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२०७९ 

कायभकारी िारािंश 
 

प्रस्तावकको वववरण: 

प्रस्ताववत “सिम्ले (थारा) चनुढुङ्गा खानी आयोिना” को वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रस्तावक िम्राट सिमेधट कम्पसन प्रा. सल., 
चैलही- २, लमही, दाङ रहेको छ। यि आयोिना िञ्चालन गनभका लासग काठमाडौं कायाभलय, काठमाडौं महानगरपासलका वडा निं. २८ 
म्स्थत हेररटेि प्लािा मा रहेको छ। 

 

प्रस्तावको वववरण: 

लमु्म्बनी प्रदेश को दाङ म्िल्ला, बिंगलाचलुी गाउँपासलका वडा निं. ३ म्स्थत सिम्ले (थारा) मा चनुढुङ्गा खानी ििंचालनका लासग प्रस्ताव 
गररएको छ। आयोिनाका प्रस्ताववत िम्पूणभ ििंरचनाहरु तथा उत्खनन ्भ-ूभाग िोही गाउँपासलकाको वडा निं. ३ मा रहेका छन।् 
आयोिना क्षेर िनचेतना िामदुावयक वन क्षेरको थारा खण्ड र आयोिनाको स्वासमत्वमा रहेकोको सनिी िसमन प्रयोग गरी ििंचालन 
गनभ प्रस्ताव गररएको छ। वातावरण ििंरक्षण ऐन, २०७६ तथा वातावरण ििंरक्षण सनयमावली, २०७७ बमोम्िम प्रस्ताववत चनु ढुङ्गा 
खानी ििंचालन पूवभ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गनुभपने भएकोले वातावरण ििंरक्षण सनयमावलीको सनयम ७ बमोम्िम वातावरणीय 
प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन प्रसतवेदन तयार गररएको हो। खासनको चनुढुङ्गा प्रयोग गरर दाङ म्िल्लाको लमहीमा अवम्स्थत िम्राट 
सिमेधट उद्योग िञ्चालन गने उद्देश्य राम्खएको छ। खानीबाट उत्खनन ्गररएको चनुढुङ्गा सिमेधट उद्योगमा नै टुक्रा पारर प्रयोग 
गररने प्रस्ताव गररएको छ। उक्त सिमेधट उद्योगको क्षमता दैसनक ५ हिार टन रहेको छ। यिथभ उद्योगलाई आवश्यक चनुढुङ्गा 
पूतीका सनसमत्त ितही उत्खनन ्प्रणाली अवलम्बन गरर दैसनक ४००० मेविक टन िम्म चनुढुङ्गा उत्खनन ्गने प्रस्ताव राम्खएको 
छ। 

 

अध्ययन प्रवक्रया:  

यि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रसतवेदन प्राथसमक र द्वद्वतीय स्रोतहरुबाट प्राप्त तथ्याङ्कहरुको आिारमा तयार गररएको छ। भौसतक, 
िैववक र िामाम्िक, आसथभक तथा िासँ्कृसतक वातावरण अधतगभतका प्राथसमक तथ्याङ्कहरुको स्थलगत, प्रयोगशाला पररक्षण एविं वैज्ञासनक 
ववसि प्रयोग गरी अवलोकन माफभ त तथ्याङ्कहरु ििंकलन गररएको छ। भौसतक वातावरणििंग िम्बम्धित तथ्याङ्कहरुका लासग भ–ूगभभ 
तथा भ–ूितहको नक्िाङ्कन ववसिहरू अवलम्बन गररएको छ। त्यिैगरी िैववक वातावरणमा भोगासिकार क्षरे अवलोकन र अधतरवक्रया 
कायभक्रम िस्ता पद्धसतहरू अपनाईएको छ। आयोिना क्षेरका वधयिधतहुरु; स्तनिारी, चरा र िरीिपृ तथा उभयचरहरुको अध्ययन 
स्थलगत अवलोकन तथा िरोकार ब्याम्क्त ििंगको अधतरवाताभ एविं अधतरवक्रया माफभ त गररएको छ। आसथभक, िमाम्िक एविं िाँस्कृसतक 
अवयवहरूको अध्ययनका लासग आयोिना प्रभाववत गाउँपासलकाका बस्तीहरुमा स्थलगत अध्ययन, अधतरभवाताभ र छलफल अध्ययन 
ववसिहरू अवलम्बन गररएको छ भने आयोिना क्षेर र प्रभाववत घरहरुको अध्ययन घरिरुी प्रश्नावली िवेक्षण माफभ त गररएको छ। 
िावभिसनक िनूुवाई माफभ त स्थानीय िनता र िरोकारवाला सनकायलाई आयोिनाको बारेमा िानकारी द्वदने तथा िझुावहरु ििंकलन 
गने कायभ गररएको छ। त्यिैगरी, प्रकाम्शत एविं अप्रकाम्शत तथ्याङ्क ििंकलन तथा अध्ययन, तथ्याङ्क ववश्लषेण, मस्यौदा प्रसतवेदन तयारी, 
िूचना िम्प्रषेण, िस्ता ववसिहरू अवलम्वन गदै मस्यौदा प्रसतवेदन प्रसतवेदन तयार गररएको छ। तथ्याङ्कलाई भ-ूिूचना प्रणाली, स्प्रडेसिट 

लगायतका िफ्टवेरको प्रयोग गरी ववश्लषेण गररएको छ। आयोिना कायाभधवयनले आयोिना क्षेरमा के कस्तो प्रभाव पदभछ भसन 
यवकन गनभ बिंगलाचलुी गा.पा. तथा त्यि क्षेरका ववद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी तथा िरोकारवाला व्यम्क्त वा ििंस्थाको सलम्खत 
राय िझुाव सलन ७ (िात) द्वदने िावभिसनक िूचना प्रकाशन गररएको सथयो। यिैगरी मस्यौदा प्रसतवेदनलाई पूणभ गनभ तथा छुटेका राय 
िझुावलाई िमावेश गनभका सनम्ती ७ द्वदन ेप्रसतवेदन िावभिसनकीकरण िूचना प्रकाम्शत गररनेछ। यि प्रसतवेदन उपर कुन ैराय िझुाव 
प्राप्त भएको खण्डमा त्यिलाई प्रसतवेदनमा िमावेि गररने छ। 

अध्ययनको औम्चत्य: 

वातावरण ििंरक्षण सनयमावली २०७७ को अनिूुची २ (ग-३) अनरुुप खानी क्षेर अधतगभत अिात ुखसनि उत्पादन गनभ गररन ेउत्खनन ्
भए दैसनक २,००० टनिम्म र ितही उत्खनन ्भए दैसनक ४८०० मेविक टनिम्म उत्खनन ् कायभ गने आयोिनाको लासग प्रारम्म्भक 
वातावरणीय पररक्षण गनुभ पने काननुी प्राविान रहेको छ। प्रस्ताववत आयोिना ितही उत्खनन ्प्रकृसतको भएको र दैसनक उत्खनन ्
क्षमता ४००० मेविक टन प्रस्ताव गररएको छ। सनयमावलीको मासथ उल्लेम्खत प्राविान अनिुार उक्त प्रस्तावको कायाभधवयनबाट 
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२०७९ 

आयोिना क्षेरको वातावरणमा के कस्तो प्रभाव पदभछ िो बारेमा मूल्यािंकन गनभ प्रारम्म्भक वतावरणीय पररक्षण गनुभपने देम्खधछ। 
त्यिैगरी िोवह सनयमावलीको अनिूुची २ (१-क-८) को प्राविान अनरुुप १-२५ हेक्टरिम्मको वन क्षेर सिमेधट उत्पादनको लासग 
चनुढुङ्गा प्रयोग गने प्रस्ताव भएमा प्रारम्म्भक वतावरणीय पररक्षण गनुभपने देम्खधछ। यि आयोिनाको लासग ३५.१७ हेक्टर वन क्षेर 
आवश्यक पने देम्खएको छ। यिथभ आयोिनाको उत्खनन ्क्षमता अनिुार प्रारम्म्भक वातावरणीय पररक्षण गनुभपने प्रस्ताव अधतगभत 
परेता पसन वन क्षेर प्रयोगका वहिाबले प्रस्ताव कायाभधवयनका सनम्म्त वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गनुभपने देम्खएकाले यि प्रस्तावको 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गररएको छ। 

आयोिना क्षरेको वववरण: 

भौसतक वातावरण  
सिम्ले (थारा)मा प्रस्ताववत चनुढुङ्गा खानीको कूल खसनि िम्ञ्चती २५५.२ लाख टन रहेको छ। उक्त खसनिलाई दैसनक ४००० 
मेविक टन िम्म उत्खखन ्गनभ प्रस्ताव गररएको छ। आयोिनास्थल बिंगलाचलुी गाउँपासलकाको केधर कसमरेचौरबाट ६.५ वकसमको 
दूरीमा अवम्स्थत छ। आयोिनास्थलिम्म पगु्नको लासग ट्र्याक खोसलएको ग्रावल िडक रहेको छ। आयोिना वररपररको ९०% 
भधदा बढी भ-ूभाग वन क्षेरले ढाकेको छ भन ेबाँकी क्षेर खेतीयोग्य िसमन र बाँझो क्षेरले ढाकेको छ। प्रस्ताववत चनुढुङ्गा खानी 
बिंगलचलुी गाउँपालीकाको िनचेतना िामदुावयक वन िमूहले उपभोग गदै आएको थारा वन खण्डमा र सनिी आवादी िसमनमा 
अवम्स्थत छ। आयोिनाको लासग आवश्यक पने िसमन वन तथा भ-ूििंरक्षण ववभागको स्वासमत्वमा रहेको छ भन ेबाकँी िसमन 
आयोिनाको आफ्नै स्वासमत्वमा रहेको छ। आयोिनालाई कुल ४२.३३३५ हेक्टर िसमन आवश्यक रहेको छ, िि मध्ये ३५.१७ 
हेक्टर िसमन उत्खनन ्क्षेरका लासग आवश्यक पदभछ।कूल िसमनमध्ये ५. १८९५ हेक्टर िसमन १०% भधदा बढी क्योनोपी कभर 
भएको तर वनको रुपमा दताभ नभएको सनिी िसमन रहेको छ। त्यस्तै ३५.१७ हेक्टर िसमन िरकारी वन क्षेर र बाँकी रहेको 
१.९७४ हेक्टर िसमन सनिी खेसतयोग्य िसमन रहेको छ। आयोिनाको लासग आवश्यक िम्पूणभ िसमन अस्थायी प्रकृसतको रहेको 
छ। 

आयोिना क्षेर िमधुरी ितह बाट ९६० देम्ख १२०० समटरको उचाईबीच रहेको छ। खानी क्षेरको पूवभ र पम्िमतफभ  ररभान 
बस्ती र तल्लो दबाङ् बस्ती रहेका छन ्भन ेदबैु बस्तीलाई आयोिना क्षेरिँग दवाङ नदीले छुट्याएको छ।आयोिना क्षेर भौसगसलक 
वहिाबले तल्लो वहमाली क्षेर अधतगभतको डाँडाकाँडाले ढाकेको पहाडी भगूोलमा पदभछ। खानी क्षेर दबाङ् खोला र यिका शाखा 
नदी/खोल्िाहरुको दम्क्षण पूवभदेम्ख दम्क्षण पम्िमिम्म फैसलएको छ। दबाङ् खोला उत्तरपूवभ द्वदशासतर बग्दछ र अरुण खोलािँग 
समल्न पगु्दछ। भौगसभभक वहिाबमा प्रस्ताववत चनुढुङ्गा खानी तल्लो वहमाली चट्टान अधतरगतको (Lesser Himalaya tectonic) क्षेरमा 
पदभछ। यहाँको िसमनमा रहेको Lower Territory Tosh िमूहको परे चट्टान लाई Precambrian िमयको Lesser Himalayan 

meta sediments ढाकेको छ। िलवायकुो वहिाबले बिंगलाचलुी गाउँपासलका उष्ण तथा िमम्शतोष्ण प्रकारको हावापानी रहेको छ। 
आयोिना क्षेरमा ८० प्रसतशत भधदा बढी वषाभ अिार देम्ख भदौ िम्म पदभछ।आयोिना क्षेरबाट िबैभधदा नम्िकमा रहेको घोराही 
स्टेिनको औषत वावषभक वषाभ १५३९.२१ समसलसमटर रहेको छ। गमीयाममा यहाँको ताफक्रम असिकतम ३६.७४ सडग्री 
िेम्ल्ियििम्म पगु्छ भन ेवहउँदमा धयूनतम ३.३४ सडग्री िेम्ल्ियि िम्म पगु्न िाधछ। घोराही तापक्रम मापन केधरको औषत तापक्रम 
िामाधयतया वषैभरी उस्तै वकसिमको रहेको छ। 

िैववक वातावरण: 

प्रस्ताववत आयोिना क्षेर विंगलाचलुी गाउँपासलकाको िनचेतना िामदुावयक वनको थारा वन खण्डमा रहेको छ। यि क्षेरमा उष्ण 
र उपोष्ण प्रकारको समम्ित वन रहेको छ। वन ववभागको TISC 2000 अनिुार आयोिना क्षेर पहाडी िाल र िल्ला भएको वन 
िमूहमा पदभछ। आयोिना क्षेरमा पाईने रुखका प्रिासतहरु िाल अस्ना, िल्ला, बैदारो, िादन, टुनी, म्चउरी, कमाभ, पेपरे, सतते, सति,ु 
सतल्का, अमला, हरो, बरो, लाकुरी, भलायो, िाईरो, दबदबे, सिमल, मालकुा, िल्ल,ु फसलदो, म्खरो, सगथो, नागबेली आद्वद रहेका छन।् 
ििमध्ये िाल नेपाल िरकारद्वारा व्यापाररक प्रयोिनका लासग कटान, ओिार पिार र ववदेश सनकािी गनभ प्रसतबधि लगाईएको छ। 
प्रस्ताववत आयोिना क्षेर नेपालका ििंरम्क्षत क्षेरहरु भधदा बावहर पदभछ। आयोिना क्षेरबाट िबैभधदा नम्िकको ििंरम्क्षत क्षेर बाकेँ 
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२०७९ 

राविय सनकुञ्ज हो। ििको सिमाना आयोिना क्षेरबाट ४४.३५ वकसमको दूरीमा रहेको छ। त्यिैरी दाङ म्िल्लाको चरेु क्षेर 
आयोिना क्षेरबाट ८.८९ वकसमको दूरीमा रहेको छ। 

आयोिना क्षेरमा पाईन ेस्तनिारी प्रिासतहरु रतवुा, पहरे बाँदर, दमु्िी, धयाउरी मिुा, मलिाप्रो, स्याल, म्चतवुा, खरायो, बदेँल, लङ्गुर, लोखके, 

फ्याउरो र चमेरो रहेका छन।् ििमध्ये म्चतवुा नेपालमा ििंरम्क्षत प्रिासत अधतगभत पदभछ। दमु्िी (Hystrix indica) को काँडा र 
ववसभन्न ठाँउमा खोसस्रएको ठाउँहरु वन क्षेरभरी पाईएको सथयो। त्यिैगरी आयोिना क्षेरमा रतवुा (Muntiacus muntjac) 
कराएको पसन िसुनएको सथयो। आयोिना क्षेरमा पाईन ेस्तनिारी वधयिधतहुरुमध्ये रतवुा, बँदेल र दमु्िी सनयसमत रुपमा देम्खन े
तथा अधय प्रिासतका िीविधतहुरु कवहिंलेकाहीिं देम्खने वधयिधतहुरु रहेका छन।् स्थलगत अध्ययनको क्रममा आयोिना कायभधवयन 
हनुे वन क्षेरमा दमु्िीको वािस्थान पाईएको छ। त्यिैगरी आयोिना क्षेरमा पाईने मखु्य चराका प्रिासतहरु कासलि, काग, ढुकुर, 

सतरा, भङ्गेरा, िारउ, वफस्टे, म्चल र िरेुली रहेका छन।् अध्ययनका क्रममा काग, ढुकुर, िारउ, वफस्टे र िरेुली चरा प्रत्यक्ष अवलोकन 
गररएको सथयो।आयोिना क्षेरमा पाईने िरीिपृ तथा उभयचरहरु हरेउ िपभ, पानी िपभ, िामन, करेत,गोमन सिररिे िपभ, छेपारो, गोहोरो, 
भ्यागतुा र पाहा रहेका छन ्भने िलचरहरु रावा, ढरही, वाम, िेिरी/पोथी, भरुा, सििंगी, मिंगूरा, खेिटी, टेंग्रा, हराट, परनी, गगँटा र घुङँ्गी रहेका 
छन।् ििमध्ये स्थलगत अध्ययनका क्रममा दबाङ् (सिरवारी) खोलामा गगँटा प्रत्यक्ष रुपमा अवलोकन गररएको सथयो। 

 

आसथभक िामाम्िक तथा िासँ्कृसतक वातावरण: 

प्रस्ताववत आयोिना बिंगलाचलुी गाउँपासलका वडा निं. ३ मा पने भएता पसन यिको प्रभाव क्षेर वडा निं. ४ र ६ मा िमेत पदभछ। 

राविय िनगणना (२०६८) अनिुार बिंगलाचलुी गाउँपासलकाको िनििंख्या २४,२४५ रहेको छ िि मध्ये परुुष ४४.८७ प्रसतशत 
(१०,८७९ िना) र मवहला ५५.१३ प्रसतशत (१३,३६६ िना) रहेका छन।् यि गाउँपासलकामा परुुषको तलुनामा मवहला 
१०.२६ प्रसतशतले बवढ रहेको पाईएको छ। िोही अनिुार लैंसगक अनपुात प्रसत १०० मवहलामा परुुषको ििंख्या ८१.३९ रहेको 
छ। त्यिैगरी गाउँपासलकामा ४७३० घरिरुीहरु रहेका छन ्भने औषत घरिरुी िनििंख्या ५.१ रहेको छ। गाउँपासलकाको िनघनत्व 
९९ िना प्रसत वगभ वकलोसमटर रहेको छ। आयोिना िञ्चालन हनु ेवडा निं. ३ र प्रभाववत हनु ेवडा निं. ४ र ६ को िनििंख्या ९८६२ 
रहेको छ भन ेघरिूरी ििंख्या २०४७ रहेको छ। िनििंख्याको आिारमा आयोिना प्रभाववत क्षेरले गाउँपासलकाको ४०.६७ प्रसतशत 
िनििंख्या प्रसतसनसित्व गछभ।आयोिना िञ्चालन हनु ेवडामा गाउँपासलकाको अरु वडाहरुको तलुनामा िेरै िनििंख्या रहेको छ। 
गाउँपासलका िस्तै वडाहरुमा पसन मवहला र परुुषबीच िनििंख्याको अिमान ववतरण रहेको छ िहाँ परुूषको तलुनामा ताम्त्वकरुपमा 
मवहलाको ििंख्या िेरै रहेको छ। बिंगलाचलुी गाउँपासलका िामाम्िक ििंरचनाको दृविकोणबाट ववववितायकु्त रहेको पाईएको छ। 
िनगणना अनिुार यि गाँउपासलकामा िबैभधदा बढी मगर िासत १०,३९० िना (४२.८५ प्रसतशत), दोस्रोमा क्षेरी ७,१०६ 
(२९.३१ प्रसतशत) र तेस्रोमा कामी २,५७१ (१०.६० प्रसतशत) रहेका छन।् यि गाउँपासलकाका असिकािंश मासनिहरूले िमभको 
रुपमा िनातन वहधद ुिमभलाई अपनाएको पाईएको छ भन ेगाउँपासलकामा बौद्ध, वक्रम्ियन, ईस्लाम, प्रकृसत, िमभ ििंस्कृसत अिंगालेको 
पाईएको छ। 

  

बिंगलाचलुी गाउँपासलकामा आिारभतू ववद्यालय ४० र माध्यासमक ववद्यालय ५ गरी िम्मा ४५ ववद्यालय रहेका छन।् आयोिना 
क्षेरको वरीपरी/नम्िकमा तीनवटा ववद्यालयहरु रहेका छन।् महेधर मावव सिरवारी, ििुा मावव झेल्नेटा र ििुा आिारभतू ववद्यालय 
ररभानमा रहेका छन।् ििुा आिारभतू ववद्यालय आयोिना क्षेरबाट िबैभधदा नम्िकमा रहेको छ भन ेबाकँी दईु ववद्यालय आयोिनाको 
प्रभाव क्षेर बावहर रहेका छन।् ररभान गाउँका बालबासलका ििुा आिारभतू ववद्यालयमा अध्ययन गछभन।् िनगणना अनिुार यि 
गाउँपासलकाको िाक्षरता दर ६०.२४ प्रसतशत रहेको छ। यि गाउँपासलकाको परुुषको िाक्षरता दर ७१.९६ प्रसतशतको तलुनामा 
मवहलाको िाक्षरता दर ५१.१४ प्रसतशत मार रहेको छ। परुुष र मवहलाको िाक्षरता दरमा लगभग २०.८२ प्रसतशतको फरक 
देम्खधछ। गाउँपासलकाका िाववकको गा.वव.ि.हरु हाँिीपरु, काभ्र ेर लोहारपानीमा तीन वटा स्वास्थ्य चौकी र स्यूिामा एक वटा 
प्राथसमक स्वास्थ्य केधर रहेको छन।् आयोिना क्षेरबाट िबैभधदा नम्िकको स्वास्थ्यििंस्था काभ्र ेस्वस्थ्य चौकी कसमरेचौरमा रहेको 
छ। गाउँपासलकाको अथभतधर मखु्यतयााः कृवष, वन, व्यापार, उद्योग, थोक तथा खरुा बिार, होटल, रेस्टुरेधट, पयभटन तथा िेवा िस्ता 
क्षेरमा सनभभर भएको पाईएको छ। आयोिना क्षेरको मखु्य आसथभक केधर गाउँपासलकाको कायाभलय रहेको कसमरेचौर रहेको छ। 



 सिम्ले (थारा) चनुढुङ्गा खानीको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रसतवेदन 

 

 

िम्राट सिमेधट कम्पनी प्रा सल का लासग सिध्दाथभ ईधभाएरोमधेटल िसभभि द्वारा तयारगररएको प्रसतवेदन  4 

 

२०७९ 

आयोिना िञ्चालन हनु ेथारा बस्तीका १६ घरिरुीलाई आयोिनाको प्रस्तावकले ५ वषभअम्घ नै क्षसतपूती उपलब्ि गराएर स्थानाधतरण 
गररिकेको हनुाले हाल त्यहाँ स्थानीयको बिोबाि छैन भने घर लगायतका ििंरचनाहरु पसन छैनन।् त्यस्तै आयोिनाको तल्लो 
तवटय क्षेरमा आयोिनाले क्षसत पयुाभउन िक्ने क्षेरको िसमन िमेत क्षसतपूती उपलब्ि गराई स्वासमत्व पररवतभन गराईिकेको हनुाले 
आयोिनाले प्रत्यक्ष प्रभाव पाने घरिरुीहरु रहेका छैनन।् खानी ििंचालनका क्रममा प्रभाव पनभिक्ने तल्लो तटीय क्षेरको दबाङ् 
खोलाको दायाँ वकनारमा अवम्स्थत खेत तथा बारी िनी ८ घरपररवारलाई आयोिना प्रभाववत घरिरुीको रुपमा पवहचान गररएको 
छ।  

आयोिनाको ववकल्प ववश्लषेणाः 

प्रस्ताववत आयोिना खानी क्षेरको पवहचान गरर प्रस्ताव गररएको हो। यि आयोिनाले नेपालमा म्क्लङ्करको उपलब्िता भई सिमेधटमा 
आम्त्मसनभभर हुदैँ सनयाभत गने राविय लक्ष परुा गनभ िहयोगी हनु ेहनुाले आयोिना कायाभधवयन नगने सबकल्प उपयकु्त नभएको पाईएको 
छ। त्यिैगरी आयोिना क्षेर खोल्िी र खोलाहरु तीन तफभ  र एक तफभ  आयोिना पगु्ने िडक भएकोले बस्ती र खेतीयोग्य िसमनबाट 
छुटै्ट रहेको छ। यिथभ आयोिनाको उत्खनन ्क्षेर िानभ पने देम्खदैन। आयोिना क्षेर वन क्षेरमा पने भएकोले वन क्षेरमा कम 
क्षसत पगुोि ्भसन क्षेर सनिाभरण र कायभिूची प्रसतवेदनको तलुनामा वन क्षेरको उपयोग घटाईएको छ। त्यिैले आयोिना बनाउन े
स्थान, ववकल्प र वन क्षेर प्रयोग नगने ववकल्पको अध्ययन िाधदसभभक देम्खएको छैन तर आयोिना सनमाभण िमय र सनमाभण 
िामग्रीको अध्ययन भन ेगरीएको छ। वषाभको िमयमा आयोिनाका कामहरु िस्तै सबस्फोटन, सिसलङ र उत्खनन ्नगने सबकल्प 
प्रस्ताव गररएको छ। 

वातावरणीय प्रभावहरुाः 
िकरात्मक प्रभावहरु 

आयोिना कायभधवयनका मखु्य फाइदाहरु यि प्रकारका छन:् 

• आयोिना क्षेरमा आसथभक गसतसबसि बढ्ने तथा स्थानीय अथभव्यवस्था (economy) मा वृवद्ध हनुे: आयोिना र आयोिनाका 
कामदारले स्थासनय बिारमा िामग्री वकनमले गने तथा रोिगारी माफभ त पैिाको कारोबार बढ्न े

• स्थानीय िरकारको अथभव्यवस्थामा वृवद्ध हनुे:  स्थानीय िरकारलाई आयोिनाले चनुढुङ्गा उत्खनन ्गदाभ प्रसतटन रु. ६ 
रािश्व सतने भएकोले स्थानीय िरकारलाई द्वदगो आसथभक स्रोत उपलब्ि हनु ेतथा िरकारको िमग्र अथभ व्यवस्थामा वृवद्ध 
गने। 

• स्थानीयलाई रोिगारीको अविर ििृना हनु:े आयोिनाले कररव १०० िनालाई रोिगारी उपलब्ि गराउने भएकाले 
स्थानीयले िमेत रोिगारीको अविर प्राप्त हनु े

• स्थानीयलाई व्यापार व्यविायको अविर: स्थानीय बिारमा फलफूल, तरकारी, माि,ु खाद्य िामग्री, तथा दगु्ि पदाथभको माग 
बढ्ने भएकोले स्थानीयलाई नयाँ अविर ििृना गने 

• सिमेधट कम्पसनलाई नेपालमै म्क्लङ्करको उपलब्िता तथा म्क्लङ्कर आयातमा कम हनु गई रािको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा 
वृवद्ध हनु े

• आयोिनाले ििंस्थागत उत्तरदावयत्व अधतगभत, स्थानीय ववकाि,  ववद्यालय, स्वास्थ्य ििंस्थालाई िहयोग, िामदुावयक वन ववकाि 
िहयोग तथा िडक क्षेरको ववकाि एविं पवुाभिार सनमाभणमा िहयोग गने। 

 

प्रसतकूल प्रभावहरु: 
भौसतक वातावरण  

आयोिना कायभधवयनबाट भौसतक वातावरणका सनम्न सलम्खत अवयवहरुमा प्रत्यक्ष नकरात्मक प्रभाव पने देम्खधछ;  

• सनमाभण कायभिँग िम्बम्धित िलुो, िवुा, र ध्वनी प्रदूषण 

• कसमरेचौर क्षेरमा बाहै्र मवहना लाग्ने हसु्ि ुर कुवहरो तथा आयोिनाका िवारी िािनको उच्च गसतका कारण दघुभटना हनु 
िक्ने 
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• आयोिना क्षेरबाट सिमेधट उद्योगमा चनुढुङ्गा ढुवानी गदाभ आयोिनस्थलदेखी घोराहीिम्मको २५.६ वकसम िडक मखु्य 
रुपमा िवुाँ िलुो र ध्वनी प्रदूषणबाट प्रभाववत हनु े

• आयोिनस्थलदेखी लमहीिम्मको कररब ५८.६ वकसम िडकमा िवारी िािनको चाप बढ्ने, उच्च भार बहन तथा गसतका 
कारण िडक कम वटकाउ हनु िक्ने  

• उत्खनन ्क्षेरमा सिसलङ र ब्लाम्स्टङको कारण ध्वनी प्रदषुण हनुे भएकोले वरीपरीका बस्तीका मासनषहरुलाई अिर पाने। 

• आयोिना क्षेरको भउूपयोगमा पररवतभन हनुे: आयोिना क्षेरको ३५.१७ हेक्टर क्षेरफलमा फैसलएको िरकारी वन क्षेरको 
भउूपयोग २१.२६ वषभका लासग पररवतभन हनुे देम्खधछ। त्यस्तै १०% भधदा बढी क्योनोपी कभर भएको तर वनको रुपमा 
दताभ नभएको ५.१८९५ हेक्टर सनिी िसमन र १.९७४ हेक्टर िसमन सनिी खेसतयोग्य िसमनको िमेत अस्थायी रूपमा 
भउूपयोग पररवतभन हनुे देम्खधछ। 

• तल्लो तटीय  क्षेरमा ढुङ्गा, माटो र गेगर झरी नदीको बहाब पररवतभन तथा खेतीयोग्य िसमन कटान हनुिक्ने। 

• उत्खनन ्क्षेरमा अव्यवम्स्थत फोहोर माटो तथा ढुङ्गा व्यवस्थापन, सिसलङ र ब्लाम्स्टङ गदाभ आयोिना क्षरेमा भकू्षय हनु 
िक्ने, पवहरो िान िक्ने र दघुभटना सनम्त्याउन िक्ने। 

• अव्यवम्स्थत फोहोर माटो तथा ढुङ्गा व्यवस्थापन, तेल भण्डारण, तथा िवारी िािन पावकभ ङ् तथा ममभत क्षेरबाट तल्लो 
तटीय क्षेरको दबाङ् खोलाको पानीको गणुस्तरमा अिर पानभ िक्ने। 

िैववक वातावरण 

आयोिना कायभधवयनबाट िैववक वातावरणका सनम्न सलम्खत अवयवहरुमा प्रत्यक्ष नकरात्मक प्रभाव पने देम्खधछ;  

• वन क्षेर खाली गदाभ आयोिना क्षरेको िैववक ववववितामा पने अिर: वन क्षेरबाट ८११ वटा रुख तथा बल्लाबल्ली 
कटान गनुभपने देम्खधछ भन ेघाँि र बटु्यानहरु नाि हनुेछन।् आयोिना क्षेरमा मखु्य रुपमा िाल र िल्लाका रुखहरु 
कटान गनुभपने देम्खधछ।त्यस्तै दमु्िीले प्रयोग गरररहेको बािस्थान नाि हनुे देम्खधछ। 

• आयोिनाका कामदारको लापरबाही तथा दघुभटनाको कारण आयोिना क्षेरभधदा मासथसतर रहेको िल्लाको वन क्षेरमा 
आगलागी हनु िक्न ेदेम्खधछ। 

• ध्वनी प्रदषुणको कारण आयोिना वरीपरीको क्षेर वधयिधत ुर चराले वािस्थान छाडेर िान िक्ने  

• आयोिना स्थलमा स्तनिारी वधयिधत,ु चरा, िरीिपृको बािस्थान मासिन िक्ने  

• आयोिना क्षेरमा माछा माने, वधयिधत ुर वनस्पसतको चोरी म्शकार र अवैि व्यापार हनु िक्न े

• दवाङ् खोलाको पानीको गणुस्तरमा ह्राि आई आयोिना क्षेरको िलीय पाररम्स्थसतकीय प्रणालीमा अिर पानभ िक्न े

आसथभक िामाम्िक तथा िासँ्कृसतक वातावरण  

आयोिना कायभधवयनबाट आसथभक िामाम्िक तथा िाँस्कृसतक वातावरण वातावरणका सनम्न सलम्खत अवयवहरुमा प्रत्यक्ष नकरात्मक 
प्रभाव पने देम्खधछ;  

• कामदारको स्वास्थ्य र िरुक्षा िम्बधिी िबालहरु 

• कामदारको लासग खानेपानी, िरिफाई र शौचालय िम्बधिी िबालहरु 

• िवारी िािनको बढ्दो चापको कारण िवारी दघुभटना बढ्न िक्न े

• तल्लो तटीय क्षेरमा ढुङ्गा खिी दघुभटना हनु िक्न े

• आयोिनाको तल्लो तटीय क्षेरमा गेगर, माटो र खेर िान ेढुङ्गा िम्मा हनु गई सिरुवारी खोलाको बहावमा पररवतभन तथा 
ररभान तफभ  तटीय कटान हनुिक्न े

• मवहला र वपछसडएको िमूहका व्यम्क्तहरुलाई ज्यालामा ववभेद तथा बालबासलकाको िमशोषण हनु िक्न े

• आयोिना क्षेरको िामाम्िक िद्भाव र शाम्धत तथा िरुक्षामा अिर पानभ िक्न े
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• आयोिना क्षेरको हररयालीपणूभ गणुस्तरीय िीवनमा क्षसत 

• खानी क्षेरमा ववपद् व्यव्स्थापनिँग िम्वधिीत िवालहरु 

• महामारीका िमयमा खानी िचालन िम्वम्धि व्यवस्था  

नकरात्मक प्रभाव धयूनीकरणका उपायहरु  

यि आयोिनालाई वातावरण मैरी बनाउनका लासग िकारात्मक प्रभावहरुलाई बढावा गने तथा नकारात्मक 
प्रभावहरुलाई धयूनीकरण/सनराकरण गने उपायहरु प्रसतवेदनमा प्रस्ताव गररएको छ।  

भौसतक वातावरण  

• आयोिनाका ििंरचनाहरु सनमाभणको क्रममा आयोिना िोड्ने िडकमा िुलो सनयधरणका लासग द्वदनको ३ पटक 
(सबहान, मध्यान्न र अपराधह) पानी छकभ ने व्यवस्था समलाईएको छ। आयोिनाका िवारी िािनलाई अनावश्यक 
हनभ बिाउन सनरूत्िावहत गररनेछ भने प्रिेर हनभ प्रयोग गनभ द्वदईने छैन। 

• आयोिना क्षेरमा लाग्ने हसु्ि ुर कुवहरोको कारण िडकमा हनु िक्न ेदघुभटनालाई धयूसनकरणका लासग बस्ती 
क्षेरमा १० वकमी/प्रसतघण्टा भधदा कम गसतमा िवारी िािन चलाउन चालकहरुलाई तासलम द्वदईनेछ। 
तोवकएको गसत भधदा उच्च गसतमा िवारी िािन चलाए नसियत द्वदइनेछ। 

• चनुढुङ्गा ढुवानी गदाभ बढ्दो िवारी चापका कारण िडकमा बढ्ने िवुाँ र िलुो सनयधरण गनभ सनयसमत द्वदनको 
३ पटक पानी छकभ ने तथा िवारी िािनको िसभभसिङ् रेकडभ राखी सनयमत िसभभसिङ् नगने िवारी िािनलाई 
िेवामा बधदेि लगाईनेछ। त्यिैगरी प्रत्येक ६-६ मवहनामा ध्वनी सनयधरण र िवारी िािन िञ्चालन िम्बम्धि 
असभमूखीकरण तासलम िञ्चालन गरीनेछ। 

• चनुढुङ्गा उत्खखन,् िीसलङ् र ववष्फोटन गदाभ भ-ूक्षय नहोि ्भसन ितहबाट क्रमैिँग उत्खनन ्गरी स्थीर ितह 
बनाएर मार उत्खनधिम्बम्धि थप कायभहरु गररनेछ। 

• ववष्फोटन तासलका नेपाली आमीिँगको िहकायभमा तयार पारी वरीपरीको गाउँमा कायभ िरुू हनु ुअम्घनै िूचना 
टाँि गररनेछ। र उक्त पूवभसनिाभररत िूचना िमयिमयमा स्थानीय रेसडयोबाट िमेत प्रिारण गररनेछ। 

• आयोिना िम्पन्न पिात चनुढुङ्गा उत्खनन ्गररएको क्षेरको भउूपयोग पनु: उही अवस्थामा फकाभईनेछ।  

• आयोिना क्षेरमा रहेका िडक र गोरोटोहरुलाई सनयसमत िमभत िम्भार गररनेछ। उक्त कामको लासग 
आवश्यक बिेट आयोिनाले हरेक वषभ व्यवस्थापन गनेछ। 

• उत्खनन ्को क्रममा सनम्क्िएका अनपुयकु्त ढुङ्गा र माटोलाई तोवकएका फोहोर माल व्यवस्थापन स्थलमा 
व्यवस्थापन गररनेछ। 

• खानीको तल्लो तटीय क्षेरमा ढुङ्गा र माटो खस्न नद्वदन आवश्यक पखाभल (Catch wall) र िासलको तारबार 
गररनेछ। दभाङ खोलामा ढुङ्गा र माटो खस्न द्वदईनेछैन। 

• आयोिनको लासग तेल भण्डारण प्रसतवेदनमा तोवकएको ठाउँमा मार गररनेछ। आकम्स्मक िरुक्षाका लासग 
१०,००० सलटर पानी, बालवुा र अम्ग्न सनयधरक यधर (Fire extinguisher) को व्यवस्था गररनेछ। 

• आयोिनाको िवारी िािन ममभत केधरबाट सनस्कने रिायनहरु माटो र पानीमा समसिन नद्वदनका लासग पक्की 
ििंरचना बनाईन ेतथा रिायनहरुलाई प्लाम्स्टक ग्यासलनमा भण्डारण गरी नगरपासलकाले तोकेको स्थानमा 
मार व्यवस्थापन गररनेछ।  
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आयोिना कायाभधवयनका कारण आयोिना क्षेरको भौसतक वातावरणमा पनभ िक्ने अिरहरुलाई धयूनीकरण गनभका 
सनम्ती आयोिनाको उत्खनन ् पूवभ र उत्खनन ्को चरणको लासग आवश्यक बिेट िमाबेश गररएको छ। प्रभाव 
धयूनीकरणको म्िम्मेवारी आयोिनाको हनुेछ।  

िैववक वातावरण  

• आयोिना कायाभधवयनको क्रममा ििंरचना सनमाभणका लासग अत्याविेक मार रुख ववरुवा गररने ठाउँको कटान 
गररनेछ। रुख सबरुवा िकेिम्म धयूनमारामा कटान गरी क्षसत हनुे आकँलन गररएका िरकारी वनका 
रुखहरुलाई िोगाईन ेछ। 

• कुनै पसन अनावस्यक झार एविं बटु्यान प्रिासतका ववरुवालाई हटाइने छैन भने हटाईएका रुखहरुको १:१० 
का दरले वृक्षारोपण र आवश्यक िम्विभनगरर पाँच वषभिम्म बोटसबरुवाको हेरचाहको प्रबधि गररनेछ। 

• त्यिैगरी आयोिनाले क्षसत पयुाभउन े ३५.१७ हे. वन क्षेरको िग्गाको क्षसतपूसतभ राविय प्राथसमकता प्राप्त 
योिनाका लासग राविय वन क्षेर प्रयोग गने िम्बधिी मापदण्ड िवहतको कायभववसि २०७६ अनरुुप उपलब्ि 
गराईनेछ। 

• कामदारका सबसभन्न गसतसबसिबाट वन क्षेरमा आगलागी हनु िक्ने कुरालाई ध्यानमा राखी आवश्यक 
असभमखुीकरण तासलमको व्यवस्था गररने छ। कामको िमयमा वन क्षेरमा आगो बाल्न, िलाई र लाईटरको 
प्रयोग गनभ तथा चरुोट िेवन गनभ प्रसतबधि लगाईनेछ भने वन डढेलोको कारण र प्रभाव वारे िनचेतना 
उपलब्ि गराईनेछ। 

• िल पाररम्स्थसतक प्रणाली तथा माछामा पनभ िक्ने अिरलाई ध्यानमा राखी पानी प्रदषुण हनु द्वदईने छैन। 
प्रत्येक ६-६ मवहनामा पानीको गणुस्तर चेकिाँच गररनेछ। खानी उत्खनन ्क्षेरबाट दाभान खोलामा माटो र 
ढुङ्गा बग्न द्वदईने छैन। 

• वन क्षेरमा काम गदाभ वधयिधतकुो वािस्थानलाई ख्याल गरी द्वदनको िमयमा मार काम गररनेछ। 
वधयिधतहुरुको आवतिावतमा अिर पनेगरी बम्त्तको प्रयोग गररनेछैन। त्यिैगरी प्रिेर हनभ र कामदार 
म्शववरहरुमा म्स्पकरहरुको प्रयोगमा बधदेि लगाईने छ। कामदारबाट वनको काठ एविं गैर काष्ठ पैदावारमा 
हनुिक्ने चोरी पैठारीलाई सनरुत्िाहीत गनभ असभमखुीकरण तासलमको व्यवस्था गररनेछ र चोरी पैठारी र 
त्यिको प्रयोगलाई प्रसतबधि गररनेछ।  

• वन तथा वधयिधत ुर वातावरणको ििंरक्षण, त्यिको महत्व, अिर पारेमा वा पाने काम गरेमा हनुे िँिाय 
लगायतका ववषयवस्त ुकामदार, यारी र स्थानीयलाई िानकारी गराउन तथा िचेतिना िगाउनका लागी रु 
२,००,००० बिेट छुट्याईएको छ। 

आसथभक, िामाम्िक एवम ्िासँ्कृसतक वातावरण 

• कामदारको लासग आवश्यक िम्पूणभ िरुक्षा िामग्री उपलब्ि गराईनेछ भने कामदारको सबमा पसन गररने छ। 

कामदारको सनयसमत स्वास्थ्य पररक्षण गररनेछ। त्यिैगरी िोम्खमयकु्त काम गनुभअम्घ तासलम द्वदनकुा िाथै 
आकम्स्मक अवस्थामा कामदार िरुक्षाको लासग आवश्यक असभमखुीकरण तासलमको प्रबधि गररएको छ। 

आकम्स्मक अवस्थामा मिदरुलाई अस्पताल परु् याउन तथा उपचार गनभका लासग आयोिनाले एम्बलेुधि र 
अस्पतालिँग िहकायभ चाँडो भधदा चाँडो उद्धार र उपचारको प्रबधि समलाउनेछ। 
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• कामदारको लागी स्वच्छ र िफा खानेपानी, शौचालय र आराम गने स्थानको व्यवस्था गररनेछ। आयोिना 
स्थलमा प्रयोग हनुे खानेपानीको ६-६ मवहनामा गणुस्तर पररक्षण गरी आवस्यक शवुद्धकरणको व्यवस्था 
समलाईनेछ।  

• िमान कामका लासग ज्यालामा मवहला र परुुषबीच सनमाभण व्यविायीद्वारा भेदभाव गररने छैन। त्यिैगरी परुुष 
कामदारलाई मवहला िहकमीलाई िम्मान गनभ तथा िमान व्यवहार गनभ आवश्यक असभमखुीकरणको व्यवस्था 
गररने छ।  

• १६ वषभ भधदा कम उमेरका वालवासलकालाई काममा लगाउन द्वदईने छैन। त्यिैगरर सलङ्ग, िासत र िमभको 
आिारमा कामदारबीच भेदभाव गररने छैन र गनभ द्वदईने छैन। 

• कामदारलाई अनासिकृत काम गनभ, वववाद तथा झैझगडा गनभ र िमािमा अशाधती फैलने काम गनभ सनरुत्िावहत 
गररने छ। 

• चनुढुङ्गा ढुवानीको क्रममा बढ्न ेिवारी चापलाई मध्यनिर गरी िचेतना बोडभ र तथा घमु्म्तहरुमा िाविानी 
िूचना बोडभ राम्खनेछ। 

• आयोिना क्षेरमा हावाको माध्यामबाट िने कोसभड १९ लगायतका िरुवा रोगको सनयधरणका लासग ववशेष 
कायभ योिना (Special Working Procedure) सनमाभण गरी कायाभधवयनमा ल्याईनेछ। 

िकारात्मक प्रभाव प्रवलीकरणका उपायहरु 

प्रभाववत बस्ती एविं िामदुायलाई पने अिर धयूनीकरण गनभ एविं प्रभाववत क्षेरका बासिधदाका ववकािका चाहनाहरुलाई 
परुा गराउन त्यि क्षेरको ववकािका लासग उल्लेम्खत कायभक्रमहरू ििंचालन गररने छ। आयोिनाले तल उल्लेम्खत 
कायभक्रमहरु प्रवसलकरणका अधतगभत प्रस्ताव गरेको छ। 

• आयोिना क्षेरमा उपलब्ि दक्ष, अिभदक्ष र अदक्ष कामदारलाई क्षमताको आिारमा काममा पवहलो प्राथसमकता 
द्वदई रोिगारी उपलब्ि गराईनेछ। 

• आयोिनामा काम गनभ ईच्छुक स्थानीय क्षेरका यवुा यवुतीहरुलाई काम गनभका लागी गाउँपासलकाको िमधवयमा 
तासलम उपलब्ि गराईने छ। 

• आयोिना क्षेरको ठीक पाररपट्टी अवम्स्थत ििुा आिारभूत ववद्यालयको भौसतक ििंरचना ििुार र आिसुनक प्रववसिमा 
आिाररत पठनपाठन िँकृतीको ववकािको लासग आवश्यक पवुाभिार ववकािमा िहयोग गनेछ। 

• आयोिना क्षेरको नम्िकमा रहेको काभ्र ेस्वास्थ्य चौकीमा पवुाभिार ववकािमा िहयोग परु् याउनेछ। 
• घोराही देखी कसमरेचौर र कसमरेचौरबाट आयोिनास्थलिम्म पगु्ने िडक ििुारको लासग आयोिनाले गाउँपासलकाको 

िमधवयमा िहयोग पयुाभउने छ। 
• आयोिना िञ्चालन हनुे िनचेतना िामदुावयक वनमा निभरी व्यवस्थापन, वृक्षारोपण, वन व्यवस्थापन, वधयिधत ु

ििंरक्षण र आगलासग सनयधरणका लासग आवश्यक बिेट, िामग्री र क्षमता असभवृवद्ध तासलमको व्यावस्था गररने 
छ। 

वातावरणीय व्यवस्थापन योिनााः 
आयोिनाको वातावरणीय प्रभाव धयूनीकरणका उपायहरू एविं सनरीक्षण कायभलाई प्रभावकारी र व्यवम्स्थत बनाउनका लासग 
वातावरणीय व्यवस्थापन योिना तयार गररएको छ। प्रसतवेदनमा प्रस्ताव गररएको वातावरणीय व्यवस्थापन योिनाले आयोिना 
कायभधवयनको क्रममा पने प्रभाव धयूनीकरण तथा सनररक्षण योिना बनाई कायभधवयन गनभ िहयोग परु् याउनेछ। वातावरणीय 
व्यवस्थापन योिना स्थानीय िरकोकारवाला सनकाय, वन तथा वातावरण मधरालय, उद्योग, वाणीज्य तथा आपूसतभ मधरालय, 
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प्रदेश मधरालय, खानी तथा भूगभभ ववभाग, म्िल्ला िमधवय िसमसत, सडसभिन वन कायाभलय घोराही , बिंगलाचलुी गाउँपासलका, 
वातावरण ईम्धिसनयर/सनररक्षक र स्थानीय ििंघ ििंस्थाहरुको िहकायभमा कायाभधवयन गनभ प्रस्तावकको मखु्य दावयत्व हनुेछ। 
प्रसतवेदनले प्रत्येक वातावरणीय प्रभावका िूचकहरू, कायाभधवयन गराउने ििंस्था, सनरीक्षण गने ििंस्था, कायाभधवयनको िमय 
तथा आवश्यक आसथभक व्यवस्थापनका ववषयहरूलाई प्रि रुपमा प्रस्ततु गरेको छ। 

वातावरणीय अनगुमन योिना: 
यि आयोिनालाई आफ्नो छुटै्ट वातावरणीय व्यवस्थापन कायाभलय सनमाभण गने तथा त्यि कायाभलयको मातहतमा आयोिना 
सनमाभण व्यवस्थापन कक्ष बनाई वातवरण सनरीक्षणको व्यवस्था समलाईएको छ। वातावरणीय पक्षहरूको सनरीक्षण कायभका 
लासग आयोिनाले कुल आवश्यक रकम व्यवस्था गररएको छ। 

सनष्कषभ 
प्रस्ताववत सिम्ले थारा चनुढुङ्का खानी आयोिनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रसतवेदनले प्रस्ताववत आयोिना सनमाभण तथा 
ििंचालनबाट पनभिक्ने िम्भाववत वातावरणीय प्रभावहरूको मूल्याङ्कन गरेको छ। यि आयोिनाले स्थानीय िमदुायलाई प्रत्यक्ष 
रोिगारीको अविर सििभना गने, स्थानीय ववकािमा टेवा र व्यापारमा प्रविभन पयुाभउने, स्थानीय िरकार र ििंघीय िरकारलाई 
रािश्व बझुाई प्रत्यक्ष फाईदा परु् याउने देम्खधछ। यद्यपी आयोिना कायाभधवयनबाट वन क्षेरको नाि हनुे, चनुढुङ्गा उत्खनन ्
तथा ढुवानीको क्रमकमा िवुा,ँ िलुो र ध्वनी प्रदूषण हनुकुा िाथै घोराही कसमरेचौर म्िल्ला िडक खण्डमा िडक दघुभटनाको 
िोम्खम बढाउन िक्ने देम्खएको छ। प्रस्ताववत आयोिनाका प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभावहरु रहेता पसन उक्त 
प्रभावहरु ब्यवस्थापन गनभ िवकने प्रकारका रहेका तथा प्रस्ताववत प्रभाव धयूसनकरणका उपायहरु कायाभधवयनका गदाभ प्रभाव 
धयून हनुे देम्खएको हनुाले यि प्रसतवेदनमा प्रस्ताव गररएको वातावरणीय व्यवस्थापन योिना कायाभधवयन गरर आयोिना 
िञ्चालन गनभ िवकने देम्खधछ। त्यिैगरी अध्ययनका क्रममा आकँलन नगरीएका वा कम आकँलन गररएका र हाल उपन्न 
नभएका प्रभाव तथा अिरहरुलाई आयोिनाले िमय िमयमा वातावरणीय व्यवस्थापन योिना अध्यावसिक गरी ववज्ञ परामशभदाता 
वा परामशभदात ृििंस्थाको िझुाव बमोम्िम आयोिना कायाभधवयन गररएको खण्डमा आयोिना द्वदगो रुपमा िञ्चालन हनुे देम्खधछ। 
आयोिना क्षेरमा ववद्यमान खानी र प्रस्ताववत खासनहरुको ििंख्या उच्च रहेकाले, यस्ता खानीहरुबाट िनस्वास्थ्य, प्राकृतीक 
प्रणाली, कृषी बाली र िडकिस्ता प्राकृसतक र िावभिसनक िेवा तथा पूवाभिारहरुमा परेको वा पनभ िक्ने प्रभाव, देम्खएका अिर 
र द्वदघभकासलन खानी व्यवस्थापनका लासग नेपाल िरकारले एवककृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (Cumulative 

Environmental Impact Assessment) गरी खानी िञ्चालकहरुलाई ििंयकु्तरुपमा व्यवस्थापनका उपायहरु अपनाउन लगाउन 
पने देम्खधछ। 
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पररच्छेद-१ 

1. प्रसतवेदन तयार गने ििंस्थाको नाम र ठेगाना 
 

1.1 प्रस्तावकको पररचय 

आयोिनाको प्रस्तावक िम्राट सिमेधट कम्पसन प्रा. सल. रहेको छ। खानी िञ्चालनका सनसमत्त खानी तथा भूगभभ ववभाग 
म्िम्मेवार सनकाय रहेको छ भने िपुररवेक्षणको लासग वातावरण ववभाग र वन तथा वातावरण मधरालय म्िम्मेवार 
सनकाय रहेका छन।् प्रस्तावकको नाम र ठेगाना यि प्रकार रहेको छ:  

प्रस्तावकको नाम र ठेगाना: 
िम्राट सिमेधट कम्पसन प्रा. सल.  

चैलही- २, लमही 
फोन निं.: ०८२-५४०००७ 

 

काठमाडौं कायाभलय: 

िम्राट सिमेधट कम्पसन प्रा. सल. 

हेररटेि प्लािा, काठमाडौ, नेपाल 
फोन निं.: ०१-४२८९७०४ 

ईमेल: samratcementnepal@gmail.com 

1.2 परामशभदात ृििंस्थाको पररचय 

सिद्धाथभ इधभाएरोधमेधटल िसभभि लाई िम्राट सिमेधट कम्पसन प्रा. सल. ले लमु्म्बनी प्रदेश, दाङ म्िल्लाको, बिंगलाचलुी 
गाउँपासलका वडा निं. ३ मा अवम्स्थत सिम्ले (थारा) मा प्रस्ताव गररएको चनुढुङ्गा खानीको ििंचालनको लासग वातावरणीय 
प्रभाव मूल्याङ्कन प्रसतवेदन तयार गने म्िम्मेवारी उपलब्ि गराएको छ। सिद्धाथभ इधभाएरोधमेधटल िसभभि िलुाई २९, िन ्
२००८ मा ववसभन्न क्षेरमा काम गने व्यविावयक व्यम्क्तत्वहरुद्वारा िञ्चासलत ििंस्था हो। ििंस्थाको उद्देश्य िरकारी 
तथा गैह्रिरकारी ििंघ ििंस्थाहरुलाई सनमाभणिँग िम्बम्धित गणुस्तररय परामशभ िेवा उपलब्ि गराउने तथा वातावरणीय 
अध्ययन र अनिुधिानमा ििंलग्न हनुे रहेको छ। प्रस्ताव तयार गने ििंस्थाको नाम र ठेगाना यि प्रकार रहेको छ:  

प्रसतवेदन तयार गने ििंस्थाको नाम र ठेगाना  

सिद्धाथभ इधभाएरोधमेधटल िसभभि 
काठमाडौं, नेपाल 

फोन निं.: ०१-५२६१५८८, ९८४३९६८०६० 

ईमेल: sesenv@gmail.com  

 

1.3 वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको औम्चत्यता 

प्राकृसतक िोतहरुको उपयोग गदाभ वातावरणमा पनभ िक्ने अनकूुल प्रभावलाई असिकतम बनाउन तथा प्रसतकूलतालाई 
हटाउन वा धयूसनकरण गनभ वातावरण ििंरक्षण ऐन २०७६ र िो अधतगभत कायाभधवयनमा आएको वातावरण ििंरक्षण 
सनयमावली २०७७ को अनिूुची २ (ग-३) खानी क्षेर अधतगभत अिात ुखसनि उत्पादन गनभ गररने उतखनन ्भए दैसनक 
२,००० टनिम्म र ितही उत्खनन ्भए दैसनक ४८०० मेविक टनिम्म उत्खनधको कायभ गने आयोिनाको लासग 
प्रारम्म्भक वातावरणीय पररक्षण गनुभ पने कानूनी प्राविान रहेको छ। प्रस्ताववत आयोिना ितही उत्खनन ्प्रकृसतको 
भएको र दैसनक उत्खनन ्क्षमता ४००० मेविक टन प्रस्ताव गररएको छ। सनयमावलीको मासथ उल्लेम्खत प्राविान 
अनिुार उक्त प्रस्तावको कायाभधवयनबाट आयोिना क्षेरको वातावरणमा के कस्तो प्रभाव पदभछ िो बारेमा मलु्यािंकन 
गनभ प्रारम्म्भक वातावरणीय पररक्षण गनुभ पने देम्खधछ। तर सनयमावलीको अनिूुची ३ (१-क-९) वन क्षेर अधतगभत 

mailto:sesenv@gmail.com
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ववद्यतु प्रशारण लाइन सनमाभण बाहेक अधय प्रयोिनका लासग ५ हेक्टरभधदा बढी वन क्षेर प्रयोग गने प्रस्ताव भएमा 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गनुभपने देम्खधछ। यि आयोिनाको लासग ३५.१७ हेक्टर वन क्षेर आवश्यक पने 
देम्खएको छ। यिथभ आयोिनाको उत्खनन ्क्षमता अनिुार प्रारम्म्भक वातावरणीय पररक्षण गनुभ पने प्रस्ताव अधतगभत 
परेता पसन वन क्षेर प्रयोगका वहिावले प्रस्ताव कायाभधवयनका सनम्म्त वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गनुभपने देम्खएकाले 
यि प्रस्तावको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन गररएको हो। 

 

1.4 वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको उद्दशे्यहरु 

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनकको प्रमखु उद्दशे्य आयोिनको कायाभधवयनबाट वातावरणमा पनभ िक्ने प्रभावहरुको पवहचान 
गरी यिबाट पनभ िक्ने अिरहरुको बारेमा म्िम्मेवार सनकायहरुलाई िानकारी उपलब्ि गराउन ु तथा आयोिना 
कायाभधवयनबाट वातावरणमा पने नकारात्मक प्रभावहरुको धयूसनकरण र िकारात्मक प्रभावहरुको असभवृवद्धका लासग 
उपयकु्त एविं व्यवहाररक उपायहरु सिफाररि गदै आयोिनालाई वातावरण मैरी बनाउन सिफाररि गनुभ रहेको छ। 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका ववम्शि उद्देश्यहरु सनम्नानिुार रहेका छन;्  

• प्रस्ताव कायाभधवयन स्थलको िैववक, भौसतक, रािायसनक तथा िामाम्िक, आसथभक एविं िािंस्कृसतक अवम्स्थसतको 
पवहचान गनभ;  

• प्रस्ताववत कायभबाट स्थानीय िैववक, भौसतक, रािायसनक तथा िामाम्िक-िािंस्कृसतक वातावरणमा पनभ िक्न े
अनकूुल तथा प्रसतकूल अिरहरु पवहचान गरी सनमाभणका चरको आिारमा पररणाम, फैलावट एविं अवसि 
भावस्तरीकरण गदै सतनको लेखािोखा गनभ; 

• प्रस्तावका ववसभन्न ववकल्पहरुको ववश्लषेण गनभ; 
• आयोिना कायाभधवयनबाट वातावरणमा पने नकारात्मक प्रभावहरुको धयूसनकरण र िकारात्मक प्रभावहरुको 

असभवृवद्धका लासग उपयकु्त र प्रभावकारी रुपमा कायाभधवयन गनभ िवकने उपायहरु सिफाररि गनभ; 
• आयोिना क्षेरका स्थानीय िमदुाय, िरोकारवाला ििंघििंस्थाहरुलाई आयोिनाका बारेमा िानकारी द्वदन, पररम्चत 

गराउन तथा उनीहरुका राय िझुाव िङ्कलन गरर आयोिना कायाभधवयनबाट पनभ िक्ने प्रभावहरुको पवहचान 
गदै र उनीहरुका िवालहरु िमावेश गराउन; 

• उक्त वक्रयाकलापको लासग वातावरणीय व्यवस्थापन योिना, अनगुमन योिना र वातावरणीय परीक्षण योिना 
तिुभमा गनभ; 

• िम्बम्धित िरोकारवालाहरुलाई प्रस्तावका वातावरणीय पक्षको बारेमा िानकारी गराउन ु तथा प्रस्ताव 
कायाभधवयनको सनणभय सलनका लासग आवश्यक िानकारी उपलब्ि गराउन। 

 

1.5 प्रस्तावको िाधदसभभकता 

नेपालमा सिमेधटको माग बढ्दै गैरहेको तथा हाल आधतररक उत्पादन कररब २ करोड २० लाख टन हुँदै आईरहेको 
छ। नेपालमा ववकािमा ठूला ठूला आयोिनाहरु सनमाभण हुँदै गरेको र प्रस्ताव गररएका कारण सिमेधटको माग वषेनी 
बढ्ने प्रक्ष्यपण गररएको छ।नेपाल राि बैङ्कले गरेको एक अध्ययन अनिुार नेपाललाई िन ्२०२४-२५ िम्म २ 
करोड ६० लाख टन सिमेधट आवश्यक पने देम्खएको छ। देशलाई सिमेधटमा आत्मसनभभर बनाउँदै सबकाि सनमाभणका 
आयोिनाहरु िञ्चालन गनभ तथा मागलाई िम्बोिन गनभ सिमेधट अद्योगहरु स्थापना गनुभपने देम्खधछ। िम्राट सिमेधट 
कम्पसन प्रा. सल ले दाङ म्िल्लाको घोराहीमा सिमेधट उद्योग स्थापना गरेको छ र िो उद्योगलाई सिमेधट उत्पादनको 
लासग कच्चा पदाथभको रूपमा चनुढुङ्गा आवश्यकता पने भएकोले, दाङ म्िल्लामै उपलब्ि चनुढुङ्गा खानीबाट उत्खनन ्
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गदाभ स्थानीय प्राकृसतक स्रोतको िममु्चत प्रयोग, स्थानीय िरकार र िनतालाई िहयोग तथा कच्चा पदाथभको आयातमा 
खचभ कम भई सिमेधट उत्पादनको लागत कम हुँदा बिारमा सिमेधट िस्तो मूल्यमा उपलब्ि हनुे भएकाले प्रस्ताववत 
चनुढुङ्गा खानी खञ्चालन िाधदसभभक देम्खधछ। 
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पररच्छेद-२ 

2. प्रस्तावको पररचय 
 

लमु्म्बनी प्रदेश, दाङ म्िल्लाको घोराहीमा िम्राट सिमेधट कम्पसन प्रा. सल. द्वारा सनमाभण भैरहेको िम्राट सिमेधट उद्योगको 
लासग आवश्यक कच्चा पदाथभ चनुढुङ्गाको लासग प्रस्तावकले ले िोही म्िल्लाको बिंगलाचलुी गाउँपासलका वडा निं. ३ मा 
अवम्स्थत सिम्ले (थारा) मा रहेको चनुढुङ्गा खानीबाट ितही उत्खनन ्प्रणाली अवलम्बन गरर दैसनक ४००० मेविक 
टन िम्म चनुढुङ्गा उत्खनन ्गने प्रस्ताव राखेको छ। यिथभ प्रस्ताव खानी क्षेर अधतगभतको िहती उत्खखनन ्िँग 
िम्वम्धित आयोिना हो। आयोिना कायाभधवयनको लासग ३५.१७ हेक्टर िरकारी वन क्षेरको आवश्यकता पदभछ।  

 

2.1 भसूमका 

चनुढुङ्गा सिमेधट उत्पादनको लासग महत्वपूणभ ििंघटक हो। सिमेधट भौसतक ििंरचना सनमाभणका लासग अत्यावश्यक बस्त ु
हो। यिले बस्तहुरुलाई बाँध्न,े कडापन द्वदलाउने र टाँस्ने काम गछभ। नेपालमा झण्डै २ करोड २० लाख टन सिमेधट 
वावषभक उत्पादन भैरहेको छ। आधतररक उत्पादनको अलावा भारतबाट िमेत सिमेधट सभत्र्याईधछ भने म्क्लङ्कर िमेत 
भारतबाट सभत्र्याईदै आईएको छ। हाल सिमेधटको माग नेपालमा वावषभक कररब २०% का दरले वृवद्ध भैरहेको छ। 
नेपाली बिारको मागलाई पूरा गनभ ६४ वटा िरकारी, सनिी र वैदेम्शक लगानी माफभ त ििंचासलत सिमेधट उद्योगहरु 
उद्योग ववभागमा दताभ भएका छन।् अवहले ९०० देम्ख १५०० टन सिमेधट उत्पादन गने रोटरी म्क्लन प्रसबसिमा 
आिाररत केही उद्योगहरु सनमाभणको चरणमा रहेका छन ्भने चाँडै नै उत्पादनमा िाने प्रक्षेपण गररएको छ। यिरी 
नेपालमा सिमेधट कम्पसनहरु खुल्दै िाँदा सनकट भववष्यमै बिारको माग पूरा गरर सिमेधटमा आत्मसनभभर हनुे अपेक्षा 
गररएको छ।  

 

दाङ, िल्यान र रोल्पा म्िल्ला ववक्रम ििंवत २०५० को दशकमा कोईला खानीका लासग म्चसनएका म्िल्लाहरु हनु।् 
यि क्षेरको ढुङ्गा चनुढुङ्गा ब्याण्ड िमूहका रहेका भएपसन उत्खनन ्कताभहरुले ध्यान द्वदएका सथएनन।् तर नेपालमा 
सिमेधट कम्पसनहरु स्थापनाभइ सिमेधट उत्पादनमा लागेपसछ उत्खनन ्कताभहरुले कोईलािँगै चनुढुङ्गा िमेत हनुे गरेको 
तथ्य थाहा पाए। यिथभ मासथ उल्लेख गररएका म्िल्लाको चनुढुङ्गा खपत गनेगरी दईुवटा सिमेधट कम्पसनहरु चाल ु
अवस्थामा छन ्भने िम्राट सिमधेट कम्पसनका ििंरचनाहरु सनमाभणको क्रममा रहेको छ। 
 

आयोिनाको प्रस्तावक कम्पसन एविं यिका भसगनी ििंस्थाहरुको स्वासमत्वमा दाङ र रोल्पामा चनुढुङ्गा खानीहरु रहेका 
छन।् लाईिेधि निं. ११६/०७५/७६ माफभ त प्रस्तावकले बिंगलाचलुी गाउँपासलकाको सिम्ले/लोहरपानी क्षेरमा चनुढुङ्गा 
उत्खनन ्को लासग म्स्वकृती प्राप्त गरेको छ। यि खासनको चनुढुङ्गा प्रयोग गरर दाङ म्िल्लाको लमहीमा िम्राट सिमेधट 
उद्योग िञ्चालन गने प्रस्ताव राम्खएको छ। उक्त सिमेधट उद्योगको क्षमता दैसनक ५ हिार टन प्रस्ताव गररएको छ। 
यिथभ उद्योगलाई आवश्यक चनुढुङ्गा पूतीका सनसमत्त खानीको क्षमता असभबवृद्ध गने हेतलेु िरुुवासत चरणमा १२०० टन 
प्रसत द्वदन उत्खनन ्क्षमताको अनमुसत प्राप्त गरेकोमा हाल ४००० टन प्रसत द्वदन उत्खनन ्को लासग खानी तथा भगूभभ 
ववभागबाट अनमुसत प्राप्त गरेको छ। खानीबाट सिमेधट उद्योगलाई आवश्यक पने चनुढुङ्गा उत्खननको उदेश्य राखी 
ितहबाट िसमनसतर (top to bottom) अिभ याधरीकरण सबसि प्रयोगगरर क्रमैिँग उत्खनन ्गदै िानेगरर ितवह उत्खखन ्
प्रणाली प्रस्ताव गररएको छ। उत्खनन ्का लासग एक्िकाभेटर, रक बे्रकर र डम्प िकको प्रयोग गररनेछ। 
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सिम्ले (थारा) मा चनुढुङ्गा उत्खनन ्को लासग प्रस्ताव गररनपूुवभ उक्त स्थानमा २०५३/५४ देम्ख माँ महालक्ष्मी कोईला 
खानी िञ्चालनमा रहेको सथयो। उक्त कोईला खानी यि प्रस्तावको प्रस्तावकहरुको लगासनमा िञ्चालनमा रहेको सथयो। 
कोईला कम मारामा उत्पादन भएको तथा आसथभक वहिाबमा उक्त खानी िञ्चालन गनभ कद्वठन भएपसछ पसछल्लो ७ 
वषभदेम्ख खानी बधद रहेको छ। त्यिपिात चनुढुङ्गा खानी िञ्चालनको योिना बनेको तथा कायाभधवयनको लासग अम्घ 
बढेको हो।  

 

यिैक्रममा प्रस्तावक कम्पसनको सिमेधट उद्योग कम्पसन िम्राट सिमेधट उद्योगलाई आवश्यक चनुढुङ्गा आपतुी गनभको 
लासग आयोिना क्षेरको ५ हेक्टर वन क्षेरको चनुढुङ्गा उत्खनन ्गने प्रयोिनका लासग समसत २०७६।०३।०८ मा 
प्रारम्म्भक वातावरणीय प्रसतवेदन स्वीकृत गरर खानी ििंञ्चालन गररएको पाईएको छ। यि अध्ययनको क्षेरसनिाभरण तथा 
कायभिूचीको लासग गररएको स्थलगत अध्ययनमा खानी िञ्चालनमा नरहेको भएता पसन हाल िञ्चालनमा रहेको छ। 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका लासग क्षेरसनिाभरण र कायभिूचीमा प्रस्ताववत क्षेरमध्ये ५ हेक्टर क्षेरफलमा आयोिना 
कायाभधवयन गररिवकएकोले यि अध्ययनले आयोिना कायाभधवयन भैिकेको क्षेर घटाएर अध्ययन गरेको छ। हाल 
िञ्चासलत आयोिनाको वववरण अनिूुचीमा राम्खएको छ। 
 

2.2 प्रस्तावको वववरण 

2.2.1 अवम्स्थसत 

लमु्म्बनी प्रदेशको दाङ म्िल्लामा दईुवटा उपमहानगरपासलका, एउटा नगरपासलका र िातवटा गाउँपासलकाहरु रहेका 
छन।् प्रस्ताववत सिम्ले (थारा) चनुढुङ्गा खानी म्िल्लाको बिंगलाचलुी गाउँपासलका वडा निं. ३ मा अवम्स्थत छ। बिंगलाचलुी 
गाउँपासलका दाङ म्िल्लाको उत्तर पूवभमा रोल्पा र प्यठुान म्िल्लािँग िोसडएको गाउँपासलका हो। दाङ म्िल्लामा चरेु 
क्षेर बाहेक कुनै पसन ििंरम्क्षत क्षेर, राविय सनकुञ्ज, वधयिधत ुआरक्ष, म्शकार आरक्ष र ििंरम्क्षत सिमिार क्षेरहरु छैनन।् 
आयोिना क्षेरबाट चरेु ९.२ वकसम टाढा अवम्स्थत छ। यिथभ आयोिना क्षेर नेपालका कुनै पसन ििंरम्क्षत क्षेरसभर 
पदैन। आयोिनास्थल बिंगलाचलुी गाउँपासलकाको केधर कसमरेचौरबा ६.५ वकसमको दूरीमा रहेको थारा भन्ने ठाउँमा 
अवम्स्थत छ। आयोिनाका लासग आवश्यक िसमन प्रस्तावकको स्वासमत्वमा आउनअुम्घ मा ँमहाकाली खसनि उद्योग 
प्रासलको स्वासमत्वमा रहेकोमा समसत २०७१।१०।०९ गते उक्त कम्पसनको स्वासमत्वमा रहेको िम्पूणभ क्षेर िम्राट 
सिमेधट कम्पसन प्रासलको स्वासमत्वमा हस्ताधतरण भएको छ। भौगोसलक वहिाबमा आयोिना क्षेर िमधुरी ितहदेम्ख 
९०३.२ समटरको उचाई (दबाङ् खोला) र १२२४.६२ समटरको उचाई (थारा क्याम्प क्षेर) मा अवम्स्थत छ। आयोिना 
क्षेरको नक्िा नक्िा निं. २.१ मा नेपालको नक्िामा देखाईएको छ भने र नक्िा निं. २.२ मा गाउँपासलकाको नक्िामा 
देखाईएको छ। 
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नक्िा 2. 1: नेपालको नक्िामा आयोिना क्षेर 

Map Source: DoS, 2018 
 

 
नक्िा 2. 2: बिंगलाचलुी गाउँपासलकाको नक्िामा आयोिना क्षेर 

आयोजना क्षेत्र 



 सिम्ले (थारा) चनुढुङ्गा खानीको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रसतवेदन 

 

 

िम्राट सिमेधट कम्पनी प्रा सल का लासग सिध्दाथभ ईधभाएरोमधेटल िसभभि द्वारा तयारगररएको प्रसतवेदन  7 

 

२०७९ 

 

नक्िा 2. 3: टोपोग्रावफक नक्िामा आयोिना क्षेर 

2.2.2 पहुँच 

आयोिना क्षेरिँगको मूख्य पहुँचमागभ काठमाडौं देम्ख लमही िम्म पथृ्वी रािमागभ, ममु्ग्लङ्ग नारायणगढ िडक र पूवभ-
पम्िम महेधर रािमागभ रहेका छन।् लमहीबाट घोराही र घोराहीबाट कसमरेचौर हुँदै आयोिना क्षेर िडक िञ्जालमाफभ त 
पगु्न िवकधछ। घोराहीबाट कसमरेचौरिम्मको िडक ग्राभेल गररएको छ। यो िडक उत्तरपूवभमा बिंगलाचलुी 
गाउँपासलकाको तापा भन्ने ठाउँमा अवम्स्थत ववश्वकमाभ सिमेधटद्वारा प्रवसिभत चनुढुङ्गा खानीिम्म पगु्दछ भने दम्क्षण 
पम्िममा प्यठुान म्िल्लाको माण्डवी गाउँपासलकािम्म पगु्दछ। कसमरेचौर-तापा िडक, घोराही-कसमरेचौर िडक खण्डको 
कसमरेचौर पगु्नभुधदा ८९० समटर अम्घबाट छुवट्टधछ। कसमरेचौर-तापा िडक खण्डको ३.४ वकसम दरुी पार गररिकेपछी 
आयोिनास्थल िाने बाटो छुवटधछ, त्यिपिात २.२ वकसम लामो ट्र्याक खोसलएको बाटोबाट आयोिनास्थल पसुगधछ। 
 

तासलका 2. 1: आयोिना स्थलिम्मको पहुँचमागभको वववरण 

िडकको नाम िडकको स्तर िडकको अवस्था दूरी (वकसम मा) 
काठमाडौं-बटुवल रािमागभ (H1) कालोपरे २९२ 

बटुवल -लमही रािमागभ (H1) कालोपरे १२० 

लमही-घोराही वफडर िडक (FD) कालोपरे २४ 

घोराही-कसमरेचौर वफडर िडक (FD) ग्राभेल २० 

कसमरेचौर-आयोिनास्थल स्थानीय िडक (LR) ट्र्याक खोसलएको ५.६ 
 

2.2.3 आयोिनाका ििंरचना एविं अवयवहरुको िानकारी 
आयोिनालाई आवश्यक पने ििंरचना तथा स्थानहरुको वववरण यिप्रकार रहेको छ: 
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• म्शववर घर 

• पावकभ ङ क्षेर र ममभत क्षेर 

• भण्डारण क्षेर 

• आयोिनाको आधतररक िडक 

• चनुढुङ्गा लोड गने क्षेर  

• चनुढुङ्गा उत्खनन ्क्षेर 

• ििंरम्क्षत माटो राख्न ेक्षेर  

• फोहोर बस्त ुिम्मा गने तथा व्यवस्थापन गने क्षेर  

• सथग्र्याउने पोखरी  
• चेक ड्याम 

 

2.2.3.1 आयोिनाको म्शववर घर 

आयोिनाको प्रशािसनक कायभका लासग कायाभलय र आवािीय कामदारका लासग थारामा म्शववर घर स्थापना गनभ प्रस्ताव 
गररएको छ। थाराको टारी िस्तो भभूाग भएङ्को वढकमा आयोिनाको स्वासमत्वमा रहेको सनिी िसमनमा म्शववर प्रस्ताव 
गररएको छ। उक्त िसमन आयोिनाले आफ्नो स्वासमत्वमा ल्याउनअुम्घ १६ वटा घरहरु सथए हाल त्यि स्थानमा 
एउटा घर बाँकी रहेको छ ििलाई आयोिनाले ववसभन्न प्राववसिक एविं अध्ययनको लासग प्रयोग गदै आएको छ। उक्त 
घर ढुङ्गा माटोले बनेको तथा खरको छानो लगाईएको छ। म्शववर क्षेरको वररपररको िसमन पवहला खेसत गने गररएको 
िसमन सथयो िो हाल बाँझो अवस्थामा रहेको छ। आयोिनाको सनमाभण अवसिमा उक्त ढुङ्गा माटोले बनेको घरलाई 
भत्काएर आयोिाको कायाभलय बनाईनेछ। कायाभलय र कामदार म्शववर घर सिमेधट र ढुङ्गाको िडान भएको तथा 
वटनको छानो भएको घर हनुेछ। आयोिनाको कायाभलय र आवािीय कामदारका लासग म्शववर सनमाभणका लासग कूल 
१.१ हेक्टर िसमन छुट्याएको छ। अधय ििंरचनाबाट म्शववर क्षेरलाई छुट्याउन आवश्यक तारबार िमेत गने प्रस्ताव 
गररएको छ। आयोिनाको म्शववरमा हेल्थ एसिस्टेधट िवहतको स्वास्थ्य िसुबिा, िफा खानेपानी, चमेना गहृ, शौचालय, 
बाथरुम, ितेु्न कोठा, सबिलुी र टीभी हनुेछ।  
 

2.2.3.2 पावकभ ङ क्षरे र ममभत क्षरे 

आयोिना िञ्चालनका लासग दैसनक प्रयोग गररने िवारी िािन तथा चनुढुङ्गा ढुवानीका लासग प्रयोग गररने िकको 
पावकभ ङ गनभका लासग पावकभ ङ क्षेरको प्रस्ताव गररएको छ। पावकभ ङ स्थलले १० वटा लोडर, छ वटा स्काभेटर, एक 
वटा बलुडोिर, तीनवटा डम्प िक, एक वटा एक्िप्लोसिभ भ्यान, एक वटा िसभभि भ्यान, दईु वटा ट्याङ्कर एउटा िीप र 
चार वटा मोटरिाईकल पावकभ ङ् गनेछ। पावकभ ङ स्थलिँगै यातायातका िािनको िफाई तथा ममभतिम्भार गनभ ममभत 
स्थल पसन तयार गररनेछ। यस्तो पावकभ ङ क्षेर र ममभत क्षेर स्थापनाको लासग आयोिनाले म्शववर घरको उत्तर तफभ  
१.१ हेक्टर क्षेरफलको िसमन छुट्याएको छ। 

 

2.2.3.3 भण्डारण कक्ष 

आयोिनाले कूल ०.१७ हेक्टर क्षेरफलमा आयोिनालाई आवश्यक पने िामान भण्डार कक्ष प्रस्ताव गरेको छ। 
भण्डारण कक्षमा आयोिनालाई आवश्यक मेसिनहरु र गाडीहरु िञ्चालनको लासग लमहीको तेल सडपोबाट ल्याईएको 
खसनि तेललाई भण्डारण गनभ प्रयोग गररनेछ। 
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2.2.3.4 आयोिनाको आधतररक िडक 

आयोिना पगु्ने िडक कसमरेचौर – तापा िडकको ३.४ वकसम खण्डबाट िरुु हधुछ (नक्िामा देखाईएको रातो रङ्गको 
िडक)। प्रस्ताववत खानी कसमरचौर-तापा िडकको उक्त खण्डबाट २.२ वकसमको दूरीमा रहेको छ (नक्िामा देखाईएको 
पहेंलो रङ्गको िडक)। यो िडक २०५५ िाल देम्ख न ैट्र्याक खलेुको अबस्थामा रहेको छ भने हालिम्म स्तरोन्नत्ती 
गररएको छैन। आयोिनाले आयोिना क्षेरको दईुवटा खानीमा पगु्न कूल ५२० समटर लामो आधतररक िडक 
बनाउनपुनेछ। ििमध्ये १३० समटर लामो िडक पवहलो खानी र ३९० समटर लामो िडक दोस्रो खानी िम्म पगु्नको 
लासग बनाउन ुपनेछ।  

 

 

नक्िा 2. 4: नक्िामा कसमरेचौरबाट आयोिना क्षेर पगु्ने िडक नक्िा 
 

2.2.3.5 चनुढुङ्गा लोड गने क्षरे 

आयोिनाले चनुढुङ्गा उत्खनन ्क्षेरबाट उत्खनन ्गररएको चनुढुङ्गालाई िक र विपरमा लोड गरेर सिमेधट उद्योगिम्म 
परु् याउनका लासग चनुढुङ्गा लोड गने क्षेर प्रस्ताव गरेको छ। यि क्षेरको लासग आयोिनाले ०.३४ हेक्टर िसमन 
छुट्याएको छ र प्रस्ताववत िसमन म्शववर घरबाट दम्क्षण पम्िममा रहेको छ। 

 

2.2.3.6 चनुढुङ्गा उत्खनन ्क्षरे 

िम्राट सिमेधट कम्पसन प्रासल ले, खानी तथा भगूभभ ववभागबाट, ३.२२ वगभ वकसम क्षेरमा चनुढुङ्गा खोि तलाि कायभको 
अनमुसतपर प्राप्त गरेको छ। कूल ७० हेक्टरमा गररएको ववस्ततृ िवेक्षणमा आयोिना क्षेरको कररव ५० हेक्टर 
क्षेरफलमा आसथभक वहिाबले उत्खनन ्योग्य चनुढुङ्गा पाईएको छ। अनमुसतप्राप्त क्षेरमा सिम्लेको डाँडोबीचमा िानो 
वढक रहेको छ। यो ढीकमा दईुवटा चनुढुङ्गा खानी पवहचान गररएको छ, ििलाई िानो खोल्िोले छुट्याएको छ। 
पवहलो खानीको क्षेरफल २१.३६ हेक्टरको छ भने दोस्रो खानीको क्षेरफल ३.०४ हेक्टर रहेको छ। दबैु खानीलाई 
ररभान र दबाङ बम्स्तिँग सिरवारी (दबाङ्) खोलाले छुट्याएको छ। खानी क्षेरको एक वकसम दरुीमा सभरझलु्के बस्ती 

Kamirechaur 

Tapa 

Kavre 

Thara 

Rivan 
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रहेको छ। ववश्वकमाभ सिमेधट उद्योगको प्रवद्धभनमा रहेको तापाको चनुढुङ्गा खानीले ढुङ्गा/चट्टान झरी क्षसत परु् याउन े
भएकोले सभरझलु्के बस्तीका घरहररुलाई मआुब्िा द्वदएर स्थानाधतरण गररिकेको छ। 
 

2.2.3.7 िसमनको ितहको मसललो माटो राख्न ेक्षरे 

आयोिनाले िसमनको ितहको मसललो माटो व्यवस्थापन गनभ दईुवटा क्षेर प्रस्ताव गररएको छ।खानीका दईुवटा 
खण्डमा एक-एक वटा यस्तो क्षेर प्रस्ताव गररएको छ । खानी उत्खनन ्क्षेरको िसमनमा औषतमा १५ िेसम उचाईको 
मलोलो माटोको ितह रहेको छ। यिरी खानीको खण्ड १ मा ३१,८८५ घनसमटर र खण्ड २ मा ४,५६० घनसमटर 
गरी कूल ३६,४४५ घनसमटर माटो प्रस्ताववत माटो व्यवस्थापन क्षेरमा राख्नपुने देम्खधछ। उक्त माटो राख्न क्षेर को 
०.४४ हेक्टर क्षेरफलमा व्यवस्थापन क्षेर प्रस्ताव गररएको छ। यि क्षेरले म्शववर घर, चनुढुङ्गा लोड गने क्षेर, पावकभ ङ 
क्षेर र ममभत क्षेरको िसमनको मासथल्लो भागको माटो िमेत व्यवस्थापन गनेछ। त्यिैगरी व्यवस्थापन क्षेरमा 
आयोिनाको ५२० समटर लामो आधतररक िडक बनाउँदा उत्पादन हनुे माटो िमेत व्यवम्स्थत गररने छ। उक्त माटो 
आयोिना िम्पन्न पिात पनु: उही ठाउँमा सबच्याईनेछ। प्रस्ताव गररएका दईुवटा क्षेरले आयोिना क्षेरबाट उत्पादन 
हनुे िम्पूणभ माटो व्यवस्थापन गनेछन ्भने अधय कुनै व्यवस्थापन क्षेरको आवश्यकता पने छैन। 

 

तासलका 2. 2: िसमनको ितहको माटो व्यवस्थापनबारे वववरण 

खानी खण्ड व्यवस्थापन स्थलको नाप (समटरमा) व्यवस्थापन गनभ िक्ने माटो (घनसमटरमा) 
लम्बाई चौंडाई उचाई 

खण्ड १ १७० १४० ५ १,१९,००० 

खण्ड २ १०० २० ४ ८,००० 

 

2.2.3.8 खेर िाने चट्टान, ढुङ्गा, गेगर आद्वद िम्मा गने तथा व्यवस्थापन गने क्षरे 

उत्खनन ्कायभबाट चनु ढुङ्गा उत्पादन कमहनुे प्रकृतीको चट्टान, ढुङ्गा, गेगर आद्वद खेर िाने हनुाले उक्त पदाथभ व्यवस्थापन 
गनभ आयोिनाले दईुवटा ( क्वािाभईट र अधडरलेन स्लेट) व्यवस्थापन क्षेर छुट्याएको छ। यिरी खानीको खण्ड १ मा 
५,४२,१९६ घनसमटर र खण्ड २ मा ३,६९,३३४ घनसमटर गरी कूल ९,११,५३० घनसमटर ढुङ्गा खेर िाने देम्खधछ। 

तर आयोिनाले खानीको खण्ड १ मा ६२,५०० घनसमटर र खण्ड २ मा १३,२०० घनसमटर गरी कूल ७५,७०० 
घनसमटर खेर िाने पदाथभ व्यवस्थापन क्षेरमा राख्न प्रस्ताव गरेको छ। यिरी छुट्याईएको क्षेरले खण्ड १ मा २.२ 
वषभ र खण्ड २ मा १.३ वषभलाई मार व्यवस्थापन गनभ िक्दछन।् बाँकी रहेको ८,३५,८३० घनसमटर ढुङ्गालाई 
अधयर व्यवस्थापन गनुभपने देम्खधछ।  

 

तासलका 2. 3: खेर िाने फोहर पदाथभ व्यवस्थापनबारे वववरण 

खानी खण्ड व्यवस्थापन स्थलको नाप (समटरमा) व्यवस्थापन गनभ िक्ने माटो (घनसमटरमा) िमय (वषभमा) 
लम्बाई चौंडाई उचाई 

खण्ड १ २५० ५० ५ ६२५०० २.४ 
खण्ड २ ११० ३० ४ १३२०० १.३ 

 

2.2.3.9 ठोि फोहोर बस्त ुिम्मा गने तथा व्यवस्थापन गने क्षरे 

आयोिना स्थलमा कामदार म्शववरको भाधिा, तथा िामानहरु प्यावकङ बाट प्राप्त हनुे ठोि फोहोर बस्तलुाई िम्मा 
गनभ तथा व्यवस्थापन गनभ गनभका लासग एउटा छुटै्ट फोहोर व्यवस्थापन क्षेर एविं ववसि प्रस्तनव गररने छ। 
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2.2.3.10  सथग्र्याउने पोखरी 

आयोिनाले आयोिना क्षेरबाट बगेर िाने पानीलाई सथग्र्याएर मार दबाङ् खोलामा छाड्नको लासग १४ वटा सथग्र्याउने 
पोखरी प्रस्ताव गरेको छ। प्रत्येक पोखरी ४ सम × ४ सम × २ सम नाप अथाभत ३२ घन समटर आयतनको हनुेछन।्िडक 
र खानी क्षेरबाट बग्ने पानीलाई पोखरीमा सथग्र्याएर मार खोलामा छासडनेछ। 
 

2.2.3.11  चेक ड्याम 

आयोिनाले कूल िातवटा चेक ड्यामहरु प्रस्ताव गरेको छ। वय ड्यामहरु िसमन तथा िखु्खा नालाको स्थावयत्व लासग 
बनाईने छ। चेक ड्यामा नालाको चौंडाई अनिुारको बनाईनेछ । ड्याम बनाउनको लासग आयोिनालाई कूल 
०.१२१५ हेक्टर िसमनको आवश्यकता पदभछ। 

 

2.2.4 आयोिना िम्बम्धि कृयाकलाप 

कायाभधवयनका वहिावले यि आयोिना अधय आयोिनाहरु भधदा फरक प्रकृसतको आयोिना रहेको छ। यिमा अधय 
आयोिनाहरुमा िस्तो सनमाभण चरण अम्घ, सनमाभणका चरण एविं िञ्चालन अवसिका क्रममा पने प्रभावहरु नभइ उत्खनन ्
पवुभ पने प्रभाव तथा उत्खनन ्का क्रममा एविं उत्खनन ्ििंत्र्चालन पिात ्पने प्रभावहरु देम्खने हनुाले यि आयोिनाका 
कृयाकलापहरुलाई पसन िोवहबमोम्िमको चरणहरुमा प्रस्ततु ्गररएको छ। 

2.2.4.1 उत्खनन ्कायभ गनुभपूवभका वक्रयाकलापहरु 

क)  काननुी कागिात तथा अनमुसतहरु एविं अध्यनहरु िम्पन्न गने  

• खानी िञ्चालन अनमुसत सलने 
• माइसनङ म्स्कम वनाइ स्वीकृत गराउने 
• स्थानीय तहबाट िहमसत सलने 
• वातावरणीय अध्यन गरर स्वीकृत गराउने  

• रुख कटान िहमसत सलने  

ख) आयोिना क्षेरको भूभाग छुट्टाउने तथा उत्खनन ्क्षेरमा उम्चत छेकाबर गने।  
ग) रुखको लगत सलने, छपान गने तथा टाँचा लगाइ कटान स्वीकृसत सलने। 

घ) आयोिनाका अवयवहरु (component) स्थापना गने। 
ङ) पहुँचमागभ सनमाभण एविं ममभत। 

च) उत्खनन ्क्षेरको ितवह उवभर माटो ििंरक्षण। 

 

2.2.4.2  उत्खनन ्कायभ िञ्चालन हुँदा गररने वक्रयाकलापहरु 

क) चट्टान उत्खनन ्गने तथा टुक्राउने। 

ख) ववश्फोटन गने (मवहनाको दईु पटक कररव १५-१५ द्वदनमा) 
ग) लोड गने तथा ढुवानी गने। 

घ) गाडी तथा उपकरणहरुको आवश्यक ममभत ििंभार गने। 

ङ) उत्खनन ्ििंगै उत्पादन भएको फोहर ब्यवस्थापन गने। 

च) आयोिनाको वातावरणीय पररक्षण गराउने। 
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2.2.4.3  खानी िञ्चालन पस्चात ्गररने वक्रयाकलापहरु 

क) खानी उत्खनन ्क्षेरको ल्याण्डस्केप पनुभस्थापना (Landscape reinstatement) 

ख) काधला तथा सभरालोपना कायम गराउने (Terrace / slope maintenance) 

ग) उपल्लो ितही माटो फैलाउने (Top soil laying) 

घ) वायोईम्धिसनयररङ र कृवष वन ववकाि (Bioengineering and agroforestry establishment) 

 

2.2.5 सनमाभण िामग्री तथा िािनहरु 

आयोिनालाई आवश्यक मखु्य सनमाभण िामग्रीहरु यिप्रकार रहेका छन;् 

▪ आयोिनालाई आवश्यक पने सिमेधट िम्राट सिमेधट उद्योग लमहीबाट आपूती गररनेछ। 

▪ ढुङ्गा, सगटी र बालवुा लगायतका सनमाभण िामग्री िरकारबाट अनमुसत प्राप्त क्रिर तथा ढुङ्गा उद्योग वा 
आपूतीकताभबाट आपूती गररनेछ। 

▪ रड, फलाम, स्टील र िस्ता घोराहीका हाडभवेर पिलहरुबाट आपूती गररनेछ। 

▪ खसनि ग्याि र तेल ( सडिेल, पेिोल र मवट्टतेल) घोराहीका सडपोहरुबाट आपूती गररनेछ। 

▪ ब्लाम्स्टङ् को लासग नेपालाईट (Nepalite), डेटोनेवटङ् कडभ (Detonating Cord), प्लेन डेटोनेटर (Plain 

Detonator) र िेफ्टी फ्यिु (Safety Fuse) आवश्यक पने छ । आयोिनालाई वावषभक रुपमा आवश्यक 
पने सबस्फोटक पदाथभको पररमाण ४२,५९५ वकलो नेपालाईट, ४०,६९४ समटर डेटोनेवटङ् कडभ, ९,८१६ वटा 
प्लेन डेटोनेटर र ६०० समटर िेफ्टी फ्यिु नेपाली िेनािँग वकसनने छ । 

▪ सबसभन्न प्रकारका िवारी िािन र मेसिनरीहरु नेपालका बिारहरुबाट खररद गररने छ। 

 

आयोिनालाई आयवश्यक िवारी िािनहरु यिप्रकार रहेका छन;्  

तासलका 2. 4: आयोिनाको लासग आवश्यकता पने िवारी िािनको वववरण 

िािनका प्रकार आयोिनाको िञ्चालन पूवभको अविी आयोिनाको िञ्चालन अविी 
मोटरिाईकल २ ४ 

एस्काभेटर २ ६ 

डम्प िक २ ३ 
िसभभि भ्यान - १ 

िीप - १ 
लोडर - १० 
ट्याङ्कर - २ 
बलुडोिर - १ 
कूल 6 २७ 

स्रोत: अध्ययन टोली, २०७६ र आयोिनाको माईसनङ्ग स्कीम प्रसतवेदन २०७६ 

मासथ उल्लेम्खत िवारीिािनहरु आयोिनाले चलाउनेछ भने १७५ वटा डम्प िकहरु खानीबाट सिमेधट उद्योगिम्म 
चनुढुङ्गा ढुवानीको लासग िसभभि कधट्र्याक्ट माफभ त सलईनेछ। त्यिैगरी आयोिनालाई चावहने अधय िािनहरुको वववरण 
यिप्रकार रहेको छ; 
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तासलका 2. 5: आयोिनाको लासग आवश्यकता पने मेसिनरीहरुको वववरण वववरण 

िािनका प्रकार िािनको ििंख्या 
हाईिोसलक रक बे्रकर ३ 

कम्प्रिेर ३ 

रोटरी सिल ३ 
ज्याक ह्यामर ३ 

फ्यलु ट्याङ्क १ 
तौल मेसिन १  
िेनेरेटर १ 
एक्प्लोडर २ 
ह्याधड टुल्ि १ िेट 
वकभ िप टुल्ि एण्ड ट्याकल्ि १ िेट 
िरुक्षा िामग्री आवश्यकता अनिुार 

स्रोत: अध्ययन टोली, २०७६ र आयोिनाको माईसनङ्ग स्कीम प्रसतवेदन २०७६ 

2.2.6 आवश्यक उिाभ र इधिनको आपूसतभ 
उिाभको स्रोतको रूपमा आयोिनाका ववद्यसुतय उपकरणहरु चलाउनको लासग सबिलुीको प्रयोग गररनेछ भने ब्यकअपको 
लासग २०० kVA को िेनेरेटर िमेत राम्खनेछ। हाल ववद्यतु प्रशारण लाई काभ्र ेबस्तीिम्म रहेकोमा यिलाई आयोिना 
स्थलिम्म परु् याईनेछ। काभ्रबेाट आयोिना स्थल १.२ वकसमको दूरीमा रहेको छ। कामदार म्शववरमा खाना पकाउनको 
लासग ववद्यतु र ग्यािको प्रयोग गररनेछ। त्यिैगरी आयोिनाका यातायातका िािन र िेनेरेटर चलाउन खसनि तेलको 
प्रयोग गररनेछ। खसनि तेललाई भण्डारण कक्षमा एक भसूमगत ट्याङ्कमा राम्खने छ ।उक्त तेल घोराहीबाट ट्याङ्करमा 
ल्याएर भण्डारण गररनेछ। 

 

2.2.7 आवश्यक िनशम्क्त 

आयोिनाका ििंरचना तथा असतररक्त िेवा िञ्चनलन र खानी क्षेरको िाईट म्क्लयरेधिको लासग आयोिनालाई तीन 
मवहनाको िमय आवश्यकता पदभछ। तत ्पिात चनुढुङ्गा उत्खनन ्कायभ िरुु हनुेछ। चनुढुङ्गा उत्खनन ्कायभ िरुु भएको 
२१.२६ वषभमा िवकने अनमुान गररएको छ। आयोिनाले स्थानीयको योग्यता र क्षमताको आिारमा रोिगारीमा 
प्राथसमकता द्वदनेछ। कररब ३०% स्थानीयले आयोिनामा रोिगारीको अविर प्राप्त गनभ िक्ने प्रक्ष्येपण गररएको छ। 
आयोिनालाई सनमाभण तथा आयोिना िञ्चालनको िमयमा आवश्यक पने िनशम्क्तको वववरण यिप्रकार रहेको छ।  

 

तासलका 2. 6: आयोिनाको लासग आवश्यकता पने िनशम्क्तको वववरण 

अवसि/प्रकार अदक्ष अिभदक्ष दक्ष कूल 

िञ्चालनपूवभ २५ ५ १० ४० 

िञ्चालन 5 ४१ १४ ६० 

कूल ३० ४६ २४ 1०० 
स्रोत: अध्ययन टोली, २०७६ र आयोिनाको माईसनङ्ग स्कीम प्रसतवेदन २०७६ 

उल्लेम्खत िनशम्क्तहरु मध्य आयोिनालाई सबसभन्न प्रकृसतको दक्षता भएका एविं कायाभलय िञ्चालन गने प्रयोिनाथभ 
मानव शम्क्तको आवश्यकता पदभछ ििलाई तासलका ३.२ मा ववस्ततृ रुपमा देखाईएको छ । 
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तासलका 2. 7: आयोिनाको लासग आवश्यकता पने िनशम्क्तको प्रकार 

कायाभलय तथा व्यवस्थापन तफभ  टेम्क्नकल (उत्पादन तफभ ) 
खासन व्यवस्थापक (सिसनयर खानी 
ईम्धिसनयर/ सिसनयर म्ियोलोम्िस्ट) 

१ िना खानी ईम्धिसनयर १ िना 

कायाभलय असिकृत १ िना म्ियोलोम्िस्ट १ िना 
लेखा असिकृत १ िना क्वारी फोरम्यान २ िना 
स्टोर/पचेि असिकृत १ िना मेकासनक्ि १ िना 
कायाभलय िहयोसग ४ िना हेल्पर ३२ िना 
हेल्थ असििटेधट १ िना ईलेम्क्िसियन १ िना 
एक्िप्लोसिभ क्याररयर १ िना लोडर अपरेटर ११ िना 
हेल्पर ७ िना एस्काभेटर/बे्रकर अपरेटर ६ िना 
िाईभर ५ िना कम्प्रिेर अपरेटर ३ िना 
बलुडोिर अपरेटर १ िना रोटरी सिल अपरेटर ३ िना 
तौल मेसिन अपरेटर १ िना डम्प िक िाईभर ३ िना 
िरुक्षा गाडभ ४ िना ब्लास्टर २ िना 
कूल २८ िना सिलर १ िना 

 

 

स्रोत: अध्ययन टोली, २०७६ र आयोिनाको माईसनङ्ग स्कीम प्रसतवेदन २०७६ 

 

कधट्र्याक्ट लेवर ५ िना 
कूल ७२ िना 

 

2.2.8 िग्गाको क्षरेफल तथा प्रकार 

आयोिना कायाभधवयनको लासग कूल ४२.३३३५ हेक्टर िसमनको आवश्यकता पछभ। ििमध्ये ७.१६३५ हेक्टर 
िसमन आयोिनाको स्वासमत्वमा रहेको सनिी िसमन हो भने ३५.१७ हेक्टर िसमन नेपाल िरकार वन तथा वातावरण 
मधरालय, वन तथा भिूिंरक्षण ववभाग अधतगभ रहेको छ। हाल उक्त वन क्षेर घोराही सडसभिन वन कायाभलय, कसमरेचौर 
िबसडसभिन वन कायाभलय अधतगभत िनचेतना िामदुावयक वनको थारा खण्डमा पदभछ। आयोिनालाई िसमन २१.२६ 
वषभका लासग मार आवश्यकता हनुे हनुाले, िसमनको िम्पूणभ उपयोग अस्थायी प्रकृसतको रहेको छ।  

आयोिनाको लासग उत्खनन ्क्षेर, आयोिनाका ििंरचना (आयोिनाको आधतररक िडक, चनुढुङ्गा लोड गने क्षेर, ितहको 
मसललो माटो राख्न ेक्षेर, खेर िाने फोहर ढुङ्गा िम्मा गने तथा व्यवस्थापन गने क्षेर, सथग्र्याउने पोखरी र चेक ड्याम) 
र असतररक्त ििंरचनाहरु (म्शववर घर, पावकभ ङ क्षेर तथा भण्डारण कक्ष ) का लासग छुट्टाछुटै्ट प्रकृतीको िसमन आवश्यक 
पदभछ। आयोिनाका लासग आवश्यक कूल ४२.३३३५ हेक्टर िसमनमध्ये ३५.१७ हेक्टर िसमन उत्खनन ्क्षेरका 
लासग आवश्यक पदभछ। यिथभ आयोिनाको लासग चावहने असिकािंश िसमन उत्खनन ्को लासग चावहने प्रकृसतको रहेको 
छ। कूल िसमनमध्ये ५. १८९५ हेक्टर िसमन १०% भधदा बढी क्योनोपी कभर भएको तर वनको रुपमा दताभ 
नभएको सनिी िसमन रहेको छ। त्यस्तै ३५.१७ हेक्टर िसमन िरकारी वन क्षेर र बाँकी रहेको १.९७४ हेक्टर 
िसमन सनिी खेसतयोग्य िसमन रहेको छ। आयोिनाको लासग आवश्यक िम्पूणभ िसमन अस्थायी प्रकृसतको रहेको छ।



  

सिम्ले (थारा) चनुढुङ्गा खानीको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रसतवेदन 
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तासलका 2. 8: आयोिनाका लासग आवश्यक िसमनको वववरण 
क्र.स. संरचना जमिनको प्रकृमि (हे. िा) कूल (हे. िा) 

वन खेतियोग्य जतिन बगर सतििको बााँझो 

जतिन 

घास, बुट्यान र झाडीले 

ढाकेको क्षेत्र 

स्वातित्वका आधारिा 

तनजी* सरकारी तनजी सरकारी तनजी सरकारी तनजी सरकारी तनजी सरकारी 

1 उत्खनन् क्षेत्र - 35.17 - - - - - -  35.17 35.17 

2 तितवर घर - - 1.100 - - - - - 1.100 - 1.100 

3 भण्डारण कक्ष - - 0.170 - - - - - 0.170 - 0.170 

4 आन्िररक सडक - - 0.364 - - - - - 0.364 - 0.364 

5 चनुढुङ्गा लोड गने क्षेत्र - - 0.340 - - - - - 0.340 - 0.340 

6 सििको ितललो िाटो राख्ने 

क्षेत्र 

0.44 -  - - - - - 0.44 - 0.44 

7 खेर जाने ढुङ्गा जम्िा गने 

िथा व्यवस्थापन गने क्षेत्र 

4.66 -  - - - - - 4.66 - 4.66 

8 सेतडिेन्ट तथग्र्याउने पोखरी 0.077 -  - - - - - 0.077 - 0.077 

9 चेक ड्याि  0.0125 - - - - - - - 0.0125 - 0.0125 

 सििूगि योगफल 5.1895 35.17 1.974 - - - - - 7.1635 35.17 42.3335 

 कूल योगफल 40.3595 1.974 - - 7.1635 35.17 42.3335 

 प्रमिशििा (%) 95.34 4.66 - - 15.13 84.87 100 

* १०% भन्दा बढी क्योनोपी कभर भएको िर वनको रुपिा दिाा नभएको तनजी जतिन 

स्रोि: स्थलगि अध्ययन, २०७८ 



  

सिम्ले (थारा) चनुढुङ्गा खानीको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रसतवेदन 
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2.2.9 सनमाभण योिना र तासलका 
आयोिानाका अवयवहरु सनमाभणका सनम्म्त कररव १५ मवहनाको िमय लाग्न ेअनमुान गररएको छ । यि सनमाभणको 
अवसिमा आयोिना लाइ आवश्यक पने ििंरचनाहरु िस्तै आधतररक िडक, चनुढुङ्गा लोड गने क्षेर, ितहको मसललो 
माटो राख्न ेक्षेर, खेर िाने फोहर पदाथभ िम्मा गने तथा व्यवस्थापन गने क्षेर, सथग्र्याउने पोखरी र चेक ड्याम लगायत 
असतररक्त ििंरचनाहरु िस्तै म्शववर घर, पावकभ ङ क्षेर तथा भण्डारण कक्ष आद्वद सनमाभण गररने छन।् तत्पिात उत्खनन ्
कायभ िरुु हनुेछ। कुनै कारणवि सनमाभण अबसि अम्घ या पसछ हनु गएमा त्यिै अनरुुप सनमाभण अवसि हेरफेर र 
अध्यावसिक गररनेछ। तथापी आयोिनका ििंरचना सनमाभण, खानी क्षेर खाली गराउने तथा रुख कटान गने कायभ 
वषाभतको िमयमा गररने छैन। आयोिनाको कायाभधवयन अवसि आयोिाका ििंरचनाहरु सनमाभण तत्पिात २१.२६ वषभ 
हनुेछ ।  

तासलका 2. 9: आयोिनाको अवयवहरुको सनमाभण तासलका 

वववरण/ मवहना 0-3 3-6 6-9 9-12 १२-15 

आयोिनाका अवयवहरु स्थापना       

आयोिनाको पहुँच िडक तथा ववद्यतु प्रिारण लाईन (२.५ वकसम)      

खानी िम्म िोड्ने हालको िडकको स्तरोन्नती (२.२ वकसम)      

खानीको डम्पयाडभ, म्शल्टेिन पोखरी, चेक ड्याम एविं बेधच सनमाभण कायभहरु      

स्रोत: अध्ययन टोली, २०७६ र आयोिनाको माईसनङ्ग स्कीम प्रसतवेदन २०७६ 

 

2.3 प्रस्तावको उदेश्य 

प्रस्ताववत सिम्ले (थारा) चनुढुङ्गा खानी ििंचालनका सनम्न उद्देश्यहरु रहेका छन।् 

• स्थानीय प्राकृसतक स्रोतको िममु्चत प्रयोग गने। 

• रािको सिमेधटमा तथा वकसलङ्कर मासथको परसनभभरता घटाउन िहयोग गने। 

• िम्राट सिमेधट कम्पसन प्रा. सल ले दाङ म्िल्लाको घोराहीमा ििंचालन गनभ गईरहेको सिमेधट उद्योगलाई सिमेधट 
उत्पादनको लासग कच्चा पदाथभको रूपमा चनुढुङ्गा उपलब्ि गराउने। 

• सिमेधट उत्पादनको लागत घटाउने। 
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पररच्छेद-३ 

3. प्रसतवेदन तयार गदाभ अपनाइएको ववसि 
 

3.1 िम्बम्धित प्रकाम्शत वा अप्रकाम्शत िामग्री/प्रसतवेदनको पनुरावलोकन 

यि आयोिनाका ववसभन्न नक्िाहरु, भ-ूगभभ नक्िाङ्कन तथा खानी उत्खनन ् म्स्कम प्रसतवेदन, आयोिना िञ्चालन हनुे 
बिंगलाचलुी गाउँपासलकाको पाश्वभम्चर आद्वदको अध्ययन तथा पनुरावलोकन गररएको छ।यिका असतररक्त आयोिनािँग 
िम्वम्धित कानूनी दस्तावेिहरुको िमेत पनुरावलोकन गररएको छ। 

3.2 प्रस्तावको प्रभाव क्षरे सनिाभरण 

आयोिनाका ििंरचनाहरु सनमाभण गदाभ तथा िञ्चालनको चरणमा आयोिनस्थल वरपर पनभिक्ने वातावरणीय अिरहरुको 
आिारमा प्रभाव क्षेर सनिाभरण गररएको छ। अध्ययनले आयोिनाका कृयाकलापबाट पने अिरको पररणाम, फैलावट र 
अवसिको आिारमा प्रभाव क्षेरलाई दईु भागमा बाढेको छ। आयोिना भन्नाले “सिम्ले (थारा) चनुढुङ्गा खानी आयोिना” 
र प्रभाव क्षेर भन्नाले “प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेर”, “अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षेर” र “प्रभाववत क्षेर” रहेका छन।् प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेरले 
आयोिना कायाभधवयन हनुे स्थल तथा यिका ििंरचनाहरुलाई बझुाउँछ। 

 

3.2.1 प्रत्यक्ष प्रभाव क्षरे (DIA) 

प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेर भन्नाले आयोिना कायाभधवयन हनुे स्थल तथा आयोिना कायाभधवयनका लासग बनाईने ििंरचनाहरु र 
यस्ता ििंरचनाहरु िञ्चालन एविं आयोिना कायाभधवयनबाट प्रभाववत हनुे क्षेर, आयोिनाका लासग तारबार गररएको तथा 
सनयधरण गररएको क्षेरलाई बझुाउने छ। यि अध्ययनमा खानी िञ्चालन हनुे क्षेर र आयोिनाका ििंरचनाहरुबाट 
५०० समटरको दूरीिम्मका क्षेरलाई प्रत्यक्ष प्रभाववत क्षेर सनिाभरण गरेको छ। आयोिना कायाभधवयनबाट यि क्षेरमा 
िबैभधदा बढी अिर पनेछ। रािनैसतक नक्िाङ्कनको आिारमा, आयोिनाको प्रत्यक्ष प्रभाववत क्षेर बिंगलाचलुी गाउँपासलका 
वडा निं. ३, ४ र ६ सभर पदभछन।् 
 

3.2.2 अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षरे (IIA) 

अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षेर भन्नाले आयोिना कायाभधवयन हनुे स्थल तथा आयोिना कायाभधवयनका लासग बनाईने ििंरचनाहरु 
र यस्ता ििंरचनाहरु िञ्चालन एविं आयोिना कायाभधवयनबाट अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाववत हनुे क्षेरलाई बझुाउने छ। 
अध्ययनले खानी िञ्चालन हनुे क्षेर र आयोिनाका ििंरचनाहरुबाट ५०० समटर बावहर देम्ख आयोिना िञ्चालन हनुे 
गाउँपासलकाको वडाको सिमािम्मको क्षेरलाई अप्रत्यक्ष प्रभाववत क्षेर सनिाभरण गरेको छ। आयोिना कायाभधवयनबाट 
यि क्षेरमा प्रत्यक्ष प्रभाववत क्षेरमा भधदा कम अिर पनेछ। रािनैसतक नक्िाङ्कनको आिारमा, आयोिनाको अप्रत्यक्ष 
प्रभाववत क्षेर बिंगलाचलुी गाउँपासलका वडा निं. ३, ४ र ६ पदभछन।् 

 

तासलका 3. 1: आयोिना प्रभाव क्षेरको वववरण 

प्रभावको 
वसगभकरण 

प्रत्यक्ष प्रभाववत क्षरे अप्रत्यक्ष प्रभाववत क्षरे प्रभाववत क्षरे 

प्रभाव 
सनिाभरण 

खानी िञ्चालन हनुे क्षेर र आयोिनाका 
ििंरचनाहरुबाट ५०० समटरको 
दूरीिम्मका क्षेर  

प्रत्यक्ष प्रभाववत क्षेर बावहर देम्ख 
आयोिना िञ्चालन हनु ेगाउँपासलकाको 
वडाको सिमािम्मको क्षेर 

आयोिना 
कायाभधवयन हनुे 
गाउँपासलका  

अिर पने 
क्षेर 

आयोिना िञ्चालन हनु ेसिम्ले (थारा) क्षेर 
तथा नम्िकका बस्तीहरु सभर झलु्के, 

ररभान, तल्लो दबाङ् 

बिंगलाचलुी गाउँपासलका वडा निं. २, ३ र 
६ वडा सभरका क्षेरहरु  

बिंगलाचलुी 
गाउँपासलका 
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स्रोत: अध्ययन टोली, २०७६ 
 

आयोिना प्रभाववत क्षेर भन्नाले आयोिना द्वारा ििंचासलत कृयाकलापहरुद्वारा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव नपने तर 
प्रशािसनक तथा प्राववसिक रुपमा अिर पनभनिक्न ेआयोिना क्षेर वरीपरीका क्षेरहरु बमु्झधछ। अध्ययनले आयोिना 
कायाभधवयन हनुे गाउँपासलका, तर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाववत क्षेर बावहरको क्षेरलाई प्रभाववत क्षेर सनिाभरण गरेको 
छ। रािनैसतक नक्िाङ्कनको आिारमा, बिंगलाचलुी गाउँपासलका प्रभाववत क्षेर सभर पदभछ। 

 

3.3 प्रस्ताव कायाभधवयन हनुे क्षरेको नक्िाको अध्ययन तथा ववश्लषेण 

आयोिना क्षेरको नक्िालाई टोपोग्रावफक नक्िा, गगुल नक्िा, भूउपयोग नक्िा, इस्री नक्िा, ओपन म्स्िट नक्िा र भगूभभ 
नक्िामा ओभरले गरी अध्ययन तथा ववश्लषेण गररएको सथयो। िाथै आयोिनको म्स्कम नक्िा, सडिाईन र प्लानको 
िमेत ववस्ततृ अध्ययन गररएको सथयो। अध्ययनमा प्रयोग गररएका नक्िाहरुको वववरण यिप्रकार रहेको छ; 

 

तासलका 3. 2: अध्ययनका लासग प्रयोग गररएका नक्िा र स्रोतको वववरण 

क्र.ििं नक्िाको नाम नक्िा प्रासप्तको िमय स्रोत 

1 Topographical Map of Swargadwari Sheet No. 

2882 15D  

1992 DoS (1996) 

2 Geological Map of Nepal 1975-1992 DMG (1993) 

3 Geological Map of Mid-Western Nepal - DMG (1987) 

4 Google Earth Map 2018 GEM (2019) 

5 Esri Map 2017 Esri (2019) 

6 Open Street Map 2015 OSM (2019) 

7 आयोिनाको म्स्कम नक्िा २०७५ िम्राट सिमेधट कम्पसन, २०७७ 
स्रोि: अध्ययन टोली, २०७८ 

 

नक्िाको िहयोगले भौसतक, िैववक र िामाम्िक तथा आसथभक वातावरणिँग िम्वम्धित तल उल्लेम्खत िानकारीहरु 
प्राप्त गररएको छ; 

तासलका 3. 3: नक्िाबाट प्राप्त गररएको िानकारीको वववरण 

वातावरण िानकारीको वववरण 

भौसतक  टोपोग्रवफक िानकारी: सभरालोपना, पवहरो, चट्टान भएको ठाउँ, बम्स्त क्षेर, खेतीयोग्य िसमन, नदी, 
वनििंगल; नदी: नदी, खोला, खोल्िाको िञ्जाल, िञ्जालको घनत्व, सभरालोपना, िलािार क्षेर; िलवाय ु
िम्बधिी: िमधुरी ितहदेम्खको उचाई, आदताभ (म्चिोपना, िखु्खापना) आद्वद। 

िैववक वोटववरुवाले ढाकेको क्षेरको आिारमा: वन, झाडी/बटु्यान, घाँिे िसमन, बाँझो िसमन आद्वद;उचाईको 
आिारमा िम्भाववत बोटसबरुवाको प्रकृसत, वन व्यवस्थापनको तररका, सभरालोपना, िसमनको फकाभई 
(पाटो), वनको घनत्व, वनको ववतरण र वधयिधतहुरुको उपलब्िताको अनमुान। 

िामाम्िक तथा आसथभक बस्तीको ववतरण, घरहरुको घनत्व, खेसतयोग्य िसमनको ववतरण, िसमनको उवभरता, आद्वदवािी तथा 
िनिासतको बिोबाि उपलव्िता; स्थानहरु बारे िानकारी िस्तै समम्धदर, ववद्यलय, भौसतक ििंरचना 
आद्वद। 

स्रोि: अध्ययन टोली, २०७८ 

3.4 चेकसलि/म्याविक्ि तथा प्रश्नावलीको सनमाभण गरी आवश्यक तथ्याङ क िङ्कलन 

अनिूुची ७ बमोम्िमको चेकसलि चेकसलि/म्याविक्ि तथा प्रश्नावलीको सनमाभण गरी भौसतक, िैववक र िामाम्िक, 

आसथभक तथा िाँस्कृसतक वातावरणिँग िम्बम्धित तथ्याङ क िङ्कलन गररएको सथयो। 
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3.5 स्थलगत अध्ययन  

अध्ययन ििंलग्न सभन्न सभन्न टोलीहरुद्वरा आयोिना क्षेरको स्थलगत अध्ययन समसत २०७८ िावण २५ देखी अिोि 
२२ गतेिम्म गररएको सथयो। स्थलगत अध्ययनको क्रममा भौसतक, िैववक र िामाम्िक, आसथभक तथा िाँस्कृसतक 
वातावरणिँग िम्बम्धित तथ्याङ कहरु िङ्कलन गररएको सथयो। 
 

3.5.1 भौसतक वातावरण 

आयोिना क्षेरको भौसतक वातावरणको अध्ययन एविं िानकारी िङ्कलनको लासग आयोिना स्थल सिम्ले/थारा तथा 
वररपररका क्षेरहरुको भौसतक वातावरणका पक्षहरुको भौसतक वातावरण ववज्ञ िम्म्मसलत टोलीद्वारा अध्ययन गररको छ। 
अध्ययन आयोिनास्थल र आयोिनाका ििंरचनाहरु बन्ने स्थानको ५०० समटर वररपररको क्षेरमा केम्धरत भएर गररएको 
सथयो। तथापी आयोिना क्षेरका मूख्य बस्ती तथा क्षेरलाई अध्ययनमा िमाबेि गररएको छ। भौसतक वातावरणका 
पक्षहरु टोपोग्राफी, भउूपयोग, माटो, भगूभभ, हाईिोलोिी, िलवाय,ु िेम्म्मसिटी, पानीको गणुस्तर, ध्वनी तथा कम्पन, हाल 
भैरहेका तथा प्रस्ताव गररएका ववकािका पूवाभिार एविं ििंचलनका बारेमा तल तासलकामा उल्लेख गररए बमोम्िमको 
सबसि प्रयोग गरी अध्ययन गररएको सथयो।आयोिना क्षेरको भौसतक वातावरणिँग िम्वम्धित तम्स्वरहरु रेकडभ तथा 
िङ्कलन गररएको सथयो, िस्लाई आयोिना क्षेरको ववद्यमान वातावरणीय अवस्था अनचु्छेद ६ मा राम्खएको छ। 

तासलका 3. 4: भौसतक वातावरणमा अपनाइएको ववसि 

क्र.ि. अध्ययनको क्षरे प्रयोग गररएको सबसि अध्ययनका लासग प्रयोग 
गररएको िामग्री 

1 टोपोग्राफी प्रत्यक्ष अवलोकल, स्थानको GPS नक्िाङ्कन चेकसलस्ट, GPS  
2 भउूपयोग प्रत्यक्ष अवलोकल, स्थानको GPS नक्िाङ्कन, Google Earth, 

टोपोग्रवफक नक्िा, USGS िेटेलाईट तम्स्वर, ICIMOD भउूपयोग 
नक्िा, हवाई फोटो 

चेकसलस्ट, GPS, 

ICIMOD, Google 

Earth, DoS  

3 िलवाय ुर 
हाईिोलोिी 

घोराही केधरको तापक्रम र वषाभको रेकडभ DHM को स्टेिन 
तथ्याङ्क 

4 िेस्मीसिटी USGS Earthquake spatial and temporal data, Probabilistic 

Seismic Hazard Assessment of DMG 
USGS, DMG का 
तथ्याङक्क र नक्िा 

5 भगूभभ र माटो प्रत्यक्ष अवलोकल, भगूभभ ववभागबाट प्रकाम्शत नक्िाहरु र 
आयोिनाको उत्खनन ्म्स्कम प्रसतवेदन। 

चेकसलस्ट  

6 स्थावयत्व प्रत्यक्ष अवलोकल, स्थानको GPS नक्िाङ्कन, मखु्य िानकार 
व्यम्क्तिँगको अधतवाभताभ माफभ त ववगताका भकू्षय एविं कटान 
िम्वम्धि िानकारी िङ्कलन 

चेकसलस्ट, GPS, KII 

7 िेसडमेधट आयोिना क्षेरलाई छुट्याउने उत्तर र दम्क्षणतफभ को खहरे खोला, 
खानीका दईुवटा खण्डलाई छुट्याउने खहरे खोला र दवाङ 
खोलामा भएको िेसडमधेट लोड बारेमा प्रत्यक्ष अवलोकन, बाल्टीले 
पानी उठाउन े(Grab sample) सबसिबाट िेसडमधेट मापन 

चेकसलस्ट, Grab Sample 
 

8 वायकुो गणुस्तर 
(PM10, PM2.5, 

CO2, HCHO, 

वायकुो गणुस्तर मा प्रभाव पाने स्रोतको प्रत्यक्ष अवलोकल, घोराही 
स्टेिनमा देम्खएको िलुाका कणहरु िम्वम्धि PM10, PM2.5 

तथ्याङ्कका आिारमा लामो िमयको वायकुो गणुस्तर अध्ययन; 

घोराही स्टेिनको 
वायकुो गणुस्तर तथ्याङ्क,  
Handheld Air Quality 

Monitor 
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क्र.ि. अध्ययनको क्षरे प्रयोग गररएको सबसि अध्ययनका लासग प्रयोग 
गररएको िामग्री 

Humidity and Air 

temperature) 
आयोिना स्थल र नम्िकका बस्ती क्षेरहरु (सभर झलु्के, ररभान, 
तल्लो दबाङ्) अधय वस्तीहरु (कसमरेचौर र सिरुवारी) को वायकुो 
Instant गणुस्तर मापन। त्यिैगरी ववद्यालय र स्वास्थ्यििंस्थाको 
वायकुो Instant गणुस्तर मापन गररने । 

9 पानीको गणुस्तर 
 

दबाङ्/सिरवारी खोलाको पानीको गणुस्तर मा प्रभाव पाने स्रोतको 
प्रत्यक्ष अवलोकल, खानी क्षेरमा पानी समसिन ेमासथल्लो सबधद,ु 
तल्लो सबधद ुर खानीका दईुवटा खण्डलाई ववभािन गने खोल्िीको 
पानीको नमनुा िङ्कलन गरी उक्त पानीको गणुस्तर प्रयोगशाला 
पररक्षण गररनेछ। 

चेकसलस्ट 
नमनुा िङ्कलन र 
प्रयोगशाला पररक्षण 

10 ध्वसनको गणुस्तर आयोिना स्थल र वरीपरीका बस्तीहरुमा ध्वसन प्रत्यक्ष मापन; 
नम्िकका बस्ती क्षेरहरु: सभर झलु्के, ररभान, तल्लो दबाङ्; अधय 
वस्तीहरु: कसमरेचौर र सिरुवारी 

Sound meter 

11 प्रयोग गररने 
रिायनहरु 

प्रस्तावक र सडिाईन टोसलििंगको छलफल र अधतवाभताभ छलफल र अधतवाभताभ 

12 आयोिना क्षेरका 
भौसतक ििंरचनाहरु 

माँ महलालक्ष्मी कोईला खानी र ववश्वकमाभ माइधि एण्ड समनरल्ि 
प्रासलले िञ्चालन गरेको खानीको प्रत्यक्ष अवलोकल, GPS 
नक्िाङ्कन 

GPS 

स्रोत: अध्ययन टोली, २०७८ 

3.2.2.1 िैववक वातावरण 

चनुढुङ्गा उत्खनन ्खानी िनचेतना िामदुावयक वन क्षेरमा प्रस्ताव गररएको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको लासग 
वन सभरको बोटववरुवा तथा त्यि क्षेरको िैववक वववविता अध्ययन गररएको सथयो। अध्ययनका लासग आयोिना 
क्षेरमा पने वन सभरका िम्पूणभ रुखहरुको गणना (Total count) गररएको सथयो भने बटु्यान र घाँिका प्रिासतहरुको 
नाम िङ्कलन गररएको सथयो। आयोिना क्षेरमा भेवटएका वधयिधतकुा शरररका म्चधहहरु, द्वदिा, आवाि, ख्रोसस्रएको/पधिाले 
बनाएको म्चधह, रुखमा भाग, दलुा/खोवपल्टा एविं चराका गुडँहरुको रेकडभ गररएको छ। त्यस्तै आयोिना क्षेरमा पाईने 
वधयिधत ुतथा माछाहरुका बारेमा प्रत्यक्ष अवलोकन तथा लम्क्षत व्यम्क्त अधतवाभता सबसिबाट िानकारी िङ्कलन गररएको 
छ।िैववक वातावरणका िम्पूणभ पक्षको स्थलगत िानकारी द्वदनेगरी तम्स्वर िमेत िङ्कलन तथा रेकडभ गररएको छ। 

तासलका 3. 5: िैववक वातावरणमा अपनाइएको ववसि 

क्र.ि. अध्ययनको क्षरे प्रयोग गररएको सबसि अध्ययनका लासग 
प्रयोग गररएको िामग्री 

1 वन क्षेर प्रत्यक्ष अवलोकल, स्थानको GPS नक्िाङ्कन, वनको 
कायभयोिना प्रसतवेदनबाट सिमाना उतार तथा सडम्िटाईिेिन; 
वन क्षेर, वन व्यवस्थापन योिना, आगलासगका घटनाहरु 
बारेमा वन िमूहिँगको छलफल र अधतवक्रभ या 

चेकसलस्ट, GPS, 
प्रसतवेदन, लम्क्षत िमूह 
छलफल 
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क्र.ि. अध्ययनको क्षरे प्रयोग गररएको सबसि अध्ययनका लासग 
प्रयोग गररएको िामग्री 

2 वनस्पसत आयोिना स्थलमा पने रुखहरुको िम्पूणभ गणना (Total 

count)(रुखको प्रिासत, व्याि र उचाईिवहत), आयोिना 
क्षेर वरीपरी पाईने रुखहरुको वववरण वन िमूहिँगको 
छलफल र अधतवक्रभ यामाफभ त िङ्कलन, आयोिना स्थलमा पने 
बटु्यान र घाँिका प्रिासतहरुको नाम िङ्कलन (Species 

richness). 

चेकसलस्ट, स्थलगत 
गणना, लम्क्षत िमूह 
छलफल, KII 

3 गैरकाष्ठिधय वन 
पैदावार 

आयोिना स्थलमा पने वररपरीको क्षेरमा पाईने गैरकाष्ठिधय 
वन पैदावारको नाम िङ्कलन स्थलगत अवलोकन तथा KII 
माफभ त, वन िमूहिँगको छलफल र अधतवक्रभ यामाफभ त 
ििंकसलत प्रिासतहरुको Truthing, त्यिको प्रयोग, प्रयोग हनुे 
भागबारे िानकारी िङ्कलन 

चेकसलस्ट, स्थलगत 
अवलोकन, लम्क्षत 
िमूह छलफल, KII 

4 स्तनिारी 
वधयिधत ु

प्रत्यक्ष अवलोकन, शरररका म्चधहहरु, द्वदिा, आवाि, 
ख्रोसस्रएको/पधिाले बनाएको म्चधहको रेकडभ, तथा KII 
माफभ त, वन िमूहिँगको छलफल र अधतवक्रभ यामाफभ त 
ििंकसलत प्रिासतहरुको Truthing । 

चेकसलस्ट, स्थलगत 
अवलोकन, लम्क्षत 
िमूह छलफल, KII 

5 चराचरुुङ्गी प्रत्यक्ष अवलोकन, शरररका म्चधहहरु, आवाि, गुँड, रुख 
कोसरएको, दलुा/खोवपल्टाहरु तथा KII माफभ त, वन 
िमूहिँगको छलफल र अधतवक्रभ या माफभ त ििंकसलत 
प्रिासतहरुको यवकन । 

चेकसलस्ट, स्थलगत 
अवलोकन, लम्क्षत 
िमूह छलफल, KII 

6 उभयचर तथा 
िरीिपृ 

प्रत्यक्ष अवलोकन, शरररका म्चधहहरु, द्वदिा, आवाि, 
ख्रोसस्रएको/पधिाले बनाएको म्चधहको रेकडभ, तथा KII 
माफभ त, वन िमूहिँगको छलफल र अधतवक्रभ यामाफभ त 
ििंकसलत प्रिासतहरुको यवकन  

चेकसलस्ट, स्थलगत 
अवलोकन, लम्क्षत 
िमूह छलफल, KII 

7 माछा तथा 
चलचर 

दवाङ खोलामा प्रत्यक्ष अवलोकन र मखु्य िानकार 
व्यम्क्तिँगको अधतवाभताभ माफभ त 

चेकसलस्ट, स्थलगत 
अवलोकन, KII  
स्रोि: अध्ययन टोली, २०७८ 

3.2.2.2 िामाम्िक, आसथभक, िासँ्कृसतक वातावरणमा अपनाउनपुने ववसि 

आयोिना क्षेरको िामाम्िक, आसथभक तथा िाँस्कृसतक वातावरणिँग िम्बम्धित िानकारी िङ्कलनको लासग आयोिना 
क्षेरको बारेमा प्रत्यक्ष अवलोकन तथा लम्क्षत व्यम्क्त अधतवाभता र अधतवक्रभ या माफभ त गररएको छ। िामाम्िक, आसथभक 
तथा िाँस्कृसतक वातावरणका ववज्ञिवहतको अध्ययन टोलीद्वारा गररने स्थलगत अध्ययनमा घरिरुी र िनििंख्याको ववतरण, 

िातिासतहरु, िमभ, मातभृाषा, शैम्क्षक अवस्था, स्वास्थ्य ििंस्थाको अवस्था, गाउँ िोड्ने िडक, खानेपानीको स्रोत, उिाभको 
स्रोत, िासमभक स्थलहरु, स्थानीयले मान्ने मखु्य चाडपवभहरु, स्थानीयले लगाउने प्रमखु बालीनालीहरु, त्यहाँ लगाउँदै आएका 
प्रमखु फलफूलहरु, स्थानीय स्तरमा गररएको तरकारी खेती, खेतबारीमा सििंचाईको अवस्था, सििंचाई िमूहको नाम, पशपुालन 
तथा कुखरुापालन एविं सतनको व्यविावयकरणको अवस्था, बस्तीमा िञ्चालनमा रहेका आयोिनाहरु, बस्ती क्षेरमा काम 
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गने ििंघििंस्थाहरु, नम्िकमा पने बिार क्षेर/आसथभक कारोवार हनुे ठाउँ, बस्तहुरुको बिारभाउ, कामको ज्याला दर, 

गाउँपासलकाको वडा कायाभलय भएको स्थान, नम्िकको प्रहरी चौकी रहेको स्थान को अध्ययन गरेको सथयो। त्यिैगरी 
आयोिना क्षेरमा पाईने गैरकाष्ठिधय वन पैदावरको व्यापार व्यविाय, त्यिमा आम्ित पररवारको पसन अध्ययन गररएको 
सथयो । आयोिनाले क्षसत परु् याउन िक्ने ििंरचना, िग्गा िसमन तथा क्षसत परु् याउने कृषी बाली, फलफूल, डालेघाँिको 
िमेत अध्ययनमा िमावेश गररएको छ। आयोिनाको नम्िकमा पने ररभान र तल्लो दवाङ् बस्तीका स्थानीयिँग 
प्रभाविँग िम्वम्धित छलफल तथा अधतवक्रभ या कायभक्रम गररएको सथयो भने गाउँपासलकाको वरीपरीको स्थल कसमरेचौर 
र सिरुवारीमा आयोिनािँग िम्वम्धित छलफल तथा अधतवक्रभ या कायभक्रम गररएको सथयो। 

आयोिनाको प्रत्यक्ष प्रभाववत क्षेरमा पने ररभान र तल्लो दवाङ मा प्रश्नावली िभेक्षण माफभ त नमनुा घरिरुी िभेक्षण 
गररएको सथयो। िभेक्षणका लासग Kothari (2004) ले finite population को लासग प्रस्ताव गरेको नमनुा ििंख्या 
एवकन गने िरु प्रयोग गरी नमनुा घरिरुी ििंख्या एवकन गररएको सथयो।  

𝑛 =
𝑧2𝜎2𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2𝜎2
 

यि अध्ययनका लासग नमनुा ििंख्या ९५% कम्धफडेधि लेभल (confidence level) र ५% margin of error लाई 
मानेर गररएको सथयो।आयोिना क्षेरको नम्िका दईुवटा बस्तीहरु ररभान र दल्लो दभान तथा चनुढुङ्गा ढुवानीको क्रममा 
िवुाँ र िलुोले अिर पानभिक्ने कसमरेचौर बस्तीमा रहेका घरिरुरको ििंख्या Nils Nolde ले QGIS 

(https://www.qgis.org) का लासग ववकाि गरेको Open Street Map (OSM) टुल 

(https://plugins.qgis.org/plugins/OSMtools/) बाट प्राप्त गररएको सथयो. यिरी तथ्याङ्क प्राप्त गदाभ नक्िाबाट 
(https://openstreetmap.org/) घरको ििंरचना मार छनौट गररएको सथयो। उक्त तथ्याङ्कका लासग Open Street 

Map ले िन ्२०१५ को Bing maps (https://www.bing.com/maps) को भ-ूउपग्रह तम्स्वरको प्रयोग गरेको 
सथयो। यिरी आयोिना प्रभाववत क्षेरमा पने घरहरुको ििंख्या ३० पाईएको सथयो। यिथभ अध्ययनका लासग Kothari 

(2004) ले द्वदएको िरु बमोम्िम पाईएको २३ घरिरुीमा नमनुा घरिरुी िभेक्षण गररएको छ। 

 
3.6 िङ्कसलत नमूनाको प्रयोगशालामा ववश् लेषण 

आयोिना क्षेरमा पने सिरवारी र दभान खोला तथा तीनवटा खोल्िाहरुको पानीको नमनुा िङ्कलन गरी प्रयोगशालामा 
पररक्षण गररएको सथयो। उक्त पररक्षणको नसतिा एविं ववश्लषेण प्रसतवेदनको अनचु्छेद ६, ‘‘आयोिना क्षेरको ववद्यमान 
वातावरणीय अवस्था’’ मा राम्खएको तथा प्रयोशालाबाट प्राप्त पररक्षण प्रसतवेदनलाई अनिूुची ६ मा राम्खएको छ।  

3.7 तथ्याङ कको ववश्लषेण 

अध्ययनबाट प्राप्त मारात्मक तथ्याङ्कलाई बारम्बारता, औषत, प्रसतशत र कूल योगफलको आिारमा तथा गणुबोिक 
तथ्याङ्कलाई सतधका गणुहरुको आिारमा ववश्लषेण गररएको छ। ववश्लषेणको क्रममा ववसभन्न िूचकाङ्क, राविय तथा 
अधतराविभय मापदण्ड, प्रकाम्शत अनिूुचीिँग तलुना गररएको छ। 

3.8 प्रभावको पवहचान, आकलन तथा उल्लेखनीय प्रभावको मूल्याङ कन गदाभ अपनाइएको ववसि 

आयोिना क्षेरको भौसतक, िैववक र िामाम्िक, आसथभक तथा िाँस्कृसतक वातावरणमा पनभ िक्ने प्रभावको आकलनको 
लासग म्याविक्ि सबसिको प्रयोग गररएको सथयो।पवहचान भएका र अनमुान गररएका दबैु खाले अिहरुको महत्वबारे 

यहाँ, Z= confidence level, 𝜎 = standard deviation 

e= margin of error, N= population size 

https://www.qgis.org/
https://plugins.qgis.org/plugins/OSMtools/
https://openstreetmap.org/
https://www.bing.com/maps
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मूल्याङ्कन गररएको छ। मूल्याङ्कनको आिारमा प्रत्येक प्रभाबहरुलाई पररणामको आिारमा उच्च (H), मध्यम(M) र 
धयून (L); फैलावटको आिारमा क्षेरीय (R), स्थानीय (L) र आयोिना स्थल (S); प्रभाव अवसिको आिारमा छोटो 
अवसि (ST), मध्यम अवसि (MT) र लामो अवसि (LT) अनिुार अङ्क ववभािन गरी कूल योगफलको आिारमा िामाधय 

(ISG), महत्वपूणभ (SG) र िेरै महत्वपूणभ (VSG) प्रभावमा वसगभकरण गररएको छ।यि प्रकारको अङ्क ववभािन र 
प्रभावको वसगभकरण राविय वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सनदेम्शका २०५० अनिुार गररएको छ। 

तासलका 3. 6: प्रभाव वसगभकरण अिंक ववभािन तासलका 

वसगभकरण प्रभावको प्रकृती 
प्रभावको महत्व 

पररणाम फैलावट अवसि 

िूचक उच्च िध्यि न्यून क्षेत्रीय स्थानीय स्थलगि दीघाकातलन अध्यि अल्पकातलन नगन्य उच्च अति 

उच्च 

अिंक 60 20 10 60 20 10 20 10 5 <45 45-85 >85 

 

3.9 मस्यौदा प्रसतवेदनको तयारी 

िावहत्यको पनुरावलोकन, स्थानीय र िरोकारावाला सनकायिँग गररएका छलफल तथा तहाँबाट प्राप्त िझुाव र स्थलगत 
अध्ययनबाट प्राप्त ववषयवस्तलुाई िमेटी यो प्रसतवेदन तयार गररएको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन छलफलको 
क्रममा उठेका िम्पूणभ िवालहरुलाई यिअम्घ क्षेरसनिाभरण माफभ त प्राथसमवककरण गररएका िवालिँगै िमावेि गररएको 
छ। 

3.10 िावभिसनक परामशभ, छलफल, अधतरवक्रया र िनुवुाई आद्वद 

स्थलगत अध्ययनको क्रममा कसमरेचौर, तल्लो दबाङ र ररभान बस्तीका स्थानीय तथा िरोकारवाला र मूख्य िानकार 
व्यम्क्तहरुिँग छलफल तथा परामशभ र अधतवक्रभ या गररएको सथयो। छलफलबाट प्राप्त िानकारीहरुलाई प्रसतवेदनमा 
िमावेश गररएको छ भने मूख्य व्यम्क्तबाट िानकार व्यम्क्तबाट प्राप्त िानकारीलाई अनिूुचीमा राम्खएको छ। 
आयोिनाको िावभिसनक िनुवुाई कायभक्रम कसमरेचौर म्स्थत बिंगलाचलुी गाउँपासलकाको कायाभलयमा आयोिना गररएको 
सथयो।िनुवुाई कायभक्रममा मखु्य रुपमा आयोिना प्रभाववत ररभान बस्ती तथा तल्लो दबाङ र कसमरेचौरका स्थानीयको 
उपम्स्थती सथयो। आयोिनाको िावभिसनक िनुवुाईको वववरण अनिूुची ३ मा राम्खएको छ। 

3.11 िावभिसनक िूचना तथा िूचना िम्प्रषेण र िझुाव िङ्कलन 

आयोिना क्षेरका स्थानीय व्यम्क्त, िमूदाय, िरोकारवाला सनकाय र ििंघििंस्थाहरुको िानकारी तथा आयोिनाबाट पनभ 
िक्ने वातावरणीय अिरहरु बारे िझुावहरु िङ्कलन तथा अध्ययनमा िमावेश गनभका सनम्ती वातावरण ििंरक्षण सनयमावली 
२०७७ को सनयम ६(२) बमोम्िम आयोिनाको िावभिसनक िनुवुाई बारे िूचना समसत २०७८/०६/१७ गतेको 
काठमाडौंबाट प्रकाम्शत हनुे ‘प्रभाव राविय दैसनक’ र स्थानीय राविय दैसनक ‘नयाँ यगुबोि’ मा समसत २०७८।०६।१८ 
गते तथा स्थानीय बिंगलाचलुी िामदुावयक रेसडयोमाफभ त २०७८।०६।२१ र २२ गते प्रकाशन तथा प्रशारण गररएको 
सथयो।त्यिैगरी प्रस्ताव कायाभधवयन हनुे स्थानीय तह तथा त्यि क्षेरमा रहेका िरोकारवाला सनकाय, व्यम्क्त वा ििंस्थालाई 
प्रस्तावको कायाभधवयनबाट वातावरणमा पनभिक्ने प्रभावको िम्वधिमा िात द्वदनसभर सलम्खत िझुाव उपलब्ि गराउन 
सनयमावलीको सनयम ७(२) बमोम्िम अनिूुची ९ बमोम्िमको ढाँचामा स्थनीय तहको कायाभलय तथा ििंस्थाहरुमा टाँि 
गररएको िूचना टाँि गरी िो िूचनालाई समसत २०७८/०७/८ गतेको प्रभाव राविय दैसनक पसरका प्रकाशन गररएको 
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सथयो। त्यस्तै सनयम ९(६) बमोम्िम राविय दैसनक पसरकामा िूचना प्रकाशन गरर राय िझुाव ििंकलनको लासग 
प्रसतवेदन िावभिसनक गररने छ। आयोिनाले प्रिार गरेका िूचनाहरुलाई प्रसतवेदनको अनिूुची ३ र ४ मा राम्खएको 
छ। िूचना अनरुुप आयोिनाको प्रस्तावक र अध्ययन गने परामशभदातालाई कुनै पसन सलम्खत िवाल, प्रसतवक्रया र 

िझुावहरु प्राप्त नभएको हुँदा प्रसतवेदन स्वीकृतीको लासग पेश गररएको छ। 

 

3.12 िझुाव िमावेश गरी अम्धतम प्रसतवेदनको तयारी 

अध्ययनका िम्पूणभ प्रवक्रयाहरुबाट प्राप्त राय िझुाव िमावेश गरर यि प्रसतवेदनलाई अम्धतम मस्यौदा प्रसतवेदनको रुप 
द्वदईएको छ। उद्योग, वाम्णज्य तथा आपूसतभ मधरालय र वन तथा वातावरण मधरालयमा प्रस्ततुीकरण माफभ त प्राप्त हनुे 
ववज्ञ िझुावलाई िमेत िमावेश गरर यि आयोिनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको अम्धतम प्रसतवेदन तयार गररनेछ। 
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पररच्छेद-४ 

प्रस्ताविँग िम्बम्धित नीसत, कानून तथा मापदण्ड 
 

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रसतवेदन तयारीको लासग गररएको क्षेरसनिाभरण प्रसतवेदन तथा कायभिूचीमा िमावेश गररएका 
नीसत, ऐन, सनयम, सनदेम्शका, मापदण्ड, िम्धि, िम्झौतालाई यि प्रसतवेदनमा िमाबेश गररएको छ। 

वववरण प्रसतवेदन तयार पादाभ पनुरावलोकन गररने दफा/सनयम/खण्ड तथा िम्वम्धित सबवरण 
बुँदा िम्बम्धित वववरण 

१. ििंवविान 

नेपालको ििंवविान िारा ३० नागररकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हनेुछ। वातावरणीय 
प्रदूषण वा ह्रािबाट हनेु क्षसतबापत पीसडतलाइ प्रदूषक बाट कानून बमोम्िम 
क्षसतपूसतभ पाउने हक हनेुछ। 

िारा ५१ राज्यका नीसतहरु अधतगभत (छ) प्राकृसतक िािन स्रोतको ििंरक्षण, ििंविभन र 
उपयोग िम्वम्धि नीसत: 

(५) िनिािारणमा वातावरणीय स्वच्छधदता िम्बधिी चेतना बढाई औिोसगक एविं 
भौसतक ववकािबाट वातावरणमा पनभ िक्ने िोम्खमलाई धयूसनकरण गदै वन, 
वधयिधत,ु पिंक्षी, वनस्पसत तथा िैववक वववविताको ििंरक्षण, ििंविभन रद्वदगो उपयोग 
गने 

(८)वातावरण प्रदूषण गनेले िो बापत दावयत्व ब्यहोनुभपने तथा वातावरण 
ििंरक्षणमा पूवभिाविानी र पूवभिूम्चत िहमसत िस्ता पयाभवरणीय द्वदगो ववकािको 
सिद्धाधत अवलम्बन गने। 

२. योिना, नीसत र रणनीसत 

पधरौं योिना, 
२०७६।७७-

२०८१।८२ 

रणनीसत तथा 
कायभनीसत 
(४.४,१) 

रणनीसत तथा कायभनीसत 

खासन, उत्पादनमूलक उद्योग र ववद्यतु ्उत्पादनका लासग आवश्यक िडक, प्रिारण 
तथा प्रिारण लाइन िम्मिाने आिारभतू पूवाभिार िरकार र खासन क्षेरको 
िाझेदारीमा सनमाभण गरनेछ। 

वन नीसत, २०७१ 
(२०१५) 

८.१ वनको 
भ–ूस्वासमत्व 

रणनीसत तथा कायभनीसत 

राविय प्राथसमकता प्राप्त वा राविय गौरवका आयोिनाहरु िञ्चालन गनभ वन प्रयोग 
गनुभको ववकल्प नभएमा ििंघले कानून, सनदेम्शका तथा कायभववसिका आिारमा वन 
क्षेर प्रयोग गने व्यवस्था गनेछ र वन क्षेर प्रयोग गदाभ घटेको वनको 
क्षेरफललाई पररपूसतभ हनेु गरी ििंघले प्रदेश तथा स्थानीय तहििंग िमेत िमधवय 

गरी वृक्षारोपण तथा वनको पनुभस्थापना गनेछ। 

नेपाल वातावरणीय 
नीसत, २०७६ 

वातावरणीय 
मूल 
प्रभाववकरण 

सनसत  

सबकािका आयोिनाहरुको िवै चरणमा वातावरणीय पक्षलाई आधतररवककरण 
गने। 

रणसनसत तथा कायभसनसत 

वातावरणीय प्रभाव बाट उत्पन्न प्रसतकुल प्रभावहरु धयूसनकरण र अनकुुल प्रभाव 
असभबवृद्धका लासग आवश्यक रकम वातावरणीय अध्यन गदाभ नै छुट्टाई अम्घ 
बढ्न ुपनेछ । 

वाताववरणीय अध्यन प्रसतवेदनको कायाभधवयन बारे सनयसमत अनगुमन र पररक्षण 
गररने छ । 
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नेपाल वातावरणीय 
नीसत तथा कायभयोिना, 
२०५०(१९९३) 

 वातावरणीय प्रभाव बाट उत्पन्न प्रसतकुल प्रभावहरु धयूसनकरण र अनकुुल प्रभाव 
असभबवृद्धका लासग आवश्यक रकम वातावरणीय अध्यन गदाभ नै छुट्टाई अम्घ बढ्न ु
पनेछ । 

राविय ििंरक्षण 
रणनीसत, २०४४ 
(१९८८) 

नीसत ११ ििंग 
िम्बम्धित 

 स्वास्थ्य ििंरक्षण तथा प्रवद्र्िनका लासग वातावरण प्रदूषणको प्रभावकारी सनयधरण 
गदै स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागररक असिकारलाई िसुनम्ित गनभ 

३.  ऐनहरु 

वातावरण ििंरक्षण ऐन, 
२०७६ (२०१९) 

दफा ३ 

 

 

 

 

 

 

दफा ४  

वातावरणीय अध्ययन प्रसतवेदन तयार गनुभ पने: १) क्षेर सनिाभरण तथा कायभ िूची 
तयार गनुभपने प्रस्तावको तोवकए बमोम्िम वातावरणीय अध्ययन प्रसतवेदन तयारगरर 
२) प्रस्ताव स्वीकृतीका लासग पेश गनुभ पनेछ । 

 

(१) यि ऐन बमोम्िम कुनै प्रस्तावको वातावरणीय अध्ययन प्रसतवेदन तयार 
गनुभपूवभ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको हकमा क्षेर सनिाभरण र कायभिूची स्वीकृत 
गनुभ पनेछ। 

वन ऐन, २०७६ 
(२०१९) 

दफा ४२ वनक्षरेको प्रयोग: (१) राविय प्राथसमकता प्राप्त आयोिना, लगानी बोडभबाट लगानी 
स्वीकृत भएको योिना, राविय गौरवका आयोिना िञ्चालन गनभ वनक्षेरको प्रयोग 
गनुभ बाहेक अधय कुनै पसन ववकल्प नभएमा र प्रचसलत कानून बमोम्िमको 
वातावरणीय पररक्षणबाट त्यस्तो योिना िञ्चालन गदाभ वातावरणमा उल्लेखनीय 
प्रसतकूल अिर नपने देम्खएमा नेपाल िरकारले त्यस्तो योिना िञ्चालन गनभको 
सनसमत्त राविय वनको कुनै भाग प्रयोग गनभ तोवकए बमोम्िम स्वीकृसत द्वदन 
िक्नेछ। 

उपदफा (१) बमोम्िम योिना िञ्चालनको लासग वनक्षेर उपलब्ि गराउँदा िसत 
वनक्षेर प्रयोग गनुभ पने हो कम्तीमा त्यसत नै क्षेरमा रुख रोप्नको लासग िम्भव 
भएिम्म आयोिनास्थलको नम्िक पने राविय वनक्षेरिँग िोसडएको र िमान 
भौगोसलक र पाररम्स्थसतकीय क्षेरमा पने तथा वनको ववकाि गनभ िवकने भ-ूबनोट 
भएको िग्गा उपलब्ि गराउन ुपनेछ। 

स्थानीय िरकार 
िञ्चालन ऐन, २०७४ 

 ढङ्गा, सगट्टी, बालवुा, माटो, खरीढङ्गा तथा स्लेट िस्ता खानीिधय वस्तकुो िववण, 

उत्खनन ्तथा उपयोगको अनमुसत, नवीकरण, व्यवस्थापन तथा रािस्व िङ्कलनको 
म्िम्मेवारी स्थानीय िरकारको रहनेछ । 

खानी तथा खसनि 
पदाथभ ऐन, २०४२ 
(१९८५) 

दफा ११क 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

दफा २१ 

खसनि कायभ गदाभ वातावरणमा प्रसतकूल अिर पानभ नहनेु 

१) खसनि कायभ गने व्यम्क्तले खसनि कायभ गदाभ वातावरणमा उल्लेखनीय 
(सिम्ग्नवफकेधट) प्रसतकूल अिर नपने गरी गनुभ पनेछ । िाथै त्यस्तो खसनि कायभ 
गने व्यम्क्तले वातावरण ििंरक्षणका िम्बधिमा तोवकए बमोम्िमका 
बचाउका उपायहरु अपनाउन ुपनेछ । 

 

(२) खसनि कायभ गने व्यम्क्तले वातावरणमा उल्लेखनीय (सिम्ग्नवफकेधट) प्रसतकूल 
अिर पाने कायभ गरेको देम्खएमा त्यस्तो कायभमा ििुार ल्याउन ववभागले िम्बम्धित 
व्यम्क्तलाई आवश्यक सनदेशन द्वदनेछ । 

 

(क) दफा १२ को उपदफा (१) बमोम्िम सनषेि गररएको क्षेरमा बाहेक अधय 
क्षेरमा रहेको कुनै िग्गा खसनि कायभको लासग अस्थायी वा स्थायी 
तवरले आवश्यक पने भएमा (क) त्यस्तो िग्गा नेपाल िरकारको भए अनमुसत 



  

सिम्ले (थारा) चनुढुङ्गा खानीको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रसतवेदन 
 

िम्राट सिमेधट कम्पनी प्रा सल का लासग सिद्धाथभ ईधभाएरोमेधटल िसभभि द्वारा तयारगररएको प्रसतवेदन  27 

  

 

२०७९ 

वववरण प्रसतवेदन तयार पादाभ पनुरावलोकन गररने दफा/सनयम/खण्ड तथा िम्वम्धित सबवरण 
बुँदा िम्बम्धित वववरण 

प्राप्त व्यम्क्तले नेपाल िरकारलाई तोवकएबमोम्िमको भ–ूबहाल बझुाई उपयोग गनभ 
िक्नेछ । 

 

भ ूतथा िलािार 
व्यवस्थापन ऐन, 
२०३९ (१९८२) 

दफा १० प्रचसलत कानूनमा िनुिकैु कुरा लेम्खएको भएतापसन किैले ििंरम्क्षत िलािार 
क्षेरसभरको िग्गा मध्ये बाढी वा पैह्रो आउने वा आउन िक्ने वा भ–ूक्षय वा 
भ–ूकटान हनेु वा हनु िक्ने िग्गा भनी िलािार ििंरक्षण असिकृतले 
तोवकद्वदएको िग्गामा िलािार ििंरक्षण असिकृतको अनमुसत नसलई किैले 
देहायको कुनै कायभ गनभ पाउने छैन 

क) कुनै खोला, नाला, खहरे, ताल वा िलाियको वा भसूमगत पानी कुनै वकसिमले 
थनेु्न वा िम्मा गने वा थसुनएको वा िम्मा गररएको पानी कूलो, िहायक कूलो, 
ढलद्वारा वा अधय कुनै वकसिमले अधयर लैिाने वा फकाभउने वा त्यस्तो पानी 
त्यिरी थनुी, िम्मा गरी लगी, फकाभई वा अधय कुनै वकसिमले कुनै काममा प्रयोग 
गने, (ग) भैरहेको वन िङ्गल, रुख, ववरुवा, झारपात, घाँि वा अधय प्राकृसतक वनस्पसत 
काट्ने वा अधय कुनै वकसिमले नि गने, ङ) ढुङ्गा बालवुा, वा अधय प्रकारको माटो 
खन्न,े म्झक्ने वा लैिाने, च) फोहर मैला तथा यस्तै वातारवरण दूवषत पाने खालको 
अधय कसििंगरहरु फयाँक्ने वा त्यस्तो फोहर मैला र कसििंगरहरु थपुाने वा राख्न े
ठाउँको सनमाभण गने, (छ) उद्योग, व्यविाय वा बिोबािको बस्ती स्थापना गने, 

४. सनयम र सनयमावली 
वातावरण ििंरक्षण 
सनयमावली, २०७७ 
(२०२०) 

सनयम ३  

 

 

 

 

 

 

सनयम ४  

 

 

 

 

 

यम ५.  

वातावरणीय अध्ययन गनुभ पनेाः ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को प्रयोिनको 
लासग प्रस्तावकले अनिूुची-३ मा उम्ल्लम्खत प्रस्तावको हकमा वातावरणीय 
प्रभाव मूल्याङ कन गनुभ पनेछ। 

क्षरे सनिाभरण गनुभ पनेाः (१) प्रस्तावकले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ कन प्रसतवेदन 
तयार गनुभ अम्घ क्षेर सनिाभरण गनुभ पनेछ। 

(४) उपसनयम (३) बमोम्िम प्राप्त राय िझुाव र िो प्रस्तावको कायाभधवयनबाट 
वातावरणमा पने प्रभाव िमेत उल्लेख गरी प्रस्तावकले अनिूुची-५ बमोम्िमको 
ढाँचामा क्षेर सनिाभरणको प्रसतवेदन तयार गनुभ पनेछ। उक्त प्रसतवेदन स्वीकृतीका 
लासग वन तथा वातावरण मधरादयमा पेश गनुभ पनेछ। 

कायभिूची तयार गनुभ पनेाः (१) प्रस्तावकले वातावरणीय अध्ययन प्रसतवेदन तयार 
गनुभ अम्घ क्षेर सनिाभरण प्रसतवेदनको आिारमा कायभिूची तयारगरर (३) दवुै 
प्रसतवेदन स्वीकृसतको लासग एकै िाथ पेश गनभ िक्नेछ। 

खानी तथा खसनि 
पदाथभ सनयमावली 
२०५६ 

सनयम ३१. 
 

 

 

 

 

 

 

सनयम ३२. 
 

 

 

 

 

खसनि िम्पदा ििंरक्षण :- १)अनमुसतपर प्राप्त व्यम्क्तले खसनि कायभ गदाभ 
धयूनतम भसूमलाई अिर पने गरी र खसनि िम्पदाको असिकतम उपयोग 
(ररकभरी) हनेुगरी गनुभ पनेछ ।  

(३) खसनि कायभ गने व्यम्क्तले खसनि कायभ गदाभ िो कायभबाट सनम्स्कने अधय 
पदाथभलाई िकेिम्म बढी उपयोग गरी सबकारयकु्त (विे) लाई धयूनतम गनुभ 
पनेछ । 

वातावरणमा उल्लेखसनय (सिम्ग्नवफकेधट) प्रसतकूल अिर परेको मासननेाः ऐनको 
दफा ११क. को प्रयोिनको लासग खसनि कायभ गने व्यम्क्तले कुनै खसनि कायभ 
गदाभ वातावरणमा पानभ िक्ने वातावरणमा उल्लेखनीय (सिम्ग्नवफकेधट) प्रसतकुल 
अिरहरुको वववरण उल्लेख गररएको । 
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वातावरण ििंरक्षणका िम्बधिमा बचाउका उपायहरु अपनाउन ुपने :- 

खसनि कायभ गने व्यम्क्तले वातावरण ििंरक्षणका िम्बधिमा देहाय बमोम्िमका 
बचाउका उपायहरु अपनाउन ुपने । 

फोहोरमैला 
व्यवस्थापन 

सनयमावली, २०७० 
(२०१३) 

सनयम ९ फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल बधद पिातको व्यवस्थापन 

(१) (ङ) फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल बधद पिात ्सनम्ित िमयिम्म िो स्थलमा 
आवतिावत बधद गनुभ पने र अपनाउन ु पने िचेतना िम्बधिी ववषयहरु 
अवलम्बन गने, (च) प्रारम्म्भक वातावरणीय परीक्षण तथा वातावरणीय प्रभाव 
मूल्याङ्कन प्रसतवेदनका िझुावहरुको अवलम्बन गने । 

 (२) फोहरमैला व्यवस्थापन स्थलको बधद पिातको व्यवस्थापन िम्बधिी अधय 
व्यवस्था स्थानीय सनकायले िोको िम्बधिमा तोकेको मापदण्ड तथा सनदेम्शकामा 
उल्लेख गररए बमोम्िम हनेुछ । 

(१) स्थानीय सनकायले ऐनको दफा ६ बमोम्िम कम्तीमा िैववक र अिैववक 
लगायतका फोहरमैलालाई स्रोतमै छुट्याउने गरी तोक्दा हासनकारक वा रािायसनक 
फोहरमैलालाई छुट्टाछुटै्ट पथृकीकरण तथा व्यवस्थापन गने गरी तोक्न ुपनेछ । 
यिरी तोवकएकोमा फोहरमैला उत्पादन गने व्यम्क्त, ििंस्था वा सनकायले िोही 
बमोम्िम पथृकीकरण गनुभ पनेछ । 

(२) उपसनयम (१) बमोम्िम पथृकीकरण गररएको रािायसनक वा हासनकारक 
फोहरमैला व्यवस्थापन गने दावयत्व िम्बम्धित उत्पादकको हनेुछ । 

(३) स्थानीय सनकायले उपसनयम (१) बमोम्िम फोहरमैला स्रोतमै छुट्याउने, 

फोहरमैलाको उत्पादन स्रोतमै कम गने र व्यवस्थापनको उपयकु्त प्रववसि 
अवलम्बन गने िम्बधिमा िनचेतनामूलक कायभक्रम िञ्चालन गनेछ । 

५. सनदेम्शका 
राविय वातावरणीय 
प्रभाव मूल्याङ्कन 
सनदेम्शका, २०५० 
(१९९३) 

 आयोिनाहरुले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गदाभ राविय वातावरणीय प्रभाव 
मूल्याङ्कन सनदेम्शका, २०५० को प्राविानहरु लाइ िमेत अनशुरण गदै िम्पन्न 
गनुभ पने हधुछ ।  

वातावरण व्यवस्थापन 
सनदेम्शका, २०५३ 
(१९९७) 

अध्याय २.१ यि खानी िञ्चालनका क्रममा वनाउनपुने पहुँच मागभ सनमाभण गदाभ त्यि बाट 
उक्त स्थानको वातावरणका अवयवहरुमा पनभ िक्ने प्रसतकुल प्रभाव धयूसनकरण 
गने एविं अनकुुल प्रभाव बमृ्ध्दको उम्चत ब्यवस्थापन गराउनका लासग िडक 
सबभागको भवूातावरण तथा िमामम्िक शाखा माफभ त ्िञ्चालनमा रहेको छ । 
िो सनदेम्शकाको अध्याय २.१ बमेम्िमको कायभक्षेर २.२ बमेम्िम कायाभधवयन 
एविं ३.० बमेम्िमको िामूदावयक ििंलघ्नता िूसनम्स्चत गनुभ पनेछ । 

६. मापदण्ड 

राविय वायकुो गणुस्तर 
मापदण्ड, 
२०60(२०03) 

२०६0/०3
/१९ रािपर, 
ििंख्या 17 

यि आयोिना िञ्चालन गदाभ वातावरण सबज्ञान तथा प्रववसि मधरालयको समसत 
२०६०।४।१९ को रािपरमा प्रकाम्शत मापदण्ड अनरुुप प्रदषुण सिमा सभर 
रहन ुपनेछ ।  

राविय खानेपानी 
गणुस्तर मापदण्ड, 

२०६२ 

क राविय िलस्रोत ऐन २०४९ को दफा १८ बमोम्िमको राविय खानेपानी 
गणुस्तर मापदण्ड अनरुुप यि आयोिना िञ्चालन गदाभ खानेपानीको गणुस्तरका 
सबसभन्न पारासमटरहरु तोकेको सिमा सभर रहन ुपनेछ ।  
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वववरण प्रसतवेदन तयार पादाभ पनुरावलोकन गररने दफा/सनयम/खण्ड तथा िम्वम्धित सबवरण 
बुँदा िम्बम्धित वववरण 

राविय ध्वनी गणुस्तर 
मापदण्ड, २०६९ 
(२०१२) 

२०६९/०७
/१३ रािपर, 
ििंख्या ३० 

यि आयोिना िञ्चालन गदाभ वातावरण सबज्ञान तथा प्रववसि मधरालयको समसत 
२०६९।०७।१९ को रािपरमा प्रकाम्शत मापण्ड सभरको ध्वनी प्रदषुणको 
सिमा सभर रहन ुपनेछ ।िि अनरुुप उद्योग क्षेरमा द्वदनमा ७५ तथा रातमा 
७० डेसिवल एविं ग्रासमण आवाि क्षेरमा द्वदनमा ४५ तथा रातमा ४० डेसिवल 
भधदा बवढ ध्वनी प्रदषुण नहनेु गरर उद्योग िञ्चालन गनुभ पने हधुछ । 

७. अधतराभविय िम्धि िम्झौता 
िैववक वववविता 
िम्मेलन, १९९२ 

 

 

 

 

 

 

 

 

िारा ८ 

ििंयकु्त रािििंघ द्वारा ब्राम्िलको ररयो द्वद िेनेररयोमा आयोम्ित िैववक वववविता 
िम्मेलन एक बहपुक्षीय िधिी रहेको छ। िम्मेलनका मखु्य ३ वटा उदे्दश्यहरु; 

िैववक वववविताको ििंरक्षण, िैववक वववविताको द्वदगो उपयोग र आनवुिंम्शक 
स्रोतबाट प्राप्त फाईदाको उम्चत र िमान सबतरण रहेका सथए। नेपाल िन ्
१९९४ मा िैववक वववविता महािम्धिको पक्ष राि भएको सथयो।  

 

उक्त िम्मेलनको िारा ८ ले ििंरम्क्षत क्षेर नम्िकका क्षेरमा िैववक ववसितता 
ििंरक्षको लासग वातावरण मैरी र द्वदगो ववकाि लाई िोड द्वदएको छ। 

ििंकटापन्न वधयिधत ु
तथा वनस्पसतका 
प्रिासतको अधतराभविय 
व्यापार सनयमन तथा 
सनयधरण िम्बम्धि 
अधतराभविय महािम्धि 
१९७३ (िाईवटि) 

 

 ििंकटापन्न वधयिधत ुतथा वनस्पसतका प्रिासतको ििंरक्षणका लासग िन ्१९७३ 
मा िाईवटि िम्मेलन म्स्वटिरल्याण्डको िेनेभामा आयोिना गररएको 
सथयो।उक्त महािम्धिको अनिूुची १, २ र ३ मा उल्लेम्खत वधयिधत ुतथा 
वनस्पसतका प्रिासतको अधतराभविय व्यापार सनयमन तथा सनयधरण गनुभ पक्ष 
रािको दावयत्व रहेको छ। अनिूुची १ मा ििंरम्क्षत प्रिासत, अनिूुची २ मा 
लोपोधमखु प्रिासत, र अनिूुची ३ मा लोप हनेु खतरा रहेका प्रिासत रहेका छन।् 
नेपाल िन ्१९७५ मा िाईवटिको पक्ष राि भएको हो। नेपालले ििंकटापन्न 
वधयिधत ुतथा वनस्पसतका प्रिासतको ििंरक्षणका लासग िम्धि अनरुरुप ऐन तथा 
सनयमावली बनाउने र कायाभधवयन गने काम गरररहेको छ। 

अधतराभविय िम 
ििंगठनको आद्वदवािी 
तथा िनिासत 
महािम्धि, १९८९ 

 अधतराभविय िम ििंगठनको आद्वदवािी तथा िनिासत महािम्धिले आद्वदवािी र 
िनिातीलाई ववकाि योिना र कायभक्रम तथा प्रवक्रयाहरुमा लासग प्राथसमकता 
तय गने असिकार प्रदान गदभछ। िम्धिले कामदारबीच ववभेद, बालिम, िवरिस्ती 
िम, मिदरु ििंगठन, िामवुहक मोलतल िस्ता मखु्य कुराहरुलाई िम्बोिन गरेको 
छ। नेपालले िन ्२००७ मा िम्धिलाई अनमुोदन गरेको सथयो। 

िलवाय ुपररवतभन 
िम्बम्धि ििंयकु्त राि 
ििंघीय ििंरचना 
महािम्धि, १९९२ 

 मानीय वक्रयाकलापहरुद्वारा वातावरणमा भैरहेको हररतहृ ग्यािको खतरनाक 
उत्ििभनलाई सनयमन गरर िलवाय ुप्रवक्रयामा पगुेको हस्तक्षेपलाई सनयधरण गनुभ 
यि िम्धिको उदे्दश्य रहेको छ। यो िम्धि िन ्१९९४ मा कायाभधवयनमा 
आएको हो भने नेपालले यिलाई १९९९ मा अनमुोदन गरेको सथयो। आयोिना 
स्थलको बोटसबरुवा, लाथ्रा र रुख कटानले थोरै भएपसन कावभन िम्ञ्चसतको 
मारालाई घटाउने देम्खधछ।यो िम्धि आयोिना कायाभधवयनिँग प्राििंसगक रहेको 
छ। 
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पररच्छेद-५ 

ववद्यमान वातावरणीय व्यवस्था 
 

आयोिना क्षेरको ववद्यमान वातावरणीय अवस्थालाई भौसतक वातावरण, िैववक वातावरण र िामाम्िक आसथभक तथा 
िाँस्कृसतक वातावरण गरी तीन वटा वातावरणमा छुट्याई ववसभन्न उपम्शशभकहरुमा वणभन गररएको छ। 

 

5.1 भौसतक वातावरण 

5.1.1 भौगोसलक अवस्था 

बिंगलाचलुी गाउँपासलका भौगोसलक वहिाबले ८२˚३२’ देम्ख ८२˚८६’ पूवी देशाधतर िम्म र २७˚५२’ देम्ख २८˚०८’ 
उत्तरी अक्षािंशिम्म फैसलएको छ। २४५.१४ व.वक.मी. क्षेरफल रहेको यि बिंगलाचलुी गाउँपासलका िमरुी ितहबाट 
३७० सम. देम्ख १७७९ सम. को उचाईमा रहेको छ भने गाउँपासलकाको पूवभ र उत्तरमा प्यूठान म्िल्ला, पम्िममा 
घोराही उपमहानगरपासलका र दम्क्षणमा राप्ती गाउँपासलका एविं लमही नगरपासलका पदभछन।् 

 आयोिना क्षेर िमधुरी ितह बाट ९०३.२ देम्ख १२२४.६२ समटरको उचाईबीच रहेको छ। प्रस्ताववत चनुढुङ्गा खानी 
बिंगलचलुी गाउँपालीकाको िनचेतना िामदुावयक वन िमूहले उपभोग गदै आएको थारा वन खण्डमा र सनिी आवादी 
िसमनमा अवम्स्थत छ। खानी क्षेरको पूवभ र पम्िमतफभ  ररभान बस्ती र तल्लो दबाङ् बस्ती रहेका छन ्भने दबैु 
बस्तीलाई आयोिना क्षेरिँग दवाङ खोलाले छुट्याएको छ। आयोिना क्षेरलाई पूवभ, पम्िम र उत्तरसतर नदी/खोल्िोले 
छुट्याएको आयोिना क्षेर एकाधत ठाउँमा रहेको छ। आयोिना क्षेर भएर कुनै पसन बस्तीका बासिधदाहरु ओहोरदोहोर 
गदैनन।्यहाँ रहेको थारा बस्तीका १६ घरिरुीलाई आयोिनाको प्रस्तावकले ७ वषभअम्घ नै क्षसतपूती उपलब्ि गराएर 
स्थानाधतरण गररिकेको हनुाले हाल त्यहाँ स्थानीयको बिोबाि छैन भने घर लगायतका ििंरचनाहरु पसन छैनन।् िो 
ठाउँमा चनुढुङ्गा खानीको लासग िम्भाव्यता अध्ययन गररनपूुवभ २०५३/५४ िालदेम्ख िञ्चासलत माँ महालक्ष्मी कोईला 
खानीको कम्पनीको कोईला खानी रहेको सथयो।िो कोईला खानी अवहले प्रम्स्तववत चनुढुङ्गा खानीका लगानीकताभहरुकै 
लगानीमा िञ्चासलत सथयो। खानीबाट आसथभक रुपमा फाईदािनक मारामा कोईला नसनम्स्कएपछी पसछल्लो ४ वषभमा 
कोईला उत्खनन ्कायभ रोवकएको सथयो।त्यिपिात सिम्ले थारा चनुढुङ्गा खानी िम्राट सिमेधट कम्पनी प्रासलको प्रस्तावमा 
अध्ययन गररएको हो। 

आयोिना क्षेरको उत्तर पम्िमसतर पने तापा भन्ने स्थानमा हाल घोराही सिमेधट उद्योग प्रासलले उपभोग गरररहेको 
ववश्वकमाभ माइधि एण्ड समनरल्िको चनुढुङ्गा खानी रहेको छ। 

5.1.2 िरातलीय अवस्था 

आयोिना क्षेर भौसगसलक वहिाबले तल्लो वहमाली क्षेर अधतगभतको डाँडाकाँडाले ढाकेको पहाडी भगूोलमा पदभछ। खानी 
क्षेर दबाङ् खोला र यिका शाखा नदी/खोल्िाहरुको दम्क्षण पूवभदेम्ख दम्क्षण पम्िमिम्म फैसलएको छ। दबाङ् खोला 
उत्तरपवभ द्वदशासतर बग्दछ र अरुण खोलािँग समल्न पगु्दछ। आयोिना क्षेर दम्क्षणदेम्ख उत्तरिम्म फैसलएका महाभारत 
पवभत िृिला अधतगभत पदभछ। खानी क्षेरलाई पूवभ र दम्क्षणसतर दवाङ् खोला र उत्तरसतर रुप्ला खोलाले छुट्याउँछ। 

आयोिना क्षेरका खोला नालाहरु Divergent र Dendritic प्रकृसतका रहेका छन।् खानी अवम्स्थत पहाडको िबैभधदा 
अग्लो ठाउँको १६१६ समटर रहेको छ भने िबैभधदा धयूनतम उचाई दबाङ् खोला र अरुण खोलाको ििंगममा ३७० 
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समटर रहेको छ। आयोिना क्षेरिँग िोसडएका मखु्य खोलाहरु सिरवारी खोला र दवाङ् खोला हनु ्िहाँ सिरवारी खोला 
दवाङ् खोलामा समसिधछ। 

 
प्रस्ताववत खानी क्षेर िमूधरी ितहबाट ९०३.२ समटरको उचाई देम्ख १२२४.६२ समटरको उचाई िम्म फैसलएको 
छ। खानी क्षेर चट्टानी सभरालो िसमन रहेको छ भने िसमनको ितह पूवभसतर फवकभ एको छ।  

5.1.3 भ-ूउपयोग 

बिंगलाचलुी गाउँपासलकाको वविमान भ–ूउपयोग हेदाभ गाउँपासलकाको २४५. १४ वगभ वकसम मध्ये ६४.२८ प्रसतशत 
वनले ओगटेको छ भन े२३.५५ प्रसतशत िग्गा हाल खन–िोत हनुे उपयकु्त िसमनको रुपमा रहेको छ। खेतीयोग्य 
िसमनमध्ये असिकािंश िसमन मौिमी वषाभमा सनभभर रहेको छ। गाउँपासलकामा बसगरहेका ववसभन्न खोलानालाको वकनारमा 
अवम्स्थत यि गाउँपासलकाको खेतीयोग्य िसमनको उवभराशम्क्त उच्च रहेको छ। त्यस्तै चरन क्षेरले २.२८ प्रसतशत 
तथा िल क्षेरले ०.०६ प्रसतशत गाउँपासलकाको भभूाग ओगटेको छ। गाउँपासलकामा भ-ूउपयोगको अवस्था तलको 
म्चरमा ६.१ मा देखाईएको गररएको छ। 

 

 

तम्स्बर 5. 1: बिंगलाचलुी गाउँपासलकाको भउूपयोग (वगभ वकसम) 

 

आयोिनाका लासग आवश्यक कूल ४२.३३३५ हेक्टर िसमनमध्ये चनुढुङ्गा उत्खनन ्को लासग ३५.१७ हेक्टर िसमनको 
आवश्यकता पदभछ। उत्खनन ्कायभ िञ्चालन गररने िम्पूणभ िसमन वन क्षेरमा पदभछ। त्यिैगरी आयोिनाका अधय 
ििंरचनाहरु सनमाभण गने स्थान सनिी िसमनमा पदभछन।् आयोिनालाई आवश्यक िसमनमध्ये ९५.३४ प्रसतशत िसमन 
िरकारी वन तथा रुखले ढाकेको सनम्ि िसमनमा पदभछ भने ४.६६ प्रसतशत िसमन खेसतयोग्य सनिी िसमनमा पदभछ। 
खेसतयोग्य िसमनमा लामो िमयिम्म खेती नगररएकाले हाल झाडी तथा बटु्यानले ढाकेको छ। 

 

तासलका 5. 1: आयोिना क्षेरको भ-ूउपयोगको वववरण 
भउूपयोगको वकसिम ओगटेको क्षेर (हे.) ओगटेको क्षेर (प्रसतशतमा) 
खेती योग्य िसमन १.९७४ ४.66 

वनििंगल ४0.३५९५ ९५.34 
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भउूपयोगको वकसिम ओगटेको क्षेर (हे.) ओगटेको क्षेर (प्रसतशतमा) 
झाडी र बटु्यान - - 

बाँझो िसमन - - 

अधय (खोला, पानी) - - 

5.1.4 िलवाय ु

िलवायकुो वहिाबले बिंगलाचलुी गाउँपासलका उष्ण तथा िमम्शतोष्ण प्रकारको हावापानी रहेको छ। प्रदेशीय हावापानी 
पाइएता पसन बाहै्र मवहना एकैनािको हावापनी छैन। यहाँ चैर मवहनादेम्ख आम्श्वनको िरुुिम्म गमी हधुछ त्यस्तै 
आम्श्वन, कासतभक र फागनुमा यहाँको हावापानी िमम्शतोष्ण हधुछ भने मिंसिर, पौष र माघमा सनकै िाडो हधुछ। िेष्ठको 
अधत्य देम्ख आम्श्वनको िरुुिम्म मनिनुी वायकुा कारण प्रशस्त वषाभ हनुे गछभ।  

6.1.4.1 वषाभ 
आयोिना क्षेरमा ८० प्रसतशत भधदा बढी वषाभ अिारदेम्ख भदौिम्म पदभछ। वषाभ, गृष्म ऋतकुो अिार मवहनामा िरुु 

भएर वषाभ ऋतकुो भदौ मवहनािम्म पदभछ भने बाँकी वषाभ वषभको बाँकी नौ मवहनामा हनुे गदभछ। घोराहीमा रहेको वषाभ 
मापन केधरअनिुार पानीको प्रबमृ्त्त िामाधयतया िमान वकसिमको देम्खएको छ। िन ्२००१ देम्ख २०१६ िम्मको 
बावषभक वषाभको प्रवृम्त्त हेदाभ िबैभधदा बढी पानी िन ्२०१३ मा १९४७.१ समसलसमटर परेको देम्खधछ भने िबैधदा कम 
िन ्२०१५ मा १२१४.३ समसलसमटर परेको देम्खधछ । त्यिैगरी मासिक वषाभको प्रवृम्त्त हेदाभ िबैभधदा बढी पानी 
िन ्२००७ को िलुाई मवहनामा ६४५.९ समसलसमटर परेको देम्खधछ। अध्ययन िमयको मासिक औषत वषाभ िबैभधदा 
बढी िलुाई मवहनामा ४४०.२६ समसलसमटर परेको देम्खधछ भने िबैभधदा कम नोभेम्बर मवहनामा ०.२६ समसलसमटर 
परेको देम्खधछ। घोराही स्टेिनको िन ्२००१ देखी २०१६ िम्मको मासिक वषाभको वववरण अनिूुचीमा राम्खएको 
छ। 

 

 

तम्स्बर 5. 2: घोराही स्टेिनको िन ्२००१-२०१६ िम्मको वषाभको वववरण 

स्रोत: DHM, Meteorological Station Ghorahi, 2017 
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तम्स्बर 5. 3: घोराही स्टेिनको िन ्२००१-२०१६ िम्मको औषत मासिक वषाभको वववरण 

स्रोत: DHM, Meteorological Station Ghorahi, 2017 
 

6.1.4.2 तापक्रम 

गमीयाममा यहाँको औषत तापक्रम असिकतम ३६.७४ सडग्री िेम्ल्ियििम्म पगु्छ भने वहउँदमा औषत धयूनतम ३.३४ 
सडग्री िेम्ल्ियििम्म पगु्न िाधछ। घोराही तापक्रम मापन केधरको औषत तापक्रम िामाधयतया वषैभरी उस्तै वकसिमको 
रहेको छ। िन ्२००० देम्ख २०१७ िम्मको तापक्रमको तथ्याङ्क हेदाभ िन ्२०१० को अवप्रलमा िबैभधदा उच्च 
तापक्रम देम्खधछ भने िबैभधदा कम तपक्रम िन ्२००० को िनवरी मवहनामा देम्खधछ।ववस्ततृ वववरण तलको 
म्चरमा द्वदईएको छ। मासिक तापरमको तथ्याङ्क अनिूुचीमा िमावेि गररएको छ। 
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तम्स्बर 5. 4: घोराही स्टेिनको िन ्२०00 देखी २०१७ िम्मको औषत मासिक तापक्रमको अवस्था 
Source: DHM, Meteorological Station Ghorahi, 2017 

 

5.1.5 िल तथा िलािार क्षरे 

गाउँपासलकाका ववसभन्न भौगोसलक क्षेर तथा वडाहरूमा फैसलएर रहेका थपैु्र नदीनाला, खोलाहरु, तालतलैयाहरू र 
पोखरीहरूले प्रशस्त िलभण्डार गनुभका िाथै ववसभन्न वकसिमका िलचरहरू र पिंछीहरूलाई िरुम्क्षत बािस्थानको रुपमा 
आिय द्वदइरहेको पाइधछ। िाथै यस्ता नदीनाला, खोलाहरु र तालतलैयाहरूबाट पशहुरूले पानी वपउने र वकिानहरूले 
िमेत आिंम्शकरुपमा सििंचाईको लासग पानीको प्रयोग गरेको देम्खधछ। गाउँपासलकाका प्रमखु खोलाहरुको िूची यिप्रकार 
रहेको छ; 

तासलका 5. 2: गाउँपासलकाका प्रमखु खोलाहरुको िूची 
क्र.ि. नदी/खोलाको नाम स्थान कैवफयत 

1. वटिवुा खोला हाँिीपरु 
 

2. घोिी खोला हाँिीपरु 
 

3. मािीताल खोला हाँिीपरु 
 

4. गहना खोला हाँिीपरु, लोहरपानी  

5. उपल्लो अिुभन खोला  हाँिीपरु, काभ्र,े लोहरपानी  

6. िकुा खोला काभ्र े  

7. दबाङ् खोला काभ्र,े लोहरपानी आयोिना क्षरेमा पने खोला 
8. रुप्ला खोला काभ्र,े स्यूिा  

9. िैघा खोला स्यूिा  

10. िीिसनया खोला स्यूिा  

11. मिीना खोला स्यूिा  

स्रोत: गाउँपासलकाको पाश्वभम्चर, २०७४ 

आयोिना क्षेरमा तीनवटा खहरे खोलाहरु रहेका छन ्ििमध्ये दईुवटा खोल्िाले आयोिना क्षेरलाई छुट्याउँछ भने 
एउटा खोल्िाले खानी िञ्चालन हनुे पवहलो र दोस्रो खण्डलाई छुट्याउँछ। खानीका खण्डहरुलाई छुट्याउने खोल्िी 
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माँ महकाली कोईला खानीले कोईला उत्खनन ्गरेको क्षेरबाट िरुू हधुछ। कोईला खानी िञ्चलान गररएको स्थलमा 
ितहमा पानी नभएपसन तल्लो तटीय क्षेरमा भने बाहै्र मवहना िरुवा पानी बग्ने गदभछ। आयोिनाको तल्लो तटीय 
क्षेरमा दबाङ् खोला रहेको छ।  

 

तम्स्बर 5. 5: कोईला उत्खनन ्गररएको स्थानबाट िरुु हनुे खोल्िी 

5.1.6 भ-ूगभभ 

भौगसभभक वहिाबमा प्रस्ताववत चनुढुङ्गा खानी तल्लो वहमाली चट्टान अधतरगतको (Lesser Himalaya tectonic) 

क्षेरमा पदभछ। यहाँको िसमनमा रहेको Lower Territory Tosh िमूहको परे चट्टान लाई Precambrian िमयको 
Lesser Himalayan meta sediments ढाकेको छ। यो क्षरे Main Boundary Thrust (MBT) भधदा उत्तरतफभ  
पदभछ। आयोिना क्षेर अरुण खोला Anticline को दम्क्षणी पाखोमा अवम्स्थत छ। यहाँको चट्टान लखरपाटा र 
िखेुत िमूहका रहेका छन।् यहाँ लखरपाटा िमूहका ग्वार, खारा, कटुवा फरमेिन (उमेरका वहिाबले पूरानोदेम्ख नयाँ 
क्रममा) र िखेुत िमूहको मेलपानी फरमेिनका चट्टानहरु पछभन।् उमेरका वहिाबले नयाँ िखेुत चट्टानको पूरानो 
लखरपाटा िमूहको चट्टानिँग अिहि तररकाले िाँि िोसडएको छ र faulted boundary बन्न पगेुको छ। आयोिना 
क्षेरमा िेरैवटा faults and folds रहेकाले भूगभीय वहिाबले यो क्षेर अम्स्थर अवस्थाको रहेको छ। यिथभ यहाँका 
चट्टानहरु िेरैन ै कावटएको र अम्स्थर अवस्थामा रहेका छन।् आयोिना क्षेरलाई तलको क्षेरी भौगसभभक नक्िामा 
देखाईएको छ। 

खण्ड १ खण्ड २ 

मसरवारी खोला 
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तम्स्बर 5. 6: आयोिना क्षेरको भौगभीक नक्िा 

तासलका 5.3: क्षेरीय भौगभीक अवस्थाको वववरण 
िमूह फरमेिन सलथोलोिी उमेर 

िखेुत 

िधुटार फरमेिन (Su) Ortho-quartzite and Shale  

स्वात फरमेिन (Sw) Shale Limestone Eocene 

मेलपानी फरमेिन (Mp) Quartzite, shale Early – Late Eocene 

………………………….………………………………… Unconformity/fault……..……..………………………..… 

लखरपाटा 

कटुवा मरमेिन (Kw) Shale, limestone 

Late Precambrian - Early 

Palaeozoic 

खारा फरमेिन (Kh) Slate, Quartzite 

ग्वार फरमेिन (Gw) Limestone, dolomite, slate 

रामकोट फरमेिन (Rm) Sandstone, Shale, Dolomite 

स्रोत: स्थलगत अध्ययन, २०७६ र आयोिनाको माईसनङ्ग स्कीम प्रसतवेदन २०७६ 

आयोिना स्थलको भूगभभको वहिाबमा आयोिना क्षेरको चट्टान िखेुत िमूहको मेलपानी फरमेिन र लखरपाटा िमूहको 
कटुवा फरमेिन अधतगभतका रहेका छन ्। मेलपानी फरमेिनमा मखु्य रुपमा क्वािाभईट (quartzite) पदभछ भने 
कटुवा फरमेिनमा चनुढुङ्गा र शेल/स्लेट (shale/slate) पदभछन।् आयोिनाको माईसनङ्ग स्कीम प्रसतवेदन तयारका 
सनम्ती दम्क्षणपूवभको ९०० िमधुरी ितहबाट समटर देखी उत्तरपम्िमको १३५० समटरिम्मको भागमा िभेक्षण गररएको 
सथयो। आयोिना स्थलको दम्क्षणपम्िम भागमा मेलपानी फरमेिनको क्वािाभईट (quartzite) चट्टानबीच coal seams 
पाईएको छ भन े यि फरमेिनको तलसतर उत्तरदेखी दम्क्षणपम्िम फैसलएको चनुढुङ्गा रहेको छ। आयोनास्थलका 



  

सिम्ले (थारा) चनुढुङ्गा खानीको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रसतवेदन 
 

िम्राट सिमेधट कम्पनी प्रा सल का लासग सिद्धाथभ ईधभाएरोमेधटल िसभभि द्वारा तयारगररएको प्रसतवेदन  37 

  

 

२०७९ 

चट्टानहरु िामाधयतया दम्क्षणपम्िम द्वदशातफभ  २० ° देखी ३० ° िम्म ढम्ल्कएका छन ्। आयोिनास्थलमा िेरै faults 
भएकाले चट्टानहरु सबसभन्न द्वदशासतर फवकभ एका पाईधछन।् त्यिैगरी िसमनको ितहमा सनम्स्कएका चट्टानहरुको बाक्लोपना 
(thickness) पसन समम्ित वकसिमको रहेको छ। आयोिना स्थलमा पाईने चट्टानहरुको वववरण यिप्रकार रहेको छ; 

तासलका 5. 4: आयोिना स्थलको भौगभीक अवस्थाको वववरण 
िमूह फरमेिन चट्टानको प्रकार वववरण 

िखेुत मेलपानी फरमेिन (Mp) क्वािाभईट 

क्वािाभईट आयोिना क्षेरमा पाईन ेएक मखु्य चट्टान हो। यो चट्टान 
ठाउँ हेरी हेरी एकदमै पातलो देखी बाक्लो अबस्थामा फैसलएको छ 
भने यिको प्रकृसत ferruginous प्रकारको रहेको छ।यो चट्टान 
dirty white) देखी greenish grey तथा dark grey रङ्ग 
को हधुछ । आयोिना स्थलको coal seam क्षेरमा यो चट्टान 
dark grey र carbonaceous प्रकारको रहेको छ। वय 
चट्टानहरु नयाँ (fresh), असलअसल टुवक्रएका (slightly 

fractured) र िोसडएका (jointed) छन।् वय चट्टानहरुले coal 

seam को लासग host rock को रुपमा काम गछभन ्। क्वािाभईट 
चट्टान आयोिना स्थलको उत्तरपवूभ देखी दम्क्षणपम्िम िम्मको 
strike का रहेका छन ्भने dip direction उत्तर पूवभ रहेको 
छ। Dip amount मध्यम देखी उच्च (१४o-३७o) रहेको छ 
भने strike अनिुार सभन्न सभन्न प्रकारको रहेको छ। तर यो चट्टान 
चनुढुङ्गा उत्खननको लासग वडभन (overburden) को रुपमा रहेको 
छ। 

लखरपाटा कटुवा मरमेिन (Kw) 

चनुढुङ्गा 

आयोिनाले उत्खनन ्गने चनुढुङ्गा कटुवा फरमेिन अधतगभत पदभछ। 
उत्खनन ्स्थल भौगसभभक वहिाब र फल्टहरुले िेरैनै disturbed 

क्षेर रहेको छ। फल्टहरुको कारण आयोिना स्थलकाका चनुढुङ्गा 
छुट्टा छुटै्ट ब्लकहरुमा अवम्स्थत छन ्। मखु्य रुपमा पाँचवटा र 
िहायक रुपमा पाँचवटा गरी कुल १० वटा ब्लकहरु पवहचान गरी 
नक्िािंकन गररएको छ। चनुढुङ्गा light देखी dark gray, fine-

grained, thinly र well bedded, र fresh देखी slightly 

weathered प्रकृसतको रहेको छ। फल्टहरुको कारण चट्टानहरु 
टुवक्रएको अवस्थामा रहेका छन।् तथापी केही स्थाहरुमा 
conglomerated र re-cemented अवस्थामा रहेका छन।् 
चट्टानहरु मखु्यरुपमा दम्क्षणपम्िमतफभ  dip direction भएका 
छन।्उत्खनन ्क्षेरमा उल्लेखनीय बाक्लोपन भएका डोलोमाइटको 
distinct beds छैनन ् । तथापी केही डोलोमाइट चनुढुङ्गा 
उत्खखन ्क्षेरको मासथल्लो भागमा अवम्स्थत छन ्। 

शेल/स्लेट 

ग्वार फरमेिन अधतगभत पने शेल/स्लेट प्रकारका चट्टानहरु आयोिना 
स्थलमा पाईन ेमखु्य चट्टानहरु मध्ये एक हनु।् स्लेट वफका खैरो 
(light grey) देम्ख greenish grey रङ्गको हधुछ भने, 
carbonaceous ठाउँहहरुमा हलकुा देम्ख मध्यम स्तरको 
weathered भएका हधुछन।् िसमनको मासथल्लो भागमा Thin-

bedded, slightly weathered, calcareous शेल/स्लेट 

interbedded अवस्थामा रहेका छन।् 

स्रोत: स्थलगत अध्ययन, २०७८ र आयोिनाको माईसनङ्ग स्कीम प्रसतवेदन २०७६ 
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6.1.6.1 चट्टान र माटोको वकसिम 

यहाँको चट्टान लखरपाटा र िखेुत िमूहका रहेका छन।् यहाँ लखरपाटा िमूहका ग्वार, खारा, कटुवा फरमेिन (उमेरका 
वहिाबले पूरानोदेम्ख नयाँ क्रममा) र िखेुत िमूहको मेलपानी फरमेिनका चट्टानहरु पछभन।् यिबीच आयोिना क्षेरमा 
मखु्य रुपमा मेलपानी फरमेिनका क्वािाभईट (quartzite) र कटुवा फरमेिनका चनुडुङ्गा (limestone) र िेल/स्लेट 
(shale/slate) पदभछन।् यिथभ आयोिना क्षेरका चट्टाहरु क्वािाभईट, चनुढुङ्गा िेल/स्लेट, अवम्शि माटो (Residual 

soil), colluvium आद्वद पदभछन।्  

आयोिना क्षेरलाई प्रमखुरुपमा अवम्शि माटो (Residual soil) ले ढाकेको छ। िनु रातो देम्ख वफका रङ्गको रहेको 
छ। यो माटो िम्पूणभ खानी क्षेर तथा नम्िकका खेसतयोग्य िसमनमा पसन रहेको छ। यस्तो माटो िामाधयतया औषतमा 
१ समटरको गवहराईिम्म भेवटएको छ भने कुनै कुनै ठाउँमा २ समटरिम्म पसन भेवटएको छ। यिबाहेक सभरालो िसमन 
बाहेकको खेसतयोग्य िसमनमा माटोको पातलो veneer पाईएको छ। त्यिैगरी, colluvium माटो आयोिनाको तल्लो 
तटीय क्षेरमा दम्क्षण तफभ  पाईएको छ। यो आयोिना क्षेरको दम्क्षणी भागमा पाईएको छ। Colluvium माटोमा 
मखु्यगरी क्वािाभईट समम्ित चनुढुङ्गा समसिएको पाईएको छ।  

6.1.6.2 भगूभीय बनौट/ििंरचना 
आयोिना क्षेरको िसमनमा पवहरो नदेम्खए पसन यहाँ िेरैवटा faults and folds रहेकोले भूगभीय वहिाबले यो क्षेर 
अम्स्थर अवस्थाको रहेको छ। यिथभ यहाँका चट्टानहरु िेरैनै कावटएको अवस्थामा रहेका छन।् आयोिना क्षेरलाई 
िोड्ने िहायक िडकामा िामाधय पवहरो तथा भकु्षय भएको पाईएको छ। यिथभ कसमरेचौर तापा िडकबाट छुवट्टएर 
आयोिना क्षेर पगु्ने िडक अम्स्थर रहेको छ। 

6.1.6.3 पवहरो  

आयोिनाले प्रस्ताव गरेको खानीको खण्ड १ र खण्ड २ लाई छुट्याउने कोईला खानीबाट िरुू भएको खोल्िीमा पवहरो 
गएको पाईएको छ। त्यस्तै आयोिना क्षेरिँग िोसडने िडकमा िामाधय पवहरो देम्खएको छ। 

6.1.6.4 भकू्षय 

गाउँपासलकाका नदी तथा खोला वकनारका भागहरु तथा नयाँ ट्र्याक खोसलएका िडकहरु भकू्षयको दृविकोणले 
ििंवेदनम्शल क्षेरमा पदभछन।् आयोिना क्षेरलाई िोड्ने िडक तथा आयोिना क्षेरका तीन वटा खोल्िा र दबाङ खोला 
नम्िकका भागहरु भकू्षयको वहिाबले ििंवेदनम्शल क्षेर रहेका छन।् त्यि क्षेरमा मासथबाट बगेर आएका गेग्रायन एविं 
बालौटेमाटो िम्म देख्न िवकधछ । तल्लो तटीय क्षेरको दायाँ वकनारसतर खोलाले खेतीयोग्य िसमन कटान गरेको 
पाईएको छ। 

6.1.6.5 भकूम्पीय िोम्खम 

यि प्रसतवेदन तयार गदाभ िम्म आयोिना क्षेर स्तरीय भकूम्पीय िोम्खमबारे अध्ययन गररएको छैन तथापी ििंयकु्त 
असिराज्य भौगसभभक िभे (USGS) को भकूम्पीय केधरको तथ्याङ्क अनिुार आयोिना क्षेर भूकम्पीय िोम्खम क्षेरमा 
पदैन। 
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5.1.7 वायकुो गणुस्तर र ध्वनीको स्तर 

6.1.7.1 वायकुो गणुस्तर 
आयोिना क्षेर ग्रासमण इलाकामा भएको र वरपर उद्योग िधदा नभएकोले यि क्षेरको वायकुो गणुस्तरमा ताम्त्वक 
प्रभाव पाने स्रोतहरु छैनन।् तापामा रहेको ववश्वकमाभ माईधि एण्ड समनरल्ि प्रासलले चनुढुङ्गा उत्पादन गदाभ तथा उक्त 
चनुढुङ्गालाई घोराहीिम्म ढुवानी गदाभ बाटोमा उड्न ेिलुो तथा मोटर गाडीहरुले फाल्ने िवुाँ नै यि क्षेरको प्रदषुणको 
स्रोत रवहआएको छ। त्यिैगरी खाना पकाउँदा सनस्ने िवुाँ, खेती तथा गाईबस्त ुपाल्दा सनस्कने ग्याँिहरु र आयोिना 
क्षेरमा फाट्टफुट्ट चल्ने व्यम्क्तगत तथा िावभिसनक िवारीिािनहरु वाय ु प्रदषुणका स्रोतरु रहेका छन।् स्थलगत 
अध्ययनमा आयोिना क्षेरको वायकुो गणुस्तरमा प्रभाव पानभिक्ने कुनै पसन ठूला स्रोतहरु भेवटएका छैनन।् आयोिना 
क्षेरमा Real time वायकुो गणुस्तर नाप्ने उपकरण िडान नभएकोले हाते उपकरणको प्रयोग गरेर वायकुो गणुस्तर 
मापन गररएको सथयो। आयोिना क्षेरबाट िबैभधदा नम्िकको वाय ुगणुस्तर मापन केधर घोराहीमा रहेको छ िनु 
आयोिना क्षेरबाट १६.७२ वकसम पम्िममा रहेको छ। World Air Quality Project को 
http://aqicn.org/city/nepal/dang/ बाट तथ्याङ्क ििंङ्कलनगरर िलुाका कणहरुको मारा (PM10 र PM2.5) िन ्
२०१९ को माचभ देम्ख िन ्२०२१ सडिेम्बर िम्मको तथ्याङ्कलाई ववश्लषेण गररएको छ। मापन केधरमा औषत PM2.5 

७३.६२ देम्ख ८०.३८ µg/m3 िम्म तथा PM10 को मारा ३१.१९ देम्ख ३५.१० µg/m3 सथयो। मासिक औषत 
PM2.5 को मारा िबैभधदा बढी िन ्२०२१ को सडिेम्बर मवहनामा १३४.२१ µg/m3

 मापन गररएको छ भने िबभधदा 
धयून िन ्२०१९ को िेप्टेम्बर मवहनामा २७.४८ µg/m3 मापन गररएको छ। त्यिैगरी मासिक औषत PM10 को 
मारा िबैभधदा बढी िन ्२०२१ को िनवरी मवहनामा ७१.२ µg/m3

 मापन गररएको छ भने िबभधदा धयून िन ्
२०१९ को िेप्टेम्बर मवहनामा ७.३२ µg/m3 मापन गररएको छ। 

तासलका 5.5: घोराही स्टेिनको िन ्२०१९-२०२१ को वायकुो गणुस्तरको वववरण 
मवहना PM2.5 PM10 

िन ्२०१९ िन ्२०२० िन ्२०२१ िन ्२०१९ िन ्२०२० िन ्२०२१ 

िनवरी - - 124.4 - - 71.2 

फेब्रअुरी - 65.57 - - 29.28 - 

माचभ 97.00 82.96 95.86 - 40.03 40.47 

अवप्रल 97.88 79.67 116.06 - 47 59.6 

मे 109.83 70.17 70.41 - 41.23 29.86 

िनु 76.57 47.23 47.7 47.08 18.5 17 

िलुाई 44.86 44.44 50.23 17.14 14.14 14.85 

अगि 30.23 30.62 40.86 8.23 9.82 12.71 

िेप्टेम्बर 27.48 53.92 - 7.32 17.85 - 

अक्टोबर 102.39 98.38 - 45.56 49.95 - 

नोभेम्बर 122.31 102.64 - 52.69 42.5 - 

सडिेम्बर 95.30 134.21 - 40.32 70.54 - 

औषत 80.38 73.62 77.93 31.19 34.62 35.10 
Source: World Air Quality Project, 2022 

 

स्थलगत अध्ययनको क्रममा हाते वाय ुगणुस्तर समटरबाट नावपएको आयोिना क्षेरका ववसभन्न ठाउँहरुको वायकुो 
गणुस्तर यिप्रकार रहेको छ।  

 

http://aqicn.org/city/nepal/dang/
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तासलका 5.6: क्षेर सनिाभरणको स्थलगत अध्ययनको क्रममा मापन गररएको आयोिना क्षेरको वायकुो गणुस्तरको 
वववरण 
स्थानहरु समसत िमय पारासमटरहरु 

PM10 

(µg/m3
) 

PM2.5 

(µg/ m3
) 

HCHO 

(mg/m3
) 

तापक्रम 

(0C) 

आरता 
(%) 

आयोिना 
स्थल 

सिम्ले/थारा 6/12/2076 7:00 AM 1.7 1.2 0.011 20 84 

10:00 AM 1.8 1.3 0.019 23.88 68 

1:00 PM 1.8 1.2 0.020 27.22 64 

4:00 PM 2.4 1.4 0.031 21.66 69 

बस्ती 
क्षेर 

सभर झलु्के 6/12/2076 3:00 PM 13.8 5.2 0.03  26.11  65 

ररभान 6/13/2076 2:00 PM 5.9 3.5 0.003  26.66  65 

तल्लो दबाङ् 6/13/2076 11:00 AM 1.4 1.3 0.012  28.8
9 

 61 

कसमरेचौर 6/13/2076 5:00 PM 2.5 1.7 0.04  23.3 67 

नम्िक
को 
उद्योग 

ववश्वकमाभ माईधि 

तापा  

6/14/2076 9:30 AM 4.1 3.6 0  23.8
8 

66 

म्शक्षा र 
स्वास्थ्य 
क्षेर 

ििुा आिारभतू 

ववद्यालय ररभान 

6/13/2076 1:30 PM 2.1 1.5 0.031  27.7
8 

 62 

ििुा मावव झेल्नेटा 6/13/2076 10:00 AM 6.7 6.1 0.048  25.5
6 

 62 

काभ्र ेस्वास्थ्य 
चौकी 

6/13/2076 5:00 PM 2.5 1.7 0.04  23.3 67 

स्रोत: अध्ययन टोली, २०७६ 

 

तासलका 5.7: वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनको क्रममा मापन गररएको आयोिना क्षेरको वायकुो गणुस्तरको 
वववरण 
स्थानहरु समसत िमय पारासमटरहरु 

PM10 

(µg/m3
) 

PM2.5 

(µg/ m3
) 

HCHO 

(mg/m3
) 

तापक्रम 

(0C) 

आरता 
(%) 

आयोिना 
स्थल 

सिम्ले/थारा 10/7/2078 12:00 

PM 
27 20.7 0.025 28.33 61 

3:00 

PM 
28.1 18.8 0.023 26.67 59 

बस्ती 
क्षेर 

ररभान 11/7/2078 2:00 

PM 
16.7 15.3 0.023 27.20 60 

तल्लो दबाङ् 11/7/2078 1:00 

PM 
16.1 15.3 0.024 28.50 61 

कसमरेचौर 11/7/2078 06:00 

PM 
18.3 17.7 0.015 23.5 69 

म्शक्षा र 
स्वास्थ्य 
क्षेर 

ििुा आिारभतू 

ववद्यालय ररभान 

११/७/207८ ३:०० 

PM 
16.9 15.3 0.025 25.37 63 

ििुा मावव झेल्नेटा ११/७/207८ 11:00 

AM 
21.6 18.3 0.024 26.33 60 

काभ्र ेस्वास्थ्य चौकी ११/७/207८ 6:10 

PM 
17.3 17.2 0.019 23.3 69 

स्रोत: अध्ययन टोली, २०७८ 
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6.1.7.2 ध्वनीको अवस्था 
प्रस्ताववत खानी ग्रासमण इलाकामा भएको र वरपर उद्योग िधदा नभएको तथा घनाबस्ती िमेत नभएकोले यि क्षेरको 
ध्वनीको गणुस्तरमा ताम्त्वक प्रभाव पाने स्रोतहरु छैनन।् तहाँका सनमाभण कायभहरु तथा तापामा भइरहको चनुढुङ्गा 
उत्खनन ्कायभ र िवारी िािनको आवतिावत नै यहाँका मखु्य ध्वनी प्रदषुणका स्रोतहरु हनु।् स्थलगत अध्ययनको 
क्रममा आयोिना क्षेरको ताम्त्वक प्रभाव पाने स्रोतहरु भेवटएनन।् स्थलगत अध्ययनको क्रममा हाते ध्वनी मापन 
समटरको प्रयोग गरर मापन गररएको तथ्याङ्क अनिुार िबैभधदा उच्च ध्वनी ७८ dB ववश्वकमाभ माईधिको चनुढुङ्गा खानी 
तापामा पाईएको छ भने िबैभधदा धयून ध्वनी २९.९ dB ििुा आिारभतू ववद्यालय ररभान पाईएको।आयोिना क्षेरको 
औषत ध्वनीको अवस्था ३२ देम्ख ६८ dB को बीचमा रहेको छ। ववश्व स्वास्थ्य ििंगठनको अनिुार द्वदनको िमयमा 
घरबाहीरको वातावरणको ध्वनी ५० देम्ख ५५ dB लाई िामाधय ध्वसनको मारा मासनधछ। यिथभ ववश्वकमाभ माईधिको 
चनुढुङ्गा उत्खनन ्केधर बाहेकको स्थानको ध्वसनको गणुस्तर ववश्व स्वास्थ्य ििंगठनले तोके अनरुुपको रहेको छ। 
तापामा रहेको ववश्वकमाभ माईधिको चनुढुङ्गा उत्खनन ्केधर वरीपरी चनुढुङ्गा ढुवानी गने िवारीिािनको आवतिावतले 
त्यहाँको ध्वनीको गणुस्तरमा प्रभाव पारेको देम्खधछ।त्यिैगरी आयोिना क्षेरमा क्षेर सनिाभरणको क्रममा भधदा ध्वनीको 
मारा बढेको पाईएको छ। आयोिना स्थल र वरीपरीको क्षेरको ध्वनीको अवस्था तलको तासलकामा प्रस्ततु गररएको 
छ। 
 

तासलका 5.8: क्षेर सनिाभरणको स्थलगत अध्ययनको क्रममा मापन गररएको आयोिना क्षेरको ध्वनीको अवस्थाको 
वववरण 
स्थानहरु समसत िमय उच्च ध्वनी 

(dB) 

धयून ध्वनी 
(dB) 

औषत 
ध्वनी (dB) 

आयोिना 
स्थल 

सिम्ले/थारा 6/12/2076 7:00 AM 55.7 32.2 43.95 

10:00 AM 61.9 34 47.95 

1:00 PM 68.1 34.1 51.1 

4:00 PM 64.3 38.6 51.45 

बस्ती क्षेर सभर झलु्के 6/12/2076 3:00 PM 52 34.2 43.1 

ररभान 6/13/2076 2:00 PM 54 36 45 

तल्लो दबाङ्  6/13/2076 11:00 AM 53.2 41.7 47.45 

कसमरेचौर 6/13/2076 5:00 PM 60 39.5 49.75 

नम्िकको 
उद्योग 

ववश्वकमाभ माईधि तापा  6/14/2076 9:30 AM 78 59.8 68.9 

म्शक्षा र 
स्वास्थ्य 
क्षेर 

ििुा आिारभतू 

ववद्यालय ररभान 

6/13/2076 1:30 PM 52 46 49 

ििुा मावव झेल्नेटा 6/13/2076 10:00 AM 5८ 52 55 

काभ्र ेस्वास्थ्य चौकी 6/13/2076 5:00 PM 60 39.5 49.75 

स्रोत: अध्ययन टोली, २०७६ 

 

तासलका 5.9: वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनको क्रममा मापन गररएको आयोिना क्षेरको वायकुो गणुस्तरको 
वववरण 
स्थानहरु समसत िमय औषत ध्वनी (dB) 

आयोिना स्थल सिम्ले/थारा 10/7/2078 12:00 PM 37.2 

3:00 PM 40.2 



  

सिम्ले (थारा) चनुढुङ्गा खानीको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रसतवेदन 
 

िम्राट सिमेधट कम्पनी प्रा सल का लासग सिद्धाथभ ईधभाएरोमेधटल िसभभि द्वारा तयारगररएको प्रसतवेदन  42 

  

 

२०७९ 

स्थानहरु समसत िमय औषत ध्वनी (dB) 

बस्ती क्षेर ररभान 11/7/2078 2:00 PM 32.1 

तल्लो दबाङ् 11/7/2078 1:00 PM 33 

कसमरेचौर 11/7/2078 06:00 PM 48.4 

म्शक्षा र स्वास्थ्य 
क्षेर 

ििुा आिारभतू 

ववद्यालय ररभान 

११/७/207८ ३:०० PM 29.9 

ििुा मावव झेल्नेटा ११/७/207८ 11:00 AM 35.8 

काभ्र ेस्वास्थ्य चौकी ११/७/207८ 6:10 PM 43.2 
स्रोत: अध्ययन टोली, २०७८ 

 

5.1.8 पानीको गणुस्तर 

स्थलगत अध्ययनको क्रममा आयोिना क्षेरबाट बग्ने तीनवटा खोल्िीहरु पाईयो भने पूवभतफभ  रहेको दवाङ् खोला 
रहेको छ। दवाङ् खोलामा सिरवारी बस्तीतफभ बाट आएको सिरवारी खोला आयोिना क्षेरमा समल्दछन।् तीनवटा 
खोल्िीमा वहउँदको िमयमा िानो िरुवा पानी बग्ने गरेको तथा सिरवारी र दवाङ् खोलामा बाहै्र मवहना पानी बग्न े
गरेको पाईयो। प्रस्ताववत चनुढुङ्गा खानीको खण्ड १ र खण्ड २ लाई छुट्याउने खोलाको पानीमा खैरो रङ् समसिएको 
पानी पाईयो भने अधय खोल्िा र खोलाहरुमा िफा पानी पाईएको सथयो। आयोिना क्षेरका खोला र खोल्िाको ३ 
ठाउँको पानी र म्शववरमा ल्याईएको खानेपानीको गणुस्तर पररक्षण गरी प्रसतवेदनको अनिूुची ६ मा िमावेश गररएको 
छ।कोईला खानीबाट सनम्स्कएको पानी बाहेक िबै स्थानको पानी नेपाल खानेपानी गणुस्तर मापदण्डसभर पाईएको 
छ। कोईला खानीबाट सनम्स्कएको पानीमा फलामको मारा बढी पाईएको छ। 

 

5.2 िैववक वातावरण 

5.2.1 वनस्पती 

5.2.1.1 ििंगलको वकसिम 

बिंगलाचलुी गाउँपासलका िमधुर ितहबाट ३७० समटरको उचाईदेम्ख शरुु भएर १७७९ मीटरिम्म गएर अधत्य भएको 
छ। वन क्षेर सभर वन क्षेर, सिमिार क्षेर र ठूला ठूला घािेँ मैदानहरु िमेत रहेका छन।् सििौ र खयर िस्ता 
महत्वपूणभ प्रिासत नदी तटीय क्षेरमा पाईधछन।् तराईको िमथल भ–ूभागदेम्ख चरेु पहाडिम्मको भौगोसलक वववविता 
भएको कारण यहाँ पाइन ेवनको वकसिम र प्रिासतमा पसन वववविता पाईधछ  

यि विंगलाचलुी गाउँपासलकको कूल क्षेरफल २४५.१४ वगभ वक.सम. मध्ये ६४.२५ प्रसतशत वन क्षेरको रुपमा रवह 
आएको छ। िनु राविय वन र िामदुावयक वन क्षेरको रुपमा रहेको छ। िलवायकुो आिारमा आयोिना क्षेर 
उष्णदेम्ख उपोष्ण क्षेर अधतगभत पदभछ। आयोिना क्षेर िमधुरी िहतबाट ९०३ समटरदेम्ख १२२४.६२ समटरको 
उचाईबीच अवम्स्थत छ। यहाँ उष्णदेम्ख उपोष्ण क्षेर अधतगभतका वनस्पसतहरु पाइने हनुाले वनस्पतीका आिरमा िमेत 
यो क्षेरलाइ उष्णदेम्ख दवैु उपोष्णमा छुट्टाईएको छ । Mountain Environment Regional Information Systems 

(MENRIS) ले वनस्पसतको फैलावटको वहिावमा तयार गरेको तथ्याङ्कको आिारमा यहाँ दईु प्रकारका वनस्पसत 
िमूहहरु पाईधछन।् ती वनस्पसतका प्रमखु िमूह यि प्रकार रहेका छन;्  
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वनस्पती िमूह 

१. Chir Pine Forest 

२. Hill Sal Forest 

 

तथापी यि गाउँपासलकामा पाइने प्रमखु बनस्पतीका प्रिासतहरूमा, िाल, सििौं, सिमल, िामनु, कदम, खयर, करम, वपठारी, 
छसतवन, वोहरी, खमारी, वोटिँगेरो, बकाईनो, इप्पील, वटक, वर, पीपल, बेल, अमला, सनम, पलाँि, आपँ, डुम्री, कटहर, सलची, 
नररवल, िपुारी, वयर, काँशीअमला, कैँ दल, रािवृक्ष, अशोक, चेरी, िमी, मिला, वडहर, अम्बा, केरा, कागती, भोगटे, िररफा, दाररम, 

सतरी, फसडर, अिारे, िाि, िादन, कुम्भी, हरो-बरो, हल्लडेु, सिरीि, तारी, कुिमु, क्यामनुा, दबदबे, टुनी, िाधदन, कमाभ, मालती, 
पाचपाते, िसतिाल, कुम्भी, अशोक, िपेटा आद्वद रहेका छन।् 

5.2.1.2 ििंरक्षणको अवस्था 
प्रस्ताववत आयोिना क्षेर नेपालका ििंरम्क्षत क्षेरहरु भधदा बावहर पदभछ। आयोिना क्षेरबाट िबैभधदा नम्िकको ििंरम्क्षत 
क्षेर बाँके राविय सनकुञ्ज हो। ििको सिमाना आयोिना क्षेरबाट ४४.३५ वकसमको दूरीमा रहेको छ। त्यिैरी दाङ 
म्िल्लाको चरेु क्षेर आयोिना क्षेरबाट ८.८९ वकसमको दूरीमा रहेको छ।तलको नक्िामा आयोिना क्षेरलाई नेपालका 
ििंरम्क्षत क्षेरको नक्िामा देखाईएको छ। 

 

तम्स्बर 5. 7: आयोिना क्षेरलाई नेपालको ििंरम्क्षत क्षेरहरुमा देखाईएको नक्िा 
Source: DoS, 2018, Study Team, 2019 

आयोिना क्षेरमा िामदुावयक वन व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन गररएको छ। प्रस्ताववत चनुढुङ्गा खानी क्षेर िनचेतना 
िामदुावयक वन र सनिी िसमन अधतगभत पदभछ। 

Source: MENRIS/ICIMOD, 2003 
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5.2.1.3 वन व्यवस्थापनको अवस्था 
आयोिना क्षेर तथा वरीपरीको क्षेरमा िामदुावयका वन व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन गररएको छ। यि क्षेरमा 
कबसुलयसत वन, िासमभक वन तथा दताभ गररएका सनिी वनको िानकारी प्राप्त भएको छैन। आयोिना कायाभधवयन हनु े
वन क्षेर िनचेतना िामदुावयक वन िमूह अधतगभत पदभछ। यि िामदुावयक वनमा तीन वटा खण्डहरु रहेका छन।् 
सत हनु;् थारा, सिउँडीसभर र िल्लेरी। ििमध्ये आयोिना क्षेर थारा खण्डमा पदभछ। िामदुावयक वनको वववरण तलको 
तासलकामा उल्लेख गररएको छ। 

तासलका 5.10: आयोिना क्षेरमा पने िामदुावयक वनको वववरण 
ववषय वववरण 

वन िमूहको नाम िनचेतना िामदुावयक वन िमूह 

क्षेरफल (हे.) २३२.५५९ हे. 

दाभग्राही घरिूरी १६६ 

वनको वकसिम Broad leaved and coniferous natural forest 

स्रोत: िनचेतना िा.व.उ.ि. को िामदुावयक वन ििंञ्चालन योिना २०७२/७३ २०७७/७८  

5.2.1.4 वनस्पतीका प्रमखु प्रिासत 

िनचेतना िामदुावयक वनको कायभयोिना प्रसतवेदन अनिुार वन िमूहको थारा खण्डमा पाईने रुखका प्रिासतहरु िाल 
अस्ना, िल्ला, बैदारो, िादन, टुनी, म्चउरी, कमाभ, पेपरे, सतते, सति,ु सतल्का, अमला, हरो, बरो, लाकुरी, भलायो, िाईरो, 
दबदबे, सिमल, मालकुा, िल्ल,ु फसलदो, म्खरो, सगथो, नागबेली आद्वद रहेका छन।् तर स्थलगत अध्ययनको क्रममा 
रुखहरु बाहलु्य रहेको १० वटा नमनुा प्लट स्थापना गरर गररएको अध्ययनमा १६ वटा प्रिासतका रुखहरु पाईएका 
सथए (अनिूुची १३)। आयोिना स्थलमा िल्ला, िाल, िाि, सतल्का, पेपरे, भलायो, हरो, सिमल, अमला, बैदारो, तेि,ु 
म्चउरी, कोरी काठ, म्खरो र िादन प्रिासतका रुखहरु पाईएका सथए। आयोिना स्थलमा पाईने रुखका प्रिासतहरुको 
IVI (Importance Value Index) वहिाब गदाभ िबैभधदा िेरै अङ्क िालले प्राप्त गरेको सथयो भने िबैभधदा थोरै अङ्क 
नेभारो, सतल्का, पेपरे, हरो, सिमल, तेि,ु म्चउरी, म्खरो र िादनले प्राप्त गरेको सथयो। 

तासलका 5.11: आयोिना क्षेरका रुखहरुको फैलावट तथा ववश्लषेणको वववरण 
वनस्पसतको 
नाम 

वैज्ञासनक नाम कूल 
ििंख्या 

Species 

Occurrence 

Density  

(Per hectare) 

Frequency Abundance IVI 

िाल Shorea robusta 27 7 270 70 385.71  70.18  

बैदारो - 14 5 140 50 280 43.46  

िल्ला Pinus roxburghii 13 4 130 40 325 41.47  

िाि Terminalia alata 6 5 60 50 120 26.14  

भलायो Semecarpus 

anacardium 

3 3 30 30 100 16.12  

अमला Phyllanthus emblica 3 3 30 30 100 16.12  

कोरीकाठ - 2 2 20 20 100 12.19  

नेभारो Ficus auriculata 1 1 10 10 100 8.26  

सतल्का Wendlandia exserta 1 1 10 10 100 8.26  

पेपरे - 1 1 10 10 100 8.26  

हरो Terminalia chebula 1 1 10 10 100 8.26  

सिमल Bombax ceiba 1 1 10 10 100 8.26  

तेि ु Picrasma javanica 1 1 10 10 100 8.26  
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वनस्पसतको 
नाम 

वैज्ञासनक नाम कूल 
ििंख्या 

Species 

Occurrence 

Density  

(Per hectare) 

Frequency Abundance IVI 

म्चउरी Diploknema 

butyracea 

1 1 10 10 100 8.26  

म्खरो Sapium insigne 1 1 10 10 100 8.26  

िादन Desmodium oojenense 1 1 10 10 100 8.26  

कूल  77 38 770 380 2310.71  300 

स्रोत: क्षेर सनिाभरण प्रसतवेदन, २०७७ 

 

त्यिैगरी आयोिना स्थलको िैववक वववविता िूचकािंक (Shannon Wiener Biodiversity Index) २.०२ पाईएको 
सथयो। असिकतम िैद्धाम्धतक िैववक वववविता िूचकािंक २.७७ लाई मानी आयोिना क्षेरको िूचकािंकलाई तलुना गदाभ 
आयोिना क्षेरको िूचकािंक वववविता भएको वकसिमको पाईयो। नमनुा वववविता र िैद्धाम्धतक वववविताको अनपुातले 
प्रिासतहरुको िमानता मापन गछभ। र यो िूचकािंक ०.७३ सथयो।यिको अथभ यद्वद आयोिना स्थलमा नमनुा प्लट 
स्थापना गरर नमनुा िङ्कलन गररयो भने फरक फरक प्रिासत भेवटने िम्भावना ७३ प्रसतशत हधुछ। 

 

तासलका 5. 12: आयोिना क्षेरका रुखहरुको िैववक वववविता िूचकािंक 

वनस्पसतको 
नाम 

वैज्ञासनक नाम कूल pi LN 
(pi) 

pi * LN 

(pi) 

H Hmax Equitability 

िाल Shorea robusta 27 0.35  -1.05  -0.37  

2.03 2.77 0.73 

बैदारा - 14 0.18  -1.70  -0.31  

िल्ला Pinus roxburghii 13 0.17  -1.78  -0.30  

िाि Terminalia alata 6 0.08  -2.55  -0.20  

भलायो Semecarpus 

anacardium 
3 0.04  -3.25  -0.13  

अमला Phyllanthus emblica 3 0.04  -3.25  -0.13  

कोररकाठ - 2 0.03  -3.65  -0.09  

सनभारो Ficus auriculata 1 0.01  -4.34  -0.06  

सतल्का Wendlandia exserta 1 0.01  -4.34  -0.06  

पेपरे - 1 0.01  -4.34  -0.06  

हरो Terminalia chebula 1 0.01  -4.34  -0.06  

सिमल Bombax ceiba 1 0.01  -4.34  -0.06  

तेि ु Picrasma javanica 1 0.01  -4.34  -0.06  

म्चयरुी Diploknema 

butyracea 
1 0.01  -4.34  -0.06  

म्खरो Sapium insigne 1 0.01  -4.34  -0.06  

िादन Desmodium 

oojenense 
1 0.01  -4.34  -0.06  

िम्मा  77 
  

-2.03  

स्रोत: क्षेर सनिाभरण प्रसतवेदन, २०७७ 

 

आयोिना स्थलमा िाईरो, बलेनी, ररथा, िवकना, मयल, स्वपासत, भईूंचमेली, आखँातरे, खर, सिरु, उधयू, रानी सिधकी, मिेु खकी, 
कुरो, बाटुलो पाते, बासबयो आद्वद िस्ता बटु्यान तथा घाँिहरु पाईधछन।् 
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5.2.1.5 आयोिना क्षरेमा रहेका कुल रुखहरुको वववरण 

आयोिनालाई आवश्यक वन क्षेर सडसभिन वन कायाभलय दाङ अधतगभतको कसमरेचौर िब सडसभिन वन कायाभलयको 
कायभक्षेरमा रहेको छ। आयोिनाका प्रसतसनसि, अध्ययन टोली र सडसभिन वन कालभयका प्रसतसनसिको ििंयकु्त स्थलगत 
अध्ययनमा आयोिनाले कटान गनुभपने क्षेरमा कुल २२ प्रिासतका रुख पाईएका छन।्ििमध्ये आयोिना क्षेरमा िाल 
र िल्ला िातका वनस्पसतहरुको बाहलु्य रहेको छ। अधय मखु्य प्रिासतका वनस्पसतहरु अस्ना र वैदारो रहेका छन।्, 

िामनु, दवदवे, म्चउरी, कोरीकाठ, मौवा, हरो, तेि,ु म्िगड, टुनी, िादन, फसलदे, खमारी, सतते, कडौली, खधयू, आम्खतारे, 

काफल, फोिाभ रहेका छन।् आयोिनाको खानी क्षेरमा कुल ८११ रुखहरु (रुख र पोल) कटान गनुभपने देम्खधछ 
ििबाट १०५५२.५६ क्यूवफट वटम्बर काठ तथा १११०४. ९५ चट्टा दाउरा क्षसत हधुछ। तासलका ६.१४ मा 
आयोिनालाई आवश्यक रुख तथा पोलको वववरण प्रस्ततु गररएको छ। 

तासलका 5.13: प्रस्ताव कायाभधवयन गदाभ कटान हनुे रुखको ववबरण 
प्रिातीको नाम िङख्या वटम्बर आयतन (क्यूवफट) दाउरा आयतन (क्यूवफट) 

िाल 418 4082.56 5515.24 
िल्ला 180 4985.37 3078.88 
अस्ना 82 922.66 1059.43 
वैदारो 70 107.70 627.32 
िामनु 7 23.31 78.10 
दवदवे 7 0.00 118.89 
म्चउरी 6 57.60 132.49 
कोरीकाठ 6 123.26 94.26 
मौवा 6 76.98 64.22 
हरो 5 32.78 66.32 
तेि ु 5 0.00 41.42 
म्िगड 4 0.00 34.77 
टुनी 3 48.36 35.07 
िादन 3 50.02 50.02 
फसलदे 2 0.00 28.62 
खमारी 1 22.04 22.04 
सतते 1 0.00 2.23 
कडौली 1 0.00 8.50 
खधयू 1 19.90 9.95 
आम्खतारे 1 0.00 18.27 
काफल 1 0.00 12.16 
फोिाभ 1 0.00 6.74 

कुल 811 10552.56 11104.95 
 

 



  

सिम्ले (थारा) चनुढुङ्गा खानीको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रसतवेदन 
 

िम्राट सिमेधट कम्पनी प्रा सल का लासग सिद्धाथभ ईधभाएरोमेधटल िसभभि द्वारा तयारगररएको प्रसतवेदन  47 

  

 

२०७९ 

 

तम्स्बर 5.8: आयोिनाले कटान गनुभपने रुखहरुको अवम्स्थती 
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5.2.1.6 गैरकाष्ठिधय वनस्पती तथा उपयोग 

स्थलगत अध्ययन तथा स्थानीयिँगको अधतवक्रभ याबाट आयोिना क्षेर वरपर तल तासलकामा उल्लेख गररएका 
गैरकाष्ठिधय वनस्पतीहरु पाईधछन।्स्थानीयले वय वनस्पसतहरु शद्वदयौंदेम्ख प्रयोग गदै आईरहेका छन।्वनस्पसतलाई 
सतनको गणु र उपयोगको आिारमा प्रयोग हनुे भाग िवहत उल्लेख गररएको छ। 
 

तासलका 5.14: आयोिना क्षेरका गैरकाष्ठिधय वनस्पती तथा उपयोग िम्वधिी वववरण 
क्र.सं. वनस्पमिको 

नाि 

वैज्ञामनक नाि प्रयोग हुने 

भाग 

प्रयोग 

1 म्चउरी Diploknema butyracea फल Treatment of Asthma. 

2 हरो Terminalia chebula फल Used in bloody diarrhea. 

3 बरो Terminalia bellirica फल Treatment for asthma, bile duct disorders, scorpion 

stings, and poisonings. 

4 अमला Phyllanthus emblica फल Treatment of diarrhea, jaundice, and inflammation. 

5 म्चराईतो Swertia chirayita िबै भाग Healing of fever, headache, stomach cramps. 

6 सगठा Dioscorea bulbifera फल Piles, dysentery, syphilis, ulcers, cough, leprosy, 

diabetes, asthma, and cancer. 

7 वपपला Piper longum फल Used to treat chronic bronchitis, asthma, 

constipation, gonorrhea, paralysis of the tongue, 

diarrhea, cholera, chronic malaria, viral hepatitis, 

respiratory infections, stomachache, bronchitis, 

spleen diseases, cough, and tumors. 

8 दालम्चनी Cinnamomum 

zeylanicum 
बोक्रा र 
पात 

Help in neuralgia, rheumatism, diarrhea, dysentery, 

indigestion, nausea, vomiting, liver problems, Gas, 

menorrhagia, bronchitis, colds, hiccup, congestion, 

edema, flu, toothache, and backaches. 

 

Used as seasoning powder. 
9 बाटुलो 

पाते 

- िरा To treat constipation 

10 मालकुा - पात To make plates 

11 िाल Shorea robusta पात To make plates 

12 म्खरो Sapium insigne पात For fodder and fishing 

13 सनभारो Ficus auriculata पात Fodder 

14 भलायो Semecarpus 

anacardium 
पात Fodder 

स्रोत: स्थलगत अध्ययन, २०७६ 

5.2.1.7 िलीय वनस्पसत 

आयोिना क्षेरको दबाङ् नदी ठाडो प्रकृसतको नदी भएकोले नदीमा िलीय प्रकृतीका वनस्पसतहरु छैनन।् 

5.2.2 प्राणी तथा िनावरहरु 

5.2.2.1 वधयिधत ु

स्थलगत अध्ययनका क्रममा भेवटएका वधयिधतलेु छाडेका म्चनो (sign), स्थानीयिँग गररएको अधतवक्रभ या र िनचेतना 
िामदुावयक वन उपभोक्ता िमूहको कायभयोिना प्रसतवेदन अध्ययन गदाभ आयोिना क्षेर वरीपरी कूल १५ प्रकारका 
स्तनिारी वधयिधत ुआवतिावत गने गरेको िानकारी प्राप्त भएको छ। दमु्िी (Hystrix indica) को काँडा र ववसभन्न 
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ठाँउमा खोसस्रएको ठाउँहरु वन क्षेरभरी पाईएको सथयो। त्यिैगरी आयोिना क्षेरमा रतवुा (Muntiacus muntjac) 
कराएको पसन िसुनएको सथयो। आयोिना क्षेरमा पाईने स्तनिारी वधयिधतकुो वववरण तलको तासलकामा द्वदईएको छ। 
तासलकामा प्रत्येक प्रिासतको राविय सनकुञ्ज तथा वधयिधत ुििंरक्षण ऐन अनिुार नेपालमा ििंरक्षणको अवस्था, प्रकृती 
ििंरक्षण कोषको रातो िूची र ििंकटापन्न वधयिधत ुतथा वनस्पसतको अधतराभविय व्यापारलाई सनयमन तथा सनयधरण गने 
अधतराभविय ििंसिको अनिूुची अनरुुप िमेत उल्लेख गररएको छ। 

आयोिना क्षेरमा पाईने स्तनिारी वधयिधतहुरुमध्ये रतवुा, बदेँल र दमु्िी सनयसमत रुपमा देम्खने तथा अधय प्रिासतका 
िीविधतहुरु कवहिंलेकाही िं देम्खने गरेको पाइधछ । 

 

तम्स्बर 5. 9: प्रस्ताववत चनुढुङ्गा खानी नम्िक दमु्िीले खोसे्रको स्थान 

तासलका 5.15: आयोिना क्षेरमा पाईने स्तनिारी वधयिधतकुो वववरण 
क्र.सं. वन्यजन्िुको 

नाि 

अङ््गरेजी नाि वैज्ञामनक नाि संरक्षणको अवस्था 

IUCN CITES NPWCA 

1.  रिुवा Barking Deer Muntiacus muntjak LC - - 

2.  पिरे बााँदर Assam macaque Macaca assamensis NT Appendix-II Protected 

3.  दमु्सी Porcupine 

 

Hystrix indica LC - - 

4.  न्याउरी िसुा Mongoose Mustela spp. LC Appendix-

III 

- 

5.  िलसाप्रो Yellow-throated 

marten 

Martes flavigula LC Appendix-

III 

- 

6.  स्याल Jackle Canis aureus LC Appendix-

III 

- 

7.  तचिुवा Clouded Leopard Panthera pardus VU Appendix-I - 

8.  खरायो Indian Hare lepus nigricollis LC - - 

9.  बाँदले Wild Boar Sus scrofa LC - - 

10.  लङ्गरु Tarai grey langur Semnopithecus hector LC Appendix-I - 

11.  लोखके Five-striped Palm 

Squirrel 

Funambulus pennantii LC - - 

12.  फ्याउरो Bengal Fox Vulpes bengalensis LC Appendix-

III 

- 
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क्र.सं. वन्यजन्िुको 

नाि 

अङ््गरेजी नाि वैज्ञामनक नाि संरक्षणको अवस्था 

IUCN CITES NPWCA 

13.  चिेरो Indian flying fox Pteropus giganteus LC Appendix- 

II 

- 

स्रोत: स्थलगत अध्ययन, २०७८ 
 

आयोिना क्षेर वरीपरीका स्थानीयका अनिुार पसछल्लो पाँचदेम्ख १० वषभमा बाघ र कालो भाल ुहराएर गएका छन ्
भने म्चतवुा कवहलेकाँही मार देम्खने गरेको छ। अकाभतफभ  बदेँलको ििंख्या भने वषेनी वृवद्ध हुँदै गैरहेको छ। 

5.2.2.2 चरा 
स्थलगत अध्ययन तथा स्थानीयिँगको अधतवक्रभ याबाट आयोिना क्षेर वरपरको भागमा नौ वटा चरा पाईएको छ। 
अध्ययन टोलीले काग, ढुकुर, िारउ, वफस्टे र िरेुली चरा प्रत्यक्ष अवलोकन गरेको सथयो भने बाँवक चराहरु स्थानीयिँगको 
अधतवक्रभ याबाट सलईएको छ। चराको ििंरक्षणिम्बधिी िानकारी तलको तासलकामा प्रस्ततु गररएको छ। आयोिना 
क्षेरमा पाईने िम्पूणभ चराका प्रिासतहरु प्रकृती ििंरक्षण ििंघको रातो िूचीमा कम िरोकार भएका चराका प्रिासत पदभछन ्
भने राविय सनकुञ्ज तथा वधयिधत ु ििंरक्षण ऐनले नेपालमा ििंरम्क्षत प्रिासतमा राखेका चरामध्ये पदैनन।् त्यिैगरी 
ििंकटापन्न वधयिधत ुतथा वनस्पसतको अधतराभविय व्यापारलाई सनयमन तथा सनयधरण गने अधतराभविय ििंसिको अनिूुचीमा 
िमेत िमाववि छैनन।् 

तासलका 5.16: आयोिना क्षेरमा पाईने चराको वववरण 
क्र.सं. चराको नाि वैज्ञामनक नाि संरक्षणको अवस्था 

IUCN CITES NPWCA 

1 कातलज Lophura leucomelana LC - - 

2 काग Crovus splendens LC - - 

3 ढुकुर Spilopelia chinensis LC - - 

4 तित्रा Francolinus francolinus LC - - 

5 भङ्गेरा Passer domesticus LC - - 

6 
 

सारउ Acridotheres tristis LC - - 

7 तफस्टे Orthotomus sutorius LC - - 

8 तचल Milvus migrans LC - - 

9 जरेुली Pycnonotus cafer LC - - 

स्रोत: स्थलगत अध्ययन, २०७६ 
 

आयोिना क्षेरवरीपरी १० वषभ पवहले मयरु पाईने गरेको भएता पसन हाल त्यि क्षेरमा मयरु देम्खने नगरेको िानकारी 
प्राप्त भएको छ। 

5.2.2.3 िरीिपृ तथा उभयचर 

स्थानीयका अनिुार आयोिना क्षेरमा पाईने िरीितृ िपभ, छेपारो र गोहोरो रहेका छन ्भने उभयचर पाहा र भ्यागतुा 
रहेका छन।् आयोिना क्षेर वरपर पाईने िरीितृ तथा उभयचरको िानकारी तलको तासलकामा द्वदईएको छ। 

तासलका 5.17: आयोिना क्षेरमा पाईने िरीितृ तथा उभयचरको वववरण 
क्र.सं. प्रजामिको नाि वैज्ञामनक नाि IUCN Status National Status 

1.  िरेउ सपा Trimeresurus albolabris IUCN-LC - 

2.  पानी सपा Xenochrophis piscator - - 

3.  धािन Ptyas mucosa - - 
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क्र.सं. प्रजामिको नाि वैज्ञामनक नाि IUCN Status National Status 

4.  करेि Bungarus caeruleus LC - 

5.  गोिन Naja naja - - 

6.  तसररसे सपा Dendrelaphis tristis - - 

7.  छेपारो Calotes versicolor IUCN-LC - 

8.  गोिोरो Varanus bengalensis IUCN-LC  

9.  भ्यागिुा Rana tigrine IUCN-LC - 

10.  पािा Bufo melanostictus IUCN-LC - 

स्रोत: स्थलगत अध्ययन, २०७६ 

5.2.2.4 िलचर 
आयोिना स्थलको तल्लो तटीय क्षेरमा पने दबाङ् (सिरवारी) खोलामा स्थलगत अध्ययनका क्रममा गगँटा प्रत्यक्ष रुपमा 
पाईएको सथयो। त्यिैगरी स्थानीयिँगको अधतवक्रभ यामा माछाका अधय प्रिासतहरु िमेत पाईने िानकारी प्राप्त भएको 
छ। स्थलगत अध्ययन, गाउँपासलकाको पाश्वभम्चर र स्थानीयिँग गररएको अधतवक्रभ याबाट प्राप्त िलचरहरुलाई तलको 
तासलकामा उल्लेख गररएको छ।  

तासलका 5.18: आयोिना क्षेरमा पाईने िलचरको वववरण 
क्र.सं. प्रजामिको नाि वैज्ञामनक नाि Protection Status Remarks 

1.  रावा Labeo ariza - Native Fish 

2.  ढरिी Puntius ticto - Native Fish 

3.  वाि Monopterus cuchia - Native Fish 

4.  सेधरी/पोथी Puntius chola - Native Fish 

5.  भरुा Channa marulius - Native Fish 

6.  तसिंगी Heteropneustes fossilis - Native Fish 

7.  ििंगरूा Clarias batrachus - Native Fish 

8.  खेसटी Badis badis - Native Fish 

9.  टेंग्रा Mystus bleekeri -  

10.  िराट - - - 

11.  परनी - - - 

12.  गाँगटा Brachyura - - 

13.  घुाँङ्गी - - - 

स्रोत: स्थलगत अध्ययन, २०७६ 

5.2.2.5 वधयिधतकुो वािस्थानको अवस्था 
स्थलगत अध्ययनको क्रममा आयोिना कायभधवयन हनुे वन क्षेरमा दमु्िी बाहेक अधय वधयिधतकुो वािस्थान पाईएको 
छैन। ववस्ततृ अध्ययन वातावरणीय मूल्याङ्कन अध्ययनको क्रममा गररने छ। 

 

5.3 िामाम्िक आसथभक तथा िासँ्कृसतक 

5.3.1 िनिाविक वववरण 

5.3.1.1 िनििंख्या 
राविय िनगणना (२०६८) अनिुार बिंगलाचलुी गाउँपासलकाको िनििंख्या २४,२४५ रहेको छ िि मध्ये परुुष ४४.८७ 
प्रसतशत (१०,८७९ िना) र मवहला ५५.१३ प्रसतशत (१३,३६६ िना) रहेका छन।् यि गाउँपासलकामा परुुषको 

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=301
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=45865
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तलुनामा मवहला १०.२६ प्रसतशतले बवढ रहेको पाइधछ। िोही अनिुार लैंसगक अनपुात प्रसत १०० मवहलामा परुुषको 
ििंख्या ८१.३९ रहेको छ। त्यिैगरी गाउँपासलकामा ४७३० घरिरुीहरु रहेका छन ्भने औषत घरिरुी िनििंख्या ५.१ 
रहेको छ। गाउँपासलकाको िनघनत्व ९९ िना प्रसत वगभ वकलोसमटर रहेको छ। 

 

तासलका 5.19: विंगलाचलुी गाउँपासलका तथा वडाहरुको िनिाविक वववरण 
गाउँपामलका/वडाहरु घरधूरी जनसंख्या पुरूष (%) िमहला (%) औषि घरधुरी जनसंख्या 

विंगलाचलुी गाउाँपातलका 4730 24245 44.87 55.13 5.13 

वडा निं. ३ 769 3536 42.62 57.38 4.6 

वडा निं. ४ 704 3383 43.39 56.61 4.81 

वडा निं. ६ 574 2943 43.90 56.10 5.13 

Source: Banglachuli Rural Municipality Profile, 2074 
 

गाउँपासलकाको आयोिना िञ्चालन हनुे वडा निं. ३ र प्रभाववत हनुे वडा निं. ४ र ६ को िनििंख्या ९८६२ रहेको छ 
भने घरिूरी ििंख्या २०४७ रहेको छ। िनििंख्याको आिारमा आयोिना प्रभाववत क्षेरले गाउँपासलकाको ४०.६७ 
प्रसतशत िनििंख्या प्रसतसनसित्व गछभ।आयोिना िञ्चालन हनुे वडामा गाउँपासलकाको अरु वडाहरुको तलुनामा िेरै 
िनििंख्या रहेको छ। गाउँपासलका िस्तै वडाहरुमा पसन मवहला र परुुषबीच िनििंख्याको अिमान ववतरण रहेको छ 
िहाँ परुूषको तलुनामा ताम्त्वकरुपमा मवहलाको ििंख्या िेरै रहेको छ।  

5.3.1.2 िधम र मतृ्यकुो अवस्था 
ििंम्घय नेपालको राज्य पनुिंरचना ििंगै तत्कासलन काभ्र,े स्यिुा, लोहरपानी गाउँ ववकाि िसमसतहरु र हाँिीपरु समलेर 
बिंगलाचलुी गाउँपासलका बनेको हो। तत्कासलन गाउँ ववकाि िसमसतहरुमा २०७२ वैषाख देम्ख चैर मिाधतिम्म 
१८०६ िनाको िधम दताभ भएको देम्खधछ भने २०६ िनाको मतृ्य ुदताभ भएको देम्खधछ।  

तासलका 5.20: विंगलाचलुी गाउँपासलकाको िधम र मतृ्यकुो वववरण 
वषष सामवकको 

गा.मव.स 

जन्ि िृत्य ु

परुुर् ितिला जम्िा परुुर् ितिला जम्िा 

२०७२ 

काभे्र ७९ १०६ १८५ ३० १९ ४९ 

स्यूजा ११८ १३१ २४९ ३३ २४ ५७ 

लोिारपानी २७० २४२ ५१२ ३० २२ ५२ 

िााँसीपरु ४१७ ४४३ ८६० ३२ १६ ४८ 

जम्िा ८८४ ९२२ १८०६ १२५ ८१ २०६ 

5.3.1.3 लैवङ्गक वववरण 

यि गाउँपासलकामा परुुष ४४.८७ र मवहला ५५.१३ प्रसतशत रहेका छन।् परुुषको तलुनामा मवहला १०.२६ 
प्रसतशतले बवढ रहेको पाइधछ। िोही अनिुार लैंसगक अनपुात प्रसत १०० मवहलामा परुुषको ििंख्या ८१.३९ रहेको 
छ।तल म्चरमा उमेर िमूह अनिुार लैवङ्गक वववरण देखाईएको छ। 
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तम्स्बर 5.10: बिंगलाचलुी गाउँपासलकाको उमेर िमूहअनिुारको लैवङ्गक वववरण 

5.3.1.4 उमेर िमूह 

राविय िनगणना (२०६८) अनिुार बिंगलाचलुी गाउँपासलकाको ०–१४ वषभ उमेर िमूहको ििंख्या १०,९२२ (४५.०५ 
प्रसतशत) रहेको छ, १५–४५ वषभ उमेर िमूहको िनििंख्या ९,१८८ (३७.९० प्रसतशत) छ, काम गने उमेरिमूह १५ 
देम्ख ५९ वषभिम्मको िनििंख्या ११,६७२ (४८.१४ प्रसतशत) रहेको छ। ६० वषभ भधदामासथ उमेर िमूहको ििंख्या 
१,६५१ (६.८१ प्रसतशत) रहेको छ। तथ्याङ्कले गाँउपासलकामा मानव स्रोतको प्रशस्तमारामा िम्भावना रहेको 
तथ्यलाई देखाउँछ।  

5.3.1.5 िात िमभ 
बिंगलाचलुी गाउँपासलका िामाम्िक ििंरचनाको दृविकोणबाट ववववितायकु्त रहेको पाईएको छ। राविय िनगणना 
२०६८ अनिुार यि गाँउपासलकामा िबैभधदा बढी मगर िासत १०,३९० िना (४२.८५ प्रसतशत), दोस्रोमा क्षेरी 
७,१०६ (२९.३१ प्रसतशत) र तेस्रोमा कामी २,५७१ (१०.६० प्रसतशत) रहेका छन।् ििको ववस्ततृ वववरण 
तलको तासलकामा र म्चरमा उल्लेख गररएको छ। 

तासलका 5.21: विंगलाचलुी गाउँपासलकाको िातिासत िमूहको िनििंख्या वववरण 
क्र.स. जािजामि जनसंख्या प्रमिशि  

1.  िगर 10390 42.85 

2.  क्षेत्री 7106 29.31 

3.  कािी 2571 10.60 

4.  साकी 1263 5.21 

5.  ब्राह्मण पिाडी 1187 4.90 

6.  दिाई/ढोली 763 3.15 

7.  दतलि 327 1.40 

8.  सन्यासी/दसनािी 212 1.35 
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9.  ठकुरी 51 0.87 

10.  जनजाति 340 0.21 

11.  िराई 27 0.11 

12.  अन्य  8 0.03 

 कूल 24245 100.00 

स्रोत: राष्ट्रिय जनगणना (२०६८) 

 
तम्स्बर 5. 11: बिंगलाचलुी गाउँपासलकाको िातिासत िमूहको िनििंख्या वववरण 

यि गाउँपासलकाका असिकािंश मासनिहरूले िमभको रुपमा िनातन वहधद ुिमभलाई अपनाएको देम्खधछ भने गाउँपासलकामा 
बौद्ध, वक्रम्ियन, ईस्लाम, प्रकृसत, अपनाई िासमभक िवहष्णुता िाथ आ–आफ्नो िमभ अनिुार ररती ििंस्कृसत अिंगालेको 
पाईधछ। गाउँपासलकामा अवलम्बन गरेको िमभको ववस्ततृ वववरण लाई तासलकामा उल्लेख गररएको छ। बिंगलाचलुी 
गाउँपासलका िमभ अनिुार िनििंख्याको ववतरण सनम्न अनिुार रहेको छ। 

तासलका 5.22: विंगलाचलुी गाउँपासलकाको िमभ अनिुारको िनििंख्या वववरण 
धिष जनसंख्या प्रमिशि 

तिन्द ू २३०६७ ९५.१४ 

बौद्ध ९६६ ३.९८ 

तितियन २०१ ०.८३ 

इस्लाि ७ ०.०३ 

प्रकृति ३ ०.०१ 

उल्लेख नगररएको १ ०.०० 

जम्िा २४२४५ १००.०० 

स्रोत: राष्ट्रिय जनगणना (२०६८) 
 

िासमभक दृविकोणले हेदाभ यि गाउँपासलकामा असिकािंश वहधद ुिमाभवलम्बीहरू रहेका छन।् यहाँ कूल िनििंख्याको 
९५.१४ प्रसतशत वहधद,ु ३.९८ प्रसतशत बौद्ध िमाभवलम्बीहरु, ०.८३ प्रसतशत वक्रम्ियन, ०.०३ प्रसतशत इस्लाम, ०.०१ 
प्रसतशत प्रकृसत र १ िना उल्लेख नगररएको पाईएको छ। 

5.3.1.6 पेशा 
गाउँपासलकाको अथभतधर मखु्यतयााः कृवष, वन, व्यापार, उद्योग, थोक तथा खरुा बिार, होटल, रेस्टुरेधट, पयभटन तथा िेवा 
िस्ता क्षेरमा सनभभर भएको देम्खधछ। उपयकु्त हावापानी, माटोको बनोट तथा िमतल िसमन भएको यि गाउँपासलका 
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कृवषको लासग उपयकु्त उवभर माटो भएको सभरी मिेि भएको हुँदा गाउँपासलकामा असिकािंश घरपररवार प्रत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्ष रुपमा कृवष व्यविायमा ििंलग्न रहेका छन।् 

5.3.1.7 घरिूरी 
बिंगलाचलुी गाउँपासलकामा कूल ४७३० घरिूरीहरु रहेका छन।्त्यिैगरी आयोिना िञ्तालन हनुे र प्रभाववत क्षेरमा 
पने वडा निं. ३, ४ र ६ मा २०४७ घरिूरीहरु रहेका छन।् गाउँपासलका सभर रहेका घरहरुको स्वरुपलाई हेदाभ 
िबैभधदा बवढ माटोको िोडाई भएको इँटा/ढुिंगाबाट बनेको पाईयो ििले कुल घरहरु मध्ये ८८.२७ प्रसतशत ओगटेको 
देम्खधछ। यिैगरी काठ/फल्याकबाट बनेको घरहरु ७.९५ प्रसतशत, बाँििधय िामग्रीबाट बनेका २.११ प्रसतशत र 
िबैभधदा कम सिमेधट िडान भएको इँटा/ढुिंगाबाट बनेको ०.७४ प्रसतशत रहेको छ। यिरी घरको िग तथा बावहरी 
गाह्रोको बनोटका आिारमा हेने हो भने यो गाउँपासलका िेरै घरहरु भकूम्प िस्ता प्राकृसतक प्रकोपको िोम्खममा रहेको 
बझु्न िवकधछ।  

घरको बावहरी गारोको आिारमा माटोको िोडाई भएको इँटा/ढुिंगाबाट बनेको िबैभधदा िेरै घरिरुी ििंख्या ४,१७५ 
(८८.२७ प्रसतशत) छ भने िबैभधदा कम सिमेधटको िोडाइ भइको इँटा/ढुिंगाको बावहरी गारो भएको घरिरुी ििंख्या 
३५(०.७४ प्रसतशत रहेको छ। यिैगरी काठ/फल्याकको बावहरी गारो भएको घरिरुी ििंख्या ३७६ (७.९५ प्रसतशत), 

बाँििधय िामाग्रीबाट बनेको घरिरुी ििंख्या १०० (२.११ प्रसतशत) रहेको छ भने अधय १२ (०.२५ प्रसतशत) र 
उल्लेख नगररएको ३२ (०.६८ प्रसतशत) घरिरुी ििंख्या रहेको देम्खधछ। त्यस्तै वडागत रुपमा घरको बावहरी गारोको 
आिारमा हेने हो भन ेिबैभधदा बढी माटोको िोडाई भएको इँटा/ढुिंगाबाट बनेको बावहरी गारो भएको घरिरुी ििंख्या 
६९५ वडा निं. ३ मा रहेको देम्खधछ भन ेिबैभधदा कम वडा निं. ८ मा िम्मा २९९ घरिरुी ििंख्या रहेको पाईयो। 

त्यिैगरी घरिुरीहरुलाई छानाको बनोटको आिारमा छुट्याउँदा खर/पराल/छ्वालीको छानो भएको घरको ििंख्या िबैभधदा 
िेरै ४,१२५ (८७.२१ प्रसतशत) रहेको छ भने िबैभधदा कम काठ तथा फल्याकको छाना रहेको घरिरुी ििंख्या ९ 
(०.१९ प्रसतशत) रहेको छ। यिैगरी दोस्रोमा िस्ता, वटन तथा च्यादरको छाना भएको घरिरुी ५३५ (११.३१ 
प्रसतशत), सिमेधट तथा ढलानको छाना रहेको घरिरुी ११ (०.२३ प्रसतशत), टायल, खपडा, म्झँगटी तथा ढुङ्गाको छानो 
भएको घरिरुी १० (०.२१ प्रसतशत) र उल्लेख नगररएको घरिरुी ४० (०.८५ प्रसतशत) रहेको छ। 

 

5.3.1.8 बिाइँ िराई 

कुनै पसन स्थानमा िनििंख्या पररवतभन हनुे कारणहरुमध्ये एक प्रमखु कारण बिाइिराई मासनएको छ। ववसभन्न अविर 
र रोिगारीको खोिीमा देश सभर वा देश बावहर एक स्थानबाट अको स्थानमा स्थाई वा अस्थाई रुपमा बिाई िरेर 

िाने प्रवृम्त्त क्रमश बढ्दै गएको पाइधछ। यिरी बिाई िरी आउनकुा मखु्य कारणहरु आसथभक वृवद्ध, द्वधद्व, िामाम्िक 
कारण, व्यापार र रोिगार रहेका छन।् मसललो माटो भएकोले खेसत गनभको लासग पहाडबाट तराई क्षेरमा बिाईिराई 
गनेहरुको ििंख्या बवढ रहेको पाईएको छ।  

गाउँपासलकाको पाश्वभम्चर २०७४ अनिुार बेरोिगारीको िमस्या गाउँपासलकाको ववकराल िमस्याको रुपमा रहेको 
पररप्रेक्ष्यमा काम गने उमेरका यवुाहरू ववदेसिने क्रम िमेत गाउँपासलकाबाट बढ्न थालेको छ। देशको खलुा सिमानाको 
उपयोग गदै सनवाभिरुपले भारत आवतिावत गनभ िवकने हुँदा सनम्ित रुपमा गणना गनभ निवकएका भारतमा िान े
यवुाहरूको ििंख्या बढ्दै गरेको छ। 
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२०७२ वैशाखदेम्ख २०७२ चैर मिाधत िम्मको अवसिमा िम्मा ६८ बिाई िराई दताभ भएको देम्खधछ। ििबाट 
गाउँपासलका क्षेरका २१२ िना सभरीएका सथए भने ७६ िना बावहररएका सथए। 

5.3.2 म्शक्षा 

5.3.2.1 शैम्क्षक ििंस्थाको ििंख्या र वकसिम 

म्शक्षा क्षेरको पररिूचकलाई त्यि क्षेरमा िञ्चासलत ववसभन्न शैम्क्षक ििंस्थाहरुबाट सनिाभरण गनभ िवकधछ। यिै अनरुुप 
यि गाउँपासलकामा आ.व. २०७२/०७३ िम्म िञ्चालन भैरहेका ववसभन्न तहका शैम्क्षक ििंस्थाहरूको वववरण अनिुार 
बिंगलाचलुी गाउँपासलकामा आिारभतू ववद्यालय ४० र माध्यासमक ववद्यालय ५ गरी िम्मा ४५ ववद्यालय रहेका छन।् 
ििको वववरण तलको तासलकामा उल्लेख गररएको छ। 

तासलका 5.23: विंगलाचलुी गाउँपासलकाका ववद्यालयको वववरण 
क्र.सं. सामवक गामवस िाध्यमिक िह आधारभूि िह जम्िा 

१ काभे्र १ १६ १७ 

२ स्यूजा २ ६ ८ 

३ लोिारपानी १ ११ १२ 

४ िााँसीपरु १ ७ ८ 

 जम्िा ५ ४० ४५ 

 

आयोिना क्षेरको वरीपरी/नम्िकमा तीनवटा ववद्यालयहरु रहेका छन।् महेधर मावव सिरवारी, ििुा मावव झेल्नेटा र ििुा 
आिारभतू ववद्यालय ररभानमा रहेका छन।् ििुा आिारभूत ववद्यालय आयोिना क्षेरबाट िबैभधदा नम्िकमा रहेको छ 
भने बाँकी दईु ववद्यालय आयोिनाको प्रभाव क्षेर बावहर रहेका छन।् ररभान गाउँका बालबासलका ििुा आिारभूत 
ववद्यालयमा अध्ययन गछभन।् तर ििुा मावव झेल्नेटा पगु्न भने झण्डै दईु घण्टा िमय लाग्छ। 

 

5.3.2.2 िाक्षरता दर 
िामाम्िक एविं मानव ववकािको एक महत्वपूणभ आयमको रुपमा रहेको म्शक्षा क्षेरमा बिंगलाचलुी गाउँपासलका यि 
म्िल्लाका अधय स्थानको तलुनामा केही पछासड रहेको देम्खधछ। पसछल्लो राविय िनगणना, २०६८ अनिुार यि 
गाउँपासलकाको िाक्षरता दर ६०.२४ प्रसतशत (नेपालको ६५.९४ प्रसतशत) रहेको छ। यि गाउँपासलकाको परुुषको 
िाक्षरता दर ७१.९६ प्रसतशतको तलुनामा मवहलाको िाक्षरता दर ५१.१४ प्रसतशत मार रहेको छ। परुुष र 
मवहलाको िाक्षरता दरमा लगभग २०.८२ प्रसतशतको फरक देम्खधछ। िबैभधदा अग्रस्थानमा रहेको काठमाण्डौ 
म्िल्लाको िाक्षरता दर ८६.२५ प्रसतशत रहेको छ भने अम्धतममा रहेको रौतहट म्िल्लाको िाक्षरता दर ४१.६९ 
प्रसतशत रहेको छ। यि क्षेरमा म्शक्षको पहुँचको कमी रहेका छ। यि गाउँपासलकाको िाक्षरताको ववस्ततृ वववरण 
तासलकामा उल्लेख गररएको छ। 

तासलका 5.24: विंगलाचलुी गाउँपासलकाको िाक्षरता वववरण 
वडा 
निं. 

पढ्न र लेख्न िक्न े पढ्न मार 
िक्ने 

पढ्न र लेख्न 
निक्ने 

उल्लेख 
नगररएको 

सलङ्ग अनिुार िम्मा िम्मा 

परुुष मवहला परुुष मवहला परुुष मवहला परुुष मवहला परुुष मवहला 
१ ६६८ ७२२ १० ७ १२३ ४८६ ० १ ८०१ १२१६ २०१७ 
२ ६५९ ६३७ ३ ७ १४० २६३ ० ० ८०२ १००७ १८०९ 
३ ८५० ८६६ २८ ३७ २९८ ८०९ ० ० ११७६ १७१२ २८८८ 
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वडा 
निं. 

पढ्न र लेख्न िक्न े पढ्न मार 
िक्ने 

पढ्न र लेख्न 
निक्ने 

उल्लेख 
नगररएको 

सलङ्ग अनिुार िम्मा िम्मा 

परुुष मवहला परुुष मवहला परुुष मवहला परुुष मवहला परुुष मवहला 
४ ९४० ८७० २० २९ २२५ ७०५ २ २ ११८७ १६०६ २७९३ 
५ ८४२ ७२५ ५९ ६३ १९४ ६२७ १ १ १०९६ १४१६ २५१२ 
६ ६७३ ६५६ ६२ ४८ २८५ ७११ ० ० १०२० १४१५ २४३५ 
७ ६३३ ६०९ ३४ २६ ५७१ ८४१ १ ४ १३३९ १४८० २८१९ 
८ ९३९ ६७५ २२ १५ ३७९ ७२२ ० ० १३४० १४१२ २७५२ 
िम्मा ६३०४ ५७६० २३८ २३२ २२१५ ५२६४ ४ ८ ८७६१ ११२६४ २००२५ 
प्रसतशत 60.24 2.35 37.35 0.06 43.75 56.25 १०० 

स्रोत: म्िल्ला म्शक्षा कायाभलय दाङ 

बिंगलाचलुी गाउँपासलकाको िाक्षरताको म्स्थसत वणभन गनुभपदाभ िबै भधदा बवढ िाक्षरता दर वडा निं. २ मा ७१.६४ 
प्रसतशत रहेको छ ििमध्ये परुुष िाक्षरता दर ८२.१७ प्रसतशत र मवहला िाक्षरता दर ६३.२६ प्रसतशत रहेको छ। 
त्यस्तै गरर िबै भधदा कम िाक्षरता दर वाडभ निं. ७ मा रहको छ। ििमा कुल िाक्षरता दर ४७.६१ प्रसतशत रहेको 
छ। ििमध्ये परुुष िाक्षरता दर ५४.७४ प्रसतशत र मवहला िाक्षरता दर ४१.१५ प्रसतशत रहेको छ। मासथको 
तथ्यािंकलाई हेदाभ यि बिंगलाचलुी गाउँपासलका शैम्क्षक वहिाबमा सनकै न ैपछासड रहेको देम्खधछ। 

5.3.2.3 शैम्क्षक स्तर 
बिंगलाचलुी गाउँपासलकामा ववसभन्न शैम्क्षक तह उत्तीण गरेका िनशम्क्त मध्ये १,४७६ (११.३९ प्रसतशत) िना स्कूल 
नगएका, ७,८७८ (६०.७९ प्रसतशत) प्राथसमक तह, २,१०८ (१६.२७ प्रसतशत) सन.मा.वव. तह, ६०२ (४.६५ प्रसतशत) 
मा.वव. तह, २८० (२.१६ प्रसतशत) एि.एल.िी. तह, १५७ (१.२१ प्रसतशत) प्रमाणपर तह, ४३ (०.३३ प्रसतशत) 
स्नातक तह, ३ (०.०२ प्रसतशत) स्नातकोत्तर तह र िोभधदा मासथ अध्ययन गरेको देम्खधछ। र अधय अनौपचाररक 
म्शक्षा हासिल गने को ििंख्या ४१३ (३.१९ प्रसतशत) रहेको पाइधछ। यिलाई तलको तासलकामा देखाइएको छ। 

तासलका 5.25: विंगलाचलुी गाउँपासलकाको शैम्क्षक स्तरबारे वववरण 
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परुुष ७५९ ४०३७ १०९२ ३६० १६२ ११३ ३४ २ १५ १२४ ५४ ६७५१ 
मवहला ७१८ ३८४१ १०१६ २४२ ११८ ४४ ९ १ ६ १८५ २९ ६२०९ 
िम्मा १४७६ ७८७८ २१०८ ६०२ २८० १५७ ४३ ३ २१ ३०९ ८३ १२९६० 
प्रसतशत ११.३९ ६०.७९ १६.२७ ४.६५ २.१६ १.२१ ०.३३ ०.०२ ०.१६ २.३८ ०.६४ १०० 

 

त्यिैगरी ववषयगत िनशम्क्तको कुरा गदाभ राविय िनगणना २०६८ बाट प्राप्त तथ्याङ्कका आिारमा गाउँपासलकामा 
ववसभन्न ििंकायमा अध्ययन गरेका शैम्क्षक िनशम्क्तको वववरणलाई तासलकामा देखाइएको छ। ििअनिुार गाउँपासलकामा 
िबैभधदा बढी मानववकी र कला ववषय सलएर पढ्नेको ििंख्या ८१ (३९.९० प्रसतशत) रहेको छ भने दोस्रोमा म्शक्षा 
ववषय सलएर पढ्नेको िनििंख्या ७५ (३६.९५ प्रसतशत), तेस्रो स्थानमा व्यपार र प्रिाशन ववषय सलएर पढ्नेको ििंख्या 
१३ (६.४० प्रसतशत) रहेको देम्खधछ।  
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तासलका 5.26: विंगलाचलुी गाउँपासलकाको शैम्क्षक योग्यता अनिुारको िनशम्क्त वववरण 
वडा निं. मानववकी र 

कला 
व्यापार र 
प्रशािन 

म्शक्षा ववज्ञान स्वास्थ्य िामाम्िक र 
व्यवहाररक 
ववज्ञान 

उल्लेख 
नगररएको 

िम्मा 

१ १५ ० १४ २ २ २ ० ३५ 
२ ० १ ३ ० ० ० १ ५ 
३ १३ १ १० १ ० ० ० २५ 
४ ५ १ १४ २ ० ० १४ ३६ 
५ १८ ६ १३ १ २ ० ० ४१ 
६ ५ १ २ ० ० ० २ १० 
७ २२ ० ७ ३ ० ० २ ३४ 
८ ३ २ १२ ० ० ० ० १७ 
िम्मा ८१ १३ ७५ ९ ४ २ १९ २०३ 
प्रसतशत ३९.९० ६.४० ३६.९५ ४.४३ १.९७ ०.९९ ९.३६ १००.०० 

 

5.3.3 स्वास्थ्य र िरिफाई 

5.3.3.1 स्वास्थ्यको म्स्थसत 
बिंगलाचलुी गाउँपासलकाको पाश्वभम्चर अनिुार यि गाउँपासलकामा मात ृतथा म्शश ुमतृ्यदुर िमस्याको रुपमा रहेको छ। 

यि क्षेरमा आपतकासलन प्रितुी िेवा (Emergency Obstetric Care) को कमीको कारणले गदाभ उत्पन्न हनु ेपररम्स्थसत 
न ैमातमृतृ्यदर (Maternal Mortality) को िबैभधदा प्रमखु कारण बनेको छ। िमस्याको पवहचान गने िधदभभमा ज्ञानको 
कमी, लक्षणहरूको गम्भीरता िम्बम्धि बझुाइमा कमी, औषिी उपचार प्रणाली मासथको ववश्वािमा कमी, स्वास्थ्य िेवाका 
लासग यारा गरररहनपुने दरुी िम्बधिी कुराहरू, िेवाको लागत, परम्परागत ववश्वाि, गररबी धयून गने िामाम्िक, आसथभक 
अवस्था िस्ता ववववि प्रकारका तत्वहरूको कारणले गदाभ आपतकालीन िेवामा कमी आउने गरेको देम्खएको छ। 
गाउँपासलकामा रहेको िामदुावयक अस्पतालमा ववशेषज्ञ म्चवकत्िकहरूको ििंख्यामा कमी रहेको छ। दरबधदी अनिुार 
डाक्टर लगायत स्वास्थ्यकमीहरु उपलब्ि हनु िकेको छैन। अस्पतालमा हालिम्म मवहला तथा प्रितुी ववशेषज्ञ र 
अप्रिेन गदाभ बेहोि गराउन डाक्टर छैनन ्र पयाभप्त मारामा औषिीको आपसुतभ िमेत हदैुन। स्वास्थ्य ििंस्थाहरूमा 
औषिीको कमी मखु्य िमस्याको रुपमा रहेको देम्खधछ। दगुभम वडाहरूमा बस्ने पररवारहरूले स्वास्थ्य िेवाका लासग 
िेरै िमय खम्चभन ुपने बाध्यता छ भने वषाभतको िमयमा अझ कद्वठनाई झेल्न ुपने अवस्था छ। 

5.3.3.2 रोगका प्राकार 
गाउँपासलका सभरका स्थानीयमा देम्खने रोगहरु मौिमी रुघाखोकी, ज्वरो, झाडापखाला, दम, मदमुेह, बाथ, उच्च रक्तचाप, 

ग्याम्स्िक आदी रहेका छन।् त्यिैगरी चोटपटक, िमु्न्नने तथ िलन भएका सबरामीहरु पसन स्वास्थ्यििंस्थामा आउने 
गरेका छन।् त्यस्तै केटाकेटीमा श्वािप्रश्वाि िम्बम्धि रोगहरु, सनमोसनया, झाडापखाला, कडा िलववयोिन, मलेररया, 
दादरुा र कुपोषण िमेत देम्खने गरेको छ। 

5.3.3.3 स्वास्थ्य ििंस्थाका प्रकार 
गाउँपासलकाका िाववकको गा.वव.ि.हरु हाँिीपरु, काभ्र ेर लोहारपानीमा तीन वटा स्वास्थ्य चौकी र स्यूिामा एक वटा 
प्राथसमक स्वास्थ्य केधर रहेको छ। आयोिना क्षेरबाट िबैभधदा नम्िकको स्वास्थ्यििंस्था काभ्र े स्वस्थ्य चौकी 
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कसमरेचौरमा रहेको छ। गाउँपासलकाको केधरमा रहेको यि स्वास्थ्यचौकीको स्तरोन्नम्त्तको लासग तथा बेड ििंख्या थप 
गनभको लासग नयाँ भवन सनमाभण भैरहेको छ। 

  

तम्स्बर 5.12: ववद्यमान काभ्र ेस्वास्थ्य चौकी (बायाँ) र सनमाभणासिन अस्पताल भवन (दायाँ) 

5.3.3.4 खानेपानीको अवस्था 
बिंगलाचलुी गाउँपासलकाको खानेपानीको प्रमखु स्रोत िारा तथा पाइप रहेको छ। गाउँपासलकामा िारा तथा पाइपको 
पानी प्रयोग गने घरिरुी ििंख्या २,९०२ (६१.३५ प्रसतशत) छन।् दोस्रोमा खुल्ला इनार/कुवाको प्रयोग गने घरिरुी 
ििंख्या १,०९६ (२३.१७ प्रसतशत) रहेको देम्खधछ। त्यस्तै मलु/िाराको पानी प्रयोग गने पररवार ४१९ (८.८६ 
प्रसतशत), टु्यबवेल तथा हाते पम्पको प्रयोग गने घरिरुी ििंख्या २ (०.०४ प्रसतशत), ढावकएको इनार/कुवाको पानी 
प्रयोग गने घरिरुी ििंख्या ८५ (१.८० प्रसतशत) र नद्वद/खोला तथा अधय स्रोतको प्रयोग गने घरिरुी ििंख्या २२६ 
(४.७८ प्रसतशत) रहेको छ। यि गाउँपासलकामा खानेपानीको आपूसतभको लासग ववसभन्न िोतको प्रयोग गरेको 
देम्खधछ। राविय िनगणना २०६८ अनिुार यि गाउँपासलकाका ववसभन्न वडाहरूका घरिरुीहरुले प्रयोग गने 
खानेपानीको ववसभन्न िोतको वववरण तासलकामा देखाइएको छ। ििमा खानेपानीको मखु्य स्रोत िबै वडाहरुमा 
िारा/पाइपको प्रयोग गने घरिरुी न ैरहेको पाइधछ।  

तासलका 5.27: बिंगलाचलुी गाउँपासलकामा प्रयोग गररने खानेपानीका स्रोतहरु 
वडा 
निं. 

िारा/पाप ट्यबुवेल/हाते 
पम्प 

ढावकएको 
इनार/कुवा 

खलुा 
इनार/कुवा 

मूल 
िारा 

नदी/खोला अधय उल्लेख 
नगररएको 

िम्मा 

१ ४८८ ० २ ३५ ६ ७ ० २ ५४० 
२ ३८८ ० ० २३ १८ ६ ० ० ४३५ 
३ ३५५ १ ४५ २२८ १०४ ३४ १ १ ७६९ 
४ ५१८ ० १ ५८ ७५ ५१ १ ० ७०४ 
५ ३४१ ० ४ ७१ ११९ २ १ ४ ५४२ 
६ ४१४ ० ३ १३३ ९ ८ ३ ४ ५७४ 
७ २७२ ० ३० १५९ ८२ ४४ १५ ८ ६१० 
८ १२६ १ ० ३८९ ६ ३१ १ २ ५५६ 
िम्मा २९०२ २ ८५ १०९५ ४१९ १८३ २२ २१ ४७३० 
प्रसतशत ६१.३५ ०.०४ १.८० २३.१७ ८.८६ ३.८७ ०.४७ ०.४४ १००.०० 

 

  



  

सिम्ले (थारा) चनुढुङ्गा खानीको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रसतवेदन 
 

िम्राट सिमेधट कम्पनी प्रा सल का लासग सिद्धाथभ ईधभाएरोमेधटल िसभभि द्वारा तयारगररएको प्रसतवेदन  60 

  

 

२०७९ 

5.3.3.5 शौचालयको अवस्था 
राविय िनगणना २०६८ अनिुार, िबैभधदा िेरै फ्लि भएको (िेम्प्ट ट्याङ्की) आिसुनक शौचालय प्रयोग गनेको पररवार 
१००० (२१.१४ प्रसतशत) रहेको छ। दोस्रोमा िािारण शौचालयको प्रयोग गनेको ििंख्या ७०३ (१४.८६ प्रसतशत) 
र फ्लि भएको (िावभिसनक ढल) शौचालयको प्रयोग गने पररवारको ििंख्या ४४ (०.९३ प्रसतशत) देम्खएको छ। 
यिैगरी िबैभधदा िेरै घरमा शौचालय नभएको पाइएको छ िनु िम्मा घरपररवार ििंख्याको ६२.६२ प्रसतशत अथाभत 
२,९६२ घरपररवार शौचालय वववहन रहेको देम्खधछ। तलको तासलकामा बिंगलाचलुी गाउँपासलकाको घरपररवारले प्रयोग 
गने शौचालयको प्रकारलाई उल्लेख गररएको छ। 

 

तासलका 5.28: विंगलाचलुी गाउँपासलकामा प्रयोग गररने शौचालयको वववरण  
फ्लि भएको  
(िावभिसनक ढल) 

फ्लि भएको  
(िेम्प्ट ट्याङ्क) 

िािारण शौचालय शौचालय 
नभएको 

उल्लेख 
नगररएको 

िम्मा 

िम्मा 44 1000 703 2962 21 4730 
प्रसतशत 0.93 21.14 14.86 62.62 0.44 100 

 

राविय िनगणना २०६८ अनिुार यि गाउँपासलकाका प्रत्येक वडाका प्रत्येक घरिरुीमा भएको शौचालयको अवस्थालाई 
अध्ययन गदाभ िबै भधदा िेरै घरिरुीहरुले फ्लि भएको (िेम्फ्ट ट्याङ्की) शौचालय र िािारण चपीको प्रयोग गरेका 
छन ्भन ेबाँकी िबै घरिरुीमा शैचालयको प्रयोग नभएको पाईएको छ। ििको ववस्ततृ वववरण तासलकामा उल्लेख 
गररएको छ। 

तासलका 5.29: विंगलाचलुी गाउँपासलकाका वडाहरुमा प्रयोग गररने शौचालयको वववरण 
वडा निं. फ्लि भएको  

(िावभिसनक ढल) 
फ्लि भएको  
(िेम्प्ट ट्याङ्क) 

िािारण 
शौचालय 

शौचालय 
नभएको 

उल्लेख 
नगररएको 

िम्मा 

१ ११ २९ १०२ ३९६ २ ५४० 
२ ५ ८ १३१ २९१ ० ४३५ 
३ ७ १० १४६ ६०५ १ ७६९ 
४ ० २१ १३४ ५४९ ० ७०४ 
५ ५ ४६७ ५८ ८ ४ ५४२ 
६ ३ ४४८ ९४ २५ ४ ५७४ 
७ ८ ५ १६ ५७३ ८ ६१० 
८ ५ १२ २२ ५१२ २ ५५६ 
िम्मा ४४ १००० ७०३ २९६२ २१ ४७३० 
प्रसतशत ०.९३ २१.१४ १४.८६ ६२.६२ ०.४५ १०० 

 

यद्यपी राविय िनगणना २०६८, अनिुार बिंगलाचलुी गाउँपासलकामा ६२.६२ प्रसतशत घरहरुमा शैचालयको प्रयोग 
नभएको देम्खएता पसन पसछल्लो िमयमा ववसभन्न ििंघ ििंस्था, नेपाल िरकार को िाथै नगररक िमािको िवक्रय पहलमा 
िञ्चालन भएका “एक घर एक चपी कायभक्रम”, “खलुा द्वदशा मकु्त क्षेर कायभक्रम” लगायत िनचेतनामलुक कायभक्रहरुले 
गाउँपासलकामा शैचालयको प्रयोग बढ्दै गएको छ। 

 

5.3.3.6 फोहोरमैला व्यवस्थापनको अवस्था 
गाउँपासलका ििैँ िफा राम्ख वातावरण मैरी घर, टोल, बस्ती, िमाि बनाउने हेतलेु राविय िरिफाई असभयानलाई 
सनरधतरता प्रदान गदै आएको क्रममा वडा नागररक मधच, नागररक िचेतना केधर, टोल ववकाि ििंस्था, टोल ििुार िमाि 
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र ववपद व्यवस्थापन िसमसतको अगवुाई मा ववसभन्न स्थानमा िरिफाई असभयान लाग ुहनुे गरेको छ। यि गाउँपासलका 
सभरी भभूागमा बिोबाि गने घर पररवारहरुले आफ्नो फोहोर आफै व्यवस्थापन गने गरेको पाइएको छ। हाल 
गाउँपासलकामा उत्पाद्वदत फोहोर आफै व्यवस्थापन गने, खोल्िा खोल्िीमा खाल्टा बनाइ पनेु गरेको देम्खधछ।  

 

5.3.4 भौसतक/िामदुावयक पूवाभिार 

5.3.4.1 यातायात पूवाभिार 
बिंगलाचलुी गाउँपासलकाका िबै वडाहरू िडक िञ्जालमा िोडीए पसन बाहै्र मवहना चल्ने िडक िञ्जाल ववस्तार हनु 
िकेको छैन। गाउँपासलकामा टेक्टर, गाडा, िाइकल, बि, मोटरिाइकलहरूको िमेत उपयोग गररएको देम्खधछ। 
गाउँपासलकामा बि िेवा चाल ुरहेको छ। यि गाउँपासलकाबाट अधय स्थानमा िानको लासग गाउँबाट िदरमकुाम 
आएर त्यहाँबाट ववसभन्न स्थानमा िान िवकधछ। गाउँपासलकामा रहेका यातायात र िडक िम्बधिी वववरण तलको 
तासलकामा उल्लेख गररएको छ। 

 

तासलका 5.30: विंगलाचलुी गाउँपासलकाका वडाहरुमा प्रयोग गररने शौचालयको वववरण 
क्र.ििं. िडकको नाम प्रकार तथा लम्बाई (वकसम) िम्मा लम्बाई 

(वकसम) 
कैवफयत 

कालोपरे ग्राभेल कच्ची नया ँिडक 
१ लोहरपानी घोरही िडक ० १९ १७  ३६ राविय 

रािमागभ 
२ भैिाइ िीमलटारा हाँिपरुी 

शाम्धतपरु िडक 
० ५१.४५ ० ९.५५ ६१ म्िल्ला 

िडक 
३ होरनोक स्यूिा िाइघा 

होलेरी िडक 
० ० १० ० १० म्िल्ला 

िडक 
४ स्यूिा भोिपोखरा िाइघा 

िडक 
० ० ० १० १० ग्रामीण 

िडक 
स्रोत: म्िल्ला पाश्वभम्चर, २०७२ 

5.3.4.2 उिाभ आपूती 
बिंगलाचलुी गाउँपासलकाका िबै वडाहरुमा ववद्यतु ममभत ििंभार, महिूल अिलुी तथा ववद्यतुीकरण योिनाको कायाभधवयन 
नेपाल ववद्यतु प्रासिकरणले गदै आएको छ। राविय िनगणना २०६८ अनिुार दैसनक बत्ती बाल्न प्रयोग गररने इधिनमा 
ववद्यतु प्रमखु स्रोतको रुपमा रहेको देम्खधछ। यि गाउँपासलकामा बत्ती बाल्न ववद्यतु प्रयोग गनेको घरिरुी ििंख्या ८४४ 
(१७.८४ प्रसतशत) रहेको छ। त्यस्तै ८३५ (१७.६५ प्रसतशत) घरिरुीले मवट्टतेल, ७६९ (१६.२६ प्रसतशत) ले 
िोलार र १४ (०.३० प्रसतशत) घरिरुीले मारामा गोबर ग्याँिको प्रयोग गरेको देम्खधछ। यि गाउँपासलकामा बत्ती 
बाल्नको लासग अधय स्रोतहरुको प्रयोग गने घरिरुी ििंख्या बवढ रहेको देम्खधछ। त्यस्तै वडागतरुपमा िबैभधदा बढी 
ववद्यतुको प्रयोग गने वडा निं. ४ रहेको देम्खधछ ििमा २२४ घरिुरीले ववद्यतुको प्रयोग गरेको देम्खधछ। िमग्रमा 
यि क्षेरमा ववद्यतुको पहुँचबाट िेरै घरिरुीहरु टाढा रहेका छन।् ििको ववस्ततृ वववरण तलको तासलका स्पि पानभ 
िवकधछ। 

 

तासलका 5.31: विंगलाचलुी गाउँपासलकाका वडाहरुमा बत्ती बाल्न प्रयोग गररने उिाभका स्रोतहरुको वववरण 
वडा निं. सबिलुी मवट्टतेल गोबरग्याँि िोलार अधय उल्लेख 

नगररएको 
िम्मा 

१ १२५ १९० १ ४४ १७८ २ ५४० 
२ ११५ २५९ ३ १२ ४६ ० ४३५ 
३ १७० १०५ ३ ९५ ३९५ १ ७६९ 
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वडा निं. सबिलुी मवट्टतेल गोबरग्याँि िोलार अधय उल्लेख 
नगररएको 

िम्मा 

४ २२४ २२८ ० ७९ १७३ ० ७०४ 
५ १५४ १९ १ ५८ ३०६ ४ ५४२ 
६ ५४ ६ ० ८५ ४२५ ४ ५७४ 
७ १ २७ १ २१८ ३५५ ८ ६१० 
८ १ १ ५ १७८ ३६९ २ ५५६ 
िम्मा ८४४ ८३५ १४ ७६९ २२४७ २१ ४७३० 
प्रसतशत १७.८४ १७.६५ ०.३० १६.६२ ४७.५१ ०.४४ १०० 

 

वव.ििं. २०६८ को िनगणनाअनिुार बिंगलाचलुी गाउँपासलकामा पररवारमा खाना पकाउन प्रयोग गररने प्रमखु इधिनको 
रूपमा काठ तथा दाउरा िबैभधदा बढी ४,६५६ (९८.४४ प्रसतशत) रहेको छ। यिैगरी दोस्रोमा एल.पी. ग्याँि प्रयोग 
गने २८ (०.५९ प्रसतशत), मट्टीतेल प्रयोग गने १५(०.३२ प्रसतशत), कुइठा/ठोरहा प्रयोग गने घरिरुी ििंख्या ७ (०.१५ 
प्रसतशत), गोबर ग्याँि प्रयोग गने घरिरुी ििंख्या ३ (०.०६ प्रसतशत), रहेका छन ्भने अधय उल्लेख नगररएका िािनको 
प्रयोग गने घरिरुी २१ (०.४४ प्रसतशत) रहेको देम्खधछ। वडागत रुपमा हेदाभ पसन िबैभधदा बढी काठ तथा दाउराको 
प्रयोग गने िमग्र िबै वडाका घरिरुी ििंख्या बढी रहेको देम्खधछ। ििलाई तलको तासलकाबाट पसन स्पि पानभ 
िवकधछ। 

 

तासलका 5.32: विंगलाचलुी गाउँपासलकाका वडाहरुमा खाना पकाउन प्रयोग गररने उिाभका स्रोतहरुको वववरण 
वडा निं. काठ/दाउरा मवट्टतेल गोबरग्याँि एलपी ग्यािँ कुइठा/ठोरहा उल्लेख 

नगररएको 
िम्मा 

१ ५३५ १ १ ० १ २ ५४० 
२ ४२९ ६ ० ० ० ० ४३५ 
३ ६७१ ३ २ २ ० १ ६९६ 
४ ६९८ २ ४ ० ० ० ७०४ 
५ ५१९ १ १७ ० १ ४ ५४२ 
६ ५६७ ० २ ० १ ४ ५४२ 
७ ५९८ २ १ १ ० ८ ६१० 
८ ५४९ ० १ ४ ० २ ५५६ 
िम्मा ४६५६ १५ २८ ७ ३ २१ ४७३० 
प्रसतशत १७.८४ १७.६५ ०.३० १६.६२ ४७.५१ ०.४४ १०० 

 

5.3.4.3 िञ्चार 
बिंगलाचलुी गाउँपासलकामा एफ.एम र रेसडयो नेपाल लगायत ववसभन्न स्टेिनहरु म्िल्ला तथा केधरबाट सििा प्रशारण 
भएको िनु्न िवकधछ। गाउँपासलकाका िबै वडाहरूमा नेपाल टेसलकम र एनिेल दवैुको मोवाइल फोन िेवा उपलब्ि 
भएको पाइधछ। 

तासलका 6.1: विंगलाचलुी गाउँपासलकामा िसुनने रेसडयोको वववरण 
क्र.ििं. एफ एम रेसडयो क्र.ििं. एफ एम रेसडयो 
१ रेसडयो हाईवे  ६ रेसडयो पाठशाला 
२ रेसडयो नयाँयगु ७ रेसडयो िम्ञ्जवनी 
३ झरना एफएम ८ रेसडयो हापरेु 
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क्र.ििं. एफ एम रेसडयो क्र.ििं. एफ एम रेसडयो 
४ रेसडयो एिवटएन ९ रेसडयो यगुको आवाि 
५ शाम्धत पररवतभन ििंचार ििंस्था सल १० रेसडयो राप्ती 

स्रोत: म्िल्ला हलुाक कायाभलय, २०७३ 

दाङ म्िल्लामा १० वटा स्थानीय रेसडयो स्टेिनहरु रहेका छन ्भने अधतराभविय स्तरको बीबीिी नेपाली िेवा तथा 
राविय स्तरको रेसडयो नेपाल पसन प्रिारण हनुे गरेको पाईधछ। यी एफ्.एम ्रेसडयोहरुले िम्पूणभ म्िल्लामा गाउँपासलका 
र गाउँपासलकाहरुमा िेवा प्रदान गदै आएका छन।् यो िवुविा बिंगलाचलुी गाउँपासलकाको िम्पूणभ स्थानमा पगेुको छ। 
यि गाउँपासलकाको स्थानीय रेसडयो नभएपसन म्िल्लाबाट प्रिारण हनुे िम्पूणभ रेसडयोबाट यहाँका िनताले मनोरञ्जन सलन े
गरेको पाइधछ। 

िञ्चार प्रणालीको वववेचना गदाभ यि गाउँपासलकाका िबै वडाहरुमा ल्याण्डलाइन, सिसडएमए, मोबाइल, स्काई फोन आद्वद 
िेवा नेपाल टेसलकम, एनिेल िस्ता कम्पनीहरूले उपलब्ि गराएको देम्खधछ। गाउँपासलकामा आिा शताब्दीदेम्ख िञ्चार 
क्षेरमा िेवा परु् याइरहेको हलुाक िेवा हाल गाउँपासलकाका ववसभन्न वडाहरुमा कायभरत छन।् िञ्चार र यातायात िेवामा 
भएको तीव्र र उच्च ववकािले हलुाक िेवा प्रयोगकताभको ििंख्या घट्दै गईरहेको छ। 

दाङ म्िल्लामा सनयसमतरुपमा प्रकाम्शत परपसरकाहरुका िाथै काठमाडौंबाट प्रकाम्शत हनुे दैसनक अखबारहरु, 

िाप्तावहकहरु र मासिक पसरकाहरु (राविय िमाचार िसमसत, गोरखापर, काम्धतपरु दैसनक, नागररक दैसनक, नेपाल िमाचार 
पर, राििानी दैसनक, अन्नपूणभ पोि, नयाँ पसरका दैसनक आद्वद) िमेत यि बिंगलाचलुी गाउँपासलकामा उपभोग गरेको 
पाइधछ।  

5.3.4.4 बिार 
बिंगलाचलुी गाउँपासलकामा कृवष उपिहरु नम्िकका गाउँपासलका तथा नगरपासलकामा सनयाभत हनु ेगरेको छ। थोक 
व्यापार अधतगभत मखु्यतया अदवुा, तरकारी, फलफुल, गेडागडुी तथा मिला अधय गाउँपासलका/नगरपासलकाहरूमा हनु े
गरेको छ भने अधय खरुा व्यापारमा ववस्कुट, िाबनु, चाउचाउ, म्चया, म्चनी आद्वदको हनुे गरको छ। यिका असतररक्त 
तेस्रो मलुकुमा सनसमभत इलेक्िीक र इलेक्िोसनक्ि िामानहरूका िाथै फरेन गडु्िको नाममा ववसभन्न तेस्रो मलुकुहरूबाट 
उत्पादन भई पैठारी गररएका घरेल ुउपयोगका िामानहरूको िमेत उल्लेख्य मारामा खरुासबक्री यि गाउँपासलकाबाट 
हनुे गरेको पाइधछ।गाउँपासलकाको मूख्य व्यापाररक केधर कसमरेचौरमा रहेको छ। 

5.3.4.5 सििंचाई प्रणाली 
गाउँपासलकामा ितह एविं भमूीगत िल सििंचाईको उपलब्िता रहेको छ। कृवषको लासग उवभर माटो भएको र 
गाउँपासलकामा ठूलो ििंख्यामा िनता कृवषमा सनभभर रहेको हुँदा प्राकृसतक स्रोतको उपयोग गरी िबै खेसतयोग्य िसमनमा 
सिचाई िवुविा परु् याउन िके रोिगारीका अविर बढ्नकुा िाथै कृवष उत्पादनमा पसन प्रशस्त बवृद्ध हनुे देम्खधछ। 

5.3.4.6 उद्योग/कलकारखाना 
यि गाउँपासलकामाफभ त ्ववसभन्न पहाडी म्िल्लाहरूिँगको व्यापार िमेत हनु ेगरेको छ। यहाँ ववसभन्न बिारहरु व्यापार 
व्यविायका लासग प्रम्शद्ध रहेका छन।् यस्ता बिारहरूबाट ववशेषगरी खुरा व्यापार हनुे गरेको छ। यिैगरी, बिंगलाचलुी 
गाउँपासलकाबाट थोक व्यापार िमेत हनुे गरेको छ। थोक व्यापार अधतगभत खाद्य समलबाट उत्पाद्वदत खाद्य वस्त ु
चामल, वपठो, तेल अधय पहाडी तथा तराईका म्िल्लािँग हनुे गरेको छ भने अधय थोक व्यापारमा िमेत हनु ेगरको 
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छ। यिका असतररक्त तेस्रो मलुकुमा सनसमभत इलेक्िीक र इलेक्िोसनक्ि िामानहरूका िाथै ववदेशी वस्तकुो नाममा 
ववसभन्न तेस्रो मलुकुहरूबाट उत्पादन भई पैठारी गररएका घरेल ुउपयोगका िामानहरूको िमेत उल्लेख्य मारामा थोक 
र खरुासबक्री यि गाउँपासलकाबाट हनुे गरेको पाइधछ। 

बिंगलाचलुी गाउँपासलकाका असिकािंश बासिधदाहरु कृवष पेशामा आवद्ध भएका छन।् यि गाउँपासलकाका मासनिहरु 
उल्लेखनीय रुपमा औद्योसगक ववकाितफभ  लासग िकेका छैनन।् तथापी, स्थानीय स्तरमा मझौला, िाना तथा घरेल ुउद्योग 
भने ििंचासलत छन।् त्यिैगरी बिंगलाचलुी गाउँपासलकाका ववसभन्न बिारमा स्थानीय उत्पादन तथा चौपायाको वकनबेच 
हनुे गदभछ। यिले पसन गाउँपासलकामा आसथभक कारोबारको वृवद्ध गराएको छ। 

5.3.5 आसथभक 

5.3.5.1 रोिगारी/पेशा/व्यविाय 

गाउँपासलकाको अथभतधर मखु्यतयााः कृवष, वन, व्यापार, उद्योग, थोक तथा खरुा बिार, होटल, रेस्टुरेधट, पयभटन तथा िेवा 
िस्ता क्षेरमा सनभभर भएको देम्खधछ। उपयकु्त हावापानी, माटोको बनोट तथा िमतल िसमन भएको यि गाउँपासलका 
कृवषको लासग उपयकु्त उवभर माटो भएको सभरी मिेि भएको हुँदा गाउँपासलकामा असिकािंश घरपररवार प्रत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्ष रुपमा कृवष व्यविायमा ििंलग्न रहेका छन।् आयोिना क्षेरका मूख्य पेशाहरु तरकारी खेती, बस्तभुाउ पालन, 

र कुखरुा पालन रहेका छन।्केहीले तापामा रहेको ववश्वकमाभ माईधि एण्ड समनरल्ि प्रासलमा िमेत काम गछभन।् 
त्यिैगरी आयोिना क्षेरका स्थानीय रोिगारीको लासग भारत र खाडी मलुकु िाने गरेका छन।् 

5.3.5.2 िग्गाको स्वासमत्व 

बिंगलाचलुी गाउँपासलकामा बिोबाि गने पररवारमा मवहला र परुुष दबैुमा िसमनको स्वासमत्व रहेको छ। राविय 
िनगणना २०६८ अनिुार िसमनमा मवहलाको स्वासमत्व भएको घरिरुी ििंख्या ३७१ (७.८४ प्रसतशत) रहेको छ भन े
परुुषको स्वासमत्वमा भएको घरिरुी ििंख्या ४,३३८ (९१.७१ प्रसतशत) रहेको छ। तथ्याङ्क अनिुार गाउँपासलकामा 
िग्गाको स्वासमत्वमा अझैपसन लैवङ्गक अिमानता रहेको देम्खधछ। तथ्याङ्कले मवहलाभधदा परुुषहरुमा न ै िग्गाको 
स्वासमत्व अत्यसिक रहेको देखाउँछ। राज्यले िग्गा रम्ििेशनमा मवहलाको स्वासमत्वलाई वृवद्ध गनभ छुट द्वदन ेनीसत 
अवलम्बन गरेबाट यिमा केवह ििुारका ििंकेतहरु देम्खएका छन।्  

5.3.5.3 कृषी उत्पादन 

गाउँपासलकाको २३.५५ प्रसतशत खेती योग्य भूभागले भररएको हुँदा िामाधयताः कृवष प्रणालीमा मखु्य अन्न बालीहरु 
कोदो, फापर, िान, मकै, गहुँ यस्तै दलहन बालीमा सिमी, माि, केराउ, चना उत्पादन हनु ेगदभछ। तेलहन बालीमा तोरी, 
अिी, सतल, िरसिउ उत्पादन गररधछ भने तरकारी खेती आल,ु प्याि, काउली, सभधडी, लिनु लगायत प्रमखु खाद्य तथा नगदे 
बाली हनु ्र वयनको उत्पादकत्व पसन बढी छ। गाउँपासलकामा िबैभधदा िेरै क्षेरमा खाद्यान्न र फलफूल बाली लगाइने 
गरेको छ भने तलुनात्मक रुपले धयून क्षेरमा दलहन र मिला बाली लगाइने गरेको छ।गाउँपासलकामा उत्पादन हनुे 
वहउँदे बालीहरु िौ, उख,ु रहर, माि, गहत, भटमाि, तोरी, सतल, आलि, केरा, आल,ु मिला बाली आद्वद रहेका छन ्भने वष े
बालीहरु िान, मकै, भटमाि, माि, आल,ु फलफूल, कागती, आपँ, कटहर, अम्बा, आरु, नस्पाती, सनबवुा, केरा, मिला बाली, अदवुा 
आद्वद रहेका छन।् 

परम्परागत कृवष बिारीकरणमा उत्पादकहरुले अििंगठीत रुपमा आफ्नो उपिको आफैं  बिारीकरण गने चलन सथयो 
तर पसछल्ला द्वदनमा ववववि खाले बिार िृिंखला पार गदै कृवष उपिहरुको बिारीकरण प्रचलन ववकाि हनु थालेको 
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छ। गाउँपासलका सनमाभणका प्रारम्म्भक द्वदनदेम्ख यहाँका कृवषिधय वस्त ु बिारीकरणका ढाँचाहरु ववसभन्न खालका 
अभ्यािमा आएका छन।् यद्यवप आििम्म पसन व्यवम्स्थत कृवष बिार सनमाभण भई निके पसन बन्ने र बनाउने द्वदशामा 
भएका प्रयत्नहरुले कृवष बिारको क्रसमक ववकािमा टेवा परु् याएका छन।् हालिम्म बिारीकरण ढाँचामा ववसभन्न कृवष 
बिारीकरणका मोडलहरु ववकाि र अभ्याि भएको देम्खधछ। गाउँपासलकामा ववसभन्न बिारहरुबाट कृवष लगायत अधय 
वस्तहुरुको (तरकारी, आल,ुफलफूल तथा माछा) बिारीकरण हनुे गरेको देम्खधछ। आयोिना क्षेरमा पाईने कृषी 
उत्पादनको औषत मूल्य यिप्रकार रहेको छ: 

तासलका 5.33: विंगलाचलुी गाउँपासलकामा कृषी उपिको औषत मूल्य 
क्र.ििं. कृषी उपिको नाम यसुनट मूल्य (रुपैयाँमा) 
१ मकै  पाथी ८० 

२ गहुँ पाथी १२० 

३ िान पाथी ७० 

४ माि वकलो १०० 
५ तोरी पाथी १८० 

६ घ्यू वकलो १००० 

७ दिु सलटर ८० 

८ दही सलटर ८० 
 

5.3.5.4 पशपुालन 

गाउँपासलकामा ववशेषगरी गाई, भैँिी, बाख्रा न ै यहाँका मखु्य घरपालवुा िनावर हनु। यिबाट गाउँबािीहरुको 
िीववकोपािभनमा उल्लेख्य ििुार भैरहेको छ। पशिुधय उत्पादनहरु िस्तै, दिु, दही, म्घउ तथा मािकुा लासग कुखरुा, 
खिी, बोकाहरुको सबक्रीबाट आम्दानी बढेको देम्खधछ। यहाँ डेरी उद्योग, व्यापाररक फामभ, गाइ, भैिी, कुखरुा फामभहरु 
लगायतका कृवषिधय उद्योगहरु रहेका छन। त्यस्तै गरर भेटेनरी िेवा पसन गाउँपासलकामा उपलब्ि रहेको छ। 
गाउँपासलकामा पशपुालन असिक मारामा हनुे गरेको देम्खधछ। 

बिंगलाचलुी गाउँपासलकामा हाँि, कुखरुा तथा पशिुधय मािकुो उत्पादनमा आत्मसनभभर रहेको र यिले म्िउँदो बोइलर 
नम्िकका अधय गाउँपासलका तथा नगरपासलकाहरूमा सबक्री ववतरण गदै आईरहेको छ।आयोिना क्षेरमा पने बिंगलाचलुी 
गाउँपासलका वडा निं. ६ मा पाँचवटा घरमा प्रसतघर १५० देम्ख ३०० कुखरुा पासलएका छन।् 

5.3.5.5 आय आिभन र खचभ 
गाउँपासलकाका स्थानीयको आम्दानीको स्रोत कृषी क्षेरबाट आयआिभन, व्यापार व्यविाय, वैदेम्शक रोिगार, िेवा आदी 
रहेका छन।् त्यस्तै खचभका स्रोतहरु दैसनक उपभोग्य िामान, ईलेक्िोसनक्ि िामान, लत्ताकपडा, स्टेिनरी आद्वद रहेका 
छन।् आयोिना क्षेरका ज्यामी (बलको काम गने) मिदरुले दैसनक ८०० रुपैंया कमाउँछन ्भने कृषी िम्बधिी काम 
गने परुुष मिदरुले दैसनक ५५० रुपैंया र मवहलाले ४०० पाउँछन।् त्यिैगरी सिकमीले दैसनक ६०० रुपैंया 
कमाउँछन।् 

5.3.6 िल उपयोग 

गाउँपासलकामा ितह एविं भमूीगत िल सििंचाईको उपलब्िता रहेको छ। कृवषको लासग उवभर माटो भएको र 
गाउँपासलकामा ठूलो ििंख्यामा िनता कृवषमा सनभभर रहेको हुँदा प्राकृसतक स्रोतको उपयोग गरी िबै खेसतयोग्य िसमनमा 
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सिचाई िवुविा परु् याउन िके रोिगारीका अविर बढ्नकुा िाथै कृवष उत्पादनमा पसन प्रशस्त बवृद्ध हनु ेदेम्खधछ।आयोिना 
क्षेरको मासथल्लो क्षेरमा कुनै पसन सििंचाई कुलो नभएपसन तल्लो तटीय क्षेरमा भने दईु वटा सििंचाई कुलो रहेका 
छन।् 

5.3.7 ििंस्कृती 

5.3.7.1 ऐसतहासिक र िासँ्कृसतक िरोहर 

गाउँपासलकामा प्राकृसतक मनोरम डाँडाहरु तथा नदीहरु र हररयाली क्षेरहरु रहेकाले पयभटकीय वहिाबमा िमेत यो 
क्षेर महत्वपूणभ रहेको छ। भौगोसलक कालक्रमको इसतहािमा यहाँ बग्ने िाना र ठूला खोला तथा नदीहरु र 
पोखरीहरुको सनमाभण हनु गएको छ। बिंगलाचलुी गाउँपासलकामा देववकोट मम्धदर, बागेश्वरी मम्धदर, भमूेथान मम्धदर 
लगायत अधय िाना ठूला मम्धदरहरुको अलावा बिंगलाचलुी लेक, सिमसिमे लेक, डाटे गफुा, म्शद्ध गफुा र बौद्ध, इस्लाम 
तथा वक्रम्ियन िमभिँग िम्बम्धित िासमभक ििंस्थाहरु िमेत सनमाभण हनु थालेका पाइधछ। यि गाउँपासलका अधतरगभत 
पने प्राकृसतक तथा िाँस्कृसतक पयभटकीय महत्व बोकेका स्थलहरुको सनम्नसलम्खत रहेका छन।् 

देववकोट मम्धदर: यो मम्धदर हाँिीपरु–४ देववकोटमा अवम्स्थत छ। यि मम्धदरको खाि नाम भने भराक्षीदेवी मनकामना 
मम्धदर हो। यि स्थान भराक्षीदेवी मनकामना सिवद्ध मम्धदर र पलुको थान छन।् यहाँ बडा दशैं र चैत दशैंको वेला 
भक्तिनहरुको घुईँचो लाग्दछ। 

बागेश्वरी मम्धदर: यि बागेश्वरी मम्धदर िाववकको गा.वव.ि. स्यूिा–८ उिा िनडाँडामा अवम्स्थत छ। यो मम्धदरमा 
रहेको म्शलालेखमा वव.ििं. १८८८ उल्लेख भएबाट पसन यो मम्धदर १८८८ िाल वा िो भधदा पवहलेन ैस्थापना भएको 
मसनधछ। 

सिमसिमे लेक: िाववकको गा.वव.ि. स्यूिा–४ मा पने यि लेक दाङ म्िल्लाको उच्च भागमा रहेकोले ववगतमा नेपालको 
नक्िा बनाउनका िाथै काठमाडौंबाट अध्ययन भ्रमणका िाथै ववदेश बाट िमेत वेला वखतमा ववज्ञको टोलीहरु आएर 
अध्ययन गने गरेको पाईधछ। 

बिंगलाचलुी लेक: िाववकको गा.वव.ि.लोहारपानी–४ मा अवम्स्थत यो लेक फुटबल खेल्न िमेत पगु्ने िमथर भागका 
िाथै यहाँ बाट देम्खन ेसिस्ने, िलिला, िौलासगरी, माछापचु्््ेरका िाथै दाङ कवपलवस्त ुतथा भारतका िमथर भ–ुभागहरु 
अवलोकन गनभ िवकधछ। 

5.3.7.2 िासँ्कृसतक माधयता, चालचलन र परम्परा 
बिंगलाचलुी गाउँपासलका िँस्कृसत, कला, भाषा तथा िावहत्यका दृविकोणले िनी गाउँपासलकाका रुपमा हेरेको छ। 
गाउँपासलकामा ववसभन्न वकसिमका िातिासत, िमभ र भाषाभाषी बोल्ने पररवारहरुको बिोबाि रहेको छ। ववद्यमान िबै 
कला, िँस्कृसतको अध्ययन र ििंरक्षणको अभावका कारण कसतपय कला, िँस्कृसत, परम्परा अमूतभ र लोपोधमखु अवस्थामा 
रहेका छन।् गाउँपासलकामा बिोबाि गदै आएका मगर िमदुाय मौसलक िँस्कृसतको दृविले िनी छन।् बिंगलाचलुी 
गाउँपासलकामा ४२.८५ प्रसतशत मगर िमदुायको बिोबाि रहेको छ। आद्वदवािी मगर िमदुायको मौसलक िँस्कृसत, 

चालचलन, भेषभषूा, भाषा, लवाइखवाइ बिंगलाचलुीको िाँस्कृसतको िम्पदा बनेको छ।मगर िमदुायका भमुेनाच, िेररङङे 
नाच, डाम्फुया स्याई नाचका िाथै नेपाली भाषीहरुको िोरठी नाच, टप्पा नाच, बयलडाँरी, मामै नाच, सििंगारु नाच आदी 
नाचहरु प्रमखु नाच मासनधछन।् मगर िासतको छुटै्ट मौसलक पोशाक रहेको छ। मगर िासतका लोग्ने माधछेले लङु्गी-
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कमीि, भादगाउँले कालो टोपी र भाग्रा लगाउँछन ्भने मवहलाले लुिंगी, गधुय ुचोलो, लेहिंगा गवटया र फररया लगाउँछन।् 
यि गाउँपासलकामा अधय िमदुायको मासनिहरु पसन बिोबाि गनभ थाले पसछ मगर िमदुायमा पसन आफ्नो मौसलक 
पोशाक लगाउने चलन ववस्तारै कम हुँदै गएको पाइधछ। चाडपवभ वा अधय कुनै औपचाररक कायभक्रममा मारै मगरले 
आफ्नो पोशाक लगाउने गरेको पाईधछ।  

5.3.8 भाषा 

5.3.8.1 स्थानीय भाषा र बोल्ने िमदुाय 

यि गाउँपासलकामा बिोबाि गने व्यम्क्तहरूले बोल्ने ववसभन्न मातभृाषाहरूमा वववविता रहेको पाइधछ। मातभृाषाअनिुार 
िनििंख्याको तलुनात्मक अध्ययन गदाभ यि गाउँपासलकामा नेपाली भाषापसछ िबैभधदा बढी मगर भाषाको प्रयोग 
गररधछ। अधय मातभृाषाहरु मैसथली, वहधदी, थारु र भोिपरुी रहेका छन।् 

5.3.8.2 मातभृाषा बोल्ने िमदुाय 

गाउँपासलकामा पसछल्ला राविय िनगणना २०६८ अनिुार नेपाली भाषा बोल्नेहरुको ििंख्या िबैभधदा बढी अथाभत 
२३,५११ (९६.९७ प्रसतशत) रहेको देम्खधछ। दोस्रोमा खाम भाषा ६८० (२.८० प्रसतशत), तेस्रोमा मगर भाषा 
बोल्नेको ििंख्या २५ (०.१० प्रसतशत) रहेको पाइधछ। यिैगरी अधय भाषाहरु बोल्नेको ििंख्या २९ (०.१२ प्रसतशत) 
रहेको पाइधछ। ििको ववस्ततृ वववरण तलको तासलकामा उल्लेख गररएको छ। 

तासलका 5.34: विंगलाचलुी गाउँपासलकामा बोसलने मातभृाषाको वववरण 
क्र.ििं. भाषा िम्मा प्रसतशत 

१ नेपाली  २३५११ 98.19 

२ खाम  ६८० 1.59 

३ मगर २५ 0.10 

४ मैसथली  ६ 0.03 

५ वहधदी  ३ 0.01 

६ थारु २ 0.01 

७ भोिपरुी १ 0.00 

८ उल्लेख नगररएको  १७ 0.07 

 िम्मा २४२४५ १०० 

 

5.3.9 चाडवाड र अधय प्रथा 

5.3.9.1 प्रमखु चाडबाड र िमारोह 

यि गाउँपासलकामा ववसभन्न िाती, िमभ, िम्प्रदाय र भेषभषुाका मासनिहरु बिोबाि गदभछन।् यहाँ असिकािंश वहधदू िमभ 
मान्ने मासनिहरु रहेका छन ्भने ममु्स्लम र वक्रम्स्चयन िमभ मान्ने मासनिहरु पसन छन।् िबै िातिाती र िम्प्रदायका 
आ-आफ्नै खाले िमभ ििंस्कृसत र चालचलनहरु छन।् ििमा बडादशैं, सतहार, रामनवमी, महाम्शवरारी, हररतासलका, िीपञ्चमी, 
िीकृष्ण िधमािमी, वववाह पञ्चमी, होली, चैते दशैं, िाउने-माघे िक्राधती, माघी, मातातीथभ औ िंिी, अक्षय ततृीया, हररशयनी-
हररबोिनी एकादशी, नागपञ्चमी, रक्षाबधिन (िनैपूम्णभमा), कुशे औिंिी, बालाचतदुभशी, कोिाग्रत पूणीमा, िी स्वस्थानी पूम्णभमा, 
ककभ ट ििंक्राम्धत, ििंकट पूिा, बदु्धियधती, ईद, वकरईद, इदलुवफतर, वक्रशमि डे, अिंग्रेिी नयाँ वषभ आद्वद चाडपवभहरु रहेका 
छन।् 
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यिैगरी िासमभक तथा िाँस्कृसतक महत्वका सनकै आकषभक र बहृत ्िारा एविं मेलाहरु पसन लाग्दछन।् वफरफीरे मेला, 
लरैना मेला, िारापानी मेला, पिेनी, भोटे मेला, बाह्रकुने दह मेला, वपपरी मेला, ररहार मेला, िूवाकोटी मेला, मण्डली मेला, 
टीकरी मेला, िानखोला मेला आद्वद यि गाउँपासलका तथा दाङ म्िल्लामा लाग्ने मेलाहरु हनु।् 

5.3.9.2 अम्धतम ििंस्कार गने स्थल र प्रचलन 
गाउँपासलकाका असिकािंश मासनिहरूले िमभको रुपमा िनातन वहधद ुिमभलाई अपनाएको हनुाले नदी वकनारमा दाहििंस्कार 
गने चलन रहेको छ। आयोिना क्षेरमा कुनै पसन अम्धतम ििंस्कार स्थलहरु रहेका छैनन।् 

 

5.3.10 शाधती िरुक्षाको अवस्था 

स्थलगत अध्ययनको क्रममा आयोिना क्षेरको शाधती िरुक्षाको अवस्था िामाधय पाईयो।बिंगलचलुी गाउँपासलकको 
कायाभलय नम्िकै कसमरेचौरमा प्रहरीचौकी रहको छ। उक्त क्षेरको शाम्धत र िरुक्षा त्यहाँ अवम्स्थत प्रहरी चौकीले हेने 
गरेको छ। आयोिना क्षेरमा मासनिहरुको धयून आवतिावत तथा िरुक्षाकमीको िवक्रय सनगरानी तथा िवारी िािनको 
आवतिावतको दताभले अवाम्ञ्छत वक्रयाकलापहरु रोक्न मद्धत गरेको पाईयो। आयोिना क्षेरमा पसछल्लो िमय चोरी, 
डकैसत र आपरासिक गसतसबसिहरु भएको पाईएको छैन। 

5.4 आयोिना प्रभाववत क्षरेको िामाम्िक आसथभक तथा िासँ्कृसतक वातावरण 

खानी क्षेरको पूवभतफभ  रहेको ररभान बस्ती र पम्िमतफभ  रहेको तल्लो दबाङ् बस्तीलाई आयोिना क्षेरिँग दवाङ खोलाले 
छुट्याएको छ। आयोिना क्षेरलाई पूवभतफभ  रहेको ववश्वकमाभ माइधि एण्ड समनरल प्रा. सल. को प्रभाव क्षेरमा पने सभर 
झलु्केमा स्थानीयको बिोबाि छैन भने उत्तरतफभ  कुनै बस्ती छैनन।् खानी उत्खनन ्क्षेर थारामा स्थानीयको बिोबाि 
छैन। थारा बस्तीका १६ घरिरुीलाई आयोिनाको प्रस्तावकले ७ वषभअम्घ न ैक्षसतपूती उपलब्ि गराएर स्थानाधतरण 
गररएको पाईएको छ। त्यिैगरी दबाङ् खोलाको बाँया वकनार तफभ को आयोिनाको तल्लो तटीय क्षेरको िसमन िमेत 
आयोिनाले प्राप्त गररिकेको पाईएको छ।  

आयोिना प्रभाववत क्षेरको िामाम्िक, आसथभक तथा िाँस्कृसतक वातावरणको ववद्यमान अवस्था अध्ययन गनभको लासग 
तल्लो दबाङ र ररभान बस्तीका कुल २३ घरिरुीमा प्रश्नावली िवेक्षण गररएको सथयो। दबाङ् खोला र सिरवारी 
खोलाको ििंगमभधदा तलसतर खमारी खोला नम्िकको झोलङु्गे पलुिम्म खोलाको दायाँ वकनारमा रहेका खेतीयोग्य 
िसमनमा चनुढुङ्गा उत्खनन ्को बेला ढुङ्गा झरेर प्रभाववत बनाउन िक्ने देम्खएकाले उक्त क्षेरमा िग्गा हनुे ८ घरिरुीलाई 
आयोिनाको प्रत्यक्ष प्रभाववत घरिरुीमा पवहचान गररएको छ। 

5.4.1 िनििंख्या 
आयोिना क्षेरमा गररएको नमनुा घरिरुी िवेक्षणमा ४६ (४२.५९%) परुूष र ६२ (५७.४१%) मवहला गरी कुल १०८ 
िनििंख्या रहेको पाईएको छ। घरिरुी औषत िनििंख्या ४.७ रहेको छ। िवेक्षणबाट प्राप्त मवहला तथा परुूषको 
ििंख्यालाई तलको म्चरमा देखाईएको छ। परुूषको तलुनामा मवहलाको ििंख्या बढी रहेको छ। 

 



  

सिम्ले (थारा) चनुढुङ्गा खानीको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रसतवेदन 
 

िम्राट सिमेधट कम्पनी प्रा सल का लासग सिद्धाथभ ईधभाएरोमेधटल िसभभि द्वारा तयारगररएको प्रसतवेदन  69 

  

 

२०७९ 

तम्स्बर 5.13: आयोिना प्रभाववत क्षेरको मवहला र परुूषको ििंख्या प्रसतशतमा 
 

ििमध्ये आयोिना प्रभाववत ८ घरिरुीको िनििंख्या ४२ रहको छ। ििमा ४०.४८% परुूष रहेका छन ्भने ५९.५२% 

मवहला रहेका छन।् आयोिना प्रभाववत घरिरुीमा मवहला र परुूषको ििंख्याको अिमानता आयोिना क्षेरमा भधदा बढी 
रहेको छ। 

 

आयोिना प्रभाववत क्षेरका असिकािंश घरिरुी एकल पररवार (७८.२६%) रहेका छन ्भने २१.७४% ििंयकु्त पररवार 
रहेका छन।् आयोिना प्रभाववत घरुिरुीमा आिा घरिरुी एकल पररवारको रहेको छ भने आिा घरिरुी ििंयकु्त 
पररवारको रहेको छ। 

 

5.4.2 घरको प्रकार 
आयोिना प्रभाववत क्षेरका िबै घरहरु ढुङ्गा र माटोको िोडन भएको तथा िस्ताको छानो भएको पाईएको छ।िेरैििो 
घरहरु दईु तले रहेका छन ्भने केही घरहरु एक तले र भईुंतले िमेत गरेका छन।् आयोिना प्रभाववत घरिुरीका 
दईु तले घरहरु रहेका छन।् 

5.4.3 बिाईंिराईको म्स्थती 
आयोिना प्रभाववत क्षेरमा असिकािंश मासनिहरु दईुपसु्ता अम्घ देखी बिोबाि गरररहेका छन ्भने केही अम्घल्लो पसु्तामा 
बिाईं िरर आएका छन।्गाउँमा बिाईंिराई गरर आउने भधदा घोराही र देशका अधय भागमा बिाईं िरर िाने दर 
बढ्दै गएको पाईएको छ। िम्पूणभ आयोिना प्रभाववत घरिुरीहरु आयोिना क्षेरमा दईुपसु्ता अम्घ देखी बिोबाि 
गरररहेको पाईएको छ। 

5.4.4 िात तथा िमभ 
िवेक्षणको क्रममा एक घरिरुी बाहेक िबै घरिरुीहरु क्षेरी िासतका रहेको पाईएको छ। िम्पूणभ घरिुरीहरुले वहधदू 
िमभ र स्थानीय ररतीररवाि माधदै आएका छन।् आयोिना प्रभाववत िम्पूणभ घरिरुी क्षेरी िासतका रहेका छन।् 
 

5.4.5 म्शक्षा 
आयोिना प्रभाववत क्षेरमा औपचाररक म्शक्षा प्राप्त नगरेको देखी ववश्वववद्यल तहिम्म अध्ययन गरेका मासनषहरू रहेका 
छन।् िवेक्षण अनिुार आयोिना क्षेरका ६४.८१% मासनषहरुले औपचाररक म्शक्षा हासिल गरेका छन ्भने बाँकी 
३५.१९% ले औपचाररक म्शक्षा हासिल गरेका छैनन।् तलको तासलकामा आयोिना क्षेरको म्शक्षाको अवस्थालाई 
प्रस्ततु गररएको छ। 

 

तासलका 5.35: आयोिना क्षेरमा म्शक्षाको अवस्था 
क्र. ििं. म्शक्षाको अवस्था िनििंख्या प्रसतशतमा 

1  औपचाररक म्शक्षा प्राप्त नगरेको 3 8  3 5 . 1 9  

2  प्राथसमक 6  5 . 5 6  
3  सनम्न माद्यासमक 3 0  2 7 . 7 8  
4  माद्यासमक 2 0  1 8 . 5 2  
5  उच्च माद्यासमक 1 1  1 0 . 1 8  
6  ववश्वववद्यालय 3 2 . 7 7  

  कुल 108 100 
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आयोिना प्रभाववत घरिरुीहरुमा िमेत औपचाररक म्शक्षा प्राप्त नगनेहरुको ििंख्या उल्लेख्य रहेको छ। प्रभाववत 
घरिरुीबाट औपचाररक म्शक्षा प्राप्त गनेमध्ये तीन िनाले ववश्वववद्यालय म्शक्षा प्राप्त गरेका छन ्भने बाँकीले ववद्यालय 
म्शक्षा प्राप्त गरेका छ।  

5.4.6 पेशा 
आयोिना क्षेरका स्थानीयको प्रमखु पेशा कृषी रहेको छ। नमनुा िवेक्षण अनिुार ६८% िनििंख्याले कृवष पेशा 
अपनाएको छ भने ९% बैदेम्शक रोिगारी र १% िरकारी िेवामा रहेका छन।् त्यस्तै बाँकी २२% ववसभन्न तहमा 
पढ्ने ववद्याथी रहेका छन।् आयोिना प्रभाववत क्षेरका स्थानीयको पेशा तलको पाईचाटभमा देखाईएको छ। आयोिना 
प्रभाववत क्षेरमा िस्तै आयोिना प्रभाववत घरिरुीको िमेत प्रमखु पेशा कृषी रहेको छ। 
 

 

 

तम्स्बर 5.14: आयोिना प्रभाववत क्षेरका स्थानीयको पेशको वववरण 
 

5.4.7 उिाभको स्रोत 

आयोिना क्षेरमा बत्ती बाल्नको लासग उिाभको स्रोत राविय प्रणालीको ववद्यतु रहेको छ। केही घरमा िोलार िमेत 
रहेको छ। खाना पकाउनको लासग िामाधयतया दाउरा र गाईको गुईँठा प्रयोग गररएको पाईएको छ। हाल LPG 
ग्याँिको प्रयोग पसन बढ्दै गएको पाईएको छ। आयोिना प्रभाववत घरिरुीले िमेत बत्ती बाल्ल ववद्यतु र खाना 
पकाउन दाउराको प्रयोग गदभछन।् 

5.4.8 खानेपानी तथा िरिफाई 

आयोिना क्षेरका िबै घरिरुीले चचीको प्रयोग गरररहेका छन।् ररभान बस्तीका िबै घरिरुीले िाराको पानी प्रयोग 
गछभन ्भने तल्लो दबाङ बस्तीका ३ घरिरुीहरुले खोल्िीको िरुवा पासन उपयोग गदै आईरहेका छ। आयोिना 
प्रभाववत िम्पूणभ घरिरुीहरुले िाराको पासन प्रयोग गदभछन।् िाराको पानीको महुान बझाङ्गे खोला रहेको छ। उक्त 
स्थान आयोिना कायाभधवयन हनुे स्थलभधदा टाढा रहेको छ। 

68%

22%

9% 1%

खेती वकिानी
ववद्याथी
वैदेम्शक रोिगारी
िरकारी िेवा
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5.4.9 स्वास्थ्य 

आयोिना क्षेरको िबैभधदा नम्िकको स्वास्थ्य ििंस्था कसमरेचौरमा रहेको काभ्र ेस्वास्थ्य चौकी (बिंगलाचलुी अस्पताल) 

रहेको छ।बस्तीबाट स्वास्थ्य ििंस्था पगु्न कररब १ घण्टा लाग्दछ। स्थानीयले स्वास्थ्य ििंस्थाको अलावा िामी 
झाँक्रीमा िमेत ववस्वाि गदभछन।् तर िामी झाँक्रीमा मार ववस्वाि गने स्थासनय भने पाईएको छैन। 

5.4.10 ििंघ ििंस्थामा आवद्धता 
आयोिना क्षेरका िबै घरिरुीहरु िामाम्िक ििंघििंस्था तथा िमूहमा िवक्रय िहभागी रहेका छन।् कृषी, वन र 
खानेपानी िमूहमा िहभागीता रहेको छ। मवहला र पूरूषको िहभासगता बराबर रहेको पाईएको छ। 

5.4.11 अन्नको उपलब्िता 
आयोिना क्षेरको मखु्य पेशा कृवष रहेकाले िम्पूणभ घरपररवारले ६ मवहना देखी वषभ द्वदनिम्म आफ्नै खेसत वकिानीले 
खान पगु्ने पाईएको छ। स्थानीयले लगाउने मखु्य अन्न बासलहरू िान, मकै, गहुँ, िौ, तोरी र मिरुो रहेका छन।् 

5.4.12 आयोिनािँग स्थानीयको अपेक्षा र िम्भाववत अिरहरुको आकँलन 

स्थानीयले आयोिनािँग खेती बाली र िग्गा िसमनमा क्षसत पगेुमा क्षसतपतुीको अपेक्षा गरेका छन ्गरेका अपेक्षाहरु 
रोिाईको आिारमा क्रमैिँग राम्खएको छ। त्यस्तै िम्भाववत अिरहरुमा खेतीमा अिर पनभ िक्ने तथा आयोिनाले 
माथबाट माटो खिालेमा खोलाले बहाब पररवतभन गरी कटान गनभ िक्ने रहेका छन।् 
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पररच्छेद-६ 

प्रस्तावको ववकल्प ववश्लषेण 
 

प्रस्ताववत खानी उत्खनन ्आयोिना िञ्चालनको कारण उत्खनन ्अबसि २१ वषभिम्म आयोिना क्षेरको वातावरणमा 
प्रभाव पदभछ। प्रस्ताववत चनुढुङ्गा खानी नेपाल िरकारले पवहचान गरेको तथा प्रस्तावकको अध्ययनले पिुी गरेको खानी 
भएकाले आयोिना क्षेर चनुढुङ्गाको प्राकृसतक ििंम्चसत रहेको क्षेर हो। आयोिनाको खानी उत्खनन ् म्स्कम अध्ययन 
प्रसतवेदनले सिम्ले (थारा) को वन क्षेरमा उत्खनन ्योग्य चनुढुङ्गा रहेको पवुि गरेको छ। यिथभ वन क्षेर प्रयोग नगने 
ववकल्प आयोिनाको लासग उपयकु्त छैन। तथापी आयोिनाको क्षेर सनिाभरण र कायभिूचीमा प्रस्ताव गररएको ५८ 
हेक्टर वन क्षेरलाई चनुढुङ्गा उत्पादनमा अिर नपनेगरी ३५.१७ हेक्टर (प्रारम्म्भक वातावरणीय परीक्षण माफभ त ५ 
हेक्टर िवहत कुल ४०.१७ हेक्टर) उपयोग गनेगरी धयूनीकरण गररएको छ।आयोिनाबाट वातावरणीय प्रभाव पने 
भएता पसन नकारात्मक प्रभावलाई धयूसनकरण तथा िकारात्मक प्रभावलाई वृवद्ध गदै उपलब्ि प्राकृसतक स्रोतको िममु्चत 
उपयोग गनुभको ववकल्प छैन।  

ववकल्प अनकूुल वातावरणीय प्रभाव प्रसतकूल वातावरणीय प्रभाव 

ववकल्प १: सिम्ले थारामा तोवकएकै ठाउँमा चनुढुङ्गा  

सडिाइन: ितही उत्खखन ्गरी 5 समटर उचाई 
तथा १० समटर चौंडाई भएका काधला 
(Bench) हरु माथील्लो उचाईबाट तलसतर 
क्रमैिँग सनमाभण गदै उत्खनन ्गने। 

आयोिना क्षेर पहाडी भगुोलमा 
रहेकाले ितही र क्रमगत 
उत्खनन ्ले उत्खनन ्पिात िसमन 
म्स्थर बनाउने। 

-  

आयोिना स्थल: िनचेतना िामदुावयक वनको 
थारा खण्डमा पने वन क्षेर तथा सनिी िसमनमा 
आयोिना िञ्चालन हनुे। 

 - 

िनचेतना िामदुावयक वन िमूहले 
व्यवस्थापन गदै आएको वनको थारा 
खण्ड खण्डीकरण तथा वनस्पसत तथा 
वधयिधतकुो वािस्थान नाि हनुे। 

भ-ूबनौट: वन, बटु्यान तथा झाडी र खेतीयोग्य 
िसमन। 

खेतीयोग्य िसमनको उपयोग 
नगधय मारामा गररने र आयोिना 
िञ्चालन पिात उत्खनन ्क्षेरमा 
वन ववकाि गररने भएकाले 
भउूपयोगमा स्थायी पररवतभन 
नहनुे। 

२१ वषभिम्म आयोिना क्षेरको भ-ू

उपयोग अस्थायी पररवतभन हनुे। 

अपनाईने प्रववसि: याम्धरक सबसिको प्रयोग गरी 
एस्काभेटर र सिलर तथा नेपालाईट (Nepalite), 

डेटोनेवटङ् कडभ (Detonating Cord), प्लेन 
डेटोनेटर (Plain Detonator) र िेफ्टी फ्यिु 
(Safety Fuse) प्रयोग गरर ववष्फोटन। 

 - 

आयोिना क्षेरमा उत्खनन ्तथा 
सबष्फोटनको कारण ध्वनी प्रदषुण 
तथा िसमन अम्स्थर हनु गई भकू्षय 
तथा पवहरोको िम्भावना। 
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ववकल्प अनकूुल वातावरणीय प्रभाव प्रसतकूल वातावरणीय प्रभाव 

िञ् चालन ववसि: चनुढुङ्गा उत्खनन,् भण्डारण र 
सिमेधट उद्योगिम्म ढुवानी 

 ििंकसलत चनुढुङ्गालाई आयोिना 
क्षेरमा नटुक्र्याई सिमेधट उद्योगमा 
परु् याईने हनुाले िलुाका 
कणहरुको कारण हनुे वाय ुप्रदषुण 
कम हनुे। 

 चनुढुङ्गा उत्खननको क्रममा वन 
क्षेरको ववनािले ररभान बस्तीको 
गणुस्तररय िीवनमा ह्राि आउने, 
कामदारको पेशागत स्वास्थ्यमा अिर 
पानभ िक्ने। चनुढुङ्गा ढुवानीको 
क्रममा खानी क्षेरदेखी सिमेधट 
उद्योगिम्म िवुाँ, िलुो र ध्वनी 
प्रदषुण तथा दघुभटनाको िम्भावना 

िमय तासलका: वषाभको िमय (िेठ १५ देखी 
भदौ १५ िम्म ३ मवहना) बाहेक अधय िमयमा 
मार खानी उत्खनन ्गने। त्यिैगरी सबहान ७ 
बिेदेखी बेलकुी ८ बिेिम्म मार खानी 
उत्खनन ्गने।  

वषाभको िमयमा चनुढुङ्गा उत्खनन ्
नगररने भएकोले भकू्षय र 
पवहलोको िम्भावना, दघुभटना र 
तल्लो तटीय क्षेरमा ढुङ्गा, माटो र 
गेगर बगने िम्भावना घटाउने। 

 आयोिना क्षेरमा ध्वनीको मारा 
बढ्न गई प्रदषुण हनुे। 

कच्चा पदाथभ: आयोिनाका ििंरचनाहरु सनमाभण 
गदाभ स्वीकृत प्राप्त स्थानीय क्रिर उद्योगबाट 
ढुङ्गा, सगटी र बालवुा खररद गने। 

क्रिर उद्योगबाट आयोिनालाई 
आवश्यक ढुङ्गा, सगटी र बालवुा 
खररद गररने भएकोले स्थानीय 
खोला नालाहरुमा अिर नपने। 

- 

वन तथा िरकारी िग्गाको प्रयोग: चनुढुङ्गा 
उत्खनन ्को लासग ३५.१७ हेक्टर िरकारी वन 
क्षेरको प्रयोग गने। 

 - 

वन क्षेरको िग्गा २१ वषभिम्म 
उपयोग हनुे तथा हालको वन, 

वस्पसत तथा वधयिधत ुवािस्थान 
नाि हनुे। 

प्रसतकूल अिर: यि आयोिनाको प्रसतकूल प्रभाव अनचु्छेद ७ मा वणभन गररएको छ। 

ववकल्प २: वन क्षेर प्रयोगको बैकम्ल्पक उपायहरु: प्रस्ताववत खानी क्षरेमा सिमेधट उद्योगको कच्चा पदाथभका रुपमा प्रयोग 
गररने चनुढुङ्गामा आवश्यक मारामा क्याम्ल्ियम तथा अधय खसनि पदाथभहरु पाइएको तथ्य तहाँको चट्टानको नमनुा पररक्षण 
बाट पवुि भएको छ । िाथै िोवह स्थानमा कररव २१.२६ वषभिम्म खानी ििंचालनका लासग पगु्नेगरर कच्चापदाथभ रहेको 
हनुाले त्यहा ँचनुढुङ्गा खानी ििंचालन ििंम्भव रहेको सबषय िो खानीको ििंभाव्यता अध्ययनले देखाएको हनुाले प्रस्ताववत 
क्षेरबाहेकका स्थानको वैकम्ल्पक ववश्लषेण गररएको छैन ।  
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पररच्छेद-७ 

प्रस्ताव कायाभधवयन गदाभ वातावरणमा पने प्रभाव 
 

यि खण्डमा स्वीकृत कायभिूचीको आिारमा प्रस्ताव कायाभधवयन गदाभ आयोिना क्षेरको भौसतक, िैववक र िामाम्िक, 

आसथभक र िाँस्कृसतक वातावरणमा पने िकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावहरुलाई मूल्याङ्कन तथा ववश्लषेण गररएको 
छ। ववश्लषेणको क्रममा सनमाभण अविी, प्रभावको प्रकृती (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष), पररमाण, िीमा र िमयावसिलाई ख्याल गररएको 
छ। प्रस्ताववत आयोिनाको िञ्चालन पूवभ र िञ्चालनको अवस्थामा पनभ िक्ने प्रभावहरुलाई सनम्न उपखण्डहरुमा 
ववभािन गररएको छ; 

 

7.1 िकारात्मक प्रभावहरु 

प्रस्ताववत आयोिनाको कायाभधवयनबाट आयोिना क्षेर र वरीपरीको वातावरणमा पने िकारात्मक प्रभावहरु यिप्रकार 
रहेका छन;् 

क) आयोिना क्षरेमा आसथभक गसतसबसि बढ्ने तथा स्थानीय अथभव्यवस्था (economy) मा ववृद्ध हनु े

आयोिना िञ्चालनपूवभ तथा िञ्चालनको अवस्थामा आयोिनाका कामदारहरूलाई दैसनक उपभोग्य िामग्रीको आवश्यकता 
पदभछ। कररव १०० िना कामदारको लासग सनयसमत रूपमा आवश्यक पने खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माि,ु दगु्ि तथा 
पेय पदाथभको उपभोग गदभछन।् स्थानीय कृषक तथा व्यविायीहरुले उपभोग्य िामान सबक्री सबतरण गने अविर प्राप्त 
गदभछन।् यिथभ आयोिनाको िञ्चालनबाट आयोिना क्षेरको आसथभक गसतसबसिमा िकारत्मक प्रभाव पाने तथा स्थानीय 
अिभव्यवस्थामा नै वृवद्ध हनुे देम्खधछ।  
 

ख) स्थानीय िरकारको अथभव्यवस्थामा ववृद्ध हनुे 
आयोिनाले खानी उत्खनन ्बाट प्राप्त हनुे चनुढुङ्गाको रािश्वको १० प्रसतशतका दरले हालको ब्यवस्था अनरुुप हनु 
आउने प्रसतटन रु ६ का दरले रािश्व सतनभ पने हधुछ। आयोिनाले स्थानीय िरकारलाई दैसनक ४,००० टनका 
वहिाबले वावषभक (९ मवहनाको) रु ६४,८०,००० रािश्व बझुाउने छ। यिथभ खानी िञ्चालनबाट ििंकसलत रािश्व स्थानीय 
ववकािको लासग द्वदगो स्रोत हनुे तथा स्थानीय िरकारको अथभव्यव्यवस्थामा टेवा परु् याई िमग्र आसथभक क्षेरमा वृवद्ध 
हनुे देम्खधछ। 
 

ग) स्थानीयलाई रोिगारीको अविर ििृना हनु े

आयोिनालाई कायाभलय तथा व्यवस्थापन र चनुढुङ्गा उत्पादनको लासग कररव १०० िना कामदार आवश्यक पने 
देम्खधछ। उक्त कामको लासग ३० िना अदक्ष, ४६ िना अिभदक्ष र २४ िना दक्ष कामदारले २१ वषभिम्म प्रत्यक्ष 
रोिगारी प्राप्त गनेछन।् आयोिनाले क्षमता र योग्यताका आिारमा स्थानीयलाई रोिगारीमा प्राथसमकता द्वदने हनुाले 
रोिगारीको अविर िृिना हनुे देम्खधछ। 

 
घ) स्थानीयलाई व्यापार व्यविायको अविर 

आयोिना र आयोिनाका कामदारहरुले दैसनक उपभोग गने बस्तहुरुको माग हालको बिार माग भधदा बढ्ने भएकाले 
स्थानीय कृषक तथा व्यापारीहरुले आफ्नो व्यापार व्यविाय बढाउने अविर प्राप्त गदभछन।् खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, 

माि,ु दगु्ि तथा पेय पदाथभको व्यापार र होटल व्यविायमा वृवद्ध हनुे देम्खधछ। 
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ङ) सिमेधट कम्पसनलाई नेपालमै म्क्लङ्करको उपलब्िता तथा म्क्लङ्कर आयातमा कम हनु गई रािको कूल ग्राहस्थ 
उत्पादनमा ववृद्ध हनु े

आयोिनाले दैसनक ४,००० टन चनु ढुङ्गा उत्पादन गने प्रस्ताव गरेको छ। ििबाट रु ४०० प्रसत टनका दरले 
दैसनक रु. १६,००,००० लाख रूपैंयाको चनुढुङ्गा उत्पादन हनुेछ। यिरी वषाभको िमय बाहेकको अबसिमा प्रसतवषभ 
४३,२०,००,००० रुपैंयाको चनुढुङ्गा उत्पादन हनुे देम्खधछ। यिथभ १०, ८०, ००० टन बराबरको म्क्लङ्कर ववदेशबाट 
आयात कम हनु िाने तथा नेपालकै सिमेधट उद्योगलाई कच्चा पदाथभ उपलब्ि हनुे हुँदा रािको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा 
वृवद्ध हनु ेदेम्खधछ। 
 

7.2 नकारात्मक प्रभावहरु 

7.2.1 भौसतक वातावरण 

7.2.1.1 खानी उत्खनन ्कायभ गनुभ पूवभको अवस्था 

क) कामदार म्शववर तथा कायाभलय स्थापनािँग िम्बम्धित िवालहरु 

आयोिनाको म्शववर सनमाभणको लासग थाराको सनिी िसमनमा १.१ हेक्टर िसमन छुट्याएको छ। उक्त िसमनमा 
आयोिनाको कायाभलय िमेत स्थापनाको लासग प्रस्ताव गररएको छ। सिमेधट, किं वक्रट, वप्रफ्याब र िस्ता प्रयोग गरर 
म्शववर ििंरचना सनमाभण गदाभ एकातफभ  िसमनको मासथल्लो ितहको मसललो माटो नाि हधुछ भने अकाभतफभ  माटोको 
उबभराशम्क्तमा िमेत कसम आउँदछ। 
 

ख) पावकभ ङ् स्थल तथा ममभत केधर स्थापनािँग िम्बम्धित िवालहरु 

आयोिनाको पावकभ ङ् स्थल तथा ममभत केधर स्थापनाका लासग १.१ हेक्टर िसमन छुट्याएको छ। उक्त िसमनमा 
सिमेधट, किं वक्रट, र िस्ता प्रयोग गरर टहरा बनाउने तथा ममभत केधरबाट सनम्स्कएका रिायनहरु िसमनमा समसिन 
नद्वदनका लासग नाला िवहतको किं वक्रट पोखरी सनमाभण गररनेछ। उक्त ििंरचना सनमाभण गदाभ िसमनको मासथल्लो ितहको 
मसललो माटो नाि हनु,े माटोको उबभराशम्क्तमा िमेत कसम आउने, रिायनहरु तल्लो तवटय क्षेरमा समसिन ेतथा माटो 
प्रदषुण हनु िक्ने देम्खधछ। 
 

ग) चेक ड्याम र सथग्र्याउने पोखरी सनमाभणिम्बधिी िवालहरु 

खानी उत्खनन ्क्षेरको तल्लो तवटय क्षेरमा रहेका तीनवटा खोल्िीहरुमा िातवटा चेक ड्याम र १४ वटा पानी 
सथग्र्याउने पोखरीहरु प्रस्ताव गररएको छ। ििंरचना सनमाभण क्षेर पहाडी भूगोलमा रहेकाले चेक ड्याम तथा सथ्रग्याउने 
पोखरी सनमाभण गदाभ तल्लो तटीय क्षेरमा ढुङ्गा झनभ िक्ने तथा दघुभटनका िम्भावनाहरु बढ्न िक्ने देम्खधछ। प्रस्ताव 
गररएका पोखरी ४ सम × ४ सम × २ सम नापका रहेका छन।् वषाभको िमयमा पोखरी भत्कन गई नाला सनमाभण हनु 
िक्ने, भकू्षय हनु िक्ने तथा तल्लो तवटय लेदो माटो बग्न िक्ने देम्खधछ।  

 

घ) आयोिनाको आधतररक िडक सनमाभण िम्बधिी िवालहरु 

आयोिनाले आयोिना क्षेरको दईुवटा खानीमा पगु्न कूल ५२० समटर लामो आधतररक िडक बनाउनपुनेछ। ििमध्ये 
१३० समटर लामो िडक पवहलो खानी र ३९० समटर लामो िडक दोस्रो खानी िम्म पगु्नको लासग बनाउन ुपनेछ। 
उक्त ििंरचना सनमाभण गदाभ िसमनको मासथल्लो ितहको मसललो माटो नाि हनु ेतथा माटोको उबभराशम्क्तमा िमेत कसम 
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आउने देम्खधछ । त्यिैगरी आधतररक िडकबाट बग्ने वषाभदको पानीले तल्लो तटीय क्षेरमा भूक्षय तथा िसमन कटान 
गरी िसमनको म्स्थरतामा प्रभाव पानभ िक्ने देम्खधछ। 
  

ङ) िसमनको ितहको मसललो माटो ििंरक्षणका लासग स्थान सनमाभणिँग िम्बम्धित िवालहरु 

खानी ििंचालनपूवभको अवस्थामा खानी उत्खनन ्को क्रममा सनस्कने मसललो माटोलाई ििंरक्षण गनभ दईुवटा िसमनको 
ितहको मसललो माटो राख्न ेक्षेर प्रस्ताव गररएको छ। ििंरक्षण स्थलमा कररब २,७२,२६७ घनसमटर मसललो माटो 
व्यवस्थापन गनभ पने देम्खधछ। उक्त माटो राख्न ेस्थलको सनमाभणको क्रममा ल्याईने सनमाभण िामग्री तल्लो तटीय क्षेरमा 
झनभ िक्ने तथा दघुभटनाको िम्भावना बढ्न िक्ने देम्खधछ। त्यिैगरी बनाईएको ििंरचना कमिोर भएमा वा ििंरक्षण 
गररएको माटो र वषाभतको पानीको एककृत अिर (Soil-water cumulative impact) ले पखाभल भत्कना गई 
दघुभटना बढाउन िक्न ेदेम्खधछ। 

 

च) सनमाभण कायभिँग िम्बधिीत िलुो, िवुाँ, र ध्वनी प्रदषुण 

आयोिना क्षेर बस्ती क्षेरभधदा टाढा एकाधत ठाउँमा अवम्स्थत छ। आयोिना स्थलमा कुनै पसन वकसिमको िवुाँ, िलुो 
र ध्वनी प्रदूषण पाईएको छैन। आयोिना िञ्चालनपूवभ ििंरचनाहरु सनमाभण गदाभ आयोिना क्षेरमा िवुाँ, िलुो र ध्वनी 
प्रदूषण बढ्न िक्ने छ। तथापी उक्त प्रदषुण नगधय वकसिमको हनुे अनमुान गररएको छ। 

 

छ) आयोिना क्षरेमा पगु्ने बाटो तथा बाहै्र मवहना लाग्ने हसु्ि ुर कुवहरोको कारण दघुभटना हनु िक्ने 
आयोिना क्षेर पगु्ने पहुँचमागभ घोराहीबाट कसमरेचौर हुँदै तापा-थारा िडक रहेको छ।उक्त पहुँचमागभमा पने कसमरेचौरको 
कररब २ वकसम क्षेर सनयसमत हसु्ि ुर कुवहरो लाग्ने क्षेर रहेको छ। उक्त िडकमा सनयसमत रुपमा सनिी, िावभिसनक, 

मालबाहक िवारीहरु तथा घोराही सिमेधट र िोना सिमेधट उद्योगलाई चनुढुङ्गा ढुवानी गने िकहरु गडु्ने गदभछन।् 
िडकमा सनयसमत रुपमा कररब ५०० ठूला िवारी िािन गडु्दछन।् उक्त क्षेरमा कमिोर दृश्यता (poor visibility) 

का कारण िवारी िािन ठोद्वक्कने िम्भावना रहेको छ। यिथभ आयोिना िञ्चालन पूवभको ििंरचना सनमाभण तथा आयोिनाका 
गसतसबसिहरु िञ्चालनमा लासग िडकमा गडु्ने गाडीहरु दघुभटनमा पनभ िक्न ेतथा िडकमा दघुभटनाको िम्भावना बढाउन े
देम्खधछ।  
 

7.2.1.2 खानी उत्खनन ्कायभ िञ्चालन हुँदाको अवस्था 

क) आयोिना क्षरेको िसमनको मासथल्लो भागको माटो (Top soil) कटान तथा पनेु कायभले मसललो माटो नाि हनुे 
प्रस्ताववत चनुढुङ्गा खानीमा उत्खनन ्का लासग दईुवटा खण्डहरु रहेका छन।् थारको पूवभतफभ  खण्ड १ अवम्स्थत छ भन े
खण्ड २ दम्क्षणतफभ  अवम्स्थत छ। खानी उत्खनन ्गदाभ प्रस्ताववत खण्ड १ बाट ३१,८८५ घनसमटर र खण्ड २ मा 
४,५६० घनसमटर गरी कूल ३६,४४५ घनसमटर माटो नाि हनुे देम्खधछ। खानी क्षेर सभरालो पाखोमा अवम्स्थत 
रहेकाले िसमनको मासथल्लो ितहको माटो उत्खनन ्िवटल रहेको छ। यिथभ आयोिना िञ्चालन गदाभ आयोिना 
क्षेरको मसललो माटो नाि हनुे देम्खधछ।  

 

ख) आयोिना क्षरेको भउूपयोगमा पररवतभन हनुे 
आयोिना िञ्चालनको लासग कूल ४२.३३३५ हेक्टर िसमन आवश्यकता पदभछ। ििमध्ये चनुढुङ्गा उत्खनन ्को लासग 
३५.१७ हेक्टर िसमनको आवश्यकता पदभछ भने आयोिनाका अधय ििंरचनाहरु सनमाभण गनभ ७.१६३५ हेक्टर िसमन 
आवश्यक पदभछ। भउूपयोगका आिारमा कूल िसमनमध्ये ५. १८९५ हेक्टर िसमन १०% भधदा बढी क्योनोपी कभर 
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भएको तर वनको रुपमा दताभ नभएको सनिी िसमन, ३५.१७ हेक्टर िसमन िरकारी वन क्षेर र बाँकी रहेको १.९७४ 
हेक्टर िसमन सनिी खेसतयोग्य िसमन रहेको छ। यिथभ आयोिना कायाभधवयन गदाभ २१ वषभ अवसिको लासग ४२.३३३५ 

हेक्टर क्षेरफलको िसमनको भउूपयोग पूणभ रुपले पररवतभन हनुे देम्खधछ। आयोिना िम्पन्न पिात खानी क्षेरमा 
प्राकृसतक प्रवक्रयाबाट माटो बन्न (soil formation) तथा रुख सबरुवा उम्रन/हकुभ न लामो िमय लाग्ने भएकाले िसमनको 
उपयोग अस्थायी वकसिमको भएता पसन भउूपयोगमा स्थायी क्षसत पगु्ने देम्खधछ।  

 

ग) माटो बग्ने तथा भकू्षय हनु िक्ने 
खानी उत्खनन ्गदाभ सभरालो िसमनबाट तल्लो तटीय क्षेरमा माटो बग्निक्ने देम्खधछ। त्यस्तै उत्खनन ्को क्रममा 
छेउमा थपुाररएको चनुढुङ्गा र फोहोर माटोको लोडले सभरालो िसमनमा भकू्षय हनु िक्ने देम्खधछ। ढुङ्गा र माटो तल्लो 
तटीय क्षेरमा झने क्रममा खोला तथा खोल्िाले मागभ पररवतभन गने, िसमन कटान गने तथा खेतीयोग्य िसमनमा क्षसत 
परु् याउन िक्ने देम्खधछ। 
 

घ) आयोिनाको तल्लो तटीय क्षरेमा रहेका सििंचाई कुलोमा अिर पनभ िक्न े

आयोिना तल्लो तटीय क्षेरमा सिरवारी खोला र दबाङ् खोलाको ििंगमदेखी आरुङ खोलािम्म सििंचाईका लासग दिभनौं 
िाना कुलाहरु रहेका छन।् चनुढुङ्गा उत्खनन ्को क्रममा झनभ िक्ने ढुङ्गा र माटोले कुलो परुरन िक्ने, खोलाले बहाब 
फेरीन िक्न ेतथा सििंचाई कुलोमा पानी फकाभउने ढुङ्गा र गेगर थपु्रन गई सििंचाईमा कद्वठनाई पैदा गराउन िक्न े
देम्खधछ। 

 

ङ) उत्खनन ्कायभ तथा चनुढुङ्गा ढुवानी गदाभ िवारी िािनबाट वाय ुप्रदषुण हनुे 
चनुढुङ्गा उत्खखनन ् तथा डम्प िकमा लोड क्रममा उत्खनन ्क्षेरमा िलुो उत्पादन हनुे देम्खधछ। त्यस्तै चनुढुङ्गा 
उत्खनन ्क्षेरमा गररने ब्लाम्स्टङ र सिसलङको क्रममा िमेत िुलो उत्पादन हधुछ। घोराही देखी लगभग २६ वकसमको 
दूरीमा रहेको िलेु र खम्ण्डत कालोपरे (fragmented blacktopped) िडक हुँदै खानीबाट डम्प िकमा चनुढुङ्गा ढुवानी 
गदाभ िम्पूणभ िडकभरी नै िलुोको प्रकोप बढ्ने देम्खधछ। आयोिना स्थलमा हाल िलुोको मारा धयून रहेको छ। 
तथापी क्षेर सनिाभरणको क्रममा भधदा बढेको पाईएको छ। उत्खनन ्कायभ र ढुवानीको कारण आयोिना स्थल र 
पहुँचमागभमा िलुोको िमस्या बढ्ने देम्खधछ। त्यस्तै दैसनक २०० विप िकहरु ओहोर दोहोर गने भएकाले आयोिना 
क्षेरको वातावरणमा मोटरले फ्याक्ने िवुाँको मारा बढ्ने देम्खधछ। 
 

च) उत्खनन ्कायभमा सिसलङ, ब्लाम्स्टङ र चनुढुङ्गा ढुवानी कायभमा ििंलग्न िवारी िािनबाट ध्वनी प्रदषुण हनुे 
चनुढुङ्गा उत्खनन ्गदाभ एस्काभेटरको िहायतामा सिसलङ तथा डेटोनेटरको प्रयोग गरी ब्लाम्स्टङ गनुभपने हधुछ। िडकमा 
आयोिनाका दैसनक २०० विप िकहरु ओहोर दोहोर गदाभ िसमन थकभ ने र आवाि सनकाल्ने हनुाले आयोिना क्षेरको 
वातावरणमा ध्वनीको मारा बढ्ने देम्खधछ। त्यिैगरी िकहरुले बिनाउने हनभको कारण िमेत ध्वनीको मारा बढ्ने 
प्रक्षेपण गररएको छ । यिथभ आयोिनाको चनुढुङ्गा उत्खनन ्र ढुवानीको कारण ध्वनी प्रदषुण बढाउने देम्खधछ। 
 

छ) कामदार म्शववरबाट उत्पादन हनुे ठोि तथा तरल फोहोर व्यवस्थापन िँग िम्बम्धित िवालहरु 

आयोिनाको कामदार म्शववरमा कररब ५० िना कामदारहरु बस्ने देम्खधछ। कामदारले दैसनक प्रयोग गने खाद्यबस्त,ु 

पेय पदाथभ तथा िामान तथा बस्तहुरु पोको पानभ प्रयोग गररने प्लाम्स्टक झोला, र् यापर, प्लास्टीक तथा सििाका बोतल, 
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वटनका बट्टा, काटुभन र कािगबाट ठोि फोहोरमैला उत्पादन हनुे देम्खधछ। त्यस्तै शौचालयमा दैसनक २५ केिी फोहोर 
उत्पादन हनुे देम्खधछ। 
 

ि) िवारी िािन पावकभ ङ् तथा ममभत केधरबाट सनस्कने फोहोर तथा रिायनहरुको अिर िम्बम्धि िवालहरु 

िवारी िािनमा तेल, सग्रि र रिायनहरु प्रयोग हनुे गदभछन।् आयोिनाका िवारी िािनको पावकभ ङ र ममभत केधरका 
लासग छुट्टा छुटै्ट क्षेरको व्यवस्था गररएको छ। यस्ता क्षेरमा रिायनहरु िसमनमा समसिन गई आयोिना क्षेरको माटो 
प्रदवुषत बनाउन िक्न ेतथा वषाभको िमयमा तल्लो तटीय क्षेरमा पानीमा समसिन िक्न ेदेम्खधछ। यिथभ िवारी िािन 
पावकभ ङ् तथा ममभत केधरबाट सनस्कने फोहोर तथा रिायनहरु िल तथा िसमन प्रदूवषत बनाउन िक्ने देम्खधछ। 

 

झ) आयोिनाको लासग आवश्यक तेल भण्डारणिँग िम्वम्धित िवाल 

आयोिनाका िवारी िािन र एस्काभेटरको लासग आवश्यक तेल घोराहीबाट िममा सिल गरी ढुवानी गररने तथा तेल 
भण्डारणको लासग छुट्याईएको क्षेरमा भण्डार गररनेछ। भण्डारण क्षेरबाट तेल पोम्खन िक्ने तथा चहुन िक्न े
देम्खधछ। अिबाट िसमन तथा तल्लो तटीय क्षेरमा पानी प्रदूवषत बनाउन िक्ने देम्खधछ। त्यिैगरी मिदरु तथा 
बावहररयाको अिाविासनको कारण आगलासगको िोम्खम िमेत रहेको छ। यिथभ तेल भण्डारणबाट आगालागी र 
िल/िसमन प्रदूषणको िम्िावना देम्खधछ। 

 
ञ) दबाङ् खोलाको पानीको गणुस्तरमा अिर पानभ िक्ने 
आयोिनाका उत्खनन ्िम्बम्धि वक्रयाकलाप तथा िबारी िािनमा प्रयोग गररने तेल, सग्रि र रिायनहरु तल्लो तटीय 
क्षेरमा रहेको दबाङ् खोलामा समसिन गई पानीको गणुस्तरमा ह्राि आउन िक्न े देम्खधछ। हाल खोलाको पानीको 
गणुस्तर िामाधय वकसिमको रहेको छ। ववषेश गरी बषाभदको िमयमा खानी क्षेरबाट लेदो माटो तल्लो तटीय क्षेरमा 
बग्न िक्ने देम्खधछ। खानी उत्खनन ्को िमयमा दबाङ् खोलाको पानी प्रदवुषत हनु िक्ने देम्खधछ। 

 
ट) आयोिना क्षरेको िसमनमनुीको पानीको ितहमा पानभ िक्ने अिर; कुवा/िरुवा/खोल्िी िकु्न िक्ने 
खानी उत्खनन ्क्षेरको तल्लो तटीय क्षेरमा तीनवठा खोल्िी र एउटा खोला रहेको छ। खोलामा बाहै्र मवहना पानी 
बग्दछ भने खोल्िीहरुमा िखु्खा याममा पानी िकु्ने गदभछ। आयोिना क्षेरमा कुवा, पानीका महुान तथा िरुवाहरु 
पाईएका छैनन,् तथापी खानी उत्खनन ्बाट िसननमनुीको ितहको पानीको ितह घट्न िक्ने, वषाभतको िमयमा िहती 
बगाई िेरै हनुे र आयोिना क्षेर वरीपरीको माटोमा पानीको मारा कसम हनु गई (decrease in soil water content) 
पाररम्स्थसतक उत्पादकत्व (ecosystem productivity) घट्न िक्ने देम्खधछ। 

  

ठ) उत्खनन ्को क्रममाखेर िाने फोहर पदाथभ व्यवस्थापनिँग िम्बम्धित िवालहरु 

उत्खखन ्को क्रममा दैसनक टन १०० टन फोहोर माटो र ढुङगा सनस्कने अनमुान गररएको छ। उत्खनन ्गदाभ फोहोर 
पदाथभलाई सभरालो िसमन छेउ लगाउँदा उक्त फोहोर तल्लो तटीय क्षेरमा झने तथा िसमन परुरन िक्ने, भकू्षय गराउन 
िक्ने, खोलाको बहाब पररवतभन गनभ िक्ने देम्खधछ। आयोिनाले फोहोर व्यवस्थापनको लासग दईुवटा फोहोर 
व्यावस्थापन क्षेर प्रस्ताव गरेको छ। फोहोर व्यवस्थापन क्षेरबाट वषाभदको िमयमा वहलो माटो तथा िसमलो पानी 
तल्लो तटीय क्षेरमा बग्ने तथा दबाङ खोलाको पानीको गणुस्तमा ह्राि आउन िक्ने देम्खधछ। त्यिैगरी फोहोर 
पदाथभको लोडले व्यवस्थापन केधरको पखाभल भत्कन िक्ने, दघुभटना हनु िक्ने र िम्पूणभ फोहोर माटो दबाङ खोलामा 
समसिन िक्ने देम्खधछ।  
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ड) आयोिनाले ववद्यमान िडक तथा गोरेटो बाटोहरुलाई अिर पानभ िक्न े

खानी उत्खनन ्कायभले प्रत्यक्ष रूपमा कुनै पसन गोरोटो तथा ववद्यमान िडकलाई अिर पाने देम्खएको छैन। तर 
आयोिनाको चनुढुङ्गा कम्पसनद्वारा लमहीमा िञ्चासलत सिमेधट उद्योगमा ढुवानी गदाभ कसमरेचौर देखी आयोिना 
स्थलिम्मको ५.६ वकसम िलेु िडक, घोराहीदेम्खको कसमरेचौर िम्मको २० वकसम खम्ण्डत कालोपर िडक र घोराही 
देखी लमहीिम्मको कररब ३२ वकसम कालोपरे िडक प्रभाववत हनुे देम्खधछ। हाल ववद्यमान िडकमा िवारी चाप 
बढ्ने , बाटोमा खाल्डा खलु्डी बढ्ने, कालोपरे कम वटकाउ हनु ेतथा िवुाँ, िलुो बढ्ने र दघुभटनाको िम्भावना बढाउन े
देम्खधछ। सिरवारीमा अवम्स्थत वहमाल माध्यासमक ववद्यालय िाने गोरेटो बाटो तथा ररभान र तापा बस्ती िाने मोटर 
माटोमा िलुोको प्रकोप बढ्न िक्ने देम्खधछ।  
 

ढ) आयोिना क्षरेको िलवाय ुर कावभन िम्ञ्चसतमा अिर 

आयोिनाको कायाभधवयनबाट ८११ वटा रुख तथा बल्लाबल्ली र आयोिना क्षेरका सबरूवा र वधस्पसतहरु नाि हनु े
देम्खधछ। आयोिना स्थलमा भएका वनस्पसत नाि हनुे, २१ वषभिम्म रुख सबरूवाहरु नउम्रने तथा उक्त िमयपछि 
पसन सबरुवा उम्रन तथा हकुभ न लामो िमय लाग्ने भएकाले आयोिना क्षेरको िलवाय ुर कावभन िम्ञ्चसतमा अिर पाने 
देम्खधछ। ििका कारण आयोिना क्षेरको वायकुो तपक्रम बढ्न िक्ने देम्खधछ। 
 

7.2.2  िैववक वातावरण 

7.2.2.1 खानी उत्खनन ्कायभ गनुभ पूवभको अवस्था 

क) वन क्षरे खाली गदाभ आयोिना क्षरेको िैववक वातावरणमा पने अिर 

आयोिना स्थल िनचेतना िामूदावयक वन िमूहले व्यवस्थापन गरेको वनको थारा खण्डमा पदभछ। आयोिनाले कटान 
गनुभपने रुखको लगत िव-सडसभिन वन कायाभलय कसमरेचौरमाफभ त िम्बम्धित िामदुावयक वन िमूह र आयोिनाका 
प्रसतसनसिको रोहबरमा कुल गणना सबसिबाट लगत सलईएको हो।उत्खनन ्कायभका लासग आयोिनास्थल खाली गदाभ वन 
क्षेरबाट ८११ वटा रुख तथा बल्लाबल्ली कटान गनुभपने देम्खधछ। त्यिैगरी ि-िाना सबरुवा, झाडी र घाँिका बटुाहरु 
नाि भएर िानेछन।् आयोिना क्षेरमा िालका रुखहरु बाहलु्य ििंख्यामा रहेका छन।् आयोिनाले क्षसत गराउने प्रमखु 
प्रिासतहरु िल्ला, अस्ना र बैदारो हनु भने अधय प्रिासतहरु िामनु, दवदवे, म्चउरी, कोरीकाठ, मौवा, हरो, तेि,ु म्िगड, टुनी, 
िादन, फसलदे, खमारी, सतते, कडौली, खधयू, आम्खतारे, काफल, फोिाभ रहेका छन।्  

यिथभ आयोिना क्षेर खाली गदाभ सडसभिन वन कायाभलय घोराही अधतगभतको िब-सडसभिन कायाभलय कसमरेचौरको 
कायभक्षेरमा रहेको िनतेतना िामूदावयक वनबाट कूल ८११ वटा रुखहरुमा क्षसत पगु्ने देम्खधछ। उक्त रुखहरुको 
१०५५२.५६ क्यूवफट वटम्बर तथा १११०४.९५ क्यूवफट दाउरा नाि भएर िानेछन।् आयोिनाले कटान गने 
रुखहरुमध्ये िाल नेपाल िरकारद्वारा व्यापाररक प्रयोिनका लासग कटान, ओिार पिार र ववदेश सनकािी गनभ प्रसतवधि 
लगाईएको रुखहरु अधतरगत पदभछ। तलको तम्स्वरमा आयोिनाले कटान गनुभपने रुखहरुको अवम्स्थसत नक्िा 
देखाईएको छ भने रुखहरुको अक्षाशिं र देशाधतर िवहतको वववरण प्रसतवेदनको अनिूुचीमा राम्खएको छ। 
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ख) वन क्षरेमा आगलागी हनु िक्न े

आयोिना स्थलको मासथल्लो पट्टी िल्लाको वन रहेको छ। िल्लाको वनमा सनयसमत खोटो खङ्कलनको काम िमेत 
भैरहेको छ। आयोिनाका कामदारको लापरबाही तथा चरुोट िेवन िथाभाबी चरुोटका ठुटा फ्याँक्ने प्रकृम्त्तले वन 
क्षेरमा आगलासग हनु िक्ने देम्खधछ। 

 

ग) आयोिना क्षरेमा माछा माने, वधयिधत ुर वनस्पसतको चोरी म्शकार र अवैि व्यापार हनु िक्न े

आयोिना स्थलको तल्लो तटीय क्षेरमा रहेको दबाङ् खोलामा धयून ििंख्यामा माछाका प्रिासत पाईने भएता पसन 
कामदारहरुले माछा मानभ िक्न ेदेम्खधछ। त्यस्तै आयोिना क्षेरमा दमु्िी र रतवुा पाईने भएकोले, आयोिनाले उक्त 
वधयिधतहुरु मानभ िक्ने तथा बेचसबखन गनभ िक्ने देम्खधछ। आयोिना क्षेरमा पाईने आसथभक वहिावले महत्वपूणभ 
िालका काठको चोरी तथा अवैि व्यापार हनु िक्ने देम्खधछ। 
 

7.2.2.2 खानी उत्खनन ्कायभ िञ्चालन हुँदाको अवस्था 

क) वन क्षरेमा आगलागी हनु िक्न े

आयोिना िञ्चालनको अवसि २१ वषभ रहेको छ। िो अबसिमा आयोिनामा कामदारको लापरबाही तथा चरुोट िेवन 
िथाभाबी चरुोटका ठुटा फ्याँक्ने प्रकृम्त्तले वन क्षेरमा आगलासग हनु िक्ने देम्खधछ। त्यस्तै नयाँ कामदारलाई आयोिना 
क्षेरको ििंवेदनम्शलताको बारेमा असभमखुीकरण नगरी काममा लगाईएमा आगलागीको प्रकोप बढ्न िक्ने देम्खधछ।  

 

ख) आयोिना स्थलमा स्तनिारी वधयिधत,ु चरा, िरीिपृको बािस्थान मासिन िक्न े

आयोिना क्षेर वरीपरी १३ प्रिासतका स्तनिारी िीव, ९ प्रिासतका चरा र १० प्रिासतका उभयचर तथा िरीिपृ 
पाईधछन।् आयोिना स्थल दमु्िीको वािस्थानको रुपमा रहेको छ भने रतवुा र बिंदेल सनयसमत देखा पने वधयिधत ु
रहेको वववरण पाईएको छ। यिथभ आयोिना कायाभधवयनको कारण आयोिना स्थलमा रहेको दमु्िीको बािस्थान 
मासिनेछ भने अधय वधयतधतकुो चररचरण क्षेर िमेत नाि हनुछे। 

 

ग) आयोिना क्षरेमा माछा माने, वधयिधत ुर वनस्पसतको चोरी म्शकार र अवैि व्यापार हनु िक्न े

आयोिना स्थलको तल्लो तटीय क्षेरमा रहेको दबाङ् खोलामा धयून ििंख्यामा माछाका प्रिासत पाईने भएता पसन 
कामदारहरुले माछा मानभ िक्न ेदेम्खधछ। त्यस्तै आयोिना क्षेरमा दमु्िी र रतवुा पाईने भएकोले, आयोिनाले उक्त 
वधयिधतहुरु मानभ िक्ने तथा बेचसबखन गनभ िक्ने देम्खधछ। आयोिना क्षेरमा पाईने आसथभक वहिावले महत्वपूणभ 
िालका काठको चोरी तथा अवैि व्यापार हनु िक्ने देम्खधछ। 

 

घ) ध्वनी प्रदषुणको कारण आयोिना वरीपरीको क्षरे वधयिधत ुर चराले बािस्थान छाडेर िान िक्ने 
आयोिना क्षेर वरीपरी पाईने स्तनिारी, चरा र उभयचर तथा िरीिपृलाई खानी उत्खनन ्तथा ववष्फोटनले ध्वनी 
प्रदषुण गराउन िक्ने देम्खधछ।ववशेषगरी आयोिना क्षेरमा दमु्िी, रतवुा र बिंदेल प्रभाववत हनुे देम्खधछ। यिथभ आयोिना 
कायाभधवयनको कारण क्षेर वरीपरीको बािस्थानमा अिर पने तथा वधयतधत ुर चराले बािस्थान छाडेर िान िक्न े
देम्खधछ। 

 

ङ) िलुोका कणहरुले वनस्पसतको पात ढाकेर वनस्पसतको ववृद्ध ववकािमा अिर पानभ िक्न े

उत्खनन ्को िमयमा उड्ने िलुाका कणहरुले वनस्पसतको पात ढाकेर माटोबाट प्रिारण हनुे पानीको दरमा कसम हनु 
गई िाधिवपरेिन दर घटाउन िक्ने देम्खधछ भने ग्याँिको ओहोर दोहोरको लासग अबरोि ििृना गदभछ। त्यिैगरी 
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िूयभबाट प्राप्त शम्क्त िलुोको कणले ढाकेको पातले कम ििंलेषण गने भएकोले आयोिना क्षेरको वनस्पसतको वृवद्ध 
ववकािमा अिर पानभ िक्ने देम्खधछ। 

 

च) दवाङ् खोलाको पानीको गणुस्तरमा ह्राि आई आयोिना क्षरेको िलीय पाररम्स्थसतकीय प्रणालीमा अिर पानभ िक्न े

आयोिना स्थलको तल्लो तटीय क्षेरमा रहेको दवाङ् खोलामा आयोिना क्षेरबाट ढुङ्गा, माटो र लेदो पानी बग्न गई 
खोलाको पानी प्रदवुषत बनाउन िक्न ेदेम्खधछ। उत्खनन ्तथा फोहोर माटो व्यवस्थापन गने क्रमम दवाङ खोला र 
तल्लो तटीय क्षेरका िमग्र िलीय पाररम्स्थसतकीय प्रणालीमा अिर पानभ िक्ने देम्खधछ। 
 

7.2.2.3 िामाम्िक आसथभक तथा िासँ्कृसतक वातावरण 

7.2.3.1 खानी उत्खनन ्कायभ गनुभ पूवभको अवस्था 

क) कामदारको लासग खानेपानी, िरिफाई र शौचालय िम्बधिी िबालहरु 

आयोिना उत्खनन ्पूवभ आयोिनाका ििंरचना सनमाभणका लासग कामदारलाई खानेपानी तथा शौचालयको आवश्यकता 
पदभछ। हाल ववद्यमान िारा र शौचालय उक्त कायभका लासग प्रयोग गररने छ। िाराको पानीको गणुस्तर पररक्षण गदाभ 
पानी नेपाल खानेपानी गणुस्तर मापदण्डसभर पाईएता पसन महुानमा फोहोर िम्मा हनु गई पानीको गणुस्तर घट्न िक्ने 
देम्खधछ। त्यस्तै आयोिना क्षेरमा िथाभावव फोहोर थपुाने तथा फ्याँक्ने गररएमा आयोिना क्षेरको िौधदयभमा ह्राि 
आउने, म्झिंगा भधकने तथा कामदारको स्वास्थ्यमा प्रसतकूल अिर पानभ िक्न े देम्खधछ।शौचालय भधदा बावहर द्वदिा 
वपिाब गररएमा आयोिना क्षेरको वातावरण फोहोर हनुकुा िाथै म्झिंगा भधकने तथा तल्लो तटीय क्षेरमा रहेको दवाङ् 
नदीमा फोहोर समसिन िक्ने देम्खधछ। 

 

ख) कामदारको स्वास्थ्य र िरुक्षा िम्बम्धि िबालहरु 

म्शववर तथा आयोिनाका अधय ििंरचना सनमाभण गदाभ घाउ चोट लाग्न िक्ने, उचाईबाट लड्न िक्ने, तथा िवुाँ र िलुोको 
िामना गनभपने देम्खधछ। यिथभ यस्ता गसतसबसिहरुबाट कामदारको स्वास्थ्य र िरुक्षामा अिर पानभ िक्ने देम्खधछ। 

 

ग) आयोिना क्षरेको शाम्धत तथा िरुक्षामा अिर पानभ िक्न े

आयोिना क्षेरमा मिदरुको ििंख्या बढ्ने भएकोले आयोिना क्षेरको शाम्धत तथा िरुक्षामा अिर पानभ िक्न े
देम्खधछ।मिदरुहरुले मद्वदराको िेवन गरर हो-हल्ला तथा झैझगडा गनभ िक्ने, बाटोमा वहड्ने मवहला तथा बालबासलका 
र बटुवालाई म्िस्क्याउन िक्न े देम्खधछ। यिथभ बढ्दो कामदार ििंख्याको अिर स्थानीय शाम्धत र िरुक्षामा पनभ 
िक्छ। 

 

घ) सनिी तथा िावभिसनक िग्गामा क्षसत पगु्ने 
आयोिना कायाभधवयनका लासग ७.१६३५ हे. सनिी िसमनको आवश्यकता पदभछ भने ३५.१७ हे. िनचेतना िामदुावयक 
वन िमूहले उपभोग गरररहेको िरकारी वन क्षेर आवश्यकता पदभछ। उम्ल्लम्खत िग्गामा आयोिना कायाभधवयन 
अवसिभर क्षसत पगु्ने देम्खधछ।  

7.2.3.1 उत्खनन ्कायभ िञ्चालन हुँदाको अवस्था 

क) कामदारको लासग खानेपानी, िरिफाई र शौचालय िम्बधिी िबालहरु 

चनुढुङ्गा उत्खनन ्का लासग कामदारलाई खानेपानी तथा शौचालयको आवश्यकता पदभछ। उत्खनन ्पूवभ सनमाभण गररएको 
िारा र शौचालय उक्त कायभका लासग प्रयोग गररने छ। िाराको पानीको गणुस्तर पररक्षण गदाभ पानी नेपाल खानेपानी 
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गणुस्तर मापदण्डसभर पाईएता पसन महुानमा फोहोर िम्मा हनु गई पानीको गणुस्तर घट्न िक्न ेदेम्खधछ। त्यस्तै 
बढ्दो कामदार ििंख्याले आयोिना क्षेरमा िथाभावव फोहोर थपुाने तथा फ्याँक्ने गररएमा आयोिना क्षेरको िौधदयभमा 
ह्राि आउन,े म्झिंगा भधकने तथा कामदारको स्वास्थ्यमा प्रसतकूल अिर पानभ िक्ने देम्खधछ।शौचालय भधदा बावहर द्वदिा 
वपिाब गररएमा आयोिना क्षेरको वातावरण फोहोर हनुकुा िाथै म्झिंगा भधकने तथा तल्लो तटीय क्षेरमा रहेको दवाङ् 
नदीमा फोहोर समसिन िक्ने देम्खधछ। 

 

ख) कामदारको स्वास्थ्य र िरुक्षा िम्बधिी िबालहरु 

यि आयोिना ििंचालनको चरणमा आयोिना क्षेरमा ठूला तथा िाना िवारीकोचाप बढ्ने हुँदा यि आयोिनाका 
कामदारहरु दघुभटनामा िक्न े देम्खधछ। त्यिैगरी िवुाँ र िलुो भएको क्षेरमा काम गनुभपने भएकोले कामदारमा 
स्वािप्रस्वाििँग िम्बम्धित स्वास्थ्य िमस्याहरु बढ्न िक्ने देम्खधछ। चनुढुङ्गा उत्खनन ्कायभ सभरालो पाखोमा गनुभपने 
भएकोले उत्खनन ्इम्धिसनयर, स्काभेटर अपरेटर तथा ढुवानी िक चालक तथा िहचालक दघुभटनामा पनभ िक्न ेिोम्खम 
रहेको छ। चनुढुङ्गा उत्खनन ्कायभ गदाभ सबष्फोटक पदाथभको प्रयोग गररने हुँदा ध्वनी प्रदषुण हनुे तथा सबष्फोटनमा 
मासथल्लो ितहबाट ढुङ्गा र माटो खस्न गई ििंलग्न कामदारहरु िोम्खममा पनभ िक्ने िमेत देम्खधछ। 
 

ग) आयोिना क्षरेको िामाम्िक िद्भाव र शाम्धत तथा िरुक्षामा अिर पानभ िक्ने 
आयोिना क्षेरमा मिदरुको ििंख्या बढ्ने भएकोले आयोिना क्षेरको शाम्धत तथा िरुक्षामा अिर पानभ िक्न े
देम्खधछ।मिदरुहरुले मद्वदराको िेवन गरर हो-हल्ला तथा झैझगडा गनभ िक्ने, बाटोमा वहड्ने मवहला तथा बालबासलका 
र बटुवालाई म्िस्क्याउन िक्न े देम्खधछ। यिथभ बढ्दो कामदार ििंख्याको अिर स्थानीय शाम्धत र िरुक्षामा पनभ 
िक्छ। 

 

घ) आयोिना क्षरेको हररयालीपूणभ गणुस्तरीय िीवनमा क्षसत 

खानी क्षेरको अवम्स्थसत ररभान बस्तीबाट ठीक पाररपट्टी रहेको छ। हाल सिम्ले थारा क्षेरमा वन तथा वनस्पसतको 
उपलब्िताले हररयालीपूणभ छ।खानी उत्खनन ्पिात खानी क्षेर क्रसमक रुपमा बञ्जर बधदै िाने र थाराको पहाडमा 
हररयाली कम हनुे भएकाले ववशेषत ररभान बस्तीका स्थानीयको गणुस्तरीय िीवनमा क्षसत पगु्ने देम्खधछ। 
 

ङ) उत्खनन ्कायभबाट उत्पादन हनुे िलुोबाट आयोिना क्षरेको कृवष उत्पादनमा अिर पानभ िक्न े

आयोिना क्षेरको पूवभतफभ  रहेको ररभान र दम्क्षणसतर रहेको दबाङ् बस्तीमा खेतीयोग्य खेत तथा बारी रहेका छन।् 
त्यिैगरी दबाङ् खोलाको तल्लो तटीय क्षेरमा बाहै्र मवहना सििंचाई हनुे खेत रहेका छन।् चनुढुङ्गा उत्खनन ्कायभबाट 
उत्पन्न हनुे िलुाका कणहरुबाट ररभान तथा दवाङ् बस्ती र तल्लो तटीय क्षेरको खमारी खोल्िीिम्मको क्षेरमा प्रभाव 
पानभ िक्ने देम्खधछ।  

च) िवारीिािनको बढ्दो चापको कारण िवारी दघुभटना बढ्न िक्ने 
आयोिना क्षेर पगु्ने पहुँचमागभ घोराहीबाट कसमरेचौर हुँदै तापा-थारा िडक रहेको छ।उक्त पहुँचमागभमा पने कसमरेचौरको 
कररब २ वकसम क्षेर सनयसमत हसु्ि ुर कुवहरो लाग्ने क्षेर रहेको छ। उक्त िडकमा सनयसमत रुपमा सनिी, िावभिसनक, 

मालबाहक िवारीहरु तथा घोराही सिमेधट र िोना सिमेधट उद्योगलाई चनुढुङ्गा ढुवानी गने िकहरु गडु्ने गदभछन।् 
िडकमा सनयसमत रुपमा कररब ५०० ठूला िवारी िािन गडु्दछन।् उक्त क्षेरमा कमिोर दृश्यता (poor visibility) 

का कारण िवारी िािन ठोद्वक्कने िम्भावना रहेको छ। यिथभ आयोिना िञ्चालन आयोिना िञ्चाल अबसिमा िडकमा 
गडु्ने गाडीहरु दघुभटनमा पनभ िक्ने तथा िडकमा दघुभटनाको िम्भावना बढाउने देम्खधछ।  
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छ) मवहला र वपछसडएको िमूहका व्यम्क्तहरुलाई ज्यालामा ववभेद तथा बालबासलकाको िमशोषण हनु िक्ने 
आयोिना िञ्चालनको क्रममा हनुिक्ने लैवङ्गक सबभेद मखु्यतया कामदारले पाउनपुने तलब िसुबिामा मवहला र परुुषबीच 
हनुे अिमान ज्यालादरले िृिना गदभछ। त्यिैगरी िस्तो ज्यालामा बालबासलकालाई िममा लगाई बालिमको शोषण 
गनभ िक्ने िम्भावना िमेत रहधछ। यिरी आयोिना िञ्चालनको अवसिमा स्थानीय तथा बावहररया मवहला तथा 
बालबासलकालाई ज्यालामा सबभेद तथा िमशोषण हनु िक्ने देम्खधछ।  

 

ि) तल्लो तटीय क्षरेमा ढुङ्गा खिी दघुभटना हनु िक्न े

चनुढुङ्गा उत्खनन ्को क्रममा सभरालो ितहबाट तलसतर ढुङ्गा खस्न िक्न ेभएकोले सिरवारी खोला र दवाङ् खोलाको 
दोभान देखी खमारी खोल्िीिम्मको क्षेरमा रहेका खेतमा बालनाली लगाउन तथा उठाउन िाँदा दघुभटना हनु िक्ने 
देम्खधछ। तल्लो तटीय क्षेरमा क्याच पखाभल लगाई िम्भाववत बग्ने ढुङ्गालाई सनयधरण नगररएमा खेतीपाती गने 
वकिानको अलावा वहडडुल गने स्थानीय िमेत दघुभटनामा पनभ िक्ने देम्खधछ।  

 

झ) आयोिनाको तल्लो तटीय क्षरेमा गेगर, माटो र खेर िाने ढुङ्गा िम्मा हनु गई कृवष क्षरेमा अिर पनभ िक्न े

चनुढुङ्गा उत्खनन ्को क्रममा सभरालो ितहबाट तलसतर ढुङ्गा, माटो र गेगर खस्न िक्ने भएकोले सिरवारी खोला र 
दवाङ् खोलाको दोभान देखी खमारी खोल्िीिम्मको क्षेरमा रहेका ि-िाना सििंचाई कुला पनुभ िक्ने, नद्वद तट कटान 
गनभ िक्ने देम्खधछ। यो अिर खमारी खोल्िीभधदा तल िमेत सबस्तार हनुिक्ने र खेतीयोग्य िसमनमा कटान गरर 
अिर पानभ िक्ने देम्खधछ। 

 

7.3  आयोिना क्षरेका िरोकारवालले उठाएका िवालहरु  

१. आयोिनाले पहुँचमागभको तापा बस्ती देम्ख तापा चोक िम्मको िम्राट सिमेधटको भागमा परेको 
िडकलाईनासल िवहतको सनमाभण गने । 

२. िम्वम्धित गा.पा.को नेततृ्वमा क्षसतपूसतभ िग्गा खररद वा ब्यवस्थापन को ब्यवस्थापन गनुभपने । 

३. वैकम्ल्पक पहुँचमागभ पवहचान तथा सनमाभणका लासग गाउँपासलकालाई आवश्यक िहयोग उपलब्ि गराउने।  

४. िडकको सनयसमत ममभतका सनम्म्त गाउँपासलकािँग आवश्यक िमधवय गने । 
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पररच्छेद-८ 

अनकूुल प्रभाव असभववृद्ध तथा प्रसतकूल प्रभाव धयून गने उपाय 
 

आयोिना क्षेरमा गररएको क्षेरसनिाभरणिँग िम्बम्धित छलफल, अधतवक्रभ या तथा अध्ययन बाट स्थानीयका सबचार, िझुाव, 

िरोकार, माग एविं िवालहरु र ववज्ञहरुको टोलीले स्थलगत अध्ययन पिात पवहचान गरेका िवालहरुलाई ववश्लषेण 
गरर िवालहरुको ििंक्षेवपकरण र प्राथसमकीकरण गररएको छ। अध्ययन टोलीले िवालहरुको प्राथसमकीकरण प्राप्त 
सबचार, िझुाव, िरोकार, माग र िवालको सनश्पक्षतापूवभक अध्ययन, िाधदसभभकता, महत्व, गम्म्भयभता, ित्यता र स्वीकायभताको 
ववश्लषेण माफभ त गरेको सथयो। ववज्ञहरुले प्राथसमवककरण गरेको भौसतक, िैववक र िामाम्िक तथा आसथभक वातावरणिँग 
िम्बम्धित िम्भाव्य िकारात्मक र नकारात्मक िवालहरुलाई यहाँ प्रस्ततु गररएको छ भने स्थानीयले उठाएका कसतपय 
िरोकारहरुलाई िम्बोिन गनभ निक्नकुो कारणिवहत अध्ययनको दायराबाट हटाईएको छ। 

8.1  अनकुुल प्रभाव असभबवृद्धका उपायहरु 

प्रस्ताववत आयोिनाको कायाभधवयनबाट आयोिना क्षेर र वरीपरीको वातावरणमा पने िकारात्मक प्रभावहरुलाइ सनम्न 
अनरुुप असभबवृद्ध गररने छ । 

क) आयोिना क्षरेमा आसथभक गसतसबसि बढ्ने तथा स्थानीय अथभव्यवस्था (economy) मा वृवद्ध हनु े

आयोिना िञ्चालनपूवभ तथा िञ्चालनको अवस्थामा आयोिनाका कामदारहरूलाई दैसनक उपभोग्य िामग्रीहरु िस्तै 
खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माि,ु दगु्ि तथा पेय पदाथभको आवश्यकता पनेहनुाले त्यस्ता िमासग्रहरु आयोिनाको कामदार 
म्शववरमा उपलब्ि गराउन ुपरेमा स्थानीय आपतुीकताभलाई प्राथासमकता द्वदइने छ। स्थानीय कृषक तथा व्यविायीहरुलाइ 
उपभोग्य िामान सबक्री सबतरण गनभ अविर उपलत्र्ि गराउभने एविं उत्पादनका कायभहरुलाइ प्रोत्िाहन गररनेछ ।  
 

ख) स्थानीय िरकारको अथभव्यवस्थामा हनुे वृवद्ध 

आयोिनाले खानी उत्खनन ्बाट प्राप्त हनुे प्रसत टन चनुढुङ्गाको रु. ६ का दरले रािश्व सतनभ पने हधुछ। आयोिनाले 
स्थनीय िरकारलाई उपलब्ि गराउने रािश्वलाइ ब्यवम्स्थत गदै स्थानीय ववकािको सनम्म्त द्वदघभकासलन योिनाहरु तिुभमा 
गनभ स्थानीय िरकारलाइ आवश्यक प्राववसिक िहयोग बढाउँदै स्थानीय िरकारको अथभव्यवस्था वृवद्ध गराउन 
पासलकालाइ आवश्यक परेको अवस्थामा िहकायभ गदै खानी िञ्चालनबाट ििंकसलत रािश्व स्थानीय ववकािको लासग 
द्वदगो स्रोतका रुपमा उपयोग गराइ स्थानीय िरकारको अथभव्यव्यवस्थामा टेवा परु् याई िमग्र आसथभक क्षेरमा वृवद्ध 
गराउन पहल गने । 
 

ग) स्थानीयलाई रोिगारीको अविर ििृना हनु े

आयोिनाले क्षमता र योग्यताका आिार खानीलाई आवश्यक ििंरचना सनमाभण एविं खानी ििंचालन गनभका सनम्म्त 
आवश्यक पने िनशम्क्त प्रयोग गदाभ स्थानीयलाई रोिगारीमा प्राथसमकता द्वदने छ। आयोिना प्रभाववत घरिरुीलाई 
उद्योगमा ििंचालनमा िमेत प्राथासमकता द्वदइने छ। स्थानीयलाइ काममा लगाउँदा अधय कामदार िरह काम गराउन े
तथा पाररिसमक उपलब्ि गाराइने छ ।रोिगारी िृिना गने म्शलम्शलामा गाउँपासलका ििंग िहकायभ गदै नयाँ 
रोिगारीका अविरहरु ििृना गनभ आवश्यक िहयोग गने एविं आवश्यक पदाभको बखत पहल िमेत गनभ िक्नेछ। 
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घ) स्थानीयलाई व्यापार व्यविायको अविर 

खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माि,ु दगु्ि तथा पेय पदाथभको व्यापार र होटल व्यविायमा वृवद्ध भई ब्यापार ब्यविायको 
अविर ििृभना हनुे हुँदा स्थानीय एविं आयोिना प्रभाववत घरिरुीबाट ििंचासलत ब्यविायी लाई प्राचसमकता द्वदईने छ।  

 

ङ) सिमेधट कम्पसनलाई नेपालमै म्क्लङ्करको उपलब्िता तथा म्क्लङ्कर आयातमा कम हनु गई रािको कूल 
ग्राहस्थ उत्पादनमा वृवद्ध हनु े

यि खानीबाट उत्पाद्वदत म्क्लङ्कर आफ्नो उद्योगमा प्योग गनुभका िाथिाथै नेपालका अधय सिमेधट उद्योगहरुलाई िमेत 
उपलब्ि गराइने छ ििले १०,८०,००० टन बराबरको म्क्लङ्कर ववदेशबाट आयात गनभ कम हनु िाने तथा नेपालकै 
सिमेधट उद्योगलाई कच्चा पदाथभ उपलब्ि गराइ रािको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा वृवद्ध गराउन उल्लेख्य टेवा पयु्रयाउने 
छ। उत्पादन वृद्वद्द एविं सनरधतर सनकािका लासग वातावरणीय व्यवस्थापनका हेतलेु आवस्यक िमधवय एविं ब्यवस्थापनमा 
ववशेषज्ञ िेवा सलने तथा तहाँका राय िझुावहरुलाइ तरुुधत कायाभधवयन गररनेछ। 
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प्रस्तावका कायभ वातावरणीय प्रभाव 

प्रकृती मापनको आिार 
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कामदार सनयकु्ती स्थानीयलाई रोिगारीको अविर 🗸 
 उच्च स्थानीय दीघभकासलन 100 असत उच्च 

रािश्व स्थासनय िरकारको अथभव्यवस्थामा वृवद्ध हनु े 🗸 
 उच्च स्थानीय दीघभकासलन 100 असत उच्च 

चनुढुङ्गा उत्पादन 

सिमेधट कम्पसनलाई नेपालमै म्क्लङ्करको उपलब्िता तथा म्क्लङ्कर आयातमा कम हनु गई कूल रािको ग्राहस्थ 
उत्पादनमा वृवद्ध 🗸 

🗸 

मध्यम राविय दीघभकासलन 100 असत उच्च 

आयोिनाको 
कायाभधवयन स्थानीयलाई व्यापार व्यविायको अविर 🗸 

 मध्यम स्थानीय दीघभकासलन 

60 

उच्च 

आयोिनाको 
कायाभधवयन आयोिना के्षरमा आसथभक गसतसबसि बढ्ने तथा स्थानीय अथभव्यवस्थामा वृवद्ध हनुे 🗸 

 मध्यम स्थानीय दीघभकासलन 

60 

उच्च 
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8.2 नकारात्मक प्रभावहरु धयूसनकरणका उपायहरु  

आयोिना कायाभधवयनको कारण पनभिक्ने नकारात्मक प्रभावहरु धयूनीकरणका उपायलाई भौसतक, िैववक, िामाम्िक 
आसथभक एविं िािंस्कृसतक वातावरणका आिारमा वगीकृत गररएको सथयो। धयूनीकरणका उपायहरु कायाभधवन गनभ 
आवश्यक लागत पसन उपलब्ि गराइएको छ । त्यिबाहेक धयूनीकरणका उपायहरु कायाभधवयनका लासग म्िम्मेवार 
सनकायहरु एविं सतनको लासग भसूमका र म्िम्मेवारीहरूलाई िमेत पररभावषत गरेको छ। यस्ता गसतववसिका लासग 
ििंगठनात्मक व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्ताववत धयूनीकरण उपायहरू र असभवृवद्ध उपायहरू पूरा गनभ परामशभ 
सलइने एिेधिीहरूलाई पवहचान गररएको सथयो। नकारात्मक प्रभाव र धयूनीकरणका उपायहरू सनम्न बमोम्िम रहेका 
छन ्।  

8.2.1. भौसतक प्रभाव 
8.2.1.1. खानी उत्खनन ्कायभ गनुभ पूवभको अवस्था  
क) कामदार म्शववर तथा कायाभलय स्थापनािँग िम्बम्धित िवालहरु 

यि खानीको कामदार म्शववर हाल ििंचालनमा रहेको खानीले सनमाभण गरेको कामदार म्शववरको ििंगै थप ििंरचनाहरु 
सनमाभण गररने छ। कामदार म्शववरमा सनम्न िवुविाहरुको िसुनम्स्चतता गररने छ। 
 

• खाना पकाउन ेग्याि, खाद्यवस्त,ु सबिलुी, खानेपानी आपूसतभ, फोहोर व्यवस्थापनको िवुविा उपलब्ि गराइने छ। 

• अनासिकृत पहुँचको रोक्नका लासग म्शववर क्षेरको प्रभावकारी ब्याररकेिन गररने छ। 

• स्थानीय स्रोतको प्रयोगमा द्वधद्व हनु नद्वदन म्शववरलाई आफ्नै खानेपानी आपूसतभ, िरिफाइ र खाना पकाउने ऊिाभको 
गररने छ। 

• म्शववरमा ििुम्ज्ित भाधिा कोठा उपलब्ि गराउने तथा खाना पकाउन दाउराको प्रयोगमा प्रसतबधि लगाइने छ। 

• वातावरणीय ब्यवस्थापक (Envrionemental Manager) द्वारा सतनीहरूको गसतववसिको सनयसमत अनगुमन गराइने छ । 

• भसूमगत पानीलाई उम्चत प्रशोिन पिात मार वपउने प्रयोिनका लासग प्रयोग गररने छ। 

• कम्म्तमा २,००० सलटर क्षमता भएको ट्याङ्कीमा पानी ििंकलन गने ब्यवस्था गररनेछ। 

• म्शववरमा कम्म्तमा १:२० का दरले कामदार लाइ पगु्नेगरर शौच/चवपभ एविं १:१० का दरले वपिाफ फेनभ आवश्यक 
शौचालयहरु िसुनम्स्चत गररने छ।  

• शौचालय पयाभप्त आकारका बनाइने छ (धयूनतम ३ वफट ३ इधच चौडाइ, ७ वफट उचाइ) 
• क्याम्प िाइटहरूलाई दाउराको सनभभरता नगराउन एलपीिी प्रदान गररने छ वा वविसुलको प्रयोग गररने छ। 

• ठोि फोहोरलाई सडस्पोि गनुभ अम्घ कुवहने तथा कुवहन निक्ने फोहोरको रूपमा ववभािन गरर ब्यवस्थापन गररनेछ। 

• सनमाभण िम्बधिी िबै फोहोरहरू स्थानीय िनता र िरोकारवाला सनकायहरूिँग प्रत्यक्ष परामशभमा तोवकएको/िरुम्क्षत 
स्थानहरूमा ववििभन गररने छ।  

 

ख) पावकभ ङ् स्थल तथा ममभत केधर स्थापनािँग िम्बम्धित िवालहरु 

उक्त ििंरचना सनमाभण गदाभ िसमनको मासथल्लो ितहको मसललो माटो नाि हनुे, माटोको उबभराशम्क्तमा िमेत कसम 
आउने, रिायनहरु तल्लो तवटय क्षेरमा समसिने तथा माटो प्रदषुण हनु िक्ने भएकाले सनम्न सलम्खत उपायहरु अवलम्बन 
गदै खानी ििंचालन गररने छ। 

• गाडीको मखु्य ममभत दाङमा अवम्स्थत ब्यविायीक ममभत केधरमा गररने छ।  
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• गाडीको िामाधय ममभतका सनम्म्त थारामा अवम्स्थत क्याम्प भधदा तल्लो भागमा भईुं ढलान गररएको ममभत केधर 
स्थापना गररने छ।  

• तेल एविं लसुब्रकेधटको चहुावट र चहुावटलाई माटो तथा पानीको िोत पगु्न बाट िोगाउन ममभत स्थलको िसमन 
ढलान गने एविं ढलान गररएको स्थानबाट सनस्कने फोहर पानी तथा तरल पदाथभ ििंङ्कलनगनभ समल्नेगरर खाल्टो 
सनमाभण गररने छ । 

• पोम्खएको तेल तथा मववल लाइ ििंकलन गरर पनु प्रयोगका लासग िममा िरुम्क्षत तवरले ििंकलन गने तथा िरुम्क्षत 
तवरले दाङ पठाईने छ।  

• प्रयोग गररएका मववलहरू छुट्टाछुटै्ट भण्डारण गने तथा उम्चत ब्यवस्थापन गररने छ । 

• इधिन ट्याङ्की, तेल र ग्रीिको भण्डारणमा उम्चत हेरचाह गररनेछ । 

• ज्वलनशील र खतरनाक िामग्रीहरूको "कुनै चहुावट छैन" भन्ने िसुनम्ित गनभ प्रम्शम्क्षत कमभचारीहरूबाट सनयसमत 
अनगुमन र सनरीक्षण गररने छ । 

• चहुावट भएको तेल र ज्वलनशील तरल पदाथभ तरुुधतै िफा गररने छ । 

• भण्डारण क्षेर लाइ छुट्टाउन आवश्यक बार लगाइने छ। 

• हाते अम्ग्न सनयधरण सिसलण्डर (fire extinguisher) तथा कोदालो, बाम्ल्ट लगाएतका आिारभतु अम्ग्न सनयधरक 
उपकरणहरु भण्डारण क्षेर नम्िक राम्खने छ । 

• आगो िोम्खमपूणभ क्षेरमा "िूम्रपान सनषेि" म्चधह पोस्ट गररने छ। 

 

ग) चेक ड्याम र सथग्र्याउने पोखरी सनमाभणिम्बधिी िवालहरु 

खानी उत्खनन ्क्षेरको तल्लो तवटय क्षेरमा रहेका तीनवटा खोल्िीहरुमा िातवटा चेक ड्याम एविं १४ वटा पानी 
सथग्र्याउने पोखरीहरु सनमाभण गररनेछ । ििंरचना सनमाभण क्षेर पहाडी भूगोलमा रहेकाले चेक ड्याम तथा सथ्रग्याउने 
पोखरी सनमाभण गदाभ तल्लो तटीय क्षेरमा ढुङ्गा झनभ िक्न ेतथा दघुभटनका िम्भावनाहरु बढ्न िक्ने हनुाले आवश्यक 
ितकभ ता अपनाएर मार सनमाभण कायभ ििंचालन गररने छ। प्रस्ताव गररएका पोखरी ४ सम × ४ सम × २ सम नापका रहेन े
छन।् उक्त पोखरी सनमाभण गदाभ तारिासलको प्रयोग ििंगै मसिना माटोको कणहरु सथग्राउन म्ियोटेक्िटाइल को प्रयोग 
गररने छ। प्रस्ताववत ििंरचनाहरु मध्य हाल ििंञ्चालनमा रहेको ५ हे. क्षेरफलमा अवम्स्थत खानीको कामदार म्शववर 
नम्िक प्रस्ताववत फोहर ववििभन क्षेर लाइ कायाभधवयनमा ल्याइने छ ।िो बाहेकका तटवधिन तथा पोखरीहरु खानी 
ििंचालनका क्रममा सनमाभण गररने छ । िो चेक ड्याम तथा पोखरी सनमाभणका सनम्म्त आवश्यक रकम आयोिनाले 
लगासन गने छ । 

 

घ) आयोिनाको आधतररक िडक सनमाभण िम्बधिी िवालहरु 

आयोिनाले आयोिना क्षेरको दईुवटा खानीमा पगु्नका सनम्म्त सनमाभण गनुभ पने कूल ५२० समटर लामो आधतररक 
िडक मध्य १३० समटर लामो िडक पवहलो खानी हालको खानी बाट िम्पन्न गरेको छ भने बाँवक ३९० समटर 
लामो िडक दोस्रो खानी िम्म पगु्नको लासग बनाउन ुपनेछ। उक्त ििंरचना सनमाभण गदाभ िसमनको मासथल्लो ितहको 
मसललो माटो नाि हनु नद्वदन एक स्थानमा ििंकलन गररने छ ििलाइ कालधतरमा खानी क्षेरको पनुिाभगरण (ररिोरेिन) 
का सनम्म्त प्रयोग गररने छ। त्यिैगरी आधतररक िडकबाट बग्ने वषाभदको पानी लाइ उपयकु्त सनकाि को ब्यवस्था 
गररने छ ।  
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ङ) िसमनको ितहको मसललो माटो ििंरक्षणका लासग स्थान सनमाभणिँग िम्बम्धित िवालहरु 

खानी ििंचालनपूवभको अवस्थामा खानी उत्खनन ्को क्रममा सनस्कने मसललो माटोलाई ििंरक्षण गनभ दईुवटा िसमनको 
ितहको मसललो माटो राम्खने छ । ििंरक्षण स्थलमा खानी क्षेरको मासथल्लो ितहको उत्पाद्वदत कररब 36,445 

घनसमटर मसललो माटो लाइ हाल माटो व्यवस्थापन गनभ तोवकएको स्थानको सनम्ित क्षेरमा भण्डारण गररने छ । 
उक्त माटो राख्न ेस्थलको सनमाभणको क्रममा ल्याईने सनमाभण िामग्री तल्लो तटीय क्षेरमा झनभ िक्न ेतथा दघुभटनाको 
िम्भावना घटाउन िथाभावव माटो तथा फोहरलाइ तोवकएको स्थानमा मार ववििभन गररने छ । ििंरक्षण गररएको 
मसललो माटो लाइ खासन ििंचालन पिात बधिरभएको िसमन तथा फोहर ब्यवस्थापन क्षेर लाइ मासथबाट परेुर हररयासल 
कायम गराउन प्रयोग गररने छ । उक्त कायभका लासग आयोिनाले सनमाभण एविं ििंञ्चालनका क्रममा आवश्यक रकम 
लगासन गनेछ । 

 

च) सनमाभण कायभिँग िम्बधिीत िलुो, िवुाँ, र ध्वनी प्रदषुण 

िलुो उत्ििभन कम गनभ कालोपर िडकदेम्ख खानी स्थलिम्म माटोको िडकमा दैसनक रूपमा पानी 
छवकभ नपुछभ। उत्खनन र सडस्पोिल िाइटमा बार लगाउने वा पखाभल बनाउने िस्ता उम्चत ििंरक्षण कायभहरू 
गररनेछ। उपकरण/वाहन सनयसमत रूपमा िाँच र ममभत गररनेछ। उपकरणको उम्चत आवरण बनाउन ुपछभ। िवारी 
िािनबाट हनुे उत्ििभन िरकारी मापदण्ड अनिुार गररने छ । प्रयोग गररने उपकरणहरुको बावषभक रुपमा िवुाँ 
पररक्षण गराइने छ िाथै गाडीको िवुाँबाट हनुे प्रदषुण देम्खएमा त्यस्ता गासडहरु ममभत ्पिातमार प्रयोग गररने छ। 
 

छ) आयोिना क्षरेमा पगु्ने बाटो तथा बाहै्र मवहना लाग्ने हसु्ि ुर कुवहरोको कारण दघुभटना हनु िक्न े

सनमाभणका चरमा अत्यासिक िवाररखििन ििंचालन नहनुे हुँदा आयोिनाका केवह ििंख्यामामार (असिकतम ३ गाडी 
प्रसतद्वदन) गासडहरु ििंचालन हनुे हुँदा गसतसनयधरणका सनम्म्त स्थानीय िरकारको पहलमा अधय आयोिनाहरु ििंग िमेत 
िमधवयगदै उक्त स्थानको दवुै तफभ  गसत रेकडभगने पोि सनमाभण गररएमा आयोिनाले िो पोि ििंचालनका लासग आसथभक 
िहयोग उपलब्ि गराउन िक्ने छ। 

 

8.2.1.2. खानी उत्खनन ्कायभ िञ्चालनको चरण 

खानी उत्खनन ्को चरणमा भौसतक वातावरणमा पनभ िक्ने िम्भाववत नकारात्मक िवालहरूको प्राथसमकीकरण 
यिप्रकार रहेको छन।् 

क.  उत्खनन ्कायभ तथा चनुढुङ्गा ढुवानी गदाभ िवारी िािनबाट हनुे वाय ुप्रदषुण  

चनुढुङ्गा ढुवानी गदाभ बढ्दो िवारी चापका कारण िडकमा बढ्ने िवुाँ र िलुो सनयधरण गनभ वम्स्त भएको स्थानको 
पहुँच मागभमा सनयसमत द्वदनको ३ पटक पानी छकभ ने तथा िवारी िािनको िसभभसिङ् रेकडभ राखी सनयमत िसभभसिङ् नगने 
िवारी िािनलाई िेवामा बधदेि लगाईनेछ। त्यिैगरी प्रत्येक ६-६ मवहनामा ध्वनी सनयधरण र िवारी िािन िञ्चालन 
िम्बम्धि असभमूखीकरण तासलम िञ्चालन गररनेछ। त्यिैगरी स्थानीय िरकारको पहलमा पहचु मागभ सनमाभण एव् 
ममभतििंहार गनुभ पने अवस्थामा तहाँ ििंचालनमा रहेका अधय खानीहरुको िमेत िहयोग हनुे अवस्थामा िम्पणुभ िडक 
कालो परे गनुभपने भएमा पसन आफ्नो उत्पादनको अनपुातमा उक्त कायभका सनम्म्त िम्बम्धित सनकायलाइ आसथभक 
िहयोग उपलब्ि गराउने छ ििले गदाभ िलुो प्रदषुण धयूनीकरण हनुे छ । 
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उपकरण तथा िवारी िािनहरुको सनयसमत रूपमा पररक्षण गराउने तथा ममभत गररनेछ। उपकरणको उम्चत आवरण 
बनाई ढुवानी गदाभ िामानहरु छोपेरमार ढुवानी गराईने छ। िवारी िािनबाट हनुे उत्ििभन राविय वाय ुगणुस्तर 
मापदण्ड २०६८ अनिुार कायम गराइने छ ।  
 

ख. उत्खनन ्कायभमा सिसलङ, ब्लाम्स्टङ र चनुढुङ्गा ढुवानी गदाभ िवारी िािनबाट हनुे ध्वनी प्रदषुण  

िवारी िािन र सनमाभण मेसिनरी सनयसमत रूपमा िाँच र ममभत गररनेछ। सनरधतर आवाि सनस्कने खानी क्षेरमा 
ििंचालन हनुे चट्टान फुटाउने उपकरणका अपरेटर तथा िहयोसगका लासग एयर प्लगहरू प्रदान गररनेछ। खानी 
गसतववसिहरू िम्भव भएिम्म द्वदनको िमयमा मार िीसमत गररनेछ भने ८ बिेपसछ मेसिनको प्रयोगमा रोक लगाइने 
छ। रातको िमयमा चट्टन फुटाल्ने वा ववष्पोटन गने िस्ता कायभ गररने छैन।स्थानीय स्तरमा ७० dB भधदा कम 
आवािको स्तर कायम राख्न भारी िवारी िािन, सिसलिंग मेसिन र भाइबे्रटरको प्रयोगलाई धयूनीकरण गररनेछ।  
 

ग. आयोिना क्षरेको भउूपयोगमा हनुे पररवतभन  

उत्खनन गसतववसिबाट पहाडको उचाइ घटाउन ुर यि क्षेरका ववद्यमान वनस्पसतहरू िफा गनुभको ववकल्प छैन।खानी 
उत्खनन ् िम्पन्न भएपसछ खानी क्षेरको उम्चत व्यवस्थापन गररनेछ । यिका लासग स्थानीय िनतािँग परामशभ 
सलइनेछ। उत्खनन ्गसतववसि पसछ खानी क्षेर र असिक बोझले भररएको क्षेर ववकाि गनुभपछभ। हररयाली र वनको 
पनु: प्रासप्तको लासग आयोिना ििंचालन पिात काधला सनमाभण हनुे र िोकाधलामा माटो फैलाइ रूख रोप्ने ब्यवस्था 
समलाइने छ । त्यिैगरर िडकको दवैु वकनारमा ववरुवा लगाइ हकुाभइने छ । क्षसतपूसतभ वृक्षारोपणका सनम्म्त 1:10 
को अनपुातमा बकृ्षरोपण गररनेछ। स्थानीय वन उपभोक्ता तथा म्िल्ला वन कायाभलय दाङको िहकायभमा वृक्षारोपण 
क्षेर सनिाभरण गररनेछ। 
 

घ. आयोिनाले ववद्यमान थारा चोक देम्ख दाङ िम्मको पहुँचमागभको ििंभाववत क्षसत  

अत्यासिक मारामा चनुढुङ्गा बोकेर ििंचालन गररने डम्पर िकहरुको आवागमनकाकारण हाल ििंचालनमा रहेको िडक 
एविं पहुँचमागभमा पने क्षसत धयूसनकरणका सनम्म्त तल उल्लेम्खत उपायहरु कायाभधवयन गररने छ।  

• गासडमा अत्यासिक ढुङ्गा ढुवानीमा रोक लगाइने छ । 
• िमयिमयमा पहुँचमागभको ममभत गररने छ । 
• ओभरबडभनलाई उम्चत तररकाले पहुँचमागभ ब्यवस्थापनका सनम्म्त प्रयोग गररने छ । 
• स्थानीय िरकारिँगको िमधवयमा िडकको व्यवस्थापनमा उम्चत बिेट ववसनयोिन गने तथा बाटोको अवस्था 

ििुार गररने छ। 
 

ङ. आयोिना क्षरेमा पगु्ने बाटो तथा बाहै्र मवहना लाग्ने हसु्ि ुर कुवहरोको कारण िम्भाववत दघुभटना  

आयोिना क्षेरमा लाग्ने हसु्ि ुर कुवहरोको कारण िडकमा हनु िक्ने दघुभटनालाई धयूसनकरणका लासग कुवहरो लागेको 
िमयमा बस्ती क्षेरमा असिकतम २० वकमी/प्रसतघण्टाको गसतमा िवारी िािन चलाउन चालकहरुलाई तासलम द्वदईनेछ। 
उक्त स्थानमा ििंम्भाववद दघुभटना िोगाउन सनम्न उपायहरु अवलम्बन गररनेछ।  

• िम्राट सिमेधटका िम्पूणभ गाडीहरुमा प्रि ििंग म्चसननेगरर एकरुपका ििंकेत राम्खने छन ्िाथै चालक तथा िहचालक 
लाइ कम्पनीको पोिाक लगाएर मार कामगने ब्यवस्था समलाइने छ । 

• कम्पनी द्वारा स्थानीय िावफक ििंगको िहकायभमा आफ्ना गाडीहरुको गसत अनगुमन गररने छ ।  

• तोवकएको गसत भधदा उच्च गसतमा िवारी िािन चलाए नसियत द्वदइनेछ। 

• िो स्थानमा गसत सिसमत गने ििंकेतका होसडभङ्ग बोडभ तथा पोिहरु राम्खने छ । 
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• गसतसनयधरणका सनम्म्त स्थानीय िरकारको पहलमा अधय आयोिनाहरु ििंग िमेत िमधवयगदै उक्त स्थानको दवैु 
तफभ  गसत रेकडभगने पोि सनमाभण गररएमा आयोिनाले िो पोि ििंचालनका लासग आसथभक िहयोग उपलब्ि गराउन 
िक्ने छ। 

 

च. उत्खनन ्का क्रममाखेर िाने फोहर पदाथभ व्यवस्थापनिँग िम्बम्धित िवालहरु 

खानी ििंचालनका क्रमाम उत्पादन हनुे फोहर अथाभत ्ओभरबडभनको उम्चत ब्यवस्थापननै द्वदघभकासलन खानी ििंचालनको 
आिारभएको हनुाले त्यिको उम्चत व्यवस्थापनको लासग सनम्न उपायहरू प्रदशभन गररनेछ। 

i. दवाङ खोलाको देबे्र वकनारमा खानी उत्खनन ्क्षेरको फेद्वदमा तारिासल लगाइ मासथल्लो भागबाट खस्न िक्न े
फोहर लाई ििंरक्षण गने । 

ii. िोवह स्थान तथा खानीको मासथल्लोभागमा अस्थायीरुपमा फोहर ब्यवस्थापन गने तथा बाटो सनमाभण गरर तल्लो 
भागमा रहने ओभरबडभन ब्यवस्थापन स्थलमा ढुवानी गरर द्वदघभकासलन ब्यवस्थापन गने । 

iii. चनूा ढुङ्गाका टुक्राहरू लाइ यथािक्य उद्योगमा ढुवानीगरर फोहोरको मारा कम गररने। प्रयोग गनभ निवकन े
िामग्रीलाई मार फोहोर मासननेछ र ब्यवस्थापन केधरमा पयुाभइ ववििभन गररने छ। 

iv. उत्पाद्वदत फोहोरलाई त्यि क्षेरको बाटोमा ग्राभेल गनभ तथा बाटो सबस्तारमा िमेत प्रयोग गररनेछ। 
v. क्याम्प बाट सनस्कने िैववक प्रकारको फोहरलाइ बस्तलुाइ खुवाउने एविं कम्पोि बनाउन प्रयोग गररनेछ।  

vi. नकुवहने फोहरलाइ पानीको िोतहरु भधदा टाढा खाल्डोमा गाड्ने तथा माटोले छोपेर ववििभन गररने छ । 
 

छ. आयोिना क्षरेको िसमनमनुीको पानीको ितहमा पानभ िक्ने अिर; कुवा/िरुवा/खोल्िी िकु्न िक्न े

िलािारमा पने प्रभावलाई कम गनभ, ओभरबडभनलाई िथाभावव नफाल्ने तथा राम्रो िँग फोहर ववििभनका लासग तोवकएको 
स्थानमा मार ब्यवस्थापन गररने छ । अत्याविेक रुखहरु बाहेक अधय रुखहरु कटानमा प्रसतबधि लगाइने छ । यि 
खण्डमा मदु्दा नम्बर ‘च का लासग प्रस्ताववत धयूनीकरण, िनु फोहोर व्यवस्थापनिँग िम्बम्धित छ, िलािारमा पने 
प्रभावलाई कम गछभ। खानीिधय फोहोरबाट सनस्कने फोहोरलाई थप क्षारीय हनुबाट रोक्न खानी क्षेरबाट सनस्कन े
खोल्िीहरुलाइ ब्यव्थापन गररने छ। खानी क्षेरबाट सनस्कन ेपानीलाई सिल्टेशन पोखरीमा सथग्राएर िफा पानीमार 
दवाङ खोलामा छोसडनेछ। 
 

ि. माटो बग्ने, भकू्षय तथा पवहरो िान िक्न े

आयोिना कायाभधवयनका म्शलसिलामा आयोिन ििंचालनका क्रममा हनु िक्ने बाटोको बहाव वा भ-ूक्षय धयूसनकरणका 
सनम्म्त सनम्न सलम्खत उपायहरु कायाभधवयन गररने छ ;  

- अत्यावश्यक रुखहरुमार छपान गरर सडसभिन वन कायाभलयले लगत सनिाभरण, छपान िस्ता ववसिहरु िम्पन्न 
गरर खटान आदेश पिातमार तोवकएका रुखहरु कटान गररने छ । 

- पवहरो र माटो ििंक्षरणलाई म्स्थर गनभ सिसभल एविं बायोइम्धिसनयररङ प्रववसिहरू लाग ुगररनेछ । 

- फोहरमाटो ििंरक्षण गररएका स्थानहरु तथा खानी ििंचनलन क्षेरबाट बग्ने माटो तथा गेगरहरु खोलामा 
बग्नबाट बचाउन म्ियो टेक्िटाइल िवहतका िासलहरु लगाइने छ । 

 

झ. दबाङ् खोलाको पानीको गणुस्तरमा अिर पानभ िक्न े

खानी उत्खनन कायभ पानीको स्रोतबाट कम्म्तमा 150 समटर दरुी कायम गररने छ । ओभरबडभनको उम्चत व्यवस्थापनका 
सनम्म्त तोवकएको स्थानमा मार ब्यवम्स्थत रुपमा भण्डारण गररने छ । तिथभ ओभरबडभनलाई सनयसमत रूपमा व्यवस्थापन 
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गररनेछ र ववद्यमान पानीको महुानको नम्िकबाट उत्खनन ्कायभ गररने छैन। खानीक्षेरमा िमृ्ित फोहर माटो तथा 
ढुङ्गा दवाङ खोलामा बगेर िाँदा प्रतक्षरुपमा पानीको गणुस्तरमा हनुे पररवतभन घटाउन उक्त फोहर तथा त्यहाँ रिाएरिाने 
पानी घटाउन ेगरर फोहर ब्यवस्थापन गररने छ। त्यिैगरर माटोको कणहरु बगेर िाने प्रकृया रोक्न तारिासल लगाउँदा 
तथा पोखरी सनमाभण गदाभ म्िवोटेक्टाइल प्रयोग गररने छ। 
 

ञ. आयोिनाको लासग आवश्यक तेल भण्डारणिँग िम्वम्धित िवाल 

आयोिनाका डम्पर िकहरुले दाङमा अवम्स्थत पेिोल पम्पबाट तेल भने भने ब्यवस्था समलाइने छ भन ेउत्खनन ्
कायभमा प्रयोग हनुे उपकरणहरुका लासग गररने तेलभण्डारणका सनम्म्त सनम्न उपायहरु अवलम्बन गररने छ ; 

- छुटै्ट स्थानमा भण्डारणको ब्यवस्था गररने छ । 

- उम्चत तवरले भण्डारण गररने छ त्यिका लासग भईुँलाइ पक्की वा ढलान गररने छ, िरुम्क्षत भण्डारण िामासग्र, 

पोम्खएको तेल ििंकलनका लासग ढलान गररएको खाल्टो सनमाभण गररनेछ । 

- तेलको भण्डारण खलुा स्थानमा गररने छैन । 

- तेल भण्डारण क्षेरलाई खतरा प्रिोलनम्शल पदाथभको ििंकेत िवहत लेबल गररनेछ। 

- आगो सनभाउन ेउपकरणहरू ििुम्ज्ित बनाक्षने छ भने तोवकएको ब्याम्क्तमाफभ त ्प्रयोग िूसनम्ित गररने छ । 

 

ट. िवारी िािन पावकभ ङ् तथा ममभत केधरबाट सनस्कने फोहोर तथा रिायनहरुको प्रभाव 

यि प्रभाव धयूसनकरणका लासग खण्ड ८.२.१.१(ख) का धयूसनकरणका उपायहरु अवलम्बन गररने छ । 
 

ठ. कामदार म्शववरबाट उत्पादन हनुे ठोि तथा तरल फोहोर व्यवस्थापन िँग िम्बम्धित िवालहरु 

• म्शववरममा उत्पाद्वदत कुवहने तथा र नकुवहने फोहोर ििंकलन गनभ ढक्कनिवहतको छुटै्ट कधटेनर राम्खनेछ । 
प्रत्येक कधटेनरलाई कुवहने तथा र नकुवहने फोहोर ििंकलनको लासग म्चधह लगाइनेछ। 

• फोहोर समिाउन सनषेि गररनछे र िबै कामदारहरूलाई फोहोरमैला व्यवस्थापनको प्रभाव र फोहोर 
पथृकीकरणको महत्त्व बारे िचेत गराइनेछ। 

• कुवहने फोहोर िङ्कलनका लासग हररयो स्तर भएको डस्टसबन/कधटेनर प्रयोग गररनेछ र म्चधह लगाइनेछ। 

• भाधिाको फोहोरलाई िकेिम्म गाईवस्त ुखवुाउन प्रयोग गररनेछ। 

• ववसभन्न खण्डहरूबाट िङ्कलन गररएका िबै कुवहने फोहोरहरूलाई छुट्टाछुटै्ट िङ्कलन गरी पानीको स्रोतबाट 
कम्म्तमा १०० समटर टाढाको पथृक स्थानमा बनाइएको खाल्टोमा ववििभन गररने छ । 

• म्शववरबाट िङ्कलन गररएको नकुवहन ेफोहोरहरू मध्ये पनु:प्रयोग तथा ररिाइकल गनभ समल्ने िामग्रीहरू अलग 
गररनेछ र स्रोतको रूपमा वफताभ पठाइनेछ। 

 

ड. आयोिना क्षरेको िसमनको मासथल्लो भागको मसललो माटो (Top soil) कटान तथा पनेु कायभले मसललो 
माटो नाि हनु े

• सडस्पोिल िाइटको मासथल्लो ितहको मसललो माटो फोहर राख्न ुभधदा पवहले छुटै्ट स्थानमा िङ्कलन गररनेछ। 

• बाँकी रहेको मासथको माटो तोवकएको कुनामा भण्डार गररनेछ ।  

• ग्यासबयन ििंरचनाको मासथल्लो ितह बधदको लासग ििंङ्कसलत माटोको प्रयोग गररने छ।  

• खानी उत्खनन ्पिात ्उक्त स्थानमा काधलाहरु सनमाभण गरर हररयासल कायम गराउने क्रममा िमेत उक्त 
मसललो माटोको प्रयोग गररने छ । 

 



  

सिम्ले (थारा) चनुढुङ्गा खानीको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रसतवेदन 
 

िम्राट सिमेधट कम्पनी प्रा सल का लासग सिद्धाथभ ईधभाएरोमेधटल िसभभि द्वारा तयारगररएको प्रसतवेदन  93 

  

 

२०७९ 

ढ. आयोिनाको तल्लो तटीय क्षरेमा रहेका सििंचाई कुलोमा अिर पनभ िक्न े

आयोिनाको तल्लो तवटय क्षेरमा ििंचासलत कुलो तथा खेसत योग्य िसमनको प्रभाव धयूसनकरण गनभ सनम्न उपायहरु 
अवलम्बन गररनेछ। 

• चनुढुङ्गा उत्खनन ्कायभ स्वीकृत माइसनङ्ग म्स्कम बमोम्िम गने । 

• उत्पाद्वदत फोहर लाइ ब्यवम्स्थतरुपले ववषिभन गने । 

• ढुङ्गा तथा गेगर खोलामा िान बाट बचाउन े। 

• असत प्रभाववत िसमनहरु हालको बिार मलु्य अनरुुप खररद गने । 

• बैकम्ल्पक खेसतको प्रविभनमा िहयोग गने । उक्त कायभका लासग आयोिनाले बिंगलाचलुी गा.पा. तथा वडा 
कायाभलय ििंगको िमधवयमा िो स्थानमा ५ वषभ िम्म (प्रसत वषभ ५,००,०००/- का दरले) कृवष ििुार 
कायभक्रम ििंचालन गनभ रु. २५,००,०००/- छुट्टाइएको छ । 

 

ण. आयोिना क्षरेको िलवाय ुर कावभन िम्ञ्चसतमा अिर 

आयोिना क्षेरको िलवाय ुर कावभन िम्ञ्चसतमा पाने अिर धयून गराउन सनम्न उपायहरु अवलम्बन गररने छ।  
• तोवकएको स्थानबाट तोवकएका रुख ववरुवा मार कटान गने  

• िथाभावव फोहर फाल्ने कायभलाइ दम्ण्डत गने । 

• गासड तथा मेसिनहरु को सनयसमत िाँच गने तथा ममभत गराउने । 

• आिसुनक उपकरणहशरु खररद गने । 

• कटान गररएका रुख ववरुवाको क्षसतपसुतभ स्वरुप १:१० का दरले वृक्षरोपण गराइ ववरुवा हकुाभउने। 

•  उक्त कायभका लासग क्षसतपसुतभ वृक्षरोपण तथा वन क्षेरको क्षसतपसुतभका लासग आवश्यक रकम तासलकामा 
प्रस्ततु ्गररएको छ । 

 

8.2.2. िैववक वातावरण 
क) खानी उत्खनन ्कायभ गनुभ पूवभको अवस्था  

आयोिनाको सनमाभणपूवभ तथा सनमाभणको अवस्थामा िैववक वातावरणमा पनभ िक्ने िम्भाव्य नकारात्मक िवालहरूको 
प्राथसमकी करण यिप्रकार रहेको छन।्  

• वन क्षेर खाली गदाभ आयोिना क्षेरको िैववक वातावरणमा पने अिर: प्रारम्म्भक वातावरणीय पररक्षण स्वीकृती 
पस्चात ्आयोिनाले ििंचालन गरेको ५ हेक्टर िसमनको खासन ििंचालन गदाभ प्रारम्म्भक कटान गररिकेको 
हनुाले िो स्थानमा हाल प्रभावको तह नयाँ नहनुे हनुाले थप रुखहरु हटाउँदा िमेत नयाँ प्रभाव नपने आिंकलन 
रहेको छ । तथावप रुखकटान गदाभ अत्याविेक रुखहरुमार कटानका लासग तोवकने छ िाथै तोवकएका 
रुखहरुमार हटाउन आवश्यक अनगुमनको ब्यवस्था गररने छ । 

• वन क्षेरमा आगलागी हनु िक्ने : छपान गररएका रुखहरु कटान गनुभ पवुभ कामदारहरुलाइ वन डडेलो ििंग 
ििंवम्धित ििंवेदनम्शलता िम्बम्धि ििक गराइ िथाभासभ िलाइ लाइटरको प्रयोग एविं चरुोटका ठुटा फाल्न 
नद्वदने कुरा िसुनम्ित गररने छ । उक्तकायभका लासग आवश्यक िन चेतनाका कायभक्रम तथा अनगुमनको 
ब्यवस्था गररने छ । 
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• आयोिना क्षरेमा माछा माने, वधयिधत ुर वनस्पसतको चोरी म्शकार र अवैि व्यापार हनु िक्ने: आयोिना 
क्षेरमा कायभरत कामदारबाट ििंभाववत वधयिधत ुर वनस्पसतको चोरी म्शकार र अवैि व्यापार हनु नद्वदन कडा 
अनगुमन गररने छ िाथै कामदारहरुको  

 

ख) खानी उत्खनन ्कायभ िञ्चालनको अवस्था 
खानी उत्खनन ्को चरणमा िैववक वातावरणमा पनभ िक्ने िम्भाव्य नकारात्मक िवालहरूको प्राथसमकीकरण यिप्रकार 
रहेको छन।्  

• आयोिना स्थलमा स्तनिारी वधयिधत,ु चरा, िरीिपृको बािस्थान मासिन िक्ने हनुाले अत्याविेक रुखहरुमार 
कटान गररने छ । िाथै फोहर एविं ढुङ्गा लाइ पहाड बाट तल फाल्न रोक लगाउनकुा िाथै ववििभन क्षेरमा 
ब्यवस्थापन गररने छ । 

• ध्वनी प्रदषुणको कारण आयोिना वरीपरीको क्षेर वधयिधत ुर चराले छाडेर िान िक्ने हनुाले अत्याविेक 
नभए िम्म ववष्पोटन गराइने छैन । 

• दवाङ् खोलाको पानीको गणुस्तरमा ह्राि आई आयोिना क्षेरको िलीय पाररम्स्थसतकीय प्रणालीमा अिर पानभ 
िक्ने । 

• वन क्षेरमा आगलागी हनु िक्ने 
• आयोिना क्षेरमा माछा माने, वधयिधत ुर वनस्पसतको चोरी म्शकार र अवैि व्यापार हनु िक्ने 
• िलुोका कणहरुले वनस्पसतको पात ढाकेर वनस्पसतको वृवद्ध ववकािमा अिर पानभ िक्न े

 

8.2.3. िामाम्िक, आसथभक तथा िासँ्कृसतक वातावरण 
8.2.3.1. खानी उत्खनन ्कायभ गनुभ पूवभको अवस्था  

आयोिनाको सनमाभणपूवभ तथा सनमाभणको अवस्थामा िामाम्िक, आसथभक तथा िाँस्कृसतक वातावरणमा पनभ िक्ने िम्भाव्य 
नकारात्मक िवालहरूको प्राथसमकीकरण यिप्रकार रहेको छन।्  

• कामदारको लासग खानेपानी, िरिफाई र शौचालय िम्बधिी िबालहरु 

• कामदारको स्वास्थ्य र िरुक्षा िम्बधिी िबालहरु 

• आयोिना क्षेरको शाम्धत तथा िरुक्षामा अिर पानभ िक्न े

• सनिी तथा िावभिसनक िग्गामा क्षसत पगु्न िक्ने 
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8.2.3.2. खानी उत्खनन ्कायभ िञ्चालनको अवस्था 
खानी उत्खनन ्को चरणमा िामाम्िक, आसथभक तथा िाँस्कृसतक वातावरणमा पनभ िक्ने िम्भाव्य नकारात्मक िवालहरूको 
प्राथसमकीकरण यिप्रकार रहेको छन।्  

क. कामदारको लासग खानेपानी, िरिफाई र शौचालय िम्बधिी िबालहरु 

खानेपानी को ब्यवस्था 
• उपयकु्त सबधदहुरूमा िरुम्क्षत वपउन ेपानी उपलब्ि गराइने र नेपाली र अिंग्रिेी भाषाहरूमा "वपउने पानी" 

म्चधह लगाइने। 

• महुानहरूबाट िङ्कलन गररएको पानीको गणुस्तर प्रत्येक 6 मवहनामा िाँच गररनेछ र मूल्याङ्कनको आिारमा 
ििुार गररनेछ। 

• िङ्कलन गररएको पानी वफल्टर गरी उपलब्ि गराइनेछ, वफल्टरहरू प्रसतस्थापन र असभलेखहरू राम्खएको छ 
भनी िसुनम्ित गदै। 

• पानी भण्डारण ट्याङ्कीको िरिफाई र िरिफाई कायम गररनेछ र सनयसमत िरिफाई िसुनम्ित गररनेछ। 

 

िरिफाई र शौचालय 

• म्शववरमा पयाभप्त िरिफाइ िवुविा, िेनेटरी ढल एविं पानीको स्रोत उपलब्ि गराइनेछ। 

• प्रत्येक िरिफाइ िवुविा र यिको खलुा ठाउँहरू ववसभन्न मौिम अवस्था र झने िामग्रीहरूको िम्पकभ बाट 
बच्नको लासग उपयकु्त रूपमा कभर गररनेछ। 

• गोपसनयताका लासग शौचालयहरूलाई ववभािन र ताल्चा लगाउन समल्ने ढोकाहरूद्वारा छुट्याइनेछ। 

• िरिफाइ िवुविाहरू कोठाको नम्िक िवहले पसन पहुँचयोग्य बनाइनेछ र उपयकु्त िरिफाइ गराइनेछ। 

• द्वदिा वपिाबका सनम्म्त िानभ िवकने प्रकृतीको शौचालय खासन उत्खनन क्षेरमा िमेत राम्खने छ । 

• िरिफाइ िवुविाहरू कायम राम्खनेछ र स्थायी रूपमा िफा राम्खनेछ। 

• िरिफाइ र लगुािनुे स्थानहरु दैसनक पानी र िाबनुले िफा गररनेछ र हप्तामा कम्म्तमा दईु पटक सनमुभसलकरण 
गररनेछ। 

• पयाभप्त प्रकाश र भेम्धटलेिनको िाथ िरिफाइ िवुविा उपलब्ि गराइनेछ। 

• वपउने पानीको पयाभप्त आपूसतभ हनुेछ। 

• िबै शौचालयहरूलाई पयाभप्त ििंख्यामा हातिनुे िवुविा उपलब्ि गराइनेछ । 

• एउटै म्शफ्टमा नहुाउन ुपने प्रत्येक सलङ्गका प्रत्येक १० िना कमभचारी बरावर एक नहुाउन ेस्थानको व्यवस्था 
गररनेछ। 

 

ख. कामदारको स्वास्थ्य र िरुक्षा िम्बम्धि िबालहरु 

पेशागत स्वास्थ्यको िोम्खम धयूनीकरण गनभ सनम्न उपायहरू लागू गररनेछ: 
• खानी स्थलहरूमा प्राथसमक उपचार वकटहरूको व्यवस्था  
• उद्योगमा स्वास्थ्य र िरुक्षा मदु्दाहरूमा िसमकहरूलाई सनयसमत िानकारी असभयान 
• वाय ुर ध्वनी प्रदषुणको अत्यासिक िोम्खमलाई रोक्न कामदारहरूको कायभ तासलका र अभ्यािहरू पररवतभन 

गदै । 
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• प्रत्येक कामदारको धयूनतम रु. ५,००,००० (पाँच लाख रुपैयाँ) को बीमा गररने छ ।  
• िबै कमभचारीहरूलाई स्वास्थ्य िरुक्षा िामासग्रहरू (मास्क, एप्रन, चश्मा, ितु्ता) उपलब्ि गराइनेछ र प्रयोग 

िसुनम्ित गररने छ।  
 

ग. िवारी िािनको बढ्दो चापको कारण िवारी दघुभटना बढ्न िक्न े

दाङ म्िल्लामा िवारी िािन एिेधिीिँग िमधवय गरी प्रणाली ववकाि गररने भएको छ । यिमा विपिभ र अधय िवारी 
िािनले पयाउने द्वदशासनदेश का ििंकेतहरू िमावेश हनुेछन ्िस्तै ववपररत तफभ बाट िवारी िािनलाई िाइड द्वदन े
आद्वद। त्यिै गरर गसत सिसमत गने ििंकेत एविं चालक तथा िहचालकहरु लाई िमयानकुुल िडक िरुक्षा एविं पेशागत 
िूरक्षाका तासलमहरु ििंचालन गररने छ । 

 

घ. तल्लो तटीय क्षरेमा ढुङ्गा खिी दघुभटना हनु िक्न े

आयोिनािँग िम्बम्धित दघुभटनाहरूलाई सनम्न तररकाले धयूनीकरण गररनेछ। ढुङ्गा खस्न े र ढलान ववफलतािँग 
िम्बम्धित दघुभटनाहरूबाट बच्न, ढुङ्गा खस्ने िम्भावना रहेको तल्लो तवटय क्षेरको प्रत्येक १०० समटर दूरीमा ढुङ्गा 
खस्ने खतरा िनाउने िाइन बोडभ राम्खनेछ। खानीक्षेरको तल्लोभागमा खानी उत्खनन ्गसतववसिका कारण ढुङ्गा खस्ने 
िम्भावना बारे िनतालाई िचेत गराइने छ ।  
 

ङ. उत्खनन ्कायभबाट उत्पादन हनुे िलुो तथा गेगरले गदाभ आयोिना क्षरेको कृवष उत्पादनमा अिर पानभ 
िक्न े

हावामा रहेको िलुोलाई कम गनभका लासग कृवष क्षेरमा िलुो िम्न नद्वदन सनयसमत रूपमा पानी छवकभ नेछ। ववशेष गरी 
तोरी िस्ता बालीहरू अप्रत्यक्ष रूपमा परागकण एिेधटहरूमा खानी गसतववसिहरूको प्रभावबाट प्रभाववत हधुछन।् पानीको 
सनरधतर छकभ नेले माहरुी र पतुली िस्ता परागकण एिेधटहरूमा खानी गसतववसिहरूको प्रभावको कारणले कृवष उत्पादनमा 
पने अिरलाई कम गनेछ। अत्यसिक बोझको उम्चत व्यवस्थापनले िान खेतमा सिल्ट िम्मा हनुे िमस्यालाई कम 
गनेछ। उत्खनन क्षेरबाट सनस्कने चरम आिारभूत पानीका कारण िान खेतको माटोको उवभराशम्क्तमा ह्राि आएमा 
िान खेतमा माटोको उवभराशम्क्त बढाउनका लासग उपयकु्त उपाय प्याकेिमा द्वदइनेछ । उनीहरुलाई तासलम, 
बिारीकरण, उन्नत िातका बीउ, प्रववसि आद्वद िेवा प्रदान गरी बाली उत्पादनमा हनुे नोक्िानी धयूनीकरण गनभ 
आयोिना क्षेरमा कृवष िहायता कायभक्रम लागू गररनेछ । 

च. आयोिनाको तल्लो तटीय क्षरेमा गेगर, माटो र खेर िान ेढुङ्गा िम्मा हनु गई कृवष क्षरेमा अिर पनभ 
िक्न े

यि प्रभाव धयूसनकरणका लासग खण्ड ८.२.१.२(च) मा उल्लेम्खत धयूसनकरणका उपायहरु अवलम्बन गररने छ । 
 

छ. मवहला र वपछसडएको िमूहका व्यम्क्तहरुलाई ज्यालामा ववभेद तथा बालबासलकाको िमशोषण हनु िक्न े

मवहला तथा वपछसडएका िमूहका व्यम्क्तहरुलाई ज्यालामा ववभेद तथा बालबासलकाको हनु िक्ने िमशोषण धयूसनकरण 
गराउन सनम्न उपायहरु अवलम्बन गररने छ । 

• व्यम्क्तहरु ववशेष अनरुुप ज्यालामा ववभेद नगरर कायभभारमा आिाररत ज्याला (काम वरावरको ज्याला) 
कायाभधवयन गररने छ ििले ववभेद अधय गराउने छ। 

• िोम्खममा परेका िमूहहरूको उम्चत पवहचान गररनेछ र उसनहरुलाइ काम तथा ज्यालामा कुनै भेदभाव गररने 
छैन। 
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• बालिममा रोक लगाइने छ । 

 

ि. आयोिना क्षरेको िामाम्िक िद्भाव र शाम्धत तथा िरुक्षामा अिर पानभ िक्न े

बावहरबाट आएका (ववशेष गरी अधय ििंस्कृसतका) कामदारहरूलाई िामेल हनुअुम्घ तासलम र असभमखुीकरण 
द्वदइनेछ। आयोिनाका लासग कमभचारी भनाभ गदाभ कमभचारी आचारििंवहता लाग ुगररनेछ । कमभचारीको आचारििंवहताको 
कडाईका िाथ पालना गररनेछ । िमाि ववरोिी गसतववसि सनयधरण गनभ स्थानीय िरकारिँग िमधवय गररनेछ । यवुा 
तथा मवहलालाई िचेत गराउन प्रत्येक प्रभाववत गावविमा स्थानीय यवुा क्लब र मवहला िमहुको िमधवयमा कायभक्रम 
िञ्चालन गररनेछ । 

झ. आयोिना क्षरेको हररयालीपूणभ गणुस्तरीय िीवनमा क्षसत 

खानी ििंचालन पिात खानी क्षेरमा रहेको िम्पूणभ रुख ववरुवाहरु हटाईएको हुिंदा उिाड बनेको भागमा हररयाली 
कायम गराउन ुप्रमखु चनुौसत भएको तथा यो पररशेष प्रभाव (Residual Impact) हनुाले पणुभ ब्यवस्थापन ििंभवछैन तर 
हररयासल ब्यवस्थापनका सनम्म्त सनम्न उपायहरु अवलम्बन गररने छ । 

• खानी ििंचालनमा बनाईएका काधलाहरुलाई ब्यवस्थापन गदै लसगने छ िाथै खानी िमासप्त पस्चात ्ववरुवाहरु 
हकुाभइ हररयासल कायम गररने छ । 

• िथाभाववरुपमा खानी उत्खनन गररने छैन । 

• छपान गररएका रुखहरुमार कटान गररने छ । 

• फोहर ढुङ्गा माटो लाई प्रस्ताववत ववििभन क्षेरमा मार ब्यवम्स्थत तवरले राम्खने छ । 
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भौसतक वातावरण 
खानी उत्खनन ्कायभ गनुभ पूवभको अवस्था 
ििंरचना सनमाभण सनमाभण कायभिँग िम्बम्धित िलुो, िवुा, र ध्वनी प्रदषुण 🗸  मध्यम स्थानीय अल्पकासलन 45 उच्च 

िवारी िािन िञ्चालन 

आयोिना के्षरमा पगु्न ेबाटो तथा बाहै्र मवहना लाग्ने हसु्ि ुर 
कुवहरोको कारण दघुभटना हनु िक्न े 🗸 🗸 

मध्यम स्थानीय अल्पकासलन 
45 

उच्च 

 

ििंरचना सनमाभण चेक ड्याम र सथग्र्याउन ेपोखरी सनमाभणिम्बधिी िवालहरु 🗸 🗸 

मध्यम स्थानीय अल्पकासलन 
45 

उच्च 

ििंरचना सनमाभण आयोिनाको आधतररक िडक सनमाभण िम्बधिी िवालहरु 🗸  मध्यम स्थलगत अल्पकासलन 35 नगधय 
ििंरचना सनमाभण कामदार म्शववर तथा कायाभलय स्थापनािँग िम्बम्धित िवालहरु 🗸  उच्च स्थानीय अल्पकासलन 75 उच्च 
ििंरचना सनमाभण पावकभ ङ् स्थल तथा ममभत केधर स्थापनािँग िम्बम्धित िवालहरु 🗸  मध्यम स्थानीय अल्पकासलन 35 नगधय 
ििंरचना सनमाभण मसललो माटो ििंरक्षण स्थल सनमाभणिँग िम्बम्धित िवालहरु 🗸  मध्यम स्थानीय अल्पकासलन 35 नगधय 
खानी उत्खनन ्कायभ िञ्चालनको चरण 

चनुढुङ्गा उत्खनन ्

उत्खनन ्कायभ तथा चनुढुङ्गा ढुवानी गदाभ िवारी िािनबाट वाय ु

प्रदषुण हनु े 🗸  

उच्च स्थानीय दीघभकासलन 10
0 

असत उच्च 

सिसलङ, ब्लाम्स्टङ र िवारी 
िािन िञ्चालन 

उत्खनन ्कायभमा सिसलङ, ब्लाम्स्टङ र चनुढुङ्गा ढुवानी गदाभ िवारी 
िािनबाट ध्वनी प्रदषुण हनु े 🗸  

उच्च स्थानीय दीघभकासलन 10
0 

असत उच्च 

िवारी िािन िञ्चालन 

आयोिना के्षरमा पगु्न ेबाटो तथा बाहै्र मवहना लाग्ने हसु्ि ुर 
कुवहरोको कारण दघुभटना हनु िक्न े 🗸 🗸 

उच्च स्थानीय दीघभकासलन 10
0 

असत उच्च 

चनुढुङ्गा उत्खनन ्

उत्खखनन ्को क्रममाखेर िान ेफोहर पदाथभ व्यवस्थापनिँग 
िम्बम्धित िवालहरु 🗸 🗸 

उच्च स्थानीय दीघभकासलन 10
0 

असत उच्च 

चनुढुङ्गा उत्खनन ् आयोिना के्षरको भउूपयोगमा पररवतभन हनु े 🗸  उच्च स्थलगत दीघभकासलन 90 असत उच्च 

चनुढुङ्गा उत्खनन ्

आयोिना के्षरको िसमनमनुीको पानीको ितहमा पानभ िक्न ेअिर; 
कुवा/िरुवा/खोल्िी िकु्न िक्न े 🗸 🗸 

मध्यम स्थानीय दीघभकासलन 60 उच्च 

िवारी िािन िञ्चालन 

आयोिनाले ववद्यमान िडक तथा गोरेटो बाटोहरुलाई अिर पानभ 
िक्न े 🗸 🗸 

मध्यम स्थलगत दीघभकासलन 50 उच्च 

िवारी िािन िञ्चालन 
आयोिनाले ववद्यमान थारा चोक देम्ख दाङ िम्मको पहुँचमागभको 
ििंभाववत क्षसत  🗸 🗸 

उच्च स्थानीय दीघभकासलन 10
0 

असत उच्च 



  

सिम्ले (थारा) चनुढुङ्गा खानीको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रसतवेदन 
 

िम्राट सिमेधट कम्पनी प्रा सल का लासग सिद्धाथभ ईधभाएरोमेधटल िसभभि द्वारा तयारगररएको प्रसतवेदन  99 

  

 

२०७९ 

प्रस्तावका कायभ वातावरणीय प्रभाव 

प्रकृती मापनको आिार 

प्रत्
यक्ष

 

अप्र
त्य

क्ष 

परर
मा
ण 

िी
मा

 

अव
िी

 

िम्
मा
 अ

ङ्क 

प्रभ
ाव
क
ो 

स्त
र 

चनुढुङ्गा उत्खनन ् माटो बग्न,े भकू्षय तथा पवहरो िान िक्ने 🗸 🗸 मध्यम स्थानीय दीघभकासलन 60 उच्च 
चनुढुङ्गा उत्खनन ् दबाङ् खोलाको पानीको गणुस्तरमा अिर पानभ िक्न े 🗸 🗸 मध्यम स्थानीय दीघभकासलन 60 उच्च 
िामग्री भण्डारण आयोिनाको लासग आवश्यक तेल भण्डारणिँग िम्वम्धित िवाल 🗸  धयून स्थलगत दीघभकासलन 40 नगधय 

पाकीङ 
िवारी िािन पावकभ ङ् तथा ममभत केधरबाट सनस्कने फोहोर तथा 
रिायनहरुको प्रभाव 🗸  

धयून स्थलगत दीघभकासलन 
40 

नगधय 

कामदार म्शववर 
कामदार म्शववरबाट उत्पादन हनु ेठोि तथा तरल फोहोर 
व्यवस्थापन िँग िम्बम्धित िवालहरु 🗸  

मध्यम स्थलगत दीघभकासलन 50 उच्च 

मसललो माटो व्यवस्थापन 
आयोिना के्षरको िसमनको मासथल्लो भागको मसललो माटो (Top 

soil) कटान तथा पनेु कायभले मसललो माटो नाि हनु े 🗸  

मध्यम स्थलगत दीघभकासलन 50 उच्च 

चनुढुङ्गा उत्खनन ्
आयोिनाको तल्लो तटीय के्षरमा रहेका सििंचाई कुलोमा अिर पनभ 
िक्न े 🗸 🗸 

मध्यम स्थलगत दीघभकासलन 50 उच्च 

रुख कटान तथा चनुढुङ्गा 
उत्खनन ् आयोिना के्षरको िलवाय ुर कावभन िम्ञ्चसतमा अिर 🗸  

मध्यम स्थलगत दीघभकासलन 50 उच्च 

िैववक वातावरण 

खानी उत्खनन ्कायभ गनुभ पूवभको अवस्था 
रुख कटान वन के्षर खाली गदाभ आयोिना के्षरको िैववक वातावरणमा पने अिर 🗸  उच्च स्थानीय स्थानीय 100 असत उच्च 
आयोिना स्थल खाली गने वन के्षरमा आगलागी हनु िक्न े 🗸 🗸 मध्यम स्थानीय स्थलगत 45 उच्च 
 

कामदार पररचालन 

आयोिना के्षरमा माछा माने, वधयिधत ुर वनस्पसतको चोरी म्शकार र 
अवैि व्यापार हनु िक्न े 🗸 🗸 

मध्यम स्थानीय स्थलगत 
45 

उच्च 

खानी उत्खनन ्कायभ िञ्चालनको चरण 

आयोिना स्थल खाली गने तथा 
उत्खनन ्

आयोिना स्थलमा स्तनिारी वधयिधत,ु चरा, िरीिपृको बािस्थान 
मासिन िक्न े 🗸 🗸 

उच्च स्थानीय दीघभकासलन 
100 

असत उच्च 

चनुढुङ्गा उत्खनन ्

ध्वनी प्रदषुणको कारण आयोिना वरीपरीको के्षर वधयिधत ुर चराले 

छाडेर िान िक्न े 🗸 🗸 

उच्च स्थानीय दीघभकासलन 
100 

असत उच्च 

चनुढुङ्गा उत्खनन ्

दवाङ् खोलाको पानीको गणुस्तरमा ह्राि आई आयोिना के्षरको 
िलीय पाररम्स्थसतकीय प्रणालीमा अिर पानभ िक्न े 🗸 🗸 

मध्यम स्थानीय दीघभकासलन 
60 

उच्च 

कामदार पररचालन वन के्षरमा आगलागी हनु िक्न े 🗸 🗸 मध्यम स्थानीय दीघभकासलन 60 उच्च 
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प्रस्तावका कायभ वातावरणीय प्रभाव 

प्रकृती मापनको आिार 

प्रत्
यक्ष

 

अप्र
त्य

क्ष 

परर
मा
ण 

िी
मा

 

अव
िी

 

िम्
मा
 अ

ङ्क 

प्रभ
ाव
क
ो 

स्त
र 

चनुढुङ्गा उत्खनन ्

िलुोका कणहरुले वनस्पसतको पात ढाकेर वनस्पसतको वृवद्ध ववकािमा 
अिर पानभ िक्न े 🗸  

मध्यम स्थलगत दीघभकासलन 
50 

उच्च 

कामदार पररचालन 

आयोिना के्षरमा माछा माने, वधयिधत ुर वनस्पसतको चोरी म्शकार र 
अवैि व्यापार हनु िक्न े 🗸 🗸 

मध्यम 
स्थलगत दीघभकासलन 50 

उच्च 

िामाम्िक आसथभक तथा िासँ्कृसतक वातावरण 
खानी उत्खनन ्कायभ गनुभ पूवभको अवस्था 
कामदार पररचालन कामदारको स्वास्थ्य र िरुक्षा िम्बधिी िबालहरु 🗸  उच्च स्थलगत अल्पकासलन 75 उच्च 

कामदार पररचालन 

कामदारको लासग खानेपानी, िरिफाई र शौचालय िम्बधिी 
िबालहरु 

🗸 

 मध्यम 
स्थलगत अल्पकासलन 

35 नगधय 
कामदार पररचालन 

 आयोिना के्षरको शाम्धत तथा िरुक्षामा अिर पानभ िक्न े

🗸 

 धयून 
स्थलगत अल्पकासलन 

25 
नगधय 

आयोिनाको िञ्चालन सनिी िग्गामा क्षसत पगु्न िक्न े 🗸  धयून स्थलगत अल्पकासलन 25 नगधय 
खानी उत्खनन ्कायभ िञ्चालनको चरण 

िवारी िािन िञ्चालन िवारीिािनको बढ्दो चापको कारण िवारी दघुभटना बढ्न िक्न े 🗸  उच्च स्थानीय दीघभकासलन 100 असत उच्च 
उत्खनन ् आयोिना के्षरको हररयालीपूणभ गणुस्तरीय िीवनमा क्षसत 🗸  उच्च स्थानीय दीघभकासलन 100 असत उच्च 
कामदार पररचालन कामदारको स्वास्थ्य र िरुक्षा िम्बम्धि िबालहरु 🗸  उच्च स्थलगत दीघभकासलन 90 असत उच्च 
उत्खनन ् तल्लो तटीय के्षरमा ढुङ्गा खिी दघुभटना हनु िक्न े 🗸  मध्यम स्थानीय दीघभकासलन 60 उच्च 

कामदार पररचालन 

मवहला र वपछसडएको िमूहका व्यम्क्तहरुलाई ज्यालामा ववभेद तथा 
बालबासलकाको िमशोषण हनु िक्न े

🗸 

 

मध्यम स्थानीय दीघभकासलन 
60 

उच्च 

कामदार पररचालन 

आयोिना के्षरको िामाम्िक िद्भाव र शाम्धत तथा िरुक्षामा अिर 

पानभ िक्न े

🗸 

 उच्च 
स्थानीय दीघभकासलन 

100 असत उच्च 

कामदार पररचालन 

कामदारको लासग खानेपानी, िरिफाई र शौचालय िम्बधिी 
िबालहरु 

🗸 

 

मध्यम 
स्थलगत 

दीघभकासलन 
50 

उच्च 

उत्खनन ्

आयोिनाको तल्लो तटीय के्षरमा गेगर, माटो र खेर िान ेढुङ्गा 
िम्मा हनु गई कृवष के्षरमा अिर पनभ िक्न े 🗸  

मध्यम 
स्थलगत 

दीघभकासलन 
50 

उच्च 

उत्खनन ्

उत्खनन ्कायभबाट उत्पादन हनु ेिलुो बाट आयोिना के्षरको कृवष 
उत्पादनमा अिर पानभ िक्न े

🗸 

 

धयून स्थलगत दीघभकासलन 
40 

नगधय 
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8.3  िरोकारवालाले उठाएका तर अध्ययनमा िमावेश नगररएका िवालहरु 

आयोिना क्षेरमा गररएको क्षेरसनिाभरण तथा छलफल कायभक्रमहरुमा िरोकारवाला व्यम्क्तहरुले उठाएका तल प्रस्ततु 
केही िवालहरुलाई अध्ययनमा पवहलेनै िमावेश गररएका ववषयहरु भएको हनुाले यहाँ िानकारी प्रस्ततु गरर छुटै्ट 
म्शषभकमा उल्लेख गररएको छैन । 

क्र.ि. छलफलमा उठाईएका िरोकारहरु अध्ययनमा िवालको रुपमा िमावेश नगराउनकुो कारण 

1.  नेपाल िरकारको मापदण्ड अनिुार काम 
गने। 

िबै कायभहरु नेपाल िरकारकै मापदण्ड अनरुुप हनु ेर िोही अनरुुप 
प्रसतवेदनमा उल्लेख गररएको। 

2.  आयोिनास्थल आिपािमा रहेको वनलाई 
उम्चत ििंरक्षण गररनपुने। वृक्षारोपण 
गररनपुने। 

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रसतवेदनको वातावरणीय व्यवस्थापन 
योिनामा िमावेश गररएको। 

3.  िामदुावयक वनलाई टेवा परु् याउन ेखालका 
कायभहरुमा आयोिनाले िहयोग परु् याईद्वदन ु
पने। 

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रसतवेदनको वातावरणीय व्यवस्थापन 
योिनामा िमावेश गररएको िाथै आयोिनाको िामाम्िक उत्तरदावयत्व 
म्शषभक अधतगभत िमावेश गररएको। 

4.  आयोिना क्षेरको िामाम्िक तथा आसथभका 
ववकािमा आयोिनाले िहयोग परु् याउनपुने। 

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रसतवेदनमा आयोिनाको िामाम्िक 
उत्तरदावयत्व म्शषभक अधतगभत िमावेश गररएको। 
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पररच्छेद-९ 
वातावरणीय अनगुमन 

 

वातावरणीय अनगुमन कायभयोिनाको प्रमखु उद्देश्य वातावरणीय प्रभावहरुलाइ धयूनीकरणका उपायहरुको कायाभधवयनको 
प्रभावकाररतालाई िनुम्ित गनुभका िाथै अनगुमनका आवश्यकताहरुलाई सिफारीि गनुभ पसन हो। आयोिनाको सनमाभणका 
क्रममा धयनुतम प्रभाव रहने भएतापसन ििंचालनका क्रममा यि आयोिनाको प्रभाव बवढ पने देम्खधछ तिथभ सनम्न 
उध्देश्य पसुतभका सनम्म्त सनमाभण तथा ििंचालनको अवसिमा अनगुमन को ब्यवस्था गररएको छ। 

• प्रारम्म्भक तथ्याङ्क ििंङ्कलन गने र कानूनले तोकेका िीमा  भधदा बवढ मारामा प्रभाव पनभ नद्वदन । 

• आयोिना कायाभधव्यनका कारण उत्पन्न भएका कुनपैसन नकारात्मक वातावरणीय प्रभावहरुको िाँच गनभ तथा 
उपयकु्त धयूनीकरणका उपायहरु अवलम्बन गनभ। 

• सिफाररि गररएका वातावरणीय िूरक्षाका उपायहरु तोवकएको गणुस्तर अनरुुप कायाभधवयन भए नभएको 
िसुनम्िता गनभ। 

• तोवकएका बाहेकका अधय प्रकारका प्रभावहरु पनेभएमा थप िूिारका उपायहरु प्रश्ताव गनभ। 

अनगुमनका प्रकार  

वातावरणीय अनगुमन योिनाले Baseline, Compliance तथा Impact monitoring गरर सतन प्रकारको अनगुमन 
योिनाहरु िमाबेश गररएको छ। प्रत्येक अनगुमन योिनालाई सनमाभण र िञ्चालनका चरणका लासग भौसतक, िैववक र 
िामाम्िक-आसथभक र िािंस्कृसतक िमूहमा राख्न े गरर वातावरणीय अनगुमन योिनामा तयार गररएङ्को छ । प्रत्येक 
प्रस्ताववत सनराकरण तथा बढोत्तरीका उपायहरुलाई मापदण्ड, िूचक, स्थान, ववसि र िमय तासलका/आवृम्त्त िमावेश 
भएको एक म्याविक्िको रूपमा प्रस्ततु गररएकोछ । 

➢ प्रारम्म्भक अवस्थाको अनगुमन (Baseline Monitoring) 

प्रस्ताववत प्रस्तावको सनमाभण कायभ शरुु गनुभभधदा अगावै सनमाभण स्थल र वरपरका आिारभूत वातावरणीय पक्षको िवेक्षण 
गनुभ पनेछ। यो आयोिना तरुुधत कायाभधवयनमा िानेगरर प्रस्ताव गररएको छ। यिले गदाभ अनगुमनको सिलसिलामा 
प्रारम्म्भक अवस्थाको िानकारी यिै प्रसतवेदनको पररच्छेद ५ मा उल्लेख गररएबमोम्िम हनुेछ। वयनै िानकारीका 
आिारमा आयोिना कायाभधवयन ििंगै तलुनात्मक रुपमा वातावरणीय पक्षमा भएको पररवतभन बारेमा िानकारी पाउन 
िवकने छ।  

➢ प्रभाव अनगुमन (Impact Monitoring) 

प्रस्ताव कायाभधवयनबाट भएका वातावरणीय पररवतभन पत्ता लगाउन आयोिना पूवभ र िञ्चालनका क्रममा त्यि क्षेरको 
िनस्वास्थ्य लगायत पयाभवरणीय, िामाम्िक र आसथभक अवस्थाका िूचकको मूल्याङ्कन गररनेछ। 

➢ सनयमपालन अनगुमन (Compliance Monitoring) 

 यि अधतगभत प्रस्तावकले वातावरण ििंरक्षण िम्बधिी सनिाभररत मापदण्डको पालना गरेको छ भन्ने कुरा िसुनम्ित गनभ 
वातावरणीय गणुस्तरका ववशेष िूचक वा प्रदूषणको अवस्था बारेमा आवसिक वा लगातार रुपमा अनगुमन गरी असभलेख 
राम्खनेछ। वातावरणीय अनगुमनका िूचकहरु सनम्न बमोम्िम हनुेछन। 

प्यारासमटरहरू र िूचकहरू प्रस्ताववत शमन उपायहरूिँग ििुिंगत हनुेछन ्र पररमाम्णत हनुेछन ्िहाँिम्म िकेिम्म 
स्पि रूपमा तोवकएको/पवहचानको िाथ अनगुमन गसतववसिहरूको कायाभधवयनको लासग एक Organogram आयोिना 
अनगुमन एकाइ र ठेकेदारको भसूमका र म्िम्मेवारी प्रस्ताव गररएकोछ। 
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पारासमटरहरु िूचकहरू ववसिहरू आवमृ्त्त/िमय कायाभधवयन 
गने सनकाय 

अनगुमन एिेधिी 

िामाधय 
• िलुोका कणहरुको 
मारा कम गनभ 
पानी छकभ ने  

• िवारी 
िािन/मेसिनरीबाट 
अत्यसिक िवुाँ 
सनस्कन नद्वदने 

EIA 
स्वीकृसतको 
अनपुालन 
ितभहरू 

प्रत्
यक्ष

 अ
वल

ोक
न 

तथ
ा 

प्राव
वसि

क
 प

ररक्ष
ण 

 

• दैसनक / 
मासिक 
ररपोवटभङ 

प्रस्तावक 
वा त्यिको 
वातावरण 
तथा 
िामाम्िक 
ईकाई 

वन तथा 
वातावरण 
मधरालय / 
स्थानीय िरकार 
वा तोवकएको 
तेिो पक्ष 
  

खानी गसतववसिको 
कारण हनुे ध्वनी 
प्रदषुण 

EIA 
स्वीकृसतको 
अनपुालन 
ितभहरू 
  

स्थानीयहरूिँग प्रत्यक्ष 
अवलोकन / 
अधतरवक्रया  

दैसनक, 
िाप्तावहक / 
मासिक 
ररपोवटभङ 

वा त्यिको 
वातावरण 
तथा 
िामाम्िक 
ईकाई 

वन तथा 
वातावरण 
मधरालय / 
स्थानीय िरकार 
वा तोवकएको 
तेिो पक्क्ष 

ठूला िवारी िािनको 
आवागमनका कारण 
अस्तव्यस्त भएको  
िडक 

EIA 
स्वीकृसतको 
अनपुालन 
ितभहरू 

असभलेखहरूको 
प्रमाणीकरण 

काम िरुु हनु ु
अम्घ 

योिना 
व्यवस्थापन 

स्थानीय िरकार 

ठोि फोहोर तथा 
फोहोर िामग्रीको 
उम्चत व्यवस्थापन 

EIA 
स्वीकृसतको 
अनपुालन 
ितभहरू 

प्रत्यक्ष अवलोकन दैसनक, 
िाप्तावहक / 
मासिक 
ररपोवटभङ 

प्रस्तावक 
वा त्यिको 
वातावरण 
तथा 
िामाम्िक 
ईकाई 

वन तथा 
वातावरण 
मधरालय / 
स्थानीय िरकार 
वा तोवकएको 
तेिो पक्ष 

उपयकु्त pits र 
फोहोर को ििंग्रह को 
सनमाभण 

EIA 
स्वीकृसतको 
अनपुालन 
ितभहरू 

प्रत्यक्ष अवलोकन दैसनक, 
िाप्तावहक/ 
मासिक 
ररपोवटभङ 

प्रस्तावक 
वा त्यिको 
वातावरण 
तथा 
िामाम्िक 
ईकाई 

वन तथा 
वातावरण 
मधरालय / 
स्थानीय िरकार 
वा तोवकएको 
तेिो पक्ष 

खानीको mining 

योिनालाई कडाइका 
िाथ कायाभधवयन गने  

स्वीकृत EIA  
को खानी  

प्रत्यक्ष अवलोकन  दैसनक, 
िाप्तावहक / 

प्रस्तावक 
वा त्यिको 
वातावरण 

वन तथा 
वातावरण 
मधरालय / 
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पारासमटरहरु िूचकहरू ववसिहरू आवमृ्त्त/िमय कायाभधवयन 
गने सनकाय 

अनगुमन एिेधिी 

उत्खनन ्
योिना 

मासिक 
ररपोवटभङ 

तथा 
िामाम्िक 
ईकाई 

स्थानीय िरकार 
वा तोवकएको 
तेिो पक्ष 

िैववक वातावरण 
क्षसतपूसतभ वृक्षारोपण र 
सबरुवा / सबरुवाको 
दलुभभ 
  

निभरी व्यवस्थापन र 
चारा सबरुवाहरु को 
ववतरण 

EIA 
स्वीकृसतको 
अनपुालन 
ितभहरू 
   

प्रत्यक्ष अवलोकन 
  
  
प्रत्यक्ष अवलोकन 

• दैसनक, 
िाप्तावहक / 
मासिक 
ररपोवटभङ 

प्रस्तावक 
वा त्यिको 
वातावरण 
तथा 
िामाम्िक 
ईकाई   

वातावरण 
मधरालय / 
िरोकार 
िल्लाहकार 
  

नम्िकैको ििंगलमा 
धयूनतम अशािंसत 

स्वीकृसतको 
EIA अनपुालन 
ितभहरू 

प्रत्यक्ष अवलोकन 
  

दैसनक, 
िाप्तावहक / 
मासिक 
ररपोवटभङ 

प्रस्तावक 
वा त्यिको 
वातावरण 
तथा 
िामाम्िक 
ईकाई 

वातावरण 
मधरालय / 
िरोकार 
िल्लाहकार 

िामाम्िक-आसथभक र िािंस्कृसतक वातावरण 
रासत र सबहान खानी 
गसतववसि 
  

EIA 
स्वीकृसतको 
अनपुालन 
ितभहरू 

प्रत्यक्ष अवलोकन 
  

दैसनक, 
िाप्तावहक / 
मासिक 
ररपोवटभङ 

प्रस्तावक 
वा त्यिको 
वातावरण 
तथा 
िामाम्िक 
ईकाई 

वातावरण 
मधरालय / 
िरोकार 
िल्लाहकार 

आचरणको कोड को 
कायाभधवयन गने 
िसमकहरुलाई  

EIA 
स्वीकृसतको 
अनपुालन 
ितभहरू 

प्रत्यक्ष अवलोकन दैसनक, 
िाप्तावहक / 
मासिक 
ररपोवटभङ 

प्रस्तावक 
वा त्यिको 
वातावरण 
तथा 
िामाम्िक 
ईकाई 

वातावरण 
मधरालय / 
िरोकार 
िल्लाहकार 
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पारासमटरहरु िूचकहरू ववसिहरू आवमृ्त्त/िमय कायाभधवयन 
गने सनकाय 

अनगुमन एिेधिी 

कामदारहरूको कायभ 
तासलका र अभ्यािहरू 
पररवतभन गदै 
 

व्याविावयक स्वास्थ्य 
िरुक्षा िामासग्रहरूको 
प्रयोग 

स्वीकृसतको 
EIA अनपुालन 
ितभहरू 
 

EIA 
स्वीकृसतको 
अनपुालन 
ितभहरू 

प्रत्यक्ष अवलोकन 
  
 

 

प्रत्यक्ष अवलोकन 

दैसनक, 
िाप्तावहक / 
मासिक 
ररपोवटभङ  

प्रस्तावक 
वा त्यिको 
वातावरण 

तथा 
िामाम्िक 
ईकाई  

वातावरण 
मधरालय / 
िरोकार 

िल्लाहकार 

छेउछाउको ििंगलमा 
र सनिी िग्गामा चारा 
सबरुवाको व्यवस्था 
गने 
पशपुालनका लासग 
स्वास्थ्य म्शववर 

EIA 
स्वीकृसतको 
अनपुालन 
ितभहरू 
 EIA 
स्वीकृसतको 
अनपुालन 
ितभहरू 

प्रत्यक्ष अवलोकन 
  
 प्रत्यक्ष अवलोकन 

दैसनक, 
िाप्तावहक / 
मासिक 
ररपोवटभङ 
 वावषभक 
रूपमा 

प्रस्तावक 
वा त्यिको  
वातावरण 
तथा 
िामाम्िक 
ईकाई  

वन तथा 
वातावरण 
मधरालय / 
स्थानीय िरकार 
वा तोवकएको 
तेिो पक्ष 

िासलको प्रयोग माफभ त ् 
पखाभल र सिल्टेशन 
सनमाभण 
 पानी छकभ न े

EIA 
स्वीकृसतको 
अनपुालन 
ितभहरू 

प्रत्यक्ष अवलोकन दैसनक, 
िाप्तावहक / 
मासिक 
ररपोवटभङ 

प्रस्तावक 
वा त्यिको 
वातावरण 
तथा 
िामाम्िक 
ईकाई 

वन तथा 
वातावरण 
मधरालय / 
स्थानीय िरकार 
वा तोवकएको 
तेिो पक्ष 

होसडभङ 
बोडभको अवस्थाको 
मूल्याङ्कन  
   

EIA 
स्वीकृसतको 
अनपुालन 
ितभहरू 
   

प्रत्यक्ष अवलोकन 
  
  

िाप्तावहक / 
मासिक 
ररपोवटभङ 

प्रस्तावक 
वा त्यिको 
वातावरण 
तथा 
िामाम्िक 
ईकाई  

वन तथा 
वातावरण 
मधरालय / 
स्थानीय िरकार 
वा तोवकएको 
तेिो पक्ष  

• कोलाहलको कारण 
ववद्यालयमा अिर 

 

 

•  स्वास्थ्य चौकी र 
स्थानीय म्क्लसनकमा 
दबाब 

• EIA 
स्वीकृसतको 
अनपुालन 
ितभहरू 

• प्रत्यक्ष अवलोकन  

• िाप्तावहक / 
मासिक 
ररपोवटभङ 

• मासिक 
ररपोवटभङ 

प्रस्तावक 
वा त्यिको 
वातावरण 
तथा 
िामाम्िक 
ईकाई 

वन तथा 
वातावरण 
मधरालय / 
स्थानीय 
िरकार वा 
तोवकएको तेिो 
पक्ष  
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९.२ वातावारणीय अनगुमनका िूचक  
९.३ अनगुमनको ववसि  
आयोिनाको अनगुमनको लासग स्थलगत अध्ययन, आयोिना कायाभलयवाट प्राप्त हनुे तथ्यािंकहरु, स्थानीयहरु 
ििंगको अधतरवक्रया तथा िरोकारवाला हरु ििंगको छलफल आद्वद सबसि अपनाइनछे। यिका िाथै आयोिना 
के्षरको नमनुा (बाय,ु ध्वनी, पानी, आद्वद) ििंङ्कलन गरर प्रयोगशालामा नमनुा पररक्षण गरर थप ववश्लषेण 
गररनेछ। आयोिनाको अनगुमन गदाभ सबज्ञद्वारा तयार पररएका िूचक/मानकहरुको िाथ आयोिनाको 
अनगुमन गररनछे। आयोिनाको अनगुमन कायभ गदाभ आयोिना ििंग िम्बधि राख्न े सबसभन्न सनकायहरु, 
आयोिना कायाभलय, प्रस्तावक तथा प्रस्तावक अधतगभतका सनकायहरु, ईलाका वन कायाभलय वन कायाभलय, 
िामदुावयक वन, आयोिनावाट प्रभाववत स्थानीय तह तथा वडा कायाभलयहरुको िहकायभमा गररनेछ । 

९.४ अनगुमनको लासग िमय तासलका  
९.५ अनगुमन गने सनकाय  
यि खण्डले आयोिना कायाभधवयनबाट हनुे िम्भाववत मखु्य मदु्दाहरूको बारेमा छलफल गछभ र सनगरानी 
तासलका र म्िम्मवेारी िवहत धयूनीकरणका उपायहरूको प्रस्ताव गदभछ। वा.व्य.यो. ले आयोिना 
व्यवस्थापनलाई यिरी मागभसनदेम्शत गदभछ ता वक वातावरण ििंरक्षण उपायहरू पयाभप्त रूपमा लागू गररएको 
छ। प्रस्ताववत आयोिनािँग िम्बम्धित वातावरणीय व्यवस्थापनको उत्तरदावयत्वमा ववसभन्न आयोिना सनमाभण 
गने सनकायहरु िमावेश गररएका छन ्र प्रत्येकको ववशषे गसतववसिहरूका लासग ववशेष म्िम्मवेारहरू िमते 
तोवकएको छ। वातावरणीय व्यवस्थापन योिना कायाभधवयनको लासग म्िम्मवेार मखु्य सनकायहरु तथा सतनका 
मखु्य म्िम्मवेारी सनम्न हनु:् 

❖ वन तथा वातावरण मधरालय, सििंहदरवार, काठमाण्डौ  
❖ उद्योग मधरालय, सििंहदरवार, काठमाण्डौ 
❖ प्रदेश िरकार, उद्योग, पयभटन, वन तथा वातावरण मधरालय, लमु्म्बसन प्रदेश 
❖ खानी तथा भगूभभ ववभाग, काठमाण्डौ  
❖ वन तथा भिूिंरक्षण ववभाग एविं सडसभिन वन कायाभलय 
❖ स्थानीय िरकार/गैर िरकारी ििंघ-ििंस्था 
❖ प्रस्तावक/ब्यविायी 
❖ आयोिनाका सडिाइन र पयभवेक्षण परामशभदाता 

 

• वन तथा वातावरण मधरालय, सििंहदरवार, काठमाण्डौ  
वन तथा वातावरण मधरालय, सििंहदरवार, काठमाण्डौ ले आयोिनालाई आवश्यक नीसतगत िहयोग गने 
तथा यि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रसतवदेनलाई पनुरावलोकन तथा स्वीकृसत प्रदान गने काम गदभछ। 
िाथै आयोिनाको वातावरणीय अनगुमनमा पसन मधरालयको प्रमखु भसूमका रहधछ। 
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• प्रदेश िरकार, उद्योग, पयभटन, वन तथा वातावरण मधरालय, लमु्म्बसन प्रदेश; वन तथा भिूिंरक्षण 
ववभाग एविं सडसभिन वन कायाभलय  

प्रदेश सभरको वातावरण तथा वन िम्बधिी नीसत, सनयम, काननहुरु बनाउने, आयोिनाको लासग आवश्यक 
पने रुख कटानको अनमुसत तथा रुख कटान िम्बम्धि कायभ, आयोिनाको लासग आवश्यक पने वन क्षरेको 
हस्ताधतरण र प्रदेश स्तरमा हनुे ववकाि सनमाभण आयोिनाहरुको वातावरणीय अध्ययन, अनगुमन र मूल्यािंकन 
प्रदेश िरकार उद्योग, पयभटन, वन तथा वातावरण मधरालयले गदभछ। आयोिना के्षरमा रहेको वन के्षरको 
अनगुमन सडसभिन वन कायाभलयले गदभछ। 

• खानी तथा भगूभभ ववभाग, काठमाण्डौ 
यि प्रस्ताववत आयोिना सनमाभण तथा कायभधवयन कायभको वातावरणीय तथा प्राववसिक अनगुमन तथा 
मूल्यािंकनको कायभ खानी तथा भगूभभ ववभागले गनभ िक्नछे। 

• स्थानीय िरकारी/गैर िरकारी ििंघ-ििंस्था  
यी ििंस्थाहरुको आयोिना कायाभधवयनमा आवश्यक िहयोग पयुाभउने तथा आयोिनको वातावरणीय अनगुमनमा 
मखु्य भसूमका रहधछ। प्रभाव मूल्यािंकन र पवहचानको आिारमा लाभदायक प्रभावको ववृद्ध र प्रसतकूल 
प्रभावको िामना गनभ िवकधछ। प्रस्ताववत प्रभावहरू र िमािानका उपायहरू बाहेक कुन ैपसन प्रभावहरू 
सनमाभण र िञ्चालन चरणको िमयमा देखा परेका खण्डमा सतनीहरुलाइ पसन उम्चत िम्बोिन गररने छ। 
िम्भाववत लाभदायक प्रभावको वृवद्ध र प्रसतकूल प्रभावको शमन उपायहरूको वववरणहरू तलको तासलकामा 
देखाइएको छ। 

• प्रस्तावक/ब्यविायी  
प्रस्तावकको प्रमखु म्िम्मवेारी स्वीकृत सडिाइन अनिुार खानीको पहुँच िडक सनमाभणको कायभ गदै वातावरणीय 
व्यवस्थापन योिनाको पूणभ गसतववसिहरुलाइ कायभ के्षरमा लागू गनुभ रहेको छ। िथै परामशभ दाताबाट 
अनगुमन गराइएको अवस्थामा परामशभदाताले कामको सनरीक्षण गने बेलामा ििंगै िाइटमा उपलब्ि हनुे र 
सबसग्रएका कामहरू ििुारगने कायभको लासग पयभवेक्षण परामशभदाताको सनदेशनलाई पूणभ रुपमा लाग ुगने हो। 
यिका िाथै ििंरचना सनमाभण एविं खानी ििंचालनमा खवटएका िनशम्क्तलाई व्यम्क्तगत िरुक्षण िामासग्र उपलब्ि 
गराउनकुा िाथै तथा वातावरण ििंरक्षण िम्बम्धि असभमखुीकरण तासलम प्रदान गनुभ पसन म्िम्मवेारी रहन े
छ। 

• आयोिना सडिाइन र पयभवेक्षण परामशभदाता 
प्रस्तावकले सडिाइन परामशभदाता माफभ त ् प्रस्ताववत आयोिना सनमाभणको अम्धतम माइसनङ्ग म्स्कम तथा 
कायाभधवयन योिना तयार पानभ िक्नेछ। िाथिाथै आवश्यक वातावरणीय अध्ययन गने र वातावरणीय 
व्यवस्थापन योिनाले गरेका सिफाररिहरु खानी ििंचालनका क्रममा िमावहत गदभछ। पयभवेक्षक परामशभदाता 
माफभ त खानीििंचालनका गसतववसिहरूको सनरीक्षण गनभ िक्नेछ ििमा ठेकेदारको सनमाभण कायभको द्वदनहुँ 
पयभवेक्षण गने कामका िाथै वातावरणीय िरुक्षाका कुराहरु सनमाभणको अिंशका रूपमा पूणभ रूपमा लागू 
गररएको छ भने्न िसुनम्ित गने छन।् 
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९.६ अनगुमनको लासग अनमुासनत रकम  
प्रस्ताववत आयोिना सनमाभणको िमयमा र ििंचालनको चरणको वातावरणीय अनगुमन गने म्िम्मवेारी वन 
तथा वातावरण मधरालय, खानी सबभाग तथा वातावरण सबभागको रहेको छ। प्रस्ताववत आयोिनाको 
वातावरणीय अनगुमनको क्रममा हनुे खचभको अनमुासनत बिेट तलको तासलकामा उल्लेख गररएको छ। 

तासलका ९-1 : वातावरणीय अनगुमनका लासग लाग्ने खचभ  

क्र.ििं. वववरण ििंख्या दर (ने.रु.) लागत (ने.रु.) 

१ वातावरण ववद् २.५ १५०,०००   ३७५,०००  

२ भगूभभ ववद् १.५ १२०,००० १८०,०००  

३ आसथभक-िामाम्िक ववज्ञ १.५ १२०,००० १८०,०००  

४ िीव ववज्ञ १.५ १२०,००० १८०,०००  

५ 
ल्याब उपकरण तथा िल, वायू, ध्वनी 
आद्वद परीक्षण कायभ एक मषु्ठ २५०,००० 

६ स्टेिनरी एक मषु्ठ ४५,००० 

७ यातायात एक मषु्ठ ४५,००० 

८ भत्ता एक मषु्ठ ५०,००० 

  िम्मा लागत    १०,५५,००० 

यि आयोिनाको वातावरणीय व्यवस्थापन योिना कायाभधवयन गनभको लासग लाग्ने अनमुासनत बिेट तल 
प्रस्ततु गररएको छ। 

९.७ वातावरणीय ब्यवस्थापन िम्बम्धि लागत  

वातवरणीय ब्यवस्थापनका सनम्म्त ववसभन्न म्शषभकमा लगानी गररने छ उक्त लगानीको योग तासलका ९.२ 
मा प्रस्ततु गररएका म्शषभक अधतगभतको हनुेछ।  
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तासलका निं. ९.२: वातावरणीय ब्यवस्थापन योिना कायाभधवयनका सनम्म्त लागत 

क्र.ििं. धयूनीकरणका उपायहरु तथा क्षसतपूसतभ लागत 

क धयूनीकरणका उपायहरु तथा क्षसतपूसतभ  75,703,220  

 
१ वन के्षर प्रयोगका सनम्म्त क्षसतपूसतभ (३५.१७ हे. @ १,३००,००० प्रसत हे.) 45,721,000  
२ बकृ्षारोपण तथा रेखदेख वापत (@४२५प्रसत ववरुवा)  3,446,750  

३ 

वातावरणीय ब्यवस्थापनका उपायहरु मलुत: सथग्राउने पोखरी एविं फोहर माटो 
ििंरक्षण क्षेर ब्यवस्थापन  3,585,000  

४ 

स्थासनय िडक वररपरी हररयाली बवृद्धका सनम्म्त फलफूल तथा ििावटका 
सबरुवाहरु लगाउने तथा ििंरक्षण गने (८०० सबरुवा तार-िासल तथा रेखदेख 
िवहत)  1,600,000  

५ आगलासग सनयधरण िामासग्र तथा उपकरणहरु खररद (२ िेट )  594,720  
६ कुवहन ेनकुवहने फोहर ब्यवस्थापन  165,000  
७ कृवष ििुार कायभक्रम (५ वषभ)  2,500,000  
८ तल्लो तवटय िग्गा खररद   7,695,000  
९ तल्लो तवटय क्षेरको नद्वद ब्यवस्थापन तथा बाँि सनमाभण   3,985,000  

१० 
कामदारको ववमा (@१३०० प्रसत वषभ २२ वषभका लासग प्रसतवषभ २.५ % 
बवृद्धदर िवहत)  3,610,750  

११ िलुो धयूनीकरणका सनम्म्त कच्ची िडक खण्डमा (वावषभक खचभ)  1,800,000  
१२ स्थासनय रोिगारी ििृना गनभ तासलम (४ वषभ िम्म २.५ लाखका दरले)  1,000,000  

     

ख  ििंस्थागत िामाम्िक दावयत्व 45,320,000 
१ िडक ििुार कायभक्रम 39,500,000  
२ स्कुल तथा हेल्थ पोि ब्यवस्थापन  1,500,000  
३ िामदुायीक वन िूिार कायभक्रम (प्रसतटन रु १ का दरले)   1,080,000  
४ स्थासनय सबकािका सनम्म्त वावषभक िहयोग (प्रसतटन रु ३ का दरले)   3,240,000  

     

 ग अनगुमन तफभ    2,060,000 
१ आधतररक अनगुमन (प्रसत वषभ)   1,055,000  
२ वातावरणीय पररक्षण   1,005,000  

 कुल  वातावरणीय ब्यवस्थापन लागत 123,083,220  
कुल आयोिना लागत 330,137,535 
कुल आयोिना लागतमा वातावरणीय लागतको अनपुात (प्रसतशत) 37.28 
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पररच्छेद-१० 
वातावरणीय पररक्षण 

वातावरणीय पररक्षय यि आयोिनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको एक मूख्य अिंग हो। वातावरण ििंरक्षण ऐन 
२०७६ तथा वातावरण ििंरक्षण सनयमावली २०७७ बमोम्िम यि आयोिनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको स्वीकृती 
गने म्िम्मवेार सनकाय वन तथा वातावरण मधरालयको हनुे गदभछ। आयोिना ििंचालन भएको २ बषभ िम्पन्न भएको 
छ मवहना सभर हरेक आयोिनाको वातावरणीय पररक्षण गनुभपने प्राविान रहेको छ। यिको प्रमखु उदे्धश्य भनेको यि 
आयोिना स्थापना तथा ििंचालनको चरणमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रसतवेदनले तय गरे बमोम्िमको वातावरणीय 
ब्यववस्थापन योिनाको पालना गरेको छ या छैन भसन पररक्षण गने हो। यि पररक्षण पश्च्यात आयोिना प्रविभकलाई 
वातावरणीय व्यवस्थापनका िम्बधिमा सबसभन्न िझुावहरु प्रदान गररधछ ििलाई प्रस्तावकले पालना गनुभ पने हधुछ । 
वातावरणीय पररक्षणका उद्देश्यहरु सनम्नानिुार छन ्। 

➢ वातावरणको िरुक्षा गनभ तथा मानव स्वास्थमा हनुे िोम्खमहरुलाई धयूनीकरण गनभ । 

➢ वातावरणीय व्यवस्थापन प्रणालीको प्रभावकारीता िाँच गनभ । 

➢ िम्बम्धित स्थानीय, राविय तथा अधतराविय काननु र सनयमहरुको प्रमाम्णत गनभ। 

➢ वातावरणीय स्वास्थ तथा िरुक्षाका िमस्याहरुबाट मानवलाई पने िोम्खमलाई धयूनीकरण गनभ । 
 

१०.१ वातावरणीय पररक्षण प्रसतवेदनमा िमावेश गररएका िचुकहरु  

➢ आयोिना ववकािमा पररभावषत वक्रयाकलापहरुको लासग वातावरणीय प्रभाव मलु्यािंकन प्रसतवेदनमा पवुाभनमुासनत 
प्रभावहरु  

➢ आयोिना चक्रमा पररभावषत वक्रयाकलापहरुको प्रभावहरुलाई कम गनभ वातावरणीय प्रभाव मलु्यािंकन 
प्रसतवेदनमा धयसुनकरणका उपायहरु 

➢ वातावारणीय व्यवस्थापन योिना अनिुार आयोिनामा धयूनीकरण उपायहरूको कायभधवयनको म्स्थसत पवहचान 
गररएको वक्रयाकलापको प्रभावलाइ कम गनभका लासग पररभावषत धयसुनकरणका उपायहरुको प्रभावकाररता  

➢ वातावरणीय व्यवस्थापन योिनाको िाथ अनपुालन वा गैर अनपुालन  

➢ राविय वातावरणीय मापदण्डहरुको अनपुालन वा गैर अनपुालन 

➢ पररभावषत गसतववसिहरुको लासग भववष्यमा आयोिनामा प्रभाव पूवाभनमुान बसलयो बनाउन प्राप्त अनभुव  

 

१०.२ वातावरणीय परीक्षणका वकसिम देहाय बमोम्िमका हनुेछन ्:- 

(क) सनणाभय तहको परीक्षण: सनणभय तहको पररक्षणले वा.प्र.मू.को प्रभावकाररता िाँच गने गदभछ । 

(ख) कायाभधवयन परीक्षण: कायाभधवयन परीक्षणले शतभ अनिुार आयोिना कायभधवयन भएको छ या छैन िसुनम्ित 
गदभछ । 

(ग) कायभको प्रभावकाररता परीक्षण: कायभको प्रभावकाररता परीक्षणले आयोिणा व्यवस्थापनििंग िम्बम्धित 
सनकायहरुको कायभ प्रभावकाररताको वारेमा अध्ययन गदभछ । 

(घ) आयोिना प्रभाव परीक्षण: आयोिना कायभधवयनबाट उत्पन्न हनुे वातावरणीय पररवतभनको बारेमा पररक्षण 
गदभछ। 

(ङ) आकँलन गररएको प्रववसि परीक्षण : पवहलेको तलुाम्नामा अवहले वातावरणमा पने प्रभावको बारेमा आकँलन 
गने कायभ गदभछ। 
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(च) वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रवक्रया परीक्षण वा.प्र.मू को िमयमा प्रयोग गररएको ववसि र पद्दसतलाई िाँच 
गने कायभ गदभछ। 

 

१०.३ वातावरणीय परीक्षणमा ििंलघ्न पक्षहरु : 
(क) परीक्षक 

वातावरण ििंरक्षण ऐन, २०७६ को दफा १२ को उपदफा १ बमोम्िम प्रस्ताववत सिम्ले थारा खानी ििंचालनका लासग 
परीक्षक नेपाल िरकार, वन तथा वातावरण मधरालय हनुेछ। वातावरणीय पररक्षणको लासग िरोकारवाला मधरालयले 
प्रस्तावको सनमाभण िम्पन्न भएको २ वषभ पगेुपसछको छ मवहना सभर आयोिनाको पररक्षण गनभ िक्नेछ। यि क्रममा 
आयोिना कायाभधवयनको क्रममा त्यिबाट वातावरणमा पारेको प्रसतकुल वातावरणीय प्रभावहरुलाई कम गनभ अपनाईएको 
उपाय र त्यिको प्रभावकाररतालाइ पररक्षण गररने छ । िाथै, आयोिना कायाभधवयनको क्रममा धयनु आकँलन गररएका 
वा आकँलन नभएका केवह प्रभाव देखापनभ गएमा त्यस्ता प्रभावहरुको मलु्यािंकन ववश्लेषण गरी उम्चत उपाय िवहत 
प्रसतवेदनमा अध्यावासिक गररनेछ।  
  

(ख) परीम्क्षत पक्ष (प्रस्तावक) 

यि आयोिना कायभधवयनका लासग पररम्क्षत पक्ष आयोिनाको प्रस्तावक िम्राट सिमेधट एविं त्यिको वातावरण तथा 
िामाम्िक इकाइ हनुेछ। वातावरण ििंरक्षण ऐन, २०७६ को दफा १२ को उपदफा २ बमोम्िम वन तथा वातावरण 
मधरालयले आवश्यक पररक्षण अध्ययन गरी वातावरणमा परेको प्रसतकुल प्रभावहरु रोकथाम तथा धयूनीकरण गनभ 
अपनाइएक उपायहरुको पयाभप्त नदेम्खएमा त्यस्ता प्रभावहरुको धयूनीकरण एविं उम्चत व्यवस्थापनको लासग प्रस्तावक 
लाई आदेश गनभ िक्ने छ र उपदामा ३ बमोम्िम प्राप्त आदेश कायभधवयन गनुभ गराउन ुपररम्क्षत पक्षको म्िम्मेवारी 
हनुेछ।  

 

१०.४ स्वेम्च्छक वा बाध्यकारी परीक्षणको लासग ििंलग्न पक्ष वा ििंस्थाको आिारमा वातावरणीय परीक्षण आधतररक 
वा बाह्य हनु िक्नेछ : 

(क)  आधतररक परीक्षण 

(ख)  बाह्य परीक्षण 

(ग)  बाध्यकारी परीक्षण 

(घ)  स्वैम्च्छक परीक्षण 

 
 

१०.५ वातावरणीय परीक्षण प्रसतवेदनको ढाचँा:  

परीक्षणको उद्देश्य र क्षेर अनिुार प्रसतवेदनको ढाँचा फरक हनु िक्छ तथावप यिलाई तकभ  िँगत रुपमा देहाय अनिुार 
प्रस्ततु गनभ िवकधछ : 

 अध्याय १ कायभकारी िारािंश 

अध्याय २ परीक्षण प्रशािसनक तथा परीक्षण कायभको वववरण, आयोिना स्थलमा गररएका अधतवाभताभ, 
परीक्षण गने पक्ष तथा परीक्षणका क्षेर र ववसि यो अध्ययनमा िमावेश गनुभ पनेछ । 
िाथै वातावरणीय अनगुमन, परीक्षणिँग िम्बम्धित तथ्याङ्क तथा वववरण पसन िमावेश गनुभ 
पनेछ ।  

अध्याय ३ परीक्षणको पूणभ वववरण 

अध्याय ४ आयोिना िम्बधिमा पालना गनुभ पने िझुाब तथा ििुारात्मक कायभ 
अनिूुची  िम्बम्धित तथ्याङ्क र वववरण 

परीक्षण गने िमूहमा िमावेश हनु ुपने िनशम्क्त 

प्राववसिक प्रस्ताविँग ववषय समल्ने ववज्ञ 
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 वातावरण ववद् 

 भगूभभ ववद् 
 िामाम्िक, आसथभक, िाँस्कृसत ववद् 
 िैववक वातावरण ववज्ञ 
 प्रस्तावको क्षेर, वकसिम र यिले पारेको प्रभावको गाम्म्भयभताको आिारमा थप अधय ववज्ञ 
वातावरणीय परीक्षणको लासग चेकसलि 
१. भौसतक पक्ष  

क्र.ििं. 
वववरण 

आयोिनाको 
वक्रयाकलाप 

अनमुान 
गररएको 
प्रभाव 

खाि प्रभाव 
धयूनीकरणका 

उपाय 

प्रभावका
रीता 

िूचना 
तथ्याङ्कको 

स्रोत 

 

१. वायकुो गणु         

२. पानीको गणु         

३. ध्वसनको मारा         

४. भउूपयोग         

५. िलस्रोत         

२. िैववक पक्ष  

क्र.ििं. वववरण 
आयोिनको 
वक्रयाकलाप 

अनमुान 
गररएको 
प्रभाव 

खाि प्रभाव 
धयूनीकरणका 

उपाय 

प्रभावका
ररता 

िूचना 
तथ्याङ्कको 

स्रोत 
 

१. वन िङ्गल          

२. वनस्पसत         

३. िीविधत ु         

४. गैरकाष्ठ         

५. माछा         

६. दलुभभ र 
िङ्कटापन्न प्रिासत 

        

७. ििंरक्षण क्षेर         

३. िामाम्िक आसथभक तथा िाँस्कृसतक पक्ष 

क्र.ििं. वववरण आयोिनाको 
वक्रयाकलाप 

अनमुान 
गररएको 
प्रभाव 

खाि 
प्रभाव 

धयूनीकरणका 
उपाय 

प्रभाव
कारर
ता  

िूचना तथ्याङ्कको 
स्रोत  

 

१. म्शक्षा         

२. कृवष         

३. रोिगारी         

४. बिाइँ िराई         

५. स्वास्थ्य र 
िरिफाइ 

        

६. वातावरणीय 
िौधदयभता 
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७. लैवङ्गक िवाल         

८. िासमभक तथा 
िाँस्कृसतक 
म्स्थसत 

        

९. िामाम्िक म्स्थसत         
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पररच्छेद-११ 
सनष्कषभ तथा प्रसतबद्धता 

 

लमु्म्बनी प्रदेश को दाङ म्िल्ला, बिंगलाचलुी गाउँपासलका वडा निं. ३ म्स्थत सिम्ले (थारा) मा ििंचालनका लासग प्रस्ताव 
गररएको चनुढुङ्गा खानीको प्रभाववत क्षेर उक्त गाउँपासलकाको  वडा निं. ३, ४ र ६ रहेका छन।् आयोिनाका प्रस्ताववत 
िम्पूणभ ििंरचना तथा उत्खनन ्स्थल गाउँपासलकाको वडा निं. ३ मा रहेका छन।् आयोिनाका लासग आवश्यक िसमन 
आयोिनाकै स्वासमत्वमा रहेकोको सनिी िसमन र िनचेतना िामदुावयक वन क्षेरको थारा खण्डको िसमन रहेको छ। 
आयोिना ितही उत्खनन ्प्रणाली अवलम्बन गरर दैसनक ४००० मेविक टन िम्म चनुढुङ्गा उत्खनन ्गने प्रस्ताव 
राम्खएको छ। यि प्रसतवेदनले प्रस्ताववत चनुढुङ्गा खानी ििंचालनका कारण आयोिना स्थल र वरपरको क्षेरमा पने 
िम्भाववत वातावरणीय प्रभावहरूको मूल्यािंकन गरेको छ।  

 

प्रस्ताववत आयोिनाका िरकारत्मक र नकारात्मक दबैु खालका प्रभावहरु रहेका छन।् आयोिनाले स्थानीय िमदुायलाई 
प्रत्यक्ष रोिगारीको अविर सििभना गने, स्थानीय ववकािमा टेवा र व्यापारमा प्रविभन पयुाभउने, स्थानीय िरकार र ििंघीय 
िरकारलाई रािश्व बझुाई प्रत्यक्ष फाईदा परु् याउने िकारात्मक प्रभावहरु देम्खधछन ्भने वन क्षेरको नाि हनुे, चनुढुङ्गा 
उत्खनन ्तथा ढुवानीको क्रममा िवुाँ, िलुो र ध्वनी प्रदूषण हनुकुा िाथै घोराही कसमरेचौर म्िल्ला िडक खण्डमा िडक 
दघुभटनाको िोम्खम बढाउन िक्ने देम्खएको छ। 

प्रसतकूल वातावरणीय प्रभावहरूलाई धयून गनभका लासग आयोिनाले धयूनीकरणका उपायहरू लागू गनेछ ििमा िडक 
व्यवस्थापन, उत्िम्िभत फोहर िरुम्क्षत ढिंगले ववििभन, प्रदषुण सनयधरण, िडक दघुभटना सनयधरण, वृक्षारोपण आद्वद मखु्य 

रहेका छन।् यस्ता वातावरणीय ििंरक्षण उपायहरूको कायाभधवयन िसुनम्ित गनभ वातावरणीय व्यवस्थापन योिना तयार 
गररएको छ ििमा िकारात्मक प्रभाव असभवृवद्ध गने र नकारात्मक प्रभाव धयूनीकरणका उपायहरू प्रस्ताव गररनकुा 
िाथै वातावरणीय अनगुमन योिना िमावेश गररएको छ। त्यिैगरी योिना कायाभधवयनको लासग अनमुासनत लागत, 

किले गने, कहाँ गने, कसत-कसत िमयमा गने भसन वस्तसुनष्ठ वववरण िमेत िमावेश गररएको छ। 

 

अध्ययनमा प्रस्ताव गररएका योिनाहरुको कायाभधवयन गनुभ प्रस्तावकको प्रमखु दावयत्व रहेको छ। प्रस्तावकले अध्ययनले 
पवहचान गरेका िकारात्मक प्रभाव असभवृवद्ध तथा नकारात्मक प्रभावहरुलाई पररच्छेद १४ मा िमावेश गररएको 
वातावरणीय व्यवस्थापन योिनालाई कायाभधवयन गने प्रसतवद्धता गरेको छ। अध्ययनका क्रममा आकँलन नगरीएका 
वा कम आकँलन गररएका र हाल उपन्न नभएका प्रभाव तथा अिरहरुलाई आयोिनाले िमय िमयमा वातावरणीय 
व्यवस्थापन योिना अध्यावसिक गरी ववज्ञ परामशभदाता वा परामशभदात ृििंस्थाको िझुाव बमोम्िम आयोिना कायाभधवयन 
गने दावयत्व िमेत प्रस्तावकको रहेको छ। ििबाट आयोिना द्वदगो रुपमा िञ्चालन हनुे र प्रस्तावक तथा स्थानीयले 
लामो िमयिम्म फाईदा उठाउन िक्ने देम्खधछ।  

 

आयोिना क्षेरमा हाल िगरमाथा सिमेधट उद्योगको ववश्वकमाभ माईधि एण्ड समनरल्ि र िोना सिमेधट उद्योगको चनुढुङ्गा 
खानीहरू िञ्चालनमा रहेको र प्रस्ताववत खासनहरुको ििंख्या उच्च रहेकाले, यस्ता खानीहरुबाट िनस्वास्थ्य, प्राकृतीक 
प्रणाली, कृषी बाली र िडकिस्ता प्राकृसतक र िावभिसनक िेवा तथा पूवाभिारहरुमा परेको वा पनभ िक्ने प्रभाव, देम्खएका 
अिर र द्वदघभकासलन खानी व्यवस्थापनका लासग नेपाल िरकारले एवककृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (Cumulative 
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Environmental Impact Assessment) गरी खानी िञ्चालकहरुलाई ििंयकु्तरुपमा व्यवस्थापनका उपायहरु अपनाउन 
लगाउन पने देम्खधछ। 

 

आयोिनाको प्रस्तावकले खानी िञ्चालनको क्रममा प्रस्तावमा उल्लेख भधदा बाहेकको कायभ गनुभ परेमा प्रचसलत कानून 
वमोम्िम आवश्यक थप अध्ययन कायभ गरेर मार आवश्यक कायभहरु गनेछ अताः हालको अवस्थामा यि प्रसतवेदनमा 
प्रस्ताव गररएको वातावरणीय व्यवस्थापन योिना कायाभधवयन गरर आयोिना ििंचालन गनभ िवकने देम्खधछ। 
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पररच्छेद-१३ 
अनिूुची 

यि प्रसतवेदनको अम्घल्ला पररच्छेदहरुमा उल्लेख गररएका र वातावरण ििंरक्षण सनयमावली २०७७ अनरुुपका आवश्यक 
दस्तावेिहरु यि पररच्छेदमा िमावेश गररएको छ। यि पररच्छेदमा १४ वटा अनिूुचीहरु रहेका छन।् 
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२०७९ 

पररच्छेद-१४ 
वातावरणीय व्यवस्थापन योिना 

आयोिना कायाभधवयन गदाभ प्रस्तावको प्रकृसत अनिुार वातावरणका ववसभन्न क्षेरका अवयवहरु (िस्तै भौसतक, 

िैववक,  आसथभक, िामाम्िक तथा िािंस्कृसतक) मा अिर पने देम्खधछ िो अिरहरुलाई धयूनीकरण गराउनका 
सनम्म्त ववसभन्न वकसिमका धयूनीकरणका उपायहरु प्रस्ताव गररएको छ िो कायभक्रमहरु उम्चत तररकाले 
कायाभधवयन गनभको लासग वातावरणीय व्यवस्थापन आयोिना खाका सनम्न बमोम्िम सडिाइन गररएको छ । 
यि वातावरणीय ब्यवस्थापनयोिना लाइ अक्षरि पालना गराउने तथा िूक्ष्मरुपमा आधतररक अनगुमन 
गराउने िमते म्िम्मेवरी प्रस्तावकको पक्षबाट पणुभ प्रसतवद्दता िवहत तल पेश गररएको छ ।
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क्र.ििं प्रभाव असभवृवद्ध 
िम्बम्धि वक्रयाकलाप 

प्रभाव असभवृवद्धका उपायहरु कहाँ गने किरर 
गने 

कवहले कायाभधवयको 
वारम्बारता 

लागत तथा 
िनशम्क्त 

कायाभधवयन 
गने ििंस्था 

1.  आयोिना क्षेरमा 
आसथभक गसतसबसि 
बढ्ने तथा स्थानीय 
अथभव्यवस्था 
(economy) मा वृवद्ध 
हनुे। 

 

• आयोिनाका कामदारलाई िेवा प्रवेश गदाभ स्थानीय 
स्तरमा उपलब्ि  खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माि,ु दगु्ि 
तथा पेय पदाथभको बारेमा िानकारी द्वदने तथा प्रयोगका 
लासग प्रोत्िाहन गने। 

• स्थानीय क्षेरमा उपलब्ि स्थानीय उत्पादनलाई 
आयोिनाका गसतववसिहरु गदाभ प्राथसमकता द्वदने। 

आयोि
ना क्षेर 

असभमु
खीकर
ण र 
िानका
री 

ििंञ्चालनका 
िमयमा 

सनयसमत 

६-६ 
मवहनामा  

आयोिना 
ििंञ्चालनको 
खचभबाट 
िमावेश गररने 
।  

प्रस्तावक / 
तेस्रो पक्ष 

2.  

स्थानीय िरकारको 
अथभव्यवस्थामा वृवद्ध 
हनुे 
 

• खानी िञ्चालनबाट ििंकसलत रािश्व स्थानीय िरकारलाई 
िमयमै बझुाउने। 

•  कम्पनीको ििंस्थागत उत्तरदावयत्व अतभगभतका योिनाहरु 
गाउँपासलकािँगको िहकायभमा तय गरी िम्पन्न गने। 

आयोि
ना क्षेर 
तथा 
गाउँपासल
का 

रािश्व 
बिुाउने 
र 
ििंस्थाग
त 
दावयत्व 
परुा 
गने  

ििंञ्चालनका 
िमयमा 

बावषभक रुपमा 

आयोिना 
ििंञ्चालनको 
खचभबाट 
िमावेश 
गररएको। 

 

प्रस्तावक 

3.  

स्थानीयलाई 
रोिगारीको अविर 

ििृना हनुे 

• ईच्छुक कामदारको क्षमता र योग्यताका आिारमा 
स्थानीयलाई रोिगारीमा प्राथसमकता द्वदने। 

• अदक्ष स्थानीय कामदारलाई तासलम सलई काम गनभ 
चाहेमा आवश्यक तासलम पस्चात रोिगारी द्वदने र 
रोिगारीको लासग तासलमको व्यवस्था आयोिनाले गने। 

• रोगिारी ििृना गने तासलम प्रयोिका लासग बिेट 
छुट्याईएको। 

आयोि
ना क्षेर 
सभर । 

 खानी 
ििंञ्चालन 
पूवभ तथा 
ििंञ्चालनका 
क्रममा 

बावषभक रुपमा रु.      

१०,००,000 
छुट्टाईएको ।  
 

प्रस्तावक/ते
स्रो पक्ष 

4.  
स्थानीयलाई व्यापार 
व्यविायको अविर 

• आयोिनाका कामदारलाई िेवा प्रवेश गदाभ स्थानीय 
स्तरमा उपलब्ि  खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माि,ु दगु्ि 

आयोिना 
क्षेर 

असभमु
खीकर

ििंञ्चालनका 
िमयमा 

सनयसमत आयोिना 
ििंञ्चालनको 

प्रस्तावक / 
तेस्रो पक्ष 
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क्र.ििं प्रभाव असभवृवद्ध 
िम्बम्धि वक्रयाकलाप 

प्रभाव असभवृवद्धका उपायहरु कहाँ गने किरर 
गने 

कवहले कायाभधवयको 
वारम्बारता 

लागत तथा 
िनशम्क्त 

कायाभधवयन 
गने ििंस्था 

तथा पेय पदाथभको बारेमा िानकारी द्वदने तथा प्रयोगका 
लासग प्रोत्िाहन गने। 

• स्थानीय क्षेरमा उपलब्ि स्थानीय उत्पादनलाई 
आयोिनाका गसतववसिहरु गदाभ प्राथसमकता द्वदने। 

ण र 
िानका
री 

६-६ 
मवहनामा  

खचभबाट 
िमावेश गररने 
।  

5.  

सिमेधट कम्पसनलाई 
नेपालमै म्क्लङ्करको 
उपलब्िता तथा 
म्क्लङ्कर आयातमा कम 
हनु गई रािको कूल 
ग्राहस्थ उत्पादनमा 
वृवद्ध हनुे 
 

• िमयमै आयोिना कायाभधवयन गने। 

• आयोिना द्वदगो िञ्चालनका लासग ििंम्घय, प्रदेश र स्थानीय 
िरकार, स्थानीय िनता र िरोकारवालािँग िहकायभ गदै 
आयोिना अम्घ बढाउने। 

• वषाभत ्को िमयमा सिमेधट उद्योगलाई आवश्यक चनुढुङ्गा 
बषाभत ्अम्घको िमयमा नै म्स्वकृत उत्खखनन ्िीमासभर 
रहेर उत्खनन ्र भण्डारण गने। 

आयोिना 
क्षेर 

आयोि
ना 
व्यव
स्थापन 

खानी 
ििंञ्चालनका 
िमयमा 

सनयसमत  

आयोिना 
ििंञ्चालनको 
खचभबाट 
िमावेश गररने 
।  

प्रस्तावक / 
तेस्रो पक्ष 
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क्र.ििं प्रभाव धयूनीकरण 
िम्बम्धि वक्रयाकलाप 

प्रभाव धयूनीकरणका उपायहरु कहा ँगने किरर गने कवहले कायाभधवयको 
वारम्बारता 

लागत तथा 
िनशम्क्त 

कायाभधवयन 
गने ििंस्था 

क.  भौसतक वातावरण ( खानी उत्खनन ्पूवभ)       

6.  
कामदार म्शववर तथा 
कायाभलय स्थापना  

• खाना पकाउने ग्याि, खाद्यवस्त,ु सबिलुी, खानेपानी आपूसतभ, 
फोहोर व्यवस्थापनको िवुविा उपलब्ि गराउने 

• अनासिकृत पहुँचको रोक्नका लासग म्शववर क्षेरको 
प्रभावकारी ब्याररकेिन गने 

• म्शववरमा ििुम्ज्ित भाधिा कोठा तथा खाना पकाउन 
दाउराको प्रयोगमा प्रसतबधि लगाइने  

• कामदारका गसतववसिको सनयसमत अनगुमन गने 

• गणुस्थररय वपउने पानीको ब्यवस्था गने  

• िो िसुनम्ित गनभ वपउने पानीको पररक्षण गराउने । 

• म्शववरमा कम्म्तमा १:२० का दरले कामदार लाइ पगु्नेगरर 
शौच/चवपभ एविं १:१० का दरले वपिाफ फेनभ आवश्यक 
शौचालयहरु िसुनम्स्चत गने   

• िाथै प्रसतवेदनको खण्ड ८.२.१.१ (क) मा उल्लेम्खत 
धयूसनकरणका उपायहरु कायाभधवयन गररने। 

आयोिना 
क्षेर तथा 
कामदार 
म्शववर 

आयोिनाले 
कायाभधवयनमा 
िमधवयन 
गराउँदै  

ििंञ्चालन पूवभ 
तथा 
ििंञ्चालनका 
िमयमा 

 

 

सनयसमत 

 

 

 

 

 

 

६-६ 
मवहनामा 
पानी तथा 
वाय ुगणुस्तर 
मापन गने  

आयोिना 
ििंञ्चालनको 
खचभबाट 
िमावेश 
गररने । 

 

 

वातावरणीय 
ब्यवस्थापन 
लागत 
अधतभगत 
ब्यवम्स्थत 
गररने  

प्रस्तावक 
/ तेस्रो 
पक्ष 

7.  
पावकभ ङ् स्थल तथा 
ममभत केधर स्थापना  

• गाडीको मखु्य ममभत दाङमा अवम्स्थत ब्यविायीक ममभत 
केधरमा गररने ।  

• गाडीको िामाधय ममभतका सनम्म्त थारामा अवम्स्थत क्याम्प 
भधदा तल्लो भागमा भईुं ढलान गररएको ममभत केधर 
स्थापना गररने। 

• तेल एविं लसुब्रकेधटको चहुावट र चहुाबाटलाई उवभर माटो 
तथा पानीको िोतमा पगु्न बाट िोगाउन ममभत स्थलको 
िसमन ढलान गने एविं ढलान गररएको स्थानबाट सनस्कने 

आयोिना 
क्षेर तथा 
कामदार 
म्शववर 

आयोिनाले छुटै्ट 
स्थान छुट्टाई 
कायाभधवयन 
गराउने  

ििंञ्चालन पूवभ 
तथा 
ििंञ्चालनका 
िमयमा 

सनमाभणमा 
एक पटक 
तथा 
ब्यवियापन 
वावषकभ  
रुपमा 

आयोिना 
ििंञ्चालनको 
खचभबाट 
िमावेश 
गररएको। 

 

प्रस्तावक 
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२०७९ 

क्र.ििं प्रभाव धयूनीकरण 
िम्बम्धि वक्रयाकलाप 

प्रभाव धयूनीकरणका उपायहरु कहा ँगने किरर गने कवहले कायाभधवयको 
वारम्बारता 

लागत तथा 
िनशम्क्त 

कायाभधवयन 
गने ििंस्था 

फोहर पानी तथा तरल पदाथभ ििंङ्कलनगनभ समल्नेगरर खाल्टो 
सनमाभण गने। 

• पोम्खएको तेल तथा मववल लाइ ििंङ्कलन गरर पनु प्रयोगका 
लासग िममा ििंङ्कलन गरर िरुम्क्षत तवरले दाङ पठाईने।  

• प्रयोग गररएका मववलहरू छुट्टाछुटै्ट भण्डारण गने तथा 
उम्चत ब्यवस्थापन गने । 

• प्रज्वलनशील र खतरनाक िामग्रीहरूको "कुनै चहुावट 
छैन" भन्ने िसुनम्ित गनभ प्रम्शम्क्षत कमभचारीहरूबाट सनयसमत 
अनगुमन र सनरीक्षण गराइने । 

• चहुावट भएको तेल र ज्वलनशील तरल पदाथभ तरुुधतै 
िफा गररने। 

• भण्डारण क्षेर लाइ छुट्टाउन आवश्यक बार लगाइने। 

• हाते अम्ग्न सनयधरण सिसलण्डर (fire extinguisher) तथा 
कोदालो, बाम्ल्ट लगाएतका आिारभतु अम्ग्न सनयधरक 
उपकरणहरु भण्डारण क्षेर नम्िक राम्खने छ । 

• आगो िोम्खमपूणभ क्षेरमा "िूम्रपान सनषेि" म्चधह पोस्ट 
गररने। 

• िाथै प्रसतवेदनको खण्ड ८.२.१.१ (ख) मा उल्लेम्खत 
धयूसनकरणका उपायहरु कायाभधवयन गररने। 

8.  

चेक ड्याम  तथा 
सथग्र्याउने पोखरी 
सनमाभण  

 

• खानी उत्खनन ्क्षेरको तल्लो तवटय क्षेरमा रहेका तीनवटा 
खोल्िीहरुमा िातवटा चेक ड्याम एविं १४ वटा पानी 
सथग्राउने पोखरीहरु सनमाभण गररनकुा िाथै  फोहर माटो 
ब्यवस्थापन क्षेर पसन िूसनम्स्चत गररने छ। 

आयोिना 
क्षेर 
सभर। 

पोखरी तथा चेक 
ड्याम माभण गरर 

खानी 
ििंञ्चालन पूवभ 
तथा 
ििंञ्चालनका 
क्रममा 

सनमाभणमा 
एक पटक 
तथा 
ब्यवियापन 

पोखरी तथा 
माटो 
ब्यवस्थापन
का लासग रु.      

3,585,00

प्रस्तावक/
तेस्रो पक्ष 
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२०७९ 

क्र.ििं प्रभाव धयूनीकरण 
िम्बम्धि वक्रयाकलाप 

प्रभाव धयूनीकरणका उपायहरु कहा ँगने किरर गने कवहले कायाभधवयको 
वारम्बारता 

लागत तथा 
िनशम्क्त 

कायाभधवयन 
गने ििंस्था 

• प्रसतवेदनको खण्ड ८.२.१.१ (ग) मा उल्लेम्खत 
धयूसनकरणका उपायहरु कायाभधवयन गने। 

वावषकभ  
रुपमा 

0 
छुट्टाईएको 

9.  

आयोिनाको 
आधतररक िडक 
सनमाभण एविं 
ब्यवस्थापन 

• िसमनको मासथल्लो ितहको मसललो माटो नाि हनु नद्वदन 
एक स्थानमा ििंङ्कलन गने । 

• प्रसतवेदनको खण्ड ८.२.१.१ (घ) मा उल्लेम्खत 
धयूसनकरणका उपायहरु कायाभधवयन गने । 

आयोिना 
को दोिो 
खानी क्षेर 

स्कीममा उल्लेख 
गररए अनिुार 

खानी 
ििंञ्चालनका 
िमयमा 

ििंचालन पूवभ  

क्रिं .ििं ३ को 
लागतमा 
िमाबेि 
गररएको 

प्रस्तावक/
तेस्रो पक्ष 

10.  

िसमनको ितहको 
मसललो माटो 
ििंरक्षण 

• िसमनको मासथल्लो ितहको मसललो माटो नाि हनु नद्वदन 
एक स्थानमा ििंकलन गने। 

• प्रसतवेदनको खण्ड ८.२.१.१ (ङ) मा उल्लेम्खत 
धयूसनकरणका उपायहरु कायाभधवयन गने । 

आयोिना 
को दोिो 
खानी क्षेर 

मसललो माटो 
ििंङ्कलन गदै  

खानी 
ििंञ्चालनका 
िमयमा 

ििंचालन पूवभ  

क्रिं .ििं ३ को 
लागतमा 
िमाबेि 
गररएको 

प्रस्तावक/ते
स्रो पक्ष 

11.  

सनमाभण कायभिँग 
िम्बधिीत िलुो, 
िवुाँ, र ध्वनी प्रदषुण 

• िलुो धयूनीकरणका सनम्म्त पानी छकभ ने । 

• उपकरण तथा गाडीको सनयसमत रूपमा िाँच र ममभत 
गररनेछ।  

• उपकरणको उम्चत आवरण बनाई िमान  छोपेरमार 
ढुवानी गराउने।  

•  िवारी िािनबाट हनुे उत्ििभन िवुाँ िरकारी मापदण्ड 
सभर रहनेगरर ममभत गररने छ । 

• प्रयोग गररने उपकरणहरुको बावषभक रुपमा िुवाँ पररक्षण 
गराइने छ िाथै गाडीको िवुाँबाट हनुे प्रदषुण देम्खएमा 
त्यस्ता गासडहरु ममभत ्पिातमार प्रयोग गररने छ। 

आयोिना 
को दोिो 
खानी क्षेर 

तेिो पक्ष वा 
आयोिना आफैले 
मापन गराउने 

खानी 
ििंञ्चालनका 
िमयमा 

ििंचालन पूवभ 
तथा 
ििंचालनका 
क्रममा 

तासलका निं 
९.२ क 
११ मा 
िमाबेश 
गररएको 

प्रस्तावक 

 आयोिना ििंञ्चालनका क्रममा पने प्रभावहरु       
क. भौसतक वातावरणमा पने प्रभावहरु       
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२०७९ 

क्र.ििं प्रभाव धयूनीकरण 
िम्बम्धि वक्रयाकलाप 

प्रभाव धयूनीकरणका उपायहरु कहा ँगने किरर गने कवहले कायाभधवयको 
वारम्बारता 

लागत तथा 
िनशम्क्त 

कायाभधवयन 
गने ििंस्था 

1.  

उत्खनन ्कायभ तथा 
चनुढुङ्गा ढुवानी गदाभ 
िवारी िािनबाट 
हनुे वाय ुप्रदषुण 

• पहुँच मागभमा सनयसमत द्वदनको ३ पटक पानी छकभ ने । 

• सनयसमत िडङ्क ममभत गने /गराउने। 

• ध्वनी सनयधरण तथा िूरम्क्षत िवारी िािन िञ्चालन 
िम्बम्धि असभमूखीकरण तासलम िञ्चालन गररनेछ। 

• पहचु मागभ सनमाभण एव ्ममभत ििंहार। 

तापाचोक 
सनस्कन ु
अगासडका 
वम्स्त 
क्षेरमा 

िडक ममभत तथा 
चालक 
असभममु्खकरण 

वषाभत 
बाहेक 

दैसनक ३ 
पटक िम्म 

तासलका निं 
९.२ क 
११ मा 
िमाबेश 
गररएको  

प्रस्तावक/
तेस्रो पक्ष 

2.  

उत्खनन ्कायभमा 
सिसलङ, ब्लाम्स्टङ र 
चनुढुङ्गा ढुवानी गदाभ 
िवारी िािनबाट 
हनुे ध्वनी प्रदषुण 

• िवारी िािन र सनमाभण मेसिनरी सनयसमत रूपमा िाँच र 
ममभत गररने। 

• सनरधतर आवाि सनस्कने खानी क्षेरमा ििंचासलत उपकरणका 
अपरेटर तथा िहयोसगका लासग एयर प्लगहरू प्रदान गररने  

• खानी गसतववसिहरू द्वदनको िमयमा ििंञ्चालन गने तथा रासत 
८ बिेपसछ मेसिनको प्रयोगमा रोक लगाइने छ।  

• रातको िमयमा चट्टन फुटाल्ने वा ववष्पोटन गने िस्ता 
कायभ गररने छैन। 

• स्थानीय स्तरमा ७० dB भधदा कम आवािको स्तर कायम 
राख्न भारी िवारी िािन, सिसलिंग मेसिन र भाइबे्रटरको 
प्रयोगलाई धयूनीकरण गररनेछ। 

• िवुाँ िलुोबाट ररवान वस्ती तथा िूिा प्राथसमक ववद्यालयमा 
पनभ िक्ने प्रभाव धयूनीकरण गराउने उपायहरु अवलम्बन 
गररने छ। 

खानी 
क्षेर तथा 
ररवान 
बस्ती एविं 
िूिा प्रा 
वव 

आवसिक  
पररक्षण, कम्पनी 
सनयम स्थापना 
तथा कमभचारी 
असभममु्खकरण एविं 
अनगुमन 

खानी 
ििंञ्चालनका 
बखत 

बावषभक 
रुपमा 

आयोिना 
ििंञ्चालन 

प्रस्तावक 

3.  

आयोिना क्षेरको 
भ-ूउपयोगमा हनुे 
पररवतभन  

• काधला बनाई खानी उत्खानन ्गने। 

• उक्त काधलाहरुमा माटो फैलाउने तथा सबरुवा रावपने छ।   

• रोवपएका ववरुवाहरुको रेखदेख तथा हकुाभउने ब्यवस्था 
क्षसतपसुतभ बकृ्षरोपण बाट गररने छ। 

खानी 
उत्खनन ्
क्षेरामा 

माईसनङ्ग स्कीम 
अनिुार तर 
ववरुवा रोप्ने 
कायभभने वन तथा 
स्थसनय िरकार 

खानी 
उत्खनन ्
गदाभ 

आवश्यकाता 
अनरुुप 

आयोिना 
ििंञ्चालन 

प्रस्तावक 
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२०७९ 

क्र.ििं प्रभाव धयूनीकरण 
िम्बम्धि वक्रयाकलाप 

प्रभाव धयूनीकरणका उपायहरु कहा ँगने किरर गने कवहले कायाभधवयको 
वारम्बारता 

लागत तथा 
िनशम्क्त 

कायाभधवयन 
गने ििंस्था 

ििंग िमधवयन 
गदै 

4.  

आयोिनाका 
गाडीहरुले ववद्यमान 
थारा चोक देम्ख दाङ 
िम्मको पहुँचमागभमा 
पानभ िक्ने क्षसत  

• गासडमा अत्यासिक ढुङ्गा ढुवानीमा रोक लगाइने छ। 

• िमयिमयमा पहुँचमागभको ममभत गररने छ। 

• ओभरबडभनलाई उम्चत तररकाले पहुँचमागभ ब्यवस्थापनका 
सनम्म्त प्रयोग गररने छ। 

• स्थानीय िरकारिँगको िमधवयमा िडकको व्यवस्थापनमा 
उम्चत बिेट ववसनयोिन गने तथा बाटोको अवस्था ििुार 
गररने छ। 

आयोिना 
क्षेरमा  

आधतररक 
अनगुमन तथा 
स्थानीय 
िरकारिँगको 
िमधवयमा 

खानी 
ििंञ्चालनका 
क्रममा 

सनयसमत 
रुपमा 

आयोिना 
ििंञ्चालन 
खचभबाट 

प्रस्तावक 

5.  

आयोिना क्षेरमा 
पगु्ने बाटो तथा बाहै्र 
मवहना लाग्ने हसु्ि ु
र कुवहरोको कारण 
िम्भाववत दघुभटना  

• िम्राट सिमेधटका िम्पूणभ गाडीहरुमा प्रि ििंग म्चसननेगरर 
एकरुपका ििंकेत राम्खने छन ्िाथै चालक तथा िहचालक 
लाइ कम्पनीको पोिाक लगाएर मार कामगने ब्यवस्था 
समलाइने छ। 

• कम्पनी द्वारा स्थानीय िावफक ििंगको िहकायभमा आफ्ना 
गाडीहरुको गसत अनगुमन गररने छ।   

• तोवकएको गसत भधदा उच्च गसतमा िवारी िािन चलाए 
नसियत द्वदइनेछ। 

• िो स्थानमा गसत सिसमत गने ििंकेतका होसडभङ्ग बोडभ तथा 
पोिहरु राम्खने छ। 

• गसतसनयधरणका सनम्म्त स्थानीय िरकारको पहलमा अधय 
आयोिनाहरु ििंग िमेत िमधवयगदै उक्त स्थानको दवैु 
तफभ  गसत रेकडभगने पोि सनमाभण गररएमा आयोिनाले िो 
पोि ििंचालनका लासग आसथभक िहयोग उपलब्ि गराउन 
िक्ने छ। 

आयोिना 
क्षेरमा  

आधतररक 
अनगुमन तथा 
स्थानीय 
िरकारिँगको 
िमधवयमा 

खानी 
ििंञ्चालनका 
क्रममा 

सनयसमत 
रुपमा 

आयोिना 
ििंञ्चालन 
खचभबाट 

प्रस्तावक 
तथा 
स्थासनय 
िरकार 
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२०७९ 

क्र.ििं प्रभाव धयूनीकरण 
िम्बम्धि वक्रयाकलाप 

प्रभाव धयूनीकरणका उपायहरु कहा ँगने किरर गने कवहले कायाभधवयको 
वारम्बारता 

लागत तथा 
िनशम्क्त 

कायाभधवयन 
गने ििंस्था 

6.  

उत्खखनन ्का क्रममा 
खेर िाने फोहर 
पदाथभ व्यवस्थापन 
िँग िम्बम्धित 
िवालहरु 

• दवाङ खोलाको देबे्र वकनारमा खानी उत्खनन ्क्षेरको 
फेद्वदमा तारिासल लगाइ मासथल्लो भागबाट खस्न िक्ने 
फोहर लाई ििंरक्षण गने। 

• िोवह स्थान तथा खानीको मासथल्लोभागमा अस्थायीरुपमा 
फोहर ब्यवस्थापन गने तथा बाटो सनमाभण गरर तल्लो 
भागमा रहने  ओभरबडभन ब्यवस्थापन स्थलमा ढुवानी गरर 
द्वदघभकासलन ब्यवस्थापन गने। 

• चनूा ढुङ्गाका टुक्राहरू लाइ यथािक्य उद्योगमा ढुवानीगरर 
फोहोरको मारा कम गररने। प्रयोग गनभ निवकने 
िामग्रीलाई मार फोहोर मासननेछ र ब्यवस्थापन केधरमा 
पयुाभइ ववििभन गररने छ। 

• उत्पाद्वदत फोहोरलाई त्यि क्षेरको बाटोमा ग्राभेल गनभ तथा 
बाटो सबस्तारमा िमेत प्रयोग गररनेछ। 

• क्याम्प बाट सनस्कने िैववक प्रकारको फोहरलाइ बस्तलुाइ 
खवुाउने एविं  कम्पोि बनाउन प्रयोग गररनेछ।  

• नकुवहने फोहरलाइ पानीको िोतहरु भधदा टाढा खाल्डोमा 
गाड्न ेतथा माटोले छोपेर ववििभन गररने छ। 

खानी 
क्षेर 

धयूनीकरणका 
उपायहरु 
अवलम्बन गदै 

खानी 
ििंञ्चालनका 
क्रममा 

सनयसमत 
रुपमा 

आयोिना 
ििंञ्चालन 
खचभबाट 

प्रस्तावक 
तथा 
स्थासनय 
िरकार 

7.  
कुवा/िरुवा/खोल्िी 
ििंरक्षण  

• िलािारमा पने प्रभावलाई कम गनभ, ओभरबडभनलाई 
तोवकएको स्थानमा ब्यवस्थापन गने । 

• अत्याविेक रुखहरु बाहेक अधय रुखहरु कटानमा 
प्रसतबधि लगाउने । 

•  खानी क्षेरबाट सनस्कने खोल्िीहरुलाइ ब्यव्थापन गररने ।  

• िो क्षेरको पानी सिल्टेशन पोखरीमा सथग्राए पिात ्िफा 
पानीमार दवाङ खोलामा छोसडने। 

खानी 
क्षेर 

धयूनीकरणका 
उपायहरु 
अवलम्बन गदै 

खानी 
ििंञ्चालनका 
क्रममा 

सनयसमत 
रुपमा 

तासलका निं 
९.२ क २ 

र ३ मा 
िमाबेश 
गररएको 

प्रस्तावक 
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२०७९ 

क्र.ििं प्रभाव धयूनीकरण 
िम्बम्धि वक्रयाकलाप 

प्रभाव धयूनीकरणका उपायहरु कहा ँगने किरर गने कवहले कायाभधवयको 
वारम्बारता 

लागत तथा 
िनशम्क्त 

कायाभधवयन 
गने ििंस्था 

8.  
भकू्षय तथा पवहरो 
ििंरक्षण 

• अत्यावश्यक रुखहरुमार छपान गरर सडसभिन वन 
कायाभलयले लगत सनिाभरण, छपान िस्ता ववसिहरु िम्पन्न 
गरर खटान आदेश पिातमार तोवकएका रुखहरु कटान 
गररने छ। 

• पवहरो र माटो ििंक्षरणलाई म्स्थर गनभ सिसभल एविं 
बायोइम्धिसनयररङ प्रववसिहरू लाग ुगररनेछ। 

• फोहरमाटो ििंरक्षण गररएका स्थानहरु तथा खानी ििंचनलन 
क्षेरबाट बग्ने माटो तथा गेगरहरु खोलामा बग्नबाट 
बचाउन म्ियोटेक्िटाइल िवहतका िासलहरु लगाइने छ। 

खानी 
क्षेर 

धयूनीकरणका 
उपायहरु 
अवलम्बन गदै 

खानी 
ििंञ्चालनका 
क्रममा 

सनयसमत 
रुपमा 

तासलका निं 
९.२ क २ 

र ३ मा 
िमाबेश 
गररएको 

प्रस्तावक 
तथा 
स्थासनय 
िरकार 

9.  

दबाङ् खोलाको 
पानीको गणुस्तरमा 
अिर पानभ नद्वदने  

• पानीको महुान भधदा १५० सम भधदा टाढा मार खानी  
उत्खनन ्कायभ गररने। 

• भकू्षय तथा पवहरो ििंरक्षणका प्रस्थाववत धयूनीकरणका 
उपायहरु कायाभधवयन गने। 

खानीको 
तल्लो 
तवटय 
क्षेर 

धयूनीकरणका 
उपायहरु 
अवलम्बन गदै 

खानी 
ििंञ्चालनका 
क्रममा 

सनयसमत 
रुपमा 

तासलका निं 
९.२ क २ 

र ३ 
अनरुुप 

प्रस्तावक  

10.  
िूरम्क्षत तेल 
भण्डारण तथा प्रयोग  

• छुटै्ट स्थानमा भण्डारणको ब्यवस्था गररने छ । 

• उम्चत तवरले भण्डारण गररने छ त्यिका लासग भईुँलाइ 
पक्की वा ढलान गररने छ, िरुम्क्षत भण्डारण िामासग्र, 

पोम्खएको तेल ििंकलनका लासग ढलान गररएको खाल्टो 
सनमाभण गररनेछ। 

• तेलको भण्डारण खलुा स्थानमा गररने छैन । 

• तेल भण्डारण क्षेरलाई खतरा प्रिोलनम्शल पदाथभको ििंकेत 
िवहत लेबल गररनेछ। 

• आगो सनभाउने उपकरणहरू ििुम्ज्ित बनाक्षने छ भने 
तोवकएको ब्याम्क्तमाफभ त ्प्रयोग िूसनम्ित गररने छ । 

 

क्याम्प  
तथा 
भण्डारण 
क्षेर 

धयूनीकरणका 
उपायहरु 
अवलम्बन गदै 

खानी 
ििंञ्चालनका 
क्रममा 

सनयसमत 
रुपमा 

तासलका निं 
९.२ क ५ 
एविं  
आयोिना 
ििंञ्चालन 
खचभ  

प्रस्तावक  
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२०७९ 

क्र.ििं प्रभाव धयूनीकरण 
िम्बम्धि वक्रयाकलाप 

प्रभाव धयूनीकरणका उपायहरु कहा ँगने किरर गने कवहले कायाभधवयको 
वारम्बारता 

लागत तथा 
िनशम्क्त 

कायाभधवयन 
गने ििंस्था 

11.  

िवारी िािन पावकभ ङ् 
तथा ममभत केधर 
बाट सनस्कने फोहोर 
तथा रिायनहरुको 
ब्यवस्थापन 

खण्ड ८.२.१.१(ख) का धयूसनकरणका उपायहरु अवलम्बन 
गररने छ । 

 

धयूनीकरणका 
उपायहरु 
अवलम्बन गदै 

   प्रस्तावक  

12.  

कामदार म्शववरबाट 
उत्पादन हनुे ठोि 
तथा तरल फोहोर 
व्यवस्थापन  

खण्ड ८.२.१.१(ख) का धयूसनकरणका उपायहरु अवलम्बन 
गररने छ । 

 

धयूनीकरणका 
उपायहरु 
अवलम्बन गदै 

   प्रस्तावक  

13.  

आयोिना क्षेरको 
िसमनको मासथल्लो 
भागको मसललो माटो 
(Top soil) कटान 
तथा पनेु कायभ 
द्वाराहनुे भकू्षय 
सनयधरण 

• म्शववरममा उत्पाद्वदत कुवहने तथा र नकुवहने फोहोर 
ििंकलन गनभ ढक्कन तथ उम्चत ििंकेत िवहतको छुटै्ट 
कधटेनर राम्खनेछ ।  

• िबै कामदारहरूलाई फोहोरमैला व्यवस्थापनको प्रभाव र 
फोहोर पथृकीकरणको महत्त्व बारे िचेत गराइ फोहोर 
समिाउन सनषेि गररनेछ। 

• भाधिाको फोहोरलाई िकेिम्म गाईवस्त ुखवुाउन प्रयोग 
गररनेछ। 

• ववसभन्न खण्डहरूबाट िङ्कलन गररएका िबै कुवहन े
फोहोरहरूलाई छुट्टाछुटै्ट िङ्कलन गरी पानीको स्रोतबाट 
कम्म्तमा १०० समटर टाढाको पथृक स्थानमा बनाइएको 
खाल्टोमा ववििभन गररने छ । 

• म्शववरबाट िङ्कलन गररएको नकुवहने फोहोरहरू मध्ये 

पनु:प्रयोग तथा ररिाइकल गनभ समल्ने िामग्रीहरू अलग 
गररनेछ र स्रोतको रूपमा वफताभ पठाइनेछ। 

 

 

धयूनीकरणका 
उपायहरु 
अवलम्बन गदै 

   प्रस्तावक  
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२०७९ 

क्र.ििं प्रभाव धयूनीकरण 
िम्बम्धि वक्रयाकलाप 

प्रभाव धयूनीकरणका उपायहरु कहा ँगने किरर गने कवहले कायाभधवयको 
वारम्बारता 

लागत तथा 
िनशम्क्त 

कायाभधवयन 
गने ििंस्था 

14.  

आयोिनाको तल्लो 
तटीय क्षेरमा रहेका 
सििंचाई कुलो 
ब्यवस्थापन/ििंरक्षण  

• चनुढुङ्गा उत्खनन ्कायभ स्वीकृत माइसनङ्ग म्स्कम बमोम्िम 
गने। 

• उत्पाद्वदत फोहर लाइ ब्यवम्स्थतरुपले ववषिभन गने। 

• ढुङ्गा तथा गेगर खोलामा िान बाट बचाउन ेखानी क्षेर 
तथा दवाङ खोलामा तटबधिन कायभ गराउने। 

• असत प्रभाववत िसमनहरु हालको बिार मलु्य अनरुुप खररद 
गने। 

• बैकम्ल्पक खेसतको प्रविभनमा िहयोग गने। 

तल्लो 
तवटय 
क्षेरमा  

धयूनीकरणका 
उपायहरु 
अवलम्बन गने 
तथा स्थासनय ििंग 
िमधवय गदै  

आयोिना 
कायाभधवयन
को पवहलो 
बषभ 

आवश्यकता 
अनरुुप ममभत 
तथा 
पनुस्थाभपना 
गने । 

तासलका निं 
९.२ क ८ 
र ९ एविं  
आयोिना 
ििंञ्चालन 
खचभ 

प्रस्तावक  

 


