंघ िंस्था ाँग ल्लाह र हयोग खोजििेछ ।
िग्गाको र्ूल्य बृजद्ध
रिंगशाला िंचालि पजछ य को वरपर जचया प लहरु, ककरािा प लहरु, लिहरु र रेष्टुरेन्त्टहरु िंचालिर्ा
आउिेछि् र रिंगशाला िजिकको िजर्िको र्ूल्यर्ा बृजद्ध हुि क्नेछ ।
स्थािीयको ििचेििा र दििा बृजद्ध
ििचेििा र दििा अजभबृजद्ध गिा जिम्न उपायहरु अपिाईिेछ ।
• जिल्लाका जवजभन्न जिकायहरु ाँग र्न्त्वय गरेर प्रभाजवि िेरको िैजवक जवजवधिा िंरिण गिा
प्रचारका लाजग प्रचार प्र ार ार्ग्री जवका गररिेछ । आयोििाले पोष्टर र पब्लेट उत्पादि गिाका
लाजग बिेट प्रदाि गररिेछ ।
• आयोििाको िंवेदिशील िेरर्ा बस्ने र्ाजि हरुर्ा ििचेििा िोगाउिे अजभयाि िंचालि गररिेछ
।
८.२ वािावरणीय प्रजिकू ल प्रभावलाई न्त्यि
ू ीकरण गिे उपायहरु
उल्लेजखि वािावरणीय प्रजिकू ल प्रभावलाई न्त्यूिीकरण गिे उपायहरुलाई ३ भागर्ा बगीकरण गरी
पजहचाि गररिेछ ।
•

िजिपूिीका उपायहरुको अवलबबि (Compensatory Measures)

प्रस्िाजवि आयोििाकाट हुिे प्रजिकू ल प्रभावहरुलाई न्त्यूि गिा पूणा हटाउि ि ककिे प्रभावहरुलाई
आयोििा कायाान्त्वयि पस्चाि् िजिपुर्िा प्रदाि गररिे खालको कक्रयाकलाप य र्ा र्ावेश हुन्त्छि ।
•

ध
ु ारात्र्क उपायको अवलबबि (Corrective Measures)

आयोििाबाट हुिे प्रजिकू ल प्रभावलाई कर् गरेर स्वीकारयोग्य िह बर् ल्याउिका लाजग अपिाइिे
ुधारात्र्क उपायहरु प्रयोग गररिेछ ।
•

प्रजिरोधात्र्क उपायको अवलबबि (Preventive Measures)

आयोििाबाट हुिे के जह प्रजिकू ल प्रभावलाई प्रजिरोधात्र्क उपायको अवलबबिद्वारा प्रभाव देखा पिा
थाल्िु अगाडी िै कर् वा जिर्ूाल गररिेछ ।
८.२.१ भौजिक वािावरण
जिर्ााण अवजध
भू–उपयोगर्ा पररविाि
आयोििाको कायाान्त्वयिका लाजग अजधग्रहण गररएको िग्गा िजर्िको प्रयोििर्ा दीघाकालीि रुपर्ा
रिंगशाला िथा य का अवयवहरुर्ा पररविाि हुि क्नेछ । प्रस्िाजवि आयोििाको लाजग ३ हेक्टर वि िेर
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रिंगशालार्ा पररविाि हुि िािेछ । यद्यजप य प्रभावलाई पुिः प्राप्त गिाका लाजग जिम्न न्त्यूिीकरणका
उपायहरु अपिाइिेछ ।
• रिंगशाला जिर्ााण पुरा भए पजछ आयोििा िेरबाट कटाि गररएका विस्पजि र ार्ग्री भडडार
िेरलाई पुिः वृिारोपण गररिेछ ।
• फोहोर व्यवस्थापि िेरहरु उपयुक्त प्रजवजध अपिाएर व्यवस्थापि गररिेछ ।
• रिंगशाला िेर र प्रभाजवि िेरहरुर्ा हररि िेर कायर् राख्न रुख जवरुवाहरु रोजपिेछ ।
ओभरहेड टिंकीको पखाालर्ा पिे प्रभावः
प्रस्िाजवि रिंगशालाको जिर्ााण क्रर्र्ा िर्ीिको िह जर्लाउाँ दा ओभरहेड टिंकीको ुरिाथा विाइएको
पखाालर्ा िोक् ािी हुि क्ने भएकोले जवशेष ावधािी अपिाउिु पिे देजखन्त्छ । जिर्ााण क्रर्र्ा अन्त्य
अ र िपरो ् भजि ररटेजिङ्ग वाल लगाइिेछ ।
ालघारी उपभोक्ता र्ुहको खािेपािी प्रणालीः
रिंगशाला िथा यस्का अन्त्य अवयवहरुको जिर्ााण क्रर्र्ा जभआईपी पार्का ङ्ग स्थल वोरीङ्ग िेर िजिकै
पिे िथा रिंगशाला िेरर्ा िै जविरणको लाजग जवछ्याइएको पाइपलाई अ र पिे भएकोले िी खािेपािीको
जविरण प्रणाली रिंगशाला वाजहर ारीिेछ। वोरीङ्गलाई रजिि राजख िारवार गररिेछ ।
जिर्ााण ार्ग्रीहरुको भडडारणको कारण पिे प्रभाव जियन्त्रण
जिर्ााण ार्ग्रीहरुको भडडारको कारणले हुिे िोजखर्हरुलाई कर् गिा जिम्न न्त्यूिीकरणका उपायहरु
अपिाइिेछ ।
• रिंगशाला जिर्ााणका लाजग भडडारण गररएका जिर्ााण र्ाग्रीलाई रिंगशाला जिर्ााण िेरकै कु िै
ठाउाँ र्ा व्यवजस्थि गरर पािीको श्रोि भन्त्दा टाढाको िजर्िर्ा राजखिेछ ।
•

रिंगशाला जिर्ााणका लाजग उपयोग हुिे उपकरणहरूर्ा ईन्त्धि लोजडङ्ग/अिलोजडङ्ग काया गदाा
भडडारण िेरहरुर्ा ्लाष्टर गररएको र चुहावट िहुिे गरर गररिेछ ।

•

जिर्ााण

ार्ग्रीहरुको भडडारण स्थलर्ा हुि

क्ने आगोलागी, जबस्फोट िस्िा आपिकालीि

अवस्थाको िोजखर् कर् गिाका लाजग अजग्न र बारूद जियन्त्रक प्राजवजधकहरू ियारी अवस्थार्ा
राजखिेछ ।
श्रजर्क जशजवरका कारण पिे प्रभाव
श्रजर्क जशजवरका कारण आउिे िोजखर्हरुलाई कर् गिा जिम्न न्त्युिीकरणका उपायहरु अपिाइिेछ ।
•
डक जिर्ााणका श्रजर्क जशजवर रिंगशाला जिर्ााण िेरर्ा िै गररिेछ ।
• श्रजर्क जशजवर िेरर्ा जपउिे पािी िथा जे ्टक ट्यािंकीको ुजवधा जहि जशजवर िजिकै छु ट्टै
शौचालयको जिर्ााण गररिेछ ।
• फोहोर पािी र फोहोरर्ैला व्यवस्थापिका लाजग खाडल बिाई ड्िे फोहोरलाई कबपोजष्टङ्ग र
ि ड्िे फोहोर छु ट्याइ ुरजिि डबपीङ्ग गररिेछ ।
ईन्त्धि, लुजवके न्त्ट , िेल, एज ड र अन्त्य र ायिहरु ) प्रयोगबाट आउिे हाजिकारक ग्यााँ हरूको उत् िाि
डक जिर्ााणको क्रर्र्ा ईन्त्धि, लुजिके न्त्् , िेल, एज ड र अन्त्य रा ायजिक पदाथाहरुको ( वारी ाधि
र उपकरणहरुका लाजग) प्रयोग र त्य को भडडारणको कारण हुिे िोजखर्हरुको न्त्यूिीकरणका उपायहरु
जिम्न रहेका छि् ।
•
ुपररेवेिक र जिर्ााण ब्यव ायीको उपस्थजिर्ा जवषाक्त िथा हाजिकारक र ायिहरुको प्रयोग
र हेडडजलङ्गको अिुगि गररिेछ ।
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र ायिहरुको चुहावटलाई रोक्न र ायिको भडडारण बन्त्द भााँडोर्ा गिे गररन्त्छ । चुहावट वा
पोजखएका जवषाक्त जवषादीहरु िंकलि गिा भडडारण िेर वररपरर ्लाजष्टकको प्रयोग गररिेछ ।
• प्रयोग भएका ्लाजष्टकको ड्रर्र्ा व्यवस्थापि गररिेछ ।
वायु प्रदूषण
•

जिर्ााण चरणको

र्यर्ा ट्रक, ट्रयाक्टर, रटपर िस्िा

वारी

ाधिको

िंचालि,र जिर्ााण

ार्ग्रीको

ढु वािी, भडडारण िेर र अन्त्य याजन्त्रक उपकरणहरुबाट जिस्किे धुवा धुलोको कारण वायुको गुणस्िर
घ्ि क्ने भएकोले वायु प्रदूषण कर् गिाका लाजग जिम्न न्त्यि
ू ीकरणका उपायहरु अपिाइिेछ ।
• आयोििा िेरर्ा िोककएको िेर बाहेक अन्त्य िेरर्ा भडडारण गिे काया प्रजिबजन्त्धि गररिेछ ।
• भडडारण गररएको जिर्ााण ार्ाग्रीहरूलाई जरपाल वा ्लाजस्टकले छोपेर राजखिेछ ।
•

जिर्ााण ार्ाग्री ढुवािी गदाा ट्रक, ट्रयाक्टर, रट्रपरर्ा ार्ग्रीहरू छोपेर ओ ारप ार गररिेछ ।

•

श्रजर्क जशजवरबाट जिस्के का फोहोरलाई खुल्ला रुपर्ा फाल्ि जिषेध गररिेछ ।

•

धुवााँ धुलो प्रदूषण अत्यजधक भएको खडडर्ा धुलो उत् िाि िेरहरु (क्र र िंचालि िेर, जिर्ााण
गजिजवजध िंचालि हुिे िेर) र्ा कदिको ३ पटक पािी छर्का एर धूलोको र्ारा न्त्युि गररिेछ ।

•

जिर्ााण काया लाजग प्रयोग हुिे भारी उपकरणहरु र वारी ाधिर्ा वायु कफल्टरको प्रयोग
गररिेछ वारी ाधिर्ा गुणस्िरीय ईन्त्धिको प्रयोग भएको छ वा छैि ुजिजिि गररिेछ ।

•

क्रशर ्लान्त्टलाई स्कु ल, बस्िीहरु र

िंवेदिशील वािावरणीय िेरबाट कररब १ कक.जर्. टाढा

स्थापिा जगरिेछ र वायु र ध्वजि प्रदूषण जियन्त्राण उपकरणहरु िडाि गररएको छ वा छैि
ुजिजष्चि गररिेछ ।
जिर्ााण ार्ग्री ढु वािीले पिे प्रभाव
ध्वजिको प्रभाव कर् गिाको लाजग यािायािको गजि ीजर्ि गररिेछ । बालुवा र र्ाटोको ढु वािी छोपेर
र्ार गररिेछ ।
िलश्रोि र िलप्रदूषणको प्रभाव
• रिंगशालाको जिर्ााणको क्रर्र्ा उत्खिि् काया र जवग्रि व्यवस्थापि गिे िस्िा कक्रयाकलापहरुले
आयोििा िेर िजिकै को भालु खोला प्रदूषण हुि क्ने भएकाले त्यस्िा प्रदूषणलाई कर् गिा
न्त्यूिीकरणका उपायहरु अपिाइिेछ ।
• रिंगशाला जिर्ााणको क्रर्र्ा जिस्किे जवग्रिलाई खोला छेउर्ा थुपािा जिषेजधि गररिेछ ।
•
•

वारी

ाधि िथा जिर्ााण उपकरण

िंचालिबाट जिस्किे इन्त्धि, िेल, जग्रि लगायिि अन्त्य

र ायजिक पदाथाहरूलाई खोलार्ा जर् ाउि जिषेध गररिेछ ।
श्रजर्क िथा कार्दारहरूलाई उजचि शौचालयको ब्यवस्था गररिेछ र श्रजर्कहरुलाई खोलाको
छेउछाउ र अन्त्य स्थािहरूर्ा खुल्ला कदशजप ाब गिा रोक लगाइिेछ ।

फोहोर व्यवस्थापि िेरबाट आउिे प्रभावहरु
रिंगशाला जिर्ााण कायार्ा उत्पाकदि जबग्रिहरुको उजचि, ुरजिि र न्त्यूििर् वािावरणीय प्रभावहरु पिे
गरी व्यवस्थापि गररिेछ । फोहोर व्यवस्थापि गिा जिम्न न्त्यूिीकरणका उपायहरु अपिाईिेछ ।
•

प्राकृ जिक जिका ाहरुलाई प्रभाव िपिे गरी खाडलहरुर्ा, उत्खिि िेरर्ा र भाज एका िेरहरु
आकदर्ा जिर्ााण गदााका फोहोरहरु प्रयोग गररिेछ । िदीर्ा फोहोर हुि िकदि पर्रयााप्त ावधािी
अपिाइिेछ । उत्पाकदि फोहोरहरु आयोििा िेरबाट िुरुन्त्ि हटाइिेछ ।
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•

बाढी आउिे ठाउाँ , िलाधार िेर, खेिीयोग्य िजर्ि, वि िेरहरु, प्राकृ जिक जिका ी र्ागा, धार्र्ाक
िथा ािंस्कृ जिक रुपले िंवेदिशील िेरहरु वा िहरहरु, अन्त्य पूवााधारहरु र फु टपाथ आकद िेरर्ा

•

फोहोर जव िाि गररिेछैि ।
फोहोरलाई स्थािीय र्ुदायहरुलाई हािी िपिे गरी वा हािी िहुिे गरी वा व्यजक्तको
िीवियापिर्ा प्रभाव िगिे गरी व्यवस्थापि गररिेछ ।

ध्वजि प्रदूषण
जिर्ााण कायाबाट आयोििा िेरर्ा हुिे ध्वजि प्रदूषण कर् गिा जिम्न न्त्यूिीकरणका उपायहरु अपिाइिेछ ।
• रिंगशाला जिर्ााणको क्रर्र्ा उपकरणहरु िथा वारी ाधिहरुबाट जिस्किे ध्वजि कर् गिाका
लाजग र्ािव बस्िी िथा वन्त्यिन्त्िुको वा स्थाि िेरहरुर्ा हिाको कर् प्रयोग गररिेछ ।
• अत्यजधक ध्वजि प्रदूषण गिे वारी ाधि र उपकरणहरुको प्रयोग दउ ोको र्यर्ा गररिेछ ।
ञ्चालि अवजध
डक (पहुाँच र्ागा) रु िाका उपायहरु
प्रस्िाजवि रिंगशाला िंचालि पस्चाि् कायाक्रर् चजलरहेको र्यर्ा वारी ाधिर्ा उल्लेखिीय बृजद्ध भई
दुघायटिाको बभाविा बढ्ि क्ने भएकाले त्यस्िा घटिाहरुलाई न्त्यूिीकरण गिाका लाजग जिम्न उपायहरु
अपिाइिेछ
•
•

पहुाँच र्ागाको जडिाईि गजि (२५ कक.जर्. प्रजि घडटा) भन्त्दा बकढ गजिर्ा प्रजिबन्त्ध लगाइिेछ ।
डकर्ा आवस्यक

िंख्यार्ा डेजलिेटरहरु,

ुरिा

िंकेिहरु,

डक वत्तीहरु इत्याकद

डकर्ा

उपयुक्त रुपर्ा प्रयोग गररिेछ ।
•

•

उपर्हािगरपाजलकाका कर्ाचारी, स्कु लका जवद्याथीहरु र चालकहरुलाई स्थािीय भाषाहरुर्ा
शैजिक हस्ि ार्ग्रीको प्रचार जहि िंचालि र डक ुरिा िागरुकिा कायाक्रर्हरु िंचालि
गररिेछ ।
दुघय
ा टिाग्रस्ि िेरहरु र त्य र्ागाहरुर्ा जचर ाइिबोडाहरु राजखिेछ र । डक ीर्ाहरू िथा
बस्िी िेरहरुर्ा फु टपाथ राजखिेछ ।

वायु, ध्वजि र िल प्रदूषण
रिंगशाला ञ्चालिबाट हुिे वायु, ध्वजि िथा िल प्रदूषणको न्त्यूिीकरण गिा जिम्न उपायहरु अपिाइिेछः
वि िेर र ब ोबा िेरहरुर्ा वारीको गजि कर् र हिा जिषेध गररिेछ ।
डक दुघाटिा जियन्त्रण गिा प्राजवजधकहरू ियारी अवस्थार्ा राजखिेछ ।
वायु प्रदूषण कर् गिा डक िथा रिंगशाला वरपर बोटजवरूवा रोजपिेछि ।
ध्वजि र्ापदडड स्िर बर्ोजिर्ले िंचालि भएका वारी ाधि िथा खेल ञ्चालिको क्रर्र्ा
जिजिि र्ापदडडर्ा र्ार हल्ला गिा अिुर्जि कदइिेछ ।
• रिंगशाला िंचालकले खोलािालार्ा िथाभाजव फोहोर फाल्ि कदईिेछैि िथा रिंगशाला जभर
उपयुक्त दुरीर्ा फोहोर फाल्िका लाजग डस्टजबिको ब्यवस्था गररिेछ ।
फोहोर व्यवस्थापि
प्रस्िाजवि आयोििाबाट उत्पन्न हुिे फोहोरलाई व्यवजस्थि र न्त्यूि गिा जिम्न उपायहरु अपिाईिेछि ।
• ठो फोहोरहरु श्रोिर्ै अलग गररिेछ र छु ट्टै कन्त्टेिर वा बाजल्टिर्ा िंकलि गररिेछ ।
• खुल्ला रुपर्ा ठो फोहोरलाई िलाउिे काया पूणािया जिषेध गररिेछ ।
•
•
•
•
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•
•
•

िैजवक फोहोरहरुलाई खोलाबाट टाढा लगेर छु ट्टै ठाउाँ र्ा व्यव थापि गररिेछ ।
अिैजवक फोहोरलाई के ही हद बर् पुिःप्रयोग गररिेछ ।
िरल र अधा िरल फोहोरलाई छु ट्टै स्थािर्ा व्यवस्थापि गररिेछ र िंक्रर्ण हुिबाट बचाउि
(क्लोरीिे ि) रा ायजिक जबषादी लगािार हाजलिेछ ।

•
•
•

जिर्ााण टोलीले िथाभाजव फोहोर फाल्िे गजिजवजधर्ा रोक लगाइिेछ र य का लाजग कडा जियर्
लागु गररिेछ ।
िल श्रोिबाट टाढा िोककएको जबग्रि व्यवस्थापि िेरर्ा लगेर जिस्काजशि फोहोरहरु व्यवस्थापि
गररिेछ ।
फोहोर व्यवस्थापिका लाजग िेरहरु स्थािीय र्ुदाय िथा उपर्हािगरपाजलकाको हर्जिबाट
छिौट गररिेछ र िी िेर बस्िीहरु, जवद्यालय, अस्पिाल, धार्र्ाक र ााँस्कृ जिक स्थल िलश्रोि र
अन्त्य वािावरणीय िंवेदिशील िेरहरुबाट कजबिर्ा १ ककलोजर्टर टाढा रहिेछ ।

भडडार िेरहरु, श्रजर्क जशजवर, र फोहोर व्यवस्थापि िेरहरुको पुिस्थापिा
जिर्ााण गजिजवजध बपन्न भएपजछ बै अस्थायी रुपर्ा प्रयोग गरीएका िेरहरु फा गरी पुिः स्थापिा
गिुापिेछ र वािावरणर्ा कु िै िकारात्र्क प्रभाव पिा िकदि वािावरणको र्ौजलक अवस्थालाई कायर्
राख्नुपिेछ ।
• रिंगशाला जिर्ााणको क्रर्र्ा स्थापिा गररएका भडडारण िेरर्ा रहेका टहराहरू हटाउिुपिेछ ।
• रिंगशाला जिर्ााणको क्रर्र्ा स्थापिा गररएका श्रजर्क जशजवरहरू पूणा रूपर्ा हटाउिु पिेछ।
• अस्थाइ फोहोर व्यवस्थापि िेरलाई र्ाटोले भिे िथा बृिारोपण पजि गररिेछ ।
८.२.२ िैजवक वािावरण
जिर्ााण अवजध
वि बपदाको जविा
प्रस्िाजवि आयोििा जिर्ााणका लाजग ३ हेक्टर वि िेर स्थायी रुपर्ा आवस्यक हुिेछ । रिंगशाला जिर्ााणले
जििेश्वरी ार्ुदायीक विको िैजवक जवजवधिार्ा हुिे िोक् ािी कर् गिा र आयोििा िेरको वि िेरलाई
पुिस्थापिा गिाका लाजग राजिय प्राथजर्किा प्राप्त आयोििाको लाजग वि िेर प्रयोग गिे बबजन्त्ध
र्ापदडड जहिको कायाजवजध, २०७६ को पररच्छेद ३ (दफा २) बर्ोजिर् िजि हुिे वि िेरको हकर्ा
ोही वरावरको वि िेर प्राप्त गररिेछ ।
कटाि गररएका रुखहरुको व्यवस्थापि
प्रस्िाजवि रिंगशाला जिर्ााण गिा ९१ वटा रुखहरु कटाि गिुा पिेछ । कटाि गररएका रुखहरुको व्यवस्थापि
िथा िजि न्त्यूिीकरण गिा जिम्न उपायहरु अपिाइिेछ ।
• रिंगशाला जिर्ााणका लाजग रूखहरूको का्िे कार् बपन्न भएपजछ कटाि गररएका रूखको
गोजलया एकककृ ि गरेर िंकलि गरी ार्ुदायीक वि लाई हस्िािान्त्िरण गररिेछ ।
• जडजभिि वि कायाालयवाट वििेरको जियजर्ि अिुगर्ि गररिेछ र वि अजिक्रर्ण िथा वि
िेरर्ा हुिे अन्त्य अबैध कक्रयाकलाप (चोरी जिका ी, डढेलो) लाई जियन्त्रण गररिेछ ।
•

जशजवरर्ा बस्ने कार्दारका लाजग वि िेरको काठ दाउरा प्रयोग गिार्ा प्रजिबन्त्ध गिाका लाजग
जिर्ााण ब्यव ायीलाई खािा पकाउिको लाजग एल.पी. ग्या प्रदाि गररिेछ ।
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•

कटाि ह िे ९१ वटा रुखहरुको िजिपूर्िाको स्वरूप १:१० को अिुपािर्ा ९१० वटा रुखहरु
रोप्नको लाजग जडजभिि वि कायाालय, प्रभाजवि ा.व. िंग र्न्त्वय गररिेछ ।

वन्त्यिन्त्िु र विस्पजिको चोरीजिका ीर्ा जियन्त्रण
रिंगशाला ार्ुदायीक वि िेरर्ा िै गररिे भएकोले रिंगशाला जिर्ााण िथा अन्त्य आयोििा ाँग बबजन्त्धि
कक्रयाकलापहरुले आयोििा िेरका िीव र विस्पजिर्ा प्रभाव पिेछ । प्रस्िाजवि रिंगशाला वि िेर जभर
पिे भएकोले विको अजिक्रर्ण कर् गरी दुलाभ, लोपोन्त्र्ुख प्रिाजिहरु प्रत्यि वा अप्रत्यि रुपर्ा प्रभावलाई
कर् गिा जिम्न न्त्यूिीकरणका उपायहरु लागू गररिेछ ।
•
•
•

जिर्ााण अबजधर्ा श्रजर्क र स्थािीय व्यजक्तलाई अवैध जशकार, र्ािे,चोरी गिे वा वन्त्यिन्त्िुलाई
बाधा हुिे कायाहरु रोक्न जवशेष जशिा र चेििा िगाउिे कायाक्रर्हरुको आयोििा गररिेछ ।
वि पैदावार र वन्त्यिन्त्िुको अवैध जशकारको कक्रयाकलापहरुलाई जियन्त्रण गिा जियजर्ि अिुगर्ि
कायाहरु गररिेछ ।
जडजभिि वि कायाालयको हकायार्ा वृिारोपण र वन्त्यिन्त्िु िंरिण कायाक्रर् गररिेछ ।

वन्त्यिन्त्िक
ु ो बा स्थािहरुलाई वाधा पुर्रयााउिे कायार्ा प्रजिबन्त्ध
रिंगशाला जिर्ााणबाट वन्त्यिन्त्िुलाई पिे प्रभावलाई कर् गिा वि िेर र वन्त्यिन्त्िुको बा स्थाि िेर
िजिक जिर्ााण काया गदाा व्यवजस्थि ढिंगले काया ञ्चालि गररिेछ । स्थािीय वन्त्यिन्त्िुहरुर्ा पिे प्रभाव
न्त्यूिीकरण गिा श्रजर्क र स्थािीय वा ीहरुलाई ििचेििाका कायाक्रर्हरु प्रदाि गररिेछ र रािको
र्यर्ा रिंगशाला जिर्ााणका कायाहरु गिा प्रजिबन्त्ध गररिेछ । जिर्ााण कायाहरु जबहाि ७ बिे देजख ााँझ
६ बिे बर् र्ार गिा पाईिेछ । य का ाथै स्थािीय वन्त्यिन्त्िु र जििको वा स्थािर्ा पिे प्रभावहरु
कर् गिा िंरिण

ाइिबोडाहरु (जचरण गररएको र स्थािीय भाषार्ा लेजखएको) को प्रयोग गररिेछ ।

आगोलाजगको िोजखर् जियन्त्रण
प्रस्िाजवि रिंगशाला जिर्ााणबाट हुि क्ने
रोकथार् गिा जिम्न उपायहरु अपिाईिेछि्

बभाजवि आगोलागी िथा वि डढेलो जियन्त्रण गिा िथा

•

जिर्ााण ब्यव ायीद्वारा श्रजर्कहरुलाई आगोलाजगको बभाविा, य को िोक् ाि बारेर्ा चेििा

•

िगाउिे काया गररिेछ ।
आयोििा िेरर्ा आगोिन्त्य पदाथाहरु लैिाि अिुर्जि कदइिेछैि ।

•

आयोििा कायाान्त्वयिको क्रर्र्ा लुबवीिी प्रदेश उद्योग, पयाटि, वि िथा वािावरण र्न्त्रालयले

कदएको िाहरुलाई कडाईका ाथ पालिा गररिेछ ।
ञ्चालि अवजध
ििचेििा र वािावरण रिं िणर्ा दििा बृजद्ध गिे कायाक्रर्
ििचेििा र वािावरण िंरिणर्ा दििा अजभबृजद्ध गिा जिम्न उपायहरु अपिाईिेछ ।
• जिल्लाका जवजभन्न जिकायहरु ाँग र्न्त्वय गरेर प्रभाजवि िेरको िैजवक जवजवधिा िंरिण गिाका
लाजग प्रचार प्र ार ार्ग्री जवका गररिेछ ।
• आयोििाको िंवेदिशील िेरर्ा बस्ने र्ाजि हरुर्ा ििचेििा िगाउिे अजभयाि िंचालि
गररिेछ ।
• िैजवक जवजवधिा िंरिणको बारेर्ा ििचेििा र वािावरण िंरिणर्ा दििा अजभबृजद्ध कायाक्रर्
िंचालि गिाको उपर्हािगरपाजलकाले बबन्त्धीि जिकाय ाँग र्न्त्वय गररिेछ ।
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रूख कटाि िजिपुर्िाको लाजग वृिारोपण
रिंगशाला जिर्ााण चरणर्ा ३ हेक्टर वि िेरलाई कटाि गिुा पिेछ । य कक्रयाकलापको लाजग रकारको
जियर् अिुरुप १:१० को अिुपािर्ा ९१० वटा रुखहरु आयोििा िेरर्ा रोप्नु पिेछ । आयोििाले जिम्न
िजिपुर्िा बृिारोपण योििा अपिाउिेछ ।
• आयोििा िेरर्ा बृिारोपण गिुा पिे िेरहरु पजहचाि गिुा पिेछ । आवमयक र्ारा र गुणस्िरको
जवरुवाको लाजग उपर्हािगरपाजलका िथा जडजभिि वि ि रा ीको हयोग जलइिेछ । रिंगशाला
िेरर्ा बृिारोपण गररिेछ ।
• वोटजवरुवाको छिौट गदाा स्थािीय रुपर्ा जवका हुिे वि पजिका प्रिाजिहरुलाई उच्च प्राथजर्किा
कदइिेछ ।
•
रकारले िोके को र्ापदडडले बबजन्त्धि जडजभिि वि कायाालयलाई हस्िान्त्िरण गिुा भन्त्दा अजघ
बर् जबरुवा र बृिारोपण िेरको िंरिणको लाजग आवस्यक ब्यवस्था गिुा पिे कु रा उल्लेख गररिेछ
।
• जडजभिि वि कायाालयका कर्ाचारीहरुले जिर्ााण अबजधर्ा ३ र्जहिार्ा एक पटक
कक्रयाकलापहरुको अिुगर्ि गिेछि् ।
•

ज

ौ, खयर कु ुर् िार्ुि िस्िा स्थािीय िािका प्रिाजिहरु िजिपुर्िा बृिारोपणको लाजग

रोजपिेछ ।
लोपोन्त्र्ख
ु र रिं जिि विस्पजि र िीवहरुर्ा पिे बभाजवि प्रभावहरु जियन्त्रण
आयोििा िेरर्ा पाइिे लोपोन्त्र्ुख वन्त्यिन्त्िुहरु जचिुवा (Panthera pardus), बाँदेल(Sus scorfa) को
छाला, ज ङ्ग, हड्डी, ्वााँख र अवैध ढङ्गले

िंकलि गररएको वि पैदावारहरुको व्यापार जियन्त्रण र

ु ररेवि
प
े ण गररिेछ र अपराधी जवरुद्ध कािुिी कारवाही अगाडी बढाइिेछ ।
िलचरर्ा पिे प्रभाव
जिर्ााण कायाबाट उत्पाकदि फोहोरहरु खोलार्ा फाल्ि जिषेध गररिेछ ।
८.२.३ ार्ाजिक–आर्थाक िथा ािंस्कृ जिक वािावरणर्ा पिे प्रभाव
जिर्ााण अवजध
स्थािीय श्रोि िथा व
े ाहरुर्ा पिे प्रभावहरुको जियन्त्रण
रिंगशाला जिर्ााणको लाजग आयोििा िेरभन्त्दा बाजहर बाट आउिे श्रजर्कहरुको र्ागलाई आयोििा िेरर्ा
उपलब्ध श्रोिहरु (स्वास्थ्य र औषधी, यािायाि, स्कु ल िस्िा स्थािीय ार्ाजिक ेवा ुजवधाहरुर्ा) ले
पररपुवजा ि गररिेछ । यकद उपलब्ध स्थािीय श्रोिहरुले र्ाजि को आवस्यकिा पुरा गिा के ि भिे
आयोििा िेर बाजहरबाट आवस्यकिाहरु पूरा गररिेछ ।
आगन्त्िक
ु
र्ुदाय र स्थािीय बीचको र्िभेद ब्यवस्थापि
रिंगशाला जिर्ााणको क्रर्र्ा बाजहरी िेरबाट आउिे कार्दारहरू र आयोििा िेरका स्थािीय र्ुदायबीच
रिंगशाला जिर्ााणको र्यर्ा हुि क्ने बभाजवि र्िभेद/कलहलाई रोकथार् गिा बभव भए बर् जिर्ााण
कायार्ा स्थािीय श्रजर्कहरूको र्ार प्रयोग गररिेछ । य ले

ार्ाजिक र्िभेदर्ा कजर्, पाररवाररक

एकीकरणको जिरन्त्िरिा, फोहोर उत्पादिर्ा कर्ी, बेर्ौषर्ी कृ जष रोिगारी र

र्ुदायको अथािन्त्रर्ा

बृजद्ध, स्थािीय श्रोिहरुको प्रयोगर्ा कजर्, स्थािीय ब्यजक्तहरुको ीप ुधार हुिेछ ।
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ार्ाजिक रु िाको व्यवस्था
आयोििा िेरर्ा जिर्ााण टोलीको

िंख्या बढेर लागुपदाथा, वेमयाबृजत्त, चोरी, र्ािव बेचजबखि िस्िा

कक्रयाकलालापहरु बढ्िेछि । यस्िा कक्रयाकलापहरुर्ा िंलग्न हुिबाट रोक्नका लाजग ििचेििा िगाउिे
कायाक्रर्हरुको आयोििा गररिेछ र जियजर्ि अिुगर्ि गररिेछ ।
व्यब ायीक स्वास्थ्य रु िा
श्रजर्कहरुलाई ब्यव ायीक स्वास्थ्य ुरिाको ब्यवस्था प्रदाि गिुा जिर्ााण ब्यव ायीको उत्तरदाजयत्व
हुिेछ । आयोििा िेरर्ा श्रजर्कहरूलाई कु िै पजि दुघाटिा वा चोटपटक लागेर्ा कायास्थलर्ा प्राथजर्क
उपचार, स्वास्थ्य ुजवधाको व्यवस्था गररिेछ र आपिकालको र्यर्ा उद्धारका लाजग आवस्यक ुरिा
उपलब्ध गराईिेछ । कार्को प्रकृ जि अिु ार जिर्ााण श्रजर्कलाई हेल्र्ेट, र्ास्क, इयरर्फलर, चमर्ा, इयर
्लगहरु आकद प्रदाि गररिेछ । फा र ुरजिि जपउिे पािीको आपुर्िा र अस्थायी िथा फा शौचालयहरु
आयोििा िेरर्ा स्थापिा गररिेछ ।
लैजङ्गक अ र्ाििा
जिर्ााण कायार्ा िंलग्न भएका र्जहला र पुरुष दुबै श्रजर्कहरुलाई र्ाि अव र प्रदाि गररिेछ । जिर्ााण
ब्यव ायीले र्जहला र पुरुष श्रजर्कहरुबीच कु िै लैजङ्गक र्िभेद हुि िकदि श्रर् कािुिको बर्ाि र
पालिा गिुा पिेछ । र्जहलालाई अिुगर्ि कायार्ा पजि हभागीिा गराइिेछ ।
ािंचालि अवजध
र्ाजि को ब ाई ाँ राईंको कारण पिे प्रभाव जियन्त्रण
रिंगशाला िंचालिपजछ आयोििा िेरर्ा रोिगारी र आबदािीको अव रको बढोत्तरीका कारण बाजहरबाट
ब ाई राई ले िि िंख्या बढ्िेछि् । िि िंख्या बृजद्ध भएपजछ थप ार्ुदाय िथा पूवााधारहरुको र
ार्ाजिक िंरचिा ब्यवस्थापि िथा स्थापिाका लाजग पुवााधार ुजवधाहरु शहरी जवका र भवि जिर्ााण
जवभाग, जिल्ला

र्न्त्वय

जर्जि, स्थािीय िहद्वारा उपयुक्त बस्िी योििा जवका

गररिेछ

ाथै गैर

रकारी िथा रकारी िंस्थाद्वारा ब्यवजस्थि ब ाई राई बारे शैजिक एविं ििचेििा कायाक्रर्हरू
व्यवस्था गररिेछ ।
डक रु िार्ा पिे प्रभावहरु
रिंगशाला िंचालि पजछ कायाक्रर् न्त्चालिको क्रर्र्ा दुघाटिा बढ्िे हुिाले यस्िा घटिाहरुलाई न्त्यूिीकरण
गिा ुरिाका उपायहरु र गजि ीजर्िका उपायहरु अपिाईिेछ । डकर्ा उपयूक्त िेरर्ा आवस्यक पिे
ुरिा

िंकेिहरु,

डक बत्तीहरु आकदको प्रयोग गररिेछ । स्थािीय भाषाहरुर्ा लेजखएको शैजिक

ार्ग्रीको प्रचार जहि डक ुरिा ििचेििा कायाक्रर्हरु िंचालि गररिेछ । दुघाटिाग्रस्ि िेरहरु र ब
र्ागाहरुर्ा जचर ाइिबोडाहरु राजखिेछ । त्यस्िै गरी बस्िी िेरहरूर्ा फु टपाथ राजखिेछ
ार्ाजिक ब्यवहारर्ा पररविाि
ार्ाजिक ब्यवहारर्ा पररविाि ल्याउि स्थािीय र्ाजि हरुलाई अन्त्िरकक्रयार्ा प्रोत् ाजहि गररिेछ ।
रिंगशालावाट र्हत्वपूणा फाइदाहरु जलिु परेर्ा ावािजिक बैठकहरुको आयोििा गरर प्रभाजवि िेरको
बैलाई (दजलि, र्जहला, बालबाजलका) हभाजगिा गराईिेछ ।
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िाजलका ३४ ले प्रस्िावबाट वािावरणर्ा पिा क्ने प्रभावको पररणार्, ीर्ा र र्यावजध ककटाि गरी य को न्त्यूजिकरण िथा प्रवद्धािका उपायहरु प्रस्िुि गदाछ ।

िाजलका ििं 34 वािावरणीय प्रभावका िह जिधाारण र न्त्यूिीकरणका उपाय
(प्रस्िाववाट वािावरणर्ा पिा क्ने प्रभावको पररर्ाण, ीर्ा र र्यावजध (उच्च/ बृहि ६०, र्ध्यर् २०, जिम्न १०) ीर्ा (िेरीय ६०, स्थािीय २०, स्थलगि १०)
र अवजध (दीघाकालीि २०, र्ध्यर् १०, अल्पकालीि ५) ककटाि गररएको छ । )
प्रस्िावका वािावरणीय
काया
प्रभाव

प्रभावको िह जिधाारण
प्रत्यि

न्त्यूिीकरणका उपाय

अप्रत्यि अिुकूल प्रजिकू ल पररर्ाण

ीर्ा

अवजध

िबर्ा
अङ्कर्ाि

दीघाकालीि
२०

६०

जिर्ााण अवजध
१.

स्थािीयहरुको प्रत्यि
प्राजवजधक
ीप बढ्िे

अिुकुल

र्ध्यर्
२०

स्थािीय
२०

जिर्ााण कायाबाट स्थािीय र्िदुरहरु
जवशेष गरी र्जहला, दजलि िथा
आर्थाक अवस्था कर्िोर भएका
र्ूहहरुर्ा ीप जवका गिाका
लाजग जिर्ााण प्रजवजध, फ्ट
इजन्त्िजियरीङ्ग िंरचिाहरुको
जिर्ााण िथा वगैंचा जिर्ााण कायाको
कायाान्त्वयिका बारे िाजलर्को
कायाक्रर्हरुले उिीहरूको प्राजवजधक
ीप बढाउि क्नेछ ।य का ाथै

plh/l;+ह /+uzfnf lgdf{0fsf] jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg k|ltj]bg
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प्रस्िावका वािावरणीय
काया
प्रभाव

प्रभावको िह जिधाारण
प्रत्यि

न्त्यूिीकरणका उपाय

अप्रत्यि अिुकूल प्रजिकू ल पररर्ाण

ीर्ा

अवजध

िबर्ा
अङ्कर्ाि
उिीहरुले फोहोर व्यवस्थापि,
जिर्ााण ार्ग्रीको प्रयोग र जिर्ााण
िेरर्ा प्रयोग गररिे स्वास्थ्य र
ार्ाजिक ावधािीका उपायहरुको
बारे पजि ज्ञाि प्राप्त गिेछि् ।
य बाट उिीहरुले आफु र्ा प्रजवजधक
ीप बढाउि क्नेछ । य ले
उिीहरूलाई भावी आयोििाहरुर्ा
रोिगारीको अव र प्रदाि गिेछ ।

२.

रोिगारीको
अव र र
आयस्िरर्ा
बृजद्ध

प्रत्यि

अिुकुल

र्ध्यर्
२०

स्थािीय
२०

दीघाकालीि
२०

६०

रिंगशाला जिर्ााण कायाहरुको लाजग
अदि ििशजक्तको आवस्यकिा पिे
हुिाले य आयोििाले स्थािीय
गररब, लोपोन्त्र्ख
ु र र्ािबाट
बजहस्कृ ि व्यजक्त (िििाजि, दजलि)
र र्जहलालाई जवभेद⁄भेदभाव िगरी
रोिगार प्रदाि गिेछ । य ले
उिीहरुको आर्थाक स्िर र्ार
िबढाई, बेर्ौ र्ी कृ जषर्ा र्ेि
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प्रस्िावका वािावरणीय
काया
प्रभाव

प्रभावको िह जिधाारण
प्रत्यि

न्त्यूिीकरणका उपाय

अप्रत्यि अिुकूल प्रजिकू ल पररर्ाण

ीर्ा

अवजध

िबर्ा
अङ्कर्ाि
उिीहरुको दििा जवका र्ा
योगदाि पुयााउिेछ ।

३.

उद्यर् जवका
र ब्यापार
बृजद्ध

प्रत्यि

अिुकुल

र्ध्यर्
२०

स्थलगि
१०

र्ध्यर् १०

४०

जिर्ााण अबजधर्ा जिर्ााण टोलीले
जवजभन्न उद्यर्हरु िस्िै खाद्यान्न र
जचया प लहरु, ककरािा, होटलहरु र
रेष्टुरेन्त्टहरु अत्यजधक व्यजक्तहरुको
ेवाका लाजग जवका गिा
र्ाजि हरुलाई प्रोत् ाजहि गिेछि् ।
स्थािीय उत्पादिहरु िस्िै दुध,
र्ा ु, िरकारी, फलफु ल आकदको
र्ाग जिर्ााण अबजधर्ा बढ्िेछ य ले
स्थािीय उत्पादि र बिारीकरणको
लाजग थप प्रोत् ाहि प्रदाि गररिेछ ।
य ले स्थािीय ग्राजर्ण अथा–
व्यवस्थार्ा योगदाि पुयााउिेछ र
ग्रार्ीण गररबीलाई कर् गिय र्द्दि
गिेछ ।

ञ्चालि अवजध
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प्रस्िावका वािावरणीय
काया
प्रभाव

प्रभावको िह जिधाारण

१.

प्रत्यि

उद्यर् जवका
र व्यापार
बृजद्ध

प्रत्यि

न्त्यूिीकरणका उपाय

अप्रत्यि अिुकूल प्रजिकू ल पररर्ाण
अिुकुल

र्ध्यर्
२०

ीर्ा
स्थािीय
२०

अवजध

िबर्ा
अङ्कर्ाि

र्ध्यर् १०

५०

आयोििाले स्थािीय वा ीलाई
उिीहरुको उत्पादिहरु राम्रो र्ुल्यर्ा
बेच्िका लाजग बिार बर् पहुाँच
बढाउिेछ । ाले स्थािीर् बा ीलाई
ािा उद्योग स्थापिा गिा,
िगदेवाली र गैर काष्ट उत्पादिहरुको
खेिी र बेचजबखि गिा र अन्त्य लघु
उद्यर्हरुको जवस्िार गिा प्रोत् ाजहि
गिेछ । यी कायाहरुले य िेरर्ा
कायारि ार्ुदायीक िंस्थाहरु र्ाफा ि
जिरन्त्िर हयोग पुयााउिेछ । र्ग्र
उत्पादकत्व र ािा उद्योगहरुको
प्रवद्धाि ध्यािर्ा हयोग पुयााउिेछ ।

२.

पयाटि
उद्योगको
जवका

प्रत्यि

अिुकुल

र्ध्यर्
२०

स्थािीय
२०

र्ध्यर् १०

५०

स्थािीय रकार र्ाफा ि ञ्चालीि
आयोििा भएकोले वुटवल
उपर्हािगर पाजलकाले खेलकु दका
कक्रयाकलाप चजलरहाँदा पयाटिका
कक्रयाकलापको बभाविा रहेकोले
पयाटि जवका कक्रयाकलापर्ा
स्थािीय बा ीलाई आवस्यक ुजवधा
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प्रस्िावका वािावरणीय
काया
प्रभाव

प्रभावको िह जिधाारण
प्रत्यि

न्त्यूिीकरणका उपाय

अप्रत्यि अिुकूल प्रजिकू ल पररर्ाण

ीर्ा

अवजध

िबर्ा
अङ्कर्ाि
पुयााउिे िथा यस्िा ुजवधाको
व्यवस्था गिा स्थािीय रकारले
अन्त्य रोकारवाला िंघ िंस्था ाँग
ल्लाह र हयोग खोजििेछ ।
लुबवीिी प्रदेश उद्योग पयाटि वि
िथा वािावरण र्न्त्रालय को
हयोगर्ा पयाा पयाटि िथा होर् स्टे
व्यव ाय ञ्चालि िाजलर् प्रदाि
गरीिेछ ।

३.

िग्गाको र्ूल्य
बृजद्ध

अप्रत्यि अिुकुल

र्ध्यर्
२०

स्थािीय
२०

र्ध्यर् १०

५०

रिंगशाला िंचालि पजछ य को
वरपर जचया प लहरु, ककरािा
प लहरु, लिहरु र रेष्टुरेन्त्टहरु
िं ालिर्ा आउिेछि् र रिंगशाला
च
िजिकको िजर्िको र्ूल्यर्ा बृजद्ध
हुि क्नेछ ।

४.

स्थािीयको
ििचेििा र
दििा बृजद्ध

अप्रत्यि अिुकुल

र्ध्यर्
२०

स्थािीय
२०

दीघाकालीि
२०

६०

ििचेििा र दििा अजभबृजद्ध गिा
जिम्न उपायरहरु अपिाईिेछ ।
• जिल्लाका जवजभन्न
जिकायहरु ाँग र्न्त्वय गरेर
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प्रस्िावका वािावरणीय
काया
प्रभाव

प्रभावको िह जिधाारण
प्रत्यि

न्त्यूिीकरणका उपाय

अप्रत्यि अिुकूल प्रजिकू ल पररर्ाण

ीर्ा

अवजध

िबर्ा
अङ्कर्ाि

•

५.

शारररीक
िन्त्दरु
ु स्ििा

प्रत्यि

अिुकुल

प्रभाजवि िेरको िैजवक
जवजवधिा िंरिण गिा
प्रचारका लाजग प्रचार प्र ार
ार्ग्री जवका गररिेछ ।
आयोििाले पोष्टर र पब्लेट
उत्पादि गिाका लाजग बिेट
प्रदाि गररिेछ ।
आयोििाको िंवेदिशील
िेरर्ा बस्ने र्ाजि हरुर्ा
ििचेििा िोगाउिे अजभयाि
िंचालि गररिेछ ।

र्ध्यर्
२०

स्थािीय
२०

दीघाकालीि
२०

६०

योग व्ययार् िथा खेल बवन्त्धी
िालीर् प्रदाि गरीिेछ ।

र्ध्यर्
२०

स्थलगि ५

दीघाकालीि
२०

४५

आयोििाको कायाान्त्वयिका लाजग
अजधग्रहण गररएको िग्गा िजर्िको
प्रयोििर्ा दीघाकालीि रुपर्ा

जिर्ााण अवजध
भौजिक वािावरण
१.

भु–उपयोगर्ा

–

अप्रत्यि अिुकुल –

पररविाि
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प्रस्िावका वािावरणीय
काया
प्रभाव

प्रभावको िह जिधाारण
प्रत्यि

अप्रत्यि अिुकूल प्रजिकू ल पररर्ाण

न्त्यूिीकरणका उपाय
ीर्ा

अवजध

िबर्ा
अङ्कर्ाि
रिंगशाला िथा य का अवयवहरुर्ा
पररविाि हुि क्नेछ । प्रस्िाजवि
आयोििाको लाजग ३ हेक्टर वि िेर
रिंगशाला पररविाि हुि क्नेछ ।
यद्यजप य प्रभावलाई पुिः प्राप्त
गिाका लाजग जिम्न न्त्यूिीकरणका
उपायहरु अपिाइिेछ ।
• रिंगशाला जिर्ााण पुरा भए पजछ
आयोििा िेरबाट कटाि
गररएका विस्पजि र ार्ग्री
भडडार िेरलाई पुिः वृिारोपण
गररिेछ ।
• फोहोर व्यवस्थापि िेरहरु
उपयुक्त प्रजवजध अपिाएर
व्यवस्थापि गररिेछ ।
• रिंगशाला िेर र प्रभाजवि
िेरहरुर्ा हररि िेर कायर् राख्न
रुख जवरुवाहरु रोजपिेछ ।
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प्रस्िावका वािावरणीय
काया
प्रभाव

प्रभावको िह जिधाारण
प्रत्यि

अप्रत्यि अिुकूल प्रजिकू ल पररर्ाण

२.

ार्ुदायीक
ेवाहरुको
बृजद्ध

प्रत्यि

–

अिुकूल –

३.

भु–

प्रत्यि

–

प्रत्यि

–

जिर्ााण
ार्ाग्री
भडडारणवाट
पिे प्रभाव

ीर्ा

अवजध

िबर्ा
अङ्कर्ाि

र्ध्यर्
२०

स्थािीय
२०

अल्पकालीि ४५
५

पहुाँच र्ागाको स्िरोन्नजिले
यािायािको ुचारुले िथा खेल
ञ्चालिको र्यर्ा अस्थाइ
स्वास्थ्य ेवाको क्याबप ञ्चालि
गिे ।

–

प्रजिकु ल र्ध्यर्
२०

स्थलगि
१०

दीघाकालीि
२०

वि िन्त्य लघुउद्यर् ञ्चालि
िाजलर्, ३ हेक्टर िजिपूर्िा
वृिारोपण िथा रिंगशाला वरीपरी
हरीयाली जहिको लेडडस्के पीङ्ग
ौन्त्दयाकरण

–

प्रजिकु ल कर् १०

स्थलगि
१०

अल्पकालीि ३५
५

स्वाजर्त्वर्ा
पररविाि

४.

न्त्यूिीकरणका उपाय

५०

•

•

रिंगशाला जिर्ााणका लाजग
भडडारण गररएका जिर्ााण
र्ाग्रीलाई रिंगशाला जिर्ााण
िेरकै कु िै ठाउाँ र्ा व्यवजस्थि गरर
पािीको श्रोि भन्त्दा टाढाको
िजर्िर्ा ग राजखिेछ ।
रिंगशाला जिर्ााणका लाजग
उपयोग हुिे उपकरणहरूर्ा
ईन्त्धि लोजडङ्ग/अिलोजडङ्ग
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ीर्ा

अवजध

िबर्ा
अङ्कर्ाि

•

काया गदाा भडडारण िेरहरुर्ा
्लाष्टर गररएको र चुहावट िहुिे
गरर गररिेछ ।
जिर्ााण ार्ग्रीहरुको भडडारण
स्थलर्ा हुि क्ने आगोलागी,
जबस्फोट िस्िा आपिकालीि
अवस्थाको िोजखर् कर् गिाका
लाजग अजग्न र बारूद जियन्त्रक
प्राजवजधकहरू ियारी अवस्थार्ा
राजखिेछ ।

५.

६.

ओभरहेड
टिंकीको
पखाालर्ा पिे
प्रभाव

प्रत्यि

ालघारी
उपभोक्ता
र्ुहको

प्रत्यि

–

–

प्रजिकु ल र्ध्यर्
२०

–

–

प्रजिकु ल र्ध्यर्
२०

स्थलगि

अल्पकालीि ३०

५

५

स्थलगि

अल्पकालीि ३०

५

५

ओभरहेड टिंकी को ुरिाथा
विाइएको पखाालर्ा िोक् ािी हुि
क्ने भएकोले जवशेष ावधािी
अपिाइिेछ । जिर्ााण क्रर्र्ा अन्त्य
अ र िपरो ् भजि ररटेजिङ्ग वाल
लगाइिेछ ।
प्रस्िाजवि रिंगशाला िेरर्ा िै
जविरणको लाजग जवछ्याइएको
पाइपलाई अ र पिे भएकोले िी
खािेपािीको जविरण प्रणाली
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काया
प्रभाव
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न्त्यूिीकरणका उपाय

अप्रत्यि अिुकूल प्रजिकू ल पररर्ाण

ीर्ा

अवजध

िबर्ा
अङ्कर्ाि

खािेपािी
प्रणाली
७.

श्रर्ीक
जशजवरका
कारण पिे
प्रभाव

जवछ्याइएको पाइपलाई रिंगशाला
वाजहर ारीिेछ। वोरीङ्गलाई
ुरजिि राजख िारवार गररिेछ ।
प्रत्यि

–

–

प्रजिकु ल कर् १०

स्थािीय
२०

अल्पकालीि ३५
५

•
•

•

८.

ईन्त्धि िथा
र ायिहरु
प्रयोग
िोजखर्

प्रत्यि

–

–

प्रजिकु ल र्ध्यर्
२०

स्थािीय
२०

अल्पकालीि ४५
५

•

श्रजर्क जशजवर रिंगशाला जिर्ााण
िेरर्ा िै गररिेछ ।
श्रजर्क जशजवर िेरर्ा जपउिे
पािी िथा ेज्टक ट्यािंकीको
ुजवधा जहि जशजवर िजिकै छु ट्टै
शौचालयको जिर्ााण गररिेछ ।
फोहोर पािी र फोहोरर्ैला
व्यवस्थापिका लाजग खाडल
बिाई ड्िे फोहोरलाई
कबपोजष्टङ्ग र ि ड्िे फोहोर
छु ट्याइ ुरजिि डबपीङ्ग
गररिेछ ।
ु रीवेिक र जिर्ााण
प
ब्यव ायीको उपस्थजिर्ा
जवषाक्त िथा हाजिकारक
र ायिहरुको प्रयोग र
हेडडजलङ्गको अिुगि गररिेछ ।
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प्रत्यि

न्त्यूिीकरणका उपाय
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ीर्ा

अवजध

िबर्ा
अङ्कर्ाि
•

•
७.

वायुको
गुणस्िरर्ा
पररविाि

प्रत्यि

–

–

प्रजिकु ल कर् १०

स्थािीय
१०

दीघाकालीि
२०

४०

•

•

•

र ायिहरुको चुहावटलाई रोक्न
र ायिको भडडारण बन्त्द
भााँडोर्ा गिे गररन्त्छ । चुहावट
वा पोजखएका जवषाक्त
जवषादीहरु िंकलि गिा भडडारण
िेर वररपरर ्लाजष्टकको प्रयोग
गररिेछ ।
प्रयोग भएका ्लाजष्टकको ड्रर्र्ा
व्यवस्थापि गररिेछ ।
आयोििा िेरर्ा िोककएको िेर
बाहेक अन्त्य िेरर्ा भडडारण गिे
काया प्रजिबजन्त्धि गररिेछ ।
भडडारण गररएको जिर्ााण
ार्ाग्रीहरूलाई जरपाल वा
्लाजस्टकले छोपेर राजखिेछ ।
जिर्ााण ार्ाग्री ढुवािी गदाा
ट्रक, ट्रयाक्टर, रटपरर्ा
ार्ग्रीहरू छोपेर ओ ारप ार
गररिेछ ।
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ीर्ा

अवजध

िबर्ा
अङ्कर्ाि
•

•

श्रजर्क जशजवरबाट जिस्के का
फोहोरलाई खुल्ला रुपर्ा फाल्ि
जिषेध गररिेछ ।
धुवााँ धुलो प्रदूषण अत्यजधक
भएको खडडर्ा धुलो उत् िाि
िेरहरु (क्र र िंचालि िेर,
जिर्ााण गजिजवजध िंचालि हुिे
िेर) र्ा कदिको ३ पटक पािी

•

८.

वायुप्रदुषण

प्रत्यि

–

–

प्रजिकु ल र्ध्यर्
२०

स्थलगि
१०

दीघाकालीि
२०

५०

छर्का एर धूलोको र्ारा न्त्युि
गररिेछ ।
जिर्ााण काया लाजग प्रयोग हुिे
भारी उपकरणहरु र वारी
ाधिर्ा वायु कफल्टरको प्रयोग
गररिेछ वारी ाधिर्ा
गुणस्िरीय ईन्त्धिको प्रयोग
भएको छ वा छैि ुजिजिि
गररिेछ ।

• जिर्ााण चरणको र्यर्ा ट्रक,
ट्रयाक्टर, रटपर िस्िा वारी
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ीर्ा

अवजध

िबर्ा
अङ्कर्ाि
ाधिको िंचालि, क्र र िंचालि
िेर र जिर्ााण ार्ग्रीको ढु वािी,
भडडारण िेर र अन्त्य याजन्त्रक
उपकरणहरुबाट जिस्किे धुवा
धुलोको कारण वायुको गुणस्िर
घ्ि क्ने भएकोले वायु प्रदूषण
कर् गिाका लाजग जिम्न
न्त्यूिीकरणका उपायहरु
अपिाइिेछ ।
• आयोििा िेरर्ा िोककएको िेर
बाहेक अन्त्य िेरर्ा भडडारण गिे
काया प्रजिबजन्त्धि गररिेछ ।
• भडडारण गररएको जिर्ााण
ार्ाग्रीहरूलाई जरपाल वा
्लाजस्टकले छोपेर राजखिेछ ।
• जिर्ााण ार्ाग्री ढुवािी गदाा ट्रक,
ट्रयाक्टर, रटपरर्ा ार्ग्रीहरू
छोपेर ओ ारप ार गररिेछ ।
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ीर्ा

अवजध

िबर्ा
अङ्कर्ाि
• श्रजर्क जशजवरबाट जिस्के का
फोहोरलाई खुल्ला रुपर्ा फाल्ि
जिषेध गररिेछ ।
• धुवााँ धुलो प्रदूषण अत्यजधक
भएको खडडर्ा धुलो उत् िाि
िेरहरु (जिर्ााण गजिजवजध
िंचालि हुिे िेर) र्ा कदिको ३
पटक पािी छर्का एर धूलोको र्ारा
न्त्युि गररिेछ ।
• जिर्ााण काया लाजग प्रयोग हुिे
भारी उपकरणहरु र वारी
ाधिर्ा वायु कफल्टरको प्रयोग
गररिेछ वारी ाधिर्ा
गुणस्िरीय ईन्त्धिको प्रयोग भएको
छ वा छैि ुजिजिि गररिेछ ।

९.

जिर्ााण
ार्ाग्रीको
ढु वािीद्वारा
हुिे प्रभाव

प्रत्यि

–

–

प्रजिकु ल र्ध्यर्
२०

स्थलगि
१०

अल्पकालीि ३५
५

ध्वजिको प्रभाव कर् गिाको लाजग
यािायािको गजि ीजर्ि गररिेछ ।
बालुवा र र्ाटोको ढु वािी छोपेर
र्ार गररिेछ ।
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१०.

प्रत्यि

–

िलस्रोि र
िल
प्रदुषणको
प्रभाव

–

न्त्यूिीकरणका उपाय

प्रजिकु ल र्ध्यर्
२०

ीर्ा
स्थािीय
२०

अवजध

िबर्ा
अङ्कर्ाि

दीघाकालीि
२०

६०

• रिंगशाला जिर्ााणको क्रर्र्ा
जिस्किे फोहोरलाई खोला छेउर्ा
थुपािा जिषेजधि गररिेछ ।
• वारी ाधि िथा जिर्ााण
उपकरण िंचालिबाट जिस्किे
इन्त्धि, िेल, जग्रि लगायि अन्त्य
र ायजिक पदाथाहरूलाई
खोलार्ा जर् ाउि जिषेध गररिेछ
।
• श्रजर्क िथा कार्दारहरूलाई
उजचि शौचालयको ब्यवस्था
गररिेछ र श्रजर्कहरुलाई खोलाको
छेउछाउ र अन्त्य स्थािहरूर्ा
खुल्ला कदशजप ाब गिा रोक
लगाइिेछ ।

११.

फोहोर
ब्यवस्थापि
गदाा पिा क्ने
प्रभाव

प्रत्यि

–

–

प्रजिकु ल र्ध्यर्
२०

स्थािीय
२०

दीघाकालीि
२०

६०

•

िदीर्ा फोहोर हुि िकदि
पर्रयााप्त ावधािी अपिाइिेछ ।
उत्पाकदि जिर्ााणको क्रर्र्ा
जिस्के का फोहोरहरु आयोििा
िेरबाट िुरुन्त्ि हटाइिेछ ।
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ीर्ा

अवजध

िबर्ा
अङ्कर्ाि
•

•

•

१२.

ध्वजि प्रदुषण

प्रत्यि

–

–

प्रजिकु ल कर् १०

स्थािीय
२०

दीघाकालीि
२०

५०

•

फोहोर व्यवस्थापि गिा कु जहिे
िकु जहिे िथा पुि प्रयोग गिा
योग्य पदाथा लाइ छु ट्टा छु ट्टै
िंकलि र व्यवस्थापि गररिेछ।
फोहोर व्यवस्थापि गिा
उपर्हािगरपाजलकाले
स्थािीय ाँग र्न्त्वय गरी छु ट्टै
प्रणाली स्थापिा गररिेछ।
फोहोरलाई स्थािीय
र्ुदायहरुलाई हािी िपिे गरी
वा िहुिे गरी वा व्यजक्तको
िीवियापिर्ा प्रभाव िगिे
गरी व्यवस्थापि गररिेछ ।
रिंगशाला जिर्ााणको क्रर्र्ा
उपकरणहरु िथा
वारी ाधिहरुबाट जिस्किे
ध्वजि कर् गिाका लाजग र्ािव
बस्िी िथा वन्त्यिन्त्िुको
वा स्थाि िेरहरुर्ा हिाको कर्
प्रयोग गररिेछ ।
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प्रत्यि

न्त्यूिीकरणका उपाय

अप्रत्यि अिुकूल प्रजिकू ल पररर्ाण

ीर्ा

अवजध

िबर्ा
अङ्कर्ाि
•

•

अत्यजधक ध्वजि प्रदूषण गिे
वारी ाधि र उपकरणहरुको
प्रयोग कदउाँ ोको र्यर्ा
गररिेछ ।
ध्विी प्रदुषण रिंगशाला वाजहर
कर् िावो भजि पयााप्त
र्ारार्ा रुखजवरुवा रोजपिेछ ।

िैजवक वािावरण
१.

वि बपदाको
जविा

प्रत्यि

–

–

प्रजिकु ल कर् १०

स्थलगि
१०

अल्पकालीि २५
५

काटीएका जवरुवाहरुको
िजिपूर्िास्वरुप १:१० का दरले
जवरुवा रोपी त्य को िंरिण र
व्यवस्थापिका लाजग जडजभिि वि
कायालय र ार्ुदायीक वि
र्ूहलाई जिबर्ा कदईिेछ ।
िोककएको िेर भन्त्दा अन्त्य िेरर्ा
कु िै अ र गररिे छैि ।

२.

रुख कटाि

प्रत्यि

–

–

प्रजिकु ल कर् १०

स्थलगि
१०

अल्पकालीि २५
५

कटाि गररएका रुखहरुको
व्यवस्थापि िथा िजि न्त्यूिीकरण
गिा जिम्न उपायहरु अपिाइिेछ ।
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ीर्ा

अवजध

िबर्ा
अङ्कर्ाि
•

रिंगशाला जिर्ााणका लाजग
रूखहरूको का्िे कार् बपन्न
भएपजछ कटाि गररएका रूखको
गोजलया एकककृ ि गरेर िंकलि
गरी जडजभिि वि कायाालय,

•

रुपन्त्देहीलाई हस्िािान्त्िरण
गररिेछ ।
जडजभिि वि कायाालयवाट
वििेरको जियजर्ि अिुगर्ि र
वि अजिक्रर्ण िथा वि िेरर्ा
हुिे अन्त्य अबैध कक्रयाकलाप
(चोरी जिका ी, डढेलो) लाई

•

जियन्त्रण गररिेछ ।
जशजवरर्ा बस्ने कार्दारका
लाजग वि िेरको काठ दाउरा
प्रयोग गिार्ा प्रजिबन्त्ध गिाका
लाजग जिर्ााण ब्यव ायीलाई
खािा पकाउिको लाजग एल.पी.
ग्या प्रदाि गररिेछ ।
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ीर्ा

अवजध

िबर्ा
अङ्कर्ाि
•

कटाि हुिे ९१ वटा रुखहरुको
िजिपूर्िाको स्वरूप १:१० को
अिुपािर्ा ९१० वटा रुखहरु
रोप्नको लाजग जडजभिि वि
कायाालय, प्रभाजवि ा.व.
हरू िंग र्न्त्वय गररिेछ । र ५
वषा बर् अिुगर्ि िथा
पुिरोपण गिे ।

३.

गैर काष्ठ
–
विस्पजिको
चोरी जिका ी
िथा वि
पैदावार
िंकलिर्ा
दवाव

अप्रत्यि –

प्रजिकु ल र्ध्यर्
२०

स्थािीय
२०

अल्पकालीि ४५
५

•

जिर्ााण अबजधर्ा श्रजर्क र
स्थािीय व्यजक्तलाई अवैध
जशकार, र्ािे,चोरी गिे वा

•

वन्त्यिन्त्िुलाई बाधा हुिे कायाहरु
रोक्न जवशेष जशिा र चेििा
िगाउिे कायाक्रर्हरुको
आयोििा गररिेछ ।
वि पैदावार र वन्त्यिन्त्िुको
अवैध जशकारको
कक्रयाकलापहरुलाई जियन्त्रण
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प्रत्यि

न्त्यूिीकरणका उपाय
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ीर्ा

अवजध

िबर्ा
अङ्कर्ाि

•

४.

वि डढेलोको
बभाविा

–

अप्रत्यि –

प्रजिकु ल र्ध्यर्
२०

स्थािीय
२०

अल्पकालीि ४५
५

•

गिा जियजर्ि अिुगर्ि कायाहरु
गररिेछ ।
जडजभिि वि कायाालयको
हकायार्ा वृिारोपण र
वन्त्यिन्त्िु िंरिण कायाक्रर्
गररिेछ ।
जिर्ााण ब्यव ायीद्वारा
श्रजर्कहरुलाई आगोलाजगको
बभाविा, य को िोक् ाि

•

•

बारेर्ा चेििा िगाउिे काया
गररिेछ ।
आयोििा िेरर्ा आगोिन्त्य
पदाथाहरु लैिाि अिुर्जि
कदइिेछैि ।
आयोििा कायाान्त्वयिको क्रर्र्ा
लुबवीिी प्रदेश उद्योग, पयाटि,
वि िथा वािावरण
र्न्त्रालयको जिदेशि अिु ार
कार् गररिेछ ।
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५.

प्रत्यि

–

िीविन्त्िुर्ा
िकरात्र्क
प्रभाव

–

न्त्यूिीकरणका उपाय

प्रजिकु ल र्ध्यर्
२०

ीर्ा
स्थािीय
२०

अवजध

िबर्ा
अङ्कर्ाि

दीघाकालीि
२०

६०

स्थािीय वन्त्यिन्त्िुहरुर्ा पिे प्रभाव
न्त्यूिीकरण गिा श्रजर्क र स्थािीय
वा ीहरुलाई ििचेििाका
कायाक्रर्हरु प्रदाि गररिेछ र रािको
र्यर्ा रिंगशाला जिर्ााणका
कायाहरु गिा प्रजिबन्त्ध गररिेछ ।
जिर्ााण कायाहरु जबहाि ७ बिे देजख
ााँझ ६ बिे बर् र्ार गिा पाईिेछ
। य का ाथै स्थािीय वन्त्यिन्त्िु र
जििको वा स्थािर्ा पिे प्रभावहरु
कर् गिा िंरिण ाइिबोडाहरु
(जचरण गररएको र स्थािीय
भाषार्ा लेजखएको) को प्रयोग
गररिेछ ।

६.

लोपोन्त्र्ुख
–
िथा िंरिीि
िीवहरुर्ा
पिे बभाजवि
प्रभावहरु

अप्रत्यि –

प्रजिकु ल र्ध्यर्
२०

स्थािीय
२०

अल्पकालीि ४५
५

आयोििा िेरर्ा पाइिे लोपोन्त्र्ुख
वन्त्यिन्त्िुहरु जचिुवा (Panthera

pardus), बाँदल
े (Sus scorfa)को
छाला, ज ङ्ग, हड्डी, ्वााँख र अवैध
ढङ्गले िंकलि गररएको वि
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ीर्ा

अवजध

िबर्ा
अङ्कर्ाि
पैदावारहरुको व्यापार जियन्त्रण र
ुपररेवेिण गररिेछ र अपराधी
जवरुद्ध कािुिी कारवाही अगाडी
बढाइिेछ ।

ार्ाजिक आर्थाक िथा
ााँस्कृ जिक वािावरण
१.

स्थािीय
व्यजक्तहरुको
दििार्ा
बृजद्ध

२.

३.

प्रत्यि

अिुकुल –

र्ध्यर्
२०

स्थािीय
२०

दीघाकालीि
२०

६०

स्थािीयहरुलाई कार्र्ा र्ावेश
िथा िाजलर्र्ा र्ावेश गरीिेछ ।

श्रोि
–
व्यवस्थापिर्ा
िागरुकिा

अप्रत्यि अिुकुल –

र्ध्यर्
२०

स्थािीय
२०

दीघाकालीि
२०

६०

जडजभिि वि कायाालयको
हयोगर्ा वि िथा रिंगशालाको
व्यवस्थापि बवन्त्धी िालीर्
कदइिेछ।

रोिगारीको
अव र िथा
आयस्िरर्ा
बृजद्ध

–

अिुकुल –

र्ध्यर्
२०

स्थािीय
२०

र्ध्यर् १०

५०

वििन्त्य लघुउद्यर् व्यव ायका
अव रहरु र्ेि ृििा गरीिेछ।

प्रत्यि

–
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४.

िग्गाको र्ुल्य
वृजद्ध

–

अप्रत्यि अिुकुल –

र्ध्यर्
२०

५.

उद्यर् जवका
र कृ जष /पयाा
पयाटिर्ा
बृजद्ध

–

अप्रत्यि अिुकुल –

र्ध्यर्
२०

६.

िि िंख्यार्ा
बृजद्ध

प्रत्यि

–

–

७.

स्थािीय ेवा
र ार्ाजिक
िंरचिार्ा
चाप

–

अप्रत्यि –

ीर्ा

अवजध

िबर्ा
अङ्कर्ाि

स्थािीय
२०

र्ध्यर् १०

५०

व्यवजस्थि भू उपयोग बवन्त्धी
योििा ियार गरर कायाान्त्वयि
गरीिेछ।

स्थािीय
२०

दीघाकालीि
२०

६०

होटल व्यव ाय ञ्चालिको लाजग
व्यव ायीक िाजलर् कदइिेछ ।

प्रजिकु ल कर् १०

स्थािीय
२०

अल्पकालीि ३५
५

व्यवजस्थि भू उपयोग बवन्त्धी
योििा ियार गरर कायाान्त्वयि
गरीिेछ।

प्रजिकु ल कर् १०

स्थािीय
२०

अल्पकालीि ३५
५

आयोििा िेरर्ा जिर्ााण टोलीको
िंख्या बढेर लागुपदाथा, वेमयाबृजत्त,
चोरी, र्ािव बेचजबखि िस्िा
कक्रयाकलालापहरु बढ्िेछि । यस्िा
कक्रयाकलापहरुर्ा िंलग्न हुिबाट
रोक्नका लाजग ििचेििा िगाउिे
कायाक्रर्हरुको आयोििा गररिेछ र
जियजर्ि अिुगर्ि गररिेछ ।

103

उजिरस ह
िं िबई रिंगशाला जिर्ााणको वािावरणीय प्रभाव र्ूल्याङ्कि प्रजिवेदि

प्रस्िावका वािावरणीय
काया
प्रभाव

प्रभावको िह जिधाारण
प्रत्यि

अप्रत्यि अिुकूल प्रजिकू ल पररर्ाण

८.

–

अप्रत्यि –

आगन्त्िुक
र्ुदाय र
स्थािीय
र्ुदाय जबच
कलह

न्त्यूिीकरणका उपाय

प्रजिकु ल र्ध्यर्
२०

ीर्ा
स्थािीय
२०

अवजध

िबर्ा
अङ्कर्ाि

अल्पकालीि ४५
५

रिंगशाला जिर्ााणको क्रर्र्ा बाजहरी
िेरबाट आउिे कार्दारहरू र
आयोििा िेरका स्थािीय
र्ुदायबीच रिंगशाला जिर्ााणको
र्यर्ा हुि क्ने बभाजवि
र्िभेद/कलहलाई रोकथार् गिा
बभव भए बर् जिर्ााण कायार्ा
स्थािीय श्रजर्कहरूको र्ार प्रयोग
गररिेछ । य ले ार्ाजिक
र्िभेदर्ा कजर्, पाररवाररक
एकीकरणको जिरन्त्िरिा, फोहोर
उत्पादिर्ा कर्ी, बेर्ौषर्ी कृ जष
रोिगारी र र्ुदायको अथािन्त्रर्ा
बृजद्ध, स्थािीय श्रोिहरुको प्रयोगर्ा
कजर्, स्थािीय ब्यजक्तहरुको ीप

९.

लैजङ्गक
अ र्ाििा

प्रत्यि

–

–

प्रजिकु ल र्ध्यर्
२०

स्थािीय
२०

अल्पकालीि ४५
५

ु ार हुिेछ ।
ध
जिर्ााण कायार्ा िंलग्न भएका र्जहला
र पुरुष दुबै श्रजर्कहरुलाई र्ाि
अव र प्रदाि गररिेछ । जिर्ााण
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ीर्ा

अवजध

िबर्ा
अङ्कर्ाि
ब्यव ायीले र्जहला र पुरुष
श्रजर्कहरुबीच कु िै लैजङ्गक र्िभेद
हुि िकदि श्रर् कािुिको बर्ाि र
पालिा गिुा पिेछ । र्जहलालाई
अिुगर्ि कायार्ा पजि हभागीिा
गराइिेछ ।

१०.

श्रर्ीकहरुको
पेशागि
स्वास्थ्य र
ुरिा

प्रत्यि

–

–

प्रजिकु ल कर् १०

स्थािीय
२०

र्ध्यर् १०

४०

श्रजर्कहरुलाई ब्यव ायीक स्वास्थ्य
ुरिाको ब्यवस्था प्रदाि गिुा
जिर्ााण ब्यव ायीको उत्तरदाजयत्व
हुिेछ । आयोििा िेरर्ा
श्रजर्कहरूलाई कु िै पजि दुघाटिा वा
चोटपटक लागेर्ा कायास्थलर्ा
प्राथजर्क उपचार, स्वास्थ्य
जु वधाको व्यवस्था गररिेछ र
आपिकालको र्यर्ा उद्धारका
लाजग आवस्यक ुरिा उपलब्ध
गराईिेछ । कार्को प्रकृ जि अिु ार
जिर्ााण श्रजर्कलाई हेल्र्ेट, र्ास्क,
इयरर्फलर, चमर्ा, इयर ्लगहरु
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ीर्ा

अवजध

िबर्ा
अङ्कर्ाि
आकद प्रदाि गररिेछ । फा र
ुरजिि जपउिे पािीको आपुर्िा र
अस्थायी िथा फा शौचालयहरु
आयोििा िेरर्ा स्थापिा गररिेछ ।

११.

स्थािीय वि
पैदावार
उपभोगर्ा
कर्ी

प्रत्यि

–

–

प्रजिकु ल कर् १०

स्थािीय
२०

अल्पकालीि ३५
५

वृिारोपण गरी व्यवस्थापि
गरीिेछ।

प्रत्यि

–

–

प्रजिकु ल र्ध्यर्
२०

स्थािीय
२०

दीघाकालीि
२०

रिंगशाला ञ्चालिबाट हुिे वायु,

ञ्चालि अवजध
भौजिक वािावरण
१.

वायुर्डडलर्ा
पररविाि
िस्िै स्थािीय
िापक्रर्र्ा
बृजद्ध,धुवााँ
धुलोको
उत् िािर्ार्ा
बृजद्ध

६०

ध्वजि िथा िल प्रदूषणको
न्त्यूिीकरण गिा जिम्न उपायहरु
अपिाइिेछः
• वि िेर र ब ोबा िेरहरुर्ा
वारीको गजि कर् र हिा जिषेध
गररिेछ ।
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ीर्ा

अवजध

िबर्ा
अङ्कर्ाि
• वायु प्रदूषण कर् गिा डक िथा
रिंगशाला वरपर बोटजवरूवा
रोजपिेछि ।
• ध्वजि र्ापदडड स्िर बर्ोजिर्ले
िंचालि भएका वारी ाधि िथा
खेल ञ्चालिको क्रर्र्ा जिजिि
र्ापदडडर्ा र्ार हल्ला गिा
अिुर्जि अिुर्जि कदइिेछ ।
• रिंगशाला िंचालकले खोलािालार्ा
िथाभाजव फोहोर फाल्ि कदईिेछैि
िथा रिंगशाला जभर उपयुक्त दुरीर्ा
फोहोर फाल्िका लाजग डस्टजबिको
ब्यवस्था गररिेछ ।

२.

विारको
जवका

–

अप्रत्यि अिुकुल –

३.

वायुको
गुणस्िरर्ा
पररविाि

अप्रत्यि –

–

र्ध्यर्
२०

प्रजिकु ल कर् १०

स्थािीय
२०

दीघाकालीि
२०

६०

स्थिीय २० अल्पकालीि ३५
५

व्यवजस्थि भू उपयोग बवन्त्धी
योििा ियार गरर कायाान्त्वयि
गरीिेछ।
रिंगशाला िथा पहाँचर्ागा को वरपर
बृिारोपण गरीिेछ ।
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४.

प्रत्यि

–

फोहोर
ब्यवस्थापि
गदाा पिा क्ने
प्रभाव

–

न्त्यूिीकरणका उपाय

प्रजिकु ल र्ध्यर्
२०

ीर्ा
स्थािीय
२०

अवजध

िबर्ा
अङ्कर्ाि

दीघाकालीि
२०

६०

•

•

•

•
•

ठो फोहोरहरु श्रोिर्ै अलग
गररिेछ र छु ट्टै कन्त्टेिर वा
बाजल्टिर्ा िंकलि गररिेछ ।
खुल्ला रुपर्ा ठो फोहोरलाई
िलाउिे काया पूणािया जिषेध
गररिेछ ।
िैजवक फोहोरहरुलाई
खोलाबाट टाढा लगेर छु ट्टै
ठाउाँ र्ा व्यवस्थापि गररिेछ ।
अिैजवक फोहोरलाई के ही
हद बर् पुिःप्रयोग गररिेछ ।
िरल र अधा िरल फोहोरलाई
छु ट्टै स्थािर्ा व्यवस्थापि
गररिेछ र िंक्रर्ण हुिबाट
बचाउि (क्लोरीिे ि)

•

रा ायजिक जबषादी लगािार
हाजलिेछ ।
िल श्रोिबाट टाढा िोककएको
फोहोर व्यवस्थापि िेरर्ा
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ीर्ा

अवजध

िबर्ा
अङ्कर्ाि

•

लगेर जिस्काजशि फोहोरहरु
व्यवस्थापि गररिेछ ।
फोहोर व्यवस्थापिका लाजग
िेरहरु स्थािीय र्ुदाय िथा
उपर्हािगरपाजलकाको
हर्जिबाट छिौट गररिेछ र
िी िेर बस्िीहरु, जवद्यालय,
अस्पिाल, धार्र्ाक र ााँस्कृ जिक
स्थल िलश्रोि र अन्त्य
वािावरणीय िंवेदिशील
िेरहरुबाट कजबिर्ा १
ककलोजर्टर टाढा अवजस्थि हुि
क्नेछ ।

५.

ार्ुदायीक
जवका
ेवाहरुको
वृजद्ध

प्रत्यि

–

अिुकुल –

र्ध्यर्
२०

स्थािीय
२०

दीघाकालीि
२०

६०

जवजभन्न िंघ िंस्थाहरु ाँगको
र्न्त्वयर्ा स्वास्थ्य िथा ेवा हरुको
व्यवस्था गरीिेछ ।

िैजवक वािावरण
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प्रस्िावका वािावरणीय
काया
प्रभाव

प्रभावको िह जिधाारण
प्रत्यि

अप्रत्यि अिुकूल प्रजिकू ल पररर्ाण

१.

वि
िङ्गलको
जवका

–

अप्रत्यि अिुकुल –

र्ध्यर्
२०

२.

विस्पजिर्ा
बृजद्ध

–

अप्रत्यि अिुकुल –

३.

प्राकृ जिक
वा स्थािको
थप

–

अप्रत्यि अिुकुल –

४.

लोपोन्त्र्ुख
–
िथा िंरजिि
िीवहरुर्ा
पिे बभाजवि
प्रभावहरु

अप्रत्यि –

न्त्यूिीकरणका उपाय
ीर्ा

अवजध

िबर्ा
अङ्कर्ाि

स्थािीय
२०

दीघाकालीि
२०

६०

ार्ुदायीक वि िथा जडजभिि वि
कायाालयको र्न्त्वयर्ा वि िथा
रुख जवरुवाहरुको
व्यवस्थापिकोलाजग िाजलर्हरु
कदईिेछ ।

र्ध्यर्
२०

स्थािीय
२०

दीघाकालीि
२०

६०

जवजभन्न खालका ौन्त्दयाििक
जवरुवाहरु को रोपणले विस्पजिको
िंख्यार्ा वृजद्ध हुिे गरर रोपण
गररिेछ ।

र्ध्यर्
२०

स्थािीय
२०

दीघाकालीि
२०

६०

वि ििंगलको खाली ठाउाँ र्ा
वृिारोपण गरीिे भएकोले प्राकृ जिक
वा स्थािको जवका हुिेछ र यस्िा
कार्लाई जिरन्त्िरिा कदईिेछ ।

प्रजिकु ल र्ध्यर्
२०

स्थािीय
२०

दीघाकालीि
२०

६०

रिं िण ििचेििा िथा अिुगर्ि
िथा चोरी जशकारी जियन्त्रणर्ा वि
कायाालय ार्ुदायीक वि ुरिा
जिकाय ाँग र्न्त्वय गरीिेछ।
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प्रस्िावका वािावरणीय
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ीर्ा

अवजध

िबर्ा
अङ्कर्ाि

ार्ाजिक आर्थाक िथा
ााँस्कृ जिक वािावरण
१.

िीवि
शैजलर्ा
प्रभाव

–

अप्रत्यि अिुकुल

–

र्ध्यर्
२०

स्थािीय
२०

दीघाकालीि
२०

६०

खेल व्यव ाय िथा शारररीक
िन्त्दरु
ु स्ििा वढाउिे िालीर्हरु
कदईिेछ ।

२.

स्वास्थ्य
ुजवधा

–

अप्रत्यि अिुकुल

–

र्ध्यर्
२०

स्थािीय
२०

दीघाकालीि
२०

६०

जवजभन्न िंघ िंस्था ाँगको
र्न्त्वयर्ा अस्थाइ स्वास्थ्य उपचार
ेवा ञ्चालि गरीिेछ ।

३.

शारीररक
िन्त्दरु
ु स्ििा
र्ा वृजद्ध

अिुकुल

–

र्ध्यर्
२०

स्थािीय
२०

दीघाकालीि
२०

६०

खेल िथा योग बवन्त्धी िालीर्
प्रदाि गरीिेछ।

४.

िग्गाको र्ुल्य
वृजद्ध

अप्रत्यि अिुकुल

–

र्ध्यर्
२०

स्थािीय
२०

दीघाकालीि
२०

६०

व्यवजस्थि वस्िी जवका
बवन्त्धी भू उपयोग योििा विाइ
कायाान्त्वयि गरीिेछ ।

५.

पयाटि
कक्रयालापर्ा
वृजद्ध

अिुकुल

–

र्ध्यर्
२०

स्थािीय
२०

दीघाकालीि
२०

६०

होटल ञ्चालि बवन्त्धी िाजलर्हरु
कदइिेछ ।

प्रत्यि

–

प्रत्यि

–

–
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७.

अव्यवजस्थि
वजस्ि जवका

–

अप्रत्यि _

८.

डक
ुरिार्ा
प्रभाव

–

अप्रत्यि

–

ीर्ा

अवजध

िबर्ा
अङ्कर्ाि

प्रजिकु ल कर् १०

स्थािीय
२०

अल्पकालीि ३५
५

व्यवजस्थि भू उपयोग योििा विाई
लागु गिे िथा जियजर्ि अिुगर्ि
गिे

प्रजिकु ल र्ध्यर्
२०

स्थािीय
२०

अल्पकालीि ४५
५

पहुाँचर्ागालाई दूई लेिको विाउिे,
भालुखोलार्ा रहेको किवेलाई
पुलर्ा परीणि गिे, पहुाँचर्ागा
खाल्डा खुल्डी िहुिे िथा व्यवजस्थि
पाकीङ्ग गराउिे ।
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प्रजिकू ल प्रभावको स्िर अिु ार िय गरीएको अङ्कर्ाि िोडी हरेक प्रभावको कू ल अङ्कर्ाि
लेजखिेछ ।
िाजलका ििं 35 अिुकूल प्रभाव अजधकिर् िथा प्रजिकू ल प्रभाव न्त्यूि िर् गिे उपायको कायाान्त्वयि िथा
लाग्ने अिुर्ाजिि रकर् र कायाान्त्वयिको जिबर्ेवारी
वािावरण िंरिणका
उपाय

कायाान्त्वयि
हुिे स्थाि

कायाान्त्वयि अिुर्ाजिि रकर्
हुिे र्य

कायाान्त्वयिको
जिबर्ेवारी

१. स्थािीयहरुको
प्राजवजधक ीपर्ा वृजद्ध

रिंगशाला
जिर्ााण िेर

जिर्ााणको
र्य

५००००.००

जिर्ााण
ब्यव ायी

२. आर्थाक रुपले

रिंगशाला
जिर्ााण िेर

जिर्ााणको
र्य

०

जिर्ााण
ब्यव ायी

वु उ र् ि
पा वडा
िबवर १३

जिर्ााणको
र्य

०

स्थािीय
र्ुदाय

४. पयाा पयाटि
जवका को लाजग िाजलर्

वु उ र् ि
पा वडा
िबवर १३

जिर्ााणको
र्य

५०००००.००

लुबवीिी प्रदेश
उद्योग पयाटि
वि िथा
वािावरण
र्न्त्रालय को
र्न्त्वयर्ा वु.
उ. र्. ि. पा.

५. वािावरण िंरिणर्ा
स्थािीयको ििचेििा र
दििार्ा वृजद्ध

वु उ र् ि
पा वडा
िबवर १३

जिर्ााण
चरणर्ा

५००००.००

जडजभिि वि
कायाालय
रुपन्त्देही को
हायिार्ा वु.
उ. र्. ि. पा.

अिूकूल प्रभाव

कर्िोर, लोपोन्त्र्ुख
िििाजि, दजलि) र
र्जहलालाई जवभेद⁄
भेदभाव िगरी रोिगार
प्रदाि गिे
३. खाद्यान्न र जचया
प लहरु, ककरािा,
होटलहरु र रेष्टुरेन्त्टहरुको
स्थापिा

plh/l;+ह /+uzfnf lgdf{0fsf] jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg k|ltj]bg

!

६. शारररीक व्यायार्
खेलकु द बवन्त्धी
ििचेििा िथा िाजलर्

वु उ र् ि
पा वडा
िबवर १३,
१४ र १५

ञ्चालि
चरणर्ा

५००००.००

वु. उ. र्. ि. पा.

७. स्वास्थ्य ेवाको
जवस्िार

रिंगशाला
िेरर्ा

खेलकू द
भएको
र्यर्ा

१०००००.००

वु. उ. र्. ि. पा.
ले लुबवीिी
अस्पिालको
हयोगर्ा

१. वृिारोपण िथा
त्य को व्यवस्थापि

जििेश्वरी
ावउ

ञ्चालि
चरणर्ा

५९९७३३.००

वु. उ. र्. ि. पा.
ले

२. ुरजिि कक ीर्ले
जिर्ााण ार्ाग्री
भडडारण िथा ढु वािी

रिंगशाला
िेर

जिर्ााण
चरण

५०००.००

जिर्ााण
व्यव ायी

३. श्रजर्क जशजवर
व्यवस्थापि िथा
वािावरण िंरिण
बवन्त्धी ििचेििा
कायाक्रर्

श्रर्ीक
जशजवर

जिर्ााण
चरण

१०००००.००

जिर्ााण
व्यव ायीले बु.
उ. र्. ि. पा.को
हयोगर्ा

४. ईन्त्धि िथा
र ायिहरु प्रयोग
बवन्त्धी ििचेििा

रिंगशाला
जिर्ााण िेर

जिर्ाण
चरण

५०००.००

जिर्ााण
व्यव ायीले बु.
उ. र्. ि. पा.को
हयोगर्ा

५. धुलो जियन्त्रणको
लाजग पािी हाल्िे खेल
ञ्चालि पिाि र
जिर्ााणको र्यर्ा

रिंगशाला
िेर

जिर्ााण
िथा
ञ्चालि
चरण

५००००.००

वु. उ. र्. ि. पा.
ले

६. खेल र्ैदािर्ा दूवो
रोपण िथा व्यवस्थापि

खेल र्ैदाि

ञ्चालि
चरणर्ा

१००००००.०० वु. उ .र्. ि. पा.
ले

जिर्ााण
चरणर्ा

२००००.००

जिर्ाण
चरण

१००००००.०० जिर्ााण
व्यव ायी

प्रजिकू ल प्रभाव

७. बालुवा र र्ाटोको
ढु वािी छोपेर गिे
८. पयााप्त र्ारार्ा िथा
ठु लो जिकाश द्वार िथा
िुरुन्त्िै खुल्ला स्थाि

रिंगशाला

जिर्ााण
व्यव ायी
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९. हाि हजियार िथा
खर खििा रिंगशाला
प्रवेशर्ा जिशेध गिे िथा
ुरिा व्यवस्था कडा
पािे

रिंगशाला

ञ्चालि
चरणर्ा

१००००००.०० वु उ र् ि पा ले
ुरिा िंयन्त्रको
हायिार्ा

१०. फोहोर व्यवस्थापि

रिंगशाला

जिर्ााण
िथा
ञ्चालि
चरणर्ा

३०००००.००

बु उ र् ि पा
िथा जिर्ााण
व्यव ायीले

११. पार्का ङ्गको लाजग
जिजिि ठाउाँ िोक्ने िथा
ट्राफीक िंकेिहरुको
प्रयोग गिे

रिंगशाला
वाजहर

ञ्चालि
चरणर्ा

५००००.००

बु उ र् ि पा

१२. विर्ा आधारीि
लघु उद्यर् प्रवधाि
र्वन्त्धी िालीर्

जििेश्वरी
ावउ

जिर्ााण
िथा
ञ्चालि
चरणर्ा

१००००००.०० बु उप र् ि पा
ले लुबवीिी
प्रदेश उद्योग
पयाटि वि िथा
वािावरण
र्न्त्रालयको
हयोगर्ा

१३. जवपद व्यवस्थापि
(आगलाजग. हुलददिंगा.
वाढी प्रकोप. िंरचिा
भजत्किे. )

वडा
िबवर१३

जिर्ााण
िथा
ञ्चालि
चरणर्ा

१००००००.०० बु उप र् ि पा
ले ुरिा
िंयन्त्रको
हयोगर्ा

१४. पहुाँच र्ागार्ा हुिे
डक दुघाटिा कर् गिा
भालुखोलार्ा रहेको कि
वे लाई पक्कीपूलर्ा
पररणि िथा पहुाँच र्ागा
स्पष्ट रुपर्ा छु ट्टीिे २
लेिको डक विाउिे

पहुाँच र्ागा

जिर्ााण
चरण

१५०००००.०० जिर्ााण
व्यव ायी

१५. रिंगशाला वरीपरी
हरीयाली िथा वगैंचा
व्यवस्थापि

रिंगशाला

जिर्ााण
चरणर्ा

५०००००.००

जिर्ााण
व्यव ायी
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१६. व्यवजस्थि भु
उपयोग योििा विाइ
कायाान्त्वयि गिे

रिंगशाला
वरपर का
वडा हरुर्ा

जिर्ााण
चरणर्ा

५०००००.००

१७. ालघारी
खािेपािी जविरण
प्रणाली लाइ रिंगशाला
वाजहर ािे िथा
वोरीङ्गलाई िारवार
लगाउिे

ालघारी
खािेपािी
योििा

जिर्ााण
चरणर्ा

१०००००.००

बुटवल उपर्हा
िगरपाजलका

१८. ओभरहेड टिंकीको
वाजहरी पखााल ुरिाथा
ररटेजिङ्ग वाल

टिंकीको
वाहीरी

जिर्ााण
चरणर्ा

५००००.००

बुटवल उपर्हा
िगरपाजलका

८७७९७३३.००

116

उजिरस िंह िबई रिंगशाला जिर्ााणको वािावरणीय प्रभाव र्ूल्याङ्कि प्रजिवेदि

पररच्छेदः ९. वािावरणीय प्रभावको अिुगर्ि
आयोििाको कायाान्त्वयिबाट वािावरणर्ा पिे प्रभावहरुको अिूगर्ि र र्ूल्याङ्कि गिाको लाजग
प्रस्िावक जिकाय र उद्योग पयाटि िथा वि िथा वािावरण र्न्त्रालयको जिबर्ेवारी हुिेछ । वािावरण
िंरिण जियर्ावली,२०७७, जियर् ४५ (२) बर्ोजिर् प्रभावहरुको अिुगर्ि र र्ूल्याङ्कि गिे क्रर्र्ा,
वास्िजवक प्रभावहरु कर् गिा वा जियन्त्रण गिा आवमयक उपायहरु अपिाउिु िरुरी हुन्त्छ ।
वािावरणीय अिुगर्ि का उद्देमयहरु जिर्िािु ार छि् :
क. कािूिले िोके को ीर्ा भन्त्दा बढी र्ारार्ा प्रभाव पिा िकदि,
ख. वािावरणीय प्रभाव कर् गिा अपिाइएका उपाय वािावरणीय प्रभाव र्ुल्याङ्कि प्रजिवेदिर्ा
उल्लेख भए अिु ार कायाान्त्वयि भए िभएको िााँच गिा,
ग.

बभाजवि वािावरणीय िजि वारे र्यर्ै चेि गराउि

घ. पजहचाि गरीएका िथा आकजलि प्रभाव वा िजवकिा ाँग कजि िजिक छि् भन्ने िािाकारी
जलि ।
९.१ अिुगर्िका प्रकारः
वािावरणीय अध्ययिहरुर्ा प्रारजबभक अवस्थाहरुको अिुगर्ि, प्रभाव अिुगर्ि, र जियर्पालिा
अिुगर्ि गरी ३ प्रकारले अिुगर्ि गरीन्त्छ । वािावरणीय प्रभावको अिुगर्ि अवस्था अिु ार जिम्न
प्रकारले गिुा पिेछः
९.१.१ प्रारजबभक अवस्थाको अिुगर्ि (Baseline Monitoring):
प्रस्िाजवि प्रस्िावको जिर्ााण काया ुरु गिे भन्त्दा अगावै जिर्ााण स्थल र वरपरका आधारभूि वािावरणीय
पिको वेिण गिुा पिेछ । य ले गदाा अिुगर्िको ज लज लार्ा प्रारजबभक अवस्थाहरुको िुलिार्ा
वािावरणीय पिर्ा भएका परीविाि बारेर्ा थाहा पाउि ककन्त्छ ।
९.१.२ प्रभावको अिुगर्ि (Impact Monitoring):
प्रस्िाजवि आयोििाको जिर्ााण र न्त्चालि क्रर्र्ा आयोििा िेरर्ा पिे प्रभावको वास्िजवक स्िर थाहा
पाउि प्रभाव अिुगर्ि आवस्यक छ । प्रस्िाव कायाान्त्वयिवाट भएका वािावरणीय पररविाि पत्ता लगाउि
आयोिा जिर्ााण र ञ्चालिका क्रर्र्ा त्य िेरको ििस्वा थ्य लगायि पयाावरणीय, ार्ाजिक र
आर्थाक अवस्थाका ूचकहरुको र्ूल्याङ्कि गिुा पिे छ ।
९.१.३ जियर्पालि अिुगर्ि (Compliance Monitoring):
य

अन्त्िगाि प्रस्िावकले वािावरण िंरिण बवन्त्धी जिधाारीि र्ापदडडको पालिा गरे को छ भन्ने
ुजिजस्चि गिा वािावरणीय गुणस्िरका जवशेष ूचक वा प्रदुषणको अवस्था बारेर्ा आवजधक वा लगािार
रुपर्ा अिुगर्ि गरर आवस्यक अजभलेख राख्नु पिेछ ।
९.२ वािावरणीय अिुगर्िका ूचक ( Indicators):
अिुगर्ि पारदशी र जवश्व जिय िरीकाले स्थाजपि गिा ूचकहरु प्रयोग गरी बपन्न गररिेछ । स्थलगि
वेिण र त्य पजछका प्रजिेवेदिहरु दुवै अिुगर्ि कर्ाचारीले प्रयोग गिा र्ापदडड पुरा भएको चेकजलष्टहरु
र प्रश्नावलीहरु प्रयोग गिा पजि पूवाािूर्ाि गररएको छ । धेरै ि ो अिुगर्िर्ा देजखएको प्रभावहरुको र्ारा
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पुष्टी गिा र प्रभावहरुको प्रकृ जि,
जवज्ञहरुले जिजपए को

ीर्ा र

ूचक परीिण गिा र

रोकारवालाहरु प्राजवजधक/ ार्ाजिक

ाथ अवलोकि गररएको स्थल/िेरको भौगोजलक

न्त्दभा प्रर्ाजणि गदाछ ।

अिुगर्िर्ा प्रभाव पािे जवशेष कारणर्ा प्रभाव जवश्लेषण पजि र्ावेश हुि क्नेछ । िाजलका ३५ ले
प्रर्ाजणि ूचकहरुको र्ूह जिर्दाष्ट गदाछ । िुि य वािावरणीय व्यवस्थापि कायायोििा अिुगर्िको
लाजग प्रयोग गररिेछ ।
िाजलका ििं 36 अिुगर्िका लाजग प्रयोग गररिे ू चकहरु
अिुगजर्ि िेर
िग्गा िजर्ि िथा
ब्यवस्थापि िेरहरु

अिुगर्िका लाजग प्रयोग गररिे ुचक
फोहोर

–

िजर्िको अजस्थरिाको कारण र्ािव जिर्र्ाि वस्िुहरुर्ा
अ र

–

िग्गाको िेरफल (हे.), वि र बपजिर्ा प्रभाव

–

रिंगशाला वररपरर डक िेरर्ा पिे प्रभावहरुको िंख्या र
ीर्ा

–

ुधारात्र्क/

बायो–ईजन्त्िजियररङ्ग

उपायहरुको

उपयूक्तिा
–

िदी/खोला ककिारा कटाि र िग्गा िजर्ि हरुर्ा
अ र/वदलाव

–

फोहोर/ जवग्नि ब्यवस्थापिको लाजग ुरजिि िेरहरु

–

बगैंचा िथा हररयाजल ब्यव थापिका लाजग चयि
गररएको जवरुवाको प्रिाजिहरुको िंख्या र प्रकार

–

स्थािीय भुकबपीय गजिजवजधहरुको पररर्ाण
रिंगशालाको िंरचिाहरुर्ा बबजन्त्धि िजि

–

जवरुवा रोपण ट्रीजर्ङ्ग िथा व्यवस्थापि

िल प्रदूषण, िलश्रोिहरु र

–

पािीिन्त्य रोगहरुको घटिाहरु र प्रबृजिहरु

जििीहरुको प्रय ोग

–

हाजिकारक फोहोरहरुको अ ुरजिि ब्यवस्थापिको कारण

बगैंचा
िथा
ब्यवस्थापि

हररयाजल

र

िल प्रदूषणका घटिाहरु,
–

पािीको गुणस्िर, PH जिधाारण, टर्वाजडटी, BOD,
ब्याक्टेरीया, NHX, NOX, SOX, PO4, हाइड्रोकाबािहरु
छिौट भएका भारी धािुहरुको लाजग प्रयोगशाला
परीिणहरु
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वायु र ध्वजि

डक ुरिा

–

जथग्राईको अवलोकि िथा िंकलि

–

जिर्ााण चरणर्ा प्रयोग गररएका याजन्त्रक उपकरणहरुले
गदाा वायु प्रदूषणका घटिाहरु ाथै जिर्ााण ार्ग्रीहरुको
ढु वािी गदाा वारी ाधिहरुको कारण हुिे ध्वजि प्रदूषण
।

–

वारी ाधिहरुको चाप िथा दशाकहरुको हल्लाले
स्थािीयर्ा परेको प्रभाव

–

ध्वजि र्ापि यन्त्रको प्रयोग

–

चयि गररएका िेरहरुर्ा गजि र्ापि

–

ट्राकफक प्रहरी/ जिल्ला कायाालय र स्थािीय स्वास्थ्य
ुजवधाका के न्त्रहरुर्ा
िंख्या

–
–
वन्त्यिन्त्िुको बा स्थािर्ा अ र,

िंकजलि डक दुघाटिाको प्रकार र

स्थािीय डक िंकेिहरुको उपयुक्तिा
ावािजिक

डक ुरिा िागरुकिा अजभयाि

–

रिंगशालार्ा भएको होहल्लाले जवस्थाजपि वन्त्यिन्त्िुको
िंख्या र प्रकार

–

अबैध काठ दाउरा

विश्रोिहरुर्ा प्रभाव र वृिारोण

िंकलि/ उत्खिि् वन्त्यिन्त्िुको

व्यापारको बारेर्ा जडजभिि वि कायाालयले अजभलेख राख्ने
–

विििंगलर्ा आगोलागीको िंख्या ीर्ा र कारणहरु

–

आक्रार्क प्रिाजिहरुको पजहचाि र वि जिररिण

–

रिंगशालाको वररपरर िजिपूर्िा वृिारोपणको

फलिा/

अ फलिा
रिंगशालाको ुरिा िथा अन्त्य
आवस्यक ुजवधा

रिंगशाला िेर िजिक
आर्थाक जवका

ार्ाजिक

–

रिंगशाला
चाप

िंचालिको

र्यर्ा आगर्ि िथा जिगर्ि र्ा

–

जपउिे पािी िथा ौचालयको अवस्था

–

पार्का ङ्ग ुजवधा िथा ुरिा

–

िि ािंजख्यक, आर्थाक र शैजिक िथ्याङ्क
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–

ियााँ बस्िीहरु/ प्रकारहरु र िािीय

र्ूहहरुको

िंख्या र

जस्थजि
–

ियााँ व्यव ायहरु/प्रकारहरु र िािीय र्ूहहरुको िंख्या र
जस्थजि

–

ियााँ ुजवधाहरु र उपभोग्य ार्ग्रीहरुको िंख्या र जस्थजि

९.३ अिुगर्िको जवजधः
उल्लेजखि अिुगर्िका ूचकहरुलाई कु ि जवजधहरुबाट अिुगर्ि गिे हो भिी य उपखडडर्ा उल्लेख
गररएको छ । अिुगर्िका जवजधहरुलाई िीि चरणर्ा जवभािि गरी व्याख्या गिा ककन्त्छ । िी य
प्रकारका छि् :
९.३.१ जिर्ााण पूवा चरणको अिुगर्ि
य चरणको अिुगर्िर्ा प्रस्िावकले र्ुख्य जिबर्ेवारी वहि गिेछ । प्रस्िावकले वािावरणीय र ार्ाजिक
ुरिाका जवषयहरुलाई पजहचाि गरी आयोििाको ढाााँचार्ा
प्रभावहरुलाई बबजन्त्धि धाराहरुको जवजशष्ट जववरणहरु

र्ावेश गिेछ / पजहचाि गरेका

बबोधि गदै काया बझौिाहरू पयााप्त रुपर्ा

र्ावेश गिे ुजििि गिेछ । प्रस्िावकले आयोििा िेरको प्रचजलि भौजिक, िैजवक, ार्ाजिक–आर्थाक
र ािंस्कृ जिक र्ापदडडको आधारर्ा आधारभुि अिुगर्ि गिेछ । अिुगर्िले आयोििाको कारण प्रभाव
पिे िैजवक, भौजिक,

ार्ाजिक–आर्थाक प्रभावहरुर्ा ध्याि के जन्त्रि गिेछ । प्रस्िावकले आयोििा

ाँगै

ृििा हुिे कारात्र्क र िकारात्र्क प्रभावका ाथै जवद्यर्ाि ार्ाजिक अवस्थाको पजि अिुगर्ि गिेछ
।
९.३.२ जिर्ााण चरणको अिुगर्ि
जिर्ााण चरणको अिुगर्िर्ा िंचालि भईरहेको आयोििाले वािावरणीय र ार्ाजिक िंरचिार्ा पािे
प्रभावहरुर्ा बकढ के जन्त्रि गिेछ । य ले वािावरणीय व्यवस्थापि कायायोििार्ा िोककए बर्ोजिर्
अभ्या , र्ापदडड, र्ान्त्यिा र प्राजवजधक

र्ाधािहरु बर्ोजिर् काया पालि भएको वा िभएको िााँच

गिेछ । जिधााररि आवस्यकिा अिु ार उजचि ढङ्गले कक्रयाकलापहरु व्यवस्थापि गररएका छि् भिे
वािावरणीय कक्रयाकलापको अिुगर्ि बै कार्हरुर्ा पयााप्त रुपर्ा लागु गररएको छ भन्ने कु रालाई
ुजिमि गिेछ । य का

ाथै प्रस्िावकले आयोििाको कारणले गदाा िैजवक, भौजिक र

ार्ाजिक

वािावरणर्ा पिे प्रत्यि र अप्रत्ि प्रभावहरुको व्यवस्थापिको जवषयर्ा के न्त्रीि भएर अिुगर्ि गिेछ ।
जिर्ााण चरणको अिुगर्ि कायाहरुर्ा जिम्न जलजखि बुाँदा र्ावेश हुिेछ :
पािी, वायु िथा ध्वजि प्रदूषण
आयोििाबाट प्रभाजवि हुिे रिंगशाला वररपररको िेरबाट पािीको िर्ुिा

िंकलि गरी प्रयोगशालार्ा

कन्त्डजक्टजभरट, िापक्रर्, टोटल हाडािे , टोटल अल्कालीजिटी, जडिल्व अजक् िि, जब. ओ.डी. र ज . ओ.डी
पररिण गिुा पिे हुन्त्छ ।
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•

ध्वजि प्रदूषणको लाजग रिंगशाला च
िं ालि भएको र्य प्रत्येक वषाको दूईपटक ाउडड लेभल
जर्टर प्रयोग गरेर ध्विीको िथ्यािंक क
िं लि गरी जवश्लेषण गरी ध्वजि प्रदूषणको र्ारा थाहा लाग्ने
छ।

वायु प्रदूषण
य ैगरी वायु प्रदूषणको र्ारा थाहा पाउि आयोििाको ुरूवाि र प्रत्येक वषाको अन्त्त्यर्ा हाई भोल्र्युर्
ेबपलरको हायािाले वायुको िर्ुिा (जप.एर् २.५, जप.एर्.१०) िंकलि गरी जवश्लेषण गिे पिे हुन्त्छ ।
•

९१ वटा रुखहरूको कटाि गिे जवरुवा खरीद र िजिपूर्िा वृिारोपण कायाहरु

िंचालि गिाका

लाजग र्ारा र्ापि गिे र प्रर्ाजणि गिे, वृिारोपण गजिजवजधको र्ारा बढाउिे जबरुवाहरुको

•
•
•

बाााँच्िे दरको अिुगर्ि गिे र जडजभिि वि कायाालयको भूजर्का जहि गोडर्ेल िथा झाडी
फाई कायाहरुको पजि अिुगर्ि गिुा आवस्यक हुन्त्छ ।
य ैगरी फोहोरको व्यवस्थापि िेर र त्य को प्रभावहरुको र्ारा स्थलगि अवलोकि जवजधबाट
र्ापि र प्रर्ाजणकरण गिा ककन्त्छ ।
श्रजर्कहरूको स्वास्थ्य र ुरिाहरु बारे उिीहरू िंग प्रत्यि भेटेर ोधपुछ र्ाफा ि गिा ककन्त्छ ।
प्रभाजवि र्ुदायहरुको कार्दार र वा ाधारण दुवैको लाजग स्रोि ब्यवस्थापि बबन्त्धी
प्रजशिण िथा िाजलर्को ञ्चालि भए/िभएको स्थलगि अवलोकि िथा ोधपुछबाट िािकारी
जलि ककन्त्छ ।

•

वन्त्यिन्त्िुहरू (बाँदेल, लार्पुच्रे, र हरेऊ) को िाश, जशकार र व्यापार, वि जविाश वि िेर र
रिंगशाला िेरर्ा पिे ९१ वटा रूखहरू, गैह्र काष्ट वि पैदावारहरुको अवैध

िंकलि िथा

वन्त्यिीविलाई अवरोध भए/िभएको स्थलगि अवलोकि र स्थािीयहरु ाँग ोधपुछ र्ाफा ि गिा
ककन्त्छ ।
•

वािावरणीय िंरिण, ििस्वास्थ्य र ुरिा िथा आयोििा िेर बाजहरबाट आउिे र्िदुरहरुको
आवागर्ि ाँग

बबजन्त्धि

ार्ाजिक

र्स्याहरुको न्त्यूिीकरण भए/िभएको अिुगर्ि स्थलगि

अवलोकि िथा स्थािीय जिकायहरू ाँगको परार्शाबाट गिा ककन्त्छ ।
९.३.३ च
िं ाालि चरणको अिुगर्ि
य चरणको अिुगर्ि परार्शादािा र्ाफा ि् काया ूचीर्ा िोककएको अबजधर्ा जिम्न ुचाङ्कको आधारर्ा
गिा ककन्त्छ । िगरपाजलकाको वािावरणीय िथा ार्ाजिक शाखाको अिुगर्ि बबजन्त्ध जिधााररि ढाााँचा
अिु ार अवलोकि गिा ककन्त्छ । िंचालि चरणको अिुगर्ि कायाहरुर्ा जिम्न जलजखि बुाँदा र्ावेश हुि
आवस्यक छ ।
• आयोििाले िजि गिे जििी िथा ार्ुदायीक िंरचिा को िजिपुर्िा बबन्त्धर्ा अिुगर्ि,
प्रभाजवि स्थािीयहरू िंगको छलफल िथा परार्शाद्वारा गररिेछ ।
•

रिंगशाला जिर्ााणबाट भू उपयोगर्ा हुिे पररविािलाई िी.आई.ए . बाट आयोििा िेरको भू–

•

उपयोग जिकाली पजहलेको िथ्यािंक ाँग दााँिेर िुलिा गिा ककन्त्छ ।
रिंगशाला जिर्ााणबाट घरेलु उद्योगहरुको जवका िथा आयोििा िेरको िि िंख्याको पररविाि
स्थलगि अवलोकि िथा वेिण जवजध र्ाफा ि् गिा ककन्त्छ ।
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•

रिंगशाला जिर्ााणबाट रिंगशालाको िेराजधकार अजिक्रर्ण, अव्यवजस्थि बस्िी जवका
भए/िभएको स्थलगि अवलोकि र्ाफा ि गिा ककन्त्छ ।

•

रिंगशाला जिर्ााणका लाजग जिर्ााण गररएको उत्खिि् िेरहरु िथा श्रजर्क जशजवर िेरहरू
पुिस्थापिाका लाजग आयोििाको आवस्यकिा अिु ार ुधारात्र्क उपायहरुको प्रस्िाव गिा
ककन्त्छ ।

•

िजिपुर्िा वृिारोपण (९१ वटा रूखहरू) को र्ारा प्रर्ाजणि र लागि र्ापि स्थलगि अवलोकि

•

र्ाफा ि गिा ककन्त्छ । वृिारोपण गरीएका जबरुवाहरु र्ध्य वााँचेका जवरुवाहरुको दर
अिुगर्िवाट पत्ता लगाइ पुिरोपण गिा जिदेशि कदि ककन्त्छ ।
िंरचिात्र्क चेकजलष्टहरु र प्रश्नावलीहरु प्रयोग गरेर रिंगशाला िंचालिको र्यर्ा हुिे
दुघाटिाहरुको कारण पजहचाि गिे र ुधारात्र्क उपायहरुको जवका गिा ककन्त्छ ।

• वािावरणीय िंरिण, ििस्वास्थ्य र ुरिा िथा रिंगशाला ाँग बबजन्त्धि ार्ाजिक
र्स्याहरुको ार्िा गररिेछ ।
९.४ अिुगर्िको लाजग र्य िाजलकाः
प्रस्िाव कायाान्त्वयि पजछ य का प्रजिकु ल प्रभाव न्त्यूिीकरण गिा र अिुकुल प्रभावलाई अजधकिर् गिाका
लाजग स्थाि,

र्य र कायाक्रर्को भौजिक,

ार्ाजिक, आर्थाक िथा

ााँस्कृ जिक वािावरणका प्रभावको

ू क जिधाारण गरी न्त्यूििर्र्ा र्जहिा र वार्षाक रुपले वािावरणीय अिुगर्िको व्यवस्था गररएको छ ।
च
अिुगर्ि कायाक्रर्को कायाान्त्वयि बवन्त्धी जववरण जिम्न बर्ोजिर् िाजलकार्ा प्रस्िुि गररएको छ ।
िाजलका ििं 37 अिुगर्िको जववरण िथा र्य िाजलका
क्र िं

जवषय वस्िु

अिुगर्िको
प्रकार

१

फोहोर र्ैला
आधाररेखा
व्यवस्थापिको अिुगर्ि
अवस्था

जवजध
स्थलगि
अिुगर्ि

र्यिाजलका
आयोििा
कायाान्त्वयि
हुिु भन्त्दा
अगाडी

अिुगर्ि गिे जिकाय
प्रस्िावक जिकाय,
उद्योग पयाटि वि
िथा वािावरण
र्न्त्रलाय,

ार्ाजिक

जवका र्न्त्रलाय,
भौजिक जवका
र्न्त्रलाय
२

वि िेरको
अवस्था

आधाररेखा
अिुगर्ि

स्थलगि
जिरीिण

वार्षाक

वि कायाालय,
प्रस्िावक जिकाय,
उद्योग पयाटि वि
िथा वािावरण
र्न्त्रलाय

३

दस्िावेिर्ा
ज फारी

पालिा
अिुगर्ि

व्यहोरा
अध्ययि

बझौिा गदाा

प्रस्िावक जिकाय,
ार्ाजिक जवका
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र्न्त्रलाय, भौजिक
जवका र्न्त्रलाय
४

न्त्यूजिकरणका
उपायहरु
कायाान्त्वयि
भए िभएको

पालिा
अिुगर्ि

बाल र्िदूरी
भए िभएको

पालिा
अिुगर्ि

६

िजिकको
खोलाको
अवस्था

७

५

८

वार्षाक

उद्योग पयाटि वि
िथा वािावरण
र्न्त्रलाय, प्रस्िावक
जिकाय

६/६
र्जहिार्ा

प्रस्िावक जिकाय,

प्रभाव अिुगर्ि स्थलगि
अिुगर्ि िथा
ोधपूछ

आवस्यकिा
अिु ार ३/३
र्जहिार्ा

उद्योग पयाटि वि
िथा वािावरण
र्न्त्रलाय

भौजिक
िंरचिा को
िंरिण

प्रभाव अिुगर्ि स्थलगि
अिुगर्ि िथा
ोधपूछ

वषार्ा २
पटक

प्रस्िावक जिकाय,

वायु, धुवााँ,

प्रभाव अिुगर्ि स्थलगि
अिुगर्ि िथा
ोधपूछ

प्रत्येक ६
र्जहिार्ा

उद्योग पयाटि वि
िथा वािावरण
र्न्त्रलाय

आवस्यकिा
अिु ार

वि

ध्विीको
प्रदुषण
९

स्थलगि
जिररिण

स्थलगि
अिुगर्ि िथा
ोधपूछ

वि विस्पजि प्रभाव अिुगर्ि स्थलगि
िथा वन्त्यिन्त्िु
अिुगर्ि

ार्ाजिक जवका
र्न्त्रलाय

भौजिक जवका
र्न्त्रलाय

र्ूह, वि

कायाालय, प्रस्िावक
जिकाय, उद्योग पयाटि
वि िथा वािावरण
र्न्त्रलाय

१०

११

स्थािीयको
रोिगार

ार्ाजिक
आर्थाक
िेरर्ा प्रभाव

प्रभाव अिुगर्ि स्थलगि
जिरीिण िथा
छड्के िााँच

प्रत्येक ६
र्जहिार्ा

प्रभाव अिुगर्ि स्थािीय
वा ी ाँगको
छलफल

आवस्यकिा
अिु ार
र्जहिा जपच्छे
िथा वषाको २
पटक

प्रस्िावक जिकाय,
भौजिक जवका ,
ार्ाजिक जवका
र्न्त्रलाय
प्रस्िावक जिकाय,
भौजिक जवका ,
ार्ाजिक जवका
र्न्त्रलाय

123

उजिरस िंह िबई रिंगशाला जिर्ााणको वािावरणीय प्रभाव र्ूल्याङ्कि प्रजिवेदि

९.५ अिुगर्ि गिे जिकायः
जचर िः 9 वािावरणीय अिुगर्िको िंगठिात्र्क िंर चिा
िेपाल रकार

लुबबीिी प्रदेश

वुटवल उप र्हािगरपाजलका

उद्योग पयाटि वि िथा वािावरण
र्न्त्रालय
जडजभिि वि कायाालय

योििा अिुगर्ि िथा र्ुल्याङ्कि र्हाशाखा

जिर्ााण व्यव ायी

ार्ुदायीक वि उपभोक्ता र्ूह

प्राजवजधक कार्दारहरु

स्थािीयहरु

९.६ अिुगर्िको लाजग अिुर्ाजिि रकर् (Monitoring Cost):
अिुगर्िको लाजग अिुर्ाजिि रकर् रु ४,४०,००० पै ा ००िथा अिरर्ा चार लाख चाजल हिार
रूपैयााँ र्ार अिुर्ाि गरीएको छ । ि र्ध्ये दि ििशजक्त पररचालिको लाजग १,५०,०००.०० िथा
अिुगर्ि कोलाजग २,९०,०००.०० वार्षाक अिुर्ाि गरीएको छ ।
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अिुगर्ि बबन्त्धी जववरणलाई बयाट्रीक् को रूपर्ा प्रस्िुि गरीएको छः
िाजलका ििं 38 अिुगर्ि बबन्त्धी जववरणको बयाट्रीक्
अिुगर्िका अिुगर्िका ूचक
प्रकार

अिुगर्िका जवजध

स्थाि

िेर चयि र जिर्ााण
योििाको ियारी

िेर अवलोकि भू– न्त्दभा र

आयोििा िेर जभर

प्राजवजधक जवज्ञहरु र
स्थािीय रोिगार
श्रजर्कहरुलाई
रिंगशाला जिर्ााण
बबजन्त्ध चेििा र

जवशेषिाः िाजलर् रेकडा िाजलर्

र्य

अिुर्ाजिि रकर्

अिुगर्ि गिे जिकाय

जिर्ााण
चरणको
प्रारजबभक
अवस्थार्ा

-

प्रस्िावक

आयोििा िेर जभर

जिर्ााण
चरणको
प्रारजबभक
अवस्थार्ा

१,००,०००.००

प्रस्िावक

आयोििा िेर जभर

जिर्ााण
चरणको
प्रारजबभक
अवस्थार्ा

७०,०००.००

प्रस्िावक, परार्शादािा

प्रारजबभक अवस्थाको अिुगर्ि
२.

३.

फोटोग्राकफक कागिाि

कायाक्रर्को प्रजिवेदि िााँच,
हभागीहरुको प्रजिकृ या
र्ूल्याङ्कि

प्रजशिण, िाजलर्
४.

वािावरण िंरिणका
उपायहरु िस्िै

िेर जिरीिण, आयोििा

प्रदूषण जियन्त्रण,

व्यवस्थापिको लाजग
परार्शादािाहरु र स्थािीय

िल र फोहोर

व्यजक्तहरु ाँग छलफल, िेर

व्यवस्थापि, फोहोर

जवजशष्ट प्रभावहरु, फोटोहरु

व्यवस्थापि

plh/l;+ह /+uzfnf lgdf{0fsf] jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg k|ltj]bg

!

व
िं ेदिशील िेरहरु
िीव िथा
विस्पजिको िंरिण

प्रयोगशाला परीिणहरुको
आवस्यकिा, जवद्यर्ाि गस्िी,
जियन्त्रण र प्रवद्धाि िंयन्त्र,
प्रवद्धाि रेकडा

प्रभाव अिुगर्ि
१.

फोहोर जव िाि

िेरहरुको जिर्ााण
िेर अवलोकि र पजहचाि, त्यस्िा
बबजन्त्धि स्थािहरु
अबजधर्ा
फोटोहरु भू– न्त्दभा िेरहरु

५०,०००.००

प्रस्िावक, परार्शादािा

२.

पािीको गुणस्िर

श्रोिको पािीको गुणस्िर िााँच

४०,०००

स्थािीय लाभाथीहरुको
फोरर्

३.

वि िथा विस्पजि

अवलोकि,

िेर
र आयोििा
वि आयोििा
बिारहरु िथा त्य
जिर्ााण
कायाालय रेकडाहरु, फोटोहरु
बाजहरका िेरहरु
अबजधर्ा
रोकारवालाहरु ग
ाँ अन्त्िर्क्राया

-

प्रस्िावक, परार्शादािा

४.

वन्त्य िन्त्िु

अवलोकि,

वि रिंगशाला वररपररका वि आयोििा
िेरहरु
जिर्ााण
कायाालयको रेकडाहरु, फोटोहरु
अबजधर्ा
रोकारवालाहरु ाँग अन्त्िवाािा

-

प्रस्िावक परार्शादािा र
जडजभिि वि कायाालय

र्हत्वपूणा
श्रोिहरु

िजलय जिर्ााण
अबजधर्ा

जडजभिि

जडजभिि
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५.

िि स्वास्थ्य

स्थािीय व्यजक्त, स्वास्थ्यकर्ी
ाँग

छलफल,

बपूणा आयोििा िेर

जक्लजिकको

रेकडाहरु
६.

व्यापार िथा वाजणज्य रेकडाहरु, अन्त्िवाािाा, अवलोकि, आयोििा िेर
फोटोहरु

७.

घरेलु
र
उद्योगहरु

८.

व्यव ायीक
िथा िोजखर्

कु टीर रेकडाहरु
फोटोहरु

ुरिा अवलोकि,

िथा

जिल्ला

आयोििा
जिर्ााण
अवजधभरी

१०,०००.००

प्रस्िावक, िगरपाजलका

९,०००.००

प्रस्िावक, िगरपाजलका

आयोििा
जिर्ााण
अबजधभर

७,०००.००

जिर्ााण व्यव ायी

जवस्िृि
जडिाइि
बपन्न पजछ

–

वुटवल
उपर्हािगरपाजलका

अन्त्िवाािााहरु आयोििा िेर /प्रभाजवि आयोििा
जिर्ााण
िेरहरु/स्थािहरु
अवजधभरी

फोटोहरु,

स्थाि आयोििा िेर

िााँच, जिर्ााण व्यव ायी िथा
स्वास्थ्य के न्त्रहरुको अजभलेख
जववरण,

जिर्ााणको
अबजधर्ा
र्जहिार्ा एक
पटक

र्न्त्वय

िगरपाजलका,

जर्िी,
स्वास्थ्य

चौकी

श्रजर्कहर ाँगको

अन्त्िवाािाा
जियर् पालि अिुगर्ि
१.

रिंगशाला
जडिाइि अजन्त्िर् जडिाइि कागिाि र आयोििा िेर जभर
अिु ार वािावरणीय आयोििा
जववरणहरुको
र्ीिा
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व्यवस्थापि
कायायोििा

र उद्योग पयाटि वि िथा
वािावरण र्न्त्रालय

२.

पयााप्त प्राजवजधक र िेर अवलोकि िुलािात्र्क आयोििा िेर जभर
वािावरणीय
फोटोहरु, िग्गा धिीहरु र
पयावेिण
र्ुदायर्ा
आधाररि
िंस्थाहरु ाँग परार्शा

३.

वायु प्रदूषण

दृमय

जिररिण,

अव्यवजस्थि ब ोवा

िेर
र
िंचालि
र जिर्ााण
िंवेदिशील स्थािहरु - अवजधर्ा
िथ्याङ्क

र्ापि

आधारभुि
परीिणहरु ाँग िुलिा
४.

जिर्ााण
चरणको
अजन्त्िर्
अवस्थार्ा

प्रस्िावक, परार्शादािा

४,०००.००

प्रस्िावक,

र्ुदाजयक

िंस्थाहरु

जवद्यालय, अस्पिाल_

रेकडाहरु अवलोकि

िंचालि चरण

–

उपर्हािगरपाजलका,
ार्ुदाजयक िंस्थाहरु

५.

अथािन्त्रर्ा पररविाि

आयोििा व्यवस्थापिले राखेको आयोििा िेर जभर
रेकडाहरु
व्यजक्तहरु ाँगको
छलफल

जिर्ााण
र –
िंचालि
चरणको
अबजधर्ा
वषाको २ पटक

प्रस्िावक,

र्ुदाजयक

िंस्थाहरु
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पररच्छेदः १० वािावरणीय पररिण
१०.१ वािावरणीय पररिणः
वािावरणीय परीिण वािावरणीय प्रभाव र्ूल्याङ्किको एक अजभन्न अिंग हो । वािावरण िंरिण
जियर्ावली, २०७७, जियर् १३ (१) बर्ोजवर्को प्रस्िाव वािावरणीय अध्ययि प्रजिवेदि स्वीकृ ि
भएको जर्िीले िीि वषार्ा य को कायान्त्वयि गिुा पिेछ र कायाान्त्वयि गरेको दुई वषा बर् वि िथा
वािावरण र्न्त्रालयबाट य को वािावरणीय परीिण गिुापिे कु रा उल्लेख गरेको छ । वािावरणीय
परीिणले वािावरणीय र्ूल्याङ्किको ार्ान्त्य अवस्थालाई ििाउछ । य ले वािावरणको भूि र
विार्ाि वािावरणीय अवस्था र न्त्यूिीकरणका कक्रयाकलापलाई द ााउिे काया गदाछ । वािावरणीय
लेखापरीिणको र्ुख्य उद्देमयहरु जिम्नािु ार रहेका छि् ।
• वािावरणको ुरिा गिा र र्ािव स्वास्थ्यर्ा हुिे िोजखर्हरुलाई न्त्यूिीकरण गिा ।
• वािावरणीय व्यवस्थापि प्रणाली र उपकरणहरुले कस्िो प्रदशाि गरररहेका छि भिेर जिधाारण
गिा ।
•

बबजन्त्धि रािीय, स्थािीय र अन्त्िरािीय कािुि र जियर्हरुको पालिलाई प्रर्ाणीि गिा ।

•

वािावरणीय स्वास्थ्य िथा ुरिाका र्स्याहरुबाट र्ाजि लाई पिे िोजखर्लाई न्त्यूिीकरण
गिा ।

वािावरणीय लेखापररिण प्रजिवेदिर्ा र्ावेश गररएका ुचकहरु
आयोििा जवका र्ा पररभाजषि कक्रयाकलापहरूको लाजग वािावरणीय प्रभाव र्ूल्याङ्कि
प्रजिवेदिर्ा पूवाािुर्ाजिि प्रभावहरु ।
• आयोििा चक्रर्ा पररभाजषि कक्रयाकलापहरुको प्रभावहरुलाई कर् गिा वािावरणीय प्रभाव
र्ूल्यााङ्कि प्रजिवेदिर्ा न्त्यूिीकरण उपायहरु प्रदाि गिे ।
• वािावरणीय व्यवस्थापि कायायोििा अिु ार आयोििार्ा न्त्यूिीकरणका उपायहरुको
कायाान्त्वयि जस्थजि िथा पजहचाि गररएको कक्रयाकलापको प्रभावलाई कर् गिाका लाजग
पररभाजषि न्त्यूिीकरणका उपायहरुको प्रभावकाररिा िााँच गिा ।
• कु िै पिज
ुधारात्र्क कायाहरु ुझाव गररएको वा पररभाजषि गजिजवजधहरुको प्रभावहरु कर्
गिा ।
• वािावरणीय व्यवस्थापि कायायोििाको ाथ अिुपालि वा गैर अिुपालि ।
• राजिय वािावरणीय र्ापदडडहरुको अिुपालि वा गैर अिुपालि ।
• पररभाजषि गजिजवजधहरुको लाजग भजवष्यर्ा आयोििार्ा प्रभाव पूवाािूर्ाि बजलयो बिाउिे
अिुभव प्राप्त गिा ।
वािावरणीय पररिण देहाय बर्ोजिर्का हुिेछ
•

क. जिणाय िहको परीिणः जिणाय िहको परीिणले वािावरणीय प्रभाव र्ूल्याङ्किको
प्रभावकारीिा िााँच गिे छ ।

plh/l;+ह /+uzfnf lgdf{0fsf] jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg k|ltj]bg

!

ख. कायाान्त्वयि िहको परीिणः कायाान्त्वयि पररिणले िा अिु ार आयोििा कायाान्त्वयि भएको
छ या छैि जु िजस्चि गदाछ ।
ग. कायाको प्रभावकारीिा परीिणः कायाको प्रभावकाररिा परीिणले आयोििा व्यवस्थापि ाँग
बबजन्त्धि जिकायहरुको काया प्रभावकाररिाको बारेर्ा अध्ययि गदाछ ।
घ. आयोििा प्रभाव परीिणः आयोििा कायाान्त्वयिबाट उत्पन्न हुिे वािावरणीय पररविािको
बारेर्ा परीिण गदाछ ।
ङ. आाँकलि गरीएको प्रजवजध परीिणः पजहलेको िुलिार्ा अजहले वािावरणर्ा पिे प्रभावको
बारेर्ा आाँकलि गिे काया गदाछ ।
च. वािावरणीय प्रभाव र्ूल्याङ्कि प्रकक्रया परीिणः वािावरणीय प्रभाव र्ूल्याङ्किको र्यर्ा
प्रयोग गरेका जबजध र पद्धजिलाई िााँच गिे काया गदाछ ।
१०.२ वािावरणीय परीिणर्ा िंलग्न हुिे पिहरु
उजिरस िंह िवई रिंगशाला जिर्ााणकायाको परीिणर्ा िल उल्लेजखि पिहरु िंलग्न हुि क्नेछि् ।
क. परीिक
वािावरण िंरिण ऐि, २०७६ को दफा १२ को उपदफा १ बर्ोजवर् प्रस्िाजवि उजिरस िंह िबई
रिंगशाला जिर्ााण कायाको लाजग परीिक िेपाल रकार, वि िथा वािािारण र्न्त्रालय र लुबवीिी
प्रदेश उद्योग, पयाटि, वि िथा वािावरण र्न्त्रलाय हुिेछि् । वािावरणीय पररिणको लाजग वि
िथा वािावरण र्न्त्रालयले प्रस्िाव कायाान्त्वयि ुरू भएको २ वषा भुक्ताि भएको जर्जिले छ
र्जहिाजभर प्रस्िाजवि आयोििाको पररिण गिेछ । वािावरणीय पररिणको क्रर्र्ा आयोििा
कायाान्त्वयिबाट वािावरणर्ा परेको प्रजिकू ल प्रभाव र वािावरजणय प्रभावहरूलाई कर् गिा
अपिाईएको उपायहरू ाथै उपायहरूको प्रभावकाररिाबारे पररिण हुिेछ । य का ाथै
आयोििाको वािावरणीय पररिण गिे क्रर्र्ा न्त्यूिीकरण वा आााँकलि िभएका वािावरणीय
प्रजिकू ल प्रभावहरू उत्पन्न भएर्ा ो प्रभावहरूको र्ेि जवश्लेषण गरी वािावरणीय परीिण
प्रजिवेदि अद्यावजधक हुिेछ ।
ख. परीिीि पि (प्रस्िाव ग
ाँ रोकार भएको पि)
य आयोििाको स्िरोन्नजि कायाको लाजग परीजिि पि भू–वािावरण िथा ार्ाजिक शाखा हुिेछ
। वािावरणीय िंरिण ऐि, २०७६ को दफा १२ को उपदफा २ बर्ोजिर् वि िथा वािावरण
र्न्त्रालयले आवस्यक अध्ययि गरी वािावरणर्ा पिे प्रजिकू ल प्रभाव न्त्यूिीकरण गिा अपिाइएको
उपाय पयााप्त भएको िदेजखएर्ा त्यस्िो प्रजिकू ल प्रभाव न्त्यूिीकरण गिा भू–वािावरण िथा
ार्ाजिक शाखा लाई उपयूक्त आदेश कदिेछ र उपदफा ३ बर्ोजिर् उक्त आदेश कायाान्त्वयि गिुा
परीजिि पिको किाव्य हुिेछ ।
ग. िेस्रो पि
१०.३ वािावरणीय परीिणको प्रकार
क. आन्त्िरीक परीिण
ख. बाह्य परीिण
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ग. बाध्यकारी परीिण
घ. स्वैजच्छक परीिण
१०.४ वािावरणीय परीिणको ढााँचा
िाजलका ििं 39 वािावरण परीिण प्रजिवेदिको ढााँचा
अध्याय १

कायाकारी ाराािंश

अध्याय २

परीिण प्रशा जिक िथा परीिण कायाको
जववरण, आयोििा स्थलर्ा गरीएको अन्त्िवाािाा,
परीिण गिे पि िथा परीिणका िेर र जवजध ,
वािावरणीय अिुगर्ि, परीिण ाँग

बबजन्त्धि

िथ्याङ्क िथा जववरण
अध्याय ३

परीिणको पूणा जववरण

अध्याय ४

आयोििा बबन्त्धर्ा पालिा गिुा पिे ुझाव िथा
ुधारात्र्क काया

अिु ुजच
परीिण गिे
परीिण गिे
प्राजवजधक
प्राजवजधक

बबजन्त्धि िथ्याङ्क र जववरण
ूहर्ा र्ावेश हुिु पिे ििशजक्त
र्ूहर्ा

र्ावेश हुिु पिे ििशजक्त
प्रस्िाव ाँग जवषय जर्ल्िे जवज्ञ
वािावरण जवज्ञ
ार्ाजिक, आर्थाक, ााँस्कृ जिक जवज्ञ
प्रस्िावको िेर, ककज र् र यस्ले पािे प्रभावको
गाजबभयािाको आधारर्ा थप अन्त्य जवज्ञ

१०.५ वािावरणीय परीिणको लागिः
रु २१३८९१ अिरर्ा दुईलाख िेह्र हिार आठ य एकािव्वे र्ार ।
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पररच्छेदः ११ जिष्कषा िथा प्रजिबद्धिाः
११.१ अध्ययिको जिस्कषा
प्रस्िाजवि उजिर स िंह िबई रिंगशालाको प्रस्िावक बुटवल उप र्हािगरपाजलका हो । यो रिंगशाला लुबवीिी
प्रदेशको वुटवल उपर्हािगरपाजलका वडा िबवर १३ िवईचौरर्ा अवजस्थि छ य रिंगशाला स्थािीयले
खेलकू दको लाजग प्रयोग गरररहेको वि िेर खुल्ला चौर र श्री जििेश्वरी ार्ुदायीक वि उपभोक्ता र्ूहले
व्यवस्थापि गरररहेको वि िेर र्ेि र्ेि प्रस्िाजवि रिंगशालाको िेरफल ३ हेक्टर रहेको छ । वािावरण
िंरिण जियर्ावली २०७७ र को अिु ूची ३ अन्त्िगाि उल्लेजखि प्रस्िावहरुको हकर्ा वािावरणीय प्रभाव
र्ूल्याङ्कि गिुा पिे प्रष्ट कािूिी ब्यबस्था रहेको र उक्त अिु ूची ३ को (ङ) आवा भवि िथा वस्िी
जवका र शहरी जवका िेर अन्त्िगाि क्र. िं. (२) र्ा उल्लेजखि २००० ििा वा ो भन्त्दा बढी दशाकहरु
एकै पटक आगर्ि िथा जिगर्ि हुिे ज िेर्ाहल, जथएटर, ार्ुदाजयक भवि, रिंगशाला, कन्त् टाहल, स्पोटा
कब्लेक् आदी जिर्ााण गदाा त्य आयोििाको वािावरणीय प्रभाव र्ूल्याङ्कि गिुा पिे कािूिी ब्यवस्था
रहेको हुदा, प्रस्िावक द्वारा प्रस्िाव गरीएको उजिरस िंह िवई रिंगशाला जिर्ााण आयोििाको DPR
अिु ार न्त्यूििर् ५००० देजख अजधकिर् १५००० ििा र्ाजि हरुले ुजवधाििक रुपर्ा खेल अवलोकि
गिा क्ने िर्िाको रिंगशाला जिर्ााण गिे लक्ष्य रहेकोले वािावरण िंरिण जियर्ावजल, २०७७ अिु ार
वािावरणीय प्रभाव र्ुल्याङ्कि प्रजिवेदि आवस्यक परेको हो ।
रिंगशाला जिर्ााण आयोििाको वािावरणीय प्रभाव र्ुल्याङ्किको लाजग अध्ययि टोलीले ार्ूजहक रुपर्ा
भौजिक, िैजवक, ार्ाजिक, आर्थाक र ािंस्कृ जिक वािावरण बबन्त्धी ूचिा िंकलि गिा जर्जि २०७६⁄
११⁄०५ देजख २०७७⁄११⁄१२ बर् जवजभन्न र्यर्ा स्थलगि वेिण गररएको जथयो । ो िािाकारी
िं लिको क्रर्र्ा उक्त टोलीले स्थािीय रोकारवालाहरु ग
क
ाँ परार्शा र र्ूह के जन्त्रि छलफल गररएको
जथयो । वािावरण िंरिण जियर्ावजल २०७७ को जियर् ६ को प्रावधाि अिु ार स्थािीय व्यजक्तहरु र
रोकारवालाहरुको िािाकारीका लाजग प्रभाजवि वुटवल उप र्हािगरपाजलका, वडा ििं १३ को
िवईचौरर्ा जर्जि २०७७⁄१२⁄१३ गिे रिंगशाला जिर्ााण स्थल िवई चौरर्ा

ावािजिक

ुिुवाईको

कायाक्रर् आयोििा गररएको जथयो ।
य

आयोििाले करीव ३ वषा

बर्को लाजग ८४,७०० दि श्रर् कदि र १,३७,२५० श्रर् कदि अदि

ििशजक्त लाई रोिगारीको अव र प्रदाि गिेछ । प्रस्िाजवि आयोििाले स्थाजिय िििालाई पजहलो
प्राथजर्किा कदई ीप जवका गिा र्द्दि गिेछ । रिंगशाला िंचालिले स्थािीय िग्गाको र्ूल्य बृद्धी हुि गई
स्थािीयलाई फाइदा पुयााउिेछ र र्ग्र आयोििा िेर िथा उपर्हािगरपाजलका िथा आ पा को
िेरको जवका हुिेछ । प्रस्िाजवि रिंगशालाको जिर्ााणले आन्त्िरीक िथा बाह्य पयाटकको अवागर्िर्ा बृजद्ध
हुि गई स्थािीयको आबदािीर्ा बढोत्तरी हुिेछ । प्रस्िाजवि आयोििको जिर्ााण ाँगै धेरै प्रजिकू ल
प्रभावहरु पजहचाि हुिेछि िर िी पजहचाि गररएका वािावरणीय प्रभावहरु स्थािीय रुपर्ा जिर्ााण
अवजधका लाजग र्ार ीजर्ि रहिेछि् । य आयोििालाई वािावरण र्ैरी बिाउिका लाजग कारात्र्क
प्रभावहरुलाई बढोत्तरी गिे उपायहरू िथा िकरात्र्क प्रभावहरूलाई जियन्त्रण वा न्त्यूिीकरण गिे
उपायहरु य

प्रजिवेदिर्ा प्रस्िुि गररएको छ । रिंगशाला जिर्ााणका कारण ३.०हेक्टर िर्ीि स्थायी

रुपर्ा रिंगशाला िेरर्ा पररविाि हुिेछ । रिंगशाला जिर्ााणबाट आयोििा िेर वरीपरी ब ोवा गिे
कु िैपजि घरधुरी जवस्थाजपि वा बा स्थाि जबखडडि हुिे छैि । प्रस्िाजवि आयोििा िेरको िेराजधकार
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जभर पिे ार्ाजिक िंरचिाहरू िथा अन्त्य भौजिक वािावरणर्ा पिे प्रभावहरु श्रजर्क जशजवर र जबग्रि
व्यवस्थापि िेरबाट पिे प्रभाव हुि क्नेछि् । ग्रीि, िेल र रिंगहरुको भडडारण र अव्यवजस्थि प्रयोगका
कारण र ायजिक प्रभावहरु पिा गई हावा पािी र ध्वजि प्रदुजषि हुि गई श्रजर्क र स्थािीय बाज न्त्दाका
ाथै वन्त्यिीवहरुको स्वास्थ्यलाई पजि प्रभाव पािा क्नेछ । प्रस्िाजवि आयोििाको कारण विस्पजिको
िाश (९१ वटा रुख कटाि), वन्त्यिन्त्िुको हहाँडडु लर्ा र्ेि बाधा पिा क्नेछ । रिंगशाला जिर्ााण ििशजक्तहरु
र स्थािीय बाज न्त्दाहरु जवद्यर्ाि स्थािीय

ार्ाजिक

ेवा

ुजवधाहरु िस्िै पािी, जबिुली आपूर्िा,

खािेकुरा, यािायाि, औषधी र अन्त्यर्ा दबाब पिा क्नेछ ।
आयोििावाट प्रत्यि रुपर्ा प्रभाजवि हुिे घरधुरीहरुर्ा जवशेष ध्याि कदिेछ र जिर्ााण व्यव ायीहरू
र्ाफा ि ीप जवका िालीर् कदइिेछ । रिंगशाला जिर्ााणर्ा कायारि श्रजर्कहरुलाई पयााप्त स्वास्थ्य
ुरिाका

ाथै र्ास्क, हेलर्ेट, िुत्ता, पञ्जा प्रदाि गररिेछ । आगर्ि िथा जिगर्िकफ

र्यर्ा हुिे

बभावि दुघाटिा न्त्यूिीकरण गिा र गजिर्ा ज जर्ि गिे ुरिा िंकेिहरु, डेजलिेटरहरुको प्रबन्त्ध गररिेछ
। डक िंचालिको क्रर्र्ा डक ीर्ाको अजिक्रर्ण जियन्त्राण गिा डक ीर्ा िेरको ीर्ािंकि गररिेछ
। िजर्िको जस्थरिा िंरिण उपायहरु, भूिय ग्रज ि िेरहरु, िदी ककिाराको कटािको बभाविा रहेको
िेर र प्राकृ जिक जिका ा भएको िेरहरुर्ा उत्खिि काया गररिे छैि र रिंगशाला जिर्ााण पिाि यस्िा
िेरहरूलाई पुिस्थापिा गररिेछ । डकको िेरर्ा हुिे िजर्िको अजस्थरिालाई बायोईन्त्िीजियररङ्ग
प्रजवजधबाट जियजर्ि र्र्ाि गररिेछ । कटाि गररएका रुखहरुको लाजग १:१० (को अिुपािर्ा ९१०
जबरूवाहरु िजिपूर्िाको रुपर्ा रोजपन्त्छि् र ५ वषा बर्को लाजग िंरिण हुिेछ । वन्त्यिन्त्िुको
चोरीजिका ी िथा व्यापारलाई जियन्त्रण गिा चेकपोष्टहरुको जिर्ााण गरी जियजर्ि अिुगर्िका
कक्रयाकलायहरु प्रत्येक छ/ छ र्जहिार्ा िंचालि गररिेछ ।
जिष्कषार्ा, प्रस्िाजवि न्त्यूिीकरणका उपायहरुको प्रयोग र अिुगर्ि पिाि पजहचाि गररएका प्रायः
प्रभावहरु कर् गिा ककिेछ र त्य लाई व्यवस्थापि गिा ककिेछ । एक पटक वािावरणीय िथा ार्ाजिक
व्यवस्थापि काया योििा ( वा .व्य.यो) र्ा रेखाङ्कि गरे अिु ार कडा कदर् िंचालि गरेर्ा र जिर्ााण
व्यव ायीहरु िथा जिररिकहरु द्वारा जिररिण र अिुगर्ि गररएर्ा त्यहााँ न्त्यूि िैजवक, भौजिक ार्ाजिक
िथा ाााँस्कृ जिक वािावरणीय प्रभावहरु आयोििा िेरर्ा पिेछ । य आयोििा जिर्ााणको कु ल लागि
रु ३४ करोड ८६ लाख ६२ हिार २ य ५३ रपयााँ र पै ा ८२/१०० र्ार अिुर्ाि गरीएको छ भिे
वािावरणीय व्यवस्थापि योििाको लाजग रु ८७ लाख ७९ हिार ७ य ३३ िथा वािावरणीय योििा
अिुगर्िका लाजग रु २ लाख १३ हिार ८ य ९१ र्ार र वािावरणीय पररिणका लाजग २ लाख १
हिार र्ार खचा हुिे अिुर्ाि गरीएको छ ।
य वािावरणीय र्ूल्याङ्किले प्रस्िाजवि रिंगशालाको कायाान्त्वयिबाट हुिे फाइदाहरु बढी उल्लेखिीय र
दीघाकालीि प्रकृ िीका हुिेछि् भिे प्रजिकू ल प्रभावहरु न्त्यूिीकरण िथा ब्यवस्थापि गिा पिे देजखन्त्छ ।
वािावरण

िंरिण ऐि, २०७६ को दफा १२ को उपदफा १ बर्ोजिर् प्रस्िाजवि आयोििा उजिरस िंह

िबई रिंगशालाको वािावरणीय परीिण िेपाल

रकार, वि िथा वािावरण र्न्त्रालय िथा लुबवीिी

प्रदेश उद्योग पयाटि वि िथा वािावरण र्न्त्रालयले गिेछ । वािावरणीय पररिणको लाजग वि िथा
वािावरण र्न्त्रालयले प्रस्िाव कायाान्त्वयि

ुरू भएको जर्जिले २ वषा र भुक्ताि भएको जर्जिले ६/६
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र्जहिाजभर प्रस्िाजवि आयोििाको पररिण गररिेछ । ि था, वािावरणीय व्यवस्थापि योििार्ा बणाि
गररएका ुरिा उपायहरु कडाईका ाथ लागु र अिुगर्ि गरररएको खडडर्ा य आयोििा कायाान्त्वयि
गिा ककिेछ ।
११.२ प्रजिबद्धिा
•
•
•
•
•
•

अिुगर्ि योििार्ा कदईएका न्त्यूिीकरणका उपायहरुको अजिवाया कायाान्त्वयि र त्य को
जियजर्ि अिुगर्ि गररिेछ ।
स्थािीयवा ीको र्स्याहरु बुजझ जियजर्ि रुपर्ा उिीहरुको राय ुझाव जलईिेछ ।
रोिगारीको लाजग स्थािीयलाई प्राथजर्किा कदईिेछ ।
कार्दारहरुको लाजग व्यव ाजयक स्वास्थ्य र ुरिाका ार्ाग्रीहरु उपलब्ध गराईिेछ ।
बालबाजलकालाई कार्दारको रुपर्ा प्रयोग हुि कदईिे छैि ।
पािीको गुणस्िरको जियजर्ि अिुगर्ि गररिेछ । र्ग्र कक्रयाकलापको अिुगर्िको लाजग
हाइड्रोजलष्ट, वािावरणजवद, वि, आकद जवशेषज्ञहरु जबर्जलि अिुगर्ि टोली जिर्ााण गरर

•
•

गररिेछ ।
वािावरणीय पररिण जियजर्ि रुपर्ा गररिेछ ।
वािावरणीय व्यवस्थापि योििार्ा उल्लेख िभएका िर िकारात्र्क वािावरणीय प्रभावहरु
पिा गएर्ा प्रस्िावकले आफ्िै खचार्ा न्त्यूिीकरणका उपायहरु अपिाउिेछ ।
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पररच्छेद १२ न्त्दभा ार्ाग्री
•

Detailed Project Report of jabai Sports complex

•

बुटवल उपर्हािगर पाजलका २०७७: बुटवल उपर्हािगर पाजलका को पाश्वाजचर (अप्रकाजशि
)
के न्त्रीय िथ्याङ्क जवभाग २०६८: राजिय ििगणिा को प्रजिवेदि
िीिेश्वरी ार्ुदाजयक विको जवधाि िथा कायायोििा,
िीिेश्वरी ार्ुदाजयक वि र्ूहको जर्जि बैठक र आर्भेलाका जिणायहरु

•
•
•
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ावािजिक ि
ु ुवाईको क्रर्र्ा प्राप्त ुझावहरु
जर्जि २०७७/१२/१३ गिे शुक्रवार बपन्न ावािजिक ुिुवाइको क्रर्र्ा उपजस्थि रोकारोलाहरुवाट
प्राप्त ुझावहरु
१. रिंगशालाको िर्िा ५००० देजख १५००० बर् भिेर राख्दा खा र्ा य को िर्िार्ा िै अलर्ल भएकोले
त्य को यककि गरीिु पिे । शुरुर्ा ५००० िर्िाको दशाक अ्िे ठाउाँ विाउिेहो कक १०००० हो कक
एकै पटकर्ा १५००० दशाक अ्िे ठाउाँ विाउिे हो। पटक पटक विाउाँ दा भन्त्दा एकै पटकर्ा १५००० दशाक
अ्िे िर्िाको विाउाँ दा लागि पजि कर् हुि आउिे भएकोले एकै पटकर्ा पुणा िर्िाको रिंगशाला जिर्ााण
गरीकदिुहि आग्रह गदाछौं ।
२. कजिपय जबका जिर्ााण कायाहरु गदाा जिर्ााण चरणर्ा भन्त्दा ञ्चालि चरणर्ा वकढ वािावरणीय अ र
गदाछि् िर यो आयोििाले जिर्ााण चरणर्ा िजि िजि गरे पजि ञ्चालि चरणर्ा कर् िजि पुयााउाँदछ ।
त्य ैले यो आयोििा जछट्टै बपन्न गरर य िेरका िििाको ५० बषा भन्त्दा पुरािो योििा फल
पारीकदिुहुि अिुरोध छ ।
३. जिर्ााणाजधि खािेपािी टिंकी र झडडै ४० वषा पुरािो खािेपािी आयोििालाई पारेको अ रलाई बवोधि
हुिेछ भन्ने आशा जलएका छौं ।

136

उजिरस िंह िबई रिंगशाला जिर्ााणको वािावरणीय प्रभाव र्ूल्याङ्कि प्रजिवेदि

अिु ुची
अिु ुची –१
उद्योग,पयाटि, वि िथा वािावरण र्न्त्रालय लुबवीिी प्रदेश बाट प्राप्त वािावरणीय प्रभाव र्ुल्याङ्कि
को काया ूची र िेर जिधाारण प्रजिवेदि स्वीकृ िी पर
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अिु ची–२
वािावरणीय प्रभाव र्ूल्याङ्कि प्रजिवेदि ावािजिक ुिुवाइको क्रर्र्ा गरीएको उपजस्थजि िथा
िंकजलि ुझावहरु
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अिु ुची –३
वािावरणीय प्रभाव र्ूल्याङ्कि प्रजिवेदि ावािजिक ुिवाईको लाजग ुचिा प्रकाशि िथा र्ुचुल्का
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अिू ूची –४
वािावरणीय प्रभाव र्ुल्याङ्कि प्रजिवेदि ावािजिक कायाक्रर्र्ा जखजचएका के ही िस्वीरहरु
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अिु ूची–५
ावािजिक ुचिा पस्चाि् प्राप्त झ
ु ाव िथा हर्जिहरु ।
क. वुटवि उपमहानगरपालिका वाट प्राप्त सुिना
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ख. जितेश्वरी सामुदायीक वन उपभोक्ता समुह वाट प्राप्त सुझावहरु

152

उजिरस िंह िबई रिंगशाला जिर्ााणको वािावरणीय प्रभाव र्ूल्याङ्कि प्रजिवेदि

153

उजिरस िंह िबई रिंगशाला जिर्ााणको वािावरणीय प्रभाव र्ूल्याङ्कि प्रजिवेदि

154

उजिरस िंह िबई रिंगशाला जिर्ााणको वािावरणीय प्रभाव र्ूल्याङ्कि प्रजिवेदि

155

उजिरस िंह िबई रिंगशाला जिर्ााणको वािावरणीय प्रभाव र्ूल्याङ्कि प्रजिवेदि

ग. भू पू सैननक िवई स्पोर्टिङ्ग क्िव मार्ित ् प्राप्त सझावहरु
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