सिन्धुली जिल्ला कमलामाई नगरपासलका वडा नं. १ मा
सिट्िवासिं ग उधोग िं चालन गनन तयार पाररएको

प्रारजभिक वातावरणीय परीक्षण (IE E ) प्रसतवेदन

पेश गररएको सनकाय

कमलामाई

नगरपासलका

नगर कायनपालीकाको कायानलय
कमलामाई , सिन्धुली, नेपाल

प्रस्तावक
सिट्ि वाजशङ्ग उधोग
कमलामाई नगरपासलका वडा नं. १
सिन्धुली, िागमती प्रदे श, नेपाल
मं सिर, २०७७
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कायनकारी िारांश

उधोग प्रस्तावक

यि उधोगको प्रस्तावक सिट्ि वाजशङ्ग उधोग कमलामाई नगरपासलका वडा नं. १ सिन्धुली जिल्ला
िागमती प्रदे श, रहेको छ ।
उधोग वववरण
प्रस्ताववत सिट्ि वाजशङ्ग उधोग

िागमती प्रदे श अन्तगनत सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई

नगरपासलकामा हुने ववकाि सनमानणका कायनहरुलाई आवश्यक पने सनमानण िामाग्रीहरु िस्तै ढुं गा,
वालुवा र सगट्टी आददको राम्रो स्रोत नगरपासलकाका नदी/खोलाहरुको वगर क्षेत्रहरु हुन ् । िाथै

यी िामाग्रीहरुको माग सनमानण कायनका लासग यि नगरपासलकामा सतव्र रुपमा वढदै गइरहे को

अिस्था रहे को छ । नगरपासलकामा ढुं गा वालुवा र ग्रावेल िं कलन तथा सिक्री ववतरण हुुँदै आएको
तथा नेपाल िरकारले वातावरण िं रक्षण ऐन-२०७६ तथा सनयमावली, २०७७ लागू गरे को

अवस्थामा िोही ऐनका दफा ३ मा स्वीकृसत सलएर मात्र ढुं गा वालुवा र ग्रावेल िं कलन तथा प्रिोधन
गनन पाइने व्यवस्था िएको, िाथै प्रचसलत ऐन सनयम अनुिार प्रारजभिक वातावरणीय परीक्षण प्रसतवेदन
तयार पारी स्वीकृसत सलनुपने प्रावधान रहे कोले सनयमानुिार कमलामाई नगरपासलका सित्रका प्रस्ताववत
सिट्ि वाजशङ्ग उधोग

िं चालन गदान कस्तो वातावरणीय अिर हुन्छ िो को ले खािोखा गरी यो

प्रसतवेदनतयार गररएको हो। यि उधोगको प्रारजभिक वातावरणीय परीक्षण प्रसतवेदनलाई स्वीकृसत
प्रदान गने सनकाय कमलामाई

नगरपासलका वातावरण एकाई, नगर कायनपासलकाको कायानलय,

कमलामाई , सिन्धुली, िागमती प्रदे श रहेको छ ।
प्रारजभिक वातावरणीय पररक्षणको िान्दसिनकता
प्राकृसतक श्रोतहरुको उपयोग गदान वातावरणमा पनन िक्ने अनुकुल प्रिावलाई असधकतम् िनाउन

तथा प्रसतकुल प्रिावलाई हटाउन वा न्यूसनकरण गनन वातावरण िं रक्षण ऐन २०७६ र िो अन्तगनत
कायानन्वयनमा आएको वातावरण िं रक्षण सनयमावली २०७७ तथा कमलामाई

नगरपासलका

वातावरण तथा प्राकृसतक स्रोतको िं रक्षण िभिन्धमा व्यवस्था गनन िनेको ववधे यक, २०७७, तथा
कमलामाई नगरपासलका िं जक्षप्त वातावरजणय अध्ययन तथा प्रारजभिक वातावरण पररक्षण कायनववसध,

२०७७, को अनुिूची १ ढुं गा, सगट्टी, िालुवा तथा ग्रावेल,हरु प्रिोधन उधोग र िङ्कलन आदद
कायनका लासग प्रारजभिक वातावरणीय परीक्षण अध्ययन गनुन पने प्रावधान रहेको छ । अतः यो
सनयमावलीको प्रावधान अनुिार उक्त प्रस्तावको कायानन्वयनिाट वातावरणमा के कस्तो प्रिाव पदनछ

i
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िो िारे मा मूल्यांकन गनुन िान्दसिनक हुन आएको छ।
प्रारजभिक वातावरणीय पररक्षणको उद्देश्य
यि प्रारजभिक वातावरणीय पररक्षणको मूख्य उद्देश्य प्रस्ताववत उधोगको कायानन्वयनिाट त्यि क्षेत्रको
िौसतक, रिायसनक, िैववक, िामाजिक, आसथनक, िाुँस्कृसतक वातावरणमा पनन िक्ने िकारात्मक

तथा नकरात्मक प्रिावहरुको अध्ययन गरी िकारात्मक प्रिावहरुको िढोत्तरी तथा नकरात्मक
प्रिावहरुलाई न्युनीकरण गने उपायहरु पवहल्याउनु रहे को हो ।
प्रारजभिक वातावरणीय पररक्षणको कायनववसध
यो अध्ययन प्रसतवेदन नेपाल िरकारले वातावरण िं रक्षण ऐन २०७६ र वातावरण िं रक्षण

सनयमावली २०७७ लागू गरे को पररप्रेक्षमा िोही ऐन िमोजिम प्रारजभिक वातावरण पररक्षण स्वीकृसत
सलएर मात्र प्रस्ताव कायानन्वयन गनन पाइने व्यवस्था िएको, िाथै स्थानीय िरकार िं चालन ऐन

२०७४ िमोजिमको प्रावधान अनुिार यिै प्रस्तावको स्वीकृत कायनिूची (T erm s of R eference)
मा उल्लेख गररए अनुिार तयार पाररएको हो । यिका लासग िान्दसिनक ग्रन्थहरुको पुनरावलोकन

गररयो, ििमा उधोगिुँग िभिजन्धत ववसिन्न अध्ययन प्रसतवेदनहरु सथए र िोही अनुिार उधोग
प्रिाववत क्षेत्रको सनधानरण गने कायन गररयो । अध्ययन टोलीद्वारा २०७७ िाल कासतनक तथा मं सिर
मवहनामा स्थलगत िवेक्षण गने, आवश्यक िूचनाहरु िं कलन गने र स्थानीय िमुदाय एवं

िरोकारवालाहरुिुँग िमूहगत छलफल, परामशन गने कायन गररयो । स्थलगत अध्ययन पूव न
िरोकारवालाहरूको िानकारीको लासग स्थानीय पसत्रका कमलामाई

पोस्टमा समसत २०७७ िाल

ु ाईको िूचना प्रकाजशत गररएको सथयो । यिका िाथै उधोग
मंसिर २० गते िावनिसनक िुनव
ु ाई कायनक्रम उधोग गरे र प्रिाववतहरुको राय िुझाव िं कलन गने
प्रिाववत क्षेत्रमा िावनिसनक िुनव
काम िभपन्न गररयो ।
ववद्यमान अवस्था

यि प्रस्ताव कमलामाई नगरपासलका क्षेत्र सित्र वडा नं. १ को सनजि िसमन क्षेत्रमा िं चालन हुनेछ
यि प्रस्ताि क्षेत्रको िौसतक, िैववक, तथा आसथनक िामाजिक अवस्थाहरु पदनछ ।
िौसतक
यि प्रस्तावको क्षेत्र सिन्धुली जिल्ला, कमलामाई

नगरपासलका क्षेत्र सित्र वडा नं. १ को सनजि

िसमन क्षेत्रमा पदनछ । यि उधोग क्षेत्रमा िूउपयोगलाई हे दान िालुवा युक्त िगर क्षेत्र, तथा वन

क्षेत्र रहेको छ िाथै कृवि क्षेत्र, झाडी वुट्यान क्षेत्र, चरण क्षेत्र आदद न्य क्षेत्र रहे को पाइन्छ ।
माटोको दृविकोणले हेदान उधोग क्षेत्र वररपरीको खेती योग्य िसमन उवनरा एलुसिएलको मात्रा िवढ

ii
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पाइन्छ। उक्त क्षेत्रमा हालिभम औद्योसगक र व्यापाररक वक्रयाकलापहरु निएको हुुँदा िलवायु
िफा र स्वच्छ रहेको अनुमान गररएको छ।
िैववक
प्रस्ताववत क्षेत्रको आिपाि पाइने स्तनधारी वन्यिन्तुहरुमा मृग, िाुँदर, स्याल आदद छन् िने पंजक्ष
िासतमा मैना, परे वा, काग, कासलि आदद प्रमुख रहे का छन । त्यिै गरी खयर, जखरा, वेल, सिमल,
सििौ र खन्यू आदद त्यहाुँ पाइने मुख्य वनस्पतीहरु हुन ् ।
िामाजिक र आसथनक
कमलामाई

नगरपासलका यि उधोगको प्रिाववत स्थासनय तह हो । यद्यपी यि क्षेत्र सित्र केवह

ुँ लन गररएको छ । यहाुँ ििोिाि गने िातीहरुमा क्षेत्री, ब्राह्मण तामाङ्ग,
सनजि िसमन हुनिक्ने आक
मगर, पहाडी,नेवार, कामी, िाकी, माझी, र दमाई /डोली छन् र असधकांश वहन्दु धमन मान्दछन् ।
उक्त क्षेत्रको धेरैििो घरपररवारहरु ग्रामीण क्षेत्र रहे काले कृवि पेशामा िं लग्न रहे का छन् ।

प्रस्ताववत क्षेत्रमा पहुुँचचमागनको राम्रो व्यवस्था निएको तापसन ग्रासमण िडकले िोसडएको छ ।
िाथै खानेपानीको राम्रो व्यवस्था हुन िकेको छै न । यि क्षेत्रमा प्रमुख उिानको स्रोतको रुपमा

खाना पकाउन दाउराको र िजत्त िाल्नको लासग ववद्युत उल्लेखसनय िूसमका रहेको छ । प्रस्ताववत
उधोग क्षेत्र नजिकै कुनै पसन ठु ला िजस्त,महत्वपूण न धासमनक तथा पयनटकीय स्थलहरु रहे को छै न ।
उधोग सनमानणिाट पने िकारात्मक प्रिावहरुः
उधोगिाट तत्कालै हुने लािमा स्थानीय स्तरमा रोिगारीको सििनना हुनेछ उधोगले प्रिाववत

ब्यजक्तहरूलाई रोिगारी िमेत ददनेछ । यि चरणमा हुने अन्य लािहरूमा स्थानीय व्यापारको वृवि
हुन,े उधोगले प्रदान गरे को जशपमुलक तथा तासलममा तथा सनमानण कायनमा िहिागी िई स्थानीय
िनताको शीप वृववृ ि हुने अविर पदनछन् ।

उधोग िुववधाको कारण सनमानण िामग्रीहरूको िस्तो तथा िुलि आपुसतनले ववकाि सनमानणको क्षेत्रमा
गसत आउनेछ । यिले स्थानीय िनताको आय असिवृवि हुनेछ । यिका िाथै स्थानीय श्रोत
िाधनको उपयोग आभदानीमा वृवि हुनेछ। । यिले यि क्षेत्रका मासनिहरूको िमग्र िीवनस्तर

उकास्न मद्दत पुर्याउनेछ । उधोगको िचालन तथा पहुुँच मागन सनमानणले स्थानीय िग्गा िसमनको
मुल्य वृवि गनन िहयोग पुर्याई स्थानीय िग्गा धनीहरुलाई लाि पुर्याउनेछ ।
उधोग कायानन्वयनिाट पनन िक्ने नकारात्मक प्रिावहरुः
सनमानण कायनक्रममा िं लग्न श्रसमकका कारण स्थानीय स्तरमा उपिोग गररएको िेवा िुववधाहरू
िस्तै खानेपानी, स्वास््य, यातायात र िावनिसनक िचारहरूमा केही चाप िढ्न िक्छ ।
iii
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उधोग सनमानणको लासग १ हे क्टर िग्गा आवश्यक पदनछ, ििमा ििै िग्गा िाुँिो िसमन पने
दे जखन्छ । उधोग सनमानणको क्रममा उड्ने धुलो, सनस्कने ध्वसन, फोहोर पानी, तथा फोहोरमैला
उत्पादन िइ नजिकैको वातावरणमा हानी हुने िभिावना दे जखन्छ । तिथन, उधोग िं चालनलाई
उजचत व्यवस्थापन हुन िकेन िने यिले िायु, िल, प्रदुिण, वन िङ्गल उत्पादनमा ह्राि आउने
केही िं िावन दे जखन्छ ।

नकारात्मक प्रिाव न्यूसनकरणका उपायहरुः
यि उधोगलाई वातावरण मैत्री िनाउनका लासग िकारात्मक प्रिावहरुलाई िढावा ददने तथा
नकारात्मक प्रिावहरुलाई सनयन्त्रण या न्यू सनकरण गने थुप्रै उपायहरु यि प्रसतवेदनमा प्रस्तव
गररएको छ । उधोग सनमानण कायनको क्रममा किै को िौसतक िं रचनामा क्षसत हुने छै न र यदद
तेस्तो अवस्था आएमा उजचत क्षसतपूसतन ददइने छ । उधोग प्रिाववत िनतालाई रोिगारीमा प्राथसमकता
ददइनेछ । उधोग िं चालनिाट िग्ने पानी, िवारी िाधन, धुलो तथा ध्वनी प्रदुिण िाथै उधोगको

सनमानणिुँगै पने वातावरणीय चापलाई मध्य निर राख्दै त्यि क्षेत्रको वातावरणलाई िुरजक्षत राख्न
पोखरी सनमानण र िं रक्षण तथा वृक्षारोपण िस्ता कायनक्रमहरु िं चालन गररने छ ।
वातावरणीय व्यवस्थापन योिना
यि प्रसतवेदनमा वातावरणीय व्यवस्थापन योिना अन्र्तगत उधोगिाट पने िभिाववत अिरहरु,
अिरहरुको प्रिाव, न्यूसनकरण ववसध, अनुगमन ववसध तथा कायनतालीका प्रस्ताव गररएको छ ।
यिका िाथै न्यूसनकरणका उपायहरुको तथा अनुगमन कायनको कायानन्वयन गने जिभमेवार
सनकायहरुको पसन पवहचान गररएको छ। अनुगमनका लासग आवश्यक िौसतक, िैववक, िामाजिक,
आसथनक तथा िांस्कृसतक वातावरणीय अनुगमन ईकाइहरुको पसन पवहचान गररएको छ। वातावरणीय

व्यवस्थापन योिना कायानन्वयन गनन कररि रु. १२,१५,०००/- खचन हुने अनुमान गररएको छ ।
सनष्किन
पवहचान गररएका प्रायः वातावरणीय प्रिावहरु थोरै क्षेत्रमा तथा मूख्य गरी

िं चालनको िमयमा

सिसमत रहने पाईएको छ । प्रस्ताववत न्यूसनकरण ववसध हरुको पालना गररएमा पवहचान गररएका
वातावरणीय प्रिावहरुको न्यू सनकरण वा सनयन्त्रण गनन िवकन्छ । वातावरणीय व्यवस्थापन योिना
अन्तगनत उल्ले ख गररएका उपायहरुको कायानन्वयन गररएमा यि उधोगको कायानन्वयनले उधोग

क्षेत्रको िौसतक, िैववक, िामाजिक, आसथनक तथा िांस्कृसतक वातावरणमा उल्ले खनीय नकारात्मक
प्रिाव नपने दे जखन्छ । प्रस्ताववत उधोगले स्थानीय तहको आभदानी वृवि गराई स्थानीय अथनतन्त्रको
ववकािमा टे वा पुर्याउने छ । यि प्रारभिीक वातावरणीय पररक्षण अध्ययन तथा िरोकारवाला
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सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई

नगरपासलका अन्तगनत पने कमलामाई

न पा वाडन नं: १ मा

सिट्ि वाजशङ्ग उधोग िं चालन कायनको प्रारजभिक वातावरणीय परीक्षण (IE E ) गने।
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सिट्ि वाजशङ्ग उधोग

िं चालनको लासग आवश्यक प्रारजभिक वातावरणीय पररक्षणको प्रसतवेदन

तयार गनन प्रस्तावकले यि प्रा. सल परामशनदातालाई जिभमेवारी प्रदान गरे को छ। परामशनदाताको
नाम र ठे गाना सनभन अनुिार छ ।
ईन्िारोमेन्टल एण्ड डे िलपमेन्ट ररिचन िेन्टर प्रा.ली.
काठमाण्डौं.म.न.पा.–२९ अनामनगर, काठमाण्डौं, नेपाल
फोन नं–९८५१२२२९७०

email: envdev15@gmail.com, mkgusha@gmail.com

1

सिट्िवासिं ग उधोग िं चालन गनन प्रारजभिक वातावरणीय परीक्षण (I EE) प्रसतवेदन

२. प्रस्तावको िामान्य पररचय
२.१ प्रस्तावको पृष्ठिूसम

िौगोसलक वहिावले नेपालको िू वनोट कररव ८०% वहमाल तथा पहाडले ढावकएको छ। यि

पहाडको दजक्षण तफन स्थीरताका दृविकोणले नािुक च ुरे पहाड रहे को छ । वहमाल पहाड हुुँदै वग्ने
ववसिन्न खोला नाला, नदीहरुले िगाएर वा ओिारे र नदी वकनारहरुमा ढुं गा, सगट्टी, िालुवा लगायत
सनमानण िामग्री थुपारे को हुन्छ । यी

नदीमा थुवप्रएर ििेको प्राकृसतक िाधन र श्रोतहरुको ददगो

उपयोग गनन िके, नदीको िहाव क्षेत्र िफा रहने ििले गदान िस्तीमा िाढी पस्ने िभिावना कम
हुने तथा उपलव्ध सनमानण िामग्रीले स्थासनय क्षेत्रको आसथनक ववकािमा टे वा पुग्न िक्ने लगायत
अन्य स्थानहरुमा उत्खनन कायन गनुन नपने हुुँदा िू-क्षय लगायतका प्रकोप् कम हुने र वनिङ्घल

िोगाउन िमेत िहयोग पुग्छ । मुख्यतया यस्ता ढु ङ्गा, सगट्टी तथा िालुवा िन्य िामाग्रीहरु सनमानण
िामाग्रीको रुपमा प्रयोग गने गररन्छ । िाथै त्यिै थुप्ररे िस्ने र खेर िाने त्यिता िामग्रीको
िं कलनिाट स्थानीय सनकायको रािश्व वृवि िमेत गनन िवकन्छ ।

कसत मात्रामा, किरर प्रिोधन

गदान वातावरणमा कम िन्दा कम अिर पछन रकिरी यि कायनलाई वातावरणमैत्री रुपमा ददगो
ववकाि हुनेगरी अवलभवन गनन िवकन्छ िन्ने मुख्य उद्देश्यका िाथ यो प्रारजभिक वातावरणीय पररक्षण

प्रसतवेदन तयार गररएको हो । नेपाल िरकारले वातावरण िं रक्षण ऐन–२०७६ र वातावरण
िं रक्षण सनयमावली २०७७ लागू िएको पररप्रेक्षमा िोही ऐन िमोजिम प्रारजभिक वातावरण पररक्षण

स्वीकृसत सलएरमात्र उधोगहरु िं चालन गनन पाइने व्यवस्था िएको, िाथै स्थानीय िरकार िं चालन
ऐन २०७४ िमोजिम ढु ङ्गा, सगट्टी, िालुवा प्रिोधन र सनकािीको अनुमती ददनु पूव न उल्ले जखत प्रस्ताव
कायानन्वयन गनन प्रारजभिक वातावरण परीक्षण (Initial Envrionmental Examination) प्रसतवेदन
तयार गरी स्वीकृती सलनुपने प्रावधान रहे कोले नगर कायनपासलकाको कायानलय, कमलामाई ,

सिन्धुलीले कमलामाई नगरपासलका प्रारजभिक वातावरण पररक्षण कायनववसध, २०७७, अनुिार
प्रारजभिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) प्रसतवेदन तयार पररइएको हो ।
२.२ प्रारजभिक वातावरणीय परीक्षणको िान्दसिनकता

प्राकृसतक श्रोतहरुको उपयोग गदान वातावरणमा पनन िक्ने अनुकुल प्रिावलाई असधकतम् िनाउन
तथा प्रसतकुलतालाई हटाउन वा न्यू न गनन वातावरण िं रक्षण ऐन २०७६ र िो अन्तगनत
कायानन्वयनमा आएको वातावरण िं रक्षण सनयमावली २०७७ तथा कमलामाई

नगरपासलका

वातावरण तथा प्राकृसतक स्रोतको िं रक्षण िभिन्धमा ब्यिस्था गनन िनेको ववधयेक , २०७७, तथा

कमलामाई नगरपासलका िं जक्षप्त वातावरजणय अध्ययन तथा प्रारजभिक वातावरण पररक्षण कायनववसध,
२०७७ , को अनुिूची १ को खानी क्षेत्रमा िाधारण सनमानणमुखी ढु ङ्गा, डे कोरे वटि ढुं गा, सगट्टी,

िालुवा तथा ग्रावेल औद्योसगक माटो र िाधारण माटोको दै सनक १०० दे जख ५०० घ. सम उधोग
2
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र िङ्कलन कायनका लासग प्रारजभिक वातावरणीय परीक्षण अध्ययन गनुप
न ने कानूनी प्रावधान रहे को
छ । अतः यो सनयमावलीको प्रावधान अनुिार उक्त प्रस्तावको कायानन्वयनिाट वातावरणमा के
कस्तो प्रिाव पदनछ िो िारे मा मूल्यांकन गनुन िान्दसिनक हुन आएको छ ।

यि उधोगको लासग प्रारजभिक वातावरणीय परीक्षण गनुन पनेछ । तिथन वातावरण िं रक्षण

सनयमावली-२०७७ को अनुिजु च-११ मा उजल्लजखत ढाुँचा िमेत ध्यानमा राखेर प्रसतवेदन तोवकएको
असधकार प्राप्त सनकायिाट स्वीकृसत गराउनु पने छ ।

यि उधोगमा कुनै पसन प्रसतिजन्धत क्षेत्र, िांस्कृसतक, ऐसतहासिक र पुराताजत्वक महत्व/ स्मारकहरु,
िं रक्षण क्षेत्र, वन्यिन्तु आरक्ष र राविय सनकुञ्जहरुमा पदै न त्यिै ले यो प्रस्तावको लासग प्रारजभिक
वातावरणीय परीक्षण आवश्यक र पयानप्त हुनेछ ।
२.३ प्रारजभिक वातावरणीय परीक्षणको उदे श्य

प्रारजभिक वातावरणीय परीक्षणको उद्देश्य प्रस्ताववत उधोग िौसतक, िैववक, िामाजिक-आसथनक र

िांस्कृसतक वातावरणीय वहिावले स्वीकायन छ वक छै न िनेर मूल्याकन गनुन हो तथा उधोगलाई
प्राववसधक र वातावरणीय दृविकोणिाट ददगो िनाउनु हो।प्रारजभिक वातावरणीय परीक्षणको थप
उद्देश्यहरु सनभन अनुिार रहे का छन् :


उधोग क्षेत्रको िौसतक, िैववक, िामाजिक-आसथनक र िांस्कृसतक वातावरणीय अवस्थाको
आधारिूत त्यांक िं कलन गनु,न



उधोग कायानन्वयनिाट उत्पन्न हुने िभिाववत िौसतक, िैववक, िामाजिक-आसथनक र िांस्कृसतक
वातावरणीय प्रिावहरुको पररमाण, िीमा र अवसधका आधारमा पवहचान र िववष्यवाणी गनु,न



फाइदािनक प्रिावको वृवि तथा प्रसतकूल प्रिावहरूको सनराकरणका उपायहरूको िुझाव ददनु,



उधोगको वातावरणीय व्यवस्थापन योिना तथा अनुगमन योिनाको ववकाि तथा वातावरणीय
व्यवस्थापन योिना तथा अनुगमन योिना कायानन्वयनको िं स्थागत िं रचनाको रुपरे खा तयार
गनु,न



उधोग कायानन्वयनका लासग िूचना प्रिार र परामशन रणनीसतको ववकाि गनु,न



उधोग प्रिाववत व्यजक्त तथा अन्य िरोकारवालाहरूलाई उधोगको ववियमा िानकारी प्रदान

गने तथा िरोकारवालाहरूिुँग उधोगको वातावरणीय प्रिावका िारे मा परामशन सलई िनताको
िवक्रय िहिासगताको िुसनजितता गने,


उधोगको वातावरणीय प्रिावहरुको िभिन्धमा सनयामक सनकायकहरूलाई िल्लाह ददनु आदद
रहेको छ।
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२.४ उधोगको िानकारी
२.४.१ िामान्य पररचय

प्रस्ताववत सिट्ि वाजशङ्ग उधोग सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई

नगरपासलका अन्तगनत कमलामाई

न.पा. वाडन नं: १ पदनछ। प्रस्ताववत उधोग सनमानण तथा िं चालनले सिन्धुली जिल्लाको यि िेगका
िासिन्दाहरुलाई सनमानण िामग्रीहरु िहि उपलब्ध हुनेछ । सिन्धुली कमलामाई नगरपासलका नेपाल
िरकारको २०७१ िाल मंसिर १६ गते को सनणनयानुिार कमलामाई नगरपासलकाको स्थापना

िएकोमा नेपालको िं ववधान को धारा २९५ को उपधारा ३ िमोजिम गठीत गाउुँपासलका
नगरपासलका तथा ववशेि िं रजक्षत वा स्वायत्त क्षेत्रको िं ख्या तथा िीमाना सनधानरण आयोगको
प्रसतवेदन िमोजिम नेपाल िरकारको समसत २०७३ फाल्गुण २२ को सनणनय िमोजिम कमलामाई
नगरपासलका तथा गा.वव.ि.हरु िमावेश गरी स्थानीय तहको रुपमा यो नगरपासलका कायम िएको
छ ।वव.िं . २०५३ मा तत्कालीन सिद्देश्वर र सिमान गा.वव.ि. लाई िमायोिन गरी घोवित

कमलामाई नगरपासलका सिन्धुलीवािीको मौसलक परभपरा, िांस्कृसतक, िामाजिक िं रचनालाई िगेनान
गदै एउटा शहरी वातावरणलाई अत्यावश्यवकय ििै खाले पुवानधारहरुको िोडिाम, वन्दोवस्ती िवहत
पररवतननको िं वाहक िई िङ्घीय नेपालको पुनःिं रचनामा िाववक कमलामाई नगरपासलका, डाढी
गुराुँिे, िरकाली, िलकन्या, रानीच ुरी, रानीवाि गा.वव.ि.हरु िमावहत िई पुन कमलामाई

नगरपासलकाको रुपमा प्रसतस्थावपत छ । यि नगरपासलकाको िौगोसलक क्षेत्रफल ४८२.५७ वगन
वकलोसमटर र िनिं ख्या (२०६८ को िनगणना अनुिार) ७७८४५ रहे को छ । यि
नगरपासलकालाई १४ वडामा वविािन गररएको छ िने यि नगरपासलकाको केन्र िाववक कमलामाई
नगरपासलकाको कायानलय रहे को स्थान कमलामाई

विारमा वाडन नभिर ६मा रहे को छ । यि

नगरपासलकाको सिमाना मध्ये पूवम
न ा तीनपाटन गाउुँपासलका तथा दुधौली नगरपासलका ,पजिममा
मररन गाउुँपासलका, उत्तरमा सिन्धुली जिल्लाकै गोलान्िोर गाउुँपासलका र दजक्षणमा धनुिा र महोत्तरी
जिल्ला रहेको छ ।
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जचत्र 1 प्रस्ताववत उधोग रहेको नगरपासलकाको नक्िा

२.४.३ उधोगको प्रमुख ववशेिता

यि प्रस्ताववत उधोग कमलामाई

नगरपासलका वडा नं.९, सिन्धुलीको प्रमुख ववशेिताहरु तलको

तासलकामा ददईएको छ ।
तासलका 1 उधोगको प्रमुख ववशेिताहरु
१.

प्रस्तावको नामः

सिन्धुली

जिल्लाको

कमलामाई

नगरपासलका

अन्तगनत कमलामाई न पा. वाडन नं: १ मा सिट्ि
वाजशङ्ग

उधोग

िं चालन

वातावरणीय परीक्षण ।।
२.

प्रस्तावको अवजस्थसतः
प्रदे श

वागमती

जिल्ला

सिन्धुली,
5

कायनको

प्रारजभिक
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नगरपासलका
३.

४.

कमलामाई

िौगोसलक जस्थती/िौगोसलक िनोट/हावापानी प्रकृसत एवं वववरण:
प्रस्तावको अवजस्थसत

सिसत्र मधेि क्षेत्र

प्रिाववत क्षेत्रको ि-ु उपयोग

वगर, खेसतयोग्य िसमन आदद

माटो

वलौटे , पागो, खोलाले थुपारे को (Alluvial)

हावापानी

उपोष्ण

उचाई

२०० समटर िमुन्र ितहिाट

िंकलन/उत्खनन कायन, स्थल र प्रकृयाः
िं चालन ववसध

ढुं गा, िालुवा, वासिं ग तथा वाजशङ्ग

मेजशन

उपकरणहरु प्रयोग गने ।
उधोगमा प्रयोग हुने मेसिन

वासिं ग कसििंग, वटपर,तथा राक्टर आददको प्रयोग

िं चालन

विनमा १२ मवहना िुयोदय दे जख िूयानस्तिभम

अिसध

हुने

गररने छ ।

उद्योगको

वासिं ग एंड वाजशङ्ग गररने

ढु ङ्गा, सगट्टी र वालुवा

प्रस्ताव

वासिं ग एंड क्रसिं ग तथा ढु वानी

वस्तुहरु

अन्तगनतका

कायनहरु:
प्रिाववत

नगरपासलका,

कमलामाई

वस्ती, आदद

नगरपालीका वाडन ९ मा पने उद्योग

आिपािका छे त्र आदी

अक्षांश

२७० १५' १५"

दे शान्तर

८५

लागत रु.

१ करोड

o

४८' ११”

२.४.५ प्रस्ताव कायानन्वयनिाट सनस्कािन हुने िस्तुको पररमाण

ठोि प्रदाथन : उधोग सनमानणको क्रममा अनुमासनत दै सनक ३७५ घ.सम. (ठोि प्रदाथन) िालुवा, सगट्टी,
रोडवेि, डस्ट आदद उत्पादन हुने दे जखन्छ ।
तासलका 2: दै सनक उत्पादन
क्र.ि.

वववरण

पररमाण (घन समटर)

१

िालुवा

१५७.५
6
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२

चालुवा सगट्टी

४५.०

३

सिसलकन

२२.५

४

४० एम.एम. फोरुवा रोडवेि

५६.५

५

२० एम.एम. फोरुवा रोडवेि

५०.०

६

सिसलकन फोरुवा रोडवेि

१५.०

७

डस्ट

७.५

िभमा

35०.0

ध्वसन : उधोग सनमानण तथा िं चालनको क्रममा आवाि सनस्कने गदनछ । रीपर, डोिर,र वाजशङ्ग
उधोगिाट आवाि सनस्कने गदनछ । उधोग सनमानणको क्रममा सनमानण क्षेत्र वरपर आवािको स्तर
७० सड.िी. (dBA) ८० सड.िी. पुग्ने गदनछ । तिथन, उपयुक्त सनराकरणका उपाएहरु अवलभिन
गरी गरी ध्वनी प्रदुिणलाई स्वीकायन स्थरमा राजखने छ ।
धुलो : उधोग सनमानण क्षेत्र वरपर सनमानण िामग्री ढु वानी गदान हावामा धुलोको उत्ििनन िढ्न िक्दछ
। धुलोको उत्ििनन सनयन्त्रण गनन आवश्यकता अनुिार पानी छवकनईनेछ ।
उिानको प्रयोग
उधोग िं चालन कायनको लासग मुख्य मेसिनहरु नेपाल ववद्युत प्रासधकरणको प्रिारण लाईनिाट
सलइनेछ । कामदार जशववरमा खाना पकाउनको लासग एल.पी. ग्याुँि प्रयोग गररने छ । िाथै

िैकजल्पक इन्धनका मागहरु उधोग िं चालकले आपूसतन व्यवस्था समलाउनेछ । अवैध रुपमा काठ
तथा दाउरा िं कल गनन र िाल्नको लासग उधोग िं चालकले प्रसतिन्ध गनेछ ।
२.४.६ िनशजक्त
उधोग सनमानण को लासग अन्दािी असधकतम िभमा ४८ िना िसत िनशजक्तको आवश्यकता पदनछ
यो उधोग १ ििन सित्र सनमानण िभपन्न गनुन पने पनेछ । ववस्तृत कमनचारीहरुको सििरण यि प्रकार
रहेको छ ।
तासलका 3 कमनचारीहरुको ववस्तृत सििरण
क्र. ि.

वववरण

िं ख्या

कायानलय िं चालन कमनचारी
१

मेनेिर

१
7
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२

ले खा प्रमुख

१

३

ले खा िहायक

१

४

कायनलय िहायक

२

५

िुरक्षा गाडन

२

६

चालक

३

िभमा

९

उधोग िं चालन कमनचारी
१

उधोग िुपरिाइिर

१

२

उधोग अपरे टर

२

३

अधन दक्ष कामदार

५

४

अदक्ष कामदार

१०

िभमा

१८

२.४.७ मेसिन, औिार र िाधन

उधोग िं चालन कायनको लासग प्रयोग गररने मुख्य मेसिन, औिार िाधन सनभन तासलका मा ददएको
छ ।
तासलका 4 मेसिन, औिार िाधनको तासलका
मेसिन, औिार र िाधन

िं ख्या

एक्िािेटर

१

वाजशङ्ग मेसिन

१

ब्याकहो लोडर

१

वटपर,

२

रयाकटर

२

मोटर िाइकल

२

वपक अप गाडी

१
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२.४.८ उधोगको लागत

यि उधोगको लासग कुल अनुमासनत लागत ने.रु. १,००,००,०००. (एक करोड रुपैया ) अनुमान
गररएको छ ।
२.४.८ िं चालन ववसध

यि उधोग िं चालन कायनको लासग औिार (मेजशन) र मिदुर दुवैको प्रयोग हुनेछ । मेजशनको
प्रयोग सिशेि रुपमा प्रिोधन, उत्खनन, सनमानण िामग्री ओिारपिारको लासग, र मिदुरहरुको प्रयोग
उधोग िं चालन गननको लासग प्रयोग गररनेछ ।

9

सिट्िवासिं ग उधोग िं चालन गनन प्रारजभिक वातावरणीय परीक्षण (I EE) प्रसतवेदन

३. प्रसतवेदन तयार गदान अपनाउनु पने ववसध

नेपाल िरकारले वातावरण िं रक्षण ऐन–२०७६ र वातावरण िं रक्षण सनयमावली २०७७ को िाथै
स्थानीय िरकार िं चालन ऐन २०७४ ले उल्ले ख गरे को ववसध अनुिार गररएको छ । प्रारजभिक
वातावरणीय परीक्षण अध्ययनका क्रममा उधोगिं ग िभिजन्धत ववसिन्न त्यांकहरु िं कलन
गररयो।िं कसलत त्यांकलाई िौसतक, िैववक िामाजिक-आसथनक र िांस्कृसतक वातावरणमा वगीकृत

गररयो । प्रारजभिक वातावरणीय परीक्षण अध्ययनको लासग वफल्ड भ्रमण पूरा गरर, त्यांक र
िानकारी ववश्लेिण गरी
अध्ययनको

गरी मस्यौदा प्रसतवेदन

तयार गररयो । प्रारजभिक वातावरणीय परीक्षण

मस्यौदा तयार गरर, उधोग प्रिाववत क्षेत्र कमलामाई नगरपासलका वाडन नं: १ मा

ु ाई कायनक्रम गररयो । िं कसलत त्यांक
रहेको उधोग क्षेत्र नजिक को क्षेत्रमा िावनिसनक िुनव
उधोगको कायानन्वयनपसछ उत्पन्न हुने वातावरणीय प्रिाव तुलना गननको लासग महत्वपूण न आधार
हुनेछ । प्रारजभिक वातावरणीय परीक्षण अध्ययनका िमय सनभन िमोजिमको िौसतक, िैववक,
िामाजिक-आसथनक र िांस्कृसतक वातावरणका िारे मा त्यांक िं कलन गररयो।
३.१ प्रिाव क्षेत्रको जचत्रण

उधोगमा प्रयोग हुन िक्ने स्रोत, उधोगको प्रकार, उधोगको क्षमता र प्रकृसत र उधोगको उत्पादन
र कायनहरुको आधारमा उधोगलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रिाव क्षेत्रमा वगीकृत गररएको छ ।
३.१.१ प्रत्यक्ष प्रिाव क्षेत्र (D irect Im pact A rea )
उधोगको सनमानण र िं चालन हुने क्षेत्र (सनमानणधीन उधोग को ३०० सम. को क्षेत्र) प्रत्यक्ष प्रिाव
क्षेत्र हुन । उधोग सनमानणहुने क्षेत्र कमलामाई

नगरपासलकाको वाडन नं: १ को दजक्षणी िागको

खेत तथा िगर क्षेत्रहरु हुन ् यी क्षेत्रहरु प्रत्यक्ष प्रिाव क्षेत्रको श्रे णीमा पदनछन् । त्यिै गरर उधोग

िं चालन हुने, सनमानण िामग्री थुपाने क्षेत्र, कामदार िस्ने तथा कायानलय स्थापना क्षेत्रहरु पसन प्रत्यक्ष
प्रिाव क्षेत्रको श्रे णीमा पदनछन्,। यि क्षेत्रमा उधोगको गसतववसधले वातावरणीय पक्षलाई गभिीर
रूपमा प्रिाववत पने हुनाले यि क्षेत्रको अध्ययन गररयो।
३.१.२ अप्रत्यक्ष प्रिाव क्षेत्र (Indirect Im pact A rea)
सनमानणधीन उधोगको ववसिन्न

नदद, िन, िडक, वस्ती, िस्ता क्षेत्रहरुमा अप्रत्यक्ष प्रिाव क्षेत्रमा

पदनछन् ।उधोगको प्रत्यक्ष प्रिाव क्षेत्रको तोवकएको िन्दा िावहरको क्षेत्र अप्रत्यक्ष प्रिाव क्षेत्रमा
पदनछन् । यि क्षेत्रमा िौसतक, तथा िैववक अिर अत्यन्तै न्यू न मात्रामा पदन छ िने िामाजिक र
आसथनक दृविकोणिाट उधोगको केवह प्रिाव यि क्षेत्रमा पदनछ । यि िगनमा उधोगको सनमानण र
िं चालन हुन,े र श्रसमकहरूको गसतववसध हुने गदनछ ।
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३.२ प्रारजभिक वातावरणीय परीक्षणको लासग आवश्यक त्यांक
प्रारजभिक वातावरणीय परीक्षण अध्ययनको आवश्यक त्यांक िौसतक, िैववक, िामाजिक, आसथनक
र िांस्कृसतक वातावरण वगीकृत गररएको छ।
३.२.१ िौसतक वातावरण


H ydrological र M eteorological त्यांक



जियोलोजिकल, टोपोग्रावफक र geom orphological अवस्था



िूउपयोग प्रयोग िभिजन्ध िानकारी



हावा, ध्वनी र पानीको गुणस्तर



उधोग क्षेत्र नजिक पवहरो र िाढीको अवस्था

३.२.२ िैववक वातावरण

िैववक वातावरणमा आवश्यक त्यांकहरु सनभन अनुिार रहे को छ:


उधोग क्षेत्र नजिकको वन क्षेत्रको दुरी तथा िनस्पसतको प्रकार/िं रचना



उधोग क्षेत्रका नजिक वन्यिन्तु प्रिासत, स्तनधारी, चरा, तथा िररश्रीप



वन्यिन्तु को िािस्थान िभिजन्ध िूचना िस्तै : िवक्रय/अस्थायी /प्रिनन/ खाने वा
जशकार वा आराम स्थल आदद



वन्य िन्तुका आवतिावतको क्रम वा असतक्रमण को अवस्था



वन व्यवस्थापन अभ्याि र प्रस्ताववत ववकािको प्रिावहरु

३.२.३ िामाजिक-आसथनक र िांस्कृसतक वातावरण

िामाजिक-आसथनक र िांस्कृसतक वातावरणिं ग िभिजन्धत आवश्यक त्यांकहरु सनभन िमोजिम
िमावेश गररयो :


िनिांजख्यकीय ववशेिताहरू (िनिं ख्या, िातीयता, िाक्षरता, धमन, स्वास््य र



िरिफाई, व्याविावयक जस्थसत, आसथनक गसतववसधहरू आदद)



िामुदावयक िं रचना र िस्तीको ढाुँचा



कृवि अभ्याि र उत्पादन



उधोग प्रिाव क्षेत्रसित्रका ऐसतहासिक, पुराताजत्वक र धासमनक स्थलहरू, आदद



धासमनक र िांस्कृसतक अभ्यािहरू



उधोग क्षेत्रमा िग्गा स्वासमत्व



उधोग क्षेत्र र यिको वरपरमा श्रम शजक्त को उपलब्धता



अवजस्थत स्वास््य िं स्थाहरू, सतनीहरूको िं ख्याका, िरिफाइ को अवस्था र रोग।
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३.३ त्यांक िंकलनको ववसधहरू
३.३.१ डेस्क अध्ययन

प्रस्ताव कायानन्वयन हुने स्थानहरुको िामाजिक, आसथनक तथा अन्य िूचनाहरु नगरपासलका तथा
ववसिन्न सनकायिाट प्रकाजशत हुने वा िएका मुखपत्रहरुिाट प्राप्त गररयो र िो िूचनाहरुको ित्य
ुँ ाहरु िमेट्ने गरी
त्य समलान गनन स्थानीय स्तरमा छड्के िाुँच गनन सनयमानुिार आवश्यक पने िुद

प्रश्नावली तथा चेकसलस्ट तयार पाररयो । यिै गरर उधोगिं ग िभिजन्धत नीसत, सनयम, ऐन कानुन
तथा कायनववसध आदद िमेत डे स्क अध्ययनका क्रममा िमीक्षा गररयो ।
सनभन नक्शालाई खािगरर िौसतक िानकारी सलन व्याख्या गररयो:


नापी वविाग द्वारा तयार गरीएको १: २५००० मापनको टोपोग्रावफक नक्शा,



१:५०००० को िूउपयोग, िूसम प्रणाली र LRMP नापी वविागद्वारा तयार,

३.३.२ स्थलगत िवेक्षण
वातावरणववद्, िौसतक िातावरण ववज्ञ, िीवववज्ञान, र िमािशास्त्री िमावेश एक िहु-आयासमक
प्रारजभिक वातावरणीय परीक्षण अध्ययन टोलीले उधोग िाइटको भ्रमण गररयो र िवेक्षणको

माध्यमिाट उधोगको पूणन क्षेत्र अन्वेिण गररयो । िौसतक, िैववक र िामाजिक-आसथनक र िांस्कृसतक
वातावरणको आधारिूत िानकारी सलन सनरीक्षण, अवलोकन तथा मापन कायन गरी

गरी त्यांक

िं कलन गररयो । ववसिन्न िहिासगतामूलक उपकरणहरू िस्तै िामूवहक छलफल, िासनफकार
अन्तवानतान, परामशन र अन्तवक्रनया आददको प्रयोगिाट प्रािं सगक िानकारीको िं कलन गररयो ।
िं कसलत आधारिूत त्यांकहरु प्रयोग गनुन पूव न सतनको ित्यत्य छड्के िांच गररयो ।
 िौसतक वातावरण


स्थलगत िवेक्षण र अवलोकनको माध्यमिाट उधोग क्षेत्रको िौसतक वातावरणको िारे मा
िानकारी िं कलन गररयो ।



िूउपयोग र िूसम प्रयोग ढाुँचाहरू, टोपोग्राफी, माटोको क्षसत, वायु गुणस्तर, ध्वनी स्तर र
अन्य िानकारी प्रत्यक्ष अवलोकनद्वारा अध्ययन गररयो।



िल तथा मौिम वविाग र लेखहरुिाट मौिम तथा िलवायुको अध्ययन गररयो ।



स्थलगत िूगिीय अनुिन्धानको मध्यमिाट िभिाववत िौगोसलक िोजखम, उधोगको िौगोलोक
अवस्था, उधोग क्षेत्र सित्र िमीनको जस्थरता आदद अध्ययन गररयो।

 िैववक वातावरण
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वनस्पसत िमुदाय िभिजन्ध अध्ययन स्थलगत भ्रमणका क्रममा अध्ययन गररयो अध्ययनका
क्रममा दे जखएका ििै रूख र झाडी प्रिासतहरूका नमूनाहरू िं कलन र पवहचान गररयो ।
िन्दिन िामग्रीहरुको मद्दतको िाथिाट िोट सिरुवाहरुको पवहचान गररयो (Polunin and Stainton
1984, Stainton 1972) । उधोग ववस्तार गदान आवश्यक पने थप िसमनमा पने िभपूण न रुख
िगनका वोट ववरुवाहरुको िं ख्या, व्याि र उचाई िमेत नाप गररयो । िाथै स्तनधारी िनावर,
चरा च ुरुंगी, उियचर आदद िारे मा

स्थलगत अध्ययन तथा गोठालाहरु, रें िर, िुरक्षाकमीहरू

तथा स्थानीयिािी आददिुँग छलफलिाट प्राप्त गररयो ।

ए्नो-िैववक िवेक्षणको मध्यमिाट स्थानीय व्यजक्तहरुले प्रयोग गने ववसिन्न

िनस्पसत तथा

सतनका उपयोसगताहरूका िारे मा स्थानीय िािीहरुिं ग िाक्षात्कार/छलफल गररयो ।
अन्त्यमा अध्ययनिाट पाईएका िनस्पसत तथा िनावरहरुको िं रक्षण को अवस्थाका िारे मा
IUCN, CITES तथा नेपाल िरकारको िं रजक्षत िूचीका आधारमा सनक्योल गररयो ।
 िामाजिक-आसथनक र िांस्कृसतक वातावरण
िामाजिक-आसथनक वातावरणको िारे मा िानकारी प्राप्त गनन चेकसलस्टहरू को मद्दतले प्रमुख
िानकारीकतान िवेक्षणको िाथ छलफल, अवलोकन र घरधुरी िवेक्षण गररयो । असतररक्त
त्यांकहरु जिल्ला र नगरपासलकामा उपलब्ध ववसिन्न

कागिात अध्ययनद्वारा गररयो ।

प्रत्यक्ष प्रिाव क्षेत्रमा िमूह छलफल (FGD), आदद प्रयोग गररयो । िििाट िनिांजख्यकीय र

शैजक्षक जस्थसत, िू-स्वासमत्व र तथा कृवि अभ्याि, खानेपानी, स्वास््य, ऊिान स्रोत, व्यजक्तको
उधोगिाट अपेक्षा, वातावरणीय िं वेदनशीलता आदद को िारे मा िानकारी िं कलन गररयो ।
३.४ त्याङ्क िमीक्षा एवं वातावरणीय प्रिावको मुल्यांकन
स्थलगत भ्रमणिाट प्राप्त िूचनाहरुको अध्ययन तथा िन्दिन ग्रन्थ तथा िामग्रीहरुको पुनरावलोकनिाट
प्राप्त िानकारीहरुलाई प्रस्ताव कायानन्वयन गदान हुने वा हुन िक्ने िं िाव्य प्रसतकूल र अनुकूल
प्रिावको पवहचान गरी सतनलाई िौसतक, िैववक, िामाजिक-िांस्कृसतक-आसथनक गरी तीन शीिनकमा

छु ट्याएर वगीकरण गररयो । प्रस्ताववत क्षेत्रको ववशेि अध्ययन गदान गररएको ववश्लेिणिाट आएका
प्रथम र दोस्रो क्रममा िएका त्याङ्क तथा िानकारीलाई िं जक्षसप्तकरण गरी आवश्यकता अनुिार
तासलकामा राख्ने तथा प्रसतवेदनको उपयुक्त िागमा िमािेश गरी त्यिको िं ख्या िमेत गणना गररयो
।
यि प्रस्ताव कायानन्वयन क्षेत्रको िन्दिन िामाग्री तथा वफल्डको अनुगमन पुनरावलोकनिाट प्राप्त

िानकारीलाई प्रस्ताव कायानन्वयन गदान हुने िभिाव्य अनुकूल र प्रसतकूल अिरहरुको पवहचान गरी
13
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त्यिको िैववक, िौसतक, िामाजिक आसथनक गरी ३ जशिनक अन्तगनत छु ट्याईयो । पवहचान गररएका

िभिाव्य अनुकूल र प्रसतकूल अिरहरुको स्थानीय वातावरणमा िववष्यमा हुन िक्ने पररवतननहरुको
अनुमान गररयो । वातावरणीय पितीको ववश्लेिण गनन मेवरक्ि प्रणाली अपनाईयो । प्रस्ताििुँग

िभवजन्धत नीसत, कानुन, सनयम, सनदे जशका र पूव न अनुिव तथा ववशेिज्ञताको आधारमा ठहर गररयो।
राविय वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकन सनदे जशका २०५० िमोजिम प्रिावलाई प्रकृसत (N ature), मात्रा

(M agnitude), सिमा (E xtent), र िमायावसध (T im e) मा िगीकरण गररए िमोजिम प्रकृसतलाई
प्रत्यक्ष (D irect) र अप्रत्यक्ष (Indirect), मात्रालाई उच्च, मध्यम र न्यून, सिमालाई स्थानीय,
स्थान ववशेि र क्षेत्रीय र अवसधलाई दीघनकासलन, मध्यम र अल्पकासलन गरी ३ िागमा वविािन

ुँ ाहरुमा िताइए अनुिार त्याङ्क िं कलन िए पिात् प्राप्त
गरी ववश्लेिण गररयो । उपरोक्त िुद
िूचनाहरुलाई अध्ययन गरी आवश्यकता अनुिार प्रि पाररयो ।
तासलका 5: त्याकं मापनको तरीका
पररमाण

मापन

िीमा

मपन

िमयावसध

स्कोर

उच्च

६०

क्षेत्रीय

६०

दीघनकालीन

२०

मध्यम

२०

स्थासनय

२०

मध्यम

१०

न्यून

१०

स्थलगत

१०

अल्पकासलन

०५

महत्वका अिरहरु (S ignificant Im pact) हरुको सनक्र्यौल गनन तलको तासलका िमोजिम िभमा
स्कोरको िोडफल गणना गरे र गररयो।
तासलका 6: औजचत्यता मापनको तरीका
िभमा स्कोरको मापन

औजचत्यता

७४ िन्दा मासथ

धेरै औजचत्यवान् अथवा धे रै महत्वपूण न

४५ दे जख ७४ िभम

औजचत्यवान् अथवा महत्वपूण न

४५ िन्दा तल

औजचत्यहीन अथवा महत्ववहन

३.५ िावनिसनक िूचना, परामशन एवं सिफाररि पत्रहरु
यिमा प्रदे श वातावरण िं रक्षण ऐन २०७७, िागमती प्रदे श, को अधीनमा रही यिले िुझाएको
प्रवक्रया अनुिरण गरी वातावरणीय अध्ययन गररयो। ििअनुिार िवनप्रथम प्रारजभिक वातावरणीय

परीक्षण प्रसतवेदन तयारीको लासग तयार कायनिूची स्वीकृत िए पिात् प्रस्ताव कायानन्वयन हुुँदा
14

सिट्िवासिं ग उधोग िं चालन गनन प्रारजभिक वातावरणीय परीक्षण (I EE) प्रसतवेदन

स्थानीय वातावरणमा पनन िक्ने प्रिावका िारे मा सलजखत राय िुझाव सलन प्रस्ताव कायानन्वयन
ु ाइको िूचना माफनत
स्थलका वडा कायानलय, ववद्यालय, िावनिसनक स्थानहरुमा िावनिसनक िुनव
अनुरोध

गररयो

र

िोही

व्यहोराको

िावनिसनक

ु ाइको
िुनव

िूचना

स्थानीय

पसत्रकामा

२०७७/०८/१४ मा प्रकाजशत गरी प्रस्ताव कायानन्वयन हुुँदा स्थानीय वातावरणमा पनन िक्ने
प्रिावका िारे मा सलजखत राय िुझाव ददन अनुरोध गररयो । प्रकाजशत िूचनाका प्रसतसलवपहरु ववसिन्न
िं घिं स्थाहरुका िूचनापाटीमा टॉि गरी मुचल्ू का िं कलन गररयो ।

स्थानीय िनता तथा कमलामाई नगरपासलका वडा अध्यक्ष, कमनचारी, सिध्यथीहरुको िावनिसनक
ु ाइमा िवक्रय रूपमा िहिासगता ियो । उधोगको तफनवाट परामशनदाताद्वारा उधोगको
िुनव

वातावरणीय प्रिाव, वातावरणीय िं रक्षण उपाय र वातावरणीय व्यवस्थापन योिनाका िारे मा
प्रस्तुतीकरण ददइयो। तत्पिात उपजस्थत प्रिाववत व्यजक्तहरुिाट उधोगले पननिक्ने प्रिावहरुका
िारे मा प्राप्त राय िुझाव र अन्त्यमा नगरपासलका वडा अध्यक्षिाट उठे का जिज्ञािाहरुको प्रत्यक्ष
िानकारी तथा िवाफ ददने काम ियो । यि क्रममा प्राप्त िएका यथाथनपरक रायिुझाव तथा
जिज्ञािाहरु प्रसतवेदनमा आवश्यक न्युसनकरण/िढोत्तरीका उपाय िवहत िमावेश गने काम ियो ।
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ुँ िभिजन्धत नीसत, ऐन, सनयमावली, तथा अन्तराविय िजन्ध
४. प्रस्ताविग
तथा िभझौताहरु

िरकारले ववकाि तथा वातावरणको िं रक्षणको िुसनजित गनन ववसिन्न नीसत, ऐन, सनयमावली, र

ददशासनदे शहरु लागु गरे को छ । यि प्रस्ताविुँग िभिजन्धत नीसत, ऐन, सनयमावली, सनदे जशका तथा
अन्तराविय िजन्ध िभझौताहरु तल ददइएको छ ।
४.१ नेपालको िं ववधान

नेपालको िं ववधानको धारा ५१ को उपधारा (छ) मा प्रकृसतक िाधन स्रोतको िं रक्षण, िं वध
न न र

उपयोग िभवन्धी नीसत को उपधारा (१) राविय वहत अनुकुल तथा अन्तरपुस्ता िमन्यायको
मान्यतालाई आत्मिात् गदै दे शमा उपलव्ध प्रकृसतक स्रोत् िाधनको िं रक्षण, िं वध
न न र वातावरण
अनुकुल रुपमा ददगो उपयोग गने र स्थानीय िमुदायलाई प्रथासमकता र अग्रासधकार दददै प्राप्त
प्रसतफलको न्यायोजचत ववतरण गने । उपधारा (५) प्रत्येक व्यजक्तलाई स्वच्छ वातावरणमा िाच्ने

हक हुनेछ िन्ने कुरा उल्लेख गररएको छ िने धारा ३५ को उपधारा (१) मा प्रत्येक नागररकलाई

स्वस््य र स्वच्छ वातावरणमा वाच्न पाउने हक हुनेछ । उपधारा (२) मा वातावरजणय प्रदुशण
तथा ह्रािवाट हुने क्षसतवापत वपडीतलाई प्रदुिक कानुन वमोजिम क्षसतपुतीको हक प्राप्त हुनेछ ।
उपधारा (३) मा रािको ववकाि िभवन्धी कायन गने प्रयोिनका लागी वातावरण र ववकािवीच

िमुजचत िन्तलुनका लासग आवश्यक कानुनी व्यवस्था गनन यि धाराले वाधा पुर्याएको मासनने छै न
िन्ने कुरा उल्ले ख गररएको छ । यिरी िं ववधान अनुिार पसन कुनै प्रस्तावना कायानन्वयनमा वा
प्राकृसतक स्रोतको प्रयोग गनुन अगाडी वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन र प्रारजभिक वातावरजणय पररक्षण
गराउनु आवश्यक हुन्छ ।
४.२ योिना, नीसतहरू तथा रणनीसत


पन्रौं योिना २०६७/७७-२०८०/८१

पन्रौं योिनाले वातावरणीय प्रिाव मुल्यांकनलाई पूवानधार ववकािको असिन्न अं गका रूपमा हे दनछ र
प्रसतवेदन स्वीकृसत प्रवक्रयालाई पारदशी र िजिलो िनाउन प्रसतिि छ । पन्रौं योिनाले वन, िैववक
ववववधता र वाटरशेडिाट उत्पादकता, उत्पादन र वातावरणीय िेवा वृवि गने उद्देश्य राखेको छ ।


राविय वातावरण नीसत २०७६

यि नीसतको ववकािका ििै पक्षमा वातावरणीय िरोकारलाई मूलधारमा ल्याउने र वातावरण िं रक्षण
र प्राकृसतक स्रोतहरूको ददगो व्यवस्थापन िुसनजित गने उद्देश्यहरू छन्। वातावरणीय मापदण्डहरूको
पालनाका लासग यिले िोड गदनछ । ववकाि उधोगहरुका प्रसतकूल प्रिावहरूलाई कम गने,
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उधोगहरूको फाइदािनक प्रिावहरू वृवि गने र वातावरणीय अनुगमन तथा मुल्यांकन प्रवक्रयालाई
ववशेि िोड ददएको छ ।


राविय वन नीसत २०७५

यि नीसत ददगो, िहिासगतामूलक र जिभमेवार वन व्यवस्थापनलाई िढावा ददन, हररत उद्यमहरूको
ववकाि गनन, राविय िमृविमा योगदान पुर्याउन र िैववकववववधता िं रक्षण र वातावरणीय िेवाहरूको
प्रििननमा केजन्रत छ ।


राविय िैववक ववववधता रणनीसत र कायन योिना २०१४-२०२०

यिले नेपालको िैववक ववववधताको व्यवस्थापनका लासग मागनसनदे शन िं रचना प्रदान गदनछ। यो
वतनमान र िववष्यको पुस्ताको फाइदाका लासग वटकाऊ आधारमा िैववकववववधता व्यवस्थापनका
लासग राविय आवश्यकताहरू पूसतन गनन र अन्तरानविय दावयत्वहरू पसन पूरा गनन तयार छ । यिमा
दीघनकालीन (अथानत ३५ ििन) दृवि राजखएको छ र कायनको लासग ववजशि छोटो अवसधको (२०२०
िभम) रणनीसत र प्राथसमकताहरू िामेल छन् ।


राविय िल वायु पररवतनन नीसत, २०७६

यि नीसतले दे शको आसथनक-िमृविमा योगदान पुर्याउने लष्य य सलएको छ । यि नीसतको िलवायु
पररवतनन अनुकूलनमा क्षमता िढाउने, वातावरणीय प्रणालीको लजचलोपना ववकाि गने , कम कािनन

आसथनक ववकािको अवधारणा अपनाएर हररत अथनव्यवस्थाको प्रविनन गने , राविय तथा अन्तरानविय
ववत्त पररचालन गने, िूचना िेवालाई प्रिावकारी िनाउने र िलवायु पररवतननलाई िान्दसिनक नीसत,
रणनीसतमा पररवतनन गने उद्देश्य रहे को छ । पूवानधारहरूको सनमानणमा वातावरणमैत्री प्रववसध अपनाउन
र प्रसतकूल प्रिावहरूलाई कम गननका लासग उपायहरू अपनाउन मागनसनदे शन प्रदान गदनछ ।


िूसम उपयोग नीसत २०१५

राविय िूसम प्रयोग नीसत, २०१५ ले खाद्य िुरक्षालाई िुसनजित गनन कृवि योग्य िसमनको िं रक्षणलाई
प्राथसमकता ददएको छ । िौसतक पूवानधार खडा गदान हामीले प्राकृसतक प्रकोपहरूको िोजखमहरूको
िभिावनाहरूको लेखा गनुप
न दनछ ।
४.३ ऐन तथा सनयमावली
ऐन
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वातावरण िंरक्षण ऐन, २०७६

ु न्दा पवहले वातावरणीय अध्ययन प्रसतवेदन तयार गरी िभिजन्धत
कुनै ववकाि उधोग, कायानन्वयन हुनि

सनकाय िाट स्वीकृसत सलनु पने व्यवस्था गरे को छ । वातावरणीय अध्ययन प्रसतवेदन लाई उधोगको
आकार प्रकार र पररणामका आधारमा िं सछप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारजभिक वातावरणीय पररक्षण
र वातावरणीय प्रिाव मुल्यांकन गरी तीन प्रकारमा वविािन गररएको छ ।


प्रदे श वातावरण िंरक्षण ऐन, २०७७

िं घीय वातावरण िं रक्षण ऐन, २०७६ ले िस्तै यि ऐनले पसन कुनै ववकाि उधोग, कायानन्वयन

ु न्दा पवहले वातावरणीय अध्ययन प्रसतवेदन तयार गरी िभिजन्धत सनकाय िाट स्वीकृसत सलनु
हुनि
पने व्यवस्था गरे को छ । वातावरणीय अध्ययन प्रसतवेदन लाई उधोगको आकार प्रकार र पररणामका
आधारमा िं सछप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारजभिक वातावरणीय पररक्षण र वातावरणीय प्रिाव
मुल्यांकन गरी तीन प्रकारमा वविािन गररएको छ । यि ऐनले िने वातावरणीय अध्ययन प्रसतवेदन
तयार गने ववसध तथा प्रवक्रयाहरु िववस्तार उल्ले ख गरे को छ ।


वन ऐन २०७५

वन ऐन, २०७५ स्वस्थ वातावरण कायम गनन वनको महत्त्वलाई स्थावपत गदनछ । वन ऐनले
सनणनयकतानहरूलाई काठ र गैर काष्ठ वस्तुहरूको मात्र निई वनले प्रदान गने िभपूण न वातावरणीय
िेवाहरू र िैववक ववववधताहरूको ले खािोखा सलनुपदनछ िन्ने मान्यता राख्दछ । वन र वन
ु ो िट्टा 'श्रोतमुखी' हुन ु
उत्पादनहरूमा ऐनको दृविकोणको आधार िनेको 'उपयोग उन्मुख' हुनक
रहेको छ । ऐनले वनमा आगो लगाउन, चरन, वन उत्पादनलाई हानी पुर्याउने, रूखहरू वा
िोटसिरुवाहरू नि गने , वन्यिन्तुको जशकार गने कायनलाई सनरुत्िावहत गदनछ । यदद राविय योिना
वा उधोग कायानन्वयनका लासग वन क्षेत्रको प्रयोग िाहे क अरू ववकल्प छै न िने ऐनले वन क्षेत्रको
उपयोग गनन अनुमसत ददन िरकारलाई असधकार प्रदान गदनछ ।


िलचर िंरक्षण ऐन, २०१७

िलचर िं रक्षण ऐन २०१७ र िं शोधनले आरन िसू म र िलीय िनावरहरूको महत्वको प्रारजभिक
मान्यतालाई दशानउुँछ । धारा ३ ले कुनै पसन पक्षलाई पानीको स्रोतमा वविाक्त, हासनकारक र
ववस्फोटक पदाथनहरू ल्याउन वा कुनै पसन िलचरलाई िमात्ने वा माने उद्देश्यले ववनाश गने कायनलाई
ििाय ददने व्यवस्था गरे को छ ।


िलश्रम (सनिेध र सनयसमत गने) ऐन, २०५६
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यो ऐनले सनमानणकायनमा वा अन्य कुनै श्रममा आधाररत गसतववसधहरूको लासग िाल श्रमको प्रयोग

गनन प्रसतिन्ध गदनछ। यो ऐनले १६ ििन मुसनका िच्चाहरूलाई कुनै पसन श्रममा आधाररत
गसतववसधहरूमा कडा सनिेध गररएको छ।


िूसम िभिजन्ध ऐन, २०२१

ुँ ी र िनिं ख्याको िार जझकी
ु को आसथनक ववकािमा रततर
मुलक
गसत ल्याउन िूसमिाट सनष्कृय पूि
ु

अथन व्यवस्थाको अन्य क्षेत्रमा लगाउन, र कृवि योग्य िूसमको न्यायोजचत ववतरण र कृवि िभिन्धी
आवश्यक ज्ञान र िाधन िुलि गराई िूसममा आजश्रत वास्तववक वकिानहरूको िीवनस्तरमा िुधार

ल्याउन, र कृवि उत्पादनमा असधकतम वृवि गनन प्रोत्िाहन प्रदान गरी िवन िाधारण िनताको िुववधा
र आसथनक वहत कायम राख्न यो ऐन िनाइएको हो ।


श्रम ऐन, २०७४

यि ऐनले व्याविावयक स्वास््य र कामदारहरूको िुरक्षामा िोड ददएको छ र कामदारहरुलाई
आवश्यक िुरक्षा िामानहरू प्रदान गनन र िभिाववत खतरनाक मेसिन/उपकरणहरू ववरूि आवश्यक
िावधानी अपनाउने उपायहरू अपनाउन उद्योग व्यविाय िं चालकलाई जिभमेवार िनाउदछ । यिले
उत्पादन प्रवक्रयामा िभमा िएको फोहोर हटाउने र धुलो, धू ुँवा, वाफ र अन्य फोहोर िामग्रीहरूको
रोकथाम िस्ता व्यवस्था गनन कडा सनदे शन गदनछ ििले श्रसमकको स्वास््यमा प्रसतकूल अिर पाछन।
ऐनले १६ ििन मुसनका िाल मिदुरहरूको प्रयोग सनिेध गदनछ।


स्थानीय िरकार िंचालन ऐन, २०७४

यि ऐनले िं घीयता, नगरपासलका र गाउुँपासलकाको अवधारणालाई स्थावपत गदनछ र यी सनकायहरु
लाई असधकार िभपन्न िनाउछ । यिले माटो, वन र प्राकृसतक स्रोतहरूको िं रक्षण र वातावरणीय
िं रक्षण गसतववसधहरूको कायानन्वयनका लासग स्थानीय सनकायहरूलाई िशक्त िनाउुँछ । नगरपासलका
र गाउुँपासलकाहरूलाई वातावरण िुरक्षा र िैवववववधता िभिन्धी कायनक्रमहरू सनमानण र कायानन्वयन
गनन जिभमेवार िनाएको छ ।


फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८

ठोि फोहोर व्यवस्थापन ऐन २०६८ ले स्थानीय सनकायमा ठोि फोहोरको व्यवस्थापन र व्यवस्थापन
गने जिभमेवारी प्रदान गदनछ । यद्यवप ऐन िमोजिम खतरनाक फोहोर, औिधीय फोहोर, रािायसनक
फोहोर वा औद्योसगक फोहोरलाई तोवकएको मापदण्ड अन्तगनत प्रशोधन र व्यवस्थापनको जिभमा
जिभमेवारी व्यजक्त वा िं स्थालाई िुजभपनेछ ििले ठोि फोहोर उत्पन्न गरे को छ।
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िू-तथा िलाधार िंरक्षण ऐन, २०३९

विानको पानीको उजचत प्रिन्ध नहुुँदा िाढी, पवहरो तथा मूल्यवान िसमनको िू-क्षय गराउुँछ ।
नेपालको िलाधारहरू ठीकिुँग व्यवस्थापन गनन िू-तथा िलाधार िं रक्षण ऐन, २०३९ लागू गररयो
। ऐनले कुनै क्षेत्रलाई िलाधार िं रक्षण क्षेत्रको घोिणा गनन नेपाल िरकारलाई असधकार प्रदान
गदनछ । ऐनले िलाधार िं रक्षण असधकारीिुँग िं रजक्षत िलाधार क्षेत्रहरूमा सनभन कायनहरू
कायानन्वयन गने असधकार छ:
 िाुँधहरू, तटिन्ध, टे रेि िुधारहरू, डायििनन च्यानलहरू र पखानलहरू सनमानण गने

र ममनत गने

 पवहरोिाट प्रिाववत क्षेत्रहरूमा िोटसिरुवा िं रक्षण र वृक्षारोपण कायनक्रमहरू र
 माटो र िल िं रक्षणमा प्रािं सगक कृवि अभ्यािहरू लागू गने
खानी तथा खसनि ऐन, २०४२
यो ऐन र यिका ववसिन्न िं शोसधत ऐनले नेपालको सिमाना र क्षेत्रसित्रिाट खानी तथा खसनि
िन्य वस्तुको िं चालन, तथा व्यवस्थापकीय व्यवस्था गरे को छ ।
मिदुर ऐन, १९९२
यि ऐनले नेपालको सिमाना सित्र हुने िुनिुकै कानयको लासग नेपाली नागररकलाई पवहलो
प्राथसमकतामा राजख रोिगारी प्रदान गनुन पने व्यवस्था गरे को छ तर यिरी कायन गराउदा ऐनले
तोके िमोजिम िन्दा मूनीको िालिासलकालाई काममा लगाउन पाइने छै न ।
कमलामाई नगरपासलकाको वातावरण तथा प्राकृसतक स्रोतको िंरक्षण ऐन , २०७७
कमलामाई नगरपासलकाको वातावरण तथा प्राकृसतक स्रोतको िं रक्षण ऐनले िभपूण न िीवहरुको
स्वस्थ जिवनको लासग स्वच्छ वातावरणको आवश्यकता र यि असधकारको िं रक्षण गनुन पने
िारे िोले को छ । यि ऐनको दफा ६ को उपदफा १,२,३ ४ ले ववकाि सनमाणनका कामहरु
गनुन अगावै प्रारजभिक वातावरणीय पररक्षण तथा वातावरणीय प्रिाव मुल्याङकन असनवानय गनुन
पने उल्ले ख गरे को छ ।
कमलामाई

नगरपासलका िंजक्षप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारजभिक वातावरणीय पररक्षण

कायनववसध, २०७७
यि कायनववसधको दफा ३ को उपदफा १ ववकाि सनमाणनका कामहरु गनुन अगावै िं जक्षप्त
वातावरणीय अध्ययन, प्रारजभिक वातावरणीय पररक्षण तथा वातावरणीय प्रिाव मुल्याङकन
असनवानय गनुन पने उल्लेख गरे को छ । यि कायनववसधको दफा ४ को उपदफा १ िमोजिम
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तयार गररएको कायनिूजच स्वीकृसतको लासग वातावरण वविय हे ने महाशाखा शाखा एकाईमा पेश
गनुन पने उल्ले ख गरे को छ ।


लोपोन्मुख िीव िन्तुको अन्तरराविय व्यापार सनयन्त्रण र सनयमन गनन िनेको ऐन २०७३

CITES को उद्देश्य मुख्यत: दुलि
न र लुप्तप्राय प्रिासतहरूको अन्तरानविय व्यापार सनयन्त्रण गनन, CITES
िूचीिि प्रिासतहरूको ददगो व्यापारलाई व्यवजस्थत गनन र अनुमसत प्रणालीको माध्यमिाट अन्तरानविय
व्यापार सनयमन गरे र िैववक ववववधता िं रक्षणमा योगदान पुर्याउनु हो। यि ऐनले CITES मा
िुजचकृत वनस्पसत र िीविन्तुको अवैध िं कलन, प्रयोग र व्यापारलाई प्रसतिजन्धत गदनछ ।
सनयमावली


वातावरण िंरक्षण सनयमावली २०७७

यिमा वातावरणीय प्रिाव मुल्यांकन (E IA ) वा प्रारजभिक वातावरणीय परीक्षण (IE E ) को आवश्यक
पने उधोगहरूको िूची प्रदान गदनछ िने िातावरण अध्ययन प्रसतवेदन तयार गने र स्वीकृसत सलने
ववस्तृत प्रावधानहरू िमावेश छन् । वातावरणीय अध्ययन प्रसतवेदनका तयारीका क्रममा क्षेत्र
ु ाई, वातावरणीय अनुगमन र ले खा परीक्षण
सनधानरण प्रसतवेदन, कायन िूची, िावनिसनक परामशन र िुनव
िवहत कायन गनन स्पस्ट मागन सनदे शन यि सनयमावलीमा गररएको छ


श्रम सनयमावली, २०७५

श्रम ऐनको धारा ११ ले रोिगार िभझौता र रोिगारी िभझौताको अन्तगनत पने कुराहरुको व्यवस्था
गदनछ । श्रम सनयमावलीले पसन काम गने ठाउुँमा श्रसमकको पेशागत स्वास््य र िुरक्षाका लागी
केवह आवश्यकताहरु सनददनि गदनछ । िस्तै कायनस्थलमा उजचत िरिफाइ, तािा हावाको िहाव,
उजचत प्रकाश र तापक्रम, ठोि फोहोर व्यवस्थापन, ध्वसन सनयन्त्रण उपायहरू स्वस्थ पेय िल,
िाथरूम वा आधुसनक शौचालय आदद उपलव्ध हुन ु पदनछ िन्ने व्यवस्था सनयमावलीले गदनछ ।
कामको प्रकृसत अनुिार खतरनाक गसतववसधहरू गरररहे का िं स्थाहरूको लासग असनवायन व्यजक्तगत
िुरक्षाका उपकरण तथा मेसडकल िाुँच, र कमनचारीहरूलाई खािा / वटवफनको लासग उपयुक्त िमय
प्रदान गनुप
न ने व्यवस्था छ । सनयमावली अनुरुप कायनस्थलमा एक पेशागत स्वास््य र िुरक्षा नीसत
हुन ु आवश्यक छ ििले व्यविायको इकाईको प्रकृसत अनुरूप ववसिन्न

उपायहरू अवलभवन

गनुप
न दनछ। नीसत यि तरीकाले तिुम
न ा गररनु पनेछ ििमा कमनचारीको िुरक्षा र स्वास््य, कायनस्थलमा
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िभिाववत दुघट
न ना, कायनस्थलमा उपकरण र मेजशनहरू िचालन गदान सलनु पने िावधानी र रािायसनक
पदाथन प्रयोग गदान सलनुपने िावधानीहरू िभिजन्धत प्रावधानहरू िमावेश हुनपु दनछ ।


वन सनयमावली, २०५१

वन सनयमावली २०५१ मा माटो िं रक्षण र वातावरणीय िं रक्षण िभिन्धी कायनक्रमहरू िवहत
िरकारले व्यवजस्थत वनको तयारी र कायानन्वयनको व्यवस्था गदनछ । यिमा िसनएको छ वक कुनै
वन क्षेत्रमा राविय प्राथसमकता िएको कुनै उधोगको कायानन्वयनले कुनै पसन स्थानीय व्यजक्त वा
ु ानी गनुप
िमुदायलाई नोक्िान पुर्याउुँछ िने उधोगका प्रस्तावकहरूले िो नोक्िानी वापत िक्त
न ने
रकम वहन गनन पदनछ । यिै गरी उधोगको लासग वन क्षेत्रको उपयोग गदान वन पैदावार कटान
गनन र ढु वानी गनन आवश्यक पने िभपूण न खचन उधोगका प्रस्तावकहरूले वहन गनुप
न नेछ ।
४.४ सनदे जशका, कायनववसध आदद


राविय वातावरणीय प्रिाव मूल्यांकन सनदे जशका २०५०

राविय िं रक्षण रणनीसत र नेपालको िातौं पं चविीय योिनाले सिफाररि गरे अनुिार राविय योिना
आयोगले एनयुिीएनको िहयोगमा राविय ईआईए गाईडलाइन्ि तयार पारे को छ, ििले ववकाि

उधोगहरूमा वातावरणीय पक्षहरूलाई एकीकृत गनन प्रवक्रयागत ददशासनदे श प्रदान गदनछ । यि
गाईडलाईन िेप्टे भिर १९९२ मा नेपाल िरकारले अनुमोदन गरे को सथयो । यि गाईडलाईनले
उधोगको स्क्रीसनंग, आईईई, स्कोवपं ग, टीओआर तयार गने, ईआईए प्रसतवेदनको ढाुँचा, प्रिाव

ु ान, शमन उपायहरू, ररपोटन िमीक्षा, अनुगमन, मूल्यांकन र
पवहचान र अिर पवहचान र पूवाननम
असडवटं ग, िमुदायको िहिासगता आदद तयार गनन ददशासनदे श प्रदान गरे को छ ।



व्याविावयक िुरक्षा तथा स्वास््य मागनसनदे शन

यि मागनसनदे शनको उद्देश्य स्थानीय पूवानधार वविाग (D oLI) अन्तगनत ििै उधोगका सनमानण
िाइटहरूमा ठे केदारहरू र प्रिन्धकहरूलाई िाइटमा िुरक्षा र स्वास््य प्रिन्ध गननका लासग
आधारिूत मागनसनदे शन प्रदान गनुन हो । यि पुजस्तकाले िं ववधान, श्रम कानून र नेपालको राविय
व्याविावयक िुरक्षा र स्वास््य नीसतको पालना गराउने प्रमुख उद्देश्य राखेको छ ।


िामुदावयक वन सनदे जशका, २०५८
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दे शमा वनको व्यवस्थापन, िं रक्षण र ववकािमा र वन िमुदायको वनको उजचत व्यवस्थापन र
ववकािमा वन उपिोक्ता िमूहले गरे को योगदानलाई महिुि गदै वन तथा िू-िं रक्षण मन्त्रालयले
िामुदावयक वन सनदे जशका २०५८ िारी गयो । यिको उद्देश्य

िामुदावयक वन प्रयोगकतान

िमूहको व्यवस्थापन क्षमतालाई िुदृढ िनाउनु हो ।
४.५ राविय वातावरणीय मापदण्ड


वायुको गुणस्तर िभिन्धी राविय मापदण्ड २०६९

वायुको गुणस्तर िभिन्धी राविय मापदण्ड २०६९ ले ९ थरर प्यारासमटरका लासग गुणस्तर
मापदण्डहरू तय गरे को छ िुन यि प्रकार छन्; T otal S uspended P article, P M 10, िल्फर
डाइअक्िाइड, नाइरोिन अक्िाइड, कािनन मोनो-अक्िाइड, िीिा, िेन्िीन, P M

२.५ र ओिोन ।

उधोग सनमानण र िं चालनको िेलामा उधोगले वायु गुणस्तरका लासग तय गररएका मापदण्डहरूको
पालना गनुप
न नेछ ।


नेपाल िवारी प्रदुिण मापदण्ड २०६९

उत्ििनन मानक २,

३ र ४ चक्के िवारी िाधनहरूको लासग लागु हुन्छ िुन ग्याि, सडिेल र

पेरोलमा िचासलत हुन्छन् । उधोगको िखत र पछासड यी िवारी िाधनहरू प्रयोग गने प्रस्तावकतानले
मापदण्डहरूको पालना गनुप
न दनछ।


ध्वसनको गुणस्तर िभिन्धी राविय मापदण्ड २०६९

यिले औद्योसगक क्षेत्र, व्याविावयक क्षेत्र, ग्रामीण र शहरी ििोिाि गने क्षेत्रहरू, आदद िस्ता ववसिन्न
क्षेत्रहरूमा आवािको िीमा तय गरे को छ।


पैठारी गररने नयाुँ डीिल िेनरे े टर िाट नजष्काशन िई हावामा िाने धुुँवाको लासग उत्ििनन
िीमा २०६९

यी मापदण्डहरू सडिेल ईन्धनको प्रयोगवाट वायुमा सनष्कािन हुने प्रदुिण मुख्य रूपमा कािनन
मोनोअक्िाइड, हाइड्रोकािनन, नाइरोिनको अक्िाइड र िुष्य म कणहरूको सनयन्त्रण गने उद्देश्यका िाथ
लागू गररएको हो । उधोग सनमानणको क्रममा प्रयोग गररएको िेनेरेटरले यी मापदण्डहरूको अनुिरण
गनेछ ।


रािीय खानेपानीको मापदण्ड २०६४
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यिले ववसिन्न वफजियोकेसमकल प्यारासमटरहरूको िाथिाथै वपउने पानीको लासग िूष्य म िीवहरूको
लासग िीमा तय गरे को छ।
४.६ अन्तराविय िजन्ध/िभझौता


िैववक ववववधता िभमेलन, १९९२

ु राििं घीय वातावरण र
िैववक ववववधता िभमेलन, १९९२ ब्राजिलको ररयो दद िेनेररयोमा िं यक्त
ववकाि िभमेलनमा हस्ताक्षरका लासग खोसलएको सथयो । यो िभमेलनलाई नेपालले १९९९ मा
पक्षराि िन्नकोलासग अनुमोदन गर्यो । िभमेलनको धारा १ ले पक्षरािहरूलाई प्रस्ताववत उधोगको
वातावरणीय िं रक्षणकोलासग आवश्यक प्रवक्रयाहरू लागू गनन आग्रह गदनछ । िभमेलनले िैवववववधता
िं रक्षणमा अन्तरानविय िहयोगमा पसन िोड ददएको छ।


Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and
Flora (CITES), 1973

नेपाल १९७५ मा िंगली िीविन्तु र वनस्पसतको अन्तरानविय व्यापार िभमेलनको (CITES) पक्षराि
ियो । यो िभमेलन लोपोन्मुख िंगली वनस्पसत र िीविन्तुको अन्तरानविय व्यापारलाई सनयजन्त्रत
गनन अन्तरानविय िहयोगलाई िहयोग पुर्याएको छ । नेपालको राविय सनकुञ्ज तथा यि िजन्ध
अन्तगनत पक्ष रािहरूलाई िजन्धको प्रावधान िन्दा िाहे कको अवस्थामा CITES िुची

I, II र III

मा िमावेश िएका प्रिासतहरूको व्यापार गनन िन्दे ि गदनछ । यि उधोगले िभिव िएिभम CITIES
प्रिासतहरूमा प्रिाव कम गनेछ र यस्ता प्रिासतहरूको अवैध व्यापारमा िं लग्न हुनिाट श्रसमकहरूलाई
सनरुत्िावहत गने छ ।


United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), 1992

ु
वातावरणमा हररत गृह ग्याि (GHG) लाई जस्थर गनन िलवायु पररवतनन िभिन्धी िं यक्त
राििं घ

िभमेलन, १९९२ मा हस्ताक्षर गरीयो । यो असधवेशन नेपालमा िुलाई 1999 मा लागू िएको
सथयो । त्यिकारण महािजन्धको सनयम र कानूनको पालना गने जिभमेवारी नेपालको हो। यि
उधोग ववकािले थोरै िएपसन हररत गृह ग्याि उत्पादन गने र उधोग कायानन्वयनको लासग वन

क्षेत्र आवश्यक छ ििले िंगलको कािनन अनुक्रम क्षमतालाई घटाउुँछ । यो िभमेलन उधोग
कायानन्वयनको लासग प्रािं सगक छ।


ILO Convention on Indigenous and Tribal Peoples, 1989

िभमेलनको धारा 7 ले आददवािी र िनिातीयलाई ववकाि प्रवक्रयाको लासग प्राथसमकता तय गने
असधकार प्रदान गदनछ । यद्यवप राविय ववकाि योिना र कायनक्रमहरूका लासग योिना र
24
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कायनक्रमहरूको सनमानणका लासग उनीहरूिुँग परामशन आवश्यक गदनछ । यिले परभपरागत रूपमा
उपयोग गररएका क्षेत्रहरूमा िूसम र प्राकृसतक स्रोतहरूमा आददवािीहरूको असधकारको रक्षा गदनछ
।
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५.प्रस्ताव क्षेत्रको आधारिूत वातावरणीय अवस्था
५.१ िौसतक वातावरण
५.१.१ िौगसिनक वनावट
कमलामाई नगरपासलका िागमसत प्रदे शको सिन्धुली जिल्ला मा रहे को जिल्ला िदरमुकाम िमेत
रहेको नगरपासलका हो । यो नगरपासलका क्षेत्रफल ४८२.५७

वगन वकलोसमटर छ। सिन्धुली

जिल्ला सिसत्र मधेशको जिल्ला हो। नेपाल वहमालयको िूिागमा िूकभप प्रिाववत जिल्लाहरु मध्ये
एक सिन्धुली िूकंपीय िोजखम क्षेत्रमा अवजस्थत छ। िै गसिनक रुपमा कमलामाई

नागरपासलकामा

लेिर वहमालय र उपवहमालय (सिवासलक) पदनछ । ले िर वहमालय र उप (वहमालयलाई मुख्य
सिमाना दरार (Main Boundary Thrust) MBT ले छु टाएको छ। ले िर वहमालयमा स्यङ्िा फमे िन,
िन्गराम फमेिन, र तावा फमेिन पदनछ । स्यङ्िा फमे िनमा िेतो, गुलािी, वैिनी, तथा िुन्तला

रङको क्वरिाइट, क्वािन धेरै िएको च ुनढु ङ्गा पाइन्छ। केवह मात्रामा खरासन तथा हररयो रङको
िेल ढु ङ्गा पसन स्यङ्िा फमे िन पाइन्छ। िन्गराम फमे िन खरासन, हररयो रङको िेल ढु ङ्गा तथा

खरानी (िेतो रङको) डोलोमाइट ढु ङ्गाहरु पाइन्छ। यि फमे िनको तल्लो िागमा िेतो क्वरिाइट
र एजभफिोल प्रकारका ढु ङ्गाहरु पाइन्छ।
सिवासलकमा कमिोर माटोको ढु ङ्गाले िनेको क्षेत्र हो। यिलाई उत्तरमा मुख्य सिमाना दरार (Main
Boundary Thrust) MBT र दजक्षणी मा मुख्य िीमा दरार (Main Frontal Thrust) MFT ले छु ट्एको
छ। सिवासलक िमूह (उप(वहमालय) पूव न पजिममा फैसलएको ििैिन्दा कान्छो पहाडी पवट्ट हो िुन
उत्तरी िागमा उदाउुँदो वहमालयिाट िनेका छन् ।मौिम तथा िै गसिनक रुपमा िं वेदनशील पहाड
हो।त्यिकारण, यि क्षेत्रमा िष्य ु य, पवहरो तथा िइु स्खलान, िाढी आदद को उच्च िोजखम रहने

छ। त्यस्तै उप (वहमालय (सिवासलक)लाई ववसिन्न सलथोस्रै ग्रावफक रूपमा तल्लो सिवासलक, मध्य
सिवासलक र मासथल्लो सिवासलकलाई क्रमशः दजक्षणदे जख उत्तरमा वविािन गरी सतन िागमा वविाजित
गररएको छ। वय िमुहलाई ववसिन्न दरार तथा ते हा रहे का ढु ङ्गाको आकार, प्रकार ले छु टे एको छ।
तल्लो सिवासलक्ि रातो वा खै रो माटोले िानेको, नरम प्रकारका मड तथा सिल्ट ढु ङ्गा पाइन्छ।
मध्य सिवासलकमा धेरै ििो नुन र कालो मररचको दाना आकारका माटोको ढु ङ्गाहारु पाइन्छ। नुन
र मररच को उपजस्थसतलाई िायोटाइट, क्वाट्िन, र फेलडस्पार समनरलको उपजस्थसतको कारण िएको

हो। मासथल्लो सिवासलकहरू कडा तथा मध्यम र ठु ला आकारका गरावेलहरु एकै ठाउमा समले र
िनेका ढु ङ्गाहारु पाइन्छ।

माररन खोलाले िागाएर ल्याएका धेरै ढु ङ्गा सगवटको तथा माटो िण्डारिएको क्षेत्र हो। यि पररयोिना

क्षेत्रमा धेरै मात्रामा िालै टे प्रकार माटो पाएन्छ। तलको मैदानमा िूसमहरू िुँधै हररयो झाडी र
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घाुँिहरूले ढाकेको छ । िाथै माटोको क्षसत रोक्न, माटोको ओि िं रक्षण र िैववक पदाथनलाई
िमावहत गनन उपयुक्त छ।

५.१.२. माटोको िनावट र उवनरा शजक्त

खोलानालाहरु िएको हुनाले नदी तथा आरपारको िग्गा पाुँगो माटो र अन्य ठाुँउहरुमा दोमट,
िलौटे दोमट तथा जचभटाईलो वकसिमको माटो पाईन्छ । माटोको वववरण अनुिार माटो

फाटफुट रुपमा अभलीय, क्षाररए र तटस्थ िएको पाईएको छ । ठु लो क्षेत्रफल पहाड र सिरालो
पाखोहरुले िररे एको हुदा कृविको लासग उपयोगी क्षेत्र िने सिसमत छ ।
५.१.३. िू–क्षयिाट िंवद
े नशीलता

यि नगरपासलका को धेरै ििो िू–िाग पहाडी हुुँदा असधकांश िसमन सिरालो रहे का छ र केवह
िू–िाग टार क्षेत्र र खोला वकनारका फाुँट मात्रै असल-असल िमथर छ। कमिोर िौगसिनक
अवस्था, कमिोर र सिरालो िू–वनौट, अव्यवजस्थत िू–उपयोग कारण धेरै ििो िाग पवहरोको

लासग िं िेदनशील दे जखदै न । यहाुँ ििेनी कैंयौ टन माटो पहाडिाट िगेर आई नजिकको तल्लो
िलौटे माटोले पुररने प्रवक्रया िइरहे को छ ।
५.१.४. िलवायु तथा हावापानी
पररयोिनाको मासथल्ला उष्ण र उपोष्ण हावापानी रहे को पाईन्छ । औित न्यू नतम तापमान
३२.३५ सडग्री िेजल्ियि र औित न्यू नतम ७.८ सडग्री िेजल्ियि छ। पररयोिना क्षेत्रमा औित
वाविनक विान २११४ सममी रे कडन गररएको सथयो (जिल्ला िलवायु र ऊिान योिना, २०१७)।
यो स्थान र उचाई सिन्नताका कारण पररयोिना क्षेत्रको वास्तववक प्रसतसनसधत्व नहुन िक्छ ।
५.१.५.हावा र पानीको गुणस्तर एवं ध्वनीको मात्रा
नेपाल िरकारले राविय वातावरणीय वायु गुणस्तर स्तर (NAAQS, २०१२) िेट र लागू गरे को
छ र यो मापदण्ड कायम गनन कानुनी दावयत्व रहे को छ। NAAQS ले वायु गुणस्तर मापनका
लासग नौ प्यारासमटरहरू पवहचान गरे को छ।

नेशनल एजभियन्ट एयर क्वासलटी मानक

(NAAQS) अनुिार PM 10 (g / m3) 60 िन्दा कम लाई राम्रो मासनन्छ , ६०-११९
मध्यम,१२०-३४९ िभम अस्वास््यकर, 350-४२५ धेरै अस्वास््यकर र ४२5 िन्दा िवढ
मानव स्वास््य को लागी खतरनाक मासनन्छ। पररयोिना क्षेत्रमा वायु र पानीको गुणस्तरको
कुनै पसन उपकरणको रूपमा अनुमसनत डाटािेिहरू छै नन्। ग्रामीण क्षेत्रको वायु गुणस्तरमा
अवजस्थत पररयोिना क्षेत्र टोलरें ि रूपमा मासनन्छ । प्रस्ताववत उधोग क्षेत्र वरपर वायु, िल,
तथा ध्वनी प्रदुिणको कुनै पसन स्रोतहरु रहे को पाइदै न । उक्त क्षेत्रमा पूवव
न त रुपमा वायू
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प्रदुिण हुने पदाथन उत्ििनन गने खालका कुनै पसन िं स्था वा िं रचना रहे को पाइदै न यद्यपी यि
क्षेत्रमा कच्ची िडक िएको हुनाले िवारी िाधनको आवत िावत हुदाुँ िने केवह मात्रामा वायु
तथा ध्वनी प्रदुिण हुने गदनछ ।त्यिै गरी यहाुँ माटो प्राय िुख्खा रहने िएकोले हावाहुरर चल्दा
धुलोका कणहरु वायुमण्डलमा समसिने िएकोले यहा केवह मात्रामा उक्त्त िमयमा वायु प्रदुिण
हुने गदनछ ।
५.२. िैववक वातावरण
५.२.१. वन तथा वनस्पती :

कमलामाई नगरपासलकाका सिसत्र मधेश दे जख महािारत िभम फैसलएको छ । त्यिैले यि

क्षेत्रमा उष्ण (Tropical) उपोष्ण (Sub Tropical) र तल्लो िमजशतोष्ण (LowerTemperate)
हावापानी रहेको पाईन्छ । यि क्षेत्रमा प्रमुख रुख प्रिासत (Tree Species) को रुपमा िाल
(Shorea robusta), जचलौने (Schima wallichii), खोटे िल्ला (Pinus roxburghii), खयर
(Acacia catechu), जखरा (Sapium insigne), सिमल (Bombax ceiba), सििौ (Dalbergia

sissoo), र खनायो (Ficus semicordata) आदद पाइनन्छ िने िुट्यान प्रिासत (Shrub Species)
को रुपमा च ुत्रो (Berberis aristata), खजभिु (Morus spp.), वयर (Zizyphus spp.), मसिनो

काुँडा (Lantana camera), आदद र सिरुवा प्रिाती (Herb Species) मा जचत्रे वन्िो (Digitaria
ciliaris), वन मारा (Ageratina adenophora),तीते पाती (Artemisia spp.),दुिो (Cyanodon
dactylon), वन्िो (Digitaria ciliaris), र चरी असमलो (Oxalis corniculata) आदद पाईन्छ ।
मासथ उल्लेजखत िानकारीहरू क्षेत्र भ्रमण र िावनिसनक परामशनको क्रममा िङ्कलन गररएको
सथयो।
गैर काष्ठ वनपैदावर
उधोग क्षेत्रमा िवेक्षण र िावनिसनक परामशनको क्रममा िङ्कलन गररएको वनपैदावरको नाम तल
तासलकामा ददएको छ ।
तासलका 7: : प्रस्ताव क्षेत्रको वनपैदावरको नाम
स्थासनय नाम

िैज्ञासनक नाम

सलजच

Litchi chinensis

Mangifera indica,

ुँ
आप

Emblica officinalis

अमला

Psidium guava

अभिा
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Lyonia ovalifolia

अङ्गेरी

Prunus persica

आरु

Melia azedarach

वकाइनो

Terminalia bellerica

वरो

Ficus clavata

वेरुलो

Rhus chinensis

वकअसमलो

Semecarpus anacardium

िलायो

Schima wallichii

जचलौने

Berberis aristata

च ुत्रो

Castanopsis indica

कटुि

Terminalia chebula

हरो

Ficus semicordata

खनायो

Pinus roxburghii

खोटे िल्लो

Ficus religiosa

वपपल

Terminalia alata

िाि

Shorea robusta

िाल

Dalbergia sisoo

सििो

Alnus nepalensis

उजत्ति
५.२.२ वन्यिन्तुः
यि कमलामाई

नगरपासलकाको

प्राकृसतक वनमा ववसिन्न िंगली िनावर तथा चराच ुरुङ्गी

पाईन्छ । कमला खोलाको पानी र मूलको अजस्तत्वले वन्यिन्तुहरूको लासग उपयुक्त आवािको
गुणस्तरमा वृवि गरे को छ। यद्यवप यिको नजिकैको वररपरर वन्यिन्तुहरूको स्थायी प्रिनन
वािस्थान छै न र क्षेत्र िवेक्षणको क्रममा स्थायी वन्यिन्तुको कुनै पसन िं केत दे जखएको छै न
।स्थानीय व्यजक्तहरूको अनुिार िं केत र िूचकहरू िस्तै िंगली िनावरहरूको पाइला, ध्वसन
आदद प्रायः नजिकैको वन क्षेत्रमा दे खा पदनछ र िुन्न िवकन्छ ।यिमा मलिाुँप्रो (Yellow-

throatedMarten), वनसिरालो (Junglecat) रातो÷रतुवा मृग (Barking Deer),घरछु च ुन्रो
(HouseShrew, Chhuchundra),स्याल (Golden Jackal), रातो िाुँदर (Rhesus Monkey), खै रो
ुँ ा पाईने चराच ुरुङ्गी मुिरु (Blue
खरायो (Indian Hare), घर मूिा (House rat) आदी हुन ।यह
peafowl), कासलि (Lophura l eucomel anos ), कालपेचक लाटोकोिेरो(Athene brama),
(P sittcular eupatria ), ढु कुर (S treptopelia sp.) आदद िाधारण प्रिासतहरू हुन ् ।
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ुँ ा पाईने घस्रने िातमा करे ट (Lycodon aulicus), डमन (Ptyas mucosa), पानी िपन
िाथै यह
(Nerodia sipedon), भ्यागुतो (Rana Tigerina) आदद ववढ पाइन्छ ।(स्रोत : स्थलगत अध्ययन
२०७७)
ु ा
यि क्षेत्रमा रहेका नदी, खोला र पोखरीहरुमा िुदन

(Garra

annedal i e ), कत्ले

(Neol i s s ochei l us hexagonol epi s ), सिंघी (Het eropneus t es f os s i l i s ), वहले (Channa
gachua), अिला (Schi zot horax progas t us ), रहू (Labeo rohi t a), पोथी (Punt i us

s ophore), पोथीया (Punt i us s arana) आदी माछा प्रिातीहरु पाईन्छ । (स्रोत स्थलगत अध्ययन
२०७७)
िं रजक्षत ववरुवा र वन्यिन्तुः
उधोग क्षेत्र सित्रवनस्पसत प्रिासतमा िाल (Shorea R obusta )लाई काुँट्न, िेच्न रोक लगाएको
छ ।
तासलका 8 प्रस्ताव क्षेत्रको िं रजक्षत वन्यिन्तुः
िी.नं.

नेपाली नाम

वैज्ञानीक नाम

Remarks
The IUCN Red List CITES
of
Threatened
Appendix
Species

िन्यिन्तु
1

रातो िादुँर

Macaca mulatta

LC

II

2

जचतुवा

Panthera pardus

VU

I

3

िन सिरालो

Felis chaus

LC

II

4

मलिाप्रो

Martes flavigula

LC

III

5

स्याल

Canis aureus

LC

III

6

न्याउरी मुिा

Herpestes Edwardsi

LC

III

7

दुभिी

Hystrix indica

LC

-

1

कालो जचल

Milvus migrans

LC

II

2

कालीि

Lophura leucomelanos

LC

III

3

जचल

Aquilla clanga

VU

-

चराच ुरुङ्गी
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5

ढु कुर

Streptopelia sp.

LC

6

परे वा

Columba livia

LC

7

िुुँगा

Psittacula sp.

LC

8

कोइली

Eudynamys scolopacea)

LC

-

५.३ िामाजिक, आसथनक तथा िांस्कृसतक वातावरण
नेपालको प्रसिि कमला नदीको उद्गमस्थलमा रहे को कमलामाई दे वीको नामलाई िमाववि गरी
वव.िं ंं. २०५३ मा तत्कालीन सिद्देश्वर र सिमान गा.वव.ि. लाई िमायोिन गरी घोवित
कमलामाई नगरपासलका नेपालको पुनःिं रचनामा िाववक कमलामाई नगरपासलका, डाढी गुराुँिे,
िरकाली,

िलकन्या,

रानीच ुरी,

रानीवाि

गा.वव.ि.हरु

िमावहत

िई

पुन

कमलामाई

नगरपासलकाको रुपमा प्रसतस्थावपत छ । ४८२.५७ वगन वक.मी. क्षेत्रफलमा फैसलएको यि
नगरपासलका च ुरे तराईको प्रचण्ड गमी दे खी महािारतको उच्च श्रृङ्खलािभम ववस्ताररत िएको
छ ।

५.३.१ जिल्लाको िामाजिक, आसथनक तथा िांस्कृसतक वातावरण
राविय िनगणणा २०६८ अनुिार सिन्धुली जिल्लाको िभमा िनिं ख्या २,९६,१९२ रहे को
पाईन्छ िि मध्य पुरुिको िनिं ख्या १,४२,१२३ रहे को छ िने मवहलाको िनिं ख्या
१,५४,०६९ रहेको पाईन्छ। यि जिल्लामा िभमा घुरधुरीको िं ख्या ५७,५८१ छ िने ओित
पररवार िं ख्या ५.१४ रहे को छ । सिन्धुली जिल्लामा मुख्यतया वहन्दू (६४.४७प्रसतशत ), िौि
धमन (३०.४३प्रसतशत) र प्रकृसत (३.२९प्रसतशत), ईिाई धमन (०.९८प्रसतशत), वकरात

(०.३५प्रसतशत ) मासनन्छ। तामाङ्ग (२६.८७प्रसतशत), िनिं ख्याको प्रमुख िासत हो ििमा
मगर (१४.९०प्रसतशत), क्षेत्री (१३.६६प्रसतशत), ब्राह्मण पहाडी (७.७९प्रसतशत), नेवार
(६.२८प्रसतशत), दनुवार (५.८२प्रसतशत), कामी (४.५८प्रसतशत), िाकी (३.५५प्रसतशत),
माझी (३.४७प्रसतशत), दमाई÷डोली (३.०९प्रसतशत) र अन्य (९.९९प्रसतशत) रहे का छन् ।
(स्रोत: राविय िनिं ख्या र आवाि िनगणना, २०११)।
५.३.२ कमलामाई नगरपासलकाको िामाजिक, आसथनक तथा िांस्कृसतक वातावरण

५.३.२.१ िनिङ्ख्या
राविय िनगणना २०६८, आधारमा कमलामाई नगरपासलकामा िनिं ख्या ७७८४५ रहे को छ ।
कमलामाई

नगरपासलकाको िनघनत्व ४८२.५७ वगन वक.सम रहे को छ । यि नगरपासलकाको

िनिं ख्याको वववरण सनभन तासलकामा ददएको छ ।
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तासलका 9 प्रिाववत नगरपासलकाको िनिं ख्याको वववरण
वडा नं .
1

घरधुरी

पररवार

िं ख्या

िं ख्या

1005

1025

मवहला

पुरुि

3067

3120

कुल

क्षेत्रफल

िनिं ख्या

(व.वक.सम)

6187

82.66

2

899

926

2746

2891

5637

50.48

3

413

414

1143

1156

2299

9.05

4

1403

1421

3475

3615

7090

27.12

5

1364

1590

3943

3936

7879

26.84

6

1508

1748

4000

4001

8001

5.93

7

1240

1310

3488

3614

7102

28.71

8

860

886

2359

2508

4867

57.84

9

1054

1133

2930

3094

6024

24.22

10

783

791

2161

2203

4364

37.35

11

1154

1180

3405

3757

7162

38.13

12

710

753

2162

2427

4589

43.34

13

497

525

1378

1460

2838

24.38

14

678

730

1858

1948

3806

26.44

13568

14432

38115

39730

िभमा

77845

482.57

(स्रोतः केजन्रय त्याङ्क वविाग, २०६८)

५.३.२.७ वविुली तथा इन्धन शजक्तको खपत
प्रस्ताववत उधोग क्षेत्रका वासिन्दाहरुको उिानको प्रमुख श्रोतहरुमा दाउरा, मवट्टते ल, ग्याुँि,
वविुली, आदद पदनछन् । यि नगरपासलकाका वासिन्दाहरुले खाना पकाउने प्रयोिनका लासग
अत्यासधक मात्रामा दाउरा िाथै केवह मात्रामा मवट्टतेल तथा ग्याुँिको प्रयोग गरे को पाईन्छ ।

कररि ९४.५४ प्रसतशत घरपररवारले खाना पकाउन मुख्य इन्धन रुपमा काठ र दाउराको िाथै
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गोिर ग्याि (३.३० प्रसतशत) र एल.वप. ग्याुँि (०.०८ प्रसतशत) प्रयोग गरे को पाइएको छ ।
घरहरूमा खाना पकाउन प्रयोग हुने उिानका प्रकारहरू तल तासलकामा दे खाउुँदछ।
तासलका 10: प्रस्ताव नगरपासलकामा खाना पकाउन प्रयोग हुने उिानका प्रकारहरू
नगर
पासल
का

खाना पकाउन प्रयोग हुने इन्धन
कूल

काठ

घरधुरी

मसतते

एल.

गुइ

गोिर

ल

वप.

ठा

ग्याि

िजत्त

अन्य

िनका
रर

ग्याि

निए
को

१३१६४

१२४

६३

१०५

३६

४३४

३

१

७७

०.४८

०.८०

०.२

३.३

०.०

०.०

०.५

७

०

२

१

८

४५
प्रसतश

१००.००

त

९४.५
४

(स्रोतः केजन्रय त्याङ्क वविाग, २०६८)
प्रिाववत वाडन नभिर -१ मा खाना पकाउन प्रयोग हुने उिानका प्रकारहरू
यिै गरी प्रिाववत वाडन नभिर -१ क्षेत्रका वासिन्दाहरुको उिानको प्रमुख श्रोतहरुमा दाउरा, मवट्टते ल,
ग्याुँि, वविुली, आदद पदनछन् । यि वाडनका वासिन्दाहरुले खाना पकाउने प्रयोिनका लासग
अत्यासधक मात्रामा दाउरा िाथै केवह मात्रामा मवट्टते ल तथा ग्याुँिको प्रयोग गरे को पाईन्छ । कररि

९४.१३ प्रसतशत घरपररवारले खाना पकाउन मुख्य इन्धन रुपमा काठ र दाउराको िाथै गोिर
ग्याि (३.३२

प्रसतशत) र एल.वप.ग्याुँि(१.१८ प्रसतशत) प्रयोग गरे को पाइएको छ ।

तासलका 11: प्रिाववत वाडन नभिर -१ मा खाना पकाउन प्रयोग हुने उिानका प्रकारहरू
प्रिावव
त वाडन
नभिर
-१को

खाना पकाउन प्रयोग हुने इन्धन
कूल
घरधुरी

काठ

मसतते

एल.वप.ग्या

गुइ

गोि

ल

ि

ठा

र

रर

ग्या

निए

ि

को
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११८५

१११

६

१४

३

३९

०

०

०

०.५२

१.१८

०.२

३.३

०.०

०.०

०.००

७

२

२

०

५
प्रसतश

१००.०

९४.१

त

०

३

(स्रोतः केजन्रय त्याङ्क वविाग, २०६८)
तासलका 12: प्रस्ताव नगरपासलकामा िजत्त िाल्नको प्रयोग हुने इन्धन
नगरपासलका

कूल
घरधुरी

िजत्त िाल्नको प्रयोग हुने इन्धन
मसततेल

िौयन

गोिर

िजत्त

अन्य

ग्याि

प्रसतशत

िनकारर
निएको

१३१६४

२८७३

१३१४

१६

८३२६

५५८

७७

१००.००

२१.८२

९ंं९८

०.१२

६३.२५

४.२४

०.५८

(स्रोतः केजन्रय त्याङ्क वविाग, २०६८)
यिैगरर प्रस्ताव क्षेत्रमा िजत्त िाल्नको लासग ६३.२५ प्रसतशतपररवारले सििुलीको प्रयोग गने गदनछन
। त्यस्तै गरी २१.८२ प्रसतशत पररवारले मट्टीते लको र ९.९८ प्रसतशत िौयन उिानको प्रयोग गरे को
पाईयो ।
प्रिाववत वाडन नभिर -१ मा िजत्त िाल्नको प्रयोग हुने इन्धन
तासलका 13: प्रिाववत वाडन नभिर -१ मा िजत्त िाल्नको प्रयोग हुने इन्धन
प्रिाववत

िजत्त िाल्नको प्रयोग हुने इन्धन

वाडन
नभिर
१

प्रसतशत

-

कूल

मसततेल

िौयन

गोिर

घरधुरी

िजत्त

अन्य

ग्याि

िनकारर
निएको

११८५४

११६

७४७

१

२६७

४७

७

१००.००

९.८०

६३.०३

०.१२

२२.५३

३.९४

०.५८

(स्रोतः केजन्रय त्याङ्क वविाग, २०६८)
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यिैगरर प्रस्ताव क्षेत्रमा िजत्त िाल्नको लासग २२.५ प्रसतशत पररवारले सििुलीको प्रयोग गने गदनछन
। त्यस्तै गरी ९.८० प्रसतशत पररवारले मट्टीते लको र ६३.०३ प्रसतशत िौयन उिानको प्रयोग गरे को
पाईयो ।
५.३.३.प्रमुख धासमनक िाइटहरू र चाडपवनहरू

दशै, सतहार, होली, कृष्ण िन्मािमी (िगवान कृष्णको उत्िव), लोशार आदद पररयोिना कायानन्वयन
क्षेत्रमा मनाइने प्रमुख उत्िवहरू हुन ् ।
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६ प्रस्ताव कायानन्वयन गदान वातावरणमा पने प्रिाव

उधोग सनमानण गदान वातावरणमा पनन िक्ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रिावहरुको अध्ययन तथा मूल्यांकन
गरी उक्त कायनिाट हुने िकरात्मक र नकारात्मक प्रिावहरुको ववश्लेिण गररएको छ । िभिाववत

अिरहरु प्रकृसत, आकार, ववस्तार र अवसधका आधारमा वविािन गरी प्रिावको पवहचान गररएको
हो । उक्त कायनले िववष्यमा सनभत्याउन िक्ने प्रिावहरुको पवहचान र ववश्लेिण िैववक,

िौसतक,आसथनक िामाजिक तथा िाुँस्कृसतक एवं रािायसनक वातावरण पसन ध्यानमा राजखएको छ ।
यि अथनमा िकारात्मक प्रिावहरुलाई न्यू नीकरण गने यि प्रस्तावको उदे श्य रहे को छ । राविय
वातावरणीय सनदे जशका, २०५० अनुिार यि प्रस्तावनाको प्रिाव मूल्यांकन गररएको छ ।
मूल्यांकनका लासग सनभन उल्ले जखत आधारहरु तय गररएका छन् ।
६.१ प्रस्तावको अनुकुल प्रिावहरु
 रोिगारीको अविर
ववकाि कायनले स्थानीय िमुदायलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुर्याउुँछ । प्रस्ताववत वाजशङ्ग

उद्योग सनमानण

कायनले स्थानीय वासिन्दाको रोिगररको अविर श्रृिना गदनछ । यि सनमानण कायनले स्थानीय मानव
िं िाधन र स्थानीय सनमानण िामग्रीको उपयोगमा िोड ददनेछ ििले गदान उधोग क्षेत्र वरपर िस्ने
मासनिहरुलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ । उधोग सनमानणको लासग पवहलो प्राथसमकता स्थानीय

मासनिहरुको कामको दक्षता अनुिार रोिगारी ददइनेछ । कामदारहरुको अपररहायन मागिाट उधोग

क्षेत्रका िेरोिगार, कृविमा आधाररत, र दक्ष र अदक्ष मासनिहरु लािाजन्वत हुनेछन् । यो प्रिाव
प्रत्यक्ष, मध्यम, स्थानीय र अल्पकासलन रहनेछ ।
 ववकाि तथा सनमाणन िामग्रीको उपलब्धताः
यि वाजशङ्ग

उद्योगले कमलामाई

नगरपासलकामा आवश्यक सनमानण िामग्रीहरूको िजिलो

उपलब्धता हुनेछ ।सनमानण िामग्रीहरू िहि उपलब्धतालाई त्यि क्षेत्रका मासनिहरुले सनिी तथा

िामाजिक ववकाि सनमानण कायनमा उजचत प्रयोग गनन िक्छन् । यिले मूलतहः स्थासनय रोिगारी,
रािश्व र अन्य ववकािको सनमानणहरु अजघ िढाउन िहि गराउुँछ । यो प्रिाव प्रत्यक्ष, मध्यम,
स्थानीय र अल्पकासलन रहनेछ ।
 व्यापार व्यविायमा वृवि
उधोग क्षेत्रमा सनमानण मिदुरलाई लजक्षत गरी स्थानीय िासिन्दाहरुले नयाुँ व्यविाय खोल्ने छन् ।
यिले उधोग क्षेत्रमा ववकािका लासग नयाुँ अविर प्रदान गने छ, ििले गदान स्थानीय मासनिहरुले
परभपरागत व्यविायको शैलीिन्दा फरक नयाुँ व्यविाय िुरु गने अविर हुने छ ।
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उधोग क्षेत्रका स्थानीयहरुले आफ्ना कृवि उत्पादनहरु (िस्तै दू ध, अन्डा, मािु, तरकारी, फलफूल
आदद) िं चालक र सनमानण मिदुरहरुलाई राम्रो मुल्यमा िेच्ने अविर पाउनेछन । यिले गदान
स्थानीयलाई कृवि िामग्रीहरु पवहले िन्दा धेरै पररमाणमा उत्पादन गनन प्रोत्िावहत गनेछ । स्थानीय

उत्पादन िाहे क िं चालक र सनमानण मिदुरलाई लजक्षत गरी गरी जचया पिल, खािा घर, र खाद्यनका
नयाुँ पिलहरु खोल्ने िभिावना हुनेछ । यिले गदान स्थानीयहरुलाई आसथनक फाइदा हुनेछ । यो
योिनाको प्रिाव प्रत्यक्ष, मध्यम, क्षेत्रीय र दीघनकालीन रहनेछ ।
 अस्थायी रूपमा असधग्रवहत घर िग्गािाट िाडा
अस्थायी जशववर स्थल स्थापना गनन, सनमानण िामग्री िण्डारण गननको लासग स्थानीय मासनिहरुको
िग्गा आवश्यक पनेछ, असधग्रहण गररएका िग्गाको िाडा उपलब्ध हुनेछ ििले गदान िग्गा

उपलब्ध गराउने व्यजक्तको आय वृवि हुनेछ । यिको प्रिाव प्रत्यक्ष, सनभन, स्थलगत र अल्पकासलन
हुनेछ ।

 िमीनको मूल्य वृवि
उधोग िचालन िएपसछ उधोग आिपािका िमीनहरुको मुल्य िढ्ने िभिावना रहने छ । िमीनको
मूल्य िढ्नाले स्थानीय वकिान र उद्यमीहरुको ऋण सलने क्षमतामा वृवि हुनेछ । यिले अन्ततः
आधुसनक कृवि अभ्याि, उच्च पैदावार पशुपालन, उद्योग आददको वृवि गनेछ । यिको प्रिाव
अप्रत्यक्ष, मध्यम, स्थानीय र दीघनकालीन हुनेछ ।


प्राववसधक िीपहरूको असिवृवि

उधोग सनमानण गदान स्थानीय श्रमशजक्तलाई पवहलो प्राथसमकता ददनेछ। यि रणनीसतले स्थानीयलाई
रोिगारीका अविर मात्र प्रदान गनुक
न ा िाथै सनमानण कायनमा प्रयोग हुने िीप र प्राववसधक ज्ञान
हस्तान्तरण गदनछ । यिको प्रिाव प्रत्यक्ष, मध्यम, स्थानीय, र दीघनकालीन हुनेछ ।
 रािस्व िङ्कलन
यि उद्योगले कमलामाई नगरपासलकामा आय कर र अन्य रोयल्टीिाट िङ्कलनमा टे वा पुराउने छ
। वाजशङ्ग

उद्योगले काम गरे िभम क्षेत्रीय स्तरमा प्रत्यक्ष िकारात्मक प्रिाव पानेछ। यो पररयोिना

को िि िन्दा महत्वपूण न प्रिावहरु मध्ये एक हो। यिको प्रिाव प्रत्यक्ष, मध्यम, स्थानीय, र
दीघनकालीन हुनेछ ।

37

सिट्िवासिं ग उधोग िं चालन गनन प्रारजभिक वातावरणीय परीक्षण (I EE) प्रसतवेदन

६.२ प्रस्तावका प्रसतकुल प्रिावहरु
६.२.१ िामाजिक, आसथनक र िाुँस्कृसतक क्षेत्रमा पने प्रिाव
 स्वास््य, पेशागत स्वास््य तथा िुरक्षाः
प्राय ििो नदी वकनारिभम पुग्न कच्ची रुपमा िनाइने पहुुँच मागन र त्यहाुँ आवतिावत गने नदीिन्य

िामग्री िोक्ने िवारी िाधनले उडाउने धुुँलोको कणहरुले गदान त्यहाुँ कामगने मिदुरहरु र वरपरका
िासिन्दाको स्वास््यमा प्रसतकूल अिर पनन िक्छ । त्यिै गरी वाजशङ्ग उद्योग प्रयोग हुने औिारहरुले
शरीरका ववसिन्न िागहरुमा चोटपटक लाग्ने तथा अङ्गिङ्ग हुने िभिावना पसन दे जखन्छ । कवहले

काुँही आकजस्मक िवारी दुघट
न नाको कारणले मिदुर र वरपरका िासिन्दा र मुख्य गरी
िालिासलकाहरु िढी अिुरजक्षत दे जखन्छ । यिको प्रिाव अप्रत्यक्ष, मध्यम, स्थानीय, र दीघनकालीन
हुनेछ ।
 धमन, िंस्कृसत र परभपरामा प्रिावः
वाजशङ्ग उद्योगमा मासनिहरुलाई रोिगारमा खटाउुँदा त्यि क्षेत्रको धासमनक र िाुँस्कृसतक पक्षहरुमा
पसन प्रिाव पने दे जखन्छ । ववसिन्न धमनमा आस्थाराख्ने सिन्नासिन्नै िं स्कृसत िएका मासनिहरुले आफ्नो
कायनक्षेत्रमा पसन उनीहरुकै परभपरालाई िढु वा ददुँदा स्थासनय मासनिहरुलाई अपहे सलत महिुि हुन
िक्छ ििले स्थासनय र कामदारिीच झै–झगडा र अन्य िामाजिक िमस्याहरु सनभत्याउन िक्छ
। यिको प्रिाव अप्रत्यक्ष, सनभन, स्थानीय, र दीघनकालीन हुनेछ ।
 िाल मिदुर िढ्न िक्ने :
वाजशङ्ग उद्योगले िेरोिगार पररवार तथा िदस्यहरु आकिनक पेशाका रुपमा सलन िक्छन् ।
यिले गदान सनभन आसथनक स्तर िएका पररवारहरु यस्ता पेशामा िढी िवक्रय दे जखन्छन् ।
िालिासलकाहरु पसन केही पैिा कमाउने लोिमा होि् या आफ्नो पररवारलाई िघाउने आशमा,
ुँ ाल्न थाल्छन् । यिले गदान प्रस्ताववत क्षेत्रमा िाल मिदुरी िढ्ने र स्कूल िाने
यो पेशा अग
ववद्याथीको िं ख्या घट्न िक्ने अवस्था आउुँछ । यिले मूलतः त्यि क्षेत्रमा शैजक्षक ववकािमै
पसन प्रिाव पाने दे जखन्छ । यिको प्रिाव अप्रत्यक्ष, सनभन, स्थानीय, र दीघनकालीन हुनेछ ।
 कामदारहरु िीच झै–झगडा
वाजशङ्ग उद्योगले न्यून आय िएका मासनिहरु आकविनत हुन्छन् । यिमा गररने शारीररक
कामहरुले मासनिलाई शारीररक र मानसिक रुपमै थकाइिकेको हुन्छ । यि क्रममा कुनै

एकको िानो गल्तीवश हुने कायनले अको कामदारलाई अिहय हुने जस्थसत आउन िक्छ ।
ििले कामदारहरुिीच िानोसतनो झै–झगडा मात्र निएर ठू ला घटना नै घटाउन िक्ने वातावरण

सििनना गदनछ । प्रायििो यस्ता प्रस्तावहरुमा कामगने मासनिहरु आफ्नो शारीररक थकानलाई
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हटाउनको सनसमत्त िाुँड रक्िी िेवन प्राथसमकतामा राख्दछन् । ददनको िमयमा िइ टरे को
िानोसतनो झै–झगडाले रातको िमयमा गररने मध्यपानको क्रममा ठू लो वहं िाको रुप सलन िक्ने
िभिावना हुन्छ। यिको प्रिाव अप्रत्यक्ष, सनभन, स्थानीय, र दीघनकालीन हुनेछ ।
िामाजिक अपराधमा वृविः
वाजशङ्ग उद्योगमा स्थासनय मात्र निएर वाह्य ठाउुँहरुिाट आएका मासनिहरुले पसन काम गछनन ्
। यि क्रममा वविेशगरी िाह्य ठाउुँहरुिाट आउने कामदारहरुले रातमा मध्यपान गरी होहल्ला

गने, चोरी डकैती िस्ता कायनहरुमा िवक्रय हुने र वेश्यावृजत्त र यौनिन्य गसतववसधहरुलाई िढवा
ददने गरे को दे जखन्छ । तिथन यस्ता िामाजिक कुकायन र अपराधको घटनाहरुमा वृवि हुने
िभिावना पसन धेरै रहन्छ । यिका िाथै कामदारहरुलाई िढी दोहव गदान पनी झै–झगडाको
जस्थसत आउन िक्छ । यिको प्रिाव अप्रत्यक्ष, सनभन, स्थानीय, र दीघनकालीन हुनेछ ।
 कामदार माथी शोिण
वाजशङ्ग उद्योगले िेरोिगार पररवार तथा िदस्यहरु धे रैले छोटो िमयको लासग आकिनक पेशाका
रुपमा सलन िक्छन् । यिले गदान सनभन आसथनक स्तर िएका पररवारहरु यस्ता पेशामा िढी

िवक्रय दे जखन्छन् । यिरी सनभन आय िएका अदक्ष कामदार आकविनत हुने हुदाुँ कामदार मासथ
शोिणको िभिावना रहन्छ । यिको प्रिाव अप्रत्यक्ष, सनभन, स्थानीय, र दीघनकालीन हुनेछ ।
 मानव िस्तीमा अिरोध
वाजशङ्ग िाइटमा रहे का गाउुँहरू र त्यहाुँका िासिन्दाहरूलाई पसन केवह अिर पुराएको छ
वकनिने वाजशङ्ग

िाइटमा उद्योगले आवाि सनकाल्दा कच्चा माल, सििुलीका लासग चालु

िेनेरेटर र पानीको उत्थानका लासग चालु पभपहरू अनावश्यक अवरोध पुराएको छ । प्रिावको
पररमाण नगण्य मात्र हो वकनवक िस्ती वाजशङ्ग उद्योग िाइटिाट धेरै टाढा छ । यिको प्रिाव
अप्रत्यक्ष, सनभन, स्थानीय, र दीघनकालीन हुनेछ ।
६.२.२. िौसतक पक्ष
 टोपोग्राफीमा पररवतनन
यो वाजशङ्ग

उद्योग कोमल ढलान क्षेत्रमा स्थावपत िएको सथयो ििको स्थानीय स्थलाकृसतमा

थोरै प्रिाव पदनछ। उद्योग लीि क्षेत्रको स्थलाकृसत स्थायी रूपमा पररवतनन हुनेछ। िालुवा र
कुलको खनन टे रेिको अंशिाट सनकासलन्छ। यो टे रेि क्षेत्र कुनै न कुनै रूपमा िमतल िग्गामा

पररणत हुनेछ, िुन पसछ गाउुँलेहरूले कृवि उद्देश्यका लासग प्रयोग गने छ । यिको प्रिाव
प्रत्यक्ष, मध्यम, स्थानीय, र दीघनकालीन हुनेछ ।
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 वपउने पानी तथा िरिफाइको िमस्याः
स्थासनय कामदारहरु िाहे कका अन्य कामदारहरु िस्नको लासग घर तथा टहराहरु सनमानण
गनुप
न ने हुन्छ । यि क्रममा कामदारहरुिाट पानीका मुहान तथा अन्य िौासतक तथा िामाजिक
िभपजत्तहरुको प्रयोग हुन्छ र त्यस्ता िभपजत्तमा चाप िढ्छ िक्छ। यिले मुख्यतय खानेपानीको
स्रोतमा िरिफाइको िमस्या सनभत्याउुँछ र खानेपानीलाई दुवित िनाउन िक्छ । यि नदीको
दाुँया िाुँयाक्षेत्रमा ििोिाि गने माझी िमुदायहरुको खानेपानीको मुख्य स्रोत नै नदी र त्यि
वरपरका मुलहरु िएको कारणले यि प्रस्तावको कायानन्वयनले कामदारहरुिारा गररने नदी र
खानेपानीको स्रोत प्रदुिणको िभिावना दे जखन्छ । यिको प्रिाव प्रत्यक्ष, सनभन, स्थानीय, र
दीघनकालीन हुनेछ ।
 धुलोपन एवं ध्वनी प्रदुिणः
यि प्रस्तावको कायानन्वयन गदान मुख्य गरी िुख्खायाममा कच्ची पहुुँचमागनिाट ढु वानी गने िवारी
िाधनहरुले सनभत्याउने धुलो र धुुँवाले वातावरणमा वायु प्रदुिण हुने िभिावना दे जखन्छ । यि

िाहेक ती िवारी िाधनहरुिाट सनस्कने ध्वनी प्रदुिण र कोलाहलले वरपरको िमुदायहरुको
एकान्त वातावरणलाई अिर पनन िक्ने दे जखन्छ । यिको प्रिाव प्रत्यक्ष, सनभन, स्थानीय, र
अल्पकालीन हुनेछ ।
 िामग्रीको िण्डारणको प्रिावः
िामग्रीहरु लामो िमयिभम िण्डारन गदान यिले वाजशङ्ग site को

वरपरको वातावरणलाई

कुरुप िनाउने काम गछन । यििाहे क पसन िण्डारन क्षेत्रको अिावमा िङ्कलनतथा उधोग
गररएका िामग्रीहरुलाई उधोगको छे उमा राख्दा यिले अरु िवारी िाधनको आवगमनलाई पसन
अिर गनन िक्छ । यिको प्रिाव प्रत्यक्ष, सनभन, स्थानीय, र अल्पकालीन हुनेछ ।
 फोहोरमैला एवं खेरिाने िामग्रीको प्रिावः
वाजशङ्ग

िाइटमा मासनिहरुको काम गने धुलोको रुपमा स्थावपत हुुँदै िाुँदा त्यहाुँिाट सनस्कने

फोहोरमैला एवं खेरिाने पदाथनहरुपसन वृवि हुुँदै िान्छ । फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गनन उजचत

कायनववसध र ठाउुँ नहुने कारणले गदान सत पदाथनहरु नदी वररपरी तथा नदीमा प्रदुिण गनन िक्छन्
। अनुजचत व्यवस्थापन र व्यवस्थापनको पररणामस्वरूप अवप्रय गन्धको उत्पादन, पानीको

गुणस्तर सिगानन, दृश्य प्रिावहरू र िावनिसनक स्वास््य िोजखमहरू हुन िक्छ। उत्पन्न घरे ल ु
फोहोरको मात्रा काम गने व्यजक्तको िं ख्यामा सनिनर गदनछ। यिको प्रिाव अप्रत्यक्ष, सनभन,
स्थानीय, र अल्पकालीन हुनेछ ।
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६.२.३.

िौववक पक्ष

 माछा एवं अन्य िलचरमा पने प्रिावः
यि प्रस्ताव असनयजन्त्रत तवरले कायानन्वयन गदान यििाट सनस्कने फोहोरमैला लगायतका
पदाथनहरु नदीमा प्रदुिण गदान त्यहाुँका माछा एवं अन्य िलचरलाई प्रिाव पनन िक्छ । यििाहे क
नदी क्षेत्रमा हुने िवारी िाधन र कामदारहरुको कोलाहलले पसन िलचरको प्राकृसतक ववचरणमा
अिर गछन । प्रायः माछाहरु अण्डा पाननको लासग तल्लो नदीय क्षेत्रिाट मासथल्लो क्षेत्रसतर
ििाईं िराुँइिं गछनन । िो क्रममा कोलाहल तथा अशान्त नदीहरुिाटिन्दा शान्त नदीहरुिाट
मासथल्लो तटीय क्षेत्रसतर माछाहरुको िहावलाई यस्ता प्रस्तावहरुले प्रिाव पाने दे जखन्छ ।
यिको प्रिाव अप्रत्यक्ष, सनभन, स्थानीय, र ददघनकालीन हुनेछ ।
 माछाको उपलब्धतामा प्रिावः
मासथ उल्ले ख गररए अनुिार व्यस्त नदी वकनारमा माछाको िं ख्या पसन घट्दो हुन्छ । यिले
त्यि ठाउुँको नदीमा माछा पाइने िभिाव्यतालाई ववस्तारै न्यू न गदै लै िान्छ । यि िाहे क पसन
कामदारहरुले पसन माछा माने प्रवृसतलाई प्राथसमकता ददन िक्छन् । यिले नदीमा माछाको
चाप घट्दै िान िक्छ । यिको प्रिाव अप्रत्यक्ष, सनभन, स्थानीय, र दीघनकालीन हुनेछ ।
 वनिंगलमा पने अिरः
यि नदीका केही वकनारहरुमा उल्ले ख्य रुपमा िामुदावयक तथा िरकारी वनिंगलहरु छै नन्।
ढु ङ्गा र िालुवा लगायतका सनमानण िमाग्रीहरुको िङ्कलन तथा ढु वानी गने काममा लागेका
कामदारहरुले त्यही क्षेत्र वरपरको वनिंगलिाट वन्यिन्तु एवं अन्य वन पैदावरको गैरकानुनी
व्यापार तथा अनुजचत लाि सलने प्रयाि िने गनन िक्छन् । तर िङ्कलन क्षेत्रमा नगन्य रुपमा
रुखहरु पने िएको हुनाले यि उधोगले वनक्षेत्रमा कुनै अिर पने दे जखदै न ।
 वन्यिन्तुको चोरर जशकार
सनमानण िामग्रीहरुको िङ्कलन, र ढु वानीमा काम गने कामदारहरुिाट त्यि क्षेत्रको वररपरी पाईने
वन्यिन्तुको गैरकानुनी रुपमा जशकार गनन िक्छन् । यस्ता जशकारहरु मािुिन्य पदानथको
लासग मात्र निएर ववसिन्न िं रजक्षत िनावरको शररर तथा शरररको अंगहरुको गैरकानुनी
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व्यापारको लासग पसन हुनिक्छ। प्रस्ताववत आयोिना क्षेत्र वनको नजिक नपने र त्यि स्थानमा
वन्यिस्तुहरुको लासग उजचत वािस्थान िमेत छै न ।
 वन्यिन्तु तथा चराहरुको प्राकृसतक ववचरणमा पने प्रिाव
सनमानण िामग्रीको ढु वानी र त्यििाट हुने ध्वसन प्रदुिणले वन्यिन्तुको प्राकृसतक ववचरणमा पने

प्रिाव पाछन । तर यि क्षेत्रमा वनिंगलहरु न्यू न रुपमा िएको कारणले गदान उल्लेख्य प्रिाव
नपरे पसन न्यून प्रिावको िभिावना छ । चराको अस्थाइ आवतिावत हुने क्षेत्र रहे को छ तर

उक्तिङ्कलन र उधोग क्षेत्रमा नददको िहाि क्षेत्र ठु लो चौडाई तथा दुिै तफन खुल्ला िगर,

खेतहरु रहेकाले वैकजल्पक मानग प्रयोग गने िएको हुनाले यि प्रररयोिनाले चराच ुरुङ्गीका आवत
िावतमा खािै अिर पदै न ।

६.२.४.

रिायसनक पक्ष

 िल प्रदुिण
ढु ङ्गा, सगट्टी, िालुवाको िङ्कलन गने क्रममा कामदारहरुिाट नदीमा र त्यिको वररपरी शौच गने,
खानेकुराहरु फाल्ने, पोख्ने, प्लाजस्टकहरु यत्रतत्र छने िभिावना हुन्छ । फोहर सििनना हुन्छ र
नदीको वातावरणमा प्रदू िण िढ्न िक्दछ । तल्लो िागमा िल प्रदू िण गनन िक्छ । यिको
प्रिाव अप्रत्यक्ष, सनभन, स्थानीय, र दीघनकालीन हुनेछ ।
 धुवाुँ र धुलोले गने वायु प्रदुिण
ढु ङ्गा, सगट्टी, िालुवा आदद िङ्कलनतथा सनकािीले वन क्षेत्र, नदीको वकनार र िडकको छे उछाउमा
धुुँवा र धू लोको मात्रा केही हदिभम िढ्ने िभिावना हुन्छ ।सनमानण िामग्रीहरुको ढु वानी गने

िवारी िाधनको ध्वनी प्रदू िण पसन िढ्छ । यिको प्रिाव अप्रत्यक्ष, सनभन, स्थानीय, र
दीघनकालीन हुनेछ ।
६.३ प्रिावहरुको तहगत वगीकरण
मासथल्लो खण्डमा व्याख्या गररएका प्रिावहरु प्रस्ताववत उधोगको कायानन्वयनिाट पनन िक्ने

प्रिावहरु हुन ् ।पवहचान िएका प्रिावहरुको पररमाण (धेरै, मध्यम, थोरै , सिमावसध (क्षेत्रीय,
स्थानीय, स्थलगत), िमयावसध (अल्पकालीन, मध्यावसध, दीघनकालीन) र प्रकृसत (प्रत्यक्ष,

अप्रत्यक्ष) एकै िमान नहुने हुुँदा यी प्रिावहरुको प्रवलता पसन फरक फरक गुण र प्रकृसतका
हुन्छन् । यि आधारमा उल्ले खनीय प्रिावहरुको वगीकरण गरी उक्त प्रिावहरुको लासग

िमयानुकूलनका न्यूसनकरणका उपायहरु तोवकने छन् । राविय वातावरणीय प्रिाव मूल्याड्ढन
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ु ान र उल्लेखनीय प्रिावहरुको पवहचान
सनदे जशका २०५० को आधारमा प्रिावहरुको पूवाननम
गररएको छ । तल उल्ले जखत पक्षहरुको आधारमा उक्त प्रिावहरुको वगीकरण गररएको छ
।
पररमाण : (Magni t ude) प्रिावहरुको तीव्रताको ] (Severi t y) को आधारमा पररमाण सनधानरण

गररएको छ । प्रस्ताववत उधोगिाट पनन िक्ने केवह अिरहरुलाई पूण न न्यू सनकरण गनन निवकने

जस्थसत दे जखएमा उक्त प्रिावलाई धेरै पररमाणमा हुने प्रिावको रुपमा वगीकरण गररएको छ ।
त्यिैगरर केवह अिरहरु िरल उपायद्वारा िजिलै न्यू नीकरण गनन िवकने दे जखएमा थारै पररमाणका

प्रिावको रुपमा सनधानरण गररएको छ । िाथै केवह अिरहरु िजिलै न्यू नीकरण गनन निवकएता

पसन उक्त अिरहरुको न्यूनीकरणका उपायहरु अपनाउन िवकने वकसिमका प्रिावहरुलाई मध्यम
पररमाणका प्रिावको रुपमा वगीकरण गररएको छ ।
सिमावसध/फैलावट (Ext ent ): प्रस्ताववत उधोगको वक्रयाकलापहरुले अिर पुरयाउने िक्ने
िभिाववत क्षेत्रको आधारमा प्रिावहरुको सिमावसध/फैलावट सनधानरण गररएको छ । उक्त
प्रिाववत क्षेत्रलाई ३ क्षेत्रमा वगीकरण गररएको छ, क्षेत्रीय, स्थानीय र स्थलगत ।

िमयावसध (Durat i on) : प्रस्ताववत उधोगको वक्रयाकलापहरुद्वारा प्रिाववत क्षेत्रमा पनन गएको
अिरहरु ववसिन्न िमयिभम रवह रहने हुनाले उक्त अिरहरुको िमयावसधको आधारमा िभिजन्धत
प्रिावहरुको िमयावसध सनधानरण गररएको छ ।
तासलका 14 अनुकुल प्रिाव मूल्यांकन
प्रस्तावका

प्रकृसत

वातावरणीय प्रिाव

पररमाण

सिमा

िमयावसध

क्षेत्र

अंक

िाुँस्कृसतक

रोिगारीको अविर
ववकाि

तथा

प्रत्यक्ष

सनमाणन प्रत्यक्ष

तथा

िामग्रीको उपलब्धताः

मध्यम

स्थानीय

अल्पकासलन

महत्वपूण न

(२०)

(२०)

(५)

(४५)

मध्यम

क्षेत्रीय

अल्पकासलन

(२०)

(६०)

(५)

धेरै

महत्वपूण न
(85)

व्यापार व्यविायमा वृवि प्रत्यक्ष

वातावरण

आसथनक
िामाजिक

िभमा

मध्यम

क्षेत्रीय

दीघनकालीन

(२०)

(६०)

(२०)

धेरै

महत्वपूण न
(१००)

उधोग सनमानणको क्रममा प्रत्यक्ष

सनभन

स्थलगत अल्पकासलन

महत्ववहन

घर

(१०)

(१०)

(२५)

अस्थायी

रूपमा
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असधग्रवहत

िग्गािाट

िाडा
िमीनको मूल्य वृवि
प्राववसधक

अप्रत्यक्ष मध्यम

िीपहरूको प्रत्यक्ष

असिवृवि
रािस्व िङ्कलन

प्रत्यक्ष

स्थानीय

दीघनकालीन

महत्वपूण न

(२०)

(२०)

(२०)

(६०)

मध्यम

स्थानीय

दीघनकालीन

महत्वपूण न

(२०)

(२०)

(२०)

(६०)

मध्यम

क्षेत्रीय

दीघनकालीन

(२०)

(६०)

(२०)

धेरै

महत्वपूण न
(१००)
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तासलका 15: प्रसतकुल प्रिाव मूल्यांकन
प्रस्तावका

प्रकृसत

वातावरणीय प्रिाव

पररमाण

सिमा

िमयावसध

कायन
िामाजिक
आसथनक
तथा

िाुँस्कृसतक
वातावरण

अंक
खेती योग्य िसमनको प्रत्यक्ष

सनभन

स्थलगत अल्पकासलन महत्ववहन

क्षय

(१०)

(१०)

पेशागत स्वास््य तथा प्रत्यक्ष

मध्यम

स्थलगत दीघनकालीन

महत्वपूण न

िुरक्षाः

(२०)

(१०)

(२०)

(५०)

सनभन

स्थानीय

अल्पकासलन महत्ववहन

परभपरामा प्रिावः

(१०)

(२०)

(५)

िाल

मध्यम

स्थलगत अल्पकासलन महत्ववहन

(२०)

(१०)

(५)

सनभन

स्थानीय

अल्पकासलन महत्ववहन

झै–झगडा

(१०)

(२०)

(५)

िामाजिक अपराधमा अप्रत्यक्ष

मध्यम

स्थानीय

अल्पकासलन महत्वपूण न

वृविः

(२०)

(२०)

(५)

कामदार माथी शोिण प्रत्यक्ष

मध्यम

स्थानीय

अल्पकासलन महत्वपूण न

(२०)

(२०)

(५)

मध्यम

स्थानीय

अल्पकासलन महत्वपूण न

(२०)

(२०)

(५)

सनभन

स्थलगत दीघनकालीन

महत्ववहन

(१०)

(१०)

(२०)

(४०)

सनभन

स्थानीय

दीघनकालीन

महत्वपूण न

(१०)

(२०)

(२०)

(५०)

सनभन

स्थानीय

दीघनकालीन

महत्वपूण न

उपलब्धतामा प्रिावः

(१०)

(२०)

(२०)

(५०)

वनिंगलमा

सनभन

स्थानीय

दीघनकालीन

महत्वपूण न

(१०)

(२०)

(२०)

(५०)

सनभन

स्थानीय

अल्पकासलन महत्ववहन

(१०)

(२०)

(५)

िं स्कृसत

धमन,

मिदुर

र अप्रत्यक्ष
िढ्न अप्रत्यक्ष

िक्ने
कामदारहरु

मानव

िीच अप्रत्यक्ष

िस्तीमा प्रत्यक्ष

अिरोध
िैववक

िभमा

वनस्पसतमा नोक्िान

अप्रत्यक्ष

वातावरण
माछा

एवं

अन्य अप्रत्यक्ष

िलचरमा पने प्रिावः
माछाको

अप्रत्यक्ष
पने अप्रत्यक्ष

अिरः
वन्यिन्तुको जशकार

अप्रत्यक्ष
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(३५)
(3५)
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(४५)
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वन्यिन्तु

तथा अप्रत्यक्ष

चराहरुको प्राकृसतक

सनभन

स्थानीय

अल्पकासलन महत्ववहन

(१०)

(२०)

(५)

(३५)

मध्यम

स्थानीय

दीघनकालीन

महत्वपूण न

२०

२०

२०

(६०)

मध्यम

स्थलगत अल्पकासलन महत्ववहन

(२०)

(१०)

(५)

सनभन

स्थानीय

अल्पकासलन महत्ववहन

(१०)

(२०)

(५)

सनभन

स्थानीय

अल्पकासलन महत्ववहन

(१०)

(२०)

(५)

न्यू न

स्थानीय

अल्पकासलन महत्ववहन

ववचरणमा पने प्रिाव
िौसतक र

िू-उपयोगमा

रािायसनक

पररवतनन

वातावरण

वायु प्रदुिण
वपउने

प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष

पानी

तथा प्रत्यक्ष

िरिफाइको िमस्याः
ध्वसन प्रदुिण
ठोि

प्रत्यक्ष
फोहोर प्रत्यक्ष

व्यवस्थापन
वाजशङ्ग

(१०)
site मा प्रत्यक्ष

िामग्रीको

(२०)

(५)

(३५)
(३५)
(३५)
(३५)

मध्यम

स्थलगत अल्पकासलन महत्वपूण न

(२०)

(१०)

मध्यम

स्थलगत दीघनकालीन

महत्वपूण न

(२०)

(१०)

(५०)

न्यू न

स्थलगत अल्पकासलन महत्ववहन

(१०)

(१०)

(५)

(3५)

िण्डारणको प्रिावः
िसमनको

मासथल्लो प्रत्यक्ष

माटोमा नोक्िान
फोहोरमैला
खेरिाने

एवं प्रत्यक्ष
िामग्रीको

प्रिावः
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७. प्रस्ताव कायानन्वयनका ववकल्प

वैकजल्पक ववश्लेिणलाई वातावरणीय अध्ययनको असिन्न अं गका रूपमा सलईएको छ . ििले
पररयोिना कायानन्वयन गनन िभिाववत छनौटहरूको मूल्याकन गदनछ। वैकजल्पक ववश्लेिणको उद्देश्य

एक ववकाि ववकल्पमा आइपुग्नु हो, ििले प्रसतकूल प्रिावहरूलाई कम गदै मा असधकतम
फाइदाहरू उठाउुँदछ। यि वाजशङ्ग

उद्योगका लासग छलफल गररएका ववसिन्न ववकल्पहरू

मुख्यतया पररयोिना स्थान, िाइट चयन, सडिाइन ववकल्प, प्रववसध, कायानन्वयन प्रवक्रया र िमय
तासलकामा केजन्रत छन् ।
७.१ उधोग स्थल

हालको स्थान वैकजल्पकको रूपमा छनौट गररएको सथयो वकनवक यो न्यू न उत्पादनवाला कृवि िूसम
हो । उधोग स्थल अन्य िाइटहरूको तुलनामा कम वातावरणीय प्रिावको सिमाना सित्र पछन। यो
उद्योग िाइट कुनै पसन धासमनक र िांस्कृसतक िाइटको नजिक छै न िाथै, यो िाइट सनिी कृवि
िसमनको हो र िाइटको पररसधमा िसिरहे का व्यजक्तहरू वाजशङ्ग

उद्योगहरूिुँग िहमत छन्।

तिथन प्रस्ताववत उधोग सनमानणनै उत्तम ववकल्प हुने ।
७.२ प्रवक्रया

प्रस्ताववत उधोगको प्रवकयामा मासनिले गररने श्रम र हे िी उपकरण (याजन्त्रक उपकरण) हरुले
गररने काम िमावेश हुने छ । यि काममा श्रम शजक्तको प्रयोगलाई प्रोत्शाहन दीईने छ ।
७.३ प्रयोग हुने कच्चा प्रदाथन

प्रस्ताववत उधोगका लासग प्रयोग हुने कच्चा पदाथनहरुमा िालुवा िोल्डर ठू लो आकारका ढुं गाहरु
हुन ् । उत्पाददत सनमानण िामग्रीहरुलाई असधकतम मात्रामा सनमानण कायनमा प्रयोग गररने छ ।
७.४ प्रस्ताव कायानन्वयन नगने
यि वैकजल्पक प्रस्तावले प्रस्ताववत उधोगको कायानन्वयनमा रोक लगाउदा स्थानीय मासनिहरुलाई
वेफाइदा हुने दे जखन्छ। यदद प्रस्ताव कायानन्वयन निएमा सनमानण िामग्रीको उपलब्धता र रोिगारीको

अिाव हुनेछ। प्रस्ताववत उधोगले यि क्षेत्रको वातावरणमा उल्लेख्य नकारात्मक अिर पाने दे जखदै न
तेिैले यि प्रस्ताव कायानन्वयन नगने प्रस्ताव उपयुक्त छै न ।
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७.५ िमय तासलका
रातीको िमयमा काम रोक्नुपछन ििले गदान वाजशङ्ग िाइट िाट सनजस्कने आवािले नजिकैका
क्षेत्रलाई अवरोध नपरोि्। यििाहे क, यि पररयोिनाले िकेिभम िभिव र व्यावहाररक रूपमा
आवसधक ध्वसनमुक्त प्रववसध प्रयोग गनेछ।
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८. वातावरणीय व्यवस्थापन योिना

वातावरणीय व्यवस्थापन योिना कुनै पसन योिना सनमानण वा िं चालन गदान त्यिका गसतववसधहरुिाट
वातावरणमा पनन िक्ने अिर/प्रिावहरुको पवहचान गरी त्यिलाई न्यू नीकरण गनन गररने प्रस्ताववत
एकीकृत प्रयािहरुको योिना हो । वातावरणीय व्यवस्थापन योिना ववशेि गरीप्रिाव मूल्यांकन
गदान असत महत्वपूणन प्रिावहरु िसन पवहचान गररएका प्रिावहरुको हकमा सनमानण गररने छ । उधोग
सनमानण पूव,न सनमानण तथा िं चालन चरणमा पनन िक्ने ववसिन्न वातावरणीय अिरहरु तथा ती
चरणहरुमा ध्यान पुयानउनुपने वातावरणीय िवाल, उधोगका लािवृविका उपायहरु, नकारात्मक
प्रिाव न्यूनीकरणका उपायहरु, त्यिका कायानन्वयन तथा वातावरणीय अनुगमनका लासग िं स्थागत
जिभमेवारी, वातावरणीय िभवधनन तथा नकारात्मक प्रिाव न्यू नीकरणको लागत िमेत िमावेश गरी
वातावरण व्यवस्थापन योिनाको खाका तयार पाररएको छ ।
८.१ वातावरणीय व्यवस्थापन योिना (E M P ) कायानन्वयनको लासग जिभमेवार सनकायहरू
यि खण्डले उधोग कायानन्वयनिाट हुने िभिाववत मुख्य मुद्दाहरूको िारे मा छलफल गछन र सनगरानी
तासलका र जिभमेवारी िवहत न्यूनीकरणका उपायहरूको प्रस्ताव गदनछ। E M P

ले उधोग

व्यवस्थापनलाई यिरी मागनसनदे जशत गदनछ ता वक वातावरण िं रक्षण उपायहरू पयानप्त रूपमा लागू

गररएको छ।प्रस्ताववत उधोग स्तरोन्नसतिुँग िभिजन्धत वातावरणीय व्यवस्थापनको उत्तरदावयत्वमा
ववसिन्न उधोग सनमानण गने सनकायहरु िमावेश गररएका छन् र प्रत्येकको ववशेि गसतववसधहरूका
लासग ववशेि जिभमेवारहरू िमेत तोवकएको छ । वातावरणीय व्यवस्थापन योिना कायानन्वयनको
लासग जिभमेवार मुख्य सनकायहरु तथा सतनका मुख्य जिभमेवारी सनभन हुन:्
 कमलामाई नगरपासलका कायानलय,
 स्थानीय प्रिािन कायानलय / वडा कायानलय
 उधोग िं चालक /श्रसमक
 स्थानीय नागररक िमाि, िरकारी/गैर िरकारी िं घ-िं स्था
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तासलका 16 वातावरण व्यवस्थापन योिनाको खाका
ववियगत

िकारात्मक

क्षेत्र

प्रिावको

के के गने

कहाुँ गने

कवहले

किले गने

गने

अनुमासनत

अनुगमन तथा मूल्यांकन

िनशजक्त,

िढोत्तरीका

ििेट, िमय

वक्रयाकलाप
रोिगारीको
अविर

प्रस्ताववत उधोग

क्षेत्रमा रोिगारीको

उधोग क्षेत्र

िं चालन

िं चालक

थप दस्तुर

उधोग,नगरपासलका,

स्थानीय

िं चालन

िं चालक

थप दस्तुर

उधोग नगरपासलका,

चरणमा

नलाग्ने

/वाडन

लासग स्थानीय
िासिन्दाहरुलाई नै
प्रासथसमकता ददनु पने
ववकाि तथा

िजिलै ववकाि तथा

उपलब्धताः

उपलब्धता गने

व्यापार

नयाुँ खाद्यन पिल ,

स्थानीय

िं चालन

स्थानीय

थप दस्तुर

उधोग नगरपासलका,

व्यविायमा वृवि

जचया/होटल खुल्ने

स्तर

चरणमा

िनता

नलाग्ने

/वाडन

उधोग सनमानणको

उधोग िं चालक र

उधोग क्षेत्र

सनमानण

िं चालक,

थप दस्तुर

उधोग, िं चालक,

क्रममा घर

स्थानीय सिचमा

नलाग्ने

स्थानीय िनता

अस्थायी रूपमा

िमझदरर गरी िाडा

असधग्रवहत

तय गने

िामाजिक तथा िाुँस्कृसतक क्षेत्र

सनमाणन िामग्रीको

सनमाणन िामग्रीको

स्तर

चरणमा

चरण

िग्गािाट िाडा
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प्राववसधक

स्थानीय युवाहरूलाई

िीपहरूको

लजक्षत गरी िीप वृवि

असिवृवि

तासलमको गने

उधोग क्षेत्र

िं चालनको िं चालकले
चरणमा

३,०००००

उधोग, स्थानीय तह

प्रजशक्षण
ददने

उधोगको
श्रसमकहरुलाई
उपकरण चलाउने,
िीप वृवि गने तासलम
ददने
रािस्व िङ्कलन

रािस्व िङ्कलनिाट

स्थानीय

िं चालनको स्थानीय

स्थानीय तह, स्थानीय

उधोग प्रिावसिट

स्थर

चरणमा

तह,

िनताको िीच को

क्षेत्रमा सिकािका कायन

िनता,

िमज्दारी िाट दस्तुर

खचन गने

पयनटन

तय गने

व्यविायी
िभमा लागत
ववियगत

नकारात्मक

क्षेत्र

प्रिावको

३००,०००
के के गने

कहाुँ गने

कवहले

किले गने

गने

अनुमासनत

अनुगमन तथा मूल्यांकन

िनशजक्त,

न्यूनीकरणका

ििेट, िमय

वक्रयाकलाप
उधोगको व्यवस्था

िसमनको क्षय

अनुिार प्रिाववत

क्षेत्र

खेती योग्य

िाुँस्कृसतक

आसथनक र

िामाजिक,

सनमानण चरण
उधोग क्षेत्र

िं चालन

प्रिाववत

पुनस्थानपना

स्थासनय तह, उधोग,

चरणमा

व्यजक्त

योिनामा

स्थानीय िनता

व्यजक्तद्वारा स्वेच्छाले

राजखने
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ददने अथवा क्षसतपूसतन
ददने
पेशागत स्वास््य

कामदारहरुलाई

तथा िुरक्षाः

िुरक्षाका िाधन

उधोग क्षेत्र

िं चालन

िं चालक

१,००,०००

चरण

मानव स्वास््यमा पने
प्रिाव

उपलब्ध गराउने र
सिमा गने, िोजखम

क्षेत्रहरुमा िुरक्षािुँग
िभिजन्धत ववसिन्न
िं केत जचन्ह राख्ने
धमन, िं स्कृसत र

उधोगको

व्यवस्था उधोग क्षेत्र

िं चालन

परभपरामा प्रिावः

अनुिार

प्रिाववत

चरणमा

िं रचनाको सनमानण तथा

उधोग/

१,००,०००

स्थासनय

तह,

उधोग,

स्थानीय िनता

िं चालक

ममनत उधोगले गररददने
िाल मिदुर

िाल श्रसमकलाई

िढ्न िक्ने

कडाइका िाथ सनिेसधत

कामदारहरु िीच

श्रसमकहरुलाई

झै–झगडा

िभिाववत िामाजिक

उधोग क्षेत्र
उधोग क्षेत्र

िं चालन

उधोग/

चरणमा

िं चालक

िं चालन

उधोग/

चरणमा

िं चालक

द्वन्द्वका िारे िचेत
गराउने।
असिमुखीकरण /
अन्तवक्रनया कायनक्रम
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उधोग गने र श्रम
आचार िं वहता पालना
गराउने,
िं स्कृसत

िामाजिक

स्थानीय

अपराधमा वृविः

मान्यतालाई

र उधोग क्षेत्र

िभमान

िं चालन

िं चालक

उधोग, र स्थानीय तह

चरण

गने
िैववक

माछा एवं अन्य

रात्रीमा

अत्यावश्यक नजिकको

क्षेत्र

िलचरमा पने

काम

प्रिावः

िाधन नचलाउने,

िाहे क

िवारी वन क्षेत्र

िं चालन

उधोग/

थप दस्तुर

उधोग, िामुदावयक वन

चरण

िं चालक

नलाग्ने

उपिोक्ता िमुह

िं चालक

िूचना पाटीको

स्थानीय तह, िनता,

लासग रु.

वन उपिोक्ता िमुह

श्रसमक लाई नजिकको
खोलामा

माछा

प्रसतिन्ध गने,

माने

वन्यिन्तुको चोरर

मिदुरहरुलाई

उधोग क्षेत्र

िं चालन

जशकार

वन्यिन्तुको महत्वको

वररपरी

चरण

िारे मा िुझाउने, िूचना

िएका

पाटी राजखने

वन/िंगल

५०,०००
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वन्यिन्तु ओहरदोहर
गने ठाउं पवहचान गरी
गसतववसध कम गने
वनिंगलमा पने

वाजशङ्ग

थप अिरः

उद्योग

उधोग

िं चालन

िं लग्न मिदुरहरुलाई

क्षेत्रको

चरण

खानापकाउनको लासग

आिाि

िं चालक

थप दस्तुर

उधोग, िं चालक

नलाग्ने

एल.वप. ग्याुँि को
व्यवस्था गने
सनमानण चरण
टोपोग्राफीमा

कृवि योग्य िसमनको

पररवतनन

क्षसत कम गने

उधोग क्षेत्र

िं चालन

उधोग,

थप दस्तुर

उधोग, स्थानीय िनता

चरण

िं चालक

नलाग्ने

िं चालन

िं चालक

थप दस्तुर

उधोग, स्थानीय तह,

नलाग्ने

स्थानीय िनता

उपायको अिलभिन
गने, िमीन जस्थर
गननको लासग वायोइजन्िनीयरीङ्गको प्रववसध
गने
वायु प्रदुिण

धुवाुँ धुलो िाट हुने

हानी न्यू नीकरण गननको

उधोग क्षेत्र

चरण

िौसतक क्षेत्र

लासग अनुहारमा मास्क
प्रयोग गनन
श्रसमकहरुलाई
प्रोत्िावहत गने ।,
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धुलो उत्ििनन हुने

स्थानमा पानी छकनने
व्यवस्था
ध्वनी प्रदुिण

ध्वनी प्रदुिण िाट हुने

उधोग क्षेत्र

क्षती कम गननको लासग

िं चालन

िं चालक,

थप दस्तुर

उधोग, िं चालक,

चरण

िवारी

नलाग्ने

स्थानीय िनता

िवारीिाधनले प्रयोग

चालक

गने हनन िस्ती,
सिद्यालय र अस्पताल
क्षेत्रमा प्रसतिन्ध गने,
िजस्त, ववद्यालय र
धासमनक क्षेत्रवाट टाढा
राख्ने मापदण्ड अनुिार
िल प्रदुिण

मिदुर

आिाि

वाट उधोग क्षेत्र

सनस्कने मल मुत्र तथा
फोहरपानीलाई

िं चालन

िं चालक,

थप

दस्तुर उधोग,

िं चालक,

चरण

मिदुर

नलाग्ने

स्थानीय िनता

िं चालन

िं चालक,

२,००,०००

उधोग, िं चालक

िेफ्टी

ट्यांकीमा सिििनन गने,
वाजशंग

गदान

सनस्कने उधोग क्षेत्र

फोहोर पानीलाई सथग्रने
पोखरी

सनमानण

चरण

गरी

ब्यिजस्थत गने
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वाजशङ्ग

site मा माटो

िामग्रीको

काट्ने

क्रममा उधोग क्षेत्र

सनजस्कएका ढुं गा तथा

िण्डारणको

िं चालन

िं चालक,

चरण

थप

दस्तुर िं चालन चरण

िं चालक, मिद

नलाग्ने

माटो लाई अको ठाउमा

सनमानण कायनमा नै प्रयोग
गने,
िढी िएका िामग्रीलाई
सनजित स्थानमा ववििनन
गररने छ,
ठोि

फोहर उधोगवाट सनस्कने पुन उधोग क्षेत्र

व्यवस्थापन

प्रयोग गनन समल्ने ठोि

िं चालन

िं चालक

चरण

थप

दस्तुर उधोग, िं चालक

नलाग्ने

फोहरलाई पुन प्रयोग
गने

तथा

नसमल्ने

वस्तुहरुलाई

खाडल

खनेर िुरजक्षत तवरवाट
पुने
पानीको प्राकृसतक खोला
वहाव

खोल्चाको

नाला

तथा उधोग क्षेत्र

प्राकृसतक

िं चालन

उधोग,

थप

चरण

िं चालक

नलाग्ने

दस्तुर उधोग

वहावलाई अवरोध नगने
िभमा लागत

६,५०,०००
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यिरर िकारात्मक प्रिावको िढोत्तरीका वक्रयाकलाप िं चालन गनन र नकारात्मक प्रिावको न्यूनीकरणका वक्रयाकलाप िं चालन गननको लासग
रु९,५०,००० रकम लाग्ने अनुमान गररएको छ
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८.२ वातावरणीय अनुगमन
प्रस्ताव कायानन्वयन गदान वातावरणमा पनन िक्ने प्रिावको वातावरणीय अनुगमन सनभन उदे श्य प्रासप्तका
लासग गररनेछ ।



कानुनले तोकेको िीमा िन्दा िढी मात्रामा प्रिाव पनन नददन,

वातावरणीय प्रिाव कम गने अपनाइएका उपाय वातावरणीय प्रसतवेदनमा उल्लेख िएअनुिार
कायानन्वयन िएका छन् वक छै नन्,




िभिाववत वातावरणीय क्षसतिारे िचेत गराउने,

ुँ सलत प्रिाव वास्तववकतािुँग कसत नजिक छन् ।
पवहचान गररएका तथा आक

८.२.१ वातावरणीय अनुगमनको प्रकार:

क) प्रारजभिक अवस्थाको अनुगमन (Baseline Monitoring)
प्रस्ताववत प्रस्तावको सनमानण कायन शुरु गनुि
न न्दा अगावै सनमानण स्थल र वरपरका आधारिूत
वातावरणीय पक्षको िवेक्षण गनुन पनेछ । यिले गदान अनुगमनको सिलसिलामा प्रारजभिक अवस्थाको
तुलनामा वातावरणीय पक्षमा िएको पररवतनन िारे मा थाहा पाउन िवकन्छ । यिै ले प्रारजभिक
अवस्थाको अनुगमन गररदै न तर प्रारजभिक वातावरणीय परीक्षण प्रसतवेदनमा रहे का िानकारीलाई
उधोगको प्रारजभिक डाटा िसन मासननेछ ।
ख) प्रिाव अनुगमन (Impact Monitoring)
प्रस्ताव कायानन्वयनिाट िएका वातावरणीय पररवतनन पत्ता लगाउन उधोग िचालनका क्रममा त्यि
क्षेत्रको िनस्वास््य लगायत पयानवरणीय, िामाजिक र आसथनक अवस्थाका िूचकको मूल्याङ्कन
गररनेछ ।
ग) सनयमपालन अनुगमन (Compliance Monitoring)
यि अन्तगनत प्रस्तावकले वातावरण िं रक्षण िभिन्धी सनधानररत मापदण्डको पालना गरे को छ िन्ने
कुरा िुसनजित गनन वातावरणीय गुणस्तरका ववशेि िू चक वा प्रदूिणको अवस्था िारे मा आवसधक वा

लगातार रुपमा अनुगमन गरी असिले ख राजखनेछ । वातावरणीय अनुगमनका िूचकहरु सनभन
िमोजिम हुनेछन
तासलका 17: वातावरणीय अनुगमनका िूचक
अनुगमनका क्षेत्र
माटो, िूक्षय/पवहरो

िूचकहरु



िं ख्या, स्थान, पवहरो क्षेत्र

पवहरो गएको कारण: प्राकृसतक/मानव सिजिनत
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वायो-इजन्िनीयरीङ्ग



वायो-इजन्िनीयरीङ्गको लासग प्रयोग गररने िोट सिरुवाको प्रिासत र

पानीको स्रोत, प्रदुिण र



सनमानण क्षेत्रमा पानी िभिन्धी िमस्याहरूको िं ख्या र िीमा

वपउने पानीको प्रयोग



फोहर पानी र अिुरजक्षत तरीकाले फासलएको कारणले पानी

िख्या

प्रदुिणका घटना र त्यिले कृवि िसमनलाई परे को प्रिाव


वपउने पानीको गुणस्तरको लासग वफल्ड वकटको प्रयोग, वप.यच
सनधानरण, कण र पानीमा रहे को फोहर

वायु र ध्वनी प्रदुिण



वररपररको हावाको स्वच्छता, ध्वसनको सतब्रता

िंगल ववनाि



क्षसतपूसतन स्वरुप वृक्षारोपण गररएका रुखहरुको िं ख्या र जस्थसत र
उधोग छे उछाउका वन/िं गलको अवजस्थसत

वन्यिन्तुमा परे को प्रिाव



उधोग मागनमा पने वन क्षेत्रमा हुने अवैध जशकार र गसतववसधहरूको
िं ख्या

उधोग क्षेत्रको िामाजिक



रोिगारी सििनना अविरहरूको िं ख्या

र आसथनक ववकाि



कामदारहरूले प्राववसधक िीपको वृवि गनन प्रजशक्षण प्राप्त गरे को
िं ख्या



यात्रा गदान लाग्ने िमय र खचन को िचत



नयाुँ पिल, उद्योग को िं ख्या र प्रकार



प्रिाव क्षेत्रको आधारिूत िेवा र उपयोसगताहरूको जस्थसतमा
पररवतनन िस्तै जशक्षण िं स्था, स्वास््य िेवामा पहुुँच, पानी आपूसतन,
उिान जस्थसत, िनताको िीवनयापनमा पररवतनन



प्रिाववत पूवानधारको अवस्था



कामदारलाई प्रदान गररएका स्वास््य िेवा र िुरक्षाका उपायहरू



िामाजिक िेवा िुववधा प्राप्त गने व्यजक्तको िं ख्यामा वृवि (स्कूल,
स्वास््य चौकी), िसमनको मूल्य वृवि



वस्ती क्षेत्रको अवस्था (िरिफाईको अवस्था)
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क्र.ि अनुगमनका
प्रकार

अनुगमनका

अनुगमनको ववसध

िूचक

स्थान

िमय तासलका

अनुगमन गने सन

प्रिाव अनुगमन
१

२

िसमन

उधोग

पूरा िाइट अवलोकन र उधोग क्षेत्र िं चालको चरण नगरपासलका/

प्रयोगमा

िएपसछ िग्गा स्थानीय मासनिहरु

पररवतनन

प्रयोगको ढाुँचा

वाविनक रुपमा

िं गको अन्तरवक्रया

सनमानण िामग्री िण्डारण

िाइट अवलोकन र िण्डारण

िण्डारण

तजस्वर

गररएको

परामशनदाता

मासिक रुपमा

नगरपासलका

मासिक रुपमा

नगरपासलका

िं चालन

नगरपासलका

क्षेत्र

क्षेत्रको जस्थसत
३

िामग्री उधोग उधोग गररएको िाइट अवलोकन र उधोग
क्षेत्र

५

क्षेत्रको

स्थानीय मासनिहरु गररएको

अवस्था

िं गको अन्तरवक्रया

क्षेत्र

वायु र ध्वनी वररपररको

उपकरणको प्रयोग सनमानण

प्रदुिण

हावाको

गरी ध्वसन र धुलो क्षेत्र

ध्वसनको

ठाउुँ

गुणस्तर,

प्रदू िणको परीक्षण

र चरणमा वाविनक

िं वेदनजशल रुपमा

सतब्रता
६

७

इन्धन,

तेल, इन्धन

दृश्य

सनरीक्षण, सनमानण

एसिड र अन्य िण्डारण

स्थानीय मासनिहरु क्षेत्र

रिायनको

िं गको अन्तरवक्रया

गररएको

िण्डारण

ठाउुँमा च ुहावट

िंगल िं रक्षण

उधोगको

सनरीक्षण,

छे उछाउका

मासनिहरु

मासिक रुपमा

नगरपासलका

र

वरपरका
क्षेत्र

िोट सिरुवाको अन्तरवक्रया
अवजस्थसत
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वन उपिोक्ता ि
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८

वन्यिन्तुमा

परे को प्रिाव

उधोग क्षेत्र पने स्थानीय मासनिहरु उधोग क्षेत्र िं चालन

िं चालक, जिल्ल

अवैध

िनता

वन क्षेत्रमा हुने िं गको

जशकार अन्तरवक्रया/जिल्ला क्षेत्र

र गसतववसधहरू
१२

१३

स्वास््य

वन चरणमा वाविनक कायानलय,
रुपमा

वन कायानलय

र उधोग िं चालन घटनाको

िरिफाइका

पसछ

मुद्दा

रोग आवृजत्त र स्वास््य

धासमनक,

पने

वटपोट, उधोग क्षेत्र िं चालनको

ववसिन्न अन्तरवक्रया

र
चौकी

चरणमा/वाविनक िनस्वास््य काय
रुपमा

घटना

रहे को वववरण

धासमनक,

वववरण, अवलोकन, उधोग क्षेत्र िं चालनको

िाुँस्कृसतक

र िाुँस्कृसतक

र स्थानीय मासनिहरु

पुराताजत्वक

पुराताजत्वक

िं गको अन्तरवक्रया

क्षेत्र

क्षेत्र को िं ख्या

न.पा

न.पा.को उधोग

चरणमा/
वाविनक रुपमा

र अवस्था
१४.

रोिगारी तथा रोिगार

प्राप्त वववरण, अवलोकन, उधोग क्षेत्र िं चालनको

आसथनक

व्यजक्तको

ववकाि

िं ख्या, व्यापार िं गको अन्तरवक्रया
व्यविाय
िं ख्या

स्थानीय मासनिहरु
को

न.पा.

चरणमा/
वाविनक रुपमा

सनयमपालन अनुगमन
१

अध्याय ८ मा िं चालन

दृश्य

अवलोकन, उधोग क्षेत्र िं चालन चरण

िूचीिि

कायनमा िं लग्न सनरीक्षण,

िकारात्मक

स्थानीय

िरोकारवाला

प्रिावको

मासनिहरुको

प्रश्नावली िवेक्षण

िढोत्तरीका

िं ख्या

वक्रयाकलाप र िुरक्षा
नकारात्मक

उपकरणहरुको

प्रिावको

प्रयोग

न्यूनीकरणका
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वक्रयाकलापको
अनुगमन
२

अध्याय ४ मा प्रचसलत कानुन दृश्य
छलफल

गरे अनुिार

अवलोकन, उधोग क्षेत्र िं चालन चरण

सनरीक्षण,

न.पा.

िुँग

अनुिार

उधोगका

िरोकारवाला

कानूनी

गसतववसध

प्रश्नावली िवेक्षण

आदे श

दृश्य

अनुिारका

सनरीक्षण,

गसतववसध

िरोकारवाला

प्रावधानहरूको
पालना
३

वातावरणीय
िं रक्षणिुँग
िभिजन्धत
सनकायहरुको

अवलोकन, उधोग क्षेत्र िं चालन चरण
िुँग

प्रश्नावली िवेक्षण

सनदे शनहरूको
पालना
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८.३ वातावरणीय अनुगमनका लासग लाग्ने खचन
प्रस्ताववत उधोग स्तरोन्नसतको िमयमा र िं चालनको चरणको वातावरणीय अनुगमन गने जिभमेवारी मन्त्रालय
र पूवानधार ववकाि कायानलयको काुँधमा रहेको छ । प्रस्ताववत उधोगको वातावरणीय अनुगमनको क्रममा
हुने खचनको अनुमासनत ििेट तलको तासलकामा उल्लेख गररएको छ ।
तासलका 18: वातावरणीय अनुगमनका लासग लाग्ने खचन
क्र.िं.

वववरण

िं ख्या

दर (ने.रु.)

लागत (ने.रु.)

१.

वातावरण ववद्

१

65000

६५०००

२.

आसथनक-िामाजिक सिज्ञ

१

50,000

50,000

३.

िीव ववज्ञ

१

50,000

50,000

४.

ल्याि उपकरण तथा िल, वायू ,
ध्वनी आदद पररक्षण कायन

एक मुष्ठ

१,५०,000

५.

स्टे िनरी

एक मुष्ठ

10,000

६.

यातायात

एक मुष्ठ

25,000

७.

ित्ता

एक मुष्ठ

50,000

िभमा लागत

४००,000

यि उधोगको वातावरणीय व्यवस्थापन योिना कायानन्वयन गननको लासग लाग्ने अनुमासनत ििेट तल प्रस्तुत
गररएको छ ।
तासलका 19: वातावरणीय व्यवस्थापन योिना कायानन्वयन गननको लासग लाग्ने अनुमासनत ििेट
वववरण

लागत (ने.रु.)

िकारात्मक प्रिावको िढोत्तरीका गनन लाग्ने खचन

३,००,०००

नकारात्मक प्रिावको न्यू नीकरणका गननलाग्ने खचन

४००,०००

वातावरणीय अनुगमनका लासग लाग्ने खचन

५,१५,०००

िभमा

१२,१५,०००
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प्रस्ताववत सिट्ि वाजशङ्ग उधोग

९.० सनष्किन

को प्रारजभिक वातावरणीय परीक्षण (IE E ) अध्ययनले प्रस्ताववत उधोग

स्तरोन्नसत गने कायनहरूको िभिाववत वातावरणीय प्रिावहरूको मूल्यांकन गरे को छ। यि उधोगले स्थानीय
िमुदायलाई प्रत्यक्ष रोिगारीको अविर सििनना गनेछ, ििले उनीहरूको आभदानी वृविमा योगदान
पुर्याउुँछ। रोिगार र अन्य क्षमता सनमानण र िागरूकता प्रजशक्षण को माध्यमिाट वपछसडएका िमूह
(गरीि र मवहला) को िीवन यापन गनन महत्वपूण न योगदान पुर्याउुँछ।

प्रस्ताववत उधोगले िौसतक वातावरणमा कुनै उल्लेख्य नकारात्मक प्रिाव पादै न। ितह पानी र प्राकृसतक
ड्रेनेिमा हल्का प्रिावहरू पनन िक्छन्। िैववक वातावरणमा पने प्रिाव पसन न्यू न रहे कोछ वकनवक यि
उधोगले िंगल तथा, िोजखमपूणन िंगली िनावरहरूलाई खतरा, िाधा वा हस्तक्षेप गदै न

प्रसतकूल वातावरणीय प्रिावहरूलाई न्यू न गननका लासग, उधोगले न्यू नीकरणका उपायहरू लागू गनेछ ििमा
ड्रेनेि आउटले ट व्यवस्थापन, उत्िजिनत िामग्रीलाई िुरजक्षत ढं गले

ववििनन, िौसतक िं रचनाको

पुनस्थानपना,उधोग िुरक्षा िं केत, आदद मुख्य हुन ् । यी वातावरणीय िं रक्षण उपायहरूको कायानन्वयन

िुसनजित गनन वातावरणीय व्यवस्थापन योिना (EMP) तयार गररएको छ ििमा फाइदािनक प्रिाव िढाउने
र नकारात्मक प्रिाव न्यूनीकरणका उपायहरू कायानन्वयनको योिना िाथै वातावरणीय अनुगमन योिना
िमावेश छ र योिना कायानन्वयनको लासग अनुमासनत लागतको िारे मा वववरण िमावेश छ ।
यिरर यि उधोग कायानन्वयन गदान पने नकारात्मक प्रिावहरु िन्दा िकारात्मक प्रिावहरु दीघनकालीन

महत्वका रहेका छन् । यि कारण यि प्रसतवेदनमा प्रस्ताव गररएको वातावरण व्यवस्थापन योिना
कायानन्वयन गरी उधोग िं चालन गनन िवकने दे जखन्छ ।
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अनुिूचीहरु
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ु ी १: प्रारजभिक वातावरणीय पररक्षणका लासग स्वीकृत कायनिूची
अनुिच
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